
ZRÍNYI MIKLÓS HADTUDOMÁNYI ELVEINEK 
FORRÁSA. 

Midőn e folyóirat t. szerkesztőjének «Gróf Zrínyi Miklós 
(a költő és hadvezér) hadtudományi elvei» czímű nagyérdekti aka-
démiai értekezését a múlt évi I. füzetben olvastam, csodálkozással 
vettem észre, hogy Zrínyi hadtudományi elvei ugyanazok, melye-
ket a legrégibb török nyelvemlék, az 1069. évből való Kudatku 
Bilik hirdet. Ez egyezés kétszeresen meglepő azon körülménynél 
fogva, hogy — mint az említett értekezésből látjuk — Zrínyi 
álláspontja tökéletesen ellentéte volt az Európában akkor divato-
zott hadviselési módnak, az ú. n. methodismusnak; hogy hadtudo-
mányi elvei homlokegyenest ellenkeztek a korabeli hadtudományi 
írók által hirdetett elvekkel, — s épen ez az ellenkező álláspont 
az, melyet a Kudatku Bilik is elfoglal, épen ezen elvek azok, me-
lyekkel abban is találkozunk. Nyolcz század, roppant földrajzi 
távolság s egy — mondhatni — ismeretlen nyelv korláta választja 
el az első magyar hadtudományi írót a tudtunkkal legelső török 
könyv szerzőjétől: honnan van mégis az az egyezés, mely méltán 
meglepi az embert? miért nem egyeznek inkább az először föl-
jegyzett magyar hadtudományi elvek a térben és időben közelebb 
eső, Európaszerte divatos elvekkel ? Talán Zrínyinek kezébeD lett 
volna a Kudatku Bilik, melynek egyetlen ismeretes példányához 
Hammer-Purgstall is véletlenül ju tot t? Talán értette volna Zrínyi 
az ujgur-török nyelvet, melynek ismerete a nyelvtudományban 
csak a jelen századdal és épen a Kudatku Bilik szövegével kezdő-
dik? Ez hihetetlen dolog; — de mégis kell Zrínyi hadtudományi 
elveinek valami közének lenni a Kudatku Bilikhez s czélom épen 



ez egyezés okát kideríteni és ennek segélyével Zrínyi hadtudo-
mányi elveinek forrását meghatározni ez igénytelen tanúlmá-
nyomban. 

Első teendő természetesen az, hogy összehasonlítsuk a 
Kudatku Biliknek és Zrínyi hadtudományi munkáinak megfelelő 
helyeit, előbb azonban a Kudatku Bilik körülményeiről kell 
néhány szót szólanom. 

A török-tatár népcsalád zöméből legelőbb az ú. n. ujgurok 
váltak ki s alapítottak maguknak állandó hazát a chinai biroda-
lomtól nyugotra, a Thien-San hegység környékén, keleti Turkesz-
tánban. Nálok lehetett föltalálni az első, igazi török színezetű állami 
és társadalmi intézményeket. Már a keresztény időszámítás kezde-
ten voltak egyes apróbb ujgur államok a chinai Kanszu tarto-
mánytól kezdve Khokand határáig, de egy nagyobb ujgur biroda-
lom létrejötte csak a X. század végére, vagy a XI-diknek elejére 
esik. Yámbéry «Bokhara történeté »-ben azt gyanítja, hogy Ilik 
khán volt az, a ki az egyesítés mtivét végrehajtotta. Utána Kara 
Bogra khán volt a legnevezetesebb ujgur fejedelem, kinek utódai 
már Khokand, Szamarkand és Bokhara fölé is kiterjesztették hatal-
mukat. Az ujgur birodalom épen hatalmának tetőpontján állott, 
mikor területén a buddhismus és a nestorianus kereszténység ver-
senyzett egymással. A nestorianusok vittek be a kereszténység 
tanaival együtt, a syr abéczéből csinált írást, mely ujgur írás néven 
ismeretes és melyet a mongolok ma is használnak. Az ujgur iro-
dalom első terméke volt, állítólag, a Kudatku Bilik (azaz: boldo-
gító tudomány) czímü könyv, melyet Bogra khán uralkodása ideje 
ben, 1069-ben egy Juszuf nevti ember írt, azon állítással, hogy: 
Arabcse, tadsikcse kitablar ögüs, bizning tilimizde bu borunki 
okus, azaz: arabúi és persáúl már sok könyv van, de a mi nyel-
vünkön ez az első irat. Ennek egyik, 1439-ből való, Heratban 
késztilt másolata az a példány, mely jelenleg a bécsi császári 
könyvtárban van s melynek egy részét Yámbéry 1870-ben kiadta.1) 
A könyv, illetőleg a másolat Heratból először Tokatba (Kis-Azsia) 
s onnan Konstantinápolyba került, hol Hammer-Purgstall meg-

*) Uigurische Sprachmonumente und das Kudatku Bilik, von Her-
mán Yámbéry. Innsbruck, 1870. 



szerezvén, Európába hozta. Szerzője első irodalmi terméknek 
állítja e művet, de helyesen mondja Vámbéry: «Dass eine Sprache, 
in der ein Buch, wie das Kudatku Bilik verfasst wurde, noch vor 
dieser Epoche keine anderen geschriebene Monumente aufzuweisen 
gehabt haben sollte, besonders da die Nestorianer mit der Ein-
führung der Schrift die Verbreitung der christlichen Dogmen 
bezwecken wollten: wäre schwer zu glauben.» (Kud. Bil. 28.) 
Az egész munka 73 fejezetben hirdeti azon erkölcsi, vallási, kor-
mányzati és társadalmi elveket, melyeknek minden jó államban 
uralkodniok kell. E fejezetek egyikének (Vámbéry kiadásában 
XVn. fejezet) czíme: «Oktülmis Iliiké szu baslar bek szipeszalar 
negütek kerekin ajor» (Oktülmis elmondja a fejedelemnek, hogy 
milyennek kell lenni a hadsereg fővezérének) s leginkább ebben 
találjuk meg azon hadtudományi elveket, melyekkel Zrínyiéi 
azonosak. 

Ezek előrebocsátása után áttérhetünk már az egyezés kimu-
tatására, Zrínyinek egyes hadtudományi elveivel szembeállítva a 
Kudatku Biliket.1) 

* # * 

Zrínyi mindenek előtt egy állandó hadseregben látja biztosí-
tékát az ország megmaradásának. «Szükséges, hogy a magyar 
nemzet, ha magának, posteritásának megmaradást kíván, tartson 
fegyvert kezében, de nem úgy, mint eddig. Mert nem elég az, hogy 
minden particularis embernek legyen fegyver házánál, hanem 
hogy az ország tartson egy armadát lábon készen, a ki mindenfelé, 
minden órában, télen, nyáron oda mehessen, a hova szükség 
kívánja. Ez minden fundamentomja a mi megmaradásunknak.» 
(380—381.) — Ugyancsak az állandó hadsereg az ország funda-
mentuma a Kudatku Bilik szerint is, mely egy helyen így nyilat-
kozik: «Az ország fentartására hadsereg, katonaság kell» (119), 

x) Mint tudva van, Zrínyi prózai munkái eddig csak az Újabb Nemzeti 
Könyvtár harmadik folyamának 2. és 3. füzetében jelentek meg; a Zrínyi 
szavainak idézése után álló szám tehát ennek lapszámait jelenti. A Kudatku 
Bilikből vett idézetek után álló számok alatt Vámbéry kiadásának lapszá-
mait kell érteni. 



más helyen pedig: «Hadsereggel, katonasággal éri el czélját az 
ember» (117). 

