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BEVEZETÉS 

Korunk emberének nagy társadalmi, politikai traumája, hogy a hidegháború vége 

után két évtizeddel azzal kell szembesülnie, a két világhatalom globális, egykori szem-

benállásának megszűnte nem jelentette, nem jelenti az örök béke korának eljövetelét, 

nem feltételezi a békés, fegyveres konfliktusok nélküli jelent és jövőt. A mindennapok 

politikai híradásai, személyes élményei éppen azt a felismerést erősítik, hogy veszé-

lyekkel teli, a fegyveres konfliktusokat tekintve szinte áttekinthetetlen világban él, s 

miután nehezen érti a közelebbi és távolabbi környezetében zajló fegyveres konfliktu-

sokat, válságokat, a félelem légkörében él. E félelem, a tőle való szabadulás vágya ko-

runk emberének érdeklődését – természetes folyamatként – fordítja a jelen háborúi felé. 

S minél inkább érdeklődik a biztonsági és katonai kérdések iránt, minél többet tud meg 

ezekről, annál erősebb lesz – az egyébként nyilván több évtizedes – tapasztalat, hogy a 

különböző társadalmak, az egymással szembenálló államok, adott esetben pusztán tár-

sadalmi, etnikai, vallási csoportok más és más módon vívják fegyveres konfliktusaikat, 

eltérő módon viszonyulnak a hadügy kérdéseihez és sokszor egymástól jelentősen eltérő 

fegyveres erőket hoznak létre. 

A hétköznapi ember azt is könnyen felismeri, hogy a társadalmak földrajzi kör-

nyezete, történeti determináltsága, kultúrantropológiai jellemzői tükröződnek azoknak a 

hadügyhöz való viszonyulásában. Ám az már nyilván túlmutat a köznapi tudat szintjén, 

hogy szakmai szempontból az előbbi felismerések jelentős belső ellentmondást feltéte-

leznek. E belső ellentétet abban lehet megfogalmazni, hogy a háború lényegi eleme, a 

fegyveres küzdelem belső – a különböző hadelméleti iskolák által hol elismert hol azt 

tagadó, olykor kétségbe vont – törvényszerűségek alapján zajlik1, ami magától értetődő-

en feltételezi, hogy a fegyveres küzdelmet megvívó fegyveres erők alapvetően egyfor-

mák legyenek a világban és ezért minden társadalom ugyanúgy is viszonyuljon hozzá-

juk. Márpedig a mindennapi híradásokból levonható felületes következtetések ennek 

éppen ellentmondanak, mert láthatóan más technikai felszereltséggel, szellemi, fizikai, 

anyagi felkészültséggel, s ami ennél is sokkal fontosabb, a háború kérdéséhez való más 

viszonyulással vívják napjainkban hadműveleteiket az Amerikai Egyesült Államok és 

                                                 
1 Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1961., 146-150.p.; Tyuskevics, 
Sz. A.: Szükségszerűség és véletlen a háborúban. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1964.; Szokolovszkij, V. D. 
(szerk.): Hadászat. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1964., 19-20.p.; Reznyicsenko, V. G.: Harcászat. Zrínyi 
Katonai Kiadó, Bp., 1970., 99-119.p.; Liddell Hart, B. H.: Stratégia. Európa Könyvkiadó, Bp., 2002., 
513-516.p. 
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Oroszország fegyveres erői, valamint a hivatalosan fegyveres erőkkel nem is rendelkező 

arab társadalmak egyes csoportjai. Vagyis korunk háborúinak külső megjelenési formái, 

valamint a katonai szakma – gyakorlati tapasztalatokkal igazolt – törvényszerűségei és 

az ezek alapján meghatározott eljárásai látszólag ellentétben állnak egymással, s ez teszi 

korunk fegyveres konfliktusait sokszor nehezen érhetővé mind a szakmabelieknek, 

mind a szakmán kívüli személyek, a civilek számára. Ez még akkor is így van, ha sike-

rül megértenünk és elfogadnunk az egyetemes hadelmélet alaptézisét, amely szerint a 

háború lényege, amellyel az fogalmilag definiálható, a politikai akaratérvényesítés cél-

jából végrehajtott, alkalmazott erőszak.2 

A tünetek, a híradások képei ennek ellentmondani látszanak, hiszen nehezen ért-

hető, hogy – napjaink világából vett példával élve – az ártatlan civilek életét kioltó, ön-

gyilkos terrorista esetében ugyanarról van szó, mint mondjuk a legkorszrűbben felsze-

relt fegyveres erők hatalmas kötelékeivel mért csapások esetében. A megjelenési for-

mák azt mutatják, hogy bármennyire is azonos lehet – ahogyan a jelen értekezés későb-

bi fejezeteiben látjuk – a háború lényege, az egyes társadalmak esetében mégis jelentős 

különbségek tanúi lehetünk. Az eltérések főleg a történelmi előzményekből, a technikai, 

anyagi lehetőségekből, s nem utolsó sorban a kulturális antropológiai gyökerekből ered-

nek. E fenti, viszonylag tágan értelmezett jelenséget – vagyis az adott társadalmi cso-

port viszonyulását a hadügyhöz – korunk hadelmélete a hadikultúrák terminus 

technicusával illeti. E jelenségről szól a jelen doktori (PhD) értekezés. 

A hadikultúrák témaköre napjaink világában – eleve az előzőekben említett el-

igazodás igényéből fakadóan – érdeklődésre tarthat számot, ám a téma aktualitását, fel-

dolgozásának tudományos szükségszerűségét más tényezők is indokolják. Az első – s 

talán a legfontosabb – az a hadelméleti igény, amelyből a háború mint társadalmi jelen-

ség leírása és értelmezése ered. A hadtudomány egyik alapproblémájáról van szó, amely 

esetében nem kerülhető el az egyes társadalmak közötti különbözőség a hadügy és a 

háború kérdéseiben. Miután feltételezzük, hogy a hadtudomány – minden más, modern 

társadalomtudományhoz hasonlóan – a jelenségek vizsgálatakor ok-okozati összefüggé-

seknek feltárására és leírására törekszik, azt is el kell fogadnunk, hogy a háború, a fegy-

veres erők útján történő politikai akaratérvényesítésre ható társadalmi erők által létreho-

zott eltérő vonások az egyes társadalmak, társadalmi csoportok esetében tudományos 

leírásra és feltárásra tarthatnak igényt. 

A téma feldolgozása mellett szóló másik érv a háború jellegének markáns válto-

zása korunkban. Változó világunk átalakuló hadügyi folyamatai éppen napjainkra 
                                                 
2 Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. 37.p. 
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eredményezik a fegyveres konfliktusok képének módosulását és e folyamat, amelynek 

kezdetei a hidegháború második időszakára tehetőek, mélyen érintik mind az egyete-

mes, mind a magyar hadelméletet.  

A jelen fegyveres konfliktusai, ezek tudományos leírása, jellemzőik és belső 

összefüggésrendszerük feltárása, megjelenési formáik értékelése, hogy csak néhányat 

említsünk a legfontosabb kérdés, a háborúk fejlődési tendenciáinak meghatározásán túl, 

olyan kérdéskör, amely részben a mindennapi tapasztalatokból, részben pedig napjaink 

hadügyének eddig – a gyakorlatban – megoldatlan problémáiból ered.3 Utóbbi esetében 

azt látjuk, hogy a múltból örökölt, a legmodernebb technikai eszközökkel felszerelt 

fegyveres erők hatalmas szervezetei alig vagy egyáltalán nem tudnak megbirkózni a 

hozzájuk képest igen fejletlen – mondhatnánk kezdetleges – eszközökkel fellépő, harco-

ló gerilla- és terrorista csoportokkal szemben, és e katonai tapasztalat elterjedése együtt 

jár korunk háborúi egyik sajátságának térhódításával: a világ már az aszimmetrikus 

hadviselés jegyében vívott háborúk korát is éli. Ez pedig nyilván együtt jár korunk had-

ügyének bizonyos fokú válságával, ami ennek jelentős átalakulását és a hadelméleti 

kutatások fellendülését eredményezi. E válság azonban nem azonos jellegű a két világ-

háború közötti évtizedek hadügyi válságával, amelyből csak hosszú évtizedek után talál-

tak, részben a gépesített hadviselés nyújtotta eszközrendszerrel kiutat. Napjaink hadtu-

dományi válsága elsősorban a katonai gondolkodásra vonatkozik: az egyetemes hadügy 

főleg az utolsó két évtizedben – a világban zajló folyamatok hatására – igényelte a pusz-

tán a fegyveres küzdelemre összpontosító gondolkodás felváltását egy jóval sokrétűbb, 

rugalmasabb, a fegyveres küzdelmen kívüli tényezőkkel is számoló nézetrendszerrel.4 

Ahogyan az olvasó majd látja, e nézetrendszer egyáltalán nem új a világtörténelemben, 

tudományos és elméleti gyökerei több évtizedre nyúlnak vissza, csak éppen ma olyan 

kort élünk, amikor a gyakorlati élet igényei erre irányítják a hadelmélet figyelmét. Ko-

runk hadelmélete, kiutat keresve e fent említett válságból, egyre inkább tudomásul veszi 

azt a szintén nem új keletű tényt, hogy a fegyveres konfliktus nem pusztán a katonák 

dolga, s ebből, valamint korunk háborúinak jellemzőiből eredően ezt is vallja, hogy nap-
                                                 
3 Creveld, Martin van: Die Zukunft des Krieges. (A háború jövője.) Gerling Akademie Verlag, München, 
1998.; Münkler, Herfried: Die neuen Kriege. (Az új háború.) Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg, 
2004.; Garnett, John: A háború okai és a béke feltételei. In.: Baylis, John et al. (szerk.): A stratégia a 
modern korban. Bevezetés a stratégiai tanulmányokba. Zrínyi Kiadó, Bp., 2005., 92-118.p.; Jakus János – 
Tálas Péter: A terrorizmus elleni küzdelem katonai aspektusairól. In.: Múltunk, 2004., 4. szám, 235-
264.p.; Gazdag Ferenc: Válságkezelés és békefenntartás. In.: Múltunk, 2004., 4. szám, 265-304.p.; Kende 
Péter: A háború új képletei és régi-új aktusai. In.: Gombár Csaba – Volosin Hédi: Képtelen háború. Heli-
kon – Korridor, Bp., 2004. 77-106.p.; Szilágyi Ákos: A háború privatizálása. In.: Gombár Csaba – 
Volosin Hédi: Képtelen háború. Helikon – Korridor, Bp., 2004. 107-167.p. 
4 Nagy Miklós Mihály: Kis magyar hadelmélet. Hadügy, hadelmélet, földrajz és geopolitika kapcsolata. 
Zrínyi Kiadó, Bp., 2006., 207-212.p. 
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jaink háborúi fokozottan érintik az egész társadalmat. S e ponton láthatjuk igazolva az 

általunk választott témakör – a hadikultúrák – fontosságát: mert minél inkább érinti a 

fegyveres konfliktus a társadalmat, az minél inkább a társadalmi potenciálokról, a had-

ügyön kívüli eszközrendszerek fontosságáról szól, annál inkább hangsúlyosabb lesz a 

hadikultúrák közötti eltérés. Mindezzel azt is állítjuk, hogy napjaink aszimmetrikus há-

borúinak többsége nem értelmezhető a hadikultúrák fogalmi rendszere nélkül. 

Témaválasztásunk mellett szóló másik érvünk szintén hadtudományi jellegű. 

Közel negyed évszázaddal ezelőtt, amikor a hadtudományon kívüli magyar szellemi élet 

is ráismert a háború és a hadviselés elméleti kérdéseinek fontosságára5, az akkori kor 

jellegéből adódóan hamarosan szembekerült azzal a ténnyel is, hogy az átalakulófélben 

lévő világ fegyveres konfliktusai túlságosan összetettek ahhoz, hogy pusztán csak had-

tudományi eszközökkel le lehetne írni őket, sőt annyira bonyolult jelenségek, hogy fel-

dolgozásuk az egyéb társadalomtudományok – elsősorban a szociológia és a politológia 

– eszközrendszerének alkalmazása nélkül meg sem történhet. A magyar politológia ek-

koriban figyelt fel arra, hogy a fegyveres konfliktusok már nemcsak az azt megelőző 

kétszáz évben megrekedt típusokat mutatják, hanem itt már újfajták is megjelentek. Az 

ezek kategorizálását elvégző Ágh Attila – főleg a nyugati szakirodalom alapján – négy 

fajta fegyveres konfliktus különböztetett meg: az új konvencionális háborút, a nem kon-

vencionális háborút, a destabilizációs háborút, valamint az anómiás konfliktusokat.6 A 

ő felosztása merőben más volt, mint az éppen egy évtizeddel korábbi világé, amikor egy 

másik magyar gondolkodó, Kende István a hidegháború fegyveres konfliktusainak ese-

tében kormányzatellenes háborúkról, törzsi háborúkról, határháborúkról beszélt azok 

tartalmát tekintve.7 Ágh Attila kategorizálása már egy olyan világra volt jellemző, 

amelyben megszűnőben volt az a kétpólusú hatalmi viszonyrendszer, amely bizonyos 

fokig kordában tartotta a helyi háborúkat s az azokon belül alkalmazott erőszakot. Ken-

de István még a törzsi háborúkat így jellemezte: „Lokális nacionalizmusok, népcsoport-

ok közötti ellentétek, szigetcsoporton elterülő országok egyes szigeteinek, részeinek az 
                                                 
