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Az európai hadtudományi irodalom a XVII. században 

Ahhoz, hogy áttekintést lehessen nyerni, ha csak fő vonalaiban is, a X V I I . századi 

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

hogy a kortársak mit tekintettek hadtudományi szövegnek. A hadakozás művészetéről 

folytatott diskurzus a X V I I . század nagy részében még nem definiálta magát önálló tu

dományként , 1 hanem a filozófiai és részben a teológiai diskurzus része volt . 2 A konti

nensen végbement gazdasági , társadalmi és politikai átalakulások és az azokat kísérő 

fegyveres küzdelmek (elsősorban a harmincéves háború és az Oszmán Birodalom 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 je lenségegyüt tes : a tűzfegyverek 

rohamos és tömeges elterjedése, az új harcászat kialakulása és az ál landó, nagy létszámú 

hadseregek létrejötte, a professzionalizálódással együttjáró ismeretek növekedése tette 

szükségessé , 3 Descartes, Newton, Leibniz és mások új tudományos eredményei , a tudo

mányok specializálódása és á t rendeződése pedig lehetővé, hogy a hadtudomány, mint a 

háborúról való gondolkodás tudománya , 4 megfogalmazza önmagát . 

* A tanulmány a „Zrínyi Miklós és a hadtudományi irodalom Magyarországon a X V I I . században" címmel 
készült összefoglaló munkám egyik fejezete, amelyben Zrínyi hadelméleti gondolkodásának és katonai tevé
kenységének kontextualizálását kíséreltem meg. Dolgozatom nem a hadtudományról mint tapasztalati tudo
mányról szól, hanem a nyilvános hadtudományi diskurzusról folyó diskurzus része. Ennek megfelelően a kora
beli hazai hadtudományi irodalom müfajrendszerének alábbi rekonstrukciójakor a hadtudománynak elsősorban 
nyelvi természetű, szövegszerű, irodalmi oldalát ragadtam meg. E müfajrendben Zrínyi müveit - mivel azok 
önálló feldolgozást érdemelnek - csak jelzésszerűen említem. 

' 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." Georg Cauguilhem: A tudománytörténet tárgya. Volgo 1991/2. htpp://www.C3.hu/scrip-
ta/vulgo/2/l-2/cauguiI.hu A letöltés ideje: 2008. 08. 12. 

'Bene 2007. 60-61. о. Ezért hadtudományról Zrínyi korában csak fenntartással lehet beszélni, s bár a to
vábbiakban is használom ezt a fogalmat, mindig csak a hadakozással, a háborúval kapcsolatban született írott 
szöveget értek alatta. 

1 Л/. Roberts: The Military Revolution 1560-1660. Belfast, 1956.; Perjés Géza: Army Provisioning, Lo
gistics and Strategy in the Second Half of the 17th Century. Historica Academiae Scientiarum Hungáriáé, 16 
(1970); Geoffrey Parker: The „Military Revolution" 1560-1660 - A Myth? Journal of Modern History, 
(1976); Rothenberg 2005.; Csikány Tamás: A harmincéves háború. Budapest, 2005. 15-63.; 124-128. о. 

4 Raymond Aron frappáns Clausewitz-művének címéből kölcsönözve: „penser la guerre". Idézi: Schmidtchen 
1990. 239. о. A háborúról való gondolkodás, a hierarchia, a dresszúra: a fegyelmezés és a gyakorlás X V I I . szá
zadban kialakuló, а XVII I . századra megszilárdult gyakorlatának filozófiai hátteréről 1. Foucault 1990., külö
nösen Az engedelmes testek és A helyes fegyelmező nevelés módszerei c. fejezetek: 185-236. o. 



A hadtudomány önálló nyelvének és struktúrájának kidolgozásához hozzájárultak a 
reneszánsz által felfedezett és kommentá l t ókori szerzők müvei és a nyomukban született 
katonai traktátusok, de azok nem lépték át a tudományok fennálló rendszerét, beleillesz
kedtek a teológia és a filozófia szövegei közé. Csak a X V I . századtól kezdve kezdik fe
szegetni e kereteket, a születőben lévő új tudományokkal (optika, pirotechnika, balliszti
ka stb.) együtt keresve a ,,1'art militaire", a ,,1'art de la guerre" helyét a tudásformák 
középkorból tovább élő arisztoteliánus rendszerében, akkor indul meg vándorolásuk a 
teológia és filozófia, illetve ez utóbbi kategóriái (mint pl . a teoretikus tudománynak ne
vezett matematika és a praktikus tudás közé sorolt politika) közöt t , 5 és majd csak a X V I I . 
század közepén történik kísérlet a hadtudomány különválasztására, részint a filozófiától 
elszakadni kívánó pol i t ika tudomány, 6 részint a professzionátus katonaság részéről. 
Ugyanekkor jelenik meg a katonai irodalom első összefoglalása a modernkori könyvtár
tudomány megteremtője , Gabriel Naudé Syntagma de studio militari c ímű munkájának 
(Róma, 1637.) második könyvében. Bővített átdolgozásait 1683-ban Jénában G. Schubart 
gondozásában, majd 1699-ben Leidenben Thomas Crenius De eruditione comparenda 
c ímű traktátusában adták k i . 7 Az első, már komolyabb igényeknek is megfelelő biblio
gráfia Johann Tobias Wagnertől származik: Entwurf? einer Soldaten-Bibliothek ... (L ip
cse, 1724.), amelyet azután Hans Fiedrich Fleming tovább bővített enciklopédikus mű
vében: Der vollkommene Teutsche Soldat, welcher die gantze Kriegswissenschafft, 
insonderheit was bey der Infanterie vorkommt, ordentlich und deutlich vorträgt (Lipcse, 
1726.). 8 Végül J. M. von Loen francia nyelvű, általános je l legű munkája 1743. évi frank
furti kiadásának függelékében adta a történeti és hadtörténeti szakirodalom legrészlete
sebb bibliográfiáját, Bibliotheque militaire c ímmel . Első része (1-124.) a történeti, had
történeti munkákkal , második része (125-167.) a hadtudománnyal („les sciences m i l i -
taires") foglalkozik. Beosztása jó l tükrözi, hogy a mit tartottak a hadtudomány 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 szerzők az 
ókori hadügyről , a háborúról általában, hadiépítészet, tüzérség, tűzfegyverek, hajózás, 
gyalogság, lovasság, kiképzés, fegyelem, „affaires du commissariat," a kapitányokról , 
csatarendek, hadijog, különleges jog i kérdések, párbajok, szabályzatok, a háborúra vo
natkozó erkölcsi és polit ikai reflexiók (ezek között felsorolja pl . a soproni polgár, 
Lackner Kristóf Galea Márt is c ímű kompendiumát) . Függelékként pedig néhány 
vedutagyüjtemény kiadását eml í t i . 9 Ezek között a legtöbb címet a katonai építészet ( több 
mint 100 c ím), a háborúról általában szóló munkák (több mint 70 cím) és az erkölcsi és 
politikai reflexiók (közel 40 cím) köréből ismerteti. 

' Catherine Wilkinson: Renaissance Treatises on Military Architecture and the Science of Mechanics. In: 
Les traités d'architecture de la Renaissance. Éd. Jean Guilleaiime. Paris, 1988. 470-472. o.; Vertier 1997. 
236-239. о.; Sodini 2002. 19-20. о.; Bene 2007. 52. о. 

6 A korabeli német politikatudomány legjelesebb alakja, Hermann Conring a De civili prudentia című munká
jában (Hemstädt, 1662.) például a politikatudományt határolta el a hadtudománytól. Idézi: Bene 2007. 55. о. 

1 Jahns П. 1890. 964-965.0. 
x U o . 1455-1456. о. 
4 J. М. von Loen: Le sóidat 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.; Jahns II . 1890. 1782-1783. о. 



A X V I I . században azonban még ennél is gazdagabb és differenciáltabb irodalommal 
lehet számolni , mivel, mint említet tem, katonai kérdéseket vagy azok bizonyos vonatko
zásait a teológiai és a filozófiai, illetve a filozófia alá tartozó politikai irodalom egyes 
műfajaiban is - pontosabban szólva főként ott - tárgyaltak. Az egész korszakon keresz
tül a vallási diskurzus része maradt például az igazságos és a „szent háború" kérdése, az
az a háború vallási legit imációjának t éz i se . 1 0 A háborúról való gondolkodás középpont
jában még a X V I I . században is az erkölcsi-morális vonatkozások (a katonai éthosz, a 
virtus, Fortuna szerepe stb.) álltak, ezeket a filozófia tudományán belül, a polit ikai dis
kurzusban fogalmazták meg: a j ó hadvezérről szóló művekben, az udvari élet formáit, az 
udvari ember és a j ó fejedelem katonai erényeit és neveltetését, valamint a „ragione di 
stato" elméletét tárgyaló, igen változatos műfajú szövegekben. Köztük szép számmal ta
lálhatók dialógusok, történeti munkák, életrajzok, fejedelemtükrök, maximagyüj te-
mények, traktátusok, sőt komédiák, versek és novellák i s . " 

Továbbra is a hadtudomány körébe tartoztak egyes ókori történetírók munkái és azok 
kommentárjai . Á m amíg a reneszánsz és a későreneszánsz katonai munkák tú lnyomó 
többsége az antik „hadászok" és történetírók (Aelianosz, Vegetius, Iulius Caesar, Livius, 
Tacitus, Polübiosz stb.) müveinek kommentá lására szorítkozott, s szerzőik jobbára fegy
vert sosem forgatott egyházi és világi értelmiségiek (szerzetesek, tör ténelemtanárok, j o 
gászok, 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, Wilhe lm Di l ich , Raimondo Montecuccoli vagy 
éppen a magyar Zrínyi Miklós . Az ő müveikben is fontos helyet foglalt el az ókori szer
zőkre való hivatkozás, csakhogy azokat már személyes tapasztalataikon szűrték keresztül. 

A hadügyi forradalom hatására lendületes gyarapodásnak indultak a matemetika és 
annak részdiszciplinái e redményei t írásba foglaló technikai-didaktikus je l legű írások. Az 
ilyen je l legű szakkönyvek nagyobb számát az is magyarázza , hogy az erődépítészet-
ostromtechnika-tüzérség hármassága kívánta a katonáktól a legnagyobb szakértelmet , a 
legtöbb, legszerteágazóbb ismeretet, együttesen és külön-külön is. Ezek je lentős részét -
a mindenkor szükséges gyakorlat mellett - a szakkönyvekből lehetett a leghatékonyab
ban és a leggyorsabban megszerezni.1 2 Továbbá ezek a területek képviselték a korban a 
„csúcstechnológiát ," s mint ilyenek, nyilván fokozottabb érdeklődésre tarthattak számot. 

A tűzfegyverek megjelenése inspirálta az erődítéselméletet , a várépítészeti szakiro
dalmat, majd a tüzérség, a pirotechnika szakterüle té t . 1 3 Az erődépítészet , az Itáliában k i -

Fantoni 2001. 27-28. o.; Dag Tessore: A háború misztikája. Ford. Mátyás Norbert. Budapest, 2004. 

" Verrier 1997.; Fantoni 2001.; Sodini 2002. A háború értelmezéseinek sokrétűsége, a szobrok, rituá
lék, traktátusok, ünnepi ceremóniák, kitüntetések (tárgyak és viselkedésminták) mögött Fantoni azonos, a 
heroizmusra, a katonai hősiességre épülő ideológiát, organikus értékrendet mutat k i , amelyet a háborúnak a 
kor civilizációjában játszott abszolút centrális szerepével magyaráz. Fantoni 2001. 63-64. o. 

Gondolok itt pl. az erődítmények tervezéséhez szükséges geometriai és matematikai ismeretekre. A ter
mészettudományi és matematikai ismereteknek a hadviselésben játszott szerepét hazai földön elsőként a hol
land 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 Erdélyországban nem viselnek háborút német kato
nák nélkül, mert bizony azok a matematikai tudományokban mindenkit túlszárnyalnak. Ezért van az, hogy 
Németország napról napra mindenféle új fegyvert szerkeszt." Apáczai Csere János: A bölcsesség tanulásáról. 
In: Magyar gondolkodók X V I I . század. Vál. és s. a. r. Tarnóc Márton. Budapest, 1979. 618.0. 

13 Horst De la Croix: The Literature on Fortification. In: Renaissance Italy. Technology and Culture. 



dolgozott, majd az 1530-as évek közepétől kezdődően Európa-szerte elterjedt újfajta 
várépítészeti e l j á rás 1 4 gyors fejlődése hatással volt a tüzérségre és főként az ostromtech
nikára, hiszen e területek között szoros összefüggés és kölcsönhatás állt fenn. Nem vélet
len tehát, hogy sok erődítési szakmunka foglalkozik a tüzérséggel , ostromtechnikával és 
viszont. A tüzérség területén javult az öntéstechnológia, a lőpor minősége, a célzás pon
tossága, a mozgékonyság , hogy csak a legfontosabbakat eml í t sük . 1 5 Velencében már 
1526-ban tüzériskolát hoztak lé t re . 1 6 Az ostromtechnikában az aknaharc megjelenése 
mellett leglényegesebb elem az egyre növekvő szervezettség és rendszerezet tség (ezen 
belül a tüzérségé is), ami megsokszorozta a csapatok erejét. E folyamat a francia Vauban 
marsall tevékenységében érte el csúcspont já t . 1 7 

Ezzel egyidőben, a bekövetkezet t harcászati reformoknak megfelelően, a gyalogság 
és lovasság alakzatairól is munkák sora jelent meg, és tömegével láttak napvilágot kato
nai szabályzatok. Érthető okokból a katonaorvoslás , a sebészeti munkák száma is meg
nőtt, noha a kizárólag a katonai területtel foglalkozó munkák száma csekély maradt. Je
lentős részt hasított ki magának a hadtudományon belül a hadijog, különösen Hugo 
Grotius alapvető müvének megjelenése után. 

A hadtudomány fejlődése és tudománnyá válása szempontjából k iemelkedő szerepet 
játszott Raimondo Montecuccoli császári hadvezér írói tevékenysége, aki négy évt izedes 
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 had
művészetről (Dell'arte militare), végül 1670-ben aforizmákat, azaz gondolatokat a had
művészetről (Della guerra col Turco in Ungheria). Ha szépírói kísérleteit is tekintjük 
(Zibaldone), munkássága átfogta a korabeli katonai gondolkodás majd minden megjele
nési formáját. Ő volt az „első újkori gondolkodó, aki a háború minden vonatkozásának 
átfogó elemzését kívánta nyújtani," s akinek írásai a „ törvényszerűség" és a „rendszer" 
gondolatának növekvő fontosságát tükröz ik . 1 8 Bár művei csak a X V I I I . század elején je
lentek meg nyomtatásban, addig kéziratban terjedtek, 1 9 mégsem maradtak hatástalanok. 

(1963). 30-50. o.; Henning Eichberg: Geometrie als baroche Verhaltensnorm. Fortification und Exercitien. 
Zeitschrift für Historische Forschung 4 (1977), Heft 1.; Duffy 1979.; Christopher Duffy: The Fortress in the 
Age of Vauban and Frederick the Great 1660-1789. London, 1985.; Pollak 1991. X - X X X V I . o.; Frances 
Willmoth: Mathematical Sciences and Military Technology. In: Renaissance and Revolution. Ed. /. V. Field, 
Frank A. J. L James. Cambridge, 1993. 121-127. o. 