Egy ilyen hadsereg fölállításának aztán termeszetes követ-
kezménye Zrínyi szerint, hogy az minden tekintetben kielégítő 
ellátásban részesüljön. «Ez az armada szükséges, hogy elegendő 
fizetéssel és minden provisioval adminisztráltassék; oly fizetése 
legyen pedig a vitéznek, hogy azzal becsületesen beérje, magát 
ruházhassa, fegyverezhesse és eledelére elég legyen neki» (381—382). 
Ezzel egyértelmüleg a Kudatku Bilik is ezt szabja a hadvezér elé : 
«Adjon elég enni és inni valót és ruházatot, hogy a lovasság és 
gyalogság fennállhasson. Mert ilyen emberhez sereglenek a leg-
jobbak, életöket örömest feláldozva.» Más helyen pedig azt mondja: 
«hogy hadsereget lehessen tartani, sok költséget kell rá fordí-
tani» (119). 

Az állandó hadsereggel természetesen együtt járnak a jó 
fegyverek és erős várak. Midőn Zrínyi előadja, hogy egy európai 
nemzetre sem támaszkodhatunk, hanem csak a magunk erejében 
kell bíznunk, ezt í r ja : «Itt talán valaki engemet megszólít s kérdi 
tőlem: mit akarsz ezekbül a sok beszédekbül kihozni? mit tanács-
iasz ? könnyű akárkinek is deklamálni, prédikálni, de orvosság 
kell a betegnek, flastrom a sebnek. Én arra rövideden felelek, meg 
is duplázom kiáltásomat, fegyver, fegyver, fegyver kívántatik és jó 
vitézi resolutio, ezen kívül en semmit sem tudok, sem mondok» 
(375). Más helyen dicséri Mátyás királyt, a ki «semmit el nem 
múlata, a ki országának megmaradására való lett volna» s különös 
érdemei közé sorozza, egyebek közt, a városoknak megerősítését 
(358—359). — Ehhez képest a Kudatku Bilik is ezt mondja : «Ha 
a népet meg akarod tartani, oh fe jedelem. . . várak, táborok és 
jó fegyverek szükségesek» (119). 

Ennél az állandó vagy országos hadseregnél pedig nem az a 
fő, hogy minél számosabb legyen, hanem jól tanított, fegyelmezett, 
vagy mint Zrínyi mondja : «Más nemzetek könyveket írnak sere-
gek rendeléséről, mi pedig azokat nevetjük: minekünk elég, ha sok 
és számos a hadunk» (244), már pedig «ha nem tudom mennyi 
hadaink lesznek is és micsodás bátor szívűek, de ha nem taníttatott 
nép, nem tudós: csak semmi haszna lészen (387). — Ilyen nézet-
ben van a Kudatku Bilik is, szerinte sem a szám határoz; mert 



így nyilatkozik: «Nero sok katona szükséges, hanem válogatott 
nép» (125). 

S vájjon mi a főfő dolog egy hadseregben? Zrínyi erre így 
felel: «Mivel minden dolognak lelke a rend, a hadban is — kiben 
egész haza java, sok ezer lélek megmaradása áll — ez legszüksé-
gesebb» (398). Mind a mellett minálunk «senki nem néz rendtar-
tást, senki sem kívánja, sőt gyűlöli; rendetlenek vagyunk minden-
ben» (244). «Nincs nemzetség, a ki jobban csúfuodjék a rendtartással, 
az ordinantiával, mint a magyar; maga nincsen ismég nemzetseg, 
a kinek nagyobb szüksége volna reá a magyarnál» (309). — 
A Kudatku Bilik ugyancsak a rendet mondja a hadsereg lelkenek: 
«a hol számos sereg gyül össze, ott rendetlenség uralkodik, pedig 
a ki rendetlen hadat vezérel, eredmény nélkül marad» (125). 

«Ezt a rendet teszik pedig — Zrínyi szerint — jó hadi tisztek 
és törvények» (398). A jó törvényekért Mátyás királyt is magasz-
talja, mondván: «csinála ugyan Mátyás király törvenyeket, de 
nem annyi sokaságot, hanem keveset, jót, azokat erősen maga is 
megfcartá s másokkal is megtartatá» (360). — Nagy súlyt fektet a 
jó törvényekre a Kudatku Bilik is, fontosságukat már azzal is 
kiemelve, hogy igen gyakran emlegeti őket. így pl. egy helyen ezt 
mondja: «Ket dolog fontos a fejedelemre: egyik az igazság, másik 
a törvény, az ország alapköve. A mely fejedelem jó törvényeket 
hoz, országát föntartja» (115). Más helyen pedig: «Ha a fejedelem 
törvényeket szerez, uralkodása nem pusztul el, fönnáll késő idő-
kig» (117). Továbbá: «a hogyan megtartják a fejedelmek a törvé-
nyeket, a szerint fogja viselni magát a nép is» (121). S végül 
Bogra khán uralkodását így magasztalja : «Nyugalomhoz jutott a 
világ, mert törvény szereztetett; nevét törvények hozásával halha-
tatlanná tette» (73). 

Ha immár van az országnak egy állandó hadserege, Zrínyi 
szerint «mindenek előtt szükséges egy jó fő, a fő generál» (398).— 
A Kudatku Bilik szintén ezt látja első és legfőbb szükségletnek, a 
mennyiben ezt mondja : «Szüntelenül szüksége van a fejedelem-
nek egy hadvezérre» (113). 

Zrínyi az összes hadtudományi elvek között legrészleteseb-
ben foglalkozik azzal a themával, hogy milyennek kell lennie a jó 
hadvezérnek, hogyan kell eljárnia a sereggel szemben és az adott 



körülmények között; fölsorolja azon egyes tulajdonokat, melyek-
kel a hadvezérnek bírnia ktll. S e tekintetben nagyon figyelemre-
méltó, hogy a vezértől épen ügy erkölcsi tulajdonokat követel, 
mint a Kudatku Bilik — szemben a korabeli hadtudományi írók 
követelményeivel. A Kudatku Bilik írója, a mennyiben nem rend-
szeres hadtudományi munkát írt s a hadtudománynyal csak alkal-
milag, egy fejezet keretében foglalkozik, szinten a vezérben meg-
kívántató tulajdonokra helyezi a fősúlyt s a mi meglepő, épen 
azon erkölcsi tulajdonokat követeli tőle, melyeket Zrínyi. Lássuk 
tehát részletesen e követelményeket. 

Zrínyi olyan emberben látja a hadvezérnek valódi mintaképét, 
a k i «sokat látott, hallott, próbált, mind jó s gonosz szerencsében 
forgott; mindezekből aztán oly bátorságot és praxist vett, hogy 
akármely szerencse is véletlen nem találta» (230). — Kudatku 
Bilik szerint is ilyen ember kell a had vezérségre. «E dologra erős, 
szilárd ember kell, a ki sokat próbált s a kinek kemeny szive van. 
Mert nagy dolog egy hadat vezetni, sereget rendezni és az ellensé-
get meggyőzni. E feladatra tehát éber, óvatos ember szükséges, a kit 
semmi szerencsétlenség nem talál véletlenül» (113). 

«Mindenféle tisztviseléshez nagy ész, nagy szorgalmatosság 
kell, de leginkább ez egy kapitányban kívántatik» (313), — mondja 
Zrínyi. Más helyen ismét: «Az okosság, hadi értelem — akikből a 
győzedelem származik — hadnagyoknak és vezéreknek szükséges 
attribútumok» (214). Továbbá : «Inkább szükséges egy hadi géné-
ralisnak a tiszta értelmű elme és okos fej, hogysem kez avagy 
vakmerőség» (215). — A Kudatku Bilik is úgy nyilatkozik egy 
helyen, hogy a vezérnek «artuk öklük kerek», azaz nagyon értel-
mesnek, okosnak kell lennie (113), máskor pedig nem győzi eléggé 
magasztalni az értelmet, mint a melylyel kell végrehajtani minden 
dolgainkat s melyből származik minden hasznunk. 