5 Ágh Attila: A háború mint elméleti probléma. In.: Valóság, 1986., 7. szám, 8-18.p. Amikor arról szó-
lunk, hogy a nyolcvanas években a hadtudományon túli tudományterületek – elsősorban a politológia és a 
szociológia – érdeklődése a háborúk elméleti kérdései felé fordultak, nem feledkezhetünk el arról, hogy 
akkoriban más, tudományterületnek tekintett ideológiai eszmerendszer is élénken foglalkozott a háborúk 
elméleti kérdéseivel. Hazánkban a marxizmus-leninizmus alkotórészének tekintett dialektikus történelmi 
materializmus, valamint a tudományos szocializmus kérdéskörébe tartozott a háború. Az erre vonatkozó 
szakirodalomból az alábbi műveket használtuk: Babin, A. I.: Engels katonaelméleti nézeteinek kialakulá-
sa és fejlődése. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1963.; Nyikityin, E. F. - Pankratov, N. R. - Usztyimenko, V. 
A. (szerk.): Lenin és a szovjet fegyveres erők. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1970.; Levanov, I. N. - Bjelij, 
B. A. - Novoszelov, A. P.: A marxizmus-leninizmus a háborúról és a hadseregről. Zrínyi Katonai Kiadó, 
Bp., 1958. 
6 Ágh Attila: Konfliktusok, háborúk. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1989., 161-191.p. 
7 Kende István: Napjaink százhúsz háborúja 1945-1976. Akadémiai Kiadó, Bp., 1979., 47-70.p. 
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elszakadási törekvései évszázados tradíciókkal is lehetnek terhesek…”8 – ez az egy év-

tizeddel későbbi világban már sokszor az úgynevezett anómiás konfliktusok jegyeit is 

mutatja, amelyekben a háború sokszor leszűkül az ösztönös és szervezetlen, sokszor 

váratlan politikai erőszakra és összeütközésekre.9 Ugyanígy a hidegháború kétpólusú 

világának, pontosabban az abban rejlő hatalmi szabályozó rendszernek a megszűnésére 

vezethető vissza, hogy napjainkra fokozatosan előtérben kerülnek az úgynevezett nem 

konvencionális és destabilizációs háborúk.10 Ez pedig ismét annak az irányába hat, hogy 

a hadelmélet figyelme a hadikultúrák jelensége felé forduljon. Ezzel kapcsolatban ér-

demes arra utalnunk, hogy a destabilizációs háborúk részben a hidegháború öröksége-

ként maradtak ránk s egyik fő jellemzőjük, Ágh Attila megfogalmazásában: „A fő tö-

rekvés már nem az ellenfél közvetlen katonai vereségének elérése, hanem kifárasztása 

az elhúzódó konfliktusban, és összeomlásának kierőszakolása minden lehetséges eszköz-

zel…”11 Ugyanakkor a jelen hadelméleti kutatásai megállapították azt is, hogy a hideg-

háború évtizedeiben a fegyveres konfliktusok kettős arcúak voltak. Egyfelől a két glo-

bális nagyhatalom szembenállását – még ha ez olykor jelentős kilengéseket is mutatott – 

a józan politikai megfontoláson alapuló önmérséklet uralta, ám a helyi háborúkban, 

amelyeket sokszor ideológiai köntösbe bújtattak, a fokozódó erőszak, valamint az ön-

mérséklet hiánya volt jellemző.12 E destabilizációs háborúk kifárasztó jellege valójában 

az egymással szembenálló népek, társadalmi, vallási, etnikai csoportok (társadalmi) 

potenciáljának felőrlésére irányult, ami sokszor a civil lakosság elleni fokozódó erő-

szakban öltött testet. A hidegháborús szembenállás megszűntével végleg eltűnt az ilyen 

fegyveres konfliktusokat szabályozó nagyhatalmi akarat, mint ahogyan a múlté lett az 

olykor – ha nem is mindig – korlátozó ideológia is, ám a sokszor már amúgy is létező, 

évtizedes konfliktusok a puszta valóságukban megmaradtak. Ám miután az egymással 

küzdő felek egy része elveszítette nagyhatalmi támaszát, és emiatt katonailag is jelentő-

sen meggyengült, az önfenntartás, sokszor a nemzeti, vallási megmaradás érdekében 

kénytelen folytatni a korábbi évtizedekben már megkezdett küzdelmet, az aszimmetri-

                                                 
8 Kende, i.m. 59-60.p. 
9 Ágh Attila: Konfliktusok, háborúk. 188.p. 
10 A már többször idézett Ágh Attila szerinti kategorizálás szerint a nem konvencionális háború jellemző-
je, hogy „…a konfliktusok színskáláján elmozdul a konvencionális háború fenti típusától az elhúzódó 
konfliktus felé. A nem konvencionális háborúnak rendszerint vannak a konvencionális háborúra emlékez-
tető szakaszai is, de nem ez a vonás dominál a háború egészét illetően.” In.: Ágh Attila: Konfliktusok, 
háborúk. 182-183.p. Ezzel szemben: „Destabilizációs háborúnak nevezzük a helyi háborúknak azt a típu-
sát, amelyben a hangsúly már teljesen áttevődött a konfliktus nem katonai eszközeire.” In.: Ágh Attila: 
Konfliktusok, háborúk. 186.p. 
11 Ágh Attila: Konfliktusok, háborúk. 186.p. 
12 Nagy Miklós Mihály: A katonai erőszak elmélete és a XX. század. In.: Múltunk, 2004., 4. szám, 168-
169.p. 
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kus hadviselés kényszerébe jutva a destabilizációs háború és az anómiás konfliktus esz-

közeihez nyúl. Ez pedig magában rejti, hogy a katonai erőszak alkalmazását a társada-

lomra, annak gondolkodására jellemzően használja, és ez korunkban – a destabilizációs 

háborúkés az anómiás konfliktusok évtizedeiben – jelentősen növeli a hadikultúrák kér-

déskörének fontosságát. 

Az általunk választott kutatási téma fontosságát – a fent vázlatosan ábrázolt had-

ügyi folyamatokon túl – a közelmúlt tudománytörténeti jelenségei is igazolják. A 

destabilizációs háborúk, az anómiás konfliktusok, valamint a terrorizmus előtérbe kerü-

lése azt eredményezte, hogy a katonai gondolkodók mellett egyéb társadalomtudo-

mányok képviselőinek érdeklődése is az erőszak, az egyéni és társadalmi, valamint in-

tézményesített politikai erőszak felé forduljon. Az angolszász John Keegan – néhányak 

által vitatott hadelméleti megállapításokat is tartalmazó – egyetemes hadtörténelme, 

Samuel P. Huntingtonnak a civilizációs konfliktusokról szóló alapműve, a már hivatko-

zott német politológus, Herfried Münkler munkája, valamint hazánkban – mások mellett 

– Csányi Vilmos és Szabó János erőszak-elméleti tanulmányai is bizonyítják ezt.13 A 

társadalomtudományi és történész kutatók kiútkeresései napjaink világának biztonsági 

csapdájából, az egyre sokasodó – és korábban soha nem tapasztalt változatossággal al-

kalmazott fizikai erőszakkal foglakozó – értelmezések, háborús okkeresések a fegyveres 

konfliktusok mögött megbújó társadalmi és gondolkodásbeli sajátosságok fontosságát 

hangsúlyozzák. Az e téren a közelmúltban keletkezett szakirodalom egyértelműen iga-

zolja azt, hogy korunk fegyveres konfliktusainak értékelése már-már elképzelhetetlen a 

társadalmak gondolkodásmódját is tükröző elméleti rendszerek figyelmen kívül hagyá-

sával. Vagyis olyan szemléletmódot igényel, amely egyszerre juttat kifejezésre szűkebb 

katonai és tágabb társadalomelméleti megközelítést. 

Értekezésünkben – módszertani szempontból – ezt a szemléletmódot igyekszünk 

érvényesíteni, s ennek ismét szakmai okai vannak. Ahogyan ez a jelen munka hipotézi-

séből, valamint a későbbi fejezeteiből kiderül, legfőbb mondanivalónk: a hadikultúrák 

(mozgáscentrikus, anyagcentrikus, gerilla) ugyan eddigi fejlődési folyamataikban – 

főbb jellemzőiket tekintve – élesen elkülönültek egymástól, ám napjaink világában, 

amikor a nemzetközi hadügy égető problémája a destabilizációs háborúk, anómiás konf-

liktusok fékentartása, valamint a terrorizmus elleni küzdelem, a hadikultúrák között 
                                                 
13 Keegan, John: A hadviselés története. Corvina, Bp., 2002., (Bírálatát lásd Nagy Miklós Mihály: A 
katonai erőszak elmélete és a XX. század. In.: Múltunk, 2004., 4. szám, 148-149.p.) Huntington, Samuel 
P.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Bp., 1999.; Münkler, 
Herfried: i.m.; Csányi Vilmos: A háborúk kulturális konstrukcióinak biológiai komponense. In.: Gombár 
Csaba – Volosin Hédi: Képtelen háború.168-196.p.; Szabó János: Egy lehetséges erőszakelmélet. In.: 
Múltunk, 2004., 4. szám, 21-70.p. 
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levő határok elmosódnak. Ennek okát abban látjuk, hogy a politikai siker érdekében 

történő, erőszakos akaratérvényesítés eszközrendszere változott meg abban az értelem-

ben, hogy az aszimmetrikus hadviselés lényegéből adódóan az adott háborúban résztve-

vő aszimmetrikus fél kénytelen minden eszközzel élni és ez kényszerítően hat a szem-

benálló félre is. Ez pedig fokozatosan átalakítja a katonák és a politikusok gondolkodá-

sát is: a kényszerítő eszközök sokrétűségébe vetett hit – ami részben a hidegháború kö-

vetkezménye is – hatja át napjaink stratégiai gondolkodását is. 

Jelen értekezésünk legfőbb célja a hadikultúrák néhány fejlődéstörténeti vonásá-

nak felvázolásán túl egyrészt elméleti alapjaik, iskoláik főbb téziseinek, jellemzőinek 

összegzése, másrészt pedig annak igazolása, hogy az egyes hadikultúrák közötti éles 

határ napjaink hadügyében eltűnik. Ennek érdekében értekezésünket a következő rend-

ben építettük fel: 

Az 1. fejezetben összefoglaljuk a hadikultúrák kérdéskörének historiográfiáját, 

valamint meghatározzuk, levezetjük a kutatás hipotézisét és megfogalmazzuk hadelmé-

leti alapjaikat. 

A 2. fejezetben bemutatjuk és leírjuk a mozgáscentrikus hadikultúra legfonto-

sabb jellemzőit, hadelméleti iskoláinak főbb elméleteit, valamint ezek legfőbb téziseit 

és feltárjuk az erőszak-alkalmazás eszközrendszerét. 

A 3. fejezetben az anyagcentrikus hadikultúrát mutatjuk be. Rögzítjük az ennek 

jegyében folytatott hadviselés legfőbb jellemvonásait, meghatározzuk legjelentősebb 

gondolkodóinak elméleti rendszereit, ezek tartalmi elemeit, egyben rámutatunk a politi-

kai akaratérvényesítés bonyolult, sokrétű eszközrendszerére. 

A 4. fejezetben a gerilla-hadviselés jellemzőit foglaljuk össze. Szólunk történel-

mi fejlődési folyamatáról, itt is meghatározzuk a főbb elméleti képviselőket, leírjuk – a 

hipotézisünk igazolásához feltétlenül szükséges mélységben – eszméiket, majd mindezt 

összegezve szólunk arról a fontos hadtudományi kérdésről, hogy a gerilla hadviselés 

mennyiben egyezik meg a terrorizmussal, s milyen különbözőségeket figyelhetünk meg. 

E fejezetben szólunk arról is, hogy az erőszak-alkalmazás szempontjából a terrorizmus 

mennyiben tekinthető és mennyiben nem a hadikultúrák új fajtájának. 

Értekezésünk 5. fejezetében a hadikultúrák jellemzőinek megjelenését mutatjuk 

be korunk fegyveres konfliktusaiban, s igazoljuk, hogy a jelen háborúiban – az erőszak-

alkalmazás eszközrendszerét tekintve – ugyan a gyakorlati életben eltűnőben vannak a 

határvonalak, de az évszázadok folyamán kialakult s a mai arculatukat felvett hadikultú-

rák továbbra is léteznek. 
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Értekezésünket a 6. fejezet zárja, amelyben összegezve kutatási eredményeinket, 

bizonyítjuk és értékeljük hipotézisünk elemeit, az abban szereplő állításokat, s ezen túl a 

hadikultúrák közötti határ elmosódásának igazolásával igyekszünk hozzájárulni a ko-

runk fegyveres konfliktusairól alkotott tudományos kép árnyalásához. A fejezetben 

megfogalmazott ajánlásokkal későbbi kutatások megkezdését kívánjuk inspirálni. 

Tartalmát tekintve értekezésünk – amint majd az első fejezetből kiderül – annak 

alapján vizsgál hadikultúrákat, hogy mely rendszer milyen eszközökkel s milyen esz-

közrendszerrel igyekszik politikai akaratát érvényesíteni. Ebből adódik, hogy értekezé-

sünk a hadtudomány – azon belül pedig a hadelmélet – keretein belül mozog, és bár-

mennyire is csábító, a kulturális antropológia és a szociológia területét nem érinti. A 

kompetenciák hiánya mellett ennek ismét szakmai okai van, ami már részben a mód-

szertani kérdésekhez is átvezet. A hadikultúrák kérdéskörét korábban a közelmúlt jeles 

katonai gondolkodója, Kovács Jenő honosította meg, ám – amint majd látjuk – az ő el-

méleti vizsgálódásai másfél évtizeddel ezelőtt elsősorban a magyar katonai stratégiaal-

kotás gyakorlati igényeit szolgálták. Ez a – ma már bátran állíthatjuk – nagy formátumú 

katonai gondolkodó arra keresett választ, hogy a múlt század kilencvenes éveinek elején 

a függetlenségét nemrégen visszanyert Magyarország honvédelmi rendszere milyen 

elméleti rendszerek alapján alkotható meg. E vizsgálódásai során jutott el a hadikultúrák 

és a geopolitika (geostratégia) eszmeköréhez. Azonban kutatásait nem fejezhette be, 

váratlan halála megakadályozta abban, hogy – a gyakorlathoz szükséges elméleti ele-

mek összegyűjtését követően – megalkossa a hadikultúrák kérdéskörének teljes, tudo-

mányos szintézisét. Halála után ugyan többen is foglakoztak a hadikultúrák egyes rész-

kérdéseivel, ám a teljességre törő összegző munka eddig még nem készült el. Ez egyben 

határt szab értekezésünk tartalmának, amennyiben képességeinkhez képest először – a 

későbbi kutatások megalapozására – igyekszünk összefoglalni a hadikultúrák hadelmé-

leti alapjait. 

