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A Lotaringiai-háznak az Osztrák Nemzeti 
Levéltárban őrzött fondjában igen érdekes 
kéziratot találunk a hódoltsági Magyaror-
szág visszahódításáról. Ez nem más, mint 
V. Károlynak, Lotaringia és Bar hercegé-
nek (1643–1690) francia nyelven írt hadi 
naplója. Tóth Ferenc munkájának hála, 
most filológiai alapossággal elkészített 
szövegkiadásban olvashatjuk ezt a for-
rást, amelyet monográfiával felérő tanul-
mány vezet be, egyaránt segítve a külföldi 
és a hazai olvasót abban, hogy eligazodjék 
Lotaringiai Károly életrajzában és a Ma-
gyarországon zajló oszmánellenes hábo-
rúk történetében.

A kiadott forrás Bécs 1683-as felmen-
tésétől kezdve a keresztény koalíció ellen-
támadásán, Buda visszafoglalásán át a 
második mohácsi csataként is emlege-
tett 1687. augusztus 12-ei nagyharsányi 
csatáig a herceg teljes magyarországi 
törökellenes hadjáratát felöleli, ráadásul 
Lotaringiai Károly utolsó háborús tetteit 
is magában foglalja, amelyekre a francia 
seregek 1688-as rajnai támadásának a 
következtében került sor, a pfalzi örökö-
södési háború során. Károly úgy gondol-
ta, hogy a császári koronának nagyobb 
hasznára lehet a hirtelen megnyílt nyu-
gati hadszíntéren, mint ha továbbra is a 
már szinte legyőzött törökök ellen harcol, 
ám folyamatosan kiújuló betegsége végül 
1690-ben elvitte őt.

A napló tehát néhány esztendő tör-
ténetét tekinti át, ám a kiadó bevezetője 
nem mulasztja el kiemelni, hogy a herceg 
már jóval 1683 előtt is harcolt a török ellen 

Magyarországon. Már fiatalemberként is 
kitüntette magát az 1664-es szentgotthár-
di csatában, amikor magának Montecuc-
colinak nyújtott segítséget csapatai élén. 
Később Károly jelentékeny szerepet ját-
szott a nagy hadtudományi író műveinek 
terjesztésében. Ő vitte el Franciaország-
ba Montecuccoli Aforizmáinak kéziratát, 
és adta át François-Louis de Bourbon-
nak, Conti hercegének, aki a mű francia 
nyelvű kiadását támogatta. (Tóth Ferenc 
egyébként korábban ennek a műnek is 
elkészítette francia kiadását: Raimondo 
Montecuccoli, Mémoires ou Principes de 
l’art militaire, sous la dir. Ferenc Tóth, 
préf. Jean-Pierre Bois [Paris  : Institut de 
Stratégie Comparée, 2017]). A jövőben 
érdemes lenne megvizsgálni, hogy Mon-
tecuccoli hatása – amelyet Tóth Ferenc is 
kiemelt tanulmányában – mennyire be-
folyásolta Lotaringiai Károlynak a napló 
alapján is rekonstruálható hadtudományi 
elveit. Ez a vizsgálat annak ellenére is ér-
dekes lenne, hogy amúgy nem lehetünk 
biztosak abban, hogy a hadi napló szöve-
gét maga a herceg fogalmazta-e, vagy az ő 
kérésére valamelyik titkára.

A szövegkiadás fontos hozzájárulás 
a nemzetközi történettudományhoz. Lo-
taringia hercegének emléke hosszú ideig 
amolyan historiográfiai senkiföldjének 
számított: a franciák számára nem volt 
elég érdekes, mivel sohasem uralkodott 
a Franciaországhoz csatolt hercegségé-
ben, míg a magyar történészek az ország 
visszahódításával kapcsolatban más, nem 
feltétlenül francia nyelvű források alap-
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ján tájékozódtak. A magyar historiográ-
fia számára valószínűleg azért is érdekes 
lehet a napló, mert nemzeti szempontból 
semleges nézőpontból írja le mindazt a 
kellemetlenséget, amelyet a kuruc mozga-
lom a nemzetközi törökellenes szövetség 
számára jelentett az ország visszahódítá-
sa során. A Thököly Imrével kapcsolatos 
részletek különösen érdekesek. A fejede-
lem váradi bebörtönzéséről szóló oldalak 
a könyv egyik legizgalmasabb részletét 
alkotják (319–320).