Zrínyi a Vitézség Circumstantiajáról való második discur-
susban arról értekezik, hogy «mily szükséges egy hadviselő ember-
ben a szorgalmatosság, fáradság és vigyázás» (205) s Hunyadi 
Jánost főleg épen szorgalmáért ós serénységeért magasztalja (208). 
Más helyen ismét így í r : «Messze légyen az ellenség, bár gondat-
lan, bár rossz: azért te el ne aludjál, hanem úgy vigyázz, mintha 
legjobb, legvitézebb és leggondosabb ellenséged volna. Az vigyá-



zás, szorgalmatosság a vitézségnek elementumja» (223). «A vitéz-
ség óráinak kerekei ezek: józanság, vigyázás, szorgalmatosság, 
fáradság, állandóság, bátorság, értelem, gyorsaság és száz más, kit 
meg nem számlálhatunk» (306). — A Kudatku Bilik e tulajdonok-
ról így szól: «Az ellenség meggyőzésére két fegyver szükséges . . . 
második fegyver a serénység és éberség ; mert a ki serény, az szá-
zakkal fölér (125). A serénység és éberség szükséges, az ellenséget 
csak az éber, vigyázó győzi meg (125). Ha a hadvezér az ellenségre 
megy, ébernek kell lennie, álmot éjjel-nappal kerülnie. Mint a bagoly-
nak, egész éjjel virrasztania kell (123). Állhatatosság és tevékenység 
szükséges a had fentartásához» (125). 

Miután Zrínyi Hunyadi Jánost szorgalmáért, serenységeért 
magasztalta, II. Lajost szorgalmatlansága és gondatlansága miatt 
róvja meg. «Nézzük meg, a mi Lajos királyunkat a szorgalmat-
lanság hova tette, hogy egy hináros berekbe kellessék egy király-
nak veszni. Hiszen esztelenség, gondatlanság volt sem maga, sem 
török erejét meg nem tudni, idején neki nem készülni, több segít-
ségeit meg nem várni» (208). — «Tevékenység épít, tétlenség 
rombol — mondja a Kudatku Bilik. — Ne légy tetlen, mert ki 
fogja az ellenséget megverni ? Tevékenységgel, szorgalommal 
győzi meg a fejedelem az ellenséget, tétlenséggel elpusztítja az 
uralkodás kertjét. Ha gondatlan a fejedelem, munkája nem 
sikerül. Ha a fejedelem éber, tevékeny, országát idegen kéz nem 
érinti» (115). 

A szorgalom és éberség tehát egyik fő-fő kellék a hadvezér-
ben úgy Zrínyi, mint a Kudatku Bilik szerint. Hogy azonban a 
vezér ilyen lehessen, egy más föltételtől függ. «A mely hadnagy 
szorgalmatos akar lenni, szükséges, hogy az ő lelke, szíve és kedve 
szabados légyen mindenféle passiótul; mert ha az egész erőnk 
alig lehet elegendő a szorgalmatosságra, miképpen lészen tehát, 
ha más akadékokra lészen osztva. És az is nem elég, ha minden 
erőnkkel munkálkodunk, ha más is van, kiről gondot viselünk. 
Egy hadnagynak sem feleségére, sem hazájára (t. i. otthonára), 
sem más dolgokra nem kell gondot viselni, hanem szüntelen az 
ellenség veszedelmiről, a maga megmaradásáról gondolkodni, még 
álmodni is ha lehetne, mint a jó agárnak a vaddal» (209). — Ugyan-
ezt követeli a Kudatku Bilik írója is a vezértől. «Fiára, leányára 
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nem kell gondolnia, földjével, kertjével, aranyaival nem szabad 
törődnie: kardjával kell minden vágyát elérnie» (113). 

Ámde még mind nem elég a «hadi értelem», a «szorgal-
matosság», hanem szükséges, hogy az ilyen, minden szenvedély-
től ment vezér vitéz, bátor legyen. «Ha a kapitányokban vitézség 
és bátor szü nem volna, bár minden hadi tudomány fejőkben volna: 
de mégis semmirekellők volnának (322). Mert a bátorság igen nagy 
erőt ad a véghezvitelhez, úgy annyira, hogy azzal meggyőzettetnek 
minden akadályok. Holott azok, kik kételkednek magok erejében 
és félénk kézzel nyúlnak . . . szerencsétlenül végzik dolgaikat» 
(318). — «Bátor szívünek es nagyon értelmesnek kell lennie a 
hadvezérnek — így oktat a Kudatku Bilik; — a bátortalan ember 
tönkre teszi a sereget. A háborúban szükségtelen a gyáva ember, 
mert a gyáva az asszonyok közé való (113). Bátor szívű és vitéz 
legyen a vezér, bátor szívvel teszi tönkre az ellenséget» (117). 
S hogy milyen azután a valódi hős, így írja le : «Míg a leány gyö-
nyörűsége csak a szép ruha, addig a hős egyetlen öröme a csata 
napja. A hős keresztültör az ellenség sorain, mint a sólyom, mi-
dőn a hollót elfogja. Ha a hős hadsereget lát, olyanná lesz, mint 
az oroszlán: rohan, öldököl, vagy küzdve elesik. Ha a hős ellensé-
get lát, arcza kigyúllad; ha becsap az ellenség soraiba, a föld vér-
rel vegyül össze» (127). 

Sőt a köz vitézek bátorságának is a vezéréből kell származnia 
mind Zrínyi, mind a Kudatku Bilik veleménye szerint. «Jóllehet 
a kapitány személyének nem kell minden veszedelemnek eleibe 
vettetni — mondja Zrínyi — de mikor látja, hogy mindent csele-
kedett, a mi egy generalist illet, akkor maga személyével a hadá-
nak bátorságot adjon (242). Szükséges, hogy a sereg, mikor ellen-
ségre megyen, igen állhatatosan elhigyje, hogy meggyőzi az ellen-
seget. Hogy pedig ez a magahitel benne találtassék, a kapitány 
mestersége az; az ő víg személye nem legkevesebbet tészen; mert 
a had, mikor látja, azt tudja, hogy készen vagyon valami jó sze-
rencséje annak, a ki vígad (303). Ha a te vitézid rettegnek és hasz-
nálhatsz vele, elől kell menni és nemcsak szóval parancsolni, 
hanem kézzel és exemplummal biztatni» (292). S végre, «ha félsz 
is, nem kell mutatni, hogy félsz, hanem bátorságot és fiduciát. 
A mely kapitány úgy dispositus, mindenre, a mire akarja, ráveheti 



ós minden órában vitézzé csinálhatja hadát» (240). —Ezzel össz-
hangzólag a Kudatku Bilik így szól: «A hadvezérnek bátor szív 
szükséges, hogy bátortalan sereg tőle kapjon szivet. Ha a bátor a 
félénknek vezetője lesz, ennek dolga is bátorságos lesz. Mert lásd, 
ha oroszlán vezeti a lovakat, azok a lovak is mind oroszlánokká 
lesznek; de ha az oroszlánokat ló vezeti, az oroszlánok mind olya-
nokká lesznek, mint a ló» (117). 

A vezérnek természetesen nem szabad rettegnie a haláltól, 
mely a gyávákat hamarább utoléri. «Mikor legelőször kardot köt 
az ember oldalára — mondja Zrínyi — el kell átallani magában, 
ho«iy a hol szükség lészen, kész lesz meghalni és meg nem ijed a 
halál emlékezetétől, ha nem tudom mely rettenetes formában tün-
teti magát be ember elméjében a h a l á l . . . A dicsőségnek törvénye 
az, hogy kívánjuk a halált, mikor életünk tovább tisztességes nem 
lehet. Azért ne irtózzunk se a haláltól, se annak formájától» 
(325). — A Kudatku Bilik egy valódi bölcs higgadtságával mondja, 
hogy: «a halál ugyan bizonyos dolog, de míg el nem jön az idő, 
nem hal meg az ember fia. A ki megfeledkezik a halálról, az veri 
meg az ellenséget. Anyától született ember nem hal meg időnap 
előtt: miért félnél hát, ha az ellenséget látod?» (115). 