14 Duffy 1979.41.0. 
15 Volker Schmidtchen: Bombarden, Befestigungen, Büchsenmeister. Von den ersten Mauerbrechern des 

Spätmittelalters zur Belagerungsartillerie der Reneissance. Düsseldorf, 1977. 141-143. o.; Duffy 1979. 8., 13. о. 
16 Duffy 1979. 14. о. 
11 Anton von Zastrow: Geschichte der beständigen Befestigung... Leipzig, 1839. 209-222., 231-244. o. 
18 Rothenberg 2005. 53. o. 
1 9 Ausgewaehlte Schriften des Raimund Fürsten Montecuccoli General-Lieutenant und Feldmarschall. 

Herausgegeben von der Direction des K. Und K. Krieges-Archivs. Bearbeitet von Hauptmann Alois Veltzé. I -
I I . Wien und Leipzig, 1899.; Harms Kaufmann: Raimondo Graf Montecuccoli 1609-1690 kaiserlicher 
Feldmaischall, Militärtheoriker und Staatsmann. Dissertation, Berlin, 1971. 36-44., 51-52., 74-78. o.; Thomas M. 
Barker: The Military Intellectual and Battle: Raimondo Montecuccoli and the Thirty Years War. Albany, New 
York, 1975. 73-127. о.; Raimondo Luraghi: Introduzione. Raimondo Montecuccoli, l'azione e i l pensiero. In: 
Le opere di Raimondo Montecuccoli. Edizione eritica a cura di Raimondo Luraghi. Roma, 1988.; Fabio 
Martelli: Le Leggi, Le Armi e II Principe. Studi Sul pensiero politico di Raimondo Montecuccoli. Bologna, 
1990.; Rothenberg 2005. 57-60. o. 



Lotharingiai Károly például ismerte a Della guerra col Turco Kriegsarchivban fekvő 
kéziratát, „sőt, a török háborúk idején magánál hordta." 2 0 

Ez utóbbi jó l mutatja, hogy a hadügyben lejátszódott fejlődésre nem csupán az új tí
pusú ismeretek, hanem azok megszerzésének új módja is je l lemző: a harctéri tapasztalat 
egyeduralma lassan átengedte helyét a nyomtatott szövegek tanulmányozására és a gya
korlatra épülő nevelési szisztémának, majd még később a katonai iskolák felállí tásának. 2 1 

A korábbi vélekedés megvál tozását je lz i , hogy míg Jorge Radendorfer frankfurti csoda
doktor a X V . század második felében sokak véleményével egyezően azt írta: „hadfivá 
csakis a gyakorlat tesz s nem a könyvek tanulmányozása vagy a trójai háború olvasmá
nyai," 2 2 addig Sir Clement Edmondes Caesar-fordításának bevezetőjében, 1600-ban, már 
így fogalmazott: „Ahhoz, hogy egy katona a hadtudományban [art military] magas szint
re jusson el, nem elég a mégoly hosszú harctéri gyakorlat. Olvasás és e lmélkedés szük
séges h o z z á . " 2 3 Már a X V I . század második felében összeállí tották a hadvezéreknek, i l 
letve a beosztott tiszteknek ajánlott s túdiumok 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 aján
lották a „modern" erödépítészeti és a mechanikai, valamint a morálfilozófiai művek o l 
vasását i s . 2 4 Ez a - filozófusok (Francesco Patrizi), politikai elmélet írók (Castiglione) és 
katonák (de La Noeu) által egyaránt megfogalmazott - művel tségeszmény kapott intéz
ményesül t formát a X V I I . században Európa-szerte megnyitott ún. Ritterakadémiák neve
lési programjában, amelyek a fiatal nemeseket nyelvekre, táncra, vívásra, lovaglásra, ka
tonai gyakorlatokra és az új matematikai, erődépítészeti ismeretekre oktatták, a francia 
protestánsok jeles hadvezére, de La Noeu Discours politiques et militaires (Bázel, 1587.) 
c ímű művében kidolgozott terv a lap ján . 2 5 Ugyanezen idő tájt alakult k i a ka tonáskodó 
nemesség ismeret- és művel tségszerzése új követe lményeknek megfelelő módjaként a 
Grand Tour vagy Kavalierstour gyakorlata, amely a hagyományos peregrináción meg
szerezhető elméleti tudást (egyetemlátogatás) a praktikus gyakorlati ismeretekkel (vá
rosok, arzenálok, ostromok megtekintése, Ri t terakadémiák felkeresése stb.) ötvözte. 

Perjés Géza: A „metodizmus" és a Zrínyi-Montecuccoli vita. II . rész: Századok, (1962). 533. o. 
21 John R. Hale: The Argument of Some Military Title Pages of the Renaissance. The Newberry Library 

Bulletin, 6 (1964). 225-307. o.; Fantoni 2001. 22. o. 
2 2 Idézi: Schmidtchen 1990. 294. о. 
2 3 Idézi: Henry J. Webb: Elizabethan Military Science. The Books and the Practice. University of Wisconsin Pr., 

Madison, Milwaukee - London, 1965. 9. o. A közvetlen harctéri tapasztalatok szükségessége mellett a X V I I . 
században már minden szerző egyetértően hangsúlyozza a „könyvek" és a „históriák olvasásának" és a tanu
lásnak a fontosságát. Fantoni 2001. 23-24. o. 

2 4 A katonai mesterségnek a X V I . században meginduló humanizálódási folyamatáról, az antik elemeket a 
modern tudományokkal ötvöző új műveltségeszményről alapvető munka: Verrier 1997. Itt különösen: 104-
109. o. Magyar vonatkozásban: Bitskey István: Mars és Pallas között. Múltszemlélet és sorsértelmezés a régi 
magyarországi irodalomban. (Csokonai Könyvtár 37.) Debrecen, 2006. 

Jahns II. 1890. 917., 1022-1029. о.; В. Poten: Geschichte des Militär-Erziehungs-und Bildungswesens 
in den Landen deustcher Zunge. II . Bd. (Monumenta Germaniae Pedagogica 10.) Berlin, 1891. 325-346. o. 

2 6 A kora újkor művelődéstörténetében oly jelentős szeipet játszott, de a hadtörténet által még csak most érté
kelni kezdett Kavalierstour-ról, a nemesifjak képzésének végén tett európai körutazásról lásd Mathias 
Leibetseder: Der Kavalierstour. Adlige Erziehungsreise im 17. und 18. Jahrhundert. Beihefte zu Archiv für Kul
turgeschichte, Heft 56. Köln - Weimar - Wien, 2004.; Grand Tour. Adeliges Reisen und europäische Kultur 
vom 14. bis 18. Jahrhundert. Hsg. Rainer Babel und Werner Paravicini. (Beihefte der Francia, 60) Stuttgart, 



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

táns univerzi tások filozófiai (bölcsészet tudományi) fakultásainak matematika oktatásá

ban neves matematikusok, hadmérnökök adták elö a hadmérnöki , katonai építészeti is

mereteket, például a század húszas éveiben Leidenben Franz von Schooten, a negy

venes-ötvenes években Altdorfban Georg Rimpler, Wittenbergben Christoph Nottnagel, 

Frankfurtban Johannes Magi r i , vagy az 1700-as évek legelején ugyanott Christoph 

Sturm. Franciaországban pedig az 1620-as évek végétől a párizsi és a La Fleche-i jezsui

ta kol légiumok fogadták be az új matematikai ismereteket."7 A hadakozás , mint téma, a 

X V I I . században az egyetemi oktatás többszáz éves múltú műfajának, az egyetemi dis-

putációknak a lapjain is megjelent. 2 8 

A hadügyi forradalom, a tűzfegyverek európai elterjedése és a könyvnyomta tás forra

dalma időben igen közel, majdnem azonos időszakban következett be. A X V I I . századi 

híres francia filológus, Claude de Saumaise (Salmasius) a rómaiak hadviselését tárgyaló 

könyve bevezetőjében idézi azt a kortársi véleményt , hogy három felfedezés formálta át 

a világ képét: a könyvnyomtatásé , a lőporé és az acus nau t i cáé . 2 9 A hadügyi forrada

lommal kapcsolatos vitáktól, periodizációs kérdésektől függetlenül nyi lvánvaló, hogy az 

európai hadseregek fegyverzeti, technikai és harcászati átformálását, illetve az erődítés

technika és a várostromok területén bekövetkezett gyors változásokat részben ösztönöz

te, részben pedig végigkísérte a hadtudományi szakmunkáknak a korábbihoz képest rob-

2005.; Thomas Freiler: Die Kavalierstour als Weichenstellung für eine militärische Karriere. Ahasverus von 
Lehndorff, Georg Friedrich zu Eulenburg und ihre zehnjärige „Tour d'Europe." Militärgeschichtliche 
Zeitschrift, 66 (2007). Heft 2. 363-386. o. 

27 Pollak 1991. XX1II-XXIV. o. 
2 8 Az egyetemi disputációk kutatása e's kiadása az 1980-as évektől élénkült meg, a hadtudomány azonban 

még nem fedezte fel ezt a forrástípust. A gazdag nemzetközi irodalomból lásd: Ewald Нот: Die Disputaionen 
Und Promotionen an Den Deutschen Universitäten Vornehmlich Des Dem 16. Jahrhundert. Beihefte Zum Centrai
blatt Für Bibliothekswesen, Vol. 4., 11-13. Leipzig, 1893.; Lieselotte Resch und Ladislaus Buzas: Verzeichnis 
der Doktoren und Dissertationen der Universität Ingolstadt - Landshut - München 1472-1970. Bd. 1: 
Theologische, Juristische, Staatswissenschaftliche Fakultät. München, 1975.; Werner Kundert: Katalog Der 
Helmstedter Juristischen Disputationen. Programme Und Reden 1574-1810. (Repertorien Zur Erforschung Der 
Frühen Neuzeit Vol. 8.) Wiesbaden, 1984.; loannis Maria and Caietani Gantar: Philologicae Disputationes. 
(Academia Latinitati Fovendae Commentarii Vol. 9.) Rom, 1986.; Ryuichi Tsuno: Katalog Juristischer 
Dissertationen, Disputationen, Programme Und Anderer Hochschulschriften Im Zeitraum Von 1600 Bis 1800. 
(Aus Den Beständen Der Universität Rostock. Halbband. 1.) Tokyo, 1989.; William A. Kelly: The Theological 
Faculty at Helmstedt: An Outline of Its Intellectual Development as Mirrored in Its Dissertations; Together 
with a Chronological Catalogue. Vol. 1-2. Strathclyde University, 1992.; Wilhelm Risse: Index Disputationum: 
Aagardus - Maes. (Bibliographia Philosophica Vetus Vol. 8, 1.). Hildesheim, 1998.; Hanspeter Marti: 
Philosophieunterricht Und Philosophische Dissertationen Im 17. Und 18. Jahrhundert. In: Artisten und Philo
sophen. Wissenschafts- und Wirkungsgeschichte einer Fakultät vom 13. bis zum 19. Jahrhundert. Tübingen, 1999. 
207-232. o.; Margreet J. A. M. Ahsmann: Collegium Und Kolleg: Der Juristische Unterricht an Der Univer
sität Leiden 1575-1630. Unter Besonderer Berücksichtigung Der Disputationen. (Ius Commune: Sonderhefte, 
Studien Zur Europäischen Rechtsgeschichte Vol. 138.) Frankfurt am Main, 2000.; Hanspeter Marti: 
Dissertation Und Promotion an Frühneuzeitlichen Universitäten Des Deutschen Sprachraums. Versuch Eines 
Skizzenhaften Überblicks. In: Promotionen Und Promotionswesen an Deutschen Hochschulen Der 
Frühmoderne. Köln, 2001. 1-20. o.; Jos Damen (Ed.): Hora Est! On Dissertations. (Kleine Publicaties Van De 
Leidse Universiteitsbibliotheek. Vol. 71.) Leiden, 2005. 

9 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 maga is a változó, mozgásban lévő hadtudo
mányra helyezi a hangsúlyt: „De mutatione artis militaris apud Romanos. Et quod saepe variaverit multis 
argumentis probatum." 



banásszerü mennyiségi növekedése és, a könyvnyomta tásnak köszönhetően, Európa-
szerte gyors elterjedése. Ennek bizonysága, hogy a X V I I . században legkevesebb félezer 
mü látott napvilágot a háború művésze té rő l . 3 0 

A magyarországi hadtudományi irodalom általános jellemzői 

Az előző fejezetben felvázolt képhez képest a hazai hadtudományi irodalom X V I I . 
századi termése bizony sovány. A több mint félezer c ímmel szemben alig néhány tucat
nyi magyarországi , azaz magyar szerzőktől itthon és külföldön megjelent, magyar és 
idegen nyelven, elsősorban latinul és németül írott művet ismerünk. Ha ezekből leszá
mítjuk a katonai szabályzatokat és rendtartásokat, még rosszabb az arány, s mindössze 
néhány munka marad. Jogosnak tűnhet tehát Virág József, 48., Gollner ezredbeli strá
zsamester panasza, aki 1836-ban, nyilvános felhívást intézve az ország vármegyéinek 
hatóságaihoz egy megindí tandó hadművészet i és -történeti folyóirat, a Tudományos 
Hadász tárgyában, indoklásként ezt írta: „minden tudományi ágakra Honunkban mind
eddig több figyelem fordíttatott a »Hadtudomany« már századok óta érintetbe nem jött 
tárgyainál, amit eféle könyvek szűke vagy nem léte bizonyít ."" 1 Ezzel egybevágnak Zrí
nyi 1650-es években papírra vetett szavai: „más nemzetek könyveket írnak seregek ren
deléséről, mi penig azokat nevetjük, mennyi mesterség és tudomány kévántatik ahoz"."2 

Mindez persze nem azt jelenti, hogy Magyarország kimaradt az európai hadügyi fej
lődésből, vagy hogy Zrínyin kívül senki nem foglalkozott a Magyar Királyság, illetve 
Erdély katonai problémáival , az itt folyó hadakozások tanulságainak megfogalmazásá
val. Fejedelmi és főúri levelezésekben, családi a rch ívumokban, magyarok által külhoni 
egyetemeken tartott, j obbára latin nyelvű disputációk és egyházi művek lapjain, kiadott 
és kiadatlan röpiratokban, a bécsi központi kormányszervek iratanyagában fennmaradt 
opiniókban, javaslatokban a X V I I . századi magyar katonai gondolkodás számtalan em
léke őrződött meg. Tény azonban, hogy a kora újkor magyarországi hadtudományi ter
méséből szinte teljességgel hiányoznak a tisztán elméleti müvek, tú lnyomó hányadát a 
gyakorlati írások alkotják. Még Zrínyi müvei is kéziratban maradtak, mert mint az Áfi
um c ímű röpiratában kénytelen volt megvallani: „ez előttis penig írtam egy kis tractatust, 
kinek neve Vitéz hadnagy, de csak magamnál tartom, mert én nem látok ollyat, k i gyö
nyörködnék olvasásában, maga bizony semmiből úgy ember nem tanulhat, mint abbó l . " 3 3 

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 fejedelemség
gé vált, az ország középső részeit a török kebelezte be birodalmába. Ettől kezdve magya
rok által vezetett, nemzeti célokért küzdő önálló magyar hadseregről a X V I I . század vé
géig csak Erdély esetében lehet beszélni , a Királyi Magyarország hadügyeit Bécsből 

J Jahns I I . 1890. több mint 350 müvet sorol fel, Fantoni bibliográfiájában ezt mintegy 70-el bővíti [Fantoni 
2001. 491-505. o.), és akkor még nem számoltam hozzá a tábori prédikációkat, az egyetemi disputációkat stb. 

3 1 Idézi: Dr. Váli Béla: A „Tudományos Hadász" története. HK 1990. 420. o. 
32 Kulcsár 2004. 105. o. 
JJ Kulcsár 2004. 213. o. Igaz, Montecuccoli művei sem jelentek meg életében, csak halála után, a XVI I I . 

század elején. 