A hadműveletek leírásában bővelkedő, 
részletező elbeszélés a kiadó jegyzeteivel 
együtt, amelyek többek között régiónk 
helységneveit is segítenek azonosítani, 
igen gazdag forrásanyagot jelent a korszak 
hadtörténete iránt érdeklődők számára. 
Persze a haditechnikai részletek sokasága 
és az eseménytörténet aprólékos leírása 
nem könnyíti meg az olvasó dolgát. Saját 
kora mércéjével mérve azonban a napló a 
maga száraz stílusa ellenére sem nélkülöz 
minden irodalmi értéket. Bizonyos jelleg-
zetességei alapján azt mondhatjuk, hogy a 
szöveg megfelel a kora újkori ars historicák 
által támasztott két legfőbb igénynek: an-
nak, hogy a történelem erkölcsi példáza-
tok gyűjteménye legyen, valamint annak, 
hogy – a nagy államférfiaknak a szöveg-
ben elszórt szónoklatai révén – retorikai 
modellként szolgáljon. Ami a történelem 
példázatosságát illeti, az egy olyan férfiú 
színre léptetésével valósul meg, akiben 
megtestesül a modern hadviselés ideális 
hadvezére: természetesen a főszereplő 
Lotaringiai Károlyról van szó. Jóllehet a 
szerző nem lép túl dokumentarista külde-
tésén a túlzásba vitt dicsőítés irányába, és 
a herceg dicséretében is jól láthatóan köti 
a diszkréció, bizonyos erények, amelyeket 
Károlyhoz köt, észrevehetően kapcsolód-
nak irodalmi toposzokhoz, vagy legalább-

is a szerző a történeti realitásokat a kor 
politikai-katonai irodalmának közhelyei 
szerint formálja meg.

Amikor a naplóban azt olvassuk Bécs 
felmentésének lehetséges módozataival 
kapcsolatban, hogy a herceg „pontosan 
tudta, hogy a szükséges dolgok elmulasz-
tása [le manquement des choses nécessaires] 
néha a legerősebb elhatározásokban is 
nagy változásokat hoz” (186), akkor nem 
nehéz felfedezni az itt alkalmazott szó-
kincsben a Fortuna–Occasio allegóriapár 
elemeit, vagyis azt, hogy a hadvezérnek 
nem szabad elszalasztania a kedvező al-
kalmat, amely a katonai-politikai esemé-
nyek sodrában a cselekvésnek mindenkor 
parancsol. A katonai döntés elméletének 
a gyakorlatba történő átültetése mellett a 
napló azt is megmutatja, hogy a jó hadve-
zér mint a hadműveleteknek nem csupán 
irányítója, hanem tevőleges résztvevője, 
testi épségét is kockára veti, ha úgy he-
lyes. A hadvezér személyes bátorságának 
és jelenlétének sarkalatos kérdése olyan 
toposz, amelyet Julius Caesarig visszave-
zethetünk, aki maga is pajzsot ragadott és 
az első sorban harcolt egy belgák elleni 
híres csatájában, hogy lelket öntsön elbá-
tortalanodott embereibe (De bello Gallico, 
II, 25). A naplóban a herceg is sisakot 
nyom fejébe, hogy így bátorítsa 1686. jú-
lius 27-én egy törökellenes roham alkal-
mával Buda ostroma alatt: „A herceg ezt 
[katonái rendezetlenségét] azonnal ész-
revette, és sisakkal fejében, karddal kezé-
ben személyesen is megjelent a várfalon 
ütött résnél. Jelenlétére embereink újult 
erővel támadtak, és hamarosan nagyobb 
lendülettel hágtak fel a résre, mint az első 
alkalommal” (363). Amikor pedig Lota-
ringiai Károly ugyanebben az ostrom-
ban egy lövészárkot keres fel, „személyes 
jelenléte, valamint a gyalogságunkban 
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égő vágy, hogy minél előbb elfoglalják az 
erősséget, a munkásokat úgy fellelkesítet-
te, hogy nemcsak a fedezék mennyezetét 
[platfond] fejezték be még aznap éjjel, ha-
nem sokat haladtak azzal a tüzelőállással 
[logement] is, amelyet a herceg a toronyra 
tervezett” (389).