Az eddig előszámlált tulajdonok azonban nagyon fogyatéko-
sak volnának a ravaszság nélkül, melyei Zrínyi is, de főleg a 
Kudatku Bilik nagyon szükseges kelléknek tart a vezérben. Amaz 
ugyanis így nyilatkozik : «Nemcsak abban áll a tudomány ós hadi 
mesterség, hogy a vitéz vitézkedjék akármiképen, hanem okosság-
gal. A medve erősebb az embernél, a párducz gyorsabb, az orosz-
lán serényebb, mégis az ember mindeniket meggyőzi okossággal. 
Hát mennyivel inkább kívántatik embernek ember ellen az okos-
ság, főképen minekünk olyan ember ellen, mint a török, a ki nem 
erővel, nem vitézséggel győzött eddig bennünket, hanem ravasz-
sággal. Ha azért azé a hadi győzedelem, a kié nagyobb a hadi 
mesterség: nem kell kételkednünk, hogy mienk nem leszen, ha 
derekasan magunkat hozzá applicáljuk» (387). Itt már maga 
Zrínyi is kiemeli a törökök egyik hadművészeti elvét, a ravasz-
ságot, de azért nem lesz fölösleges idézni a Kudatku Biliknek erre 
vonatkozó helyét. «Az ellenség meggyőzésére két fegyver szüksé-
ges : mindenekelőtt ravaszság és csel szükséges az ellenséggel 



szemben, ravaszsággal szegyenitsd meg az el lenséget . . . Negyedik 
kellék, hogy a cselt és ravaszságot ismerje tt. i. a vezér), mert a 
ravasz ember az oroszlánt is tőrbe ejti» (125). 

Zrínyi ezután három állatnak termeszetét követeli a had-
vezértől. «Három állatnak termeszetét kell a vitéz embernek hor-
dozni. Ezek: a róka, oroszlán és erdei kan. Miként a róka a prédát 
tudja megkerülni, minden környül való kelepczéket es hálókat 
eltávoztatni: úgy a vitéznek az ellenség állapotját kell szemlélni 
és megtanulni előbb, hogysem reá megyen. Mely serénységgel me-
gyen az oroszlán az ellenségre: úgy kell a vitéznek is ellenségre 
menni. És miként az erdei kan, ha vadászok kergetik, megáll ós 
holtig nagy merészseggel oltalmazza magát, úgy kell a vitéz em-
bernek is cselekedni» (321). — Ugyanezen állatok nevezett tulaj-
donságait követeli a Kudatku Bilik is. «A had vezérében néhány 
tulajdonságnak kell meglenni: olyan ravasznak kell lennie, mint a 
rókának ; serénynek kell lennie, mint az oroszlánnak és falánknak, 
mint a disznónak» (123). 

«Az ilyen hadnagyban bízhatik egy had — mondja Zrínyi — 
a kinek hitele, jó híre neve vagyon (304). Szükséges azért egy had-
viselő embernek elsőben is jó hírt nyerni, azután minden erővel 
megtartani. Hírrel viseltetnek a hadakozások» (222). — A Kudatku 
Bilik szintén megköveteli a vezértől, hogy jó híre legyen, hogy 
nevét a világon megalapítsa (113). A megbízhatóság — így foly-
tatja — az emberben a főfő kellék (117). Tehát a vezer szava-
hihető legyen, mert ha a nagyok hazudnak, senki sem hisz (123). 

Zrínyi óva inti a hadvezért, hogy ne bízza el magát szeren-
cséi eben, mert kárát vallja. «A mely kapitánynak ugyanazon 
ellenséggel vagyon dolga, a kit egyszer meggyőzött, jól gondot 
viseljen magára, hogy az a magaelhittseg ne ártson meg neki és 
avval a pnjesumptióval, kit hordoz magával, meg ne rontsa magát 
(324). A hadi dolgokban minden órában új történetek támadnak 
és számlálhat atlan változások : azért nem kell igen elbíznunk ma-
gunkat a szerencsés történetekben (312). Hidd el magad, ha 
szégyent akarsz vallani» (234). A Szigeti Veszedelem II. enekének 
49. versszakában így dicséri Szolimánt: 

«Ha szerencse néki valami jót adott, 
Nem bizta el magát, föl nem fuvalkodott.» 



A Kudatku Bilik is úgy nyilatkozik, hogy «Habár a fejedel-
met mindig szerencse környékezte is, alázatosnak kell lennie, hogy 
eredményhez jusson» (123). 

De nemcsak az elbizakodás ártalmas, hanem a harag is. 
«Semmi sincs oly ártalmas a hadviselőben, mint a harag; a harag 
megvakítja az embert, béfedi homálylyal az okoskodást, és semmi 
okot nyitva nem hagy (266). Tehát nem haraggal, nem bosszú-
sággal, hanem észszel, emberséggel kell hadakozni» (267). — 
«A fejedelemnek öt dologtól kell távol tartania magát — mondja 
a Kudatku Bilik — harmadik dolog a harag» (119). 

Természetesen nagyon elítéli Zrínyi a részegséget is. Sze-
rinte a vitézség órájának kerekei között első helyen áll a józan-
ság 8 a vitézség rozsdái között a részegség (306—-307). «Mikor 
meghallottuk, hogy a török készül reánk . . . sereget kezdtünk gyűj-
teni . . . Ki volt ennek hadnagya? A ki még jobban megelőzte a 
többit részegséggel, garázdasággal- (377). A Szigeti Veszedelem 
II. énekének 24. versszakában pedig így in t : 

«Az jó hadviselő bor nélkül ellégyen, 
Részegitő eszközt most hozzá se vegyen, 
Ha a karja jó hirén csorbát ne tégyen, 
Es hogy ű hada is kárt tűle ne végyen.» 

A borivást a Kudatku Bilik szintén nagyon tiltja a fejede-
lemtől s vezértől. «Bort nem kell inni a fejedelemnek . . . Ne igyál 
bort, te részeges, ki torkod rabja vagy! A ki bort iszik, az a sze-
génység útjára lépett. Ha a fejedelem bort iszik, milyen lesz akkor 
az állapot ? A bor: ellenség; ne hidd ám, hogy drága kincs. Ha az 
ember megrészegszik, bolond és dühöngő lesz; az ilyen bolond 
ember hogyan jöhet rendbe? Hány megtenni való dolog marad el 
a részegség miatt s hány olyan dolgot tesz az ember részegségében, 
mit nem kellett volna!» (121). 

Keményen megrója Zrínyi a kevélységet is, szemére lob-
bantva a magyarnak. «Egy nemzet sem pattog úgy s nem kevély-
kedik nemesség titulusával, mint a magyar» (378). — A Kudatku 
Bilik szerint is: «A kevélység és felfuvalkodottság nem szükséges. 
A kevélységgel nem emelkedik az égbe az ember ; a kevélység 
homálylyal fedi be a szívet» (123). 



Zrínyi arra nézve is ad tanácsokat, hogy miként viselje ma-
gát közvitézei irányában. így példáúl ajánlja ugyan a szigorúságot, 
de kárhoztatja a kegyetlenséget. «Más a keménység, más a kegyet-
lenség; valamint ez utolsót el kell kerülni a hadnagynak, úgy a 
második nélkül el nem lehet» (314). Ehhez képest Szolimánról is 
így nyilatkozik a Szigeti Veszedelem II. ének 46. versszakában: 

«Ha kegyetlenség szüvében jelt nem tenne, 
Talán keresztyén közt is legnagyobb lenne.» 

% 

A Kudatku Bilikben ezt olvashatjuk erre vonatkozólag: 
«A kegyetlen ember nem élvezheti az ura lmat . . . Egő tűz a kegyet-
lenség ; a ki hozzá közelít, megéget i . . . Kegyetlenség által fogy a 
nép, elpusztúl minden» (117). 

