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Be kell vallanom, nem ismerem a dán 
könyvkiadás és történeti kutatás eredményeit. 
Ennek részben nyelvi okai vannak, részben 
pedig eddigi ismereteim alapján úgy véltem, 
hogy a hadügy fejlődése szempontjából Dáni
át felesleges külön területként kezelni, mivel 
ott e téren alapvetően a német befolyás érvé
nyesült. Midőn a jelen ismertetés tárgyát ké
pező kiadvány kezembe került, tulajdonkép
pen igazolódott e nézetem, másfelől azonban 
megerősítést nyert, hogy bármikor és bárhon
nan, olykor nem várt helyekről is rendkívül 
értékes és fontos kéziratok és könyvek kerül
hetnek elő. 

Az eredeti tüzérségi szakkönyv szerzője, a 
Hessen tartománybéli, Kassel tői északra levő 
Grebensteinből származó Johannes Bengedans 
tűzmester a XV. század első felében élt. Az 
1440-es években a német lovagrend, illetve a 
dán király, III. Keresztély, annak halála (1448) 
után pedig Kari Knutsson svéd király szolgá
latában állt. Fennmaradt levelei alapján a ku
tatók joggal következtetnek arra, hogy akko
riban, tehát nagyjából 1550 körül írhatta had
tudományi munkáját. Ezen kívül személyéről 
szinte semmit sem tudunk, bár müve alapján 
minden bizonnyal a korszak polihisztorai kö
zé tartozhatott. 

A Büchsenmeister- und Kriegsbuch törté
nete is több rejtélyt tartogat. Létezésének első 
250 évét teljes homály fedi. Csak 1700 után 
bukkant fel, midőn a dán-izlandi tudós és kéz-
iratgyüjtő, Arni Magnusson (1663-1730) bir
tokába került, ám arról megint nincs informá
ció, hogy az hol és miként történt. Magnusson 
később a koppenhágai egyetem prolésszora 
lett, és halála előtt az egyetemre hagyta gyűj
teményét. Az képezte a később a tulajdonosá

ról elnevezett Arnemagnaean Gyűjtemény 
alapját, amelyben a kéziratot mind a mai na
pig őrzik. A későbbiekben készült katalógu
sok mindegyike tartalmazza a müvet, és a 
német filológusok is többször említik. A dán 
kutatás számára azonban mindvégi rejtve ma
radt, mígnem Aage Andersen történész 1990-
ben újra felfedezte. A kódexről az 1998-ban 
Grazban tartott „Chateau Gaillard" konferen
cián Rikke Agnete Olsen számolt be az ösz-
szegyült várkutatóknak, s az ott feltámadt ér
deklődés nyomán születet meg e kiadás. 

A Büchsenmeister- und Kriegsbuch sokkal 
inkább tüzérek számára készült gyakorlati út
mutató, mint elméleti szakmunka, hasonlatos 
az 1420-as évekből származó Feuerwerks-
buchhoz, amelyet a legkorábbi, ilyen jellegű 
műként tartanak számon. A benne található i l 
lusztrációk alapján erősen valószínűsíthető, 
hogy Bengedans ismerte a korszak másik 
ilyen jellegű munkáját, a Konrád Keyser által 
készített Bellifortisí is. 

A mű tehát egy nagyon korainak számító 
tüzérségi szakmunka, amely áttekintést ad 
azokról a gyakorlati dolgokról, amiket egy 
tűzmesternek akkoriban tudnia kellett. Első
sorban lőpor- és és salétromtisztítási recepte
ket tartalmaz, továbbá leírja a lövegek kezelé
sének technikáját, valamint szó van benne az 
ostromtechnikáról is. A tüzér szakma korai ál
lapotát, a számos technikai problémát és a 
kémiai ismeretek hiányát jellemzi, hogy 
Bengedans állandóan hangsúlyozza a figyel
met, a gondosságot és mértékek pontos betar
tását. Rendkívül érdekes a gazdag képanyag, 
mely részben a szövegben, főként azonban a 
munka végén található. Az ábrázolásokon 
mindenféle „tüzes szerszám," továbbá külön-



féle lövegek, valamint ostromtechnikai eszkö
zök láthatók. Némelyiküknél egyértelmű, mit 
is akart a szerző bemutatni, jónéhány olyan is 
akad azonban, ahol ma már megállapíthatat
lan, miként is nézhetett ki az eredeti eszköz 
(ha egyáltalán valaha is megépítették és hasz
nálták). 

