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műhely

B. SZABó JÁNOS

aszImmetrIKus hadvIselés* a XvI. században:  
A MAgYARORSZÁgI ÉS A NÉMETALFÖLDI HADSZíNTÉR PÉLDÁjA

1620. november 7. – amikor a párhuzamosok Fehérhegy előtt találkoztak

1620. november 7-én éjszaka a csehországi protestánsok sorsát eldöntő fehérhegyi 
csata előestéjén Prága közelében Ruzyně falunál támadás érte a csehek oldalán harcoló 
erdélyi seregtestet. A katolikus szövetségesek ezt a vállalkozást a Franche Comte-ból 
származó Jean de gauchier ezredes1 vezetésével hajtották végre 500 muskétással, 600 
lovas lövész vallonnal és lengyelországi kozákkal.2 

A váratlan éjszakai rajtaütés igen eredményes volt: állítólag mintegy 200 erdélyi kato
nát levágtak, s jórészt az erdélyiek addig összegyűjtött zsákmányát is sikerült elragad
niuk. Ezen kívül a csata előtt a katolikusok győzelmének komoly pszichológiai jelentő
sége is volt, hiszen a magyarok fellármázták az egész tábort.3 

Az eset első látásra két okból is meglepőnek tűnik. Egyrészt mert Olivier Chaline 
kiváló könyvében korábban épp az erdélyieket festette le rettegett „vadászoknak”, akik 
gyermekkorunk regényeinek indiánjait megszégyenítő ügyességgel lepték meg a katolikus  
had elkóborló katonáit.4 Másrészt mert a magyar történeti szakirodalom szerint a kishá
borúban való jeleskedés épp a magyarországi és erdélyi katonaság felülmúlhatatlan eré
nye lett volna, melyhez – mint az hazánkban „köztudomású” – a nyugat-európai katona

* A kora újkor kapcsán az „aszimmetrikus” jelző nem most bukkan fel elsőként a hazai hadtörténetírás
ban, hiszen Czigány István már korábban összekapcsolta ezt a kifejezést a XVII. századi kuruc háborúkkal 
(Czigány 2014.; Czigány 2016.), de mivel az aszimmetrikus hadviselésnek többféle értelmezési lehetősége van 
még a kortárs hadtudományi irodalomban is, ezért jeleznem kell, hogy ez esetben egy meglehetősen tág meg
határozást tartottam szem előtt: „A katonai és a nemzetbiztonsági területeken értelmezve, az aszimmetria 
gyakorlatilag, a szembenálló féltől eltérő cselekvési változatokat (műveleteket), szervezeteket, és gondolko
dási módot képvisel, abból a célból, hogy maximalizálja a saját előnyeit, és kiaknázza az ellenség gyengesé
geit, valamint megragadja a kezdeményezést, vagy nagyobb cselekvési szabadságot nyerjen. Az aszimmetria 
lehet politikai-stratégiai, vagy katonai-stratégiai, illetve ezek kombinációja is.” Metz – Johnson 2008. 5–6. o., 
idézi: Krajncz 2008. 4. o. Erre a definícióra – és magára a definiálás jelentőségére is – egyik lektorom, Kelenik 
József hívta fel a figyelmem, melyet ez úton is köszönök neki. A téma egyéb összefüggéseit egy, a mai magyar 
hadtudomány és hadtörténetírás viszonyát tárgyaló későbbi írásomban kívánom feldolgozni. 

1  Jean de gauchier-t 1000 fős vallon lovas regimentje élén még 1619-ben irányítottak át Habsburg Német
alföldről a cseh lázadók elleni harcra. Duerloo 2016. 472. o.

2  Chaline 1999. 92–93. o.
3  Chaline 1999. 96–97. o.
4  Chaline 1999. 82–83. o. Ezúttal azonban ők jártak pórul: bár a magyar szakirodalomban az előzmé

nyek „kissé elsikkadtak”, de a csata előtti időszakban az erdélyi segédcsapatok már nagymértékben demorali
zálódtak a fizetetlenség miatt, így időnként még az őrködésre sem tudták rávenni őket tisztjeik: Kornis Zsig
mond levele Péchy Simonnak a jemnitzi táborból, 1620. szeptember 19. MTA Kézirattára, Ms 425. II. k. fol. 
1011–1012. 
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ság nem is értett igazán, s ezért is indulhatott be a XVII. század végétől a magyarországi 
huszárság páratlan karrierje Európában. Mint oly sok más meggyökeresedett történeti 
elképzelés, a valósággal összevetve ez sem állja meg teljesen a helyét,5 ezért érdemes egy 
közelebbi pillantást vetni a szembenálló felekre.

Mi látszik Magyarországról nézve Németalföldből?  
Minta ország(ok) minta hadseregeinek minta hadvezérei és minta katonái

Németalföld úgy él mind a hazai, mind az európai történeti köztudatban, mint a XVI–
XVII. századi európai hadviselés laboratóriuma, az ottani hadügy és az ott harcoló had
seregek pedig, mint az egész korszak abszolút mintaadói, legyen szó akár a hagyományos 

„csúcspontjáról” a protestáns Orániai Móric híre „reformjairól” és a Holland Köztársaság 
hadügyéről6, akár az újabban elhíresült kora újkori spanyol hadigépezetről, melynek csú
csát szintén az „Ejército de Flandes” képezte volna.7 

A XVI. század végén Habsburg-színekben számos katona és tiszt érkezett ebből a 
közegből a magyarországi hadszíntérre, akik közül ugyan hazánkban sokáig a Pápát török 
kézre játszani akaró fizetetlen vallon – azaz áruló „nyugati”(!) – zsoldosok voltak a leg
híresebbek (vagy a lehírhedtebbek), de Kelenik József, Sahin-Tóth Péter, újabban pedig 
Bagi Zoltán munkái révén egyre kiegyensúlyozottabb, világosabb képpel rendelkezhe
tünk e katonák valós szerepéről és teljesítményéről az Oszmán Birodalom elleni harc 
élvonalában.8

Az uralkodó gondolkodásmód ebben a diskurzusban is a „nyugat-keleti” irányú min
taadás, legyen szó a kézi lőfegyverek, a petárda, vagy a tábori erődítések használatáról.9 
A kézi lőfegyvereknek a lotaringiai és vallon katonaságra jellemző tömeges használata10 
például a tizenöt éves háború vége felé közeledve a drága németalföldi toborzású egysé
gek mellé felállított, hasonló fegyverzetű magyarországi hajdúk regularizált gyalogos és 
lovas alakulatai – vagy a végváriak – esetében is elsősorban a mintakövetés kontextus
ban merült fel.11 

Akár a hagyományos európai hadtörténeti szakirodalom felől vizsgáljuk tehát a témát 
– például a legendássá vált Orániai taktikai reformok esetét – akár hazai szempontból – 

5  B. Szabó 2014. 885–888. o.
6  Roberts 1995. 13–35. o.; Rothenberg 2005. 37–40. o.; Parker 2007. 33–42. o.
7  Parker 1972.
8  Fethrentheil-Gruppenberg 1937.; Sahin-Tóth 1999.; Sahin-Tóth 2004a.; Sahin-Tóth 2004b.; Sahin-Tóth 

2006.; Bagi 2011. 48–50. o.; Bagi 2013a.; Bagi 2013b.; Bagi 2015a.; Bagi 2015b.; Bagi 2016a.; Bagi 2016b.; 
Bagi 2016c. A nem spanyol származású főtisztek spanyol szolgálatból való távozásának hátteréhez: León 2009. 
100–101. o.

9  Istvánffy szerint Esztergom 1594. évi ostrománál Mansfeld emeltetett az ostromlók számára olyan tábori 
erődítéseket, amelyekből egyrészt meg tudták akadályozni, hogy utánpótlást juttassanak az ostromlott várba, 
másrészt dacolni tudtak az oszmánok felmentő kísérleteivel. Istvánffy 2009. 197–198. o. – A petárda haszná
lata a szabályos ostrom kiváltásának módjaként Tata esetében: Tóth 1998. 32. o.; Kelenik 1998. 50–55. o. győr 
esetében: Pálffy 1998. 221–222. o.

10  A gyalogságnál: Kelenik 1991b. 5–6. o. A lovas lövészeknél és a dragonyosoknál: Kelenik 1991a. 102., 
113–114. o. Már az 1570-es évektől voltak sárga és vörös kabátos lovas lövészek Felső-Magyarországon. 
Kelenik 1991a. 101. o.) Pierre Lescalopier 1574. évi erdélyi utazásáról készített feljegyzései alapján pedig azt is 
tudjuk, hogy a Kassa környéki falvakba telepített „sárga zubbonyosok százada franciákból és olaszokból áll.” 
Lescalopier 1982. 96. o.