Zrínyi egy külön fejezetben értekezik a beszéd hatalmáról, 
melylyel a vezér katonáira hathat.«Semmi mesterség,semmi hatalom 
ugyan az emberek kedvét és akaratját nem forgathatja, mint a ka-
pitánynak okos,biztató szava; az uralkodik az emberek elméjén,az 
csinál útat magának mások elrejtekezett szivébe. Ez által a győ-
zedelmek vitettek véghez, az adott szívet a vitézeknek, melyek 
nyúlak vo l tak . . . Istennek nagy ajándéka az, hogy mi a mi kíván-
ságunkat és akaratunkat nemcsak közölhetjük másokkal, hanem 
arra is erőltethetjük másokat és kényszeríthetjük» (239). —• 
A Kudatku Bilik is egy külön fejezetet szentel a nyelv, a beszéd 
értékének magasztalására s többek között így nyilatkozik: «Tudd 
meg, hogy ez (t. i. a beszéd) az értelemnek és tudománynak tol-
mácsa . . . Az ember a beszéd által emelkedett magasra és lett feje-
delemmé . . . A beszédnek haszna igen sok, de kára is ugyanannyi. . . 
tehát meggondolva mondd ki a szót, hogy beszéded a világtala-
noknak szeme legyen» (81). 

Más helyen arra int, hogy a vezér jutalmazza meg az érde-
met. «Megérdemli a vitéz a böcsületet, de leginkább a győzedelem 
után; akkor mutassa meg a hadnagy, hogy nem háládatlan, hogy 
nem felejti el az érdemét kinek-kinek; mert azután is eszébe jut-
ván a vitézeknek, jobban viseli magát» (236). — A Kudatku Bilik 
szintén méltányosnak és szükségesnek itéli ezen eljárást. «A ki a 
háborúban elesik, tartsd tiszteletben : ha gyermekei vannak, adj 



nekik jutalmat. Mert ha ezt látja a sereg, nagyon örvend és más 
alkalommal is örömest megy a háborúba» (129). 

Több tanácsot ad Zrínyi a vezérnek arra nézve is, hogy a 
hadvezetésben hogyan kell eljárnia. így különösen hangsúlyozza 
azt, hogy a vezér ne kösse magát merev szabályokhoz, hanem 
alkalmazkodjék a körülményekhez. A harmadik discursus czímé-
ben ezt mondja : «A hadakozás mesterségének nem szabhatni ugy 
regulákat, mint más dolgoknak ós az okos vitézség leginkább 
abból áll, hogy a hadnagy tudja változtatni a dolgokat, a mint az 
idő és alkalmatosság kívánja (209). Egy hadviselő hadnagy ne 
kötelezze magát egy dologhoz, szükséges ő neki változtatni a hadi 
dolgokat; a mint az alkalmatosság engedi és sokféle mesterséget 
tudni az ő szándékának véghezviteléhöz és a győzedelemnek meg-
nyeréséhez» (211). — A Kudatku Bilik írója sem engedi, hogy a 
hadvezér szigorú szabályokba szorítsa eljárását, hanem azt taná-
csolja, hogy a különféle körülmények szerint más es más módon 
járjon el. «Ha az ellenseges had számos, a tied pedig kevés, ne 
siess megütközni, előbb készítsd el jól magadat. Ha van alkalom 
a kiegyezésre, egyezkedj; ha pedig nincs, küzdj meg. Ha hadad 
mozgására nincs alkalmas tered, küldj egy követet s az alatt tégy 
egy kanyarulatot. Fékezd szóval emberidet, ne készülj az ütközetre, 
légy csendesen. Ha pedig ez nem lehet s az ellenség közeledik és 
meg akar ütközni: akkor már tovább ne vonakodjál, fogadd el az 
ütközetet és harczolj vitézül. Mert ha vonakodol, az ellenség okúi 
ezen s ha sokat lát, kevés dolgod kerüli el ügyeimét» (125—127). 

Nagyon szükseges az is, hogy a vezér az elleuség minden 
mozdúlatát figyelemmel kísérje. «Mihánt az ellenség táborábul 
megmozdúl — így ír Zrínyi — legkisebbik dologig imaginálnunk 
kell magunkban mindent, a mit cselekedhetik, a mit a ratio mu-
tathat. Semmit sem kell elmulatnunk. Semmi ne történjék oly 
kicsiny az ellenség táborában, a kit gondatlansággal elmulasz-
tunk» (308). — Ugyanezt a Kudatku Bilik is megköveteli a had-
vezértől, mondván: «Ha az ellenség megmozdul, te is mozogj, 
indúlj meg, ne állj nyugodtan, hanem járj» (127). 

Azonban az okos hadvezértől meg lehet kívánni, hogy meg-
várja mindennek a maga alkalmas idejét. «Azt mondom, hogy az 
üdőt megválasztani talán a hadakozóknak legnagyobb titkaiból 



való dolog (218). Mert «a vitéz hadnagyok szándékjai avagy csele-
kedetei, a kik időtlenek, igen nehezek a véghezvitelre, azért nem 
kell idő előtt próbálni» (313). — Tökéletesen így nyilatkozik a 
Kudatku Bilik is: «Ne siess, minden dolog időhez van kötve; ha 
eljön az idő, megnyílik a bezárt kapú. Az elhamarkodva csinált 
dologra megbánás következik. Idejere kell bevárni a dolgot s 
nem elsietni; minden dolog meglesz a maga idejében, oh fejede-
lem!» (101). 

Nem szabad tehát a vezérnek elhamarkodással koczkára 
tenni a sereget, vagyis mint Zrínyi mondja : a kapitánynak «az 
időkhöz, az occasiókhoz kell magát alkalmaztatni, és mikor har-
czolni kell, mikor nincs ideje, elkerüljed. Mikor nincs erőd ele-
gendő, mikor másképen harcz nélkül meggyőzheted az ellenséget, 
miért kell koczkára vetni a hadakat?» (257—258). — A Kudatku 
Bilik szintén nem engedi meg a sereg koczkára tételét. «Ha az 
ellenséges had számos, a tied pedig keves: ne siess megütközni. 
Ha van alkalom a kiegyezésre, egyezkedj. Fékezd szóval emberei-
det, ne készülj az ütközetre, légy csendesen» (125). 

Tehát csak a legvégső esetben bocsátkozzék a vezér ütkö-
zetbe, «azaz mikor immár mindent megpróbált ós már kénytelen 
vele» — mondja Zrínyi (271). — A Kudatku Biliknek ezen had-
tudományi elvét már láttuk föntebb s tudjuk, hogy ez is csak 
különféle próbák megtétele után, a legvégső esetben tanácsolja az 
ütközet elfogadását. 

Ha aztán a vezér ütközetbe bocsátkozik, a sereg állja meg 
helyét, ne fusson meg; mert az — mint Zrínyi mondja — «gya-
lázatjára van az embernek» (266). — «Ne fordíts hátat az ellen-
ségnek — mondja a Kudatku Bilik is — hanem szedd össze ma-
gadat; vagy verd meg az ellenséget, vagy küzdve halj meg» 
(127). 

A győztes sereg pedig jól vigyázzon magára a győzelem 
hevében. «Fogd meg előbb a madarat, azután melleszd, vidd 
végbe a harczot, azután a prédát helyén találod. De tudjátok, mi-
tűi történik ez a prédára esés és micsoda az orvossága? Attúl 
esik, hogy a nyereséget egyiránt nem osztjátok, hanem a ki mit 
kaphat, övé. Ha látják a te vitézid, hogy híjában kapdoznak, elő 
kell adni és egyiránt oszlik: utána megy az ellenségnek és nem a 
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prédának (321). Prédálni azért ne hagyj vitézeidnek, míg az ellen-
séget végig nem verted» (258). — Ezen elvet hirdeti a Kudatku 
Bilik is. «Ha az ellenség megfut előtted: jól szedd össze erődet, 
hogy semmi zavar ne támadjon. Ekkor vigyázz jol magadra, 
óvakodj! . . . Vidám arczczal, nyájas szóval oszd meg a zsák-
mányt» (129). 

