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PERJÉS GÉZA: 

ZRÍNYI MIKLÓS ÉS KORA 
(Budapest, Gondolat, 1965. 390 o.) 

Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, 
az együk legnagyobb magyar katonai 
író életével és tevékenységével számos 
mű, köztük néhány jelentős marxista 
szellemű irodalomtörténeti és hadtörté
nelmi munka is foglalkozott. Perjés 
Géza monográfiája azonban új, lénye
ges vonásokkal gazdagította a már kör
vonalaiban amúgy is ismert Zrínyi ké
pet. 

Zrínyi személyét, a kor gazdasági, 
társadalmi és hadügyi viszonyai között 
ábrázolva, hitelessé tudta tenni, s cse

lekedetei mögött csaknem minden eset
ben fellelte az előidéző okokat is. 

A munka legfőbb érdeme a feldolgo-
zás komplex jellege. A szerző a felme
rült problémákat "főleg hadtörténelmi, 
agrártörténeti és statisztikai módszerek
kel vizsgálta. Kétségtelen, hogy ez bi
zonyos tokig leszűkítette a kutatás kö
rét, így Zrínyi magánéletéről, korának 
kulturális, filozófiai és más kérdéseiről, 
a XVII. század emberének mindennapi 
gondjairól — a háborútól és az élelme
zéstől eltekintve — alig tudunk meg 
valamit. Zrínyii tevékenységének s ál
tala a kor több fontos problémája 
azonban alaposabban és helyesebben 
tükröződik, mint a korábbi feldolgozá
sokban. 

Az is figyelemre méltó, hogy Perjés 
Géza olyan kényes, sok vitát kiváltott 
évszázados kérdésben, mint a közpon
tosítás, a Habsburg abszolutizmus ma
gyarországi politikájának értékelése — 
reális, minden elfogultságtól, naciona
lista és más túlzásoktól mentesen fog
lal állást. 

A mű tartalmának, mondanivalójának 
zömét a katonai problémák foglalják el, 
így joggal tarthatjuk par excellence 
hadtörténelmi munkának. Ezért ismer
tetőmben csupán az e téren elért ered
ményekre kívánok utalni, illetve azok
hoz néhány megjegyzést fűzni. 

A szerző e munkában összegezi, 
rendszerbe foglalja a korábban megje
lent írásaiban kifejtett gondolatait és 
elképzeléseit. Ezúttal összefüggő, szin
te teljes képet ad a XVII. századi ma
gyar hadügyről, valamint az európai 
hadművészet több fontos kérdéséről — 
főleg a stratégiával, az ellátás prob-
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lematikájával, a várak hadászati és 
harcászati szerepével, a várostromok 
technikájával, valamint a portyázó 
harcmóddal foglalkozik kimerítően. 

Fejtegetéseinek középpontjában a 
XVII. századi magyar hadsereg korsze
rűségének, a török elleni háború hadá
szatának és Zrínyi hadászati elveinek 
kérdése áll. 

A szerző helyesen állapította meg, 
hogy a XVII. századi magyar hadsereg 
szervezésileg és hadművészetileg egy
aránt elavult, korszerűtlen, nem alkal
mas arra, hogy a törököt kiűzze az or
szágból. Azzal azonban már kevésbé 
tudunk egyetérteni, hogy a magyar 
hadművészet visszaesésének oka az „a 
sajátos ok a határvédelem, amely a vi
lágon mindenütt hasonló jelenségeket 
(vagyis lényegében az lirreguláritás elő
térbe kerülését — R. Gy.) hozott létre." 
(196. o.) Az ok ennél — véleményem 
szerint — mélyebben, az ország gazda
sági és társadalmi elmaradottságában, 
az idegen uralomban és más sajátos 
katonai tényezőkben keresendő. Ez 
utóbbiról néhány szót röviden. A kö
zépkori magyar hadsereg legnagyobb 
létszámú fegyverneme mindig a köny-
nyű lovasság volt, gyalogsággal — az 
irreguláris hajdúktól és az idegen szár
mazású királyi, főúri vagy városi zsol
dosoktól eltekintve — sohasem rendel
kezett. Korábban számottevő nehéz lo
vassága a XVII. századra már Melje-
sen elavult fegyvernemmé vált. A had
sereg rákfenéjét — mint ezt Zrínyi he
lyesen látta — a regularitás hiányában 
találhatjuk meg. Modern reguláris gya
logságot hazai elemekből nem lehetett 
kiállítani, ahhoz pedig nem álltak ren
delkezésre megfelelő anyagi források, 
hogy Magyarország önerejéből külföld
ről fogadjon gyalogosokat (mint pl. 
Franciaország). A törökök harcmódja 
'mindenképpen megkövetelte volna, 
hogy jelentékeny mennyiségű irregulá
ris határvédő erőket tartsanak fegy
verben, a reguláris csapatok hiányát 
azonban a kor magyarázza meg. 