11  Nagy 1983. 64., 148–157. o.; Kelenik 1991b. 29–39. o.; Bagi 2011. 51–56. o.
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melyben az 1989-es rendszerváltás után bekövetkezett a nyugatos fordulat visszatérést 
jelentett a nyugati minták iránti kétszáz éves tisztelet hagyományához –, kritikusabb átte
kintésre csak ritkábban kerül sor.12

Holott érdemes felfigyelni arra a tényre, hogy az Orániaiak oly sokat emlegetett és 
dicsért taktikai reformjai – miként is lehet állítólag minden addiginál hatékonyabban 
harcolni nyílt csatában az állítólag ósdi, elavult taktikával harcoló, de mégis rettegett 
Habsburg-hadseregek ellen – igazából mindössze egyetlen alkalommal kerültek kipróbá
lásra, az 1600. évi niewpoort-i csatában és ezután a hollandok soha többé nem kísérthet
ték ilyen módon a jó szerencséjüket!13 

Ráadásul mindez egy olyan, ellenséges területre vezetett hadjárat részeként esett 
meg, amelyet eme mintahadsereg tisztikara igen komoly megfontolásokból eleve ellen
zett. Nem is véletlenül: a győztes csata után maga a hadjárat ugyanis logisztikai okok
ból majdnem a triumfáló holland hadsereg pusztulásával végződött – úgy kellett az éhező 
szárazföldi erőket a tengerpartról kimenteni a holland flottának –, míg a vesztes spa
nyol had, mely a kudarc után ugyan teljes poggyászát elvesztette, de rendezetten vonult 
el a harctérről, a saját területén maradva nem küzdött hasonló problémákkal.14 Azaz még 
Európa egyik legerősebb gazdasági nagyhatalma, Hollandia esetében is kiviláglik, hogy 
hadserege akciórádiusza lényegében egybeesett az új állam formálódó, nem különöseb
ben tágas határaival. A nagy folyók és csatornák szövedékes hálózatával körülvett Vesting 
Holland-tól pedig még egy alig tizenkét-tizenháromezer fős sereg sem távolodhatott el 
büntetlenül.15

Ehhez képest kétség kívül igen imponáló a spanyol Habsburgok sok évtizedes logisz
tikai teljesítménye – még ha a háború megnyerése végső soron nem is sikerült nekik. Az 
ő oldalukon ugyanis az újabb és újabb államcsődök és sorozatos zsoldos lázadások parali
zálták újra és újra a hadseregüket és tették semmisé a korábban már elért jelentős eredmé
nyeket.16 Sajnálatos módon ezek a jelenségek a Magyarországon küzdő Habsburg hadak
ban sem voltak ismeretlenek, s az újra és újra jelentkező pénzhiány itt is katasztrofális 
következményekhez vezetett –, de azt is látnunk kell, hogy a holland „mércéhez” képest a 
magyarországi hadszíntéren is nagyszabású hadműveletekre voltak képesek.17

A nyílt összecsapások megritkulásával a németalföldi hadszíntéren egyre inkább az 
ostromműveletek domináltak, s e téren mindkét fél nagy egyéniségeket vallhatott a magá
énak. Habsburg oldalon Alessandro Farnese, Párma hercege, vagy Ambrogio Spinola, az 
egykori genovai bankár18 épp úgy, mint a hollandok legendás vezére, Nassaui Móric19 
kiváló ostrom specialistának számít a köztudatban. Móric herceg esetében ugyan kissé 

12  A jelenségről: B. Szabó 2015.
13  Az elvileg hasonló módon kiképzett és szervezett protestáns hadak pedig sorozatos kudarcokat vallot

tak nem csak a spanyol király, hanem a katolikus Liga hadaival szemben is a harmincéves háború első felé
ben. Parrot 1995. 230–234. o. 

14  Puype 1997. 69–112. o.; Parker 2007. 347–358. o.
15  A következő, még nagyobb szabású kísérlet 1602-ben, hogy a holland szárazföldi erők kétszer ennyi 

emberrel betörjenek a déli tartományokba, lényegében ismét kudarccal végződött: Nimwegen 2010. 180–183. o.
16  Parker 1972. 185–206., 290–291. o.
17  Szántó 1985. 239–243. o.; Korpás 2005. A Bocskai-felkelés sikerének hátteréhez: Kelenik 2010.; Kor-

pás – B. Szabó 2017. 91–93. o.
18  Losada Málvarez 2007.
19  Nimwegen 1997.
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megtévesztően hathat a nem kevéssé hagiografikus kortárs életrajzok adatainak kritikát
lan ismételgetése a mai kutatók esetében, akik az ostromművészet jelentőségét szeretik 
illusztrálni a kor hadviselésében az ő teljesítményével.20 

1589 és 1609 között ugyanis a holland sereg 29 különféle erősséget foglalt el a herceg 
vezetésével. Ezek között azonban szép számmal akadt olyan, amelyet csupán 150-200 fő 
védett, de olyan is, amit csupán 50! Valójában számos esetben nem is került sor tényle
ges, módszeres ostromra: 1591-ben Zuphtent 530 fős őrsége háromnapi, Deventert 1080 
fős őrsége hét napi „ostrom” után adta át – az első erősségre elég volt háromszor tüzelni, 
a védők máris a megadásról kezdtek tárgyalni. Ugyanakkor groningen tervezett hasonló 

„meglepése” már nem sikerült, s mivel a városba spanyol erősítés érkezett, így tényle
ges ostromával a hollandok már meg sem próbálkoztak. Ezután azonban Delfzijl 230 
védője ellenállás nélkül megadta magát, s Hulstot is ágyúlövés nélkül adta át 260 fős 
őrsége Móric hercegnek Végül az 1591-es holland offenzívát a kulcsfontosságú Nijmegen 
öt napos sikeres „ostroma” koronázta meg.21 Nyilvánvaló, hogy az ilyen léptékű had
műveleteknek a magyarországi hadszíntér esetében fele olyan jó „sajtója” sincs a mai 
Európában, mint a híressé vált holland hadvezér sikereinek,22 melyeket többnyire a spa
nyol főerők távollétében, a belső vonal előnyeit korlátlanul kihasználva, mindenkor loká
lis túlerő birtokában ért el.23

Németalföldön nem csak az erődítések sokasága, de a speciális természeti viszonyok, 
a viszonylag szűk és vizenyős térségek sem kedveztek túlságosan a lovasság alkalmazásá
nak,24 így nincs mit csodálkozni azon, hogy úgy tűnik, mintha mind a hollandok, mind a 
spanyolok lovassága időlegesen „visszafejlődött” volna egymás ellen vívott harcok során. 
Ám a spanyoloknál ez mindenképpen csak időleges fejlemény volt – a Németalföldről 
Franciaország ellen vívott háború hamarosan ismét megkövetelte lovasságuk intenzív fej
lesztését. A spanyol hadsereg németalföldi lovasságát a XVII. század közepén Közép-
Európából német, magyar és horvát egységekkel töltötték fel. 25 Így az 1640-es évek ele

20  A herceg 37 évig tartó katonai pályafutása során 38 várost és 40 erősséget foglalt el: Nimwegen 1997. 
113. o.

21  A főbb németalföldi ostromok paraméterei az ostromnapok számával és a garnizonok létszámával 
együtt: Nimwegen 2010. 528. o. Az 1588 és 1598 között zajló, kulcsfontosságú németalföldi események részle
tes és alapos XIX. századi holland feldolgozásának már a XX. század elején megjelent a magyar fordítása, így 
egy magyar kutató abban a kényelmes helyzetben van, hogy az anyanyelvén viszonylag könnyűszerrel tájéko
zódhat Hollandia túlélésének és megszilárdulásnak időszakáról Robert Fruin munkájából. Az 1591-es hadjá
rat leírása: Fruin 1916. 135–143. o.

22  Még a tizenöt éves háború esetében is csak a XVI. század egyik legnagyobb európai csatája, az 1596. évi 
mezőkeresztesi csata éri el még manapság is egy külföldi kutató ingerküszöbét, a többi esemény egyszerűen 
homályosnak és zavarosnak tűnik. Lásd pl.: Cuerva 2016. 566–567. o.

23  Kingra 1993. 437–438. o. Érdemes ezzel összevetni, hogy Magyarországon 1540 és 1568 között az Osz
mán–Habsburg és Szapolyai–Habsburg relációban több mint száz különféle hasonló nagyságrendű ostrommű
veletre került sor: B. Szabó 2013. 971–972. o. Valójában az erőviszonyok miatt a 1590-es évek elejéig Németal
földön inkább csak a Habsburgok hadserege és tisztikara szerezhetett komolyabb tapasztalatokat jelentős erő
dítmények ostromában, amit azután a magyarországi hadszíntéren a török ellenében jól tudtak később kama
toztatni. Duffy 1979. 73–80. o.

24  Duffy 1979. 58–61. o.
25  León 2009. 92–93. o.; Stradling 1994a.; Stradling 1994b. 260–262. o. A németalföldi spanyol lovasság 

fejlesztéséről lásd még: B. Szabó János: Zrínyi Miklós hírneve és az európai lovas hadviselés 17. század közepi 
reneszánsza. Kézirat. Az 1630-as évek spanyol katonafogadásairól Magyarországon: Monostori Tibor: Diego 
Saavedra Fajardo és a Habsburg-egység (1633–1646). PhD-dolgozat, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Böl
csészettudományi Kar, 2011. 130. o. A spanyolok már 1582-ben tervezgették magyarországi lovasság felfoga
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jén a Németalföldre benyomuló francia hadsereg katonáira a tartomány déli területein 
már a gerilla háború mesterei, az „erdei horvátoknak” nevezett horvát és magyar lova
sok vadásztak.26

A lovasság szerepének leértékelődése pedig a hollandok esetében is inkább relatív 
fejlemény volt: a lovasságot a térségben hagyományosan a dél-németalföldi tartomá
nyok adták, északon ilyesféle katonasága eleve nem nagyon állt rendelkezésre. 1597-ben 
Turnhoutnál azonban mégis épp egy tipikus lovassági rajtaütés révén szerezték meg első 
jelentős nyíltszíni győzelmüket. Miután megfutamították a spanyol lovasságot, a spanyol 
hadoszlop gyalogos katonáit olyannyira váratlanul érte a holland lovasság rohama, hogy 
még arra sem maradt idejük, hogy leeresztett pikákkal védekezni próbáljanak.27 A közis
mert hadtörténeti teóriák szerint nem pont ezt várnánk sem a hollandoktól, sem a spanyo
loktól – pedig ami történt, és ahogy történt, valójában Németalföldön is logikusan követ
kezett az előzményekből és az adottságokból.