* * * 

Összehasonlítottuk a Zrínyi prózai munkáiban elszórt had-
tudományi elveket a legkorábban följegyzett török hadtudományi 
elvekkel, — a mennyiben a Kudatku Biliknek e dologra vonat-
kozó, de szűk körű adatai engedték s látjuk, hogy Zrínyi ugyan-
azon elveket hirdeti, melyeket a Kudatku Bilik, sőt azokat mind 
fölsorolja, melyek emebben föltalálhatók. Azt a körülményt, hogy 
Zrínyi ugyanazt mondja s egyszersmind mind azt elmondja, a mit 
a legrégibb török nyelvemlék e tárgyról: nem lehet puszta vélet-
lenségnek, két író egymástól független észjárási találkozásának tar-
tani. Csupán az egyezés tényét tekintve, természetesen azt lehetne 
mondani, hogy Zrínyi olvasta a Kudatku Biliket s átvette belőle az 
ítélete szerint is helyes hadtudományi elveket. S ezt még azzal is 
lehetne támogatni, hogy némely helyen Zrínyinek még kifejezései 
s hasonlatai is egyeznek a Kudatku Bilikkel. De ennek mint köz-
vetlen forrásnak használata két okból nem hihető. Az ugyan tény, 
hogy Zrínyi tudott törökül, azaz ismerte és beszélte az ozmán-
török nyelvet, melyet már gyermekkorában elég alkalma lehetett 
megtanulni atyjának török foglyaitól; de a Kudatku Bilik nyelvét, 
az ujgurt, mely — legalább abban az alakjában — már akkor holt 
nyelv volt, nem ismerhette s ismeretéhez csak török tudós segé-
lyével és tüzetes nyelvészeti, még pedig összehasonlító nyelvészeti 
tanúlmány útján juthatott volna, már pedig ilyen, theoreticus 
nyelvbuvárlatot bajos volna föltenni ós elhinni Zrínyiről. Másrészt 
nem hihető, hogy Zrínyi ne említette volna, legalább csak egy-
szer is, e könyvet, ha forrásként használja s hogy ne tudnánk vala-
mit róla bármi úton-módon, ha Zrínyi az ujgur nyelvnek s a 
Kudatku Biliknek birtokában lett volna. — Volt, vagy inkább vol-
tak azonban a Kudatku Biliknek átdolgozásai és fordításai, me-



lyek által hozzáférhetővé vált az a nyugoti (ozmán) törököknek is 
(a mint ezt bizonyos ozmán-török írók műveinek a Kudatku 
Bilik egyik vagy másik helyével való egyezése bizonyítja). Önként 
kínálkozik tehát az alkalom annak föltevésére, hogy Zrínyi egy 
ilyen oszmán-török átdolgozást vagy fordítást ismerhetett ós hasz-
nálhatott. De mivel Zrínyi semmiféle török munkáról sem emléke-
zik meg, részemről ezt sem vagyok hajlandó hinni, még pedig 
annál kevésbbé, mert az is nagyon kétséges, hogy ő — ha bár-
milyen jól beszélt is törökül, ismerte volna az arab-török írást. 

De ha nem közvetlenül a Kudatku Bilikből, vagy ennek 
valamely fordításából vette is Zrínyi hadtudományi elveit: ezek 
még sem teljesen függetlenek egymástól. S csak az a kérdés, hogy 
mi az oka egyezésüknek. Ezt akarom ezúttal tisztába hozni. 

Már itt, előre kijelentem azon meggyőződésemet, hogy 
Zrínyi hadtudományi elveinek kettős forrása van; mert a dolog 
természeténél fogva is annak kellett lennie, t. i. magyar és török 
eredetű forrása, a mennyiben részint a magyar, részint a török 
hadviselésben rejlő vezérelveket vonta el és formulázta. 

Igaz, hogy a mohácsi veszszel megszűnt a magyar nemzeti 
hadsereg s az ezután következő időkben Magyarország háborúit 
idegenek vitték — idegen hadművészeti elvek szerint, vagyis ez 
időszakban a hadseregben már nem a magyar hadviselés módja 
divatozott. Zrínyi Miklós hadtudományi elveinek tehát természe-
tesen nem lehetett forrása ez a hadművészet, a mint hogy nem is 
volt az, mivel az ő álláspontja épen ellentéte volt a methodis-
musnak. Es elveinek egyik forrása mégis a magyar hadvise-
lés volt. 

Mert hiszen világos dolog, hogy az az idegen hadművészet 
csak az országos, vagy inkább császári hadseregnél divatozott, míg 
az egyes magyar főurak váraiban, a megyék fölkelő nemességénél, 
szóval a kényszerűségből kifejlett guerilla-harczokban továbbra is 
a régi magyar hadviselés módja maradt fenn és érvényesült a török 
hadak ellen folytatott kisebb-nagyobb védelmi harczokban. Azon 
mozgalmas időkben minden magyar főúr született hadvezér, min-
den tiszttartó egyszersmind katonatiszt s a várbeli cselédség egy-
űttal katona is volt. A hadviselés módja, fogásai és elvei apáról 
fiúra szálltak örökségképen s a gyermek úgy szólván a hadművó-
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szet ismeretében növekedett föl. A nemes ifjak egyik legkitűnőbb 
katonai iskolája mindenesetre épen a Zrínyiek udvara lehetett s 
első hadtudományi írónk is úgyszólván már gyermek korában 
eltanúlhatta a hadviselés csínját-bínját. Hiszen tudjuk, hogy már 
öt vagy hét éves korában jelen volt a kanizsai törökök megfuta-
mításánál és a mit akkor látott, abból későbben, mint erett férfi és 
hadtudományi író, egy hadművészeti elvet vont el (243. 1.). 
A mint tehát egyik hadtudományi elvét abból vonta el és formu-
lázta, a mit gyermek korában látott: ugyanez áll több hadtudo-
mányi elvére is, többnek forrása is az a hadviselés, melyet apja ós 
környezete, vagy egy másik magyar főúr — kinek udvarába került 
későbben — folytatott s melyet ő gyermek- és ifjú korában elta-
núlt.Később, mikor a hadtudomány mívelésére adta magát, áttanúl-
mányozta a magyar nemzet történetét, illetve a régi hadviselése-
ket, főleg Hunyadi János és I. Mátyás háborúinak lefolyását s 
elvonta belőlük a bennök nyilvánuló hadművészeti elveket. Mind 
az, a mit gyermek- és ifjú korában közvetlenül tapasztalt s a mit a 
régibb magyar hadviselések módjából tanúi t : nemzeti, magyar 
eredetű volt, egyenes folytatása annak a hadművészetnek, melyet 
a magyar nép Ázsiából, déli Oroszországon keresztül, Pannoniába 
hozott magával s melynek a török-tatár népek hadviselésével való 
tökéletes azonosságát e folyóirat múlt évi IV. számában már 
kimutattam. Világos tehát, hogy sem közvetlen tapasztalatból, 
sem olvasásból nem tanúihatott és így nem is hirdethetett másféle 
hadtudományi elveket, mint a milyenek a török-tatár népek-
nél divatoztak s ebből érthető a Kudatku Bilik hadtudományi 
elveivel való összetalálkozása. 

Hogy pedig Zrínyi hadtudományi elveinek egy részét való-
ban a gyermek- és ifjú korában tanúltakból, vagyis a magyar 
főurak váraiban s a megyek nemességénél gyakorlatban volt had-
viselési módból vonta el, s hogy ez a hadműveszet csakugyan a 
réginek folytatása volt és ezt Zrínyi maga is ilyennek tudta és ilyen-
nek hirdette: mindez kiviláglik «A török áfium ellen való orvos-
ság»-ból, melynek lényege az, hogy Magyarországot csak is 
magával, a magyarral s magyar hadművészettel lehet és kell meg-
menteni a töröktől. Halljuk tehát Zrínyi okoskodását. 