Értekezésünk – az előző oldalakon elmondottakból eredően – az indukció, néhol 

pedig az analógia módszerét követve, az erőszak-alkalmazás eszközrendszere felől kö-

zelít a hadikultúrák kérdésköréhez. Ennek szakmai oka abban rejlik, hogy létezik a ha-

dikultúrák különbözősége mögött megbúvó egyetlen közös elem, a háború lényegi té-

nyezője, amellyel az – a már említettek szerint – definiálható a politikai célból alkalma-

zott erőszak. Az egyetemes hadelmélet ezzel határozza meg – Clausewitztől átvéve a 

fogalmat – a háború kategóriáját: „A háború tehát erőszak alkalmazása, hogy ellenfe-
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lünket saját akaratunk teljesítésére kényszerítsük.”14 Értekezésünkben e háború-

fogalmat alkalmazzuk mi is. Ha elfogadjuk e fenti fogalmi meghatározást, akkor ebből 

eredően rögzíthetjük vizsgálódásunk fő szempontját is, amelynek alapján az egyes hadi-

kultúrák megkülönböztethetőek egymástól, nevezetesen: az egyes hadikultúrákra mi-

lyen erőszak-alkalmazási eszközök és metódusok jellemzőek, és ez miként tükröződik 

az adott hadikultúrának a politika és a hadügy viszonyáról vallott elképzeléseiben. Ez az 

a kérdéskör, amivel Kovács Jenő már nem foglalkozhatott. 

E ponton kell szólnunk arról, a mai magyar hadelméletben viszonylag kényesnek 

számító kérdésről, hogy mennyiben vesszük alapul, mennyiben tartjuk időszerűnek az 

egyetemes hadelmélet fejlődési folyamatait mintegy kétszáz éven át meghatározó 

clausewitzi elméleti rendszert. Értekezésünk témájából adódóan nem lehet feladatunk a 

Clausewitz-kérdéskör taglalása vagy éppen állásfoglalás a róla folytatott vitát illetően. 

Elismerve munkássága jelentőségét, igazat adunk abban Peter Paret-nak, amikor egye-

bek mellett az alábbiak szerint értékelte a nagy német katonai gondolkodót: „Clausewitz 

munkásságának talán legfontosabb tanulsága, hogy a háborút más szellemben is lehet 

elemezni. Alapot teremtett, amire építeni lehet. Ám a modern világ számára az egyik 

legfontosabb kérdés továbbra is a szervezett tömeges erőszak tárgyilagos értelmezése 

marad…”15 A közelmúlt hadtudományi kutatásai igazolták, hogy napjaink világának 

destabilizációs háborúkkal, anómiás konfliktusokkal is terhelt viszonyaira lehet alkal-

mazni a Clausewitz által rögzített erőszak-elméletet16, amelynek – értekezésünk szem-

pontjából – fontos jellemzője: a katonai erőszak működési mechanizmusait foglalja ösz-

sze. Azon a véleményen vagyunk, hogy ha a clausewitzi életmű fő alkotásának, a Vom 

Kriege-nek (A háborúról) egyes, kimondottan kora hadügyéről szóló fejtegetései napja-

inkra el is veszítették aktualitásukat, a mű az általános hadelmélet terén ma is érvényes 

alapigazságokat rögzít, és így egyes, témánkba vágó részei továbbra is alkalmazhatóak. 

A clausewitzi életmű körüli értelmezési viták taglalása helyett érdemes arra is figyel-

meztetni: a clausewitzi elméletet napjaink világának legfejlettebb haderőit működtető 

államok – egyebek mellett az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország – is egyfajta 

vezérfonalként alkalmazzák. Úgy érezzük, e nemzetközi tendenciát azért is érdemes 

                                                 
14 Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. 37.p. 
15 Paret, Peter: Clausewitz. In.: Veszprémy László (szerk.): A korai stratégiai gondolkodás. Tanulmányok. 
Zrínyi Kiadó, Bp., 2005., 270.p. 
16 Wehler, Hans-Ulrich: Der Verfall der deutschen Kriegstheorie. Vom „absoluten” zum „totalen” Krieg 
oder von Clausewitz zu Ludendorff. (A német hadelmélet hanyatlása. Az „abszolút” háborútól a „totális” 
háborúig, avagy Clausewitztől Ludendorffig.) In.: Gersdorff, Ursula von: Geschichte und 
Militärgeschichte. (Történenelem és hadtörténelem.) Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen, Frankfurt 
am Main, 1974.; Nagy Miklós Mihály: A katonai erőszak elmélete és a XX. század. In.: Múltunk, 2004., 
4. szám; Uő.: A terrorizmus hadelmélete. In.: Kapu, 2004., 6-7. szám, 16-20.p., 
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követnünk, mert az elmúlt fél évszázad kutatásai bizonyították, hogy gyakorlatilag nem 

volt olyan katonai gondolkodó, akire ne hatott volna a Vom Kriegeben rögzített eszme-

rendszer és gondolkodásmód.17 Miután Clausewitz korában a hadikultúrák fogalmát 

még nem ismerték, így a gondolati rendszer hatása csak áttételesen mutatható ki, s ma-

gában hordozza, hogy a clausewitzi rendszernek csak egyes elemei alkalmazhatóak a 

hadikultúrák kérdéskörének vizsgálatakor. Itt célszerű rögzítenünk azt is, hogy tekintet-

tel annak igen mély elméleti és szakirodalmi alapjaira, a háború tipizálásakor Ágh Attila 

már többször is említett felosztását vesszük értekezésünkben alapul. A jelen értekezés 

nem hadtörténeti szakmunka, így – ha azt, mint például Machiavelli vagy Morus eseté-

ben, más nem indokolja – a fejlődési tendenciákat a XIX. századtól követjük nyomon. 

Értekezésünk a modern hadelmélet időszerű kérdését vizsgálja, ám megközelíté-

se kettős szempontrendszer szerint történik. Egyrészt a téma jellegéből adódóan alkal-

maznunk kell a történeti megközelítést, miként ragaszkodnunk kell a hadtudományi 

szemléletmódhoz is. A különböző gondolkodók és iskoláik nézetrendszereit nem pusz-

tán összegyűjteni törekszünk, hanem célunk az is, hogy bemutassuk ezek mai megjele-

nési formáit is. Emiatt értekezésünket módszertani próbálkozásnak is tekinthetjük, 

amennyiben a kettős nézetrendszer alkalmazásával – az elmélet terén – szeretnénk a 

múltról szólni18, a hadikultúrák ok-okozati elméleti összefüggésrendszerét feltárni. 

                                                 
17 A mára könyvtárnyivá terebélyesedett Clausewitz-irodalomból az alábbi művekre hívjuk fel az olvasó 
figyelmét. A Clausewitz-i életmű tudomány- és hadelméleti feldolgozását – magyar nyelven – Perjés 
Géza végezte el, a Clausewitz és a háború praxeológiája című művében (Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 
1988.). A műnek a különböző gondolkodókra gyakorolt hatásáról lásd Raymond, Aron: Clausewitz. 
Philosopher of War. (Clausewitz. A háború filozófusa.) Routledge, London, 1983. A mindenkori orosz 
hadügyre és kultúrára gyakorolt hatását Olaf Rose dolgozta fel a Carl von Clausewitz. 
Wirkungsgeschichte seines Werkes in Rußland und Sowjetunion 1836-1991. (Carl von Clausewitz. Mű-
vei hatásának története Oroszországban és a Szovjetunióban 1836-1991.) (R. Oldenbourg Verlag, Mün-
chen, 1995.) című művében. A korunk amerikai hadügyére és gondolkodására gyakorolt hatásairól lásd 
Rid, Thomas: Vom künftigen Kriege. Zur Clausewitz-Rezeption der amerikanischen Streitkräfte. (A jövő 
háborújáról. Az amerikai fegyveres erők Clausewitz-recepciójához.) In.: Österreichische Militärische 
Zeitschrift, 2004., 2. szám, 181-186.p., valamint Perjés Géza: Az amerikai szárazföldi hadsereg 1993-ban 
kiadott FM 100-5 jelzésű hadműveleti utasítása. SVKI, Bp., 1995. 
18 A históriai szemlélet szükségességességére és buktatóiból eredő kettősségére már Clausewitz is felfi-
gyelt és ezzel kapcsolatban vetette papírra az alábbi – meggyőződésünk szerint – feltétlenül követendő 
módszertani fejtegetést: „Roppant nehéz a történelmi eseményeket úgy szemléltetni vagy előadni, hogy 
bizonyítékul szolgáljanak, mivel az írónak többnyire sem eszköze, sem ideje, sem lehetősége nincs hozzá. 
Mégis állítjuk, hogy valamely új vagy vitás elv meghatározásához egyetlen alaposan feltárt eset tanulsá-
gosabb tíz más, csupán futólag érintett eseménynél. A felületes hivatkozásban nem az a legrosszabb, hogy 
a szerző vele akar bizonyítani, hanem az, hogy az eseményeket önmaga sem ismeri eléggé, s a történe-
lemnek ilyen felületes, könnyelmű magyarázatából százfajta hamis nézet és elmélet keletkezhet. Erre so-
hasem kerülhetne sor, ha a szerző kötelességének érezné, hogy ami újat ad, és a történelemmel akar iga-
zolni, a dolgok pontos összefüggéséből fejtse ki. 
Meggyőződvén a történelmi példák szükségességéről és az alkalmazásukkal járó nehézségekről, megálla-
píthatjuk egyúttal azt is, hogy mindig a hadtörténelem legújabb eseményeiből kell merítenünk, ha eléggé 
ismertek, és feldolgozták már őket.” In.: Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. 179.p. 
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Vizsgálataink során a források két típusára támaszkodtunk. Természetesen nem 

kizárva az egyéb dokumentumok használatát sem, de elsősorban a különböző katonai és 

politikai gondolkodók elméleti műveit vettük alapul, s ezeken túl sokat merítettünk a 

háborús emlékiratokból is. Ez utóbbiak nagyon sok segítséget nyújtottak részben a ben-

nük – a hadikultúrák kapcsán – fellelhető számtalan példával, másrészt azzal, hogy az 

egyes fegyveres konfliktushoz kapcsolódó gyakorlatias megfontolások elsősorban a 

memoárirodalom alapján rekonstruálhatóak. Ám az emlékiratok fontosak abból a szem-

pontból is, hogy sokszor egyetlen írásos forrásai e katonai gondolkodásmódnak és ezen 

át a hadikultúrák egyik nagyon markáns formájának, a hadvezér személyének. A külföl-

di szerzők forrásainak használata kapcsán megjegyezzük, hogy amelyik munka megje-

lent magyarul, azt a hazai megjelenés címével megegyezően említjük; amelyik nem ért 

meg hazai publikációt, annak címét eredeti nyelven, zárójelben annak magyar fordításá-

val közöljük. A marxizmus-leninizmus klasszikusai esetében a korábbi évtizedek bevett 

rövidítéseit alkalmazzuk. 

Értekezésünk elkészítéséhez elsősorban könyvtári kutatásokat végeztünk, a le-

véltári kutatómunkát ezúttal mellőztük, mert abból a módszertani tézisből indultunk ki, 

hogy a hadelméleti kérdések vizsgálatához – az elmúlt kétszáz év vonatkozásában – a 

nyomtatott források az elsődlegesek. A munka folyamán – a szerző nyelvismeretéből 

adódóan – a magyar, az angol és a francia nyelvű szakirodalmat dolgoztunk fel. A né-

met nyelvű források fordításait Nagy Miklós Mihály bocsátotta rendelkezésünkre. 

Ezúton mondunk köszönetet a munkánk körülményeit biztosító Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem oktatóinak és hallgatóinak, valamint a Biztonság- és Véde-

lempolitikai Tanszék kollektívájának. 

 

Forgács Balázs 
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1. A HADIKULTÚRÁK ELMÉLETI KÉRDÉSEI 

Értekezésünk jelen fejezetét három részfejezetre osztottuk: a hadikultúrák kér-

déskörének historiográfiai összefoglalását, fogalmi értelmezését, illetve hadelméleti 

alapjait kívánjuk felvázolni, valamint szakmailag és módszertanilag fogalmazzuk meg 

és vezetjük le kutatásunk hipotézisét. A fentiek megfogalmazásakor az a szándék vezé-

relt bennünket, hogy elméleti szempontból alapozzuk meg a következő három fejezet-

ben külön-külön ismertetett mozgás- és anyagcentrikus, valamint gerilla hadikultúrákkal 

kapcsolatos mondandónkat. 

1.1. HISTORIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS 

A hadikultúrák kérdéskörének vizsgálatakor feltűnik, hogy maga a fogalom csak 

a XX. század második felében, a hidegháború utolsó évtizedeiben jelenik meg a nem-

zetközi és a hazai hadelméletben. Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy a 

megelőző időkben nem létezett, pusztán csak arról van szó, hogy a korábbi idők hadel-

mélettel foglalkozó gondolkodói nem nevezték a ma ismert nevén azokat a jelenségeket, 

amelyeket a fent említett időszak teoretikusai a fenti fogalom köré csoportosítottak. A 

hadikultúra fogalmának külön kultúrtörténete van, megjelenési formáinak és tüneteinek 

csírái már korán jelentkeztek a hadügyben. Mint már bevezetőnkben említettük, érteke-

zésünk a XIX. századtól napjainkig eltelt időszakot tekinti vizsgálódása kronológiai 

terének, de jelen esetben vissza kell nyúlnunk a reneszánsz és a korai újkor időszaká-

hoz, hogy a kérdéskör megjelenésének első, modernnek tekintett írásos formáit megta-

láljuk.  

A hadviselés különféle megjelenési formái, tünetei és eltérő eszközrendszerei 

természetesen már a XIX. század előtti évszázadokban is jelen voltak a hadügyben. A 

reneszánsz kora és a korai újkor határán, illetve a felvilágosodás évtizedeiben lezajlott 

európai fegyveres konfliktusokban, az ezekkel foglalkozó had- és politikaelméleti forrá-

sokban, alkalmazott eszközrendszereiket tekintve markánsan elkülöníthető hadviselési 

formákat alkalmazó hadviselő felek tűnnek fel. Az európai kultúrában megjelent és 

írásban rögzítésre került az a tapasztalati úton érzékelhető jelenség, hogy különböző 

népek, népcsoportok eltérő eszközökkel, módszerekkel vívják meg háborúikat. Termé-

szetesen e jelenség mögött eltérő – a háborúról s annak megvívásáról alkotott – nézete-
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ket is feltételezhetünk, amelyek, mint az egyes népcsoportok hadviselési sajátosságai, 

tulajdonképpen a hadikultúrák megjelenése első csíráinak is tekinthetők. 