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 ál landó hadsereg felállítását és az 
európai hadviselés v ívmányainak meghonosí tását lehetővé tették volna. Emellett pol i t i 
kai és katonai körülmények is akadályozták, hogy az ország az akkori időknek megfelelő 
hadsereget állítson fel. A javarészt feudális, rendi kötelezettségek alapján szolgáló, idő
szakosan felállított, gyenge harcértékű magyar katonaság mind összetételében, mind 
harcmódjában eltért a nyugat-európai hadseregektől . Amíg Nyugat -Európában a háború
kat (az os t rommüvele teket és a nyílt mezei ütközeteket egyaránt) már a szálfegyverrel és 
tűzfegyverrel felszerelt, jó l kiképzett gyalogság döntötte el, addig a magyar haderő ge
rincét alkotó mezei és végvári katonaság a Habsburg Birodalmon belül létrejött katonai 
munkamegosz tás , illetve a török elleni ál landó határvédelem döntően könnyülovas jel le
ge miatt a X V I I . század végéig nagyrészt könnyű fegyverzetű lovasságból állt, amelyre 
az irreguláris harcmód (a felderítés, a portyázás és a lesvetés) volt és maradt a je l l emző. 

Végül , a Bécsben székelő királyi udvar, a magyar arisztokrata udvarok kis száma, a 
birodalmon belüli súlytalanságuk, az egyetemi és főiskolai rendszer hiánya, a hazai k i 
adású, illetve magyar nyelvű hadtudományi nyomtatványok számára túlságosan kis piac 
is közrejátszott abban, hogy az ilyen irányú magyarországi igényt a külföldön nyomtatott 
kiadványok behozatala révén elégítették k i . 3 4 

A XVII. századi magyarországi hadtudományi müvek típusa?5 

Teológiai művek (prédikációk) 

A fenti rövid, de talán nem haszontalan kitérőt követően az 1600 és 1700 közötti idő
szak áttekintését a még az e lőző században megjelent Az Keresztyen Hadakozasnac 
Tüköré című munkával kell kezdeni. Ugyanis már az ország fölszabadítására, a török k i -
verésére tett első nagy kísérlet, a tizenöt éves háború (1591-1606) során bebizonyoso
dott, hogy a magyar haderő nem képes e redményesen szembeszál lni az oszmán hatalom 
hadseregével . A háború sikerei és kudarcai a magyar rendek számára több fontos tanul
sággal szolgáltak: 1.) a török nemzetközi összefogással legyőzhető; 2.) az ellene vívandó 
háborúban döntő részt kell vállalniuk a magyaroknak is, hogy a háború célját, menetét 
befolyásolni tudják; 3.) amire csak akkor lesznek képesek, ha az ország hadügyét megre
formálják, és a hazai katonaságot kiképezik a reguláris harcra. Ezért, amikor a magyar 
politikai vezető réteg a X V I - X V I I . század fordulóján kialakította a török kiűzését és az 
ország egyesítését célzó programját, abban fontos helyet kapott a hadügy kérdésének 
rendezése is. Ennek első irodalmi lecsapódása Telegdi Miklós pécsi püspök, a nagy
szombati nyomda tulajdonosa nyomdavezetőjeként dolgozó Pécsi Lukács 1595-ben 
megjelent müve, amely tulajdonképpen Petrus Bacherius (1512-1601) dominikánus prior 
De christianae militiae disciplina c. könyvének (Leuven, 1562.) magyarra ültetése. A Di l in -

Lásd erről: Domokos György - Hausner Gábor - Veszprémy László: Hadtudományi nyomtatványok régi 
könyvjegyzékeinkben. Magyar Könyvszemle. 1997. 33-57. o. 

"° A háborúról, a hadakozásról született reflexióknak itt következő tipológiáját a korabeli diskurzustípusokat 
és a nemzetközi szakirodalmat is tekintetbe véve alakítottam ki. Lásd: Fantoni 2001.; Leng 2002.; Bene 2007. 



génben és Leuvenben tanult, majd ez utóbbi egyetemen tanító dominikánus szerző munká
j a az istennek tetsző, keresztény hadviselésről szóló vallási irodalom egyik jellegzetes, 
népszerű darabja volt, amely teológiai érvekkel, a Szentírásból, az egyházatyákból vett 
idézetekkel és az antikvitás pé ldá iva l 3 6 vértezte föl a laikusokat (a fegyverforgatókat) és az 
egyházi rendet a hadakozás legitimizálására. Pécsi átültetésében ez így hangzik: „Továbbá, 
hogy ez írást keresztény vitézkedés tükörének neveztem, az Szentírás vitt reá (Luc. 3) ho
lott midőn az vitézlő nép kérdené Keresztelő Szent Janóstul, miképpen viselhetnek ük ár
tatlanul fegyvereket, azt felelte, hogy ha senkit erővel meg nem nyomorétotok, hamis esz
közökkel és ragadmánnyal nem éltek. . . " 3 7 

A 16 pont mindegyike 8-10 oldalas önálló diskurzus, amely keresztény útmutatást nyújt a 
hadakozás során felmerülő elméleti és gyakorlati kérdésekre: „Az had megengedtetett, sőt 
néha az fejedelmek Istentől vitettetnek hogy fegyvert fogjanak..."; „Magában nem gonosz 
az had.."; „Az had előtt szükség tanácsot kérdeni az okos férfiaktul és főképpen az vé-
nektül"; „Igen hasznos az had hirdetése előtt, az után is, hadi jelt adván, az Istennek kö-
nyörgeni, hogy jó véget adjon dolgokban"; „Hogy az bor és tisztátalan fertelmesség szám
kivetésben szükséges hogy legyenek az keresztények táborábul"; „Ez is az kapitányok és 
fejedelmek tisztihez i l l ik , hogy az ifjúságot serkegessék és gyakorolják minden dolgoknak 
végezésében, az strázsát gyakorta megkerüljék, jelen szükség lenni, midőn élést hord-
nak..."; „Az keresztény hadnagyoknak megengedtetik, hogy ólálkodjanak az ellenség el
len"; „Szabad-e az vezéreknek és hadnagyoknak tettetésképpen az ellenséget környül ven
n i . . . " ; „Hogy az magokat az vitézek ol talmazzák az egyházi marháknak ragadmányátul 
és minden Isten tisztességére szerzett dolognak pusztétásától"; „Szükség az hadviselő fe
jedelmeknek, minekutána győzedelmet vettek az el lenségenm hogy Istenekhez hálaadók 
legyenek..." 

Az eredeti Bacherius-féle szöveg fő teológiai mondanivalója, hogy „Istennek enge-
delmébül támadnak az hadak és viseltetnek", s nem csak a külső ellenség ellen „nem bün 
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, pa
poknak és az egyházi rendnek fegyvert fogni az ellenség ellen, és vért ontani") adott vá
lasz. Az egyházi szolgák jelen lehetnek a táborokban, hogy ott „lelki orvossággal bűnös 
lelkeket gyógyécsák, vigasztalják, és tegyék az vitézeknek lelkek esmeretit igaz útra hoz
ván üket", de Szent Pál, Szent Ambrus és Aquinói Szent Tamás egybehangzó véleménye 
szerint nem szabad saját kezűleg fegyvert fogniuk. Á m 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 gyakor-
tább olvassa az vitézségrül, hogy sem az Szent Ágostont", akkor annak nem tiltja, és idézi 
„Capistránus" (Kapisztrán Szent János) példáját . 3 8 

Ez az eredeti szöveg Pécsi átültetésében, miközben megmarad a vallási diskurzuson be
lül, egészen új kontextusba kerül. Az 1595. Mindszent havának 19. napján, Esztergomban 

3 6 Leggyakoribb hivatkozása a Biblia, Szent Ágoston, Szent Ambrus, Aquinói Szent Tamás, Vergilius, Horati
us, Ovidius, Cicero, Valerius Maximus, Plutarkhosz, Frontinus és Vegetius. Általában elsőként az antik írókat idé
zi, majd a „de vegyünk példát a Szentírásbul is" fordulattal teszi rá az egyházi jóváhagyást, máskor épp ellenkező
leg: „de az Szentíráson kívül való históriákból is hozunk példát". 

3 7 Az Keresztény Hadakozasnac Tüköré. Nagyszombat, 1595. RMK I . 277/a. 3r. 
3 8 RMK I . 277/a. 178v. 



kelt ajánlásból ugyanis kiderül, hogy a szerzőt (fordítót) Esztergom török uralom alóli fel
szabadítása 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 hadakér t ." 3 9 Az ajánlás nem szól róla, de Pécsi szinte mind
egyik pontban kiegészíti fő forrását a magyar történelemből (többnyire Antonio Bonfini 
Rerum Ungaricarum című müvéből) vett példákkal, előszeretettel emlegetve például a Hu
nyadiak, János és Mátyás katonai sikereit, és az egész müvet a török elleni háború 
összefügésébe állítja: „Az mi Istenünk legkisebb ujjával az egész törököt, ha akarja, egy 
szempillantásban semmivé teheti." 4 0 

A véres ostromnál (ott lőtték el Balassi Bálint lábát is, aki harmadnapra belehalt sebei
be) jelen lévő Pécs i 4 1 a táborban szembesült a háború néhány gyakorlati vonatkozásával. 
Tapasztalta, hogy „gyakorta az éhség inkább megemészti a sereget, hogysem mint az via
dalom," hogy „semmi dolog hasznosb nem találtassék az harcban, mint az sereg közt való 
rendtartás." Elálmélkodott a vitézlő nép (azaz a végvári katonaság) „szép eleven vidámsá
gán," 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 pa
rasztság, mivelhogy az mezőn neveltetik föl, minden munkában, az hévséget elszenvedhe
t i , " ezzel szemben csak a gyermekkoruktól vitézséget tanult, okos hadnagyok mellett for
gott, látott hallott hivatásos katonák képesek elviselni a hadakozás, az ütközetek ször
nyűségeit . 4 2 Élményei hatására az eredeti szöveg szakrális szempontjait praktikus szem
pontokkal egészítette k i . A katonai a lkalmasság kérdésében a gyakorlati tapasztalat átírat
ja vele a könyvekből (konkrétan Vegetius De re militari-jából 4 3 ) szerzett ismereteit. Az er
kölcsi bűnök, mint az istentelen életmód, a község nyomorgatása, dúlása mellett felsorolja 
például a konkrét katonai bűnöket (hadból való távolmaradás, más fegyverének elvétele, a 
rendelt hely elhagyása, a csatatérről való elfutás stb.) és azok büntetéseit (fizetés megvoná
sa, ajándék vagy zsákmány elvonása, halálbüntetés), aminek szigorú kirovását a kapitá
nyok és a fejedelem fontos tisztének nevezi. M ü v e ezáltal válik a tizenötéves háború kato
nai tanulságainak első magyarországi megfogalmazásává, egyben a vallási diskurzuson 
belül az egész következő századon végighúzódó szövegkorpusz és a „tükör"-müfaj egyik 
kindulópontjává. 4 4 

RMK I . 277/a. 2v. 
4 0 U o . 6Ír. 
4 1 Pécsi ugyanis az esztergomi káptalan ügyésze is volt, s müvét is az esztergomi érsekség jövedelmei ud-

varbírájának, Hölgyi Gáspárnak ajánlotta. Pécsiről lásd: A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. 
Klaniczay Tibor, (A magyar irodalom történet I I . Főszerk. Sőtér István.) Budapest, 1964. 47-48. o. 

4 2 R M K I . 277/a. 4r-5r. 
4 3 Vegetius ezt írja: „senki sem vonhatja kétségbe, hogy hadra igen alkalmas a parasztnép, amely szabad ég 

alatt fonóságban 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 du-
bitari aptiorem armis rusticam plebem quae sub dio et calore nutritur, solis patiens, umbrae negligens bal-
nearum nescia, deliciarum ignara, simplicis animi, parvo contenta, duratis ad omnem laborum tollerantiam 
membris...") Idézi ezt Zrínyi is az Áfiumban: Kulcsár 2004. 216., 351. o. 

4 4 A X V I I . század folyamán tíznél is több azon müvek száma, amelynek a címében szerepel „a tükör", s 
ezek jó része katonai oktatást tartalmaz (pl. Gyulai Pál: Tanácsi tükör. Szeben, 1663., Az jó vitézeknek tüköré. 
1663., Tolnai Mihály: Szent Had, azaz ... vitézek tüköré. Kolozsvár, 1676.). Ezekről lásd alább. 



Pécsi beszédfordulatai („szükség azért...", „nem szükség azér t . . . " „imhol az...") retori
kai alakzatai, idézett textusai, exemplumai és tanácsai, valamint az általa, ha nem is előz
mény nélkül megfogalmazott témák, mint például a hadviselés oka és igazságossága, legi
timációja, a vezér („keresztény hadnagy") vagy fejedelem feladata, a bűnök, az isten
telenség elkerülése és ostorozása, a helyes rendtartás, a szimuláció, tettetés problémája (ti . 
szabad-e a fejedelmeknek és keresztény hadnagyoknak „titkon való okossággal ," elhitetés-
sel, tisztességes hazugsággal élni - a válasz természetesen a Szentírással megerősített ar
gumentációval: igen, a j ó cél érdekében) az egyházi beszéd azonos beszédhelyzeténél fog
va a katonasággal, a hadviseléssel foglalkozó későbbi, X V I I . századi protestáns és a 
katolikus prédikációs gyakorlatban egyaránt visszaköszönnek. 4 5 

A tizenötéves háború eseményeiből ugyanis mind a katolikusok, mind a protestánsok 
azt a következtetést vonták le, hogy a keresztény és a mohamedán világ ütköző zónájában 
a hadakozásban sikert csak az erkölcsi megújulás, tisztaság és a szigorú katonai rendtartás 
hozhat. Kevéssel Pécsi könyvének megjelenését követően protestáns oldalról is megszüle
tett ennek hatásos megfogalmazása a híres törökverő, Nádasdy Ferenc, „az erős fekete 
bég" (1555-1604) sárvári udvarában, udvari prédikátora, Magyari István Az országok
ban való sok romlásoknak okairól c ímű, 1602-ben napvilágot látott kötetének lapjain. A 
magyar reformáció történetfilozófiai és politikai mondanivalói t összefoglaló vitairat ket
tős céllal készült, amit Magyari a Nádasdynak szóló ajánlásban fogalmazott meg: „meg
mutattam revideden minden romlásoknak, pusztaságoknak és országokban való sok vál
tozásoknak okait," valamint „ez könyvecske penig arról való tanolságot is ad, miképpen 
kell keresztyéni módon az pogánokkal hadakozni." 4 6 A minden bizonnyal Nádasdy út
mutatásai alapján papírra vetett (esetleg általa í r t 4 7 ) „Az hadról és vi tésségről" szóló utol
só fejezet voltaképpen tábori prédikáció, talán el is hangzott Nádasdy katonái e lő t t . 4 8 

Akár Nádasdy, akár az ugyancsak a vitézlő rend körében forgó, tábori prédikátoraként is 
tevékenykedő Magyari írta, a végvári hadviselés tapasztalatait fogalmazta meg, s ezért 
sokkal gyakorlatiasabb, mint a tudós humanista Pécsi müve, s nem lehet kihagyni a 
X V I I . 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 e lgondolása Zrínyit előlegezi , aki feltehe
tően ismerte, és fel is használta Magyari müvét a Szigeti veszedelem, a Vitéz hadnagy és 
az Áfium í rásakor . 4 9 

Bevezetésében Erasmus Querela Pacis (A béke panasza) című müve és Luther Már
tonnak a keresztény hadakozásról és a török elleni háborúk jel legéről írott munkája alap
ján ír a háború borzalmairól és a hadakozás ártalmas voltáról, majd a hadindítás megfon
tolásáról. A „nem szükséges okból ," úgymint bosszúból , ir igységből vagy gazdagodásér t 
indított hadat szembeállít ja az igaz okból indított háborúval , amely folyhat „az Jézus 

4 5 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 
müve stb. A hadakozással kapcsolatos protestáns és katolikus prédikációs irodalomról Őze 2005. ad áttekintést. 