Hasonló stratégiai kihívások – hasonló válaszok?

Paradox módon az 1567-ben kezdődő katolikus és Habsburg-ellenes németalföldi 
mozgalom vezetői meglepően hasonló stratégiai kihívásokkal szembesültek a felkelés 
kirobbanásakor, majd a protestáns rendek által irányított tartományok szabadságharca 
során, mint az osztrák Habsburg kormányzat és a magyar rendek Magyarországon az 
Oszmán Birodalom elleni küzdelemben. A szerepeket nyilvánvaló módon mindkét had
színtéren az erőviszonyok írták a feleknek.

Németalföldön ugyan a Habsburg kormányzatnak kezdetben gyakorlatilag nem volt 
számottevő fegyveres ereje a térségben28 – hiszen a lojális tartományok mindaddig éppen
séggel maguk, vagy alkalmanként időszaki zsoldosok felfogadásával gondoskodtak a 
védelmükről háború esetén29 –, de miután II. Fülöp a politikai engedmények helyett a fegy
veres megoldást választotta, s a Németalföldre küldte Don Fernando Álvarez de Toledót, 
Alba hercegét, hogy kemény kézzel fojtsa el a lázongásokat. Hamarosan az egekbe szö
kött a korona fegyveresinek létszáma: II. Fülöp németalföldi serege 1574-ben már 86 000 
főt számlált, s később sem csökkent hosszú ideig 60 000 fő alá.30 

A korabeli keresztény Európa legnagyobb állandó hadserege jött tehát ekkor és itt 
létre, mellyel szemtől szemben vajmi kevés esélye volt a németalföldi rendek felkelőinek 
és német vagy angol és francia zsoldosainak: az 1567 és 1590 között kilenc összecsapás
ból nem kevesebb, mint nyolc alkalommal mértek vereséget rájuk a spanyol király kato

dását a Németalföldi hadszíntérre. San Clemente bécsi spanyol követ levele Alessandro Farnesehez, Párma 
hercegéhez, 1582. június 2. Lelőhelye: Óváry Lipót: A Magyar Tudományos Akadémia történelmi bizottsá
gának oklevélmásolatai. 2. füzet. A mohácsi vész utáni korszakból származó s a XVI. század végéig terjedő 
oklevelek kivonatai. Budapest, 1894. 204. o. Az adatra Farkas Péter hívta fel a figyelmemet, melyet ez úton is 
köszönök.

26  Nimwegen, 2010. 147. o. 
27  Nimwegen 2010. 164–165. o.
28  A déli határokat védő „végvárak” mintegy 3200 főnyi őrsége kivételével. Parker 1972. 25. o.
29  Tracy 2002. 187. o.
30  Parker 1972. 271. o. Ennek az óriási erőnek azonban csak kevesebb, mint egy tized része volt az a spa

nyol hadsereg, amit Alba herceg magával hozott Itáliából, a többi részét később már helyben állították fel. Kor-
pás – B. Szabó 2017. 102–105. o.
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nái!31 Ahogyan 1526 és 1552 között megnyertek az oszmánok is minden számottevő mezei 
összecsapást a keresztény hatalmak csapatai ellen Magyarországon.

A németalföldi felkelés egyetlen reális mentsvára így a megerődített helyekre való 
visszahúzódás és azok bármi áron – akár az utolsó emberig – történő védelme lehetett, 
mert azok módszeres ostroma még a hatalmas erőforrásokkal rendelkező Habsburgok 
számára is komoly megterhelést jelentett mind emberi, mind anyagi erőforrásaik tekin
tetében.32 Ez még akkor is így volt, ha a pacifikálandó Észak-Németalföld addig nem tar
tozott a legjobban megerődítet térségek közé – hiszen a Habsburgok módszeres erődítési 
programja elsősorban a francia támadások kivédését célozta a déli határvidéken.33 Mégis 
okkal írta 1574-ben Don Luis de Requesens, németalföld Habsburg kormányzója, hogy 

„Nem lenne rá sem idő, sem a világ minden pénze elegendő, hogy erővel bevegyük azt a 
huszonnégy várost, amely fellázadt Németalföldön, ha olyan sok időnkbe telik bevenni 
őket, mint amennyi időt korábban elpocsékoltunk hasonló városok bevételére”.34 Nem 
véletlenül választotta tehát ezt a megoldást évtizedekkel korábban az ausztriai Habsburg 
kormányzat is az oszmánok feltartóztatására Magyarországon – s változtatta néhány évti
zed alatt a Magyar Királyság belső területeit Európa legjobban megerődített térségeinek 
egyikévé.35 

Ám II. Fülöp hadvezérei óriási erőfölényük birtokában képesek voltak felvállalni az 
ország „elárasztásának” stratégiáját – amit manapság a hadviselés „spanyol iskolájának” 
neveztek el.36 A küzdelem első évtizedeiben a németalföldi konfliktus még sokkal inkább 
hasonlított mai világunk harmadik világbeli aszimmetrikus fegyveres küzdelmeire, mint 
a kor oly sokszor emlegetett „klasszikus” európai háborúira – hiszen kezdetben itt is egy 
nehezen körvonalazódó csoport választotta a fegyveres ellenállást, amely külhatalmak 
támogatásával is csak fokozatosan jutott el egy új, önálló állami entitás létrehozásáig,  
a mozgalom eredeti területének kisebbik részét birtokolva csupán.37

Bár utólag a többnyelvű, középkori hagyományait tekintve igencsak tagolt területen 
folyó küzdelem, amely a függetlenségét kivívó csoport emlékezetében a harcban születő 
holland nemzet függetlenségi háborújává nemesült, a kormányzat katolicizmusa és a fel
kelők protestantizmusa miatt sok szempontból nyugodtan vallásháborúnak is tekinthető, 
de mindenképpen magán viselte a polgárháború ismérveit is, amelyben egy-egy város, 

31  Geoffrey Parker recenziója Erik Swart: Krijgsvolk: Militaire professionalisering en het ontstaan van 
het Staatse leger, 1568–1590. Amsterdam, 2006. című könyvéről. The Journal of Military History, 71. (2007) 
1226. o.

32  A spanyolok 1572 és 1576 közötti erőfeszítéseiről és nehézségeiről: Duffy 1979. 70–73. o. Werner 
Hahlweg szerint a holland nép ekkor egyenesen „totale Wiederstandskrieg”-et vívott a spanyol királlyal. 
Hahlweg 1987. 19. o. A terror történelmi és politikai szerepéről a németalföldi konfliktusban: Waxman 1997.

33  Parker 2005. 75. o. Vö.: Bragard 2016.
34  Idézi: Parker 2005. 77–78. o. 
35  Pálffy 2012. Vö.: „…on must not generalize from the conditions of warfare in the Netherlands or in Hun-

gary or Lombardy, the areas where the bastions lay thick, to other theatres with more room for manoeuvre.” 
Parker 1972. 20. o. (Kiemelés: tőlem.) Lásd továbbá: Parker 2005 84. o

36  Adams 1995. 262–264. o.
37  A szuverén holland állam megteremtése felé tett lépéseket (1579: Utrechti Unió, 1581: II. Fülöp trónfosz

tása, 1588: Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) azonban így is csak az 1609-ben megkötött fegyver
szünettel ismerte el III. Fülöp spanyol király. A teljes értékű spanyol elismerést csak az 1648. évi münsteri spa
nyol–holland békeszerződés hozta el Hollandia számára.
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vagy régió nem feltétlenül lakói meggyőződése miatt választotta a felkelők, vagy a spa
nyolok táborát, hanem mert szomszédos régi riválisa az ellenfélhez csatlakozott.38 

Minden bizonnyal érdemes lenne ezért nagyobb figyelmet szentelni geoffrey Parker 
mára már klasszikus könyvének bevezető fejezetében a németalföldi háború korszak
határairól és azokon belül a hadviselés gyökeresen eltérő jellegéről írt fejtegetéseknek.39 
Habár Parker mindig is kiemelte a spanyol szolgálatban álló, kis létszámú hispániai 
jinete és albán eredetű stradiota könnyűlovasság és a német lövész könnyűlovasság, az 
arcabuceros a caballo hatékonyságát, mind mezei ütközetekben (például gemboloux-nál, 
1578-ban), mind a vidéki „csendőrségi”szerepkörben,40 szerinte a nyolcvanéves német
alföldi háború elsősorban a gyalogság párviadala volt, hisz mindkét oldalon gyalogság 
viselte a harc fő súlyát. A gyalogság ostromolta és védte a városokat, és a városokat, 
mezővárosokat, falukat és kis erősségeket is mind-mind gyalogos helyőrségek védték – 
elsősorban a váratlan rajtaütésektől: 1639-ben nem véletlenül volt 208 állandó helyőrsége 
a flandriai spanyol seregnek. A spanyol főparancsnok, Alessandro Farnese ugyanis már 
az 1580-as években rájött, hogy a stratégiai pontok megszállásával, kisebb garnizonokkal 
kontrollálhatja a vidék feletti uralmat, s blokád alá tudja venni akár a nagyvárosokat is.41

Habár a hadtörténészek hagyományosan hajlanak rá, hogy csupán a fő katonai műve
letekre redukálják figyelmüket, valójában ezek csupán a jéghegy csúcsát jelentették a kor
szak háborús hétköznapjaiban. Az 1590-es évekig a nagy seregtestek műveletei „közben” 
valójában sokkal inkább a kis egységek harca jellemezte a hadszínteret, mozgó, töredezett, 
láthatatlan „frontvonalakkal”, gyakori fárasztó portyákkal és rajtaütésekkel. Az egész 
sokkal jobban hasonlított koordinálatlan kisháborús összecsapások sorozatára, mint a 
tankönyvekből oly jól ismert „nagy háborúra”. A németalföldi háború első fele Parkert 
egyenesen a második világháború orosz frontjának 1941 és 1943 közötti téli állapotaira 
emlékeztette a helyzet, amikor a megszállt városokon és falvakon kívül nem volt biztos 
pont, nem volt biztonságos hátország, mivel a szembenálló felek kisebb különítményei 
folyamatosan egymás hátában manővereztek.