Témánk vizsgálatához a fentebb vázolt időszakból – követve a nemzetközi had-

elmélet módszertanát – három gondolkodót emeltünk ki: Niccolò Machiavelli itáliai 

írót, politikust és gondolkodót, aki a XVI. századi Firenzei Köztársaság második kan-

celláriájának, majd a Tízek Tanácsának titkári pozícióját töltötte be; Morus Tamást, 

angol írót, jogászt és államférfit, a XVI. századi Anglia tragikus sorsú lordkancellárját; 

valamint Charles-Louis de Secondat-t, azaz Montesquieu báróját, a korai francia felvi-

lágosodás egyik legnagyobb hatású íróját, filozófusát és gondolkodóját. Mindhármuk 

munkásságában megjelenik a háború, mint minden kor jellemző társadalmi tünete, és 

további közös pont, hogy a koruk fegyveres konfliktusait – bár saját gondolkodásmód-

juk alapján – vizsgálva megfigyelték és leírták a hadviselő felek között megmutatkozó 

eljárásbeli különbözőségeket. 

Niccolò Machiavelli munkásságát tekintve elmondhatjuk, hogy az itáliai gon-

dolkodó igen intenzíven foglalkozott kora Itáliájának egyik legpusztítóbb jelenségével, 

a háborúval. A kora újkor kezdetén az itáliai félszigeten szinte szünet nélkül zajló fegy-

veres konfliktusok Firenze városát sem hagyták érintetlenül, így Machiavelli, aki egy 

ideig a katonai ügyekért is felelős második kancellária titkára volt a városállamban, mű-

veiben nagy teret szentelt e jelenségnek. A Firenzei Köztársaság hadügyi reformjának 

szellemi atyjaként, az itáliai gondolkodó kísérletet tett a Római Birodalom hadügyét 

saját korába átültetve megoldani a zsoldos csapatok alkalmazásának finanszírozási ne-

hézségei okozta csapdahelyzetet. A tulajdonképpen antik minták alapján végrehajtott 

modernizációs kísérlet figyelemreméltó vizsgálatunk szempontjából, hiszen egy több 

mint ezer esztendővel korábban létrehozott hadügyi alapokon nyugvó hadviselési, had-

sereg-szervezési forma bevezetését kísérelték meg Firenzében.19 Ez nem más, mint egy 

régi-új hadviselési kultúra újbóli meghonosítására tett próbálkozás Itáliában, amely bár 

alkalmazási hatékonyságát tekintve teljes kudarccal járt20, mégis előre mutató kísérlet-

ként értékelték és a későbbi évszázadok a sorozásos kiegészítési rendszeren alapuló 

fegyveres erők előfutárát látták benne. Értekezésünk nézőpontjából tekintve a Machia-

                                                 
19 A témáról lásd: Machiavelli, Niccolò: Beszélgetések Titus Livius első tíz könyvéről. In.: Uő: Művei. I. 
kötet, Európa Könyvkiadó, Bp., 1978., 87-441.p.; Machiavelli, Niccolò: A fejedelem. Kossuth Könyvki-
adó, Bp., 1996., 53-67.p.; Machiavelli, Niccolò: A háború művészete. In.: Uő.: Művei. I. kötet, Európa 
Könyvkiadó, Bp., 1978., 443-623.p. Machiavelli hatásáról lásd Szigethy Gábor: A machiavellizmus. 
Magvető Kiadó, Bp., 1977., Szerb Antal: A világirodalom története. Magvető, Bp., 1992., 244-246.p., 
illetve Madarász Imre (szerk.): Machiavelli öröksége. Hungarovox Kiadó, Bp., 2000. 
20 Hibbert, Christopher: A Medici-ház tündöklése és bukása. Holnap, Bp., 1993., 199-200.p. 
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velli által bevezetni kívánt jelenségre, megállapíthatjuk, hogy a hadviselés kulturális 

különbözőségeit figyelembe vevő és azokat gyakorlatban is alkalmazó tünettel állunk 

szemben, amit a hadikultúra korai megjelenési formájának, csírájának tekintünk. Az 

erőszak-alkalmazás szempontjából figyelemre méltó másik műve A fejedelem, melyben 

a hatalom mindenáron való megtartásának eszköztárában megjelenik a nemcsak „kato-

nai-fizikai erőszak” alkalmazása, mint jelenség. Ez a tünet – a belső társadalmi problé-

mák megoldására irányuló erőszak – jelentkezik évszázadokkal később a marxizmus-

leninizmus, a nácizmus, illetve a gerilla hadviselés elméleti munkáiban. A totális állam 

gondolata itt jelenik meg elsőként a politikai köztudatban, és napjainkig számos kísérlet 

történt ennek megvalósítására Machiavelli gondolatainak jegyében.21 

A XVI. századi Anglia egyik legnagyobb formátumú államférfijának, a katolikus 

hite miatt VIII. Henrik parancsára kivégzett Morus Tamás Utópia22 című művében szin-

tén fellelhetünk olyan utalásokat, amelyekben a hadikultúrák korai leírását és megjele-

nését véljük. Az említett könyv tulajdonképpen egy elképzelt ideális világ, egy ideális 

állam, a Sehol-sziget politikai viszonyainak bemutatása, ezért nem meglepő, hogy töb-

bek mellett Morus a seholszigetiek hadügyéről is értekezik.23 Mivel az angol politikus-

gondolkodó munkásságának kulcsszerepet tulajdonítunk az indirekt hadviselés 

anyagcentrikus hadikultúrájának bemutatásakor, ezért jelen fejezetben csak röviden 

szólunk róla. Morus a seholszigetiek háborúról vallott nézeteinek bemutatásakor számos 

ponton utal arra, hogy ők a hadviselést a kort általánosan jellemző felfogásoktól eltérő-

en képzelik el. Ez az említett különbözőség tükröződött többek mellett az alkalmazott 

eljárásokban is: az olvasónak feltűnhet, hogy a seholszigetiek a fegyveres küzdelem 

megvívásakor nem pusztán csak a fegyveres erővel történő akaratérvényesítést alkal-

mazzák24, hanem emellett nem-katonai eszközöket is felhasználnak, ami egyértelmű jele 

a kifárasztásra törekvő hadviselés korai megjelenésének. Morus Tamás „…foglalta ösz-

sze először a nemcsak katonai, nemcsak fegyveres úton alkalmazott politikai erőszak-

                                                 
21 „Machiavelli híres vagy hírhedt nagy műve az Il Principe, A Fejedelem. Tanács-gyűjtemény fejedelmek 
számára, hogyan kell megszerezni, megerősíteni és megtartani uralmukat; a hatalom utolérhetetlen kézi-
könyve. Tanácsai gyakorlatiak, hidegek, józanok, nem ismernek semmiféle erkölcsi vagy érzelmi szem-
pontot, csak magát a célt tekintik, a hatalmat.” In.: Szerb Antal: A világirodalom története. 244.p. 
22 Morus Tamás: Utópia. Európa Könyvkiadó, Bp., 1989.; Morus munkásságáról lásd Szerb Antal: A 
világirodalom története. 255.p. 
23 Morus Tamás: Utópia. 111-122.p. (A hadügyről) 
24 Pl. vérdíj kitűzése az ellenséges fejedelem és vezetők megöléséért. „Az ellenség iletén árverésre bocsá-
tásának és megvásárlásának szokását más nemzetek gyalázatosnak, züllött lélekre valló kegyetlen gaztett-
nek minősítik, a seholszigetiek azonban nagyon is dicséretre méltónak tartják, mivelhogy így a legna-
gyobb háborúnak okosan csata nélkül véget vetnek.” Morus Tamás: Utópia. 115.p. 
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nak, a külpolitikai akaratérvényesítésnek a koncepcióját.”25 Ezen a ponton lelhetünk fel 

rokonságot Machiavelli és Morus munkássága között, hiszen mindkét szerzőnél megje-

lenik az erőszak-alkalmazás két – a katonai, illetve a nemcsak katonai eszközöket al-

kalmazó – fajtája. Mivel a hadikultúrákat módszertani szempontból a direkt és az indi-

rekt hadviselés különbözőségeinek feltárásával lehet leginkább elkülöníteni, ezért fon-

tosnak véljük, hogy Morus munkájában is megjelennek vizsgált területünk bizonyos 

részterületei, így az indirekt hadviselés egyik legelső írásos forrásaként tekinthetünk az 

Utópia említett fejezetére. 

A korai francia felvilágosodás egyik legismertebb és legnagyobb hatású képvise-

lője, Montesquieu munkásságában is kimutathatóak utalások a hadikultúrák korai meg-

jelenésére. A törvények szelleméről26 című alkotásának 9.27 és 10.28 könyvében a filozó-

fus-gondolkodó a védelmi erő, illetve a támadó erő a törvényekkel való viszonyának 

kérdéskörét elemzi. Montesquieu alapgondolata szerint egy ország törvénykezését, jog-

rendjét, hadügyét éghajlati viszonyai, ebből kiindulva földrajzi helyzete befolyásolja: 

másként fogalmazva a francia filozófus az országok életének földrajzi determinizmusát 

fogalmazta meg, ami természetesen kihatással van az adott országnak a háborúról, an-

nak megvívásáról kialakított elveire, elgondolásaira. Példaként utalhatunk a Montes-

quieu által kedvező földrajzi elhelyezkedésűnek tekintett Franciaország és Spanyolor-

szág előnyös katonai pozíciójára29, illetve negatívumként említhetjük XII. Károly Svéd-

országát: a király rosszul mérte fel saját országa, és ezzel együtt Nagy Péter Oroszor-

szágának földrajzi adottságait, ami katonai és politikai katasztrófába sodorta a svédeket, 

ami együtt járt a balti-tengeri nagyhatalmi helyzetük végzetes meggyengülésével, vala-

mint Oroszország felemelkedésével és európai nagyhatalommá válásával.30 A földrajzi 

viszonyok tehát hatnak az országok háborúról alkotott nézeteire, azaz a hadügyre, ami 

szintén különbözőségek jelenlétére utal az eltérő földrajzi viszony között élő népek te-

kintetében. 

                                                 
25 Nagy Miklós Mihály: A katonai erőszak elmélete és a XX. század. In.: Múltunk, 2004., 4. szám, 157.p. 
26 Montesquieu: A törvények szelleméről. I-II. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1962.; Montesquieu mun-
kásságáról lásd Szerb Antal: A világirodalom története. 378.p., illetve Desgraves, Louis: Montesquieu. 
Osiris Kiadó, Bp., 2003. 
27 9. könyv: „Milyen viszonyban állanak a törvények a védelmi erővel” In.: Montesquieu: A törvények 
szelleméről. I. kötet. 281-289.p. 
28 10. könyv: „Milyen viszonyban állanak a törvények a támadó erővel” In.: Uo., 290-309.p. 
29 Montesquieu: A törvények szelleméről. I kötet. 285-286.p. 
30 Montesquieu: A törvények szelleméről. I kötet. 300.p. 
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Montesquieu másik művét, A rómaiak nagysága és hanyatlása31 címűt is meg-

említjük, mint a hadikultúrák korai megjelenésének egyik forrását. A mű mondanivalója 

hasonlít Machiavelli Titus Livius első tíz könyvéről írott munkájához: a rómaiak fel-

emelkedéséről szólva, illetve nagyságának bemutatáskor Montesquieu a római hadügy 

fejlettségében, a kor más népeihez viszonyított fölényében látta igazolva a történelmi 

folyamatokat. A római hadügy fölényének okai között a katonák gyakorlatoztatását, 

edzettségét és fegyelmét emelte ki, amely pozitív jellemzőket nem találta meg ellenfele-

iknél a francia gondolkodó.32 A római hadügy fölényének okaként az ellenfeleihez vi-

szonyított kulturális fölény jelenléte is kiolvasható a fenti műből, ami jelzésértékű, hi-

szen a hadikultúra rejtett fogalmi megjelenéséről, illetve jelenlétéről tanúskodik a felvi-

lágosodás korában: a kor kiemelkedő gondolkodója tehát felismerte a népek hadviselési 

módjai közötti eltérő jellegeket, sajátosságokat és különbözőségeket. 

A hadikultúrák témakörének vizsgálata szempontjából nagyon jelentős lépésként 

fogjuk fel a modernkori hadelmélet megszületését, amely a nagy francia forradalmat 

követő háborús évtizedek alatt, illetve után történt meg. Az 1789-től 1815-ig terjedő 

időszak háborúi döntő hatással voltak a nemzetközi hadelmélet kiteljesedésére, hiszen a 

fegyveres küzdelmek a háború szinte minden formáját megmutatták. A Napóleon nevé-

vel fémjelzett korszakban jelentős tengeri és szárazföldi küzdelemnek lehetünk szemta-

núi: a különböző hadjáratokban kidomborodtak a fegyveres küzdelem direkt és indirekt, 

egymástól markánsan eltérő jellegzetességei. Kimutathatók a háborúiban az ellenség 

fegyveres erői megsemmisítésére irányuló törekvések éppúgy, mint a nem pusztán csak 

katonai erővel (pl. tengeri blokáddal) történő akaratérvényesítés eszközei is. Témánk 

szempontjából különleges fontossággal bír, hogy megjelent Spanyolországban és 

Oroszországban a megszálló francia csapatokkal szemben megszervezett gerilla vagy 

partizán hadviselés is, amely az addigi erőszak-alkalmazásoktól teljesen eltérő háborús 

tüneteket hordozott magában. 