Sorba vévén a lengyelek, németek, olaszok, spanyolok, fran-



cziák, oroszok és angolok esetleges segedelmét, azt mondja, hogy 
a muszka segedelmét nem kívánhatjuk egyéb okok miatt azért 
sem, mert «az ő hadakozásuk semmirekellő. Anglia csaknem más 
világ, más természet, más hadakozás, nincs olyanra szükségünk s 
nem kívánhatjuk» (373). «De engedjük meg — folytatja — sok 
idegen népek jöjjenek segítségünkre, de ha idegenen fog állani a 
hadakozásnak administratiója, bizonyára semmit nem bizakodha-
tunk. Mert forgassuk fel a históriákat és megtaláljuk, hogy jóllehet 
a magyar is sok helyen botlott vitézségben és sokszor rosszul cse-
lekedett, mindazonáltal a derekas veszedelmek az idegenektül estek. 
A magyar nemzet Magyarországgal egyenlő természetet visel; 
valaki idegen jön belé, avagy nem tud, avagy nincs szerencséje az 
operáláshoz» (373). Erre aztán fölsorolja, hogy mennyi károkat 
okozott az idegen vezérlet Magyarországon — a helytelen hadmű-
veletek miatt s olyanformán nyilatkozik, hogy tisztelet, becsület min-
den nemzetnek és hadviselési módjának, ő azonban jobban szereti 
látni mindegyiket a maga hazájában, de a magyar nemzet szá-
mára egyiket sem óhajtja. «Ne adja Isten azt, hogy az ón pennám 
az idegen nemzeteknek akármelyikéről is igyekezzék gyalázatokat 
írni: nem czélom az, mert tudom minden nemzetnek maga 
dicsőségét elegendőképen históriákkal is bizonyítani; de azt con-
dudálni kívánom, hogy mi magyarok ne tegyünk fundamentumot 
senki vitézségében, hanem míg Isten ép kezet, lábat adott kinek-
kinek, azon erőlködjék, hogy az idegenek ne legyenek szükségesek 
principaliter, hanem accessorie, segítségképen» (374). Mert hiszen, 
hogy Magyarországot felszabadítsuk és megtartsuk, nem szorulunk 
idegen népek hadviselési módjára, alkalmazzuk a régi magyar 
hadművészetet, többet ér az mindennél. «Míg az mi militaris 
disciplmánk in flore volt, Corvinusok és más vitéz királyok alatt, 
nem igaz, hogy ynarkunkban szakadt volna soha is szándékunk. 
Teliek a históriák a mi magyar nemzetünknek dicsőségével, teli a 
világ azoknak emlékezetével és Európának egy szegelete sincs, a 
ki a mi eleinkről becsülettel ne szólna; soha muzulmán vér 
nagyobb folyásokkal nem folyt, mint a magyar kard miatt . . . 
De meg kell vallanunk pironkodva, olyan messze estünk a régiek-
től, hogy ha eljönnének mostan másvilágról azok a mi vitéz eleink, 
«em mi őket, sem ők minket meg nem ismerhetnének. Vox quidem 



vox Jacob, manus autem Esau. Csúfsága lettünk a nemzeteknek és 
magunknak, ellenségünknek pedig prédájává. Miért ? A vitézség-
nek disciplinája meg nem tartásaért» (376—377). 

Világos ezekből, hogy miként vélekedett és ítélt Zrínyi a 
magyar vitézségről, magyar hadművészetről s miért jutott ezen 
eredményre: «Magyart kívánok oltalmamra, nem indust, nem 
garamantát, sem olaszt, sem németet, sem spanyolt. Csak jobbít-
suk meg magunkat, szabjunk más rendet dolgainknak, tegyük régi 
helyére és méltóságára militarem disciplinam : egy nemzetnél sem 
vagyimk alábbvalók és ha kevesen vagyunk is, nem oly keve-
sen azért, hogy a török ebekkel meg ne bánassuk, hogy ily semmi-
nek tartott minket» (380). 

Tudjuk másrészt, hogy a török uralom korában a magyarság 
föladata a töröktől való önvédelem volt, nem pedig a támadás, a 
mely nem is lehetett. «Míg a töröknél minden a támadásra és 
terjeszkedésre volt számítva — mondja Salamon Ferencz : Magyar-
ország a török hódítás korában, 135. 1. — nálunk minden intéz-
mény a meglevő megtartására és védelmére szorítkozott. Buda 
elveszte után a viszonyok a politikában conserválást, a harcztéren 
védelmi állást követeltek. . . A magyar nemzeti hadsereg hátránya 
abban állott, hogy támadó harczokra nem volt alkalmas. Csak 
önvédelemre volt használható s e föladatát teljesítette is. Dicsősége 
azon kisebb, csupán védelmi harczokban áll, melyekkel a török 
lassankénti terjeszkedését meggátolta» (169). — Ha tehát ez volt 
a föladat, a magyarságnak okvetetlenül ki kellett tanúlnia és elsa-
játítania a törökök hadviselési eljárását, fogásait, szóval hadművé-
szetöket s ugyanazt alkalmazni ellenök, ha sikeresen akarták ma-
gokat védelmezni. Egyébiránt a törökökéhez hasonló eljárásra, 
akaratok ellenére is, kényszerítve voltak épen magok, a rabló 
török hadak által. Kétszeresen érdekében állott pedig Zrínyinek, 
hogy a törökök hadviselésének módját ellesse, eltanúlja, elveit föl-
ismerje, elsajátítsa és alkalmazza; mert az ő czélja már nemcsak 
az önvédelem volt, hanem a török kiűzése, tehát támadás is. Es ez, 
a töröktől való tanúlás, a másik forrása Zrínyi hadtudományi elvei 
nagy, talán nagyobb részének. 

Azt, hogy Zrínyi hadtudományi elveinek másik forrása csak-
ugyan a törökök hadviselési módja volt — a mennyiben a tények-



bői s eljárásokból elvonta az elveket — magából, Zrínyi munkái-
ból be lehet bizonyítani, mert az általa hirdetett elvek közül hétnek 
forrására ő maga utal. Ismeretes dolog, hogy Zrínyi 1623-ban még 
mint hét éves gyermek ott volt apjának azon légrádi vitézei között, 
kik a Kanizsából Muraközbe beütött török csapatot visszaverték, 
mely félelmében nem találta meg a Mura gázlóját, s beleveszett a 
folyóba. Hogy mit tanúit ebből Zrínyi, megtudhatjuk hadtudományi 
elveinek egyikéből. «A kétségbeesés ad az embernek néha szttvet, 
de néha a szüvével együtt eszét és erejét is elveszi. Láttam 500 
törököt belehalni a Mura vizébe, csak azért, hogy elveszett ijed-
tekben az eszök és egy hajtásnyival alább leven a kelő, vagy gázoló 
hely, nem találták meg» (243). — A törökök eljárásából tanulta, 
hogy a hadvezérnek a ravaszságot, hadi mesterséget ismernie kell, 
s ez elvet ajánlja is. «Mennyivel inkább kívántatik embernek ember 
ellen az okosság, főképpen minekünk olyan ember ellen, mint a 
török, a ki nem erővel, nem vitézséggel győzött eddig bennünket, 
hanem ravaszsággal. Ha azért azé a hadi győzedelem, a kié 
nagyobb a hadi mesterség, nem kell kételkednünk, hogy mienk 
nem lészen, ha derekasan magunkat hozzá applicáljuk» (387). — 
Egy helyen így ír Zrínyi: «Szultán Szulimán, mikor Magyar-
országra indúlt, meghagyá a kadileskernek, hogy ezer juhot vágas-
son Isten nevében sasoknak es más madaraknak; és mikor így 
cselekedett volna a kadilesker, és sok holló, varjú kezde szállani a 
juhokra, akkor eljőve egy saskeselyű és mind elűzé a több mada-
rat és maga sem evék benne, hanem eltűnék egy setét felhőben. 
Ezen a rossz jelen mindnyájan megijedének, de az okos császár 
azt mondotta: azért nem esznek a juhokban, hogy keresztény húst 
akarnak enni. Azért, kapitányok, kövessétek Szultán Szulimánt és 
jóra forgassátok a bolond vitézeknek gondolat]okat, avval bátorsága 
és confidentiája nő a hadának» (274). — Ismét más helyen ezt 
í r ja : «Kétség, jobb-e a harczon állva várni az ellenséget, vagy 
gyorsasággal reá m e n n i . . . Látjuk, hogy a török, tatár gyakorta 
azért romlik, hogy futást mégyen az ellenségre, a mely veszteg 
várja» (241). — Továbbá ezt olvashatjuk nála: «Hidd el magad, 
ha szégyent akarsz vallani; de bolond az, ki az ellenséget sem-
minek gondolja, ha nyomorúlt is. Azt mondja a török: ha a te 
ellenséged olyan is, mint az elefánt, annyinak tartsad, mint a 