Ez a helyi „kutyaharc” azonban az ő szemében a hadviselésnek egy igen fárasztó és 
intenzív formája, amelyben a sikerhez a résztvevő csapatok szokatlanul nagy kitartására 
és tapasztalatára volt szükség. A tömeges manőverekkel és a nagy nyílt csatákkal ellente
tében ebben olyan kvalitásokra volt szükség, mint független szellemiség, vagy a fegyve
rek gyors és biztos használata.42

38  A németalföldi felkelés hátteréről és kezdeteiről: Darby 2001. A hagyományos magyarországi protes
táns szimpátia jegyében, de osztályharcos marxista megközelítésben: Wittman 1965. 63–137. o.; Wittman 1969. 
A Magyarországon kevésbé ismert belga álláspontról: Van der Essen 1943.; De Groof 1993.

39  Parker 1972. 11–14. o.
40  „…a spanyol lovasság épp oly félelmetes és csodált volt, mint a terciók.” Parker 1995. 39. o.; León 2009. 

92–93. o.
41  Duffy 1979. 73–74. o. A számos helyőrséget egyfelől a totális katonai megszállás biztos jeleként – más

felől azonban a koronához lojális katolikus lakosság védelme szempontjából is szemlélhetjük. Vö.: Parker 
1988. 40. o., 87. j.

42  „A zászlóalj a csatában című rövid írásában Clausewitz a kisháborúk során jelentkező gyakorlati prob
lémákat vizsgálta meg. A kisháborúkban érdekes jelenség, hogy a reguláris csapatok egyébként merész és 
bátor katonái sokkal jobban félnek az aktuális veszélyektől, mint ha egy hagyományos háborúban harcolná
nak. A vállalkozó szellemű huszárok vagy lövészek viszont – akiknek rengeteg tapasztalatuk van a külön
böző jellegű küldetések végrehajtásából – a kisháború során sokkal nyugodtabbak és összeszedettebbek, mint 
a sorgyalogság katonái. Clausewitz ennek okát a könnyűcsapatok jellegzetes karakterével magyarázta: az itt 
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Természetesen a XVI. századi parancsnokok is érzékelték az eltérő szükségleteket, és 
nagy egyetértés mutatkozott abban, hogy nagyon nehéz megfelelő csapatot találni, amely 
gyakorlott a portyázásban és rajtaütésekben. Ehhez tehát igazi tapasztalt, veterán „öreg
katonákra” volt szükség. Ebben a szellemben működött a németalföldi spanyol sereg első 

– a különféle nézőpontok szerint hírhedt vagy legendás – parancsnoka, Alba hercege is, 
aki hitt benne, hogy az efféle kis háborúban csak gyakorlott veteránokkal lehet győzedel
meskedni, míg szerinte nyílt csatát szinte bármilyen csapatokkal meg lehet vívni.

Ilyen célokra a spanyol parancsnokok különféle nációkból származó – praktikusan 
különféle skillekkel rendelkező – katonákat válogattak össze. Így például a hadseregben 
kisebbségben lévő spanyol gyalogosok különösen vonzódtak a pikák használatához, míg 
a helyi „bennszülött” erők inkább a lőfegyvereket preferálták.43 Ennek nyomai világosan 
felfedezhetők a tizenöt éves háborúban harcba vetet vallon alakulatok fegyverzetén is.44 

A nagy létszámú adminisztratív egységekből kikülönített, kisebb kétszámú, mozgé
kony, ideiglenes escuadronokba szervezett katonák már kifejezetten alkalmasak voltak 
az „irreguláris” portyázó hadviselésre is. Így a téves – ám de hazánkban is mély gyöke
reket vert – hagyományos hadtörténeti hiedelmekkel ellentétben a Habsburg hadakat nem 
pusztán ormótlan tömegekként lehetett harcba vetni – a németalföldi hadszíntéren iskolá
zódott giorgo Basta mozgékony lövészkülönítményei például a magyarországi hadszín
téren is feltűntek.45

A reguláris holland és spanyol királyi katonaság mellett szép számmal vettek részt 
a harcokban irreguláris helyi erők – a magyar hajdúkhoz hasonló szerepet játszó – 
vrijbuiter-ek is, akik szükség és lehetőség szerint cserélgették gazdáikat a harc során. Ők 
portyáik során előszeretettel hatoltak be mélyen az aktuális ellenség területére – melyet 
azután gyújtogatva, fosztogatva, gyilkolva, pusztítottak –, nem feledkezve meg a foglyok 
és a zsákmány begyűjtéséről sem. 1572 és 1590 között így megszámlálhatatlanul sok kis 
civil közösség vált katonai célponttá a térségben 46

Természetesen a közismert spanyol szóval gerilla hadviselésnek nevezett jelenségkör 
tapasztalata nyomot hagyott a küzdő feleken: az ilyen fajta hadakozásban való részvétel 
egyáltalán nem állt távol sem a felkelő németalföldiektől, sem pedig a velük szemben álló 

harcolók képesek okosan váltani a nagy merészség és az óvatos figyelem között, és tudják kezelni a háború
ban jelentkező félelmet is. Az itt leírt egyéni kezdeményezőkészség később a felkelők egyik fontos tulajdon
ságaként jelenik majd meg fő művében. A félelem minden harcoló emberben jelentkezik, ám azt a reguláris 
erőknél valaki mindig elnyomja, a könnyűcsapatoknál viszont a természetes ösztön tanítja meg erre a katonát.  
A reguláris háborúban és a kisháborúban is fontos szerep hárul a katona egyéni okosságára és merészségére, 
de az utóbbiban ennek sokkal nagyobb a jelentősége.” Forgács 2016. 45–46. o.

43  León 2009. 103–104. o.
44  Kelenik 1991b. 5–6. o.
45  Négyesi 2004. 1289–1293. o. Basta nyomán később Wallenstein is az 1000 fős zászlóaljakat részesítette 

előnyben tényleges taktika egységként. Guthrie 2003. 17. o.
46  Mindennek ismeretében talán mégsem annyira „lesajnáló” Parker hangütése a magyarországi hadszín

teret illetően – még ha a tizenöt éves háborúról szemmel láthatóan „meg is „feledkezett” 1988-as könyvében 
–, mint amennyire az első olvasásra Kelenik Józsefnek tűnhetett 1990 táján. Kelenik 1990. 86. o. Parker szerint 
„Magyarországon az 1560-tól számított évszázad során egyes egészen különös, sajátságos határháború alakult 
ki, melynek során a fő célokat nem a csaták megvívása, vagy a várharcok jelentették, hanem a marhák elhaj
tása és a fogolyszerzés.” Parker 1988. 35–37. o. Tehát, ebben a hosszú, többnyire „békeidőszakban” szinte pon
tosan az történt, ami szerinte Németalföldön is évtizedeken át zajlott.
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Habsburg hadsereg különféle nációkhoz tartozó tisztjeitől és katonáitól.47 S az ilyenfajta 
tudásnak pedig – akárcsak a francia vallásháborúk szintén „rendhagyó” tapasztalatai
nak48 – nagyon is jó hasznát lehetett venni a tizenöt éves háború magyarországi hadszín
terein az oszmánok ellenében is.49 

A kaotikus állapotok letisztulása után lassanként a holland hadműveletek jel
lege is megváltozott: ekkor már a Schelde és a Rajna közti térség megtisztítása volt a 
fő cél a Habsburg-hatalom zárványaitól. A spanyolok franciaországi lekötöttsége miatt, 
Alessandro Farnese főseregének távollétében ezt a feladatot Orániai Móric képes volt tel
jesíteni. A hollandok módszeresen, lépésről lépésre szorították ki a spanyol helyőrsége
ket a területről – s közben nem válogattak a módszerekben. Mint láthattuk, ha volt rá mód, 
egyáltalán nem a költséges és hosszadalmas szabályos ostromokat részesítették előny
ben, s ennek megfelelően már első jelentős sikerük, Breda elfoglalása 1590. február 26-án 
is csupán egy egyszerű „várlopás” volt50 – ahogyan Magyarországon például 1554-ben 
Fülekbe fészkelte be magát csellel a török.51 A komoly ostromokhoz szükséges korláto
zott erőfölény pénzügyi és logisztikai háttere ugyanis csak lassanként alakult ki a hol
land oldalon.52

Végül azonban sikerült elérni a célt, hogy egy olyan, természeti akadályokkal körbe
bástyázott, viszonylag jól védhető határvonalat nyerjen az új ország, amelyet egy mode
rált létszámú hadsereg fenntartásával is meg lehet oltalmazni a spanyolok nyomása elle
nében, ahogyan az 1550-es évektől hasonló állapot állt elő a Magyar Királyságban is. Ezt 
azonban sem a hollandok, sem Ferdinánd király nem pusztán saját erőből érték el, ehhez 
bizony szükség volt a két ellenfél óriási birodalmának sokirányú lekötöttségére, II. Fülöp 
és II. Szülejmán erőforrásainak szétforgácsolására.53