                                                 
31 Montesquieu: A rómaiak nagysága és hanyatlása. Kossuth Kiadó, Bp., 1997., 
32 „A rómaiaknál a szökés ritkábban fordul elő, mivel e büszke gőgös, és a többieknek parancsolni tudó 
népből származó katonák nem alacsonyodhattak le annyira, hogy lemondjanak római voltukról.”; „Ke-
mény gyakorlatozásuk, bámulatra méltóan megépített útjaik hosszú és gyors menetelésre tették képessé 
őket. Váratlan megjelenésük iszonyú megdöbbenést keltett: főként kudarcaik után bukkantak föl váratla-
nul, amikor ellenségeik, győzelmük után, kissé elengedték magukat. 
A mai háborúban az egyén mindig a sokaságba veti bizalmát; az ellenfélnél erőteljesebb és edzettebb 
római viszont elsősorban mindig önmagára számított, magától értetődően bátor volt, vagyis bízott saját 
erejében. Minthogy az ő csapataik voltak a legfegyelmezettebbek, még a legrosszabbul is indult ütközet-
ben is összeszedték magukat előbb-utóbb, vagy kitartottak, míg az ellenség megzavarodott.” „Egyszóval 
sohasem volt még nemzet, amely ily körültekintően készült föl, és ily merészen vívta háborúit.” 
Montesquieu: A rómaiak nagysága és hanyatlása. 16-17.p. 
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Egyik korábbi tanulmányunkban rámutattunk és bizonyítottuk, hogy az irregulá-

ris harcmodort alkalmazó spanyol gerillák vagy orosz partizánok sikeres harcai az Eu-

rópában addig legyőzhetetlennek tartott francia csapatokkal szemben a korábbi hadvise-

lési formáktól markánsan eltérő hadviselésre utaltak. Azonos tapasztalatok mutatkoztak: 

a franciák könnyedén legyőzték a velük szemben nyílt csatát vállaló reguláris csapato-

kat, mert azok harceljárásaihoz képest fölényben voltak. Nem így volt azonban az irre-

guláris csapatokkal, akik az eddigi tapasztalatoktól eltérően, merőben más eszközökkel 

és eljárásmóddal harcoltak az idegen betolakodók ellen. Soha nem vállaltak nyílt össze-

csapásokat Napóleon katonáival, inkább lesből csaptak le a meglepett és a sorozatos 

támadások által morálisan is egyre inkább hátrányba kerülő franciákra. Sokszor az sem 

volt azonosítható, hogy kikkel állnak szemben a franciák (hiszen a gerillákat az egysze-

rű lakosságtól a fegyveren kívül semmi nem különböztette meg) és az sem, hogy a geril-

lák hol csapnak le ismét. Általában a fő tevékenységi területük a vidék volt, azon belül 

is a nehezen megközelíthető földrajzi területeken volt meghatározó jellegű a gerillaharc: 

ott ahol jó búvóhely volt, ahonnan szabadon lehetett megszervezni a következő támadá-

sokat.33 

A gerilla (partizán)34 hadviselés megjelenése és széleskörű elterjedése igen élén-

ken foglalkoztatta a korszak hadügyi gondolkodóit: megjelent a porosz katonai teoreti-

kusok (Carl von Clausewitz35, August Wilhelm Anton von Gneisenau36) munkáiban, és 

                                                 
33 Forgács Balázs: Káosz vagy rend a gerilla hadviselésben? In.: Kommentár, 2008., 1.sz., 90-91.p. 
34 Bár országonként eltérő megnevezéssel illetik az indirekt hadviselés irreguláris eszközöket alkalmazó 
harcosait, úgy véljük, nem mutatkozik különbség a gerillák és a partizánok között. Véleményünk szerint 
ez alátámasztható, ha a két fogalmat etimológiai vizsgálat alá vesszük. A magyar nyelv történeti-
etimológiai szótára szerint a gerilla a spanyol guerra (háború, harc) kifejezés kicsinyítőképzős származé-
ka, tulajdonképpen kis háborút jelent, melyet szabadcsapatok, pontosabban azok harcosai vívnak. A parti-
zán szó jelentése: az ellenséges csapatok hátában (azaz nem a fő hadszíntéren, hanem annál kisebb kato-
nai jelentőségű helyeken; a nagy hadi események mellett vagy hátterében) fegyveres harcot folytató sze-
mély. Úgy véljük, ez utóbbi megfogalmazás magában rejti azt a kis háborút, mely a gerilla fogalom eti-
mológiájából következik, ergo a két fogalom azonos jelentéstartalommal bír. Ld. Benkő Loránd 
(főszerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I-III. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1967., 1970., 
1976.,; a gerilla fogalmát ld. i.m. I. kötet, 1052.p., a partizán fogalmát ld. i.m. III. kötet, 116.p. Hasonló 
eredményre jutunk, ha vizsgálódásunkat kiterjesztjük A magyar nyelv értelmező szótárának ugyanezen 
szócikkeire, ld. Bárczi Géza – Országh László (főszerk.): A magyar nyelv értelmező szótára. I-VII. kötet. 
Akadémiai Kiadó, 1966.; a gerilla szócikkét ld. i.m. II. kötet, 1018.p., a partizán fogalmát ld. i.m. V. 
kötet, 671.p. Hasonlófogalmazást olvashatunk a Hadtudományi Lexikonban is a gerilla szócikkben, ösz-
szevetve azt a partizán fogalmával: „Különböző megnevezések (szabadságharcos, ellenálló) … mindmáig 
előfordultak, de a II. világháború utána gerilla és a partizán megjelölés világszerte azonos tartalommal 
egymás szinonímájaként vált használatossá.” In.: Szabó József (főszerk.): Hadtudományi Lexikon. I. 
kötet. Magyar Hadtudományi Társaság, Bp., 1995., 403.p. 
35 Clausewitz, Carl von: A fegyveres nép. In.: Uő.: A háborúról. II. kötet. 279-285.p. 
36 Gneisenau, August Wilhelm Anton von: A népfelkelés eszméjéről. In.: Kocsis Bernát (szerk.): Váloga-
tás burzsoá hadtudományi írásokból. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1985., 111-115p. 
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jelen volt az orosz hadügyben is (Denisz Vaszilevics Davidov37). A haditapasztalatok 

alapján, azok összegzésével a XIX. század elején megszületett a gerilla hadviselés elmé-

lete38, amelynek történelemformáló hatása igazán majd csak a XX. században mutatko-

zott meg, amikor elsősorban a baloldali, kommunista mozgalmak fegyveres küzdelem 

útján kísérelték meg az államhatalom megszerzését, alkalmazva az indirekt hadviselés 

irreguláris formáját. A gerilla hadviselés megjelenése mellett feltűnt egy másik, ettől a 

hadviselési formától főként célpontjainak megválasztásában eltérő hadügyi jelenség is, 

amely arra készteti korunk hadügyi gondolkodóit, hogy a fentebb említett három hadi-

kultúra mellett egy negyedik jelenlétét is feltételezzék. Ez a tünet a terror megjelenése 

volt, amely a XVIII.-XIX. század fordulóján még az államhatalom egyik kényszerítő 

eszközeként jelentkezett39, de a későbbiekben elvált ettől, és különféle ideológiai, poli-

tikai vagy vallási meggyőződésű fegyveres csoportok erőszak-alkalmazási eszközrend-

szerévé vált.40 

A XIX. század a hadtudomány jelentős fejlődését és kibontakozását hozta. Eb-

ben az időben kísérelték meg a hadügy egységes rendszerbe való foglalását (Clausewitz, 

Jomini). Témánk szempontjából, a hadikultúrák kérdéskörének vizsgálatakor a porosz 

katonai teoretikus munkásságának legnagyobb hatású művét, a már idézett Vom Kriegé-

                                                 
37 Davidov, Denisz Vaszilevics: A partizánháborúról. In.: Kocsis Bernát (szerk.): Válogatás burzsoá had-
tudományi írásokból. 131-138.p. 
38 A gerilla hadikultúra esetében annak a tudománytörténeti ténynek lehetünk tanúi, hogy a XIX. század 
eleje a hadtudománynak, mint szaktudománynak abból a szempontból is különös időszaka, hogy a gerilla 
hadviselés megjelenésével egy időben létrejön annak általános elmélete és megjelennek első alapművei. 
A témáról lásd  Schmitt, Carl: A partizán elmélete. In.: Uő.: A politikai fogalma. Osiris – Pallas Stúdió – 
Attraktor, Bp., 2002., 103-173.p. 
39 Az állami terror már az ókori római köztársaság idején, Sulla dictatotrsága idején is jelentkezett (ld.: 
Plutharkhosz: Párhuzamos életrajzok. Sulla. Osiris Kiadó, Bp., 2001., 900-901.p. és Ferenczy Endre et 
al.: Az ókori Róma története. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998., 186-188.p.), jelen volt az újkori Ang-
liában Cromwell lordprotektorsága alatt is (ld.: Young, Peter – Holmes, Richard: The English Civil War. 
Wordsworth Editions Limited, Ware, 2000., 319-330.p.), de törvényi alapokkal, helyi végrehajtó szer-
vekkel először a nagy francia forradalomban, a Robespierre vezette jakobinus diktatúra idején működött. 
Alapvető primer forrásai: „A felügyelőbizottságok felállítása”, 1793. március 21. (a terror helyi szervei-
nek felállításáról) In.: Hahner Péter (szerk.): A nagy francia forradalom dokumentumai. Osiris Kiadó, 
Bp., 1999., 298-300.p.; „A gyanúsak törvénye”, 1793. szeptember 17. (a terror alaptörvénye) in.: Hahner 
Péter (szerk.): i.m. 339-340.p.; „A prairiali törvény”, 1794. június 10. (a Robespierre és Couthon által írt, 
a terrort végsőkig felfokozó törvény) in.: Hahner Péter (szerk.): i.m. 384-386.p.; lásd még.: Duby, 
Georges: Franciaország története. I. kötet. A kezdetektől a Bourbon-restaurációig. Osiris Kiadó, Bp., 
2005., 704-708.p.; Souboul, Albert: A francia forradalom története 1789-1799. Kossuth Kiadó, Bp., 
1999., 235-237.p. és 264-267.p. 
40 A későbbi fejezetekben részletesebben kívánunk szólni erről a kérdésről, de elöljáróban annyit le sze-
retnénk szögezni, hogy nem látjuk indokoltnak egy negyedik hadikultúra fogalmának bevezetését a had-
elméletbe. A terrorizmus hadelméleti megközelítéséről lásd bővebben Nagy Miklós Mihály: A terroriz-
mus hadelmélete. In.: Kapu, 2004., 6-7. szám, 16-20.p.; Kiras, James D.: Terrorizmus és irreguláris had-
viselés. In.: Baylis, John et al. (szerk.): A stratégia a modern korban. Bevezetés a stratégiai tanulmányok-
ba. Zrínyi Kiadó, Bp., 2005., 264-293.p.; Merari, Ariel: A terrorizmus mint a lázadás stratégiája. In.: 
Tálas Péter (szerk.): A terrorizmus anatómiája. Zrínyi Kiadó, Bp., 2006., 73-114.p.; Forgács Balázs: Ká-
osz vagy rend a gerilla hadviselésben? In.: Kommentár, 88-100.p. 
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t (magyarul: A háborúról) kívánjuk felhasználni. Művéhez 1827. július 10-én írott Érte-

sítésben ugyanis Clausewitz markánsan elkülönítette a direkt és indirekt hadászatot, 

másként fogalmazva a megsemmisítésre és a kifárasztásra irányuló, fegyveres úton tör-

ténő akaratérvényesítést, amikor így fogalmazott: “A háború kettős jellegéből folyóan 

célunk vagy az ellenség leverése, hogy politikailag megsemmisítsük, illetve védekezésre 

képtelenné tegyük, és így nekünk tetsző békére kényszerítsük, vagy csupán bizonyos te-

rületek meghódítása az ellenfél országának határán, hogy megtartsuk, illetve a békekö-

tésnél ütőkártyaként játsszuk ki.”41 Ez az elkülönítése a hadászat két fajtájának mindmá-

ig a modernkori hadelmélet alapjául szolgál a háborús tünetek vizsgálatakor.  

Az újkori hadtudomány fejlődésének további jele, hogy egyre másra jelentek 

meg az erőszakkal, az erőszaktörténettel foglalkozó írások.42 Ezekben a munkákban is 

számos olyan háborús tünetet vélünk felfedezni, melyek a hadikultúrák fogalmának 

kikristályosodása előtt is utalnak a jelenség létére a hadtudományi gondolkodásban. 

Ezek olyan megjelenési formák, melyek mintegy csírái a későbbiekben egzakt módon 

megfogalmazott háborús jelenségeknek és tüneteknek, és visszaköszönnek a későbbi 

időszakok hadtudományi írásaiban. Természetesen az egyes szerzők – akik felsorolásá-

nál nem törekszünk a teljességre – eltérő jelenségek vizsgálatakor különböző mélység-

ben tárták fel a jelenségeket, mégis fontosnak tartjuk őket megemlíteni. 

Clausewitz követői megpróbálták értelmezni torzóban maradt43 művének sorait, 

és alkalmazni az adott kor fegyveres konfliktusaira. A porosz katonai teoretikus legna-

gyobb hatását kétségtelenül a XIX. és a XX. század porosz-német hadelméletre s ezen 

keresztül a mozgáscentrikus hadikultúrára fejtette ki, bár Hans-Ulrich Wehler szerint, a 

német hadelmélet a Clausewitztől egészen az első világháború időszakáig tartó fejlődé-

sét az jellemzi, hogy „növekvő mértékben veszítette el elméleti filozófiai tartalmát.”44 

                                                 
41 Clausewitz, Carl von: A háborúról I. kötet. 29.p. A kifárasztás és a megsemmisítés paritásáról lásd 
továbbá Clausewitz, Carl: A háborúról. II. kötet. 405-488.p. 
42 Wehler, Hans-Ulrich: Der Verfall der deutschen Kriegstheorie. Vom „absoluten” zum „totalen” Krieg 
oder von Clausewitz zu Ludendorff. . 273-311.p.; Gombár Csaba – Volosin Hédi: Képtelen háború.; Múl-
tunk, 2004., 4. szám, Tanulmányok a háborúról. 
43 Clausewitz a Vom Kriege-ben – korai halála miatt – csak a megsemmisítő hadviselés alapjait tudta 
teljes egészében kifejteni, és bár felismerte a korlátozott háború létét, elméleti alapjainak kibontására már 
nem maradt ideje. A porosz katonai teoretikus a Vom Kriege-hez 1827. július 10-én írt Értesítésben saját 
munkájának első hat könyvét befejezetlennek, „újabb átdolgozásra váró alaktalan tömegnek”-nek tekin-
tette (ld.: Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. 29.p.). Később úgy írt, hogy „egyedül az első könyv 
első fejezetét tekintem befejezettnek, és ez legalább szándékomnak megfelelő irányt ad az egész műnek.” 
(ld.: Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. 31.p.) A témáról lásd Perjés Géza: Clausewitz. Magvető 
Könyvkiadó, Bp., 1983., 258-270.p. és Nagy Miklós Mihály: A katonai erőszak elmélete és a XX. század. 
154-155.p. 
44 Wehler, Hans-Ulrich: Der Verfall der deutschen Kriegstheorie. Vom „absoluten” zum „totalen” Krieg 
oder von Clausewitz zu Ludendorff. 273-311.p. 
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Véleménye szerint a politikának a háborút irányító szerepét ugyanis fokozatosan háttér-

be szorították Helmuth Karl von Moltke45 és Erich Ludendorff46 elméletei, és ezek nyo-

mán megszületett a totális háború elmélete, amelyet értek bár bírálatok a hitleri Harma-

dik Birodalomban47, a politikai vezetés által preferált követői azonban két vesztes vi-

lágháborúba sodorták bele Németországot. Úgy érezzük, hogy érdemes a Wehler-féle 

téziseket bizonyos kritikával illetni. Főbb téziseit ugyan szakmailag helytállónak véljük, 

de Wehler figyelmét elkerülhette a Beck-féle bírálat mögött meghúzódó jelenség. 