46 Magyari 1978. 21-22. o. 
47 

Nagy László: Nádasdy Ferenc, az „erős fekete bég." Budapest, 1987. 254-255. o. 
4 8 Őze 2005. 
4 4 Magyari müvének Zrínyire gyakorolt hatásáról: Klaniczay 1964. 105-110., 405-406., 648-649. o. 



Krisztusban való hütnek ol talmazásáért ," „a pusztí tók ellen hazánk ótalmazásáér t ," 
„vagy a szomszéd nemzetségnek, kinek óta lommal tartozunk, utolsó szükségében való 
segítségéért ." Az igazságos háború kérdését követően részletesen tárgyalja a török elleni 
hadakozásban tapasztalt erkölcsi és vétkeket és konkrét katonai hibákat, a katonák, ré-
szegeskedését , erkölcsi züllését, mértéktelenségét , a hadseregben uralkodó fegyelmezet
lenséget, technikai és képzettségbeli elmaradottságot . Ezek je lzésére állanak itt e fejezet 
alcímei az eredeti sorrendben: „Vitézeket tartsunk és nekik megfizessünk;" „Olta lmaz
zuk az közösséget ;" „Ne tobzódgyunk az táborban;" „Gyorsaságot kíván az had;" „Főttig 
vágd az el lenséget;" „Nem kell az prédának esni, és ott egymást tagolni;" „Jó hadnagyo
kat tartsunk;" „Hütre végházakat meg ne adgyanak az vitézek;" „Helt ne válogassanak az 
vitézek;" „Félelem legyen az vitézek között ;" „Ellenségedet semminek ne tarts;" Igaz
ságszeretők legyünk.") Kiemelten foglalkozik a hadakozás „jó módgyával , " amelyre a 
fizetett, válogatott vitézekből álló és állandóan bizonyos számon tartott sereg felállítását 
javasolja, valamint a j ó vezér kiválasztásával és tulajdonságaival, aki „még az erőtlen v i 
tézzel is nagy dolgot véghezviszen, az tudatlan és félénk az jovának sem tudgya hasznát 
venni." „Tudós , vitéz ember kell az hadnagysághoz - í r j a - , k i nemcsak félelemben tud
gya népét tartani, hanem egész hadat is tudgyon igazgatni . . ." 5 0 

Ókori példákra (Philippus, Hannibál) hivatkozva valójában friss tapasztalatot fogal
maz meg a csata megvívása és a győzelem elmélyí tése, kihasználása kérdésében: „Nem 
jó dolog az is, hogyha mikor az ellenséget megverjük is, nem tudunk az győzede lemmel 
élni, nem vágjuk főtt ig. . . " 5 I 

Javaslatainak végén ismét visszatér kiindulási pontjához, s a wittenbergi történet
szemlélet jegyében áttekintve a magyar történelmet, megfogalmazza nem csak e fejezet, 
de az egész kötet konklúzióját: „ha penig meg nem térünk azokból a sok bálványozások-
ból és gonosságból , bizony még ennél is inkább megront az Is ten. . ." 5 2 Majd a mü, a pré
dikáció műfajának megfelelően, imával zárul. 

Magyari a vallásos műfaj leplébe rejtve tulajdonképpen követi a Savorgnano által a 
X V I . század végén kidolgozott hadtudományi rendszer szisztematikáját. Savorgnano 
szerint „a hadművészet két részből áll, az előkészítésből és a végrehajtásból. Az előké
szítés a személyi ál lományt , az eszközöket az élelmi ellátást és a pénzt ér in t i . . . A végre
hajtásnak három része van: menet, elszállásolás, harc." 5 3 

Magyari prédikációjában ez így alakul: 
1. ) előkészítés (a had indításának megfontolása, a közösség terhének könnyebbí tése) , 

valamint a személyi á l lomány, eszközök, pénz biztosítása („Vitézeket tartsunk és nekik 
megfizessünk," „Óta lmazzuk az kösséget ," „Jó hadnagyokat tartsunk") 

2. ) végrehajtás 
a) menet: „Mindezeknek felette gyorsaságot is tanollyunk az régiektől, e lőbb 

minden hadi szerszámunkat és tábori eszközöket elkészítsünk ugyan, de mikor 

Magyari 1978. 169. о. V. ö.: a Vitéz hadnagy 105. aforizmájával: „Mit használ, hajó a' had, rosz a kapi
tány, h a j ó a' test és rosz a fő... Sokat vihet végbe egy jó eszes kapitány rosz haddalis..." Kulcsár 142. o.; 
Klaniczay 1964. 406. o. 

51 Magyari 1978. 168. o. 
5 2 Uo. 179. o. 
5 Idézi: Perjés Géza: Zrínyi Miklós a hadtudományi író. In: Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. Buda

pest, 1976. 22. o. 



osztán az tanácsnak vége vagyon, ne mulatozzunk, hanem hevenyében fogjunk 
a dologhoz, hogy az el lenség csak eszébe se vehesse ellne való indulásunkat ." 
(„Gyorsaságot kíván az had" 5 4) 

b) elszállásolás: „Ne tobzódgyunk az táborban" 

c) harc: „Gyorsaságot kíván az had," „Főttig vágd az el lenséget ," „Nem kell az 
prédának esni." 

A X V I I . századi magyar a hadtudományi irodalomban ugyanennek diskurzust ípusnak 
a kései darabja Tolnai Mihály Szent Had című prédikációja . 5 5 Tolnai (1640-1694 után) a 
Wesselényi-féle rendi szervezkedés felszámolása után Erdély határvidékére menekült , 
többnyire protestáns nemesekből , katonákból álló bujdosók prédikátora volt. Wesse lényi 
Pál kuruc fő generál isnak a tábori lelkészeként a táborban mondta el prédikációját 1676-
ban. í rásban is megjelentetett müve, az időközben megvál tozot t történelmi helyzetnek 
megfelelően, már nem a török elleni harc összefüggésébe állítja az igaz és törvényes 
hadviselés kérdéseit, hanem a Habsburg-ellenes kuruc küzdelem nézőpontjába. Ki indu
lópontja (a felvett textus) az Újszövetségből való, Keresztelő Szent János találkozása a 
katonákkal . Keresztelő János fejükre olvassa az igehely vádjait: Istenért és hazájukért 
kezdtek hadakozni, ezért űzettek ki hazájukból, ehelyett most azért harcolnak, hogy pré
dáljanak, rontsonak és a szegényeket dúlják, fosztogassák. A hosszú évek óta bujdosó 
had bűnei miatt nem mehet vissza hazájába és szenved állandóan vereséget: „Ebben tor
kig ül ma a mi táborunk ( . . . ) Csudálkozunk, hogy nem ad győzelmet és nem viszi vissza 
a bujdosókat a hazájukba." 

A legfőbb bűnnek - a bujdosók helyzetéből fakadóan - a pártoskodást az egymás el
leni fegyverfogást tartja: „Vallyon mindörökké fegyver miá kell-é megemészte tni ez 
marokni magyarságnak? Nem tudgyátok-é hogy siralmas lészen ennek a vége?" A to
vábbi 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 kérdé
sére, „ - Micsoda utakon s módokon orvosolhatnánk meg mindezeket, s áll í thatnánk is 
dolgunkat jobb karban?," így válaszol: „ - Az hadakozásnak mesterséges tudományárul 
kell ez aránt értekeznünk. Valaki azt kívánnya, hogy a hadakozásban boldog előmenetel 
lel dolgai ékesül lyenek; szükség annak felette igen a hadakozásnak requisitumit jó l meg-
vizsgállya, annak környülál ló dolgait jó l megfontollya, igazán hadakozzék. Az igaz ha
dakozásnak törvényes regulái két karban állíttatnak: 

Első, helyheztetett az hadnak igasságos voltában, légyen igaz 2Kir. 14 v. 18, 19, 20.6-11. 

Másod ik a hadakozásnak cselekedetiben, actiojában, 2Cron. 13." 5 6 

A következőkben egy (maga által is többször „tractá"-nak nevezett) kis hadtudomá
nyi értekezést tart arról, hogy k i , k ik indíthatnak hadat és kik nem, milyen igaz okokból 
és milyen módon. Az első és a második kérdésre a válasza megegyezik a korábbi protes
táns tábori prédikációk már ismert válaszával ( törvényes uralkodó és a vezér, illetve az 

54Magyari 1978. 167. o. 
55 Tolnai Mihály: Szent Had, az az Lelki és Testi szabadságért fegyvert vont Vitézek Tüköré... Kolozsvár, 

1676. RMK I . I 197. Modem kiadása: Incze 1937. Tolnai prédikációjáról lásd: Őze 2005. 

' "RMK I. 1 197. 18. 



igaz isteni tisztelet, a közösség igazsága, az ország szabadsága, közönséges békessége , a 
szomszédok megsegítése) , legfeljebb az utóbbi kiegészül a konföderációs szövetségesek 
támogatásával , amennyiben el lenségük miatt prédára ju tnának. A hadakozás módjáról 
azonban pontokba szedett, modern kiadója szerint „sokhelyt szolgálati szabályzat és 
gyakorlati szabályzat számba" m e n ő 5 7 részletes leírást ad, egészen gyakorlatiasan, Zrínyi 
Miklós katonai elveit visszhangozva. 5 8 

Kiindulásként leszögezi, hogy még az igaz okból indított had is „nem igaz lészen," 
amennyiben nem „jó móddal , j ó úton" viszik véghez. Ennek megelőzésére a hadakozást 
kezdetén törvényes regulákat kell hozni és megfelelő személyeket választani. Részlete
sen tárgyalja az egyes tisztek (fejedelmek, kapitányok, generálok, hadi bírók, ezredes 
kapitányok, századosok vagy hadnagyok, strázsamesterek, prédikátorok) szerepét az elő
készítésben, a csata során és a győzedelem után. 

A had elöljáró vezéreinek feladata a vitézlő nép megválasztása, vizsgálása, j ó rendbe 
és karba állítása. Ez utóbbihoz az északi nemzetség (német) példáját ajánlja, aki naponta 
gyakoroltatja katonaságát: „mindennapon el-ki viszi a vitézlő népet, két rendben állattya, 
mint a hadakozás szokott lenni, összvelövöldöztet i , az első karban álló mihelt ellövi pus
káját, ottan hátra áll, elkészítvén addig ujobban ö magát, míg rá kerül a sor... így kelle
nék ma a mi magyarinknak magokat gyakorolni a hadakozásban, de szégyenlenék ők 
eszt elkö-vetni , 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 ." 5 9 

Tolnai a Wesselényi Pálnak szóló ajánlásban azt írja: „Én e hadi tanításban csak ad
dig mentem, amíg a Szentírásnak igazgató regulája kiterjed, a külső mathematica m i l i -
taris dispozíciót b ízom a külső tábori emberekre, azoknak d i rec t ió i ra . " 6 0 Valójában 
azonban a leideni és groningeni egyetemeken tanult, sokat látott, hallott tábori prédiká
tor, csakúgy mint elődje, Magyari István, ezt a feladatot is magára vállalta. (Ezzel kü
lönben nem állt egyedül , mert maradtak fönn adatok más tábori prédikátorok és egyházi 
értelmiségiek konkrét katonai ismereteiről , sőt, nota bene, a „mathemat ica mili taris" 
müvelésére is akad példa köztük. Erről lásd alább.) 

A X V I I . századi hadtudományi irodalomnak a katolikus Pécsi és a protestáns Ma
gyari és Tolnai képviselte diskurzustípusát a teológiai, valláserkölcsi kérdések (minde
nekelőtt az igazságos háború és a keresztényi hadakozás) előtérbe állítása jel lemzi. Kö
zös bennük a Szentírás és a szentatyák (protestánsoknál Erasmus, Luther), valamint az 
antik szerzők tekintélyére történő hivatkozás és a kiinduló beszédhelyzet (textus vagy 
bizonyí tandó tétel) azonosságából fakadó stiláris és retorikai hasonlatosság. Mindemel
lett számos , a végvári harcokban szerzett személyes tapasztalatot, katonai elvet fogal
maztak meg, s modellt adtak a katonai kérdések tárgyalásának módjára, nye lvére . 6 1 Nem 
egy általuk fölvetett téma, először náluk előforduló argumentum és exemplum bukkan 

51Incze 1937. 5. o. 
58 Esze Tamás: A Rákóczi-szabadságharc irodalma. (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1953. november 

29-i vitaülésén elhangzott előadás) Irodalomtörténet, 1954. И . о . 
5 9 RMK I . 1197.25. 
6 0 Uo. A4r. 
61 Marko 1958. 148-157.; 203-224. о. 



föl később Zrínyinél . Á m Tolnai prédikációja az el lenkezőre is példa, Zrínyi hadtudo
mányi elveinek ismeretéről tanúskodik. A vallásos irodalomhoz tartozó szövegekből te
hát oda-vissza volt átjárás a háború megvívásáról folyó más korabeli diskurzust ípusba. 

Hadiszabályzatok (edictumok és regulamentumok) 

A X V I . századból még alig adatolható m ű f a j 6 2 a X V I I . század első harmadát követő
en virágzott fel Európa-szer te . A fegyelem és a rend követe lménye Orániai Mór ic és 
Gusztáv A d o l f hadseregében kapott először kiemelt helyet, majd ezt követően, az állan
dó hadseregek felállítása tette szükségessé a hadseregek életét békében és táborozás ide
jén egységesen szabályozó írásbeli rendelkezések k iadásá t . 6 3 A hadtörténeti szakiroda
lom a hadiszabályzatok két fajtáját különíti el: a regulamentumokat, „amelyek általában 
foglalkoznak a hadsergszervezéssel" és az edictumokat, „amelyek a katonák helyes, fe
gyelmezett, erkölcsös magatar tásának normáit és az ezeket megszegők elleni büntetést és 
el járásmódokat t a r ta lmazzák ." 6 4 

Ellentmondásnak tűnik, de a X V I I . század talán leginkább gyakorlatcentrikus hadtu
dományi műfaját, a gyorsan gyarapodó hadiszabályzat- irodalmat, pontosabban annak 
egyik válfaját, az edictumokat eszmetörténeti szempontból genetikus kapcsolat fűzi a ke
resztény hadviselés okait, módjait tárgyaló vallási irodalomhoz. 6 5 Ennek ugyanis, mint 
láttuk, egyik központi kérdése volt a tábor rendje, a megfelelő regulák, amelyek biztosít
j ák a had erkölcsös, Istennek tetsző, „szent" voltát. A két műfaj közötti szoros kapcsolat
ra utal, hogy az ismert edictumok je lentős része Isten dicséretével és a keresztény hada
kozásnak a prédikációs gyakorlatban kikristályosodott valláserkölcsi követelményei 
pontokba szedésével kezdődik. A sort többnyire az is tenkáromlás tilalma nyitja, amelyet 
a részegség, a sz i tkozódás , 6 6 a „szegény kösségen való dú lás" elítélése követ, kiegészül
ve az egyházi rend megbecsülésével és az ünnepek megülésével , s csak ezt követően tér
nek 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 embernek keresztyénnek tiszta és j ó életet viselni, minden 
fertelmességet, tolvajlást, gyilkosságot, lopást, szentegyházaknak felrontásokat . . . teljes-

fi2 Kialakulásáról és műfaji kritériumairól lásd: Schmidtchen 1990. 31. о.; Leng 2002. 9-10. о. 
6 3 A katonai rend és a fegyelem megszervezéséről, az idomítástól (Wallhausen) Le Metre „ember-gép"-éig, 

i l l . „a fegyelem technikusának", Guibertnek a felfogásáig, valamint a fegyelmezésnek a hatalom modelljévé, 
társadalomszervező erővé válásáig lásd: Foucault 1990. 185-236. o. (Fegyelmezés) 

64Bánkúti 1976. 152. o. 
r ' 3 Erre utal Michael Foucault is, amikor azt mondja, hogy Orániai Móric és Gusztáv Adolf protestáns had

seregeiben a „vallásgyakorlatok ritualizálta időütem" járult hozzá a katonai fegyelem megszilárdításához. 
Foucault 1990. 203. o. A prédikáció, mint a helyes rend, a katonai fegyelmezés eszköze a hazai szabályzatok
ban is előfordul. Teleki Mihály egyik utasítása ezt mondja: „Midőn a prédikátor Isten szolgalatjára felmegyen, 
az egész praesidiumot reáerőltessék a prédikációra s könyörgésre való menetelre. Aki elsőben elmulasztja meg
intessék, aki másodszor, ő kegyelmek [ti . a kapitány és a várnagyok] találjanak büntetést neki." Koncz József: 
Teleki Mihály utasítása a huszti vár kapitánya és várnagyai számára, 1669-ből. HK 1893. 292. o. 