Fortuna istennő megszelídítését és a 
herceg személyes bátorságát az éberség 
erénye is kiegészíti, amelyet a szerző a 
Buda elleni általános roham előkészíté-
se kapcsán is kiemel: „Ám mivel a nagy 
hadvezérek [les Grands capitaines] sem-
mit sem hanyagolnak el, ami a háborút 
érinti, a herceg nem érte be azzal, hogy 
megerősítette a támadásoknak leginkább 
kitett részeit a táborának, hogy ellent 
tudjanak állni a nagyvezír próbálkozá-
sainak, ha megjelenne vonalainknál, ha-
nem gondoskodott arról is, hogy ne tudja 
őt zavarba hozni, miközben az erősséget 
támadja.” (396.) Vegyük észre, hogy itt a 
terminológiában a hadtudományi iro-
dalom gran capitano / perfetto capitano-
hagyományával van dolgunk, amely 
többek között Paolo Giovio életrajzai és 
Henri de Rohan herceg Zrínyi Miklós 
által is ismert Parfait capitaine című mű-
vének (1631) nyomán az ideális hadvezér 
erényeit igyekezett számba venni és leír-
ni, illetve rendkívüli haditettek példáin 
megmutatni. Az a kép, amelyet a napló 
szerzője a hercegről alkot, a 16–17. szá-
zad hadtudományi nevelésében fontos 
szerepet játszó könyves kultúra felől ér-
telmezhető (lásd a témában ezt a recens 
tanulmánykötetet: Books for Captains and 
Captains in Books: Shaping the Perfect Mili-
tary Commander in Early Modern Europe, 
ed. Marco Faini, Maria Elena Severini 
[Wiesbaden: Harrassowitz, 2016]; magyar 
nyelven pedig Hausner Gábor írt a témá-
ban kitűnő monográfiát: Márs könyvet ol-

vas: Zrínyi Miklós és a 17. századi hadtudo-
mányi irodalom [Budapest: Argumentum, 
2013]). A perfetto capitano katonai szaktu-
dását e modell alapján úgy kell elképzel-
ni, mint a tapasztalat és a történeti példák 
közötti szakadatlan párbeszéd eredmé-
nyét. A napló is kiemeli Károly herceg-
gel kapcsolatban mind gazdag személyes 
tapasztalatát, mind pedig a múltbéli ha-
ditettek széleskörű ismeretét. Annak kö-
szönhetően tehát, hogy a herceg „hozzá 
volt szokva azokhoz a zavarokhoz és vál-
tozásokhoz, amelyek rendszeresen előfor-
dulnak a különféle szövetséges csapatok-
ból álló seregekben” (451), Károly minden 
más tábornoknál megfontoltabban képes 
mérlegelni a kérdést, hogy megostro-
molja-e vagy sem Eszék vagy Eger várát. 
Egy alkalommal, mint a napló is hangsú-
lyozza, az oszmánellenes háborúk egyik 
közelmúltbéli eseményének ismeretének 
köszönhette Károly, hogy a török vezérek 
által állított csapdát el tudta kerülni: IV. 
Murád (1612–1640) hadicseleit ismerve, 
azok példáit a saját jelenére alkalmazva a 
herceg helyesnek bizonyuló taktikai dön-
tést hozott (260). A jövőben érdemes lenne 
feltárni a herceg történelmi olvasmánya-
it, főleg a török háborúk tárgyában.