Ugyanis a Beck tábornok által megfogalmazott szakmai kritika mind filozófiai, mind 

hadelméleti szempontból annyira megalapozott, hogy egyértelműen bizonyítja: a két 

világháború közötti évtizedekben a német hadelmélet egyáltalán nem veszítette el elmé-

leti, filozófiai tartalmát. Ezzel szemben az történt, hogy a hivatalos elméleti rendszer – a 

Ludendorff-i tanokkal – zsákutcába jutott. Ez azonban még nem jelenti azt – ahogyan 

ezt Beck írása is bizonyítja – , hogy minden elméleti alapját elveszítette volna. 

Clausewitz azonban nemcsak a katonai szakírók körében váltott ki igen nagy ér-

deklődést: a XIX. század meghatározó német hadtörténésze, Hans Delbrück a 

Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Gesichte (A hadművészet törté-

nete a politikai történet keretében)48 című monográfiájában alapul vette és egyben fino-

mította a háború kettős jellegéről addig vallott Clausewitz-i téziseket. Említett munká-

jának utóiratában Nagy Frigyes hadjáratainak példáján keresztül bizonyította, hogy a 

hadügyben mindig együtt, mondhatnánk egymás mellett léteztek a megsemmisítést, 

illetve a kifárasztást stratégiai célul kitűző és alkalmazó hadviselő felek. E gondolatával 

Delbrück saját korában igen heves vitát váltott ki katonai szakíró kortársai körében. 

Delbrück megfogalmazásával élve: „Míg a megsemmisítő stratégia azt a célt szolgálja, 

                                                 
45 Moltke, Helmuth Karl von: Hadtudományi írások. (Részletek) In.: In.: Kocsis Bernát (szerk.): Váloga-
tás burzsoá hadtudományi írásokból. 331-381.p. Moltke elméleti munkásságának bírálatát lásd Wehler, 
Hans-Ulrich: Der Verfall der deutschen Kriegstheorie. Vom „absoluten” zum „totalen” Krieg oder von 
Clausewitz zu Ludendorff. 286-287.p. 
46 Ludendorff, Erich: Der totale Krieg. (A totális háború.) Ludendorffs Verlag GmbH, München, 1935. 
Ludendorff munkájának fő mondanivalóját egyik mondatával lehet talán leginkább megragadni: „…a 
politikának a hadvezetést kell szolgálnia.” (Ludendorff, Erich: i.m. 10.p.) – azaz teljesen kifordította 
Clausewitz elméletét. Ludendorff elméleti rendszeréről lásd Nagy Miklós Mihály: A katonai erőszak 
elmélete és a XX. század. 163-165.p. 
47 A Ludendorff-i elmélet bírálatát végezte el Ludwig Beck tábornok 1942 júniusában, amelyben helyre-
állítja Clausewitz rendszerét, ismét hangoztatva a politika primátusát a háborús erőszak felett. Ld.: Beck, 
Ludwig: Die Lehre vom totalen Kriege. Eine kritische Auseinandersetzung. (A totális háború elmélete. 
Kritikai ellenvetés.) In.: uő.: Studien. K. F. Koehler Verlag, Stuttgart, 1955., 228-258.p. Ludendorff totá-
lis háborújának bírálatáról lásd Wehler, Hans-Ulrich: Der Verfall der deutschen Kriegstheorie. Vom 
„absoluten” zum „totalen” Krieg oder von Clausewitz zu Ludendorff. 302-303.p., illetve Nagy Miklós 
Mihály: A katonai erőszak elmélete és a XX. század. 165-167.p. 
48 Delbrück, Hans: Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Gesichte. (A hadművészet 
története a politikai történet keretében.) Neuzeit Verlag von Georg Stillze, Berlin, 1920. 
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hogy az ellenfélre az ütközet minden mást magába szívó eszközének győzelmes kimene-

telével rákényszerítsük politikai feltételeinket, addig a kifárasztó stratégia az ütközetet 

csak olyan eszköznek tartja, amely a többi eszköz mellett csak választható.”49 Vélemé-

nye szerint „…az a kutató fogta fel helyesen a különbséget, aki felismerte, hogy a kifá-

rasztó stratégia feladata nem kevésbé jelentős és kétoldalúsága miatt szubjektív módon 

gyakorta még nehezebb, mint a megsemmisítő stratégia feladata.”50  

A Delbrück nyomán haladó Eberhard Kessel, német kutató szintén fontos észre-

vételeket fűzött Clausewitz tanaihoz. Die doppelte Art des Kriegs (A háború kettős jel-

lege)51 című alaptanulmányában – Clausewitz alapján – igazolja, hogy „a politika a 

háború vezetését nem engedi ki kezéből”52, így a fegyveres konfliktus jellegét is befo-

lyásolhatja, adott esetben a háború menete közben meg is változtathatja – természetesen 

az adott politikai helyzet követelményeihez igazodva. Ez a jelenség kapcsolatban áll a 

háború kettős jellegével: a politika mérsékelheti a háború célkitűzéseit, így a megsem-

misítő hadászatot felválthatja kifárasztás.53 Fontosnak tartotta kiemelni, hogy az egy-

mástól markánsan elkülönülő célú háborúkban érvényre jutó háborús akarat különböző-

sége a hadviselés alkalmazásában és intenzitásában jelenik meg.54 Kessel is elismeri, 

hogy az adott kor szelleme, kultúrája hatással van annak hadviselésére is: példaként a 

francia forradalmi háborúk időszakát idézi, ahol a megváltozott politikai, társadalmi, 

gazdasági és kulturális viszonyok döntő átalakulást hoztak a hadügyben is. A közös 

elem, ami összeköti a két eltérő stratégiai célú hadviselést az erőszak, hiszen alkalmazá-

sának mikéntje határozza meg a háború jellegét.55  

Az erőszak-történet fejlődése kapcsán meg kell említenünk a XX. század máso-

dik felének magyar Clausewitz-kutatóját, Perjés Gézát is, aki két monográfiájában teljes 

körű áttekintését adja a clausewitzi életműnek, illetve ismeretelméleti alapjainak.56 Per-

jés monográfiáiban – melyek az első, és eddig egyetlen hazai Clausewitz-monográfiák - 

egzakt, tudományos elemzést ad, elemezve a porosz katonai teoretikus hatását a hadügy, 
                                                 
49 Közli Greiner, Gottfried: Strategische Konzeptionen und Handlungmöglichkeiten. (Hadászati koncep-
ciók és cselekvési lehetőségek.) In.: Wehrkunde, 1966., 6. szám, 290.p. 
50 Delbrück, Hans: Nachtrag. Über den Gegensatz der Ermattung- und Niederwerfungstrategie. (Utóirat. 
A kifárasztó és a megsemmisítő hadászat ellentétéről.) In.: uő.: Geschichte der Kriegskunst im Rahmen 
der politischen Gesichte. 517.p. 
51 Kessel, Eberhard: Die doppelte Art des Kriegs. (A háború kettős jellege.) In.: uő.: Militärgeschichte 
und Kriegstheorie in neuerer Zeit, ausgewählte Aufsätze. Duncker & Humblot, Berlin 1987., 157-174.p. 
52 Kessel, Eberhard: Die doppelte Art des Kriegs. 174.p. 
53 Kessel, Eberhard: Die doppelte Art des Kriegs. 164.p. 
54 Kessel, Eberhard: Die doppelte Art des Kriegs. 157.p. 
55 Kessel, Eberhard: Die doppelte Art des Kriegs. 164-165.p. 
56 Perjés Géza: Clausewitz. valamint uő.: Clausewitz és a háború praxeológiája. Zrínyi Katonai Kiadó, 
Bp., 1988. 
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illetve a modern praxeológia (cselekvéselmélet) fejlődésére. Perjés a fentiek mellett a 

Clausewitz-i életmű teljes körű feldolgozásakor szól a porosz katonai teoretikus korá-

nak tudományos és szellemi környezetéről is. Részletesen értekezik a Clausewitz-i meg-

semmisítés és kifárasztás kapcsolatrendszeréről. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy 

Perjés két, a Clausewitz-i életművet feldolgozó monográfiája – jóllehet a szerzőnek 

ilyen törekvése nem lehetett – a hadikultúrák alapjainak összefoglalását is adja. 

A hadviselés kettős jellegének megfogalmazása és e jelenség létének igazolása 

fontos kiindulópont disszertációnk témájának kibontásakor, hiszen a hadikultúrák meg-

határozáskor, a közöttük levő különbözőségek feltárásakor alapvető fontosságú, hogy 

meghatározzuk a háttérben meghúzódó politikai akarat alapvető irányultságát. Az újkori 

hadelméletben azonban nem csupán a mélyben rejlő legfontosabb mozgatórugók kutatá-

sa volt jellemző, a háborúk vizsgálatakor sok, a korábbiaknál mozaikszerűbb részlet is 

megjelent, amelyek kutatásunkhoz nagyban hozzájárultak, tovább árnyalva a hadikultú-

rák témakörét. 

Egy másik civil gondolkodó, Carl Schmitt munkásságában is fellelhetőek a ha-

dikultúrák fogalomkörének részletei. A német politikai gondolkodó A partizán elméle-

te57 című tanulmányában a XVII. – XIX. század fordulóján körvonalazódó jelenség és 

hadelméleti kérdés kialakulására, fejlődésére és jelenére hívta fel a figyelmet. Schmitt 

rámutat a partizán hadviselés megítélésének ambivalenciájára is, melynek voltát a ko-

rábbiakban már említettük.58 Miután részletesen a későbbiekben kívánjuk ismertetni 

Schmitt munkáját, most pusztán csak arra szeretnénk rámutatni, hogy a partizán jelen-

sége mögött is meghúzódik politikai szándék59, így az indirekt hadviselés irreguláris 

formájáról beszélhetünk. Úgy véljük, hogy partizán vagy gerilla hadviselés meghatáro-

zó volta a XX. században és napjainkban egyre erősödik: a korunk fegyveres konfliktu-

saiban megjelenő hadviselési tünetek közül markánsan kidomborodik az indirekt hadvi-

selés irreguláris eszközeit alkalmazó gerilla hadviselés. Ez nem véletlen, hiszen ez a 

fajta hadviselés minden olyan fegyveres konfliktusban megjelenik, ahol az egymással 

össze nem vethető erők küzdelmeinek lehetünk szemtanúi. Ezekben a harcokban a 

gyengébbik fél gyakran alkalmaz olyan eszközöket ellenfele legyőzése érdekében, ame-
                                                 
57 Schmitt, Carl: A partizán elmélete. 103-173.p. 
58 „A partizán ily módon vagy – mint a 18. század kabinetháborújában – egyfajta könnyű, különösen 
mozgékony, ám még regulárisnak minősülő csapat, vagy különösen aljas bűnözőként egész egyszerűen a 
jogon kívül áll és ellenséggé nyilvánítják.” In.: Schmitt, Carl: A partizán elmélete. 109.p. 
59 Schmitt szerint „a partizán politikai fronton harcol.” A szerző a német „Partei” (párt) szó etimologizá-
lásából kiindulva igazolja, hogy a partizán mindig egy valamilyen módon harcoló, hadviselő vagy politi-
kailag tevékeny párthoz vagy csoporthoz kötődik – különösen a forradalmi időkben. In.: Schmitt, Carl: A 
partizán elmélete. 112.p. 
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lyek stratégiai szinten vizsgálva nem az ellenfél megsemmisítését, hanem annak – 

Clausewitz fogalmával élve – kifárasztását kívánják elérni. 

A múlt század folyamán kialakult a hadikultúrák problémakörének két olyan – a 

nácizmus és a bolsevizmus által megalkotott – elméleti zsákutcája, melyekről az embe-

riség történetére gyakorolt óriási hatásuk miatt mindenképpen említést kell tennünk. A 

XX. század első felében előretörő jobb és baloldali politikai szélsőségek is foglalkoztak 

a háború elméleti kérdéseivel, hiszen a hatalom megszerzésének és növelésének eszkö-

zét látták a fegyveres összecsapásokban. A hadikultúrák kérdéskörét illetően megjelent 

a faji harcászat eszméje60, amely a fajelméletre alapozva hirdette bizonyos népek, nép-

csoportok hadviselésbeli fölényét másokkal szemben. Ebben a gondolatban megjelenő 

fölény egyik összetevője a kultúra, amely a hadtudományi ismeretek birtoklásában, il-

letve azok magasabb szintű alkalmazásában is megnyilvánul, biztosítva a sikert a fegy-

veres küzdelemben. Érdekesség, hogy az általuk hazánkban „faji (ösztönös) harcmód-

nak” nevezett tulajdonság fölényét próbálták igazolni a technikai fejlettséggel szemben. 

A technikai fejlettséggel szembeni kulturális fölény elméleti csapdája viszont éppen az, 

hogy az a hadviselő fél, amelynek országa magasabb technikai fejlettségi szinten áll, 

minden bizonnyal nagyobb eredményeket ért el az elméleti és alkalmazott tudományok-

ban is, így alacsonyabb kulturális fejlettségi szintről nehezen beszélhetünk. 