1600 körül tehát ismét hasonló stratégiai helyzet alakult ki Németalföldön, mint a 
magyarországi hadszíntéren 1568, a drinápolyi béke után, amikor a bécsi haditanács dön
tései nyomán – a természeti adottságokat messzemenően kihasználva – racionalizálták a 
Magyar Királyság oszmánok elleni védelmi rendszerét. S ahogyan Németalföldön, úgy 
30-40 évvel korábban Magyarországon is „a török elleni védelmi rendszer megalkotói
nak igazi érdeme az” volt, „hogy felismerték a vizekben rejlő korlátlan lehetőségeket.”54

A harcok így ezután már többnyire csak a határterületekre koncentrálódtak, ám a kis
háborús harci cselekményeknek ezzel korántsem lett vége. Ezeken a határvidékeken – 

47  A spanyolok igen komoly gerilla háborús tapasztalatairól: Parker 1995. 43. o., 28. j. Ne feledjük azt sem, 
a spanyol király hadseregének jelentős részét tulajdonképpen „helyi” vallon (és burgundi) erők adták, akik
nek a nyelvtudása és helyismerete nyilván komoly előnyt jelenthetett a gerilla hadviselésben: Parker 1972. 
28–35. o.

48  A németalföldi és magyarországi hadszíntéren egyaránt tevékenykedő lotaringiai katonaság a vallás
háborúban a katolikus oldalon harcolva az 1590-es évek közepére szintén igen értékes tapasztalatokra tehe
tett szert a francia protestánsok mozgékonyságra – azaz lovasságra – és tűzerőre építő harcászatával szemben: 
Love 1991. 513–524. o.; Kelenik 1991a. 86–87. o.

49  Egyéb szempontokból hangsúlyozva a vallonok fontosságát: Kelenik 1990. 91–93. o. Mindaddig azon
ban, amíg a tizenöt éves háború eseményeinek módszeres modern feldolgozása elmarad, erről a harcoknak 
erről az aspektusáról sajnos vajmi kevés derülhet ki.

50  A hollandok mindössze 80 embert csempésztek be egy folyami teherszállító hajón a városba, akik belül
ről segítették a sereg bejutását a városba. Nimwegen 1997. 115. o.

51  Köhbach 1994.
52  Zwitzer 1997. 33–41. o.; de Jong 1997. 133–138. o.
53  Parker 1998. Vö.: Fodor 2015.
54  Kelenik 1998. 45–49. o., különösen: 46. o.; Kelenik 1995.
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ahogyan a Németalföld déli részén, a francia határzónában is – egy magyar kutató szá
mára meglepő módon olyan jelenségeket lehetett tapasztalni, mint a magyar–oszmán 
határvidékeken. A szembenálló felek itt is, ott is egymás területének lehető legnagyobb 
mértékű megadóztatására törekedtek – 1602-ben Hollandia több millió gulden „tűzadót” 
remélt Brabantból 55 –, de Németalföld déli határvidékén a franciák sem zárkóztak el a 
kettős adóztatástól.56 Már az 1595-ben kirobbant francia–spanyol háborúban sem volt 
ismeretlen ez a jelenség: 1597-ben Párma herceg lovasságát „melyet Artois-nak a fran
cia csapatok portyázásai ellen való megoltalmazására küldött, Biron megverte és szét
kergette, a védtelen határvidéket most pusztíthatták és sarcolták a hollandusok örömére, 
kik már régen kívánták, hogy a vallon tartományok elpártolásuk jutalmául érezzék meg a 
háború borzalmait”.57 Az ezzel szinte egy időben zajló évi turnhout-i ütközetben megvert 
spanyol különítmény feladat is az lett volna, hogy „Kempenlandot biztosítsa a [Holland] 
Rendek lovasai ellen, kik a sarcot, mely ere a vidékre ki volt róva, havonként jöttek 
beszedni”. 58 Az elhíresült 1600. évi déli holland hadjárattal pedig a kormányzat célja épp 
az volt, hogy megszerezze a partvidéken Dünkirchen városát, s ezzel egyrészt megfossza 
az egyre kényelmetlenebbé váló spanyolpárti kalózokat legfontosabb kikötőjüktől, más
részt lehetőség szerint kiterjessze a holland „hódoltságot” a déli tartományokra, spanyol 
Németalföld magterületeire is.59 Azaz határvidékei fő erősségek egyik fontos funkciója 

– éppúgy, mint Magyarországon – az volt, hogy megfelelő bázist teremtsenek a szemben
álló felek adóztató tevékenységéhez.60

Gerilla háború a XVI. századi Magyarországon?

Magyarország belső területeinek fokozatos oszmán megszállása a klasszikus „nagy 
háború” eszközeivel feltartóztathatatlannak bizonyult a Habsburgok számára. A Buda 
elfoglalását követő, Magyarországon hagyományosan „végvári háborús” korszaknak 
aposztrofált évtizedekből a történésznek és hadtörténészek figyelme sokáig szinte kizá
rólag a szokásos témákra, a nagy hadjáratokra, jelentős mezei összecsapásokra és gigászi 
várostromokra irányult.61 Azon események tanulmányozása, amelyek nem tudták elérni 
a XIX. századi reguláris hadseregek ingerküszöbét – portyák, rajtaütések stb. –, megre
kedt a közismert általánosságok szintjén. Csak az 1960-as évektől kezdte feltérképezni 
Szakály Ferenc – a kiváló XIX. századi történész, Salamon Ferenc nyomán – a hódolt
ság születésének hétköznapjait, a magyar adóztatás és a magyar közigazgatás visszaté
rést az oszmánok által megszállt területekre, s vont le belőlük hadtörténeti jellegű követ

55  Nimwegen 2010. 148. o. A védelmi pénzek rendszerének kiépülő állami kontrolljáról: Parker 1972. 18. o. 
Brabant és Flandria északi része még 1640-ben is tartósan „contribution land”, azaz kétfelé adózó „hódoltság” 
volt. Parker 1988. 65. o., 66. j.

56  Satterfield 2003. 320. o.
57  Fruin 1916. 202. o.
58  Fruin 1916. 203. o.
59  Nimwegen 2010. 167–168. o. 1659-ben a franciáknak hódolt spanyol–németalföldi terület félévnyi 

kontribúcióját nem kevesebb, mint 2 millió forintra becsülte a spanyol kormányzat: Parker 1982. 18. o., 1. j.
60  A déli határ mentén sorakozó helyőrségeikben akármennyire kisebb és gyöngébb volt a hollandok lovas

sága magyarországi végvárrendszer őrségeinek lovasságához képest, mégis éppúgy a lovasság a dolga volt a 
kontribúció vagy a „tűzadó” beszedése a déli, spanyol ellenőrzés alatt álló tartományokban, mint a magyar 
végvidéken. Nimwegen 2010a. 48. o., 29. j.

61  Marosi 1975.; Szántó 1980.; Szántó,1985.; Pálffy 1996.
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keztetéseket is. 62 A XVI. század középső harmadának történéseit vizsgálva ő úgy látta:  
„a végvárrendszer elsőrendű feladata a török terjeszkedés megakadályozása (és hadjáratok 
idején a törökök előrenyomulásának késletetése) volt. A végek őrsége azonban sohasem 
volt elég nagy ahhoz, hogy a várak közötti réseket elállva ténylegesen megakadályozza a 
törökök betöréseit és – ezek következményeként – azt, hogy a mögöttük fekvő falvak ne 
kényszerüljenek török adó fizetésére. Stratégiai célkitűzéseinek tehát csak úgy tudott iga
zán eleget tenni, ha – egyszersmind viszonozva a török betöréseket – igyekszik átvinni 
a háború színterét a hódoltság területére… Így aztán természetes, hogy a végvári kato
nák és hajdúk állandóan a helyszínen járva, könnyen adófizetésre kényszeríthették még a 
hódoltság mélyén lakó jobbágyokat. Ezért nem szabad mechanikusan szétválasztani, még 
kevésbé szembeállítani egymással a védelmi és adóztatási szempontokat”.63 

Bár mostanra az ország több régiójában is jelentős helytörténeti irodalom foglalko
zik a korszak harcos hétköznapjaival, az általuk feltárt jelenségek hadtörténeti szempontú 
újra értékelése mégis várat magára. Kiváló példa erre a Szakály Ferenc által erősen pre
ferált Dél-Dunántúl 1541 és 1566 közötti negyedszázados története.64 Bár e térségben 
az 1543. évi és 1566. évi szultáni hadjárat kivételével ritkán voltak jelentős hadmozdu
latok, a harcok szinte sosem szüneteltek, s az 1560-as évek közepére olyan jelentőssé vált 
a magyar fél lokális erőfölénye, hogy az oszmánok már a saját „hátországuk” belsejében 
fekvő Mohácsot is jelentős csapatösszevonás mellett voltak kénytelenek megerődíteni.65