6 6 A káromkodás ellen I I . Rákóczi Ferenc is fellépett, 1705. augusztus 29-én külön rendeletet adott k i , mi
vel úgy vélte: „a mi kegyes és üdvös törekvéseinket, céljainkat leginkább hátráltatja és akadályozza, az t i . 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 Endre: 
I I . Rákóczi Ferenc hadi rendelete a káromkodók ellen. HK 1892. 712-715. o. 



seggel e l t ávoz t a tn i . . . " 6 7 A katolikus Forgách Ádám bányavárosi főkapitány 1648-ban k i 
adott rendtartása szintén ezzel indít: „Mivel mindenek felett minden keresztény tisztviselő
nek s alatta való vitézlő rendinek minden dolgaikban, jártokban-keltökben, szerencsében, 
szerencsétlenségben az Istent ő szent felségét és az ő szent nevének dicséretét kell előtte 
viselni: azért tilalma legyen minden Isten ellen való rút átkoknak és szitkoknak.. . " 6 8 

Ugyancsak a két műfaj összefüggésére utal a Tolnai-féle Szent Had és a bujdosó ma
gyarok 1676-1678 közötti időkből fennmaradt, 11 pontból álló hadiszabályzatának ösz-
szeve tése . 6 9 A Szent Had-ban Tolnai az „elöljárókat, az hadnak vezérit, fejedelmét, gene-
rállyát, kapitányit , hadnagyit, tizedesit etc." a nép fejének, őrállójának nevezi, akiknek a 
feladata „a vitézlő nép közt lappangó bűnöket tellyes erejükbül ne hadgyák köztök ural
kodni. Ne kedvezzenek a cégéres nyilvánvaló tolvajoknak, paráznáknak, gyilkosoknak, 
sarczoltatóknak, káromkodóknak, a vitézlő rendnek bűnöket meg ne e g y é k . . . " 7 0 A hadi
szabályzat a sereg j ó disciplinában tartása érdekében a hadi tisztviselők kiválasztásával 
kezdi (akárcsak Tolnai): „A mely hadi vezér, generál , kapitány, hadnagy vagy tizedes az 
alatta valóit j ó disciplanaban akarja tartani, szükség hogy minden hadi tisztviselője az 
egész hadaknál ismeretesképpen meglegyen úgy, hogy mindazáltal k ik i az ő tisztihez jó l 
értsen," 2. pontja pedig latin közmondásokat idézve a büntetés szükségességét fejti k i : 
„Minden tisztviselő az alatta valójának a legelső és legkisebb vétkét büntesse meg, hogy 
így mind az utolsót, mind az nagyobbat megbüntethesse, büntethesse ama közmondás 
szerint: Principiis obsta 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 meg
büntetni a kisebb példájára, nem a kisebbet a nagyobb példájára; mert amiért a nagyob
bat megbüntet ik, a kisebb inkább nem meri azt megcselekedni..." A 3. pont a Tolnai 
müvében 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 formájára, úgy kell rendelni és 
szoktatni..." Mindezek alapján nem zárható k i , hogy a seregben jelen lévő müvei t írás
tudó Tolnainak köze volt a szabályzat összeáll í tásához, amely még a táborozás rendjé
vel, a füvelléssel, a strázsaállítással, a general prófusz, a tábormester feladatával, végül a 
mustrával és mustralajstrom folyamatos el lenőrzésének szükségességével foglalkozik. 

A regulamentumok kiadása többnyire az uralkodók (illetve a Habsburg uralkodók ne
vében az Udvari Hadi tanács) , esetenként seregeik parancsnokának joga volt. Edictu
mokat, instrukciókat a katonai hierarchia alacsonyabb fokán állók is készítettek, Ma
gyarországon például több főkapitányi, magánföldesúri utasítás, instrukció is fennma
radt. 7 1 Ezeknek je l l emző sajátossága, hogy „nem az egész haderő, csak egyes csapatok, 
várőrségek számára, gyakran valamely meghatározot t harci cse lekmény végrehajtására 
készü l t ek . " 7 2 

Szilágyi Sándor: l. Rákóczy György 1634. évi hadi szabályzata. HK 1894. 143-144. o. 

Illésy János: Gr. Forgách Ádám bányavárosi főkapitány katonai rendtartása. HK 1892. 570. o. 
64 Koncz József: Bujdosó magyarok hadi szabályzata, 1676-78. HK 1894. 569-571. o. 
7 0 R M K !. 1197. 30-31. 
7 1 Ezekről részletesen lásd: Marko 1958. 153-157., 210-212. о. 

Rohonyi 1954. 234. о. Éppen ezért nem is tárgyalom őket, mivel nem „átfogó..., a hadművészet értelmében 
megfogalmazott, az alkalmazás mindenfajta lehetőségét magában foglaló" művek. Schmidtchen 1990. 31. о. 



Az edictum első magyar nyelvű példája Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel k i 
rály hadirendtartása 1576-ból . 7 3 Uralkodói , hadvezetői szabályzatokat az erdélyi feje
delmek adtak k i . A X V I I . 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 viszo
nyá t . 7 4 Őt követően szinte valamennyi erdélyi fejedelemtől maradt fenn vagy ál taláno
sabb érvényű, vagy egy-egy hadjáratra szóló tábori rendtartás. Bethlen Gábortól 4 utasí
tás is ismert, az egyik (talán 1623-ban kiadott) például igen részletesen 53 pontban 
szabályozta a táborba szállt hadsereg szervezetét, a katonai tisztségek rendjét, a katona
ság fegyelmét, a hadi bíráskodás működését . Ez már-már regulamentumnak is tekinthe
t ő . 7 5 I . Rákóczi György már idézett 1634. évi szabályzata mellett fennmaradt fia, I I . Rá
kóczi György 1660-ból való, igen rövid, mindössze 11 pontból álló edictuma, 7 6 majd 
Thököly Imre ecsedi főhadiszállásán készült utasítása Udvari és több hadnagyimnak, 
tizedesimnek való tanúság c í m m e l . 7 7 Apafi Mihálytól kettőt is i smerünk (1682-ből és 
1686-ból) . 7 8 A sort a I I . Rákóczi Ferenc szabadságharca idején, 1707-ben kiadott (!) A 
magyarországi confoederált nemes státusok és rendek részéről szabott hadi regulák, 
articulusok, edictumok és törvények zár ják . 7 9 

E műfaj magyarországi előfordulásának két példáját kell még megemlí teni . Gyöngyö
si István, a X V I I . század második félének legnépszerűbb költője 1663 táján, füleki se
regbírósága idején Az j ó vitézeknek tüköré címmel versekbe foglalt hadi regulákat írt az 
alsóbb tisztek és a vitézlő rend s z á m á r a . 8 0 1702-ben pedig a Gombos Imre tábornok hu
szárezredében szolgáló Palocsay György kapitány magyar nyelvre fordította huszárjai
nak I . Lipót császár és magyar király 60 pontból álló katonai szabályzatá t . 8 1 

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 hadszervezö tevékenysége eredményeként , több éves fejlődést lezárva 
jö t t létre. Ennek Rákóczi mint erdélyi fejdelem és Magyarország vezérlő fejedelme által 
írt nagyívü bevezetője a hadakozás Istentől való eredeztetését, igaz okát és szabott rend
jét köti össze a szabadságharc addigi katonai intézkedéseivel: „Jóllehet az Isteni Felség 

7 ' Hadi szertartások, mellyekhez kelljen mindeneknek magát tartani, kik az ü felsége szolgalatjára jüttenek, 
mind hadnagyoknak, mind egyéb rendbelieknek. HK 1890. 666. o. 

/ 4 HK 1890. 115-117. o. Bocskainak egy másik, néhány nappal ez után kelt rendelkezése is fennmaradt, ami 
mulatja, milyen fontosságot tulajdonított a hadakozás rendjének. Uo. 1922. 232. o. 

7> Hausner Gábor: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadi edictuma. HK 2001. 469-485. o. 
7 6 HK 1896. 252. o. 
1 1 Dr. Szendrei János: Magyar hadi szabályzatok és utasítások а XVII . századból. HK 1889. 294-300. o. 
7S 

HK 1891. 291-296., 721-724. o. 
7 4 RMK I . 1734/a. Előzményeiről: V. Windisch 1953. 34-35. о. 
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irgalmas igazságú titkos Ítéleti között, kiváltképpen a hadverést és hadakozásnak világ 
szerént tetsző folyását és végét magának tartotta... az eszeveszett s tébolygó egyenetlen 
rendelet lenség közzé nem járul az Istennek segéllö lelke, hanem Isten szabván minde
nekben rendet, a' j ó rendtartás légyen lelke minden világi dolgok folyásának. . . azért is 
eleitől fogvást, miólta tudniaillik ezen megromlott magyar hazánk földig nyomorodott és 
eltapodtatott szabadságainak s törvényeinek helyre való állítására Isten ő szent felsége 
felindított . . . bennünket . . . a magyar népnek vitézlő indulatját a' j ó hadakozó rendtartásra 
vezetnünk, . . . a felvött j ó igyekezetünknek gyükerezésére szükségesnek esmértük vala a' 
szabad akaratú engedet lenségek zabolázására egyedül a' hadak fizetését, hogy azzal 
minden kapdosó s ragadozó excessusoknak oka fogyjon elsőbben is . . . azért . . . megfogyat-
koztatván mindenekkel bővölködni szokott hazánk a pénzből , ilyen j ó igyekezetnek j ó 
vége reménységéből találtuk a' rézpénznek verettetését s folyását, s ímé az által már Is
tennek hála hadainkat alkalmas rendbe vettük, a' kívánt hadi regula és disciplina sze
münk láttára naponként terjed." 8 2 A hadi rendtartás további megerősí tésére, a szenátus és 
a hadi generál isok egyetértésével hozott intézkedés hét részből áll, azon belül pontokba 
szedve. Első , még számozat lan fejezete tulajdonképpen ál lománytábla , a generálstáb, a 
comissáriatusság, a lovas testőrző had stb. felsorolása a hópénzzel együtt . Ezt követik a 
regimentek státusáról (a fegyvernemekről) , és a t isztségekről; a hadak fizetéséről, ruhá
zatáról; a mustrákról , a ruházat, a ló és fegyver adminisztrációjáról; a hadak téli leszállí
tásáról; „a pénz collect io"-jának módjáról (azaz a kifizetés intézményeiről) ; „a hadi 
generalis comissar ia tusságról ," végül a hadi törvényről szóló r é szek . 8 3 

A különféle formákban megnyi lvánuló X V I I . századi magyarországi hadiszabályzat
irodalom az erkölcsi kérdések mellé beemelte a katonai gondolkodásba a hadseregszer
vezés, a hadi bíráskodásnak és katonáknak a lakossággal való viszonya rendezésének, a 
hadseregellátásnak a gyakorlati kérdéseit. 

Alka lmi egyetemi müvek (orációk és disputációk) 

Min t korábban esett szó róla, a X V I . század második felétől megfogalmazódó új mű
vel tségeszmény, a matematikai tudományok fejlődése és a társadalom mili tarizálódása 
hatására egyre nagyobb érdeklődés nyilvánult meg a katonai kérdések iránt mindenütt 
Európában. Ez a X V I I . század elejére elérte a nagy protestáns, később a katolikus uni
verzitásokat is, amelynek látványos jele a háborúról , a háború és a béke jogáról ér tekező 
egyetemi orációk és disputációk megje lenése . 8 4 

A magyar tudománytör ténetben ismereteim szerint csak a matematikatör ténet és leg
újabban az irodalom- (politika-)történet fedezte fel ezt a forrást. Szénássy Barna a X V I I -
X V I I I . századból mintegy 15, magyarországi szerzőtől származó matematikai témájú 
egyetemi értekezést talált, Bene Sándor pedig fél tucat polit ikai disputációt sorolt egy le
endő magyar polit ikai könyvtár lapjaira. 8 5 Ezek mellé állítható az a több mint t í z , 8 6 egye-

82Bánkúti 1976. 181-183. o. 
8 3 RMK I . 1734.; Bánkúti 1976. 152., 181-219. o. 
84 Jahns I I . 1890. 1189-1191.0. 
85 Szénássy Barna: A magyarországi matematika története (a legrégibb időktől a 20. század elejéig). Buda

pest, 1970. 65-73. o. és Bene 2007. 60., 63. о. 



temi tanulmányok során született alkalmi hadtudományi ér tekezés (oráció és disputáció), 
amelyet a Szabó Károly-féle Régi Magyar Könyvtár köteteinek átnézésével sikerült k i -
gyüjtenem. S bár jól tudom, hogy a szakirodalom szerint e disputációk csak ritkán az 
e lőadóként megjelölt respondensek, sokkal inkább a praesensként megnevezett elnöklő 
egyetemi professzorok szellemi termékei , mégsem tartom fölöslegesnek számbavételü
ket , 8 7 mivel kétségtelen dokumentumai a hazai ér te lmiségnek a hadakozás elméleti kér
déseiről szerzett ismereteinek. 