A XX. században a politikai baloldalon megjelenő szélsőség, a kommunizmus is 

igen élénken érdeklődött a hadtudomány kérdései iránt. A politikai hatalom megszerzé-

sének kizárólagos eszközeként hirdetett fegyveres felkelés, illetve a hatalom megtartását 

szolgáló fegyveres küzdelem elméleti kérdései kiemelt problémakörök voltak a megha-

tározó politikai és katonai teoretikusok munkáiban. Ők is saját fölényüket próbálták 

igazolni, amely eltérő politikai, gazdasági, társadalmi és ideológiai berendezkedésükön 

alapult, a nyugati demokráciákkal szemben.61 Ez a fajta eltérés természetesen a kultúra 

területére is igaz volt: új típusú, kommunista kultúrájuk fölényét a világ elmaradottabb 

részeiben a XX. század második felében igen gyorsan terjedő baloldali mozgalmak si-

kerében látták igazolva. A kulturális fölény hangoztatása természetesen a hadtudomány 

                                                 
60 A magyar hadtudományi irodalomban lásd Feketehalmy-Czeydner Ferenc: Faji harcászat. In.: Magyar 
Katonai Szemle, 1936., 1 szám, 14-27.p., illetve Németh József: Az olasz – abesszin háboru. Magyar 
Katonai Szemle, 1936., 8. szám, 1-230.p. 
61 A kommunizmus hadelméletének kialakulásáról lásd Babin, A. I.: Engels katonaelméleti nézeteinek 
kialakulása és fejlődése. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1980.; Kortkow, J.: Lenin als Stratege. (Lenin a stra-
téga.) In.: Österreichische Militärische Zeitschrift, 1970., 3. szám, 198-202.p.; Nyikityin, E. F. – 
Pankratov, N. R. – Usztyimenko, V. A. (szerk.): Lenin és a szovjet fegyveres erők. Zrínyi Katonai Kiadó, 
Bp., 1970.; Levanov, I. N. – Bjelij, B. A. – Novoszelov, A. P.: A marxizmus – leninizmus a háborúról és 
a hadseregről. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1958. 
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területére is igaz volt: az orosz-szovjet hadtudomány tanainak vezető szerepe megkér-

dőjelezhetetlen volt az általuk vezette katonai-politikai tömb államaiban.62 Úgy vélték, 

hogy az eltérő politikai rendszerek más és más jellegű háborúkat vívnak meg – a hábo-

rús tünetek különbözőségei igazolták számukra tézisüket. Véleményünk szerint a fenti-

ekben szintén a hadikultúrák egyes elemeinek megjelenését látjuk. 

A II. világháború és a hidegháború újabb változásokat idézett elő a hadügyben. 

Az erőszak útján történő akaratérvényesítés eszközrendszere kiszélesedett: a második 

világégést megelőző két évtized addig még nem látott haditechnikai fejlődése csak elő-

revetítette az 1945 utáni időszak egyre gyorsuló fejlődését. Az akaratérvényesítést szol-

gáló fegyverek technikai fejlődése egyre gyorsuló tendenciát mutatott, és mutat napja-

inkban is. A haditechnikai eszközök, azaz a kényszerítő eszközök megsokasodása 

együtt járt a stratégia fogalmának kiszélesedésével is: az eddig csupán katonai értelme-

zés kiszélesedett. Clausewitz a XIX. században a stratégiát az ütközeteknek a háború 

céljára történő alkalmazásaként látta, de a hidegháború évtizedei megmutatták e foga-

lom értelmi bővülését. 

A stratégia fogalmának kibővülése mindennél jobban tükrözi a katonai gondol-

kodás változását, a politikai célból alkalmazott erőszak eszközeinek bővülését és mind-

ezek eredőjeként életre hívta a hadikultúra fogalmának meghatározását és szerveződését 

az Okcidens népeinek katonai gondolkodásában. Az 1960-as évekre az Amerikai Egye-

sült Államok és a Szovjetunió közötti fegyverkezési verseny eljutott arra szintre, hogy 

egy esetlegesen köztük kirobbanó fegyveres konfliktusban mindketten megsemmisültek 

volna. A két szuperhatalom egy globális háborúban nem mérkőzhetett meg egymással, 

mert az nem csupán kettejük, hanem az egész emberi civilizáció végét jelentette vol-

na.63A kölcsönösen garantált megsemmisítés felismerése elvezetett a globális enyhülés 

folyamatának elindulásához, de ez még nem jelentette a hidegháború végét. Bár a glo-

bális konfliktus kirobbanásának veszélye egyre kisebb mértékben fenyegetett, az elret-

tentés megtartása érdekében továbbra is óriási mennyiségű fegyvert birtokoltak a szem-

                                                 
62 A magyar vonatkozásról lásd Móricz Lajos: A katonai gondolkodás változásai 1945-1956 között. In.: 
Ács Tibor (szerk.): A magyar katonai gondolkodás története. Tanulmánygyűjtemény. Zrínyi Kiadó, Bp., 
1995., 163-179.p., valamint Kovács Jenő: A katonai gondolkodás feltételei és eredményei (1957-1990). 
In.: Ács Tibor (szerk.): A magyar katonai gondolkodás története. 180-194.p. 
63 „Clausewitz háború fogalmára utalva – erőszak alkalmazása a politikai akaratérvényesítés céljából – 
… elmondható: katonai szempontból nem azért értelmetlen az ilyen háború, mert – miként mondani szok-
ták – mindenki elpusztul, hanem azért, mert ha mindenki elpusztul, nem létezik a politikai akaratát érvé-
nyesítő fél, mint ahogyan nem létezik az fél sem, akivel szemben politikai akaratunkat érvényesíthetnénk.” 
In.: Nagy Miklós Mihály: A katonai erőszak elmélete és a XX. század. 168.p.; lásd még Liddell Hart, 
Basil Henry: Stratégia. Európa Könyvkiadó, Bp., 2002. 550.p. 
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benálló koalíciók és kisebb, helyi jellegű konfliktusokban tovább folyt a küzdelem a két 

szuperhatalom között. A katonai, vagyis a direkt eszközök alkalmazása helyett viszont 

előtérbe kerültek a nem katonai kényszerítő eszközök: a gazdasági verseny, a pszicho-

lógiai hadviselés és az ideológia területén vívott harc, azaz az indirekt eszközök beke-

rültek a hidegháborúban alkalmazott „fegyvertárba”. Az akaratérvényesítés eszköztárá-

nak változása, fokozatos kibővülése arra késztette a katonai teoretikusokat, hogy átgon-

dolják a stratégiáról eddig vallott elképzeléseket, módosítsák és pontosítsák azokat. Ez a 

folyamat elvezetett a fogalom újraértelmezéséhez, tartalmi kibővüléséhez. 

Anton Burnhauser német ezredes véleménye szerint64 az indirekt eszközök a hi-

degháború éveiben sokat fejlődtek és rendkívül hatásossá váltak. Ezek „…a politikai és 

stratégiai jellegű ráhatást szolgáló eszközök és tényezők, amelyeket konfliktus esetén 

kevésbé kockázatosan lehet alkalmazni”65 újfajta stratégia-értelmezést követelnek. 

Olyat, „amely mindent felölel, egy és oszthatatlan, és feladata a politika által megsza-

bott körülmények figyelembevételével, felölelni az állami tevékenység valamennyi terü-

letét, és azokat a politikai feladatok és célok szolgálatába állítani.”66 A német katonai 

teoretikus véleményében tetten érhető az a kortünet, miszerint a – globális – fegyveres 

konfliktusokat lehetőleg el kell kerülni, ezért az indirekt eszközök alkalmazása egyre 

fokozódó mértéket kell öltsön. A stratégiai ráhatás eszközei politikai-diplomáciai, pszi-

chológiai, gazdasági, technikai és katonai jellegűvé válnak, és ezek a területek a straté-

giának – mint egésznek – a részterületeivé válnak.67 Ebből kiindulva fogalmazta meg 

Burhauser saját „általános stratégia” fogalmát, amelyen „…egy állam vagy koalíció 

összes eszközeinek alkalmazását és lehetőségeinek felhasználását értjük, időben, térben 

és teljes intenzitásban, a politikai vezetés által megszabott feladatok és célok érdeké-

ben.”68 Ez a stratégia már felöleli az állam belpolitikai életének, a koalíciónak és az 

ellenség értékelésének összes kérdését is. A katonai stratégia kettős funkciót kapott: 

egyrészt az általános stratégia része lett, másrészt továbbra is felelős maradt a stratégia 

elgondolásainak katonai értelemben történő végrehajtásáért – azaz „a hadászat megha-

                                                 
64 Sz.n.: A stratégia értelmezése a nyugati katonai szakirodalomban. In.: Honvédelem, 1967., 8. szám, 
113-117.p. A cikk Burnhauser, Anton: Grundbegriffe der Strategie.. Ein Versuch zu ihrer Erläuterung und 
Abgrenzung. (A stratégia alapfogalmai. Kísérlet az értelmezésre és a lehatárolásra.) In.: Wehrkunde, 
1966.,10. szám, 510-516.p. tanulmányának tartalmi kivonata. 
65 Mint például a pszichológia, a propaganda, a gazdaság, a szociológia, a képzettség, a pénzügyi tevé-
kenység és az életszínvonal. Sz.n.: A stratégia értelmezése a nyugati katonai szakirodalomban. 114.p. 
66 Sz.n.: A stratégia értelmezése a nyugati katonai szakirodalomban. 114.p. 
67 Sz.n.: A stratégia értelmezése a nyugati katonai szakirodalomban. 115.p. 
68 Sz.n.: A stratégia értelmezése a nyugati katonai szakirodalomban. 116.p. 
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tározható úgy is, mint a fegyveres erők alkalmazása, az általános stratégia keretei-

ben.”69 

Másfél évtizeddel később Heinz Brill tanulmányában70 közzétett megfogalmazá-

sa szerint a differenciálódás eredményeképpen számos stratégia-fogalom született71, így  

„…a stratégia az állam politikai vezetése által felhasznált minden állami eszköz készen-

létben tartása és alkalmazása direkt vagy indirekt módon az állami célok elérésére úgy 

béke, mint háború idején.”72 A szerző külön meghatározta a katonai stratégia fogalmát 

is, mely szerint „a katonai stratégia, vagyis részstratégia pedig következetesen a fegyve-

res erők alkalmazása politikailag bölcs módon az össz-stratégia érdekében és céljá-

ból.”73 Brill szerint a stratégia fogalmának változása a katonai és a civil terület össze-

kapcsolódásáról tanúskodik. 

A hidegháború korának másik gondolkodója, Gottfried Greiner tanulmányában 

megállapította, hogy a modern stratégia „az egykor világosan megvont fogalmi körvo-

nalakat elveszíti.”74 Az eddig csak katonai értelmezés mellett egyenrangú alkotóelem-

ként tűnnek fel a gazdasági, a pszichológiai és a tudományos aspektusok. A kiszélesedő 

fogalom nemzeti, össz-, vagy nagy- jelzőkkel bővült ki. Ludwig Freund is azt állapította 

meg, hogy a katonai stratégiatervezés globális politikai, gazdasági, technikai, szellemi, 

kulturális feltételek számbavételével történik, azaz a katonai elem kiegészül.75 

Hasonlóan vélekedett a hidegháború jelentős francia katonai teoretikusa, André 

Beaufre tábornok is. Elméleti munkái tanúsága szerint ő is érzékelte a stratégia fogal-

mának kibővülését. Véleménye szerint a katonai erő mellett a politika, a diplomácia és a 

gazdaság76 nyomásgyakorló eszközeit is alkalmazni kell a politikai célok megvalósítása 

érdekében.77 Megfogalmazásában „ha a stratégia fogalmát a katonai területre korlátoz-

zuk, akkor az legfőképpen azt jelenti, hogy eltekintünk attól, hogy valamennyi olyan 

                                                 
69 Sz.n.: A stratégia értelmezése a nyugati katonai szakirodalomban. 115.p. 
70 Brill, Heinz: Der Strategiebegriff heute. (A stratégia fogalma ma.) In.: Europäische Wehrkunde, 1981., 
11. szám, 491-494.p. 
71 Brill felsorolásában: globális stratégia, világstratégia, planetáris stratégia, totális stratégia, általános 
stratégia, bevetési stratégia, katonai stratégia, direkt stratégia, indirekt stratégia, összstratégia, 
eurostratégia, periférikus stratégia, erővonal stratégia, védelmi stratégia, külpolitikai stratégia, operatív 
stratégia, megsemmisítő stratégia, preventív stratégia. Ld. Brill, Heinz: Der Strategiebegriff heute. 493.p. 
72 Brill, Heinz: Der Strategiebegriff heute. 494.p. 
73 Brill, Heinz: Der Strategiebegriff heute. 494.p. 
74 Greiner, Gottfried: Strategische Konzeptionen und Handlungmöglichkeiten., 287-293.p. 
75 Freund, Ludwig: Verhältnis von Strategie, Geist, Politik. (Stratégia, szellem, politika viszonya.) In.: 
Wehrkunde, 1969.,2. szám, 61.p. 
76 A gazdaság szerepéről lásd Beaufre, André: Néhány gondolat a gazdasági fegyverről. In.: Honvédelem, 
1970., 5. szám, 34-37.p. 
77 Beaufre, André: Anmerkungen zur Begriffsbestimmung der Strategie. (Jegyzetek a stratégia fogalmi 
meghatározásához.) In.: Wehrkunde, 1965., 3. szám, 113.p. 
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tényezőt egyetlen közös tárgyban foglaljunk össze, amely tényezők egy konfliktus meg-

kezdésére vonatkozó döntéshez, de még a hadművelet végrehajtásához is vezetnek.”78 A 

Die Wiederentdeckung der Strategie (A stratégia újbóli felfedezése) című tanulmányá-

ban79 Beaufre már azt állította, hogy a katonai jelleg szerepe egyre csökken a stratégia 

fogalmában, és a pszichológiai jellegű elem bír döntő jelentőséggel.80 A francia katona-

tudós megállapította, hogy a stratégia kutatásakor vizsgálni kell a történelmi múltat, a 

tudomány és a technika vívmányait a politikai stratégiát, a kortárs jelenségeket, vala-

mint magát a stratégiát is.81 A stratégia kutatásakor ő is megállapította, hogy katonai 

