A Zrínyiekre emlékezve
Az idei évben Zrínyi Miklós születésének 400. évfordulóját ünnepeljük. Az előtte való
tisztelgés jeléül 2020. szeptember 29-én került sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint a Magyar Hadtudományi Társaság által
szervezett „Zrínyiek a haza szolgálatában” elnevezésű kiállításra, melynek keretein belül
bemutatásra került a Zrínyi-Újvár című kötet.
A kiállítás Pohl Árpád dandártábornok, dékán szavaival nyílt meg, amelyben kifejtésre került,
hogy milyen nagy hagyománya van a Zrínyi Miklós iránti tisztelet kifejezésének, hiszen a
katonai akadémia 1955-ben vette fel nevét, valamint a mai laktanya is az ő nevét viseli, ahol a
HHK hallgatói tanulnak. Ezek mind azt jelképezik, hogy milyen meghatározó szerepe volt, és
van ma is a katonai életben Zrínyi Miklós személyiségének. A kiállítás jól tükrözi, hogy az ő
emléke örök. Több évnyi munka után elkészülhetett az első olyan összeállítás a Zrínyiekről,
amely teljességében bemutatja, hogy miképpen járultak hozzá jelenünkhöz. Az előkészítő
munkálatokban honvédtisztjelöltek is részt vettek, amely még inkább fokozza a kiállítás
jelentőségét. Kiemelt prioritást élvez, hogy a jövő nemzedékének továbbadásra kerüljenek a
múlt nagy alakjainak dicső tettei, ezért is volt fontos az ő bevonásuk a kutatásokba.
Dandártábornok Úr továbbá kiemelte, hogy a Padányi József vezérőrnagy által vezetett
kutatásokba rendkívül sok munkát fektettek a szakemberek, köztük hadtörténészek,
geográfusok, történészek, villamosmérnökök. Nekik is kijár a köszönet az éveken át tartó
kitartásért, áldozatos munkáért. Padányi József hozzátette, hogy igazán keményen dolgoztak,
de megérte a sok fáradozást, hiszen számos forrásanyag a birtokukba jutott, melyekkel az
oktatás színvonala is nagyban fejleszthető a továbbiakban. Megemlítette, hogy a nyomozó
munkáik során még Amerikába is eljutottak, ahonnan számos értékes tárggyal tértek vissza, így
teljes egészében sikeresen zárulhatott a nagy utazás.
A megnyitó az új tudományos kötet - melynek címe a „Zrínyi-Újvár: egy 17. századi védelmi
rendszer az oszmán hódoltság határán” - bemutatásával folytatódott. Dr. Szenes Zoltán ny.
vezérezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke, a kiállítás társszervezője ismertette a
kötetet.
Elsősorban a Zrínyi emlékévet jellemezte Dr. Szenes Zoltán, amely a jelenlegi COVID-19
vírushelyzet miatt nem olyan formában ment végbe, mint azt tervezték, hiszen számos
rendezvényt le kellett mondani.

Május első hetében két napos nemzetközi konferencia került volna megszervezésre az emlékév
témakörében, melyen neves előadók - köztük a miniszterelnök úr, valamint külföldi
személyiségek - prezentáltak volna, de az ismert körülmények miatt el kellett napolni az
eseményt.
Dr. Szenes Zoltán elmondta, a kötet bőven tartalmaz hadművészeti, műszaki, térképészeti
ismereteket, így többféle tudásanyaggal is megismerkedhet az olvasó. Kiemelte, hogy a könyv
nem születhetett volna meg, ha nincsenek „elkötelezett kutatók, akik hisznek az ügyben - ez az
első feltétel, a másik feltétel ..., hogy legyen finanszírozás”. A kutatás során számos pályázatot
igyekeztek elnyerni annak érdekében, hogy a kitűzött célok megvalósuljanak, hiszen anyagi
források nélkül nehezen lehetett volna egyről a kettőre jutni. Ezután következett a kötet fázisok
szerinti rövid jellemzése, amelynek során az is kiderült, hogy olyan korszerű technikai
tartalmakkal is rendelkezik, mint a 3D-s digitalizált fotók: Újvár makettképe, Zrínyi arcképe.
Továbbá írott szöveggyűjteményt is tartalmaz, amely „a Zrínyi-Újvárral kapcsolatos magyar,
illetve török nyelvi forrásokat tartalmaz”. A könyvet forgatva számos érdekességről is olvashat
az érdeklődő, mint például arról, hogy Zrínyi a várat jogszabályellenesen építtette, „hiszen
megállapodás volt a Habsburg és Ottomán Birodalom Között, hogy nem építenek új várakat”.
Zrínyi ennek ellenére büszke volt munkájára, nemhiába hangoztatta sokszor, hogy az „új
váram”. Szenes Zoltán ezután kiemelt három tanulságot a Zrínyi-Újvár tanulmányt illetően: 1.
„Magyarország védelmét szövetségesekkel együtt lehet megvalósítani”. Zrínyi ezen dolgozott,
mégis Montecuccoli és csapata cserben hagyta, amikor 1500 fős helyőrségével a várat védte,
melynek során mindenki életét vesztette. A Habsburgokkal együtt akarta az ország védelmét
megszervezni, azonban egyedül maradt, terve pedig teljes kudarcot vallott; 2. Az erődítés
kialakítása, a folyók, tavak, mocsarak rendkívül kedvező lokációt biztosítottak a vár számára,
stratégiai pozícióban helyezkedett el. Az ilyen típusú műszaki erődítések napjainkban is
fontosak, ugyanis a balti országokban ezen technikákat alkalmazzák az orosz fenyegetéssel
szemben, ezért is fontos az angol nyelvű megjelenés, hiszen külföldön is szükség van az ilyen
jellegű leírásokra; 3. Zrínyi megjelenése: a lobbizás a Haditanácsnál, amikor megszerezte a
telkeket a szomszédoknak, hogy jó kapcsolatot ápolhassunk velük. Eltökéltsége nem ismert
határokat, ha nem lelt támogatókra, egyedül is kész volt a védelmet megszervezni, „élete
feláldozása árán is”.
Dr. Szenes Zoltán azzal zárta gondolatmenetét, hogy a tanulmánykötet diszciplináris jellege
miatt mindenki talál a maga érdeklődési körének megfelelően részleteket, amelyben elmerülhet.
Szerinte sokféleképpen olvasható, és az oktatásban is felhasználható.

Gratulált a szerzőknek, szerkesztőknek és arra buzdított mindenkit, hogy lapozzák, olvassák a
könyvet és hivatkozzanak Zrínyi Miklósra.
Az esemény fénypontja a kiállítás megtekintése volt, amelyet a kari könyvtár közreműködése
által alakítottak ki a Zrínyi Laktanya II. épületében, a könyvtár folyosóján.
Az eseményről a Ludovika TV is beszámolt, melyet az alábbi linkre kattintva megtekinthetnek:
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2020/10/09/zrinyiek-a-haza-szolgalataban-latvanyos-osszeallitasa-ludovika-tv-n .
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