A hadi napló lapjain végighúzódik 
egyfajta párhuzam a modern haditechni-
ka mély ismerete és bizonyos, kissé anak-
ronisztikus jelenségek között, amely 
utóbbiakat az előkelő harcosok ősi becsü-
letkódexéhez köthetünk. A napló anonim 
szerzője mint a herceg dicsőségének ko-
vácsa pontosan megmutatja, hogy Károly 
nem hanyagolta el mindazt, amivel saját 
rangjának tartozott. Egy különösen érde-
kes epizód hercegi (duc) címéhez való ra-
gaszkodását emeli ki. Mivel Mainz 1689-es 
ostroma idején az ellenséges tábor kül-
döttei olyan dokumentumokkal keresik 
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fel őt, amelyek Károly hercegként (prince 
Charles) szólítják őt meg Lotaringia her-
cege (duc de Lorraine) helyett, elküldi őket, 
és csak akkor hajlandó őket ismét fogad-
ni, amikor helyesen címzett papírokkal a 
zsebükben térnek vissza (560). Egy má-
sik helyen az elbeszélő fontosnak tartja 
elmondani, hogy a törökök a herceget a 
„keresztények vezírjének” hívták (468). 
Lotaringiai Károly így azoknak a keresz-
tény lovagoknak a sorát gyarapíthatta, 
akiket a pogány olyannyira félt és tisztelt, 
hogy saját nyelvén adott neki nevet. Ilyen 
volt Cid, vagy hogy magyar példát is em-
lítsünk, a rettegett „fekete bég”, Nádasdy 
(II.) Ferenc is.

Az olykor modern, olykor archaikus 
harci erények mellett a herceg diplomáciai 
képességei is nyilvánvalóak a napló alap-
ján. A pfalzi örökösödési háború idején pl. 
politikai diszkréciójáról tanúbizonyságot 
téve a Bonn bevételéért járó dicsőséget át-
engedi a brandenburgi választónak, hogy 
ezzel a lovagias gesztussal is lekötelezze 
őt (597). Mindez az ars historicák másik 
fontos követelményéhez vezet minket, 
vagyis a retorikai teljesítményhez. Az il-
lusztris személy szájába adott szónoklat, 
oráció a történészek írói tehetségének va-

lódi próbaköve volt – ebből a szemszögből 
a szöveg már korántsem olyan gazdag. 
Azonban a szerző kétségtelenül érdek-
lődik a diplomáciai érintkezés retorikája 
iránt, ami abban is megnyilvánul, hogy 
a napló számos ponton reprodukálja a 
herceg, a többi keresztény generális és az 
oszmán vezérek között lezajlott levélvál-
tások, tárgyalások dokumentumait. Ká-
roly a tárgyalás művészetében különösen 
jártasnak bizonyul, amikor Erdély Habs-
burg uralom alá való vonásának feltétele-
it tisztázza a fejedelemség képviselőivel 
(459). Maga a herceg pedig valódi elogium 
tárgyává válik, amikor a legyőzött budai 
aga a sátrába megy, hogy leboruljon előtte 
(401). A katonai vezetés belső konfliktusai, 
intrikái, a fegyverszüneti tárgyalások, a 
levélváltások és a harcmezőn zajló drá-
mai jelenetek át- meg átszövik a látszólag 
túlságosan is száraz narrációt. Talán nem 
túlzás azt mondani, hogy a most kiadott 
forrás nemcsak bőséges eseménytörténeti 
elbeszélés, amely arra vár, hogy hadtörté-
nészek feldolgozzák, hanem olyan szöveg 
is, amely valóságos tárháza azoknak a ka-
tonai és politikai erényeknek, amelyekből 
a kora újkori fejedelem irodalmi alapra 
építkező identitása összeállt.
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