értelemben kétféle stratégia létezik: a direkt eljárás szerinti totális, illetve az indirekt 

eljárás szerinti totális stratégia. Míg az első a katonai akció túlsúlyán alapul, a második 

az akcióban rejlő eredményt nem katonai eszközökkel éri el.82 Walter Mussel vélemé-

nye83 is alátámasztja a stratégia fogalmának kibővülését. A szerző Clausewitzet, 

Moltkét, von Goltz-ot és Ludendorffot idézve arra megállapításra jut, hogy a hideghábo-

rút megelőzően a stratégia fogalmát pusztán csak katonai értelemben használták. Azon-

ban a hidegháborúban, ahol a fenyegetés egyre totálisabb, a katonai elem csupán részte-

rületté válik. A hidegháború jellegéről így írt: „E fenyegetés megnyilvánul az ellenfél 

küzdelmének új formáiban egy olyan totális hatalmi harcban, amely a társadalmi élet 

minden területét magába foglalja, ami a „hidegháborúban” minden alkalmas eszközt 

igénybe vesz; a gazdaságot, a kutatást, a technikát, a tudományt, a kultúrát, a bel- és 

külpolitikát, ám különösen a tömegek pszichológiai befolyásolását.”84 A totális fenyege-

tés ellen totális, azaz általános stratégia kell, amelynek célja a „forró” háború kirobba-

násának megakadályozása. Ennek a totális, általános vagy összstratégiának egyik alko-

tórésze a katonai terület, amely a legfelsőbb stratégiai régióban helyezkedik el. Mussel 

saját maga igazolására kortárs hadtudományi gondolkodók85 hasonló véleményét is 

idézte.86 

                                                 
78 Beaufre, André: Anmerkungen zur Begriffsbestimmung der Strategie. 113.p. 
79 Beaufre, André: Die Wiederentdeckung der Strategie. (A stratégia újbóli felfedezése.) In.: 
Österreichische Militärische Zeitschrift, 1967., 1. szám, 18-24.p. 
80 Beaufre, André: Die Wiederentdeckung der Strategie. 20.p. 
81 Beaufre, André: Die Wiederentdeckung der Strategie. 20.p. 
82 Beaufre, André: Die Wiederentdeckung der Strategie. 23.p. 
83 Mussel, Walter: Strategie als Aufgabe der Politik. (A stratégia mint a politika feladata.) In.: 
Wehrkunde, 1966., 4. szám, 179-184.p. 
84 Mussel, Walter: Strategie als Aufgabe der Politik. 182.p. 
85 André Beaufre, Albert C. Wedemeyer, Günther Blumentritt 
86 Mussel, Walter: Strategie als Aufgabe der Politik.183.p. 
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A stratégia fogalmának átalakulása a hidegháborúban talán leginkább Basil Hen-

ry Liddell Hart Stratégia87 című könyvében érhető tetten. Mivel Liddell Hart munkás-

ságát az indirekt jellegű hadikultúrák kapcsán is méltatni kívánjuk, e helyen csak a stra-

tégia fogalmának értelmezését emeljük ki. A brit szerző az indirekt, vagy az ő megfo-

galmazásában a „korlátozott célok” stratégiájának mélységét tárta fel. Megállapította, 

hogy „ahogy a taktika nem más, mint a stratégia alkalmazása egy alacsonyabb szinten, 

ugyanúgy a stratégia nem más, mint a „nagystratégia” alkalmazása.”88 „A nagystraté-

gia – a magasabb stratégia – szerepe ugyanis az, hogy koordinálja és irányítsa a nem-

zet vagy az ország-csoport minden erőforrását a háború politikai célkitűzéseinek eléré-

sére, amelyet viszont az alapvető politika fogalmaz meg."89 

A kor hadtörténelmi jelenségei, tünetei arról tanúskodnak, hogy az erőszak-

alkalmazás eszközrendszere annyira kibővült, hogy a nemzetközi hadelmélet felismeri a 

háborúk megvívásának módszerbeli eltéréseit, azaz a hadikultúrák létét.90 A stratégia 

fogalmának nyugati értelmezésbeli változása hatással volt a magyar hadügyre is, jólle-

het a rendszerváltásig az orosz-szovjet hadtudomány határozta meg és határolta be a 

hazai katonai gondolkodást. Az önálló magyar katonai stratégia kialakításának igénye 

széleskörű kutatásokat követelt, így a vizsgálódás területei között megjelent a hadikultú-

ra fogalma is. A magyar hadtudományban Kovács Jenő91 foglalkozott először konkrétan 

a hadikultúrákkal, de megjegyzendő, hogy e kérdéskör elemei már korábban is megje-

lentek a katonai kutatók munkáiban.92 Az 1980-as és az 1990-es évek fordulóján bekö-

vetkezett politikai rendszerváltással hazánk életének minden terültén érzékelhető válto-

zások nem kerülték el a magyar hadügyet sem. A Varsói Szerződés és az orosz-szovjet 

hadtudományi determináltságából kiszakadó magyar hadtudomány válaszút elé érkezett: 

megmarad a korábban több mint négy évtizedig uralkodó katonai elképzelések mellett, 

vagy felváltva ezeket a nézeteket, a nyugati minták mentén halad.93 Ez a dilemma vezet-

                                                 
87 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. Európa Könyvkiadó, Bp., 2002., 
88 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 493.p. 
89 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 493.p. 
90 Lásd Applegate, R. A. D. – Moore, J. R.: Warfare – an Option of Difficulties. A Examination of Forms 
of War and the Impact of Military Culture.(Hadviselés – a nehézségek opciója. A háború formáinak vizs-
gálata és azok hatása a katonai kultúrára.) In.: The RUSI Journal, 1990., 3. szám, 13-20.p. 
91 Kovács Jenő szakmai életrajzát és publikációs listáját lásd 1. és 2. számú mellékletben. 
92 Lásd például Kőszegvári Tibor: Az ellenség diverziós erői és az általuk szervezett ellenforradalmi ge-
rilla-csoportok (bandák) elleni fegyveres harc problémái a hadműveleti területen és a hátországban. Dok-
tori értekezés, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 1988. 
93 A témáról bővebben lásd Kovács Jenő: Az új magyar hadtudomány gyökerei, fejlődésének szemléleti 
problémái. In.: Új Honvédségi Szemle, 1993., 6. szám, 1-7.p. és Kőszegvári Tibor: A magyar katonai 
gondolkodás a 90-es években. In.: Ács Tibor (szerk.): A magyar katonai gondolkodás története. 195-
204.p. 
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te Kovács Jenőt arra, hogy megkezdje kutatásait az új magyar katonai stratégia kialakí-

tása érdekében. A hadikultúrák az 1980-as és 1990-es évek fordulóján kerültek Kovács 

Jenő hadtudományi kutatásainak homlokterébe94, melyek alapjait angolszász szerzők 

munkái képezték.95 Ezeket az ismereteket beleépítette abba a hosszú távú OKTK96 kuta-

tási programba, amely vezetésével Magyarország önállóvá váló katonai stratégiájának 

elméleti alapozottságú meghatározására tett kísérletet. E téma geopolitikai, hadművé-

szeti alapjait kutatta és a probléma komplex vizsgálatába a történelem (Ölvedi Ignác), a 

hadtörténelem (Dombrády Lóránd), a katonaföldrajz (Siposné Kecskeméthy Klára, 

Nagy Miklós Mihály) és a külpolitika (Bobvos György) képviselőit is bevonta. A munka 

három vaskos kötetben, 1993-ban, 1995-ben és 1996-ban, kézirati formában, Magyaror-

szág katonai stratégiája (Komplex kutatási téma)97 címmel került összegzésre. Kovács 

Jenő korai, 1996-ban bekövetkezett halála nem engedte meg számára a kutatási ered-

mények gyakorlati hasznosítását, de kutatásának eredményei nem vesztek kárba. A szé-

les körű kutatások alapot teremtettek számos kutatónak, akik továbbfejlesztették 

nagyívű munkájának eredményeit. Közéjük tartozik Nagy Miklós Mihály, aki Kis ma-

gyar hadelmélet98 című munkájában a geopolitika és a geostratégia eszmei alapjain ki-

egészítette Kovács Jenő kutatásait, s megvizsgálta, hogy „milyen kapcsolat létezik geo-

gráfia és katonai gondolkodás között.”99 

A hadikultúra fogalmának a hazai hadtudomány fogalomtárában való megjele-

nése kapcsán egy tudománytörténeti érdekességre hívjuk fel a figyelmet. Kovács Jenő 

kutatásaival egy időben folyt a rendszerváltás utáni magyar hadtudomány egyik legna-

                                                 
94 Kovács Jenő: A katonai erő közvetlen alkalmazásának hadászata. In.: Honvédelem, 1989., 5. sz., 3-
12.p., illetve uő.: A nukleáris kor hadászata. In.: Honvédelem, 1989., 6. sz., 36-47.p.  
95 Kovács Jenő forrásai voltak: Applegate, R. A. D. – Moore, J. R.: Warfare – an Option of Difficulties. A 
Examination of Forms of War and the Impact of Military Culture. 13-20.p.; Antal, John F.: Maneuver 
versus attrition: A historical perspective. (Manőver a felőrlés ellen. A történeti nézőpont.) In.: Military 
Review, 1992., 10. szám, 21-33.p.; Baucom, D. R.: Historical Framework for the Concept of Strategy. 
(Törénelmi keret a stratégia koncepciójához.) In.: Military Review, 1987., 3. szám, 2-13.p.; Jones, 
Archer: The Art of War in the Western World. (A háború művészete a nyugati világban.) New York, 
Oxford University Press, 1989.; Killebrew, Robert B.: NATO, Deterrence and Light Divisions. (NATO, 
elrettentés és könnyű hadosztályok.) In.: Military Review, 1985., 5. szám, 3-15.p.; Livingston, Noyes B.: 
Blitzkrieg in Europe: Is it still possible? (Villámháború Európában: lehetséges-e még?) In.: Military 
Review, 1986., 6. szám, 26-38.p.; Olson, William J.: The Light Force Initiative. (Könnyű erők kezdemé-
nyezése.) In.: Military Review, 1985., 6. szám, 2-17.p. 
96 Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások 
97 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája. (Komplex kutatási téma). I-III., Kézirat, Bp., 1993., 
1995., 1996., a kézirat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárában található, raktári jelzet: 
585/1767:1; 585/1767:2; 585/1767:3 
98 Nagy Miklós Mihály: Kis magyar hadelmélet. Zrínyi Kiadó, Bp., 2006., 
99 Nagy Miklós Mihály: Kis magyar hadelmélet. 7.p. 
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gyobb vállalkozása, a hiánypótlónak szánt Hadtudományi Lexikon100 megjelentetése. 

Mivel a hadikultúra fogalma és rendszer még kiforratlan volt, nem került a szócikkek 

közé. 

Napjaink korszelleme tükröződik abban, hogy a politikai események hatására a 

nyugati kultúrkör embere egyre nagyobb érdeklődéssel fordul a kulturális antropológiai 

kérdések felé, s ez érezteti hatását az egyetemes és a magyar hadelméletre is. Az egye-

temes hadelméletben elsősorban Samuel P. Huntington alapművét, valamint John 

Keegan hadtörténelmét kell kiemelnünk, míg hazai vonatkozásban Szabó János tanul-

mányára hívjuk fel az olvasó figyelmét.101 Hazánk aktuális hadtudományi kérdései kö-

zött továbbra is szerepel a hadikultúrák problémaköre, a mai magyar katonai szakírók 

munkáiban immáron direkt módon kerül említésre a fogalom, amelynek alapjai még 

mindig a Kovács Jenő által megfogalmazott nézeteken alapulnak. Megjelent a hadtu-

dományi doktori kutatásokban102, illetve különböző szerzők szakírásaiban103 és tan-

anyag a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem számos graduális és doktori képzésé-

ben. Nem véletlen ez a jelenség, hiszen napjaink hadügye átalakulóban van: a rohamos 

technikai fejlődés talán az egyik legmarkánsabb tünete ennek a folyamatnak, amellyel 

együtt jár a háborúban alkalmazott fegyverek minőségi fejlődése és megnövekedett 

pontossága, illetve pusztító ereje. A fegyverek generációváltozásával természetesen 

párhuzamosan változnak a korábban alkalmazott harceljárások is, ami kihat a hadviselés 

legmagasabb szintjére, a hadászatra is. A rohamos technikai-technológiai átalakulás 

azonban csak azokra az országokra jellemző, ahol a politikai szándék és a gazdasági, 

valamint az ipari háttér megfelelően képes biztosítani azokat az anyagi erőforrásokat, 

amelyek mind a kutatás, mind a fejlesztés, mind pedig a hadrendbe állítás költségeit, 

valamint előállítását és sorozatgyártását hivatottak fedezni. A magasabb technikai fej-

lettségi szinttel rendelkező országok hadügyében megjelenő jelenségek mögött a kato-
                                                 
100 Szabó József (főszerk.): Hadtudományi Lexikon. I-II. kötet. Magyar Hadtudományi Társaság, Bp., 
1995., 
101 Huntington, Samuel P.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, 
Bp., 2004.; Keegan, John: A hadviselés története. Corvina, Bp., 2002.; Szabó János: Egy lehetséges erő-
szakelmélet. In.: Múltunk, 2004., 4. szám, 21-70.p. Miután e művek a kulturális antropológia tárgykörébe 
vágnak, értekezésünk további részeiben nem játszanak szerepet. 
102 Lásd Buknicz Ferenc: A katonai stratégia (hadászat) alapvető kérdései. Doktori értekezés, ZMNE, 
2001. és Deák János: A nemzeti katonai stratégia alapvető kérdései. Doktori értekezés, ZMNE, 2001., 
103 Ács Tibor: A hadikultúra históriájához. In.: Hadtudomány, 2005., 2. szám, 15-26.p.; Deák János: A 
katonai stratégiák változásai és fejlődésük lehetséges irányai. In.: Hadtudomány, 2008., 55-69.p.; Deák 
János.: Napjaink és a jövő háborúja. In.: Hadtudomány