A hadtudomány a jelek szerint először a külországi egyetemekre látogató mágnásifjak 
tanulmányaiban kapott szerepet. A főrendi peregrinusok nem kötődtek olyan erősen a te
ológiai s túdiumokhoz, s érdeklődési körükben korán megjelent a jog , a história, a pol i t i 
ka és a hadakozás . Thököly Sebestyén fia, Thököly Miklós 1606. december 16-án a 
heidelbergi egyetemen tartott egy orációt a hadicselekről Oratio De Stratagematibus 
c í m m e l . 8 8 Az 1603 júliusától 1607 márciusáig Heidelbergben tartózkodott Thököly-f iú a 
kinyomtatott beszédet testvérének, a szintén ott tanuló Thököly Istvánnak ajánlotta. Az 
antik szerzők alapján kidolgozott t éma időszerűségét Magyarország háborús helyzetével, 
előretolt bástya szerepével („provinciarum propugnaculum") indokolta, amelyben győ
zelmet, dicsőséget csak a hadicselek, a stratagemata hozhatnak. (Ezt a témát tárgyalta 
Elias Reusner Stratagematographia sive thesaurus bellicus című, ugyancsak egy magyar 
főrendnek, Thurzó Imrének ajánlott, 1609-ben Frankfurtban megjelent munkája i s . 8 9 ) 

hiszti Ferenc, köpcsényi báró Liszti István fia, 1616 márciusában a strassburgi aka
démián polit ikai kérdésekből disputált Mathias Bernegger, a történelem professzora mo
derálásával . A disputáció ugyanott, ugyanabban az évben megjelent nyomtatásban is. A 
Questionum praecipue politicarum szokatlanul terjedelmes, 24 fólióra terjedő latin nyel
vű szövege 12 kérdést tárgyal nagy humanista e rud íc ióva l . 9 0 Közülük több (a 8., 9., 10. 
és 11.) a hadindítással , a hadicselekkel, a hadvezetéssel stb. kapcsolatos. Az Ovidius-, 
Thuküdidész- , Sallustius-, Cicero-, Livius- , Seneca-, Horatius-, Martialis-, Plinius-, Plau-
tus-, Vegetius-, Frontinus- és Oneszandrosz- idézetek mellett felbukkannak benne Bon-
finitől és Petrus Ransanustól származó magyar történelmi példák, valamint Hunyadi Má
tyás, Zsigmond, Ulászló stb. neve. Liszti hazatérése után, Bethlen Gábor bizalmas embe
reként, nagy bir tokadományokban részesült, és 1628-29-ben szamosújvári főkapitány lett. 
A kortársak, mint „a tudományokban és a hadművészetekben jár tas" embert emleget ték. 9 1 

A többi fönnmaradt egyetemi vizsgaszöveg előadója már minden esetben egyházi , al
kalmanként polgári értelmiségi . Lányi Zakariás 1614 és 1619 között látogatta a witten
bergi egyetemet, s 1619. júl ius 23-án disputált. A Disputatio Prima Politici Discursus De 
Bello Causa Formali c ímen megjelent (Wittenberg, 1619.) előadás 42 paragrafusba fog-

RMK II I . 1028., 1178., 1266., 1835., 2023., 2096., 2181., 2269., 2321., 2667/a, 6225., 6403. Ezek közül 
némelyik szerepel Szénássy és Bene jegyzékében is, ami mutatja a tudományok helyzetét e korban. 
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lalja össze a hadakozással kapcsolatos tudnivalókat . " Először a háború szó etimológiá
ját , szinonimáit és homonimák , majd az ún. „definitio realis"-t közli, és a politikai írók
nak (Justus Lipsius, Albericus Gentiiis, Elias Reusner stb.) a háborúról szóló meghatáro
zásait idézi. A háborús eseményeket 4 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 vezérség feltételei 
pedig: a hadtudományi ismeretek („scientia rei militaris"), amit újabb 9 pontba fogla l , 9 3 a 
virtus, az autoritás és a felicitas. 

Ugyancsak a politikai disputációk közé tartozik Geleji Katona Istvánnak, Apáczai 
Csere János tanulótársának a franekeri egyetemen elmondott és ott 1653-ban megjelent 
Disputatio Politica De Bello et Pace c ímű szövege. A munkát Geleji Kemény János feje
delmi tanácsos két fiának, Kemény Simonnak és Ferencnek ajánlotta, s talán épp ezért 
egy érdekes , a székely kérdést fejtegető függelékkel is e l lá t ta . 9 4 Mondanivalójá t tézisek
be és azokon belül 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 tudo
mányosságának, ókori és kortárs szerzőket citál, s számos magyar példát idéz. 

Már a jog tudomány keretében, Paul Voet híres jogi doktor és professzor irányításával 
tartotta meg egyetemi vizsgáját az utrechti egyetemen a háború jogáról Nadányi János 
(Disputatio Juridica De Jure Bel l i . Utrect, 1658.). 9 5 

A legtöbb disputáció ugyanazt a humanista erudíciótípust képviseli , s kevés kivétellel 
a háborúról , főként annak jogáról szóló politikai diskurzus része. Jól mutatja ezt, hogy az 
elnöklők általában a j og vagy a „moral ium et c iv ium" professzorai. 

Két kivétel azonban akad közöttük. Jellemző módon mindkettő az erődépítészet köréből 
jelent meg. A szepességi születésű Thann Andreis evangélikus lelkész 1659-ben ezzel az 
érdekes címmel adta ki disputációját: Dissertatio Politico-Mathematica ex Architectura 
Mil i tar i seu fortificatione (Wittenberg, 1659.). Thann a bevezetésben a hazai háborús hely
zet miatti időszerűségével indokolja témaválasztását. Idézi a legújabb erődépítészeti szak
irodalmat, amely alapján szakszerűen összefoglalja az architectura militaris alapfoglmait, a 
reguláris és irreguláris erődök fajtáit stb. Értekezéséből kiderül, hogy Wittenbergben maga is 
hallgatta Christoph Nottnagel (1607-1666) híres matematikus és katonai építész előadásait. 

Három évvel később ugyancsak Wittenbergben látott napvilágot a nagyszebeni Jacob 
Schnitzler disputációja, a Disputatio Mathematica ex Architectura Mili tar is . De Praxi 

9 2 RMK ni. 1266. 
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Bellica Offensiva et Defensiva. A Dogen, Freytag, Cellarius, Böckler és Nottnagel mű
veit kivonatoló értekezés 12 pontba sűríti a szakszerű erődépítészeti ismeretanyagot. Bár 
a magyarországi szerzőktől ismert disputációk többsége a filozófia tudománya alá tarto
zó politika oktatásához kapcsolódott , az utóbbi kettő már a szintén a filozófia alá sorolt 
matematika ismeretanyagának volt a része, s ez átvezet a X V I I . századi magyarországi 
hadtudományi irodalom egy új t ípusába, a haditechnikai irodalomba. 

Haditechnikai müvek (kéziratok) 

Ez a merőben technikai kérdésekkel foglalkozó diskurzust ípus, amelynek például 
németföldön oly gazdag nyomtatott és kéziratos emlékanyaga van, 9 8 Magyarországon hi
ányzik. Egyetlen Magyarországon nyomtatott, vagy magyar (hungarus) szerzőtől szár
mazó, külföldön megjelent müvet sem tudunk e körből regisztrálni. Csak a X V I I . század 
végéről, X V I I I . század elejéről maradt fenn három kézirat, ami esetleges meglétére , az 
ilyen irányú érdeklődés létezésére utal. 

Az időben a legelső Zrínyi Miklós fia, Zrínyi Adám két füzetnyi erődítéstani jegyzete, 
(modern könyvtári c íme szerint) a De la fortification mil i ta i re . 9 9 A főként erődítési raj
zokat, vázlatokat és első füzete elején francia nyelvű definíciókat tar talmazó kézirat egy 
bejegyzés szerint 1681 tavaszán készült, Zrínyi Á d á m leuveni tar tózkodása idején. Zrínyi 
hosszú Kavalierstourján csaknem egy évet töltött Leuvenben, ahol beiratkozott az egye
temre, s feltehetően hadi építészeti előadásokat is hallgatott, ennek eredménye a két füzet. 
Tanulmányainak később hasznát vehette a török elleni visszafoglaló háborúban, ahol elein
te saját muraközi katonasága élén, később egy reguláris császári ezred alezredeseként részt 
vett a hadjáratokban a szalánkeméni csatában bekövetkezett haláláig." 1 0 

Ugyancsak a török elleni visszafoglaló háború és az új művel tségeszmény összekap
csolódásának az e redménye Masch Lukács, szerzetesi nevén Lucas a S. Edmundo piaris
ta tanár és tábori pap kéziratban maradt erődítéstani jegyzete, pontosabban jegyzetei. 
Nem tudni, hogy az eredetileg Mainzban született, majd Lengyelországból a lengyel terü
letekhez közeli privigyei és podolini piarista kol légiumokba e lőbb tanulóként került, az 
1680-as évek elejétől már tanárként működő Mösch honnan szerezte az oktatásban kama
toztatott matematikai, erődépítészeti, hadmérnöki ismereteit. 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 se
gédkezett a térképészeti és a hadmérnöki munkában is. Ezt követően 1686-87-ben Pálffy 
gyermekeinek, Miklósnak és Ferencnek tanított hadmérnöki ismereteket. 1689-ben ismét 
Privigyén működött, majd 1697-ben elhelyezték az országból. Előbb Bécsben, majd Var
sóban, végül Rómában töltött be magas rendi tisztségeket; 1701-ben hunyt el. 1 Tanári te-

9 7 RMK I I I . 2181. 
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vékenysége során két matematikai tanári jegyzetet készített, amelyekben komoly erődépí
tészeti fejezetek találhatóak, és kiadott egy aritmetikai tankönyvet (Arithmeticus Practicus. 
Nagyszombat, 1697., R M K I I . 1899.), amely felváltotta az addig használatban lévő jezsuita 
ar i tmet ikákat . 1 0 2 A kéziratokat leíró Kilián István szerint azért kellett ilyen tárgyakat taní
tani a privigyei és podolini piarista kollégiumokban, mert sok lengyel nemesifjú járt oda, 
akik részt kívántak venni, és utóbb ténylegesen részt is vettek a török elleni harcokban. 1 0 3 

Mindenesetre az 1684-es podolini datálású Bibliothecae Mathematicae... című, háromkö
tetes jegyzetgyüjteményének első kötetében a praktikus geometriai, a mechanikai és a geo
gráfiai ismereteket követően Architecturam militarem Theorio-Practicam alc ímeg részlete
sen tárgyalja az erödépítészet alapfogalmait, és gyakorlati kérdése i t . 1 0 4 

A nyolc évvel későbbről , már privigyei tanítása idejéből való másik kéziratában ismét 
je lentős fejezet (Nucleus Architectonicae Mili tar is , Polemicae offensivae ac defensivae 
necnon Tactica seu Castrametationis) foglalkozik az erődépítészettel , k iegészülve az 
erődharcászattal és a tábori erődítések ismereteivel. 1 0 5 Bevezetésként az erődépítészet 
fogalmát definiálja („Architectonica Mil i tar is vulgo ingenieura, est ars Mathematica 
exacte loca fortificandi"), majd elkülöníti két alapvető fajtáját (szabályos és szabálytalan 
erődítés: „reguläres", „irreguläres") . Az erődépítészet gyakorlati menetét 4 részre osztja: 
1. az erődvonalak meghatározása („Delineatio est descriptio linearum"); 2. a falak, árkok 
és más részek viszonya egymáshoz („Ortographia") ; 3. az alaprajz elkészítése („Icono-
graphia"); 4. az erődfrontok kialakítása („Scenographia") . Ezt követően, még mindig a 
bevezetésben, tisztázza, hogyan kell a terephez igazítani a geometriát , és megadja a 
használatos mértékegységeket . A konkrét ismereteket caputokra és paragrafusokra oszt
va tárgyalja: alaprajzi vonalak (külső és belső polygon, bástya, kurtina stb.), az erődít
mények szögei (bástyacsúcs, vállszög stb.), az erődí tmények kereszmetszeti elemei 
(mellvéd, lövészpad, árok stb.), a külső védmüvek, valamint tábori sáncerődítések. Szól 
az erőd alaprajzi tervezésének francia, németalföldi és olasz módjáról és ismerteti Al la in 
Manesson-Mallet, Pagan, Errard Bar-le-Duc, Georgius Fournier erről írott nézeteit . Ér
dekessége, hogy a latin mellett mindenhol németül is közli a definíciót, és a szakszava
kat 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 X V I I I . század második felében is használták a piarista ok t a t á sban . 1 0 6 

Végül Esterházy Pál iratai között fennmaradt egy latin nyelvű, tüzérségi kézirat 1706-
ból, amely pontokba szedve a korszakban használatban lévő lövegek és lövedékeik fajtá
it, súlyukat, a lövegcsövek méreteit és öntési vastagságát, a szükséges lőpormennyisége
ket, a hatásos lőtávolságukat írja le. Lőtechnikai utasításokat is ad, és példákkal elemzi 
használhatóságukat a különböző harcnemekben. (A mezei falconétával kapcsolatban 
például megjegyzi, hogy falakkal szemben semmi hatóereje nincs .) 1 0 7 
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Politikai művek 

Fentebb már több összefüggésben is esett szó arról, hogy a X V I I . századi Európában 
a háborúval kapcsolatos reflexiók je lentős része a filozófia és azon belül különösképpen 
a polit ikai irodalom körében született meg . 1 0 8 Magyarországon természetesen szintén 
számos olyan műfajt lehet említeni , amely ál lamelméleti keretben tárgyalta a j ó hadve
zér/uralkodó szükséges tulajdonságait, a bölcs hadakozás morális , politikai és katonai 
vonatkozásait . A királytükrök, életrajzok, afor izmagyűjtemények stb. sorából itt csak az 
elsődlegesen hadtudományi érdeküeket tárgyalom, megjegyezve, hogy szükséges lenne 
már a teljes szóba jöhe tő anyag átnézése és e lemzése. Hogy ez a diskurzust ípus milyen 
je lentős a hadtudomány szempontjából , azt éppen Zrínyi prózai é le tmüve igazolja, 
amelynek legtöbb darabja ehhez tartozik, ennek ismerete nélkül nem ér te lmezhető. 

Ezt támasztja alá az a X V I . század végéről való, de csak 1663-ban kiadott munka, 
amely Gyulai Pálnak, Báthory István belső tanácsosának Sibrik György váradi főkapi
tányhoz intézett levelét közli: Tanácsi Tükör, az az Nagyságos Gyulai Pálnak eszes, 
okos, tanácsos oktató levele... (Szeben, 1663.) 1 0 9 A Csepregi Turkovics Mihály által 
1663. augusztus 3-án kelt e lőbeszéd szerint Gyulai eredetileg latinul írott levelét oly ne
vezetesnek tartották, hogy „az erdélyi fejedelmek a váradi kapi tányok előtt hivatlba ikta
tásuk alkalmával egész 1660-ig, Várad elestéig, föl szokták olvastatni". Az intelmek, fe
jede lemtükrök müfajbokrába tartozó írás a két „prakt ikus" (értsd: praktikás) nemzetség 
közé szorult Várad főkapitányával szembeni legfőbb követe lményként a vigyázást és a 
szorgalmatosságot állítja mivel: „úgy viselni embernek magát ezekhez [ t i . a törökhöz és 
a némethez] , hogy egyik miatt se valljon kárt, nem kicsin okosság ." A „bölcs tanácsok" 
között, hogy „miképpen lehessen tisztében dicsőségesen eljárni," Cato római tanácsban 
elhangzott szavait idézi: „Az j ó tanácsból , ugy mond, vigyázásbul és szorgalmatosságból 
minden dolog szerencsésen történik, de ha magadat restségnek, tunyaságnak adod, hé
j ában kiáltasz Istenhez." Majd hozzáteszi: „Közmondása a pogány bölcseknek, hogy 
munka által segítenek az Istenek." T ö b b példát és hasonlatot felsorolva végül megismét
l i : „Az okosságból való serénység és vigyázás sohasem árt, gyakorta használ . A gond-
viseletlenség és tunyaság soha nem használ, gyakorta árt." 

Szintén az ál lamelméleti irodalom és az erkölcsfilozófiái e lmélkedés között elhelyez
kedő fejedelmi tükrök műfajjal áll rokonságban Lackner Kristóf (1571-1631), Sopron 
tudós polgármestere Aphorismi Politici Pro Principe, Republica, Pace, Bello, Oeconomia 
et Bonis Mor ibus . . . c ímen 1625-ben Tübingenben megjelent a for izmagyűj teménye , 1 1 0 

amely a spanyol Antonio Guevara híres fiktív Marcus Aurélius-életrajzának latin fordítá
sából (Horologium Princípium) válogatott idézeteket tartalmaz. Az eredeti mű fiktív szó
noklatai, történetei a bölcs és igazságos uralkodói magatartásra, az udvari nevelés követel
ményeire és a fejedelmi erényekre oktatták az olvasókat, és a mü gyorsan az udvari élet, az 
udvari ember kódexévé vált. Lackner külön fejezetekbe gyűjtötte a fejedelemről, az állam
ról, a j ó erkölcsről stb. szemelgetett idézeteket, közöttük Pro Bello et Pace c ímen az 5 0 -

mBene 2007. 
1 0 4 RMK I . 1006. A Jankovics-gyüjteményből származó XIX. századi másolatát használtam: Országos Szé

chényi Könyvtár Kézirattár, Fol. Hung. 169. 3., 6-7. о. 
1 1 0 RMK II I . 1390. Lásd: Kovács József László 2004. 148-154. o. 