legyet: ne félj tőle; ha olyan is, mint a légy, úgy se vesd meg, 
hanem oltalmazd tőle magadat, mint az elefánttól. Pogám/túl szép 
tanulság. Az ember, a ki kevésnek tart ja és semminek gondolja 
ellenségét, mindenkor kárt vall» (234). — Egy másik török köz-
mondásra is hivatkozik Zrínyi. «Azt mondja a török : Ja deulet 
basuma, ja giizgiin desima,1) azaz : avagy holló hasamra, avagy 
tisztesség fejemre. Azért ne irtózzunk se a haláltól, se annak for-
májától. Sok vitéz embernek holló gyomra volt koporsója» (325).— 
Végre a részegségtől Arszlán bég példáján okúivá inti a vezéreket, 
ki Palotánál «kárt es szégyent valla józan kapitántúl» (Szigeti 
Veszedelem, II. ének 23—26. versszak). 

A mely hadtudományi elveket tehát Zrínyi a törökök had-
viselési módjából tanúit, illetőleg megfigyelés útján abstrahált: 
azok természetesen nem lehettek mások, mint a miket a Kudatku 
Bilik hirdetett és így e részről is összetalálkozik Zrínyi a legrégibb 
török nyelvemlékkel. A Kudatku Bilik tartalmát természetesen 
nem Juszuf gondolta ki, ő csak egybegyűjtötte, tisztázta ós formu-
lázta azon erkölcsi, vallási, kormányzati, társadalmi és hadtudo-
mányi elveket, melyek a török népnél használatban voltak és 
irányadókul tekintettek, a több százados gyakorlat szentesítése 
folytán. Nem Juszuf fejéből, nem Bogra khán idejeben születtek 
meg azon hadtudományi elvek, melyeket a Kudatku Bilikben 
találunk; éltek azok már a gyakorlatban a keresztény időszámítás 
első századaiban is, mikor az első, apróbb ujgur államok keletkez-
tek s Ilik khán is bizonyosan azon hadtudományi elvek alkalmazá-
sával egyesítette azokat egy nagy ujgur birodalommá a IX. század 
végén, vagy a X-diknek elején. S ezen, több százados gyakorlat 
által kipróbált, jól kiforrott hadmüveszeti elveket hozták maguk-
kal nyugotra a szeldsukok és oguzok is, kiknél ha nem találkozott 
is egy Juszuf, a ki rendszerbe foglalja az elveket, de éltek azok a 
gyakorlatban, köztudatban, közmondások alakjában, — a mint-
hogy valóban több olyan török közmondást lehet fölmutatni, me-
lyek ugyanazon hadtudományi elveket fejezik ki, amik a Kudatku 
Bilikben vannak följegyezve s melyeket Zrínyi a törökökkel való 
érintkezésében tanúit el. Ilyenek, hogy csak néhányat említsek: 



Csellel oroszlánt is, erővel tücsköt sem lehet fogni. A mit az okos 
hat nap alatt végez el, azt a ravasz öt nap alatt elvégzi. Náladnál 
eró'sebbel ne czivakodjál. A vitéztől a szerencse nincs távol. A dolog-
nak ne az elejét nézd, a végét nézd. Az ellenségnek ne nyújs alkal-
mat. A mint a harag jön, elmegy az ész. Ellenséged ha hangya is, 
tartsd magad emberül. A bemenetel előtt gondolkozzál a kijövetel-
ről (1. Zrínyinél 225. 1.). Az idő nem hajlik meg előtted, te hajolj 
meg az idő előtt. Jó reménység: fél győzelem. A ki az ellenségtől 
nem óvakodik, kárát vallja. 

Mint Zrínyi maga mondja, históriák olvasására adta magát s 
a magyarokénak olvasása után rátért a rómaiakéra. De ha egyálta-
lában vannak olyan hadtudományi elvei, melyeket római írókból 
tanúit, az mindössze is igen kevés lehet. Igaz, hogy tanúlmányozta 
és idézi is Tacitust, de ettől nem vehetett át kész hadtudományi 
elveket, mert ilyenek nincsenek nála. 0 csak a római háborúk 
elbeszélését, lefolyását olvasta s az esemenyekhez hozzáfűzte a 
maga gondolatait, eszméit. Azonban igen kevés lehet azon esetek 
száma, midőn Tacitus elbeszélése és az ő hadtudományi elvei oki 
és okozati viszonyban állnak egymással, vagyis midőn Zrínyi a 
Tacitusnál elbeszéltekből vonta el az illető hadtudományi elvet. 
Midőn ő a római írók tanulmányozásához fogott, már tisztában 
volt a helyes hadművészeti elvekkel, melyek a régi és korabeli 
magyar hadviselésen és az ellenfélnek, a töröknek hadviselési 
módján alapúltak; a római háborúk olvasása alkalmával csak 
eszébe jutott ez, vagy az a hadtudományi elv, melyet az illető ese-
ményben fölismert. Az általa hirdetett elvek közül csak egy tűnik 
föl olyannak, mintha készen vette volna Vegetiustól, t. i. az, hogy 
a hadseregben nem a szám és nyers erő a fő, hanem a gyakorlott-
ság, fegyelem és a «hadi értelem». De épen magának, Zrínyinek 
szavaiból az ellenkezője tűnik ki ennek; mert ha a «disciplina 
militaris» követelése alkalmából így nyilatkozik az ember: «Szük-
séges, hogy regiek auctoritásával támogassam discursusomat», 
máskor pedig: «megbizonyítom Cornelius Tacitusból fenn írt pro-
positiómat» stb. stb., az ilyen nyilatkozat nem azt teszi, hogy a 
mit mond az ember, azt attól vette, vagy tanúlta, kire hivatkozni 
akar, hanem azt, hogy ő már azelőtt is így gondolkozott, s most 



csak bizonyítani akarja véleménye helyességét azzal, hogy tőle 
függetlenül mások is így vélekedtek. 

Azt hiszem tehát, sikerűit bebizonyítanom, hogy Zrínyi 
olyan hadtudományi elveket hirdetett, milyenek azon hadművé-
szetben nyilvánúltak, melyet ő gyermek- és ifjú korában látásból 
és gyakorlatból, férfi korában a magyar históriából és a törökökkel 
folytatott csatározásaiból ismert; mind a két forrás pedig lényegé-
ben azonos és innen van az, hogy az első magyar hadtudományi 
író összetalálkozik a török hadtudományi elvek legelső összegyűj-
tőjével, mind a kettő a gyakorlatban élő elveket formulázván. 

THÚRY JÓZSEF. 