És már itt is vagyunk a második, 
Zrínyi korában megoldhatatlan problé
ma, a „két malomkő között őrlődő" 
ország kérdésénél. A tétel, amit Zrínyi 
maga is látott s Perjés Géza világosan, 
cáfolhatatlanul bebizonyított, így hang
zik: Magyarország saját erejéből nem 
győzheti le a törököt, Bécs viszont ezt 
beláthatatlan időre nem tudja és nem 
is akarja megtenni, mi hát a teendő? 
Zrínyi a két rossz közül a kisebbiket, 

a Habsburg-elnyomást választotta; ez 
magyarázza királyhűségét, amely csak 
életének utolsó hónapjaiban, a soroza
tos kudarcok után — Kanizsa sikerte
len ostroma, Ü j zrínyivár eleste — in
gott meg. A szerző megrázó szavakkal 
ecseteli a háború borzalmait, a kilátás
talan helyzetet, de ugyanekkor helye
sen, nacionalista túlzásoktól mentesen 
ábrázolja a császári udvar álláspontját 
is. Fejtegetései vei mindössze egy pont
ban nem érthetünk egyet: a francia 
orientáció lebecsülésével. Sajnálatos, 
hogy a szerző nem foglalkozott bőveb
ben Zrínyi életének utolsó hónapjaival. 
Forrásaink tanúsága szerint ugyanis a 
csalódott, megtört ember, az önhibáján 
kívül kudarcot vallott hadvezér ekkor, 
lehet, hogy csak pillanatnyi elkesere
désében, szakított hagyományos csá
szárhűségével, s Velencén, illetve a 
Magyarországon harcoló francia tiszte
ken keresztül igyekezett felvenni a 
kapcsolatokat XIV. Lajossal. Nagyon 
valószínűnek látszik, hogy az a fran
cia külpolitikai vonal, amely a Habs
burgok hátában az elégedetlen magyar 
rendek szövetségét kereste, már 1664-
ben Zrínyivel megindul. 

Irodalomtörténeti, hadtörténeti és 
historiográfiai szempontból egyaránt 
rendkívül jelentősek Perjés Gézának 
Zrínyi hadtudományi elveiről alkotott 
megállapításai. E kutatási eredmények, 
amelyeket korábban több helyütt is ki
fejtett — véleményem szerint — egyszer 
s mindenkorra leszámolnak az úgyne
vezett „metodizmus"-nak még clause-
witzi eredetű s egyes magyar hadtörté
nészek — pl. Rónai, Horváth, Breit 
stb. — által felkapott álproblémájával. 
A szerző meggyőző erővel bizonyítja, 
hogy Zrínyi és Montecuccoli között nem 
katonai, hanem politikai ellentétek jöt
tek létre. „Metodista" elméletet a kor 
tudománya nem ismert, a manőverező, 
döntést kerülő stratégiai magyarázatát 
nem elvont hadászata elvekben, hanem 
a kor sajátos politikai, vezetési és nem 
utolsósorban ellátási viszonyaiban ta
lálhatjuk meg. Zrínyi éppúgy a regulá
ris hadsereg, a „rendelt csata" híve, 
mint Montecuccoli, s számos katonai 
kérdésben szinte teljesen azonos véle
ményt vall. Kettőjük ellentéte, mint 
már említettük, részben politikai, rész
ben — erre Perjés Géza nem mutat rá 
— személyi természetű. Azt azonban a 
magam részéről már nem merném 
olyan határozottan állítani, mint a szer
ző, hogy az adott pillanatban — vagyis 
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a Montecuccolinak írt válaszröpirat ide
jén — Zrínyi valóban nem Montecuccoli 
személyében és vezetési módszerében 
látta-e az 1661-es erdélyi kudarc fő 
okát. E feltevésünket alátámasztja, 
hogy Zrínyi katonai elvei gyakran — 
még ugyanazon a munkán belül is — 
ellentmondásosak, kiforratlanok, lehet
séges tehát, hogy pillanatnyi felhábo
rodásában szubjektíve maga is elítélte 
Montecuccolit. Mindez természetesen 
nem változtat azon a tényen, hogy sem 
„metodista", sem „antimetodista" kato
nai iskola nem létezett a XVII. század
ban. 

Befejezésül néhány gondolatot a 
könyv jellegéről és módszeréről. A szer
ző kétségtelenül ismertetterjesztő mun
kának szánta művét, erre mutat példá
ul az a sok, gyakran felesleges didakti
kai magyarázat, szónokias kérdésfelte
vés, amelyekkel mondanivalóját köríti. 
Fejtegetései azonban világosak, a nem 
szakértő olvasó számára is könnyen ért

hetőek, s emellett értékes új gondolato
kat árulnak el a szakértőnek is. Vilá
gosan, könnyen 'áttekinthetően, s emel
lett érdekesen, a fiigyeimet állandóan 
megragadóan ír. Ü j szerű gondolatait 
is közérthetően fejti ki. Feldolgozási 
módszerét, až említett apróbb stilisz
tikai észrevételtől eltekintve, példamu
tatónak tarthatjuk a hadtörténelmi is
meretterjesztő irodalom számára. 

Hasonló elismeréssel kell szólnunk az 
apparátusról (pusztán egyetlen megjegy
zés kívánkozik tollamra: a fiatalon el
hunyt tehetséges hadtörténész, Rohonyi 
Gábor: Zrínyi téli hadjárata 1664-ben, 
HK. 1954. 3—4. sz. 92—115. o. c. tanul
mánya kimaradt a forrásmunkák és fel
dolgozások felsorolásából) és a kiadó 
munkájáról. A kitűnő illusztrációs 
anyag, a sok szemléltető vázlat és rajz 
nagyban hozzájárul a mű jobb megér
téséhez és megérdemelt sikeréhez. 

Rázsó Gyula 
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