70. lapon a háború és béke gondolatával 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 kelő peregrinálóknak, neve
löknek, 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 szemben, hiszen 
több eredményt érünk el a tanácskozóteremben az idézett aforizma s z e r i n t . . 1 

Lackner 1625-ben egy másik munkát is megjelentetett, amelyet a j ó hadakozásnak 
szentelt: Galea Mártis hoc est bona mi l i t i a . 1 1 2 A címlap szerint a köz érdekében összegyűj
tött, minden rendbélieknek szánt idézetgyűjtemény már egy másik műfaj, az európai 
emblematika képviselője. Ez is összefügg az államelmélettel és a morálfilozófiái müvek
kel, hiszen középpontjában többnyire a gyarló vagy kimagasló, bátor ember, az emberi eré
nyek és bűnök állnak. Lackner a hadakozáshoz szükséges erények ( i l l . hibák) 8 osztályát 
sorolja fel, s minden egyes classis-hoz Cicerótól, Caesartól, Polybiustól, Plutarkhosztól, 
Vegetiustól stb. származó szemelvényeket (aforizmákat) közöl, és végül egy-egy emble-
matikus képet csatol. A „Scientia rei militaris" osztály 79 aforizmával és egy ábrázolással 
(kör alakban kardokból képzett háromszögben egy könyv, fölötte bokrétás sisak) illusztrál
ja, hogy a hadakozás tudományt, képzettséget, bölcsességet és fegyelmet kíván. A „Pie-
tas"45 idézete az igazságos háborúról, a kegyes, jámbor , becsületes katona dicséretéről 
szól. Az „Autoritás", 54 citátuma a katonai tekintély szükségességét, a j ó hadvezér tulaj
donságait példázza. „Ordinis" cím alatt 61 idézet nyomatékosítja Lackner kedves gondola
tát, mely szerint bölcsebb az a vezér, aki rendtartással múlja felül az ellenséget, mint kard
dal. A következő classis („Tutaminis") az alattvalóit védő j ó magisztrátus példáit, a háború 
szörnyűségeit sorjázza, jóllehet a tisztes háborút a tisztességtelen béke elé helyezi. A ke
resztény fejedelmek közti viszálykodásról és a török terjeszkedéséről is itt olvashatunk, 
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 aforizma). Az utolsó 
előtti classis („Immortalitatis"), 43 idézetében a vezéri tisztesség és tisztességtelenség a fő 
téma. Végül a „Gloriae" 31 aforizmája a triumfusról, a győzelemről szól. 

Lackner imént említett müveit a X V I I I . századi hadtudományi bibliográfiák is a hadtu
dományi irodalom körébe so ro l t ák , " 3 akárcsak korábban Zrínyi Miklós, akinek könyvtárá
ban mindkettő a „Mili tares" szakban volt elhelyezve. 1 1 4 S ha már Zrínyiről esett szó, bár 
művei tárgyalása külön fejezet tárgya, a kronológia kedvéért el kell mondani, hogy a 
X V I I . század 50-es 60-as éveiben írott Vitéz hadnagy részben, a Mátyás-e lmélkedések 
és az Áfium teljes egészében ugyanebbe a politikai diskurzusba tartozik. Azért szükséges 
ezt leszögezni , mert a most tárgyalandó müvek már mind ezt követően készültek, a Zrí
nyi által kínált műfaji, tematikai mintát követik. 

111 Kovács József László 2004. 153. o. 
1 1 2 RMK III . 1389. V. ö.: Kovács József László 2004. 107-114. o. 

Loen, J. M. von: Le sóidat 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. o. 

' 1 4 Bibliotheca Zriniana 239-240. o.; n" 215., 217. Az egyik példányt Lackner ajándékozta Zrínyi Györgynek. 



Igaz ugyan, hogy Zrínyi prózai munkái nem jelentek meg, de több nyoma is van an
nak, hogy a kortársak ismerték, olvasták, másolták és terjesztették őket. Tudjuk, hogy 
még Erdélybe is eljutottak." 5 A Vitéz hadnagyot és a Mátyás-e lmélkedéseket talán o l 
vasta Batthyány II. Ádám is, Zrínyi barátjának és fegyvertársának, Bat thyány I . Ádám
nak a fia (Zrínyi utóda a horvát báni székben), aki az 1690-es években a török elleni 
visszafoglaló háború közepette magyar nyelven hadtudományi munka írásába fogott ez
zel a sokat mondó c ímmel : Mars Politicus... az az Okos H a d v i s e l ő . " 6 Fennmaradt kéz
irata „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, fő
leg a római klasszikus világból vett hadtörténelmi példát sorol fel, amelyekhez hasonlókat 
bizonyára Zrínyi kézirataiban olvashatott."" 7 

A kéthasábos, a sok áthúzástól, javítástól valóban alig követhető töredék caputokból áll. 
Az elején lévő tartalomjegyzék vagy vázlat az első három caput témáját így adja meg: „ 1 . 
Elegendő igasságos ok nelköl hadat indítani nem tanácsos; 2. Az k i dicséretesen hadakozni 
akar, az dolgainak szerencsés folyásában el ne biza magát, se pedig az szerencsétlenségnek 
mostohasagatol meg ne ijedjen; 3. Az hadakozásban tanácsosabb kevés rendes és j ó dis-
ciplina van.. ." Az elkészült részek tanúsága szerint elsőként megadja a caput témáját (té
zis, 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 k i : 
„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 csu-
dalkozni úgy mind Dion. Halicarnas. Lib . 2. hogy az rómaiak magok hadakozásit oly 
szerencsésen és dücsőségesen végezték mindenkor..." Az elegendő igazságos ok nélkül 
kezdett háború római példái után Bonfini alapján „Uladislaus királynak Várnánál való sze
rencsétlen eseti"-t említi, (akárcsak Zrínyi a Mátyás-elmélkedésekben). A 2. caput a Szent
írást (Deut. 2.) és a szentatyákat hívja segítségül a becsületes és dicséretes hadakozás lehet
séges voltának bizonyítására, majd az állhatatosságról, a szándék véghezviteléről ír: 
amennyiben egy vitézlő fejedelm a hadakozásra magát resolválja, „férfiúi szándékkal és 
oroszlányi szívvel állhatatosan elvégzi." A szerencsétlenségeken is felülemelkedő bátor 
szív római példái után Hunyadi Mátyást említi: „nem alább való hadi dicséretet érdemel 
ezen híres római hadvezetőknél az mi édes hazánkbul és nemzetönkben származott nagy 
hadi fejedelem, Mathias Corvinus." A kézirat itt szakad félbe, ennél tovább úgy látszik, 
nem jutott Batthyány. 

1 1 5 A prózai munkák összességet megőrző, az Országos Széchényi Könyvtárban található kézirat például 
biztosan megfordult Vitnyédy István, Zrínyi evangélikus „főember szolgája" kezén, s első névről ismert tulaj
donosa nemes Székelyhídi Mihály maga is katona volt, 1734 és 1741 között a Ghillányi-huszárezredben szol
gált. Zrínyi Miklós prózai müvei. Négyesy László hagyatékából Kovács Sándor Iván vezetésével s. a. r. az 
ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének Zrínyi-szemináriuma. (Zrínyi-Könyvtár I.) Budapest, 
1985. 36-48., 62-64. o.; Nagy 2003. 99-104.. 183-191. o.; Kulcsár 2004. 11., 30-32. o. 

1 1 6 Mars Politicus seu Maximae ac observationes Politicae Martiales ex Varus famosorum Ducum 
Exemplis desumpter. Az Az Okos Hadviselő avagy Bölcs Hadakozásnak Külömbfele hires neves Had viselők 
Peldaibul Származót okos maximai es Tudománya. Magyar Országos Levéltár, A herceg Batthyány család 
körmendi levéltára, Memorabilia No. 1341/D. Lásd: 7/ш/>' Kálmán: Ismeretlen régi hadtudományi munka a 
X V I I . századból. HK 1891. 273-276. о., V. Windisch 1953. 37. о.; Marko 1958. 213. о. 

117Marko 1958. 213. о. 



A mü azonban még töredékes voltában is rendkívül fontos, mert je lzi a két diskurzus
rend (a politikai és a hadtudományi) korabeli megítélését, s Zrínyit követően folytatja 
azok összeegyeztetését . Látható belőle, hogy a politikai afor izmagyüj temények és király
tükrök számos elemét megőrizve a Zrínyi-féle ér tekező műfajok, mindenekelőt t az el
mélkedések és discursusok irányába mozdul, és látható a küzdelem is a nyelvvel és a k i 
fejezéssel. Minden caputnak, minden példának és minden mondatnak háromszor-
négyszer is nekifog, s még akkor is kihúz, beletold, mellé és föléír szavakat, bekezdése
ke t . " 8 Bat thyány Á d á m szerény kísérlete felől visszanézve, még jobban kidomborodik 
Zrínyi prózájának újdonsága és je lentősége. 

A X V I I . 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 k i . Rákóczi a ku
ruc hadsereg regularizálására tett erőfeszítéseihez Zrínyi müveiben talált támaszra . Eb
ben támogat ta őt a szabadságharc egyetlen jó l képzett, korábban a Habsburg ál landó 
hadseregben szolgált tábornoka, Forgách Simon i s . " 9 A müveit , sokat olvasott főúr 
Thaly Kálmán szerint „szenvedéllyel olvasá gr. Zrínyi Miklós . . . magyar munkái t , sőt a 
katonaiakat (a »Ne bántsd a magyart«, a »Vitez hadnagy«-ot stb.) annyira megszereté , 
hogy sajátkezüleg lemásolván, a tarsolyában hordozta, hogy még a táborban is úgy for
gathassa, mint valami b ib l i á t . " 1 2 0 Ha ezt a modern szakirodalom nem tudja is igazolni, 1" 1 

az tény, hogy 1705 tavaszán Kolozsvárott Tótfalusi Kis Miklós egykori sajtójának betűi
vel megjelentette az Áfium szövegét egy Rákóczinak szóló ajánlással, s egy példányt si
etve küldött a fejedelem k e z é b e . 1 2 2 A mü kiadására kényes katonai, politikai és d ip lomá
ciai helyzetben került sor; az 1704 végén főparancsnokként Erdélybe küldött Forgáchnak 
szembe kellett néznie Thököly egykori kurucainak, az erősödő Thököly-pár t híveinek tö
rökbarát törekvéseivel . Forgách első akciója, a már c ímében is hangsúlyozot tan török el
lenes Az török Áfium ellen való orvosság kiadása, publicisztikai támadás volt e l l e n ü k . 1 2 3 

A mü emellett olyan hadtudományi kérdéseket tárgyalt, amelyekkel Rákóczinak és For
gáchnak is meg kellett küzdenie. A Rákóczinak szóló ajánlásában többek közt ezt hang
súlyozza. „Nagyságod az, aki a nagymél tóságú bánnak vére lévén [Rákóczi édesanyja, 
Zrínyi Ilona, Zrínyi Miklós öccsének, Péternek a lánya vol t ] , nemcsak igyekszik a j ó 
militaris disciplinát behozni - sőt, parancsolja s parancsoltatja már is. . . . Mive l pedig én 
gyermekségemtől fogvást a disciplináris hadakban nevelkedtem, és annak hasznát érezvén, 
benne gyönyörködtem, tudva tudom nagyságodnak szent igyekezetit a j ó militaris discip-

1 1 , 4 A szöveg átírását Kovács József László végezte el, és bocsátotta rendelkezésemre. Köszönet érte. 

Czigány Istx'án: Gróf Forgách Simon, a király katonája. In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés 
Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Budapest, 2005. 117-134. o.; Uő: Egy „univerzális ember" Tündéror
szágban. Forgách Simon gróf főparancsnoki működése Erdélyben. HK 2008. 326-354. o. Forgách több rend
beli katonai projektumot (tervezetet) is írt a X V I I . század végén, arról „mi módon Ofölsége az ország conser-
vatiójával continuálhatja az török ellen való hadakozást?" 

i2t)Thaly 1882. Első közlemény 530-531. o. Könyveiről, amelyet Rákóczi általi fogságba vetése idején (1706 
végétől a szabadságharc befejeződéséig) olvasott (köztük Justus Lipsius Politicája és egy Exercitum militare, seu 
Reguláé Militares per imagines expressae című) uo. 536-537. o., Második közlemény uo. 619-622. o. 

121 Nagy 2003. 188. o. 
1 2 2 fee Tamás: A kolozsvári nyomda II . Rákóczi Ferenc szolgálatában. Magyar Könyvszemle, 1955. 282-283. o. 
123 Kovács Sándor Iván: Forgách Simon 1705. évi Áfíum-kiadása. In: Uő: „Eleink tündöklősége". Tanulmá
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linához; azért merészlettem ezen szép munkát ki nyomtattatnom és ezzel nagyságodnak 
dedicálnom. Kérvén azon nagyhata lmú Úristent, hogy nagyságod j ó intentióját secun-
dálván: ezen mi magyar nemzetünket a pogány módra szokott hadakozástól elszoktassa, 
a szófogadást szívére tapassza, aki által a hadi j ó rend és disciplina he lyreá l l í t ta t ik ." 1 2 4 

Amikor Rákóczi árulás gyanújával elfogatta és hosszas munkácsi rabságra kárhoztatta, 
Forgách egy elmélkedéseket és imádságokat tartalmazó prózai müvet, valamint 1710 táján 
egy államelméleti-hadtudományi munkát készített. Ez utóbbi bevezető elmélkedésből és 
35, általa discursusnak nevezett fejezetből áll, és kiterjed a politika, a jog , a gazdaság és a 
hadviselés kérdéseire, mert mint mondja, Magyarországnak a történelem viharai miatt nem 
volt regnált országlása, csak „diribben darabban, hellyel hellyel, egyszer is másszor is csi
nált" törvényei voltak. „Azért én - írja a bevezető elmélkedésben - hazámhoz való szerete
temtől viseltetvén, keserves, ártatlan és törvénytelen rabságomban az ország regnálásáról 
való gondolatomat pennára vévén az papírosra tettem ... és ... úgy az históriákból is, mind 
az királyokról, fejedelmekről, palatinusi és más országos méltóságokról discursust formál
nom, azoknak hivataljokat rendbe vennem, hogy az ország guberniumjának legyen bizo
nyos ideája mind az politikumokban, oeconomikumokban, úgy az bellicumokban." 1 2 5 

A 19., Az contributiorul és másfele hadi subsidiumrul c ímű diskurzussal kezdődik a 
katonai tematika, mely a generalis insurrectióról szólóval folytatódik, majd kiterjed 
előbb a haditanácsra, majd a táborbeli fő t isztségviselők (profontmester, fő mustrames
ter, fő hadi biró stb.) feladataira. A 28. discursus, Az hadakrul, a felállítandó reguláris 
hadseregről szól: „Mivel szükséges, hogy az országnak egy jó formális armadája legyen." 
A létszámot a mindenkori el lenséghez kell szabni; Forgách „a mostani német ellen való 
hadakozásra" szabva 15 formális gyalogregimentet javasol ( regimentenként 2-2000 fő
vel) a végváriakból és más fegyvert forgatókból, amelyhez „formális reguláit puskás lo
vasokból" álló 20 regiment társulna (1000-1000 fővel). A „fizetésrül és a ruházatrul ," a 
fegyverről, a recrutákról, a rézpénzről , az Ausztriai Házról írott duscursusokat követően 
a 35. Az hadakozásrul értekezik, s Zrínyi Áfiumát követve számba veszi a „szomszéd
ságban lakó nemzetek hadakozó természetét és szokásai t ." Hivatkozik is rá: „Az török 
ellen, hacsak alig lehet is, télben inkább, mintsem nyárban kell offensive lenni; ez az v i 
téz Zrínyi Miklós op in ió j a . " 1 2 6 

A közjogi, á l lamkormányzás i , gazdasági kérdések hadszervezési , harcászati kérdé
sekkel való összekötésére, bizonyos katonai kérdések (pl.az ál landó hadsereg szükséges
sége, 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 vé leménye: 
„Minden sorából kiérzik a katona, a hadvezér. Szövegében sok hasonlóságot találunk 
Zrínyi írásaival. Valószínű tehát, hogy Forgách nemcsak az Afium-ot, hanem Zrínyi töb
bi hadtudományi munkáinak kéziratait is ismerhette." 1 2 7 

124 Thaly 1882. 534. o. 
1 2 5 Adatok a magyarok történetéhez. I . füzet: Rákóczy discursusai. Közölve Császár Ferenctől. Budapest, 
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A hadakozás általános elméletével (stratégia és taktika) foglalkozó müvek 

Ebben a nemben a X V I I . században mindössze Zrínyi Miklós Vitéz hadnagy című müve 
említhető, legalábbis tartalmi szempontból, nem tévesztve szem elől, hogy egyúttal a kora
beli politikai diskurzus része volt. A tipológia azonban hiányos lenne említése nélkül, kü
lönösen, amiért törekvéseinek követője is támadt, igaz már a X V I I I . században, //. Rákóczi 
Ferenc személyében. 