Ami a legendás szigetvári parancsnokok és más kisebb erősségek tulajdonosainak 
és a parancsnokainak vezetésével az 1550-es és 1560-as években a térségben folyt, biz
ton kimeríti gerilla háborúról alkotott modern fogalmainkat is. A vietnámi háborúban  
kárvallott Egyesült Államok egykori külügyminiszterének, Henri Kissingernek arról a 
háborúról szerzett tapasztalati élesen rávilágítanak az oszmánok magyarországi beren
dezkedésének lehetőségeire és kudarcára is: „…a gerillák stratégiája ugyanis az uralkodó 
intézmények által létrehozott bármiféle kohézió szisztematikus aláaknázása... A gerillák 
kezdetben a stabil, legitim intézmények megszilárdulását akarják megakadályozni”66 – 
ami a XVI. század közepén az átmenetileg összeomló magyar intézményrendszer helyét 
elfoglalni kívánó, a lakosság egészére kiterjedő oszmán közigazgatás működésének aka
dályozásával végső soron sikerült is. Ennek jelentőségével pedig már a kortársak is töké
letesen tisztában voltak, mint azt Balassa Jánosnak 1555-ben mondott beszéde is tükrözte: 

„…a török országunk egyes részeit ugyan elfoglalta, de inkább csak a háta mögött hagyta, 
mint meghódította. Hisz saját intézményeit, saját törvényeit behozni nem bírta, s kényte
len eltűni, hogy azon részek a maguk szerveztében maradjanak, és hogy a maguk statú
tumaival éljenek!”67

„Elméletileg csak kétfajta stratégiának van valami esélye a felülkerekedésre egy geril
laháborúban.68 Az egyik lényegében védekező jellegű, és azt igyekszik megakadályozni, 

62  Szakály 1981.; Szakály 1997.
63  Szakály 1975. 99. o.
64  Szakály 1975.; Hóvári 1985.; Szakály 1990.; Szakály 1992.; Szakály 1999.; Pálffy 2003.; Varga 2006.
65  Szvitek 1999.; Sudár 2002.; B. Szabó 2016b.; Varga 2016. 179–190. o.; Sudár 2017.; Sudár Balázs: 

Kászim bég és a szandzsák kiépítése (1543–1548). Harcban Szigettel: Dervis bég tíz éve (1548–1557). Az erő
próba folytatódik (1557–1566) In: Pécs története. III. k. Főszerk. Varga J. János. Kézirat, megjelenés alatt.

66  Kissinger 1998. 635. o.
67  Idézi: Takáts 1922. 117. o.
68  Értsd: az aktuálisan birtokon belül lévő hatalom számára.
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hogy az ellenség ellenőrzése alá vonja a lakosságot. Ez a stratégia megkívánja, hogy a 
lakosság olyan nagy többségének biztosítson majdnem teljes biztonságot, hogy a gerillák 
sikerei a lakosság maradék részében elégtelenek legyenek egy stabil politikai bázis kiépí
téséhez.”69 Ezt a lehetőséget a magyar Alföld földrajzi nyitottsága, illetve a helyi oszmán 
katonaság elégtelen potenciálja tulajdonképpen ki is zárta – bármennyire is familiáris 
viszonyban voltak ősi hagyományaikból eredően a kisháború gyakorlatával.70 Így előáll
hatott az a valóban ritka helyzet, hogy a háborús időkben természetes „nyitott határ” rög
zült, és bekerült még a békeegyezményekbe is, fenntartva – és megengedve – az alacsony 
intenzitású konfliktusok lehetőségét a határ mindkét oldalán.71

Tulajdonképpen itt is az volt a helyzet, mint később Vietnámban: „akármilyen nagy 
volt is az expedíciós hadsereg, sohasem bizonyult elégségesnek egy olyan ellenség ellen, 
amelynek utánpótlási vonalai Vietnámon kívül feküdtek, számos biztonságos hellyel ren
delkezett és vad elszántsággal harcolt.” – Tegyük hozzá, hogy olyan ellenség ellen, amely 
a fenntartáshoz szükséges anyagi erőforrások jelentős részét épp az oszmánok által meg
szállt terület lakosságától nyerte – akárcsak a XX. század gerillái.

„A másik lehetséges stratégia szerint olyan célpontokat kellett volna támadni, amelye
ket a gerilláknak meg kellett volna védeniük, így az általuk használt menedékhelyeket, 
utánpótlási raktárakat és különböző bázisokat.”72 – Ezt a XVI. században logisztikai hát
teret nyújtó a magyar végvári rendszer felgöngyölítése révén lehetett volna elérni, amit 
azonban minden jelentős erőfeszítés és siker dacára sem sikerült az oszmánoknak elérni. 
Hiszen a rendszer áttörése esetén a lukakat gyorsan befoltozták, s igaz ugyan, hogy a XVI. 
század közepén fővárrá váló gyula, Szigetvár megszerzésével sikerült északabbra tolni 
a magyar jelenlét határát a hódoltságon belül, de annak a reménye, hogy az 1568-as dri
nápolyi béke után az itt kialakult gyakorlati kondominiumot ténylegesen fel is számolhat
ják – még Eger, Kanizsa vagy Érsekújvár elfoglalása után is –, csak a XVII. század végén 
csillanhatott fel az oszmánok számára.73 

Az oszmán hódoltság történetének ilyen irányultságú, hadtörténeti megközelítése 
három okból sem vált népszerűvé és kívánatossá. Egyrészt a hagyományos XIX. szá
zad végi hadtörténeti megközelítés a napóleoni háborúk dús tapasztalatait feledve inkább 
valamiféle anomáliaként tekintett a gerilla hadviselésre – így a tisztképzés szempontjából 
fontos hadtörténeti példatár történeti példái is meglehetősen hidegen hagyták.74 

A későbbiekben pedig a gerilla háború összemosódott a XIX. századi „nép háború” 
marxista ideológiával leöntött válfajával.75 Katonai szemszögből ez nyilvánvalóan nem 
illeszkedett az oszmán hódítás korának jóval ismertebb tényeihez, például a nagysza
bású végvárrendszerhez, a költséges, nagy létszámú állandó végvári katonaságoz, vagy a 

69  Kissinger 1998. 657. o.
70  Hegyi 2007.
71  Czigány 2013. 70–74. o.
72  Kissinger 1998. 657. o.
73  Czigány 2004. 71. o. Kanizsa kiváltása: Kelenik 2005. Érsekújvár kiváltása: Czigány 2001. 280–282. o. 

A döntő oszmán fölény megnyilvánulása a magyarországi hadszíntéren rövid időre csak a XVII. század végén 
volt megtapasztalható. Varga 2007. 19–39., 75–135. o.

74  Jóllehet – mint azt például Werner Hahlweg évtizedekkel ezelőtt világossá tette – a gerillaháborúknak 
igenis helyük volt Clausewitz azóta klasszikussá vált hadelméleti rendszerében. Hahlweg 1986. Lásd még: 
Picaud 2009.

75  Deruelle 2014. 754–757. o.; Forgács 2016.
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legendássá vált hősies várvédelmekhez stb.76 A téma legalaposabb ismerőjét, a „civil” tör
ténetíró Szakály Ferencet az események szorosan vett hadtörténeti vonatkozásai nem is 
igazán izgatták, sokkal fontosabb volt számára a „magyar feudalizmus” manifesztálódása 
a hódoltsági magyar adóztatásban, később pedig a magyar államiság továbbélő, vissza
épülő jelenségeinek, intézményeinek feltérképezése. Harmadrészt pedig az egész megkö
zelítés nem illett bele a magyar történelem hagyományos patrióta szellemiségű mester-
elbeszélésébe, melyben az oszmán hódítók elleni nyílt vagy passzív ellenállás a magyar 
szellemiség integráns részeként került bemutatásra, a kollaborálás pedig pusztán valami
féle „morális hibahatáron” belüli rendellenségként tűnt fel.77 Így nehezen lett volna bele
illeszthető a királyi végvárak katonaságának nyílt erőszakos fellépése (is) az oszmánok 
által megszállt területek lakosságának kettős adófizetésre való kényszerítés érdekében. 

Holott a pozitivista korszak gazdag adatközlései nyomán világossá válhatott bárki 
számára, hogy a végvárak parancsnokainak tulajdonképpen a saját lakosságot engedel
mességre, fizetésre, munkára kényszerítő „háborújukat” is meg kellett vívniuk és nyer
niük, hogy ezután szembeszállhassanak az oszmánokkal. Ez a keserű történeti tény azon
ban csak a történelmi magyar elit elleni ideológiai harc égisze alatt, 1948 után válhatott 
egyre nyilvánvalóbbá.78

Összegzés

A fentebb vázolt párhuzam új fényt vethet arra a magyar hadtörténetírásban régóta és 
szinte máig axiómának számító teóriára, mely szerint a magyar hadügy Mohács után az 
ország belsejében zajló török elleni küzdelemben a sajátos határháborúk hatására nyerte 
volna el azt a „féloldalas”, könnyűlovasságra és könnyűgyalogságra épülő szerkezetét, 
ami azután tartósan alkalmatlanná tette a „modern”, „európai”, „reguláris” módon tör
ténő hadakozásra.79

Bár a XX. században a hazai marxizáló gazdaságtörténetben oly jelentős elkanyaro
dási fejlődéselméletekhez igen hasonló ez a teória,80 „alapjait” még a II. világháború előtt, 
a „Szekfű-érában” rakták le az akkori magyar hadtörténet legjobbjai, akik ilyen módon 
szervesen tudtak kapcsolódni akár a Szekfű gyula, akár a Domanovszky Sándor kép
viselte, a nyugati fejlődési iránytól való XVI. század eleji „elkanyarodás” tekintetében 
hasonló nézeteket való különböző történetírói iskolákhoz.81 Tóth Zoltán például már az 

76  Ezek összességét a mára oly divatos váló „hibrid háború” kifejezéssel is illethetnénk – ha a kora újkor 
esetében ez a megkülönböztetés egyáltalán szükségesnek tűnne.