A Büchsenmeister- und Kriegsbuch egyéb
ként minden valószínűség szerint befejezet
len: egyrészt a mű nincs lezárva, másrészt hi
ányzik az ajánlás is, ami a korban már szinte 
kötelezőnek számított. Ugyancsak erre utal, 
hogy szövegben számos ismétlés és pontat
lanság található. Feltűnő továbbá, hogy a szö
veg és a rajzok között sok esetben semmiféle 
összefüggés nincs, mintha az ábrák magyará
zata még megírásra várt volna. A munka vé
gén levő ábrázolások közül az utolsó néhány 
darab pedig kidolgozatlan és nincs kifestve. 

A kétkötetes kiadás első részében a kézirat 
gondosan elkészített fakszimiléje található, 
ami Bengedans saját kezű, a korszakra oly
annyira jellemző stílusú, színes rajzai díszíte
nek. Ezt követi az eredeti felnémet és alnémet 
szöveg dán és modern német nyelvű fordítása, 
az eredeti foliók szerinti tördelésben, jegyze

tekkel ellátva. A második kötet tartalmazza az 
apparátusi, melynek élén a betűhív átirat áll, 
ismét az eredeti foliókiosztásnak megfelelő 
rendben, bőségesesen jegyzetelve. Ezt követi 
Bengedans három fennmaradt levele fakszi
milében, betűhív átiratban és kétnyelvű fordí
tásban. Természetesen nem hiányzik a kézirat 
részletes, mindenre kiterjedő leírása sem. 

A kiadvány készítői nagy gondot fordítot
tak a katonai vonatkozások értelmezésére és 
magyarázatára. Külön fejezetet szenteltek a 
Bengedans által leírtak kémiai vonatkozásai
nak, kiegészítve a kémiai szakkifejezések szó
tárával. Hasonlóképp foglalkoztak a könyv
ben használatos mértékegységekkel, továbbá 
alapos ismertetést kapunk a korszak haditech
nikájáról és a szakszavakról is. A sort az aján
lott irodalom zárja. 

Összességében szakszerű, alapos, minősé
gét tekintve pedig átlagon felüli kiadványt 
tarthat kezében az Olvasó. Be kell vallanom, 
nekem mégis kicsit keserű lett a szám íze e 
kötet láttán. Vajon az ugyancsak a tüzérségről 
szóló nagyszebeni kódexnek mikor születik 
ilyen kiadása? 

Domokos György 

FERENC TÓTH 

SAINT-GOTTHARD 1664 - UNE BATAILLE EUROPÉENNE 

Preface de Jcan Bérenger (Histoire, Mémorie & Patrimoine) 

(Panazol, LaVauzelle, 2007. 172 o.) 

Az európai történelemkönyvek lapjain 
fontos helyet foglal el a Don Juan d'Austria 
vezette keresztény hadiflotta 1571. október 7-
én Lepantónál aratott győzelme a török hajó
had felett, ám többnyire nem esik szó az 
1663-64. évi magyarországi török háború so
rán 1664. augusztus l-jén, Szentgotthárd mel
lett lezajlott csatáról, amelyben a szövetséges 
(német-római birodalmi, francia, osztrák örö
kös tartományokbeli) erők az első komoly 
csapást mérték a Porta szárazföldi hadseregé
re. A francia olvasók mindezidáig csak igen 
keveset tudhattak ez utóbbi eseményről, an
nak ellenére, hogy abban számottevő francia 
erő is részt vett. Ezt a hiányt pótolja most a 
Sorbonne-on doktorált és habilitált Tóth Fe

rencnek, a XVII-XVIII. századi magyar-fran
cia kapcsolatok avatott szakértőjének a La
Vauzelle kiadó jóvoltából napvilágot látott 
francia nyelvű összefoglalása „Szentgotthárd 
1664. Egy európai csata" címmel. 

Mint már a cím is mutatja, Tóth jelentős 
európai eseményként értékeli a Rába mentén 
történteket. Koncepciója szerint a szentgott
hárdi csata nem csak közös osztrák-magyar 
történelmünk része, hanem összeurópai örök
ségünk. Ezt hangsúlyozza a kötet szerkezete, 
gondolatmenete, valamint a Sorbonne profesz-
szorának, az itthoni történészkörökben is jól 
ismert Jean Bérenger-nak az esemény nem
zetközi összefüggéseit és a szerző tudományos 
pályáját felvázoló előszava is. 