Rákóczi ugyanis 1707 őszén, a hadak regularizálására tett erőfeszítéseivel egyidöben 
maga is hozzálátott egy hadtudományi mü írásához, fordításához. A Hadakozó embernek 
tanító scholája címen fennmaradt, 19 fólióra terjedő töredék egy francia nyelvű katonai 
kézikönyv, La Valiére Pratique et Maximes de la Guerre c ímű munkája alapján készült. 
Ezzel egyidöben Rákóczi megbízta Szentiványi Jánost Georg Boeckler Schola Mil i tar is 
Moderna (Frankfurt, 1695.) c. művének ford í tásáva l . 1 2 8 

Jel lemző módon Rákóczi nem Boecklernek a katonai szakma alapvető tudnivalóit és 
gyakorlatát rendszerezetten, sok adattal összefoglaló munkáját választotta, hanem a fran
cia szerző 4 könyvből álló traktátusát, amely történelmi példákkal tárgyalta többek kö
zött a j ó hadvezér tulajdonságait, a táborozás, a sereg vonulása, a csatarendek felállítása, 
a seregek vezetése, a várak, városok elfoglalása módjait. Rákóczi azonban nem elégedett 
meg a traktátus lefordításával, kiegészítette azt néhány bevezető fejezettel. A hadi 
disciplináról írva Zrínyit követi: „Jólehet sok, és csak nem mondha tó leírhatatlan az, az 
mit az hadi embernek s annál is inkább tiszteknek tudni kell, mindazonáltal mivel annak 
egy része bizonyos regulákban compendiál tatot t , az mellyekrül ez következendő tracta-
tusban szó lészen, az másika penig hosszas experientiábúl áll, az mellyet leírni lehetet
len, hogy ha mindazonáltal akárki is ha az elsőt nem tudja, az másikát b izonyára olly 
könnyen meg nem tanulhatja. Innen következik nemzetünk boldogtalansága, az melly 
ámbár az természetiül sok hadi virtusokkal megajándékoztatot t légyen, egész boldog em
lékezetű Mátyás király idejétül fogvást olly tudat lanság setétségébe vala vetve, hogy az 
hadi regulának még csak a neve sem marada k ö z ö t t ü n k . " 1 2 9 Ugyancsak maga fogalmazta 
a vezérlő fejedelmi méltóságról szóló, Az hadakozásnak fejérül, az országló fejedelemrül 
című fejezetet. A modern, abszolút fejedelem eszményi alakját megrajzoló bevezető a 
magyar államelméleti művek sorában is helyet biztosít a fejedelemnek. 

Rákóczi a La Val iere-mü fordításában hűen követte 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 fejedelmük és az ország ügyét tekintik; 
felhívja f igyelmüket az ál landó tanulás, a hadászat kérdéseiben való e lmélyedés , történe
ti és földrajzi ismeretek megszerzésének szükségességére. A második fejezet, melynek 
fordítása már félbeszakad, a táborhely helyes kiválasztásáról, a tábor célszerű e l rendezé
séről s z ó l . " 1 3 0 A fordítandó mű kiválasztásában Rákóczi t katonapolitikai szempontok és 
franciás művel tsége vezették, de a bevezetés megformálásában, műfaji tá jékozódásában 
feltehetően Zrínyi példája is segítette. 

V Windisch 1953. 39-41. о. 

Uo. 48-49. о. 

Uo. 45. о. 



Az 1600-1700 közötti magyarországi hadtudományi irodalom mindössze néhány tucat 
műből áll. A háborúról, a hadakozásról magyarországi szerzőktől született reflexióknak (a 
korabeli diskurzustípusokat és a nemzetközi szakirodalmat is tekintetbe véve) hat típusát 
vizsgáltam: 1. teológiai müvek (prédikációk); 2. hadiszabályzatok (edictumok és regula-
mentumok); 3. alkalmi egyetemi művek (orációk és disputációk); 4. haditechnikai müvek; 
5. politikai müvek; 6. a hadakozás általános elméletével (stratégiával és taktikával) foglal
kozó müvek. Ezek közül kiemelkednek Zrínyi munkái, amelyek több típus későbbi fejlő
désére is befolyást gyakoroltak. 
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Gábor Hausner 

HUNGARIAN WORKS ON STRATEGIC THEORY IN THE 17TH CENTURY 

Summary 

Throughout most of the 17th century, the discourse on the art of war was not yet defined as an 
independent branch of science, but was considered as part of philosophy and also theology. For in
stance, the issue of just and "holy" wars, i.e. the thesis of sanctioning war on religious grounds re
mained within the limits of religious literature throughout that whole period. In the 17th century, 
the main focus of the philosophy of war was still the moral aspect: the military ethos, valour, the 
role of luck etc. Those topics were discussed in philosophy and politics in various works written 
on the good commander; on the rituals of court life; on the military virtues and education of the 
members of the court and the good prince; and on the theory of the ragione di stato. The develop
ment in the fields of army organisation, tactics and training, which resulted from the economic, so
cial and political changes in Europe, and the armed conflicts accompanying them (primarily the 
Thirty Years' War and the wars against the Ottoman Empire), together with the changes in the 
structure of sciences, had called military science into being. 

In the 17th century, over five hundred works on strategic theory were published in Europe. In 
contrast to the rich and manifold European literature, there were very few Hungarian works pub
lished on the military art. Only a few dozen works by Hungarian authors can be identified, pub
lished in Hungary or abroad, written both in Hungarian or in foreign languages, primarily Latin 
and German. Considering the types of discourse of the period and the international special literature, 
the Hungarian authors' studies on war and strategy may be divided into six categories: 1. theological 
works (sermons), 2. military regulations (edicts and directives), 3. special university publications 
(orations and disputes), 4. works on military technology, 5. political writings, and 6. general theoreti
cal works on strategy and tactics. Outstanding amongst these are the works of Miklós Zrínyi's which 
exercised an influence on the later development of most of the above categories. 

Gábor Hausner 

LA LITTÉRATURE DE SCIENCE MILITAIRE DE HONGRIE AU 17E SIECLE 

Resume 

Pendant une grandé partie du 17е siécle, les traités sur la science militaire ne se défmissaient 
pas encore comme une science ä part entiere, mais ils faisaient partie des discours philosophiques 
et parfois théologiques. Durant toute cetté période, la question de la «guerre sainte» et juste, soit la 
these de la légitimité religieuse de la guerre resta intégrée dans la littérature religieuse. Au 17е sie
de, les reflexions sur la guerre resterent toujours centrées sur les aspects moraux (l'éthique mili
taire, la vaillance, le róle de la Fortune, etc.). Elles furent développées ä l'intérieur de la philoso
phic, dans les discours politiques sur les bons généraux et dans les textes de genres tres varies sur 
Ies formes de la vie de cour, sur les vertus militaires et l'éducation de l'homme de cour et du bon 
prince, ainsi que sur la théorie de «ragione di stato». La naissance de la science militaire 
s'explique par les changements économiques, sociaux et politiques survenus sur le continent, par 
le développement de Г organisation militaire, de la tactique et de la formation au cours des luttes 
armées qui les ont accompagnés (principalement la Guerre de Trente ans et les combats contre 
l'Empire ottoman) et par revolution du Systeme intérieur des sciences. 



Au 17е siede plus de cinq cents oeuvres de théorie militaire parurent en Europe. Contrairement 
ä la richesse et ä la diversité de celles-ci, la production de la littérature hongroise de science mili
taire du 17е siede est bien pauvre: Nous ne connaissons que quelques douzaines d'ouvrages pu
blies par des auteurs hongrois en Hongrie ou ä l'étranger en langues hongroise et étrangéres, sur-
tout en latin et en allemand. Les reflexions sur la guerre et l'art militaire écrites par des auteurs de 
Hongrie peuvent étre classées en six categories (en prenant également en consideration les types 
de discours de l'époque et la littérature spécialisée internationale): 1. ouvrages théologiques (ser
mons); 2. reglements militaires (décrets et reglements); 3. ouvrages u ni versi tai res ponctuels (dis
cours et débats); 4. ouvrages de technique militaire; 5. ouvrages politiques; 6. ouvrages sur la théo
rie generale de l'art militaire (Strategie et tactique). Parmi ces ouvrages les plus importants sont 
ceux de Miklós Zrínyi lesquels ont influé sur le développement ultérieur de plusieurs categories. 

Gábor Hausner 

DIE MILITÄRWISSENSCHAFTLICHE LITERATUR IM UNGARN 
DES 17. JAHRHUNDERTS 

Resümee 

Der Diskurs über die Kunst des Kämpfens definierte sich im Großteil des 17. Jahrhunderts 
noch nicht als eigenständige Wissenschaft, sondern war Teil des philosophischen, zum Teil theo
logischen Diskurses. Die Frage des gerechten und des „heiligen Krieges", also die These von der 
religiösen Legitimation des Krieges, blieb zum Beispiel während der gesamten Epoche Teil der re
ligiösen Literatur. Im Mittelpunkt des Nachdenkens über den Krieg standen auch noch im 17. 
Jahrhundert die ethisch-moralischen Bezüge (das Soldatenethos, der Mannesmut, die Rolle von 
Fortuna usw.). Diese wurden innerhalb der Wissenschaft der Philosophie im politischen Diskurs 
formuliert, und zwar in den Werken über die guten Feldherren, sowie in den Texten mit den ver
schiedensten Gattungen über die Formen des Hoflebens, die Tugenden und die Erziehung des 
Hofmenschen und des guten Fürsten, sowie über die Theorie der „ragione di stato". Im Laufe der 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Veränderungen auf dem Kontinent und der diese 
begleitenden bewaffneten Konflikte (in erster Linie im Laufe des Dreißigjährigen Krieges und der 
Kämpfe gegen das Osmanische Reich) hatte dann eine Entwicklung auf dem Gebiet der Kriegsorga
nisation, der Taktik und der Ausbildung, sowie eine Bewegung innerhalb des Systems der Wissen
schaften begonnen, welche folglich gemeinsam die Kriegswissenschaft ins Leben riefen. 

Im 17. Jahrhundert kann mit dem Erscheinen von mehr als fünfhundert Werken in Europa ge
rechnet werden, die sich mit der Theorie des Kämpfens beschäftigten. Im Gegensatz zu dieser 
reichhaltigen und differenzierten Literatur ist der Ertrag der ungarischen militärwissenschaftlichen 
Literatur im 17. Jahrhundert ziemlich mager; wir kennen kaum einige Dutzend Werke in Ungarn, 
das heißt von ungarischen Verfassern im In- und Ausland erschienene Texte, die in ungarischer 
und in Fremdsprachen, vor allem Lateinisch und Deutsch, geschrieben wurden. Die Reflexionen 
ungarischer Verfasser über den Krieg und das Kämpfen lassen sich (auch in Anbetracht der zeit
genössischen Diskurstypen und der internationalen Fachliteratur) in sechs Typen einteilen: 1. theo
logische Werke (Predigten); 2. Kriegsstatute (Edikte und Regulamente); 3. Gelegenheits-
Universitätswerke (Orationen und Disputationen); 4. kriegstechnische Werke; 5. politische Werke; 
6. sich mit der allgemeinen Theorie des Kämpfens beschäftigende (strategische und taktische) 
Werke. Aus diesen sind die Arbeiten von Miklós Zrínyi hervorzuheben, die auf die spätere Ent
wicklung mehrerer Typen einen Einfluss hatten. 



Габор Xay сн ер 

ВЕНГЕРСКАЯ ВОЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА В X V I I ВЕКЕ 

Резюме 

Суждения об искусстве военного дела в  X V I I  веке в основном еще не совсем определи
лись в качестве самостоятельной науки, а остались отчасти в рамках суждений философии, 
а отчасти - теологии. На протяжении всей эпохи частью религиозной литературы остался, 
например, вопрос справедливой и „священной войны", то есть тезис о религиозной легити
мизации войны. В центре внимания размышлений о войне еще в  X V I I веке оставались мо
ральные, нравственные аспекты (военный этос, храбрость, роль Фортуны и. т. д.), которые 
были сформулированы в рамках философской науки, в политических дискурсах, трак
товавших в весьма разнообразных по своему жанру текстах понятия о хорошем полководце, 
о формах придворной жизни, о военных достоинствах и о воспитании придворного чело
века и хорошего князя, а также о теории  „regioné di stato". В ходе экономических, социаль
ных и политических преобразований, проходивших на континенте, и сопровождавших их 
вооруженных столкновений и войн (прежде всего тридцатилетняя война и борьба против 
Османской империи) началось развитие в области военной организации, прогресс в системе 
наук, что в целом привело к созданию военной науки. 

В XVI I  столетии в Европе уже насчитывалось появление более полтысячи специальных 
работ, занимавшихся теорией военной науки. В противоположность этой богатой и диф
ференцированной специальной литературе урожай отечественной военно-научной лите
ратуры X V I I века был весьма скромным: нам известно едва несколько дюжин работ, вы
шедших в Венгрии, то есть написанных венгерскими авторами на венгерском и иностран
ном языках (в первую очередь на латинском и немецком). Размышления о войне, военном 
деле (принимая во внимание различного типа дискурсы того времени и международную 
специальную литературу) можно различить и разбить на шесть типов: 

1.  теологические произведения (наставления),  2.  военные уставы (эдикты и регламенты), 
3. написанные на определенный случай универсальные работы (ораторские речи и диспу
ты), 4. военно-технические работы,  5. политические статьи, произведения,  6. работы, посвя
щенные общей теории военного дела (стратегии и тактике). Среди них следует особо отме
тить работы Миклоша Зрини, которые оказали влияние и па дальнейшее развитие венгер
ского военного дела. 
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