77  A jelenség új megközelítésben: B. Szabó – Sudár 2014.
78  Az 1555-ben gyakorlatilag oszmán blokád alá vett Szigetvár parancsnokának kétségbeesett leveleiben 

mindez világosan tükröződött: „Az vár tartománya hat-hét mérföld, az várhoz kevés népet dúlni nem küld
hetnék, ha sokat küldek esmég az vár és váras meg szikül nép nélkül. És dúlás nélkül pedig egy falu sem 
akar beszolgálni.” Kerecsényi László levele Nádasdy Tamáshoz, Sziget, 1555. november 7. Közli: TT, 1906. 
113–114. o. – „Az terek az egész feldet el tiltotta, hogy be ne szolgáljon, és az kik bejönek valamelyiket kaphat
ják mind levágják. Másfelől én immár tebbet égettem el negyven falunál, semmit sem használ, ez földnek el 
kell pusztulnia!” Kerecsényi László levele Nádasdy Tamáshoz, Sziget, 1555. november 14. Uo. 136. o.

79  Tóth 1940. 233–234. o.; Gyalókay 1941. 234–236. o. Mindennek sajátos módon még ma is megvan a 
„nyugati” gondolati párhuzama, amely a történeti tapasztalatok dacára egyszerűen kirekeszti a kisháborút  
„a hadviselés nyugati módjának” eszköztárából. Lásd például: Hughes – Philpott 2006. 12. o.

80  Gyáni 2002. 231–261. o.
81  Pach 1991. 352–353. o.
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1920-as években arra a következtésre jutott, hogy a Magyar Királyság hadserege már a XI. 
századtól kezdve teljes mértékben a „Nyugathoz” igazodott, így ő a nyugatos tendenciák 
csúcspontjának Mátyás korát látta, amikor „a középkori Európa haditörténetének ismerői 
viszont meglepődve kell, hogy konstatálják: íme, a Nyugat a Száváig ért.” 82 

Az, hogy a oszmánokkal vívott háború frontvonala 1541 után tartósan az ország bel
sejébe került, nyilvánvalóan nagyon komoly hatást gyakorolt mind a hadügyre, mind a 
társadalom fejlődésére – gondoljunk csak a tömeges társadalmi militarizáció jelenségé
re.83 Mégis látnunk kell, hogy Tóth Zoltán hitével szemben „a Nyugat” – abban a formá
ban, ahogy ő elképzelte –, ténylegesen sosem „ért a Száváig”, azaz Magyar Királyság hadi 
kultúrája mindig is őrzött olyan jelentős, Nyugat-Európához képest egyedi sajátosságokat, 
mint például a könnyűlovasság tömeges alkalmazása, melyek inkább „Kelet” örökségé
nek tekinthetők.84 Másrészt az oly gyakran pusztán mintaadónak tekintett nyugat-európai 
hadügyi kultúra sem volt még valamiféle monolitikus egység a XVI. században – sokkal 
inkább érdemes lenne az ottani állapotokat különféle versengő hadi kultúrák interakció
jaként és adaptációjaként leírni, amely folyamatnak Közép-, de még Kelet-Közép-Európa 
sem pusztán „elszenvedője”, hanem aktív részes volt.85 

A gyakorta „hadügyi forradalom” néven emlegetett, s oly gyakran igencsak félreértett 
XVI–XVII. századi hadügyi változások ugyanis – amellett, hogy például korántsem szo
rították oly mértékben háttérbe a csatadöntő nehézlovasságot, mint azt sok kutató sokáig 
rendületlenül hitte – épp az erődítések és ostromok jelentőségének ismételt felértékelő
dése miatt, szerte Európában igen fontos szerephez juttatták a kor legkülönfélébb könnyű
lovas csapatnemeit.86 Jól tükrözi ezt a helyzetet az 1546–47. évi schmalkaldeni háborúról 
tudósító velencei követ, Alvise Moncenigo véleménye: „E német háborúban a császárnak 
seregei közül egy sem használt annyit, mint e könnyű lovasság; ezek mindig készen álltak 
az ellenség szállóhelyeit kifürkészni, az élelmiszereket elfoglalni, portyázni, s az ellennek 
egyéb alkalmatlanságot szerezni, úgy annyira, hogy az én véleményem szerint valóban a 
könnyű lovasság nemcsak a leghasznosabb, de a legszükségesebb katonaság egy hadse-
regben, s tán még inkább egy erődített város alatt, amennyiben azt külső szolgálatokra 
folytonosan a legnagyobb sikerrel alkalmazhatni.87

Ezzel párhuzamosan igen jelentősen megnőtt a kézi lőfegyverek jelentősége, amelye
ket azonban nem csak nagy csatákban, a szigorú kiképzés alá vetett, zárt gyalogsági for
mációkban, hanem a várharcokban88 és a jóval nagyobb egyéni szabadságot engedélyező 
gerilla hadviselésben is kiválóan fel lehetett használni.89

82  Tóth 1934. 130. o.
83  Czigány 2014. 112–116. o.
84  B. Szabó 2010.; B. Szabó 2013. 967–976. o.; B. Szabó 2016a.
85  Lásd például az angol útkeresések gazdag irodalmát a korszakból: Eltis 1995.
86  Gervase 1999. 23–30. o.
87  Idézi: Károlyi 1877. 843–844. o. (Kiemelés: tőlem.)
88  „…a várakkal gazdagon megrakott magyarországi hadszíntéren az általános törvényszerűségeken kívül 

hatott még két olyan sajátos helyi tényező is, ami jelentősen felgyorsította a kézi lőfegyverek elterjedésének 
folyamatát. Az egyik ilyen jellegzetesség a megerősített kőépületek, templomok, apró palánkok, kastélyok, 
kisebb várak feltűnően nagy száma volt. Ezeket a kicsiny erősségeket, melyek lényegében az őrködést, figye
lést szolgáló határőrsök voltak, nem lehetett, de nem is kellett tüzérséggel megrakni. így e helyeken a védelem 
súlya szinte teljes egészében a nehéz és könnyű kézi lőfegyverekre nehezedett.” Kelenik 1991b. 47. o.

89  „A lőfegyver azonban igen alkalmas eszköznek bizonyult a számbeli fölény lefaragására. S mint jó 
néhány példa igazolhatja, végvári katonaságunk igyekezett is kihasználni e lehetőséget. Egy-egy lesből meg
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Ráadásul, mint ahogyan a németalföldi hadszíntér példái is mutatják, hasonló helyze
tek nagyon is hasonló hatásokat váltottak ki a hadviselésben, legyen szó akár a „fejletlen” 
Magyarországról, akár a „fejlett” Németalföldről.90 Mindennek tükrében kissé meglepő 
is, hogy geoffrey Parker komoly vitát kiváltó tézisei mellett visszhangtalanok maradtak 
a „kleine Kriege” fontosságát hangsúlyozó megállapításai.91

A párhuzamosságok később sem feltétlenül múltak el a németalföldi és a magyaror
szági hadszíntér között – de talán még annyi ismerettel sem rendelkezünk róluk, mint a 
XVI. századból. A hollandok és spanyolok után ugyanis a XVII. században előszeretet
tel idealizált franciák esetében is fel lehet fedezni a várharcok és gerillaháború szoros 
kapcsolatát, mellyel nagymértékben meg tudták támogatni a XIV. Lajos területszerző 
törekvéseit.92

A téma angolszász kutatója, george Satterfield szerint a Le Tellier és Louvois által 
modernizált francia hadsereg az 1660-as és 1670-es években Spanyol-Németalföld meg
szerzése érdekében rendkívül körültekintően kombinálta a várostromokat és csatákat a 
kis háború teljes eszköztárával, s eközben a harmincéves háborúból oly jól ismert „közép
kori” módszereket sem haboztak igen széles körben használni, mint a pusztító portyák, 
égetés és fosztogatás.93 Amikor tehát a XVII. század végén, amikor felállították az első 
magyar huszárezredeket a francia királyi hadseregben, a kisháború fogalma korántsem 
valamiféle ideológiailag motivált felkeléssel volt azonos a francia parancsnokok fejében, 
hanem eleve stratégiai eszköztáruk alapvető részének tekintették azt.94

Ugyanekkor, az oszmánok kiszorításáért vívott XVII. század végi nagy háború véres 
és dicsőséges csatái, pokolian kegyetlen ostromai igen látványos módon teremtették 
meg a keresztény hadak stratégiai fölényét az oszmánok mezei seregeivel szemben. Az 
ország területének tényleges felszabadítását azonban mégis a nagy török erősségek (Eger, 
Kanizsa, Szigetvár, Várad, gyula) blokád alá vételével és blokádot alkotó csapatok soro
zatos gerilla akcióival érték el – váratlan támadások révén még kisebb erősségeket is sike

támadott török csapatnak jelentős veszteségeket okozhatott egy jól sikerült sortűz. S ha a dolgok balul ütöt
tek ki, a törökök nem estek sem el, sem pánikba, a pórul járt lesvetők – kihasználva, hogy lovas ember erdő
ben, bozótosban, nádasban gyalogost nem üldözhet – kardcsapás nélkül elillanhattak. Így nem meglepő, hogy 
a XVI. század utolsó harmadában a végvári gyalogság harcmodorának egyik legjellemzőbb vonása már a laza, 
de szükség esetén zárható rendben folytatott lövészharc volt. A harc megvívásának e szabadabb módja egyéb
ként tökéletes összhangban állt a főleg paraszti eredetű gyalogság mentalitásával is.” Kelenik 1991b. 48. o.

90  Hiszen, mint azt Kelenik József igen lényeglátóan megállapította, „egy kézi lőfegyverekkel ilyen 
nagy számban rendelkező hadsereg [mint a tizenöt éves háborúban a Habsburgok hadserege] megjelenése a 
magyarországi hadszíntéren természetesen nem volt, nem lehetett előzmények nélküli. S valóban, mint láttuk,  
a lőfegyverek felhalmozása és a velük való harc gyakorlása már a XVI. század közepén megkezdődött. Ez rész
ben természetes következménye volt a végvári rendszer kiépülésének, hiszen az aktív tűzharc ekkor már min
denütt a várharc alapvető és általánosan jellemző vonásai közé tartozott.” Kelenik 1991b. 47. o.

91  Parker 1988. 41. o.
92  A XVII. századi kis háború kérdéséről a francia szakirodalomban: Picaud 2007.
93  Satterfield 2003. 319–320. o.
94  Fonck – Satterfield 2014. A korábbi hazai szakirodalom vélekedései és történeti adatokból levonható 

következetések disszonanciáját már Kelenik József is jelezte: „A magyar történeti munkák többsége ugyanis 
a kor [a XVII. század második fele] magyar lovasságát mind a mai napig bátor, de fegyelmezetlen, képzetlen, 
a reguláris harcra alkalmatlan és képtelen katonaságnak tekinti, amely harcérték tekintetében messze elma
radt az európai „normák” mögött. De ha ez valóban így lett volna, vajon miféle csodás átváltozásnak köszön
hető, hogy alig 20-30 évvel a jelzett időpont után minden magára valamit is adó európai nagyhatalom hadse
regében megkezdődött a magyar, illetve magyar mintájú huszárezredek megszervezése, felállítása.” Kelenik 
2000. 25. o.
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rült elfoglalniuk – hasonlóképpen ahhoz, ahogy néhány évvel korábban a napkirály csapa
tai szerezték meg Spanyol-Németalföld fontos határvédelmi erősségeit az elszigetelt hely
zetbe került spanyol helyőrségektől.95 Talán nem is annyira meglepő, hogy épp ezekben 
a „testhezálló” harcokban volt kitüntetett jelentősége a Habsburg oldalon harcoló magyar 
katonaságnak, melynek szerepe és jelentősége még ma sem kellőképpen közismert.96
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János B. Szabó

ASYMMETRICAL WARFARE* IN THE 16TH CENTURY: THE EXAMPLES OF THE WAR 
THEATRES IN HUNgARY AND THE LOW COUNTRIES

Abstract

The parallel between Hungary and the Low Countries casts new light on a theory 
which has long been accepted as an axiom by Hungarian military history and which says 
that the Hungarian military system after the defeat at Mohács reached its new form as a 
result of the particular border wars inside the country during the fight against the Turks. 
This new “one-sided” organisation was built on light cavalry and light infantry, and as 
such, it became unable to “modern”, “European”, “regular” warfare. However, this paper 
argues that the examples from the war theatre in the Low Countries show that similar situ
ations evoke quite similar effects in 16th century warfare, were it be about the “backward” 
Hungary of the “developed” Low Countries.

Paradoxically, the leaders of the anti-Catholic and anti-Habsburg revolt starting in 
the Low Countries in 1567 faced surprisingly similar strategic challenges, both at the 
outbreak of the revolt and later, during the independence war of the Protestant provinces, 
as the Austrian Habsburg government and the Hungarian leaders in Hungary in the war 
against the Ottoman Empire.

The changes in 16th–17th century warfare, often called as “warfare revolution”, made 
the role of different light cavalry formations very important all over Europe, exactly 
because of the renewed appreciation of fortifications and sieges. At the same time, the 
importance of hand guns also increased, for these guns could be excellently used not only 
in big battles but during the sieges of fortifications and in guerrilla-warfare, a fight which 
allows much more individual freedom.
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János B. Szabó

ASYMMETRISCHE KRIEgSFÜHRUNg IM 16. JAHRHUNDERT: DAS BEISPIEL DER 
KRIEgSSCHAUPLäTZE IN UNgARN UND IN DEN NIEDERLANDEN

Resümee

Die in der Mitteilung aufgezeigte Parallele zwischen den Niederlanden und Ungarn 
lässt diejenige Theorie in neuem Licht erscheinen, die in der ungarischen Kriegs
geschichtsschreibung bereits seit langem als Axiom gilt: Dass nämlich die ungarische 
Armee infolge der eigentümlichen Grenzkriege gegen die Türken im Inneren des Landes 
nach der Schlacht bei Mohács (Mohatsch) ihre „halbseitige“ Struktur erworben hätte, die 
auf der leichten Kavallerie und der leichten Infanterie aufbaute und die sie dann dauerhaft 
ungeeignet machte, auf „moderne”, „europäische”, „reguläre” Weise zu kämpfen. Dies 
obwohl auch die Beispiele des Kriegsschauplatzes in den Niederlanden zeigen, dass ähnli
che Situationen sehr ähnliche Wirkungen in der Kriegsführung im 16. Jahrhundert hervor
riefen, unabhängig davon, ob es um das „unterentwickelte“ Ungarn oder die „entwickelten“ 
Niederlande geht.

Paradoxerweise standen die Leiter der im Jahr 1567 beginnenden katholischen und 
gegen die Habsburger gerichteten Bewegung in den Niederlanden überraschend ähn
lichen strategischen Herausforderungen gegenüber, als der Aufstand ausbrach und der 
Freiheitskampf der von den protestantischen Stände geleiteten Länder lief, wie die öster
reichische Regierung der Habsburger und die ungarischen Stände im Kampf gegen das 
Osmanische Reich.

János B. Szabó

LA gUERRE ASYMÉTRIQUE AU 16E SIèCLE : L’EXEMPLE DES THÉâTRES 
D’OPÉRATIONS DE HONGRIE ET DES PAyS-BAS

Résumé

Le parallèle entre les Pays-Bas et la Hongrie, qui fait l’objet de cette communication, 
apporte un nouvel éclairage sur un axiome ancien de l’historiographie militaire hongroise. 
Selon cet axiome, après Mohács, ce sont les guerres transfrontalières spéciales menées 
contre les Turcs à l’intérieur du pays qui ont conduit l’armée hongroise à adopter une struc
ture « boiteuse » basée sur la cavalerie et l’infanterie légères, ce qui l’a rendu durablement 
inapte à se battre de manière « moderne », « européenne » et « régulière ». Néanmoins, les 
exemples du théâtre d’opérations néerlandais montrent que des situations similaires ont eu 
les mêmes effets sur la manière de se battre du 16e siècle qu’il s’agisse de la Hongrie « sous-
développée » ou des Pays-Bas « développés ».

Paradoxalement, les chefs du mouvement néerlandais catholique et anti-Habsbourg 
étaient confrontés dès 1567 aux mêmes défis stratégiques au moment de l’éclatement de 
l’insurrection et de la guerre d’indépendance des provinces dirigées par les ordres pro
testants que l’administration Habsbourg et les ordres hongrois en Hongrie lors de la lutte 
contre l’Empire ottoman.
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Du fait de l’importance accrue des places fortes, des sièges et des évolutions militaires 
des 16e et 17e siècles, appelées souvent « révolution militaire », les différentes armes de 
cavalerie légère ont joué un rôle important dans toute l’Europe. Parallèlement, l’impor
tance des armes à feu portatives a également augmenté : elles pouvaient être utilisées non 
seulement dans les grandes batailles, mais également pour les sièges et les tactiques de 
guérilla qui permettaient plus de liberté individuelle.

Янош Б. Сабо

АСИММЕТРИЧНОЕ ВЕДЕНИЕ ВОЙНЫ В XVI-ОМ ВЕКЕ: ПРИМЕР ТЕАТРА ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ВЕНРИИ И НИДЕРЛАНДИИ

Резюме

Нидерландско-венгерская параллель обрисованная в публикации проливает 
новый свет на теорию, считаемую уже давно аксиомой в венгерской военной исто
риографии, согласно мнения которой венгерская военная оборона после Мохач,  
в борьбе с турками внутри страны и своеобразными войнами на границе, могла бы 
быть выигранна если бы не была «полусторонней», построенной на основе легкой 
кавалерии и легкой пехоте, что затем сделала её надолго не пригодной для «совре
менного», «европейского», «регулярного» ведения войны. При том как показывают 
примеры нидерландского театра военных действий, подобные ситуации оказывали 
очень похожие действия в ведении войны в XVI-ом веке, будь то «недоразвитая» 
Венгрия или «развитая» Нидерландская низменность.

Как это ни парадоксально, начиная с 1567-ого года лидеры католических и анти-
Габсбургских Нидерландских движений столкнулись с удивительно похожими 
стратегическими задачами во время вспыхивания восстания, и затем при борьбе 
за свободу протестантских ордеров провинций, как и правительства австрийских 
Габсбургов и венгерских ордеров в Венгрии в борьбе против Османской империи.

Изменения военного дела XVI–XVII веков часто упомянутого под названием 
«военной революцией» того времени, именно из-за повторной переоценки значи
мости укрепления и осады важности – по всей Европе привели к очень важной 
роли самые различные виды оружия. Параллельно с этим возрасла значимость 
ручного стрелкового оружия, которым отлично пользовались не только в больших 
сражениях, но и в боях за крепости и в партизанских боях, предоставляющих зна
чительно большую индивидуальную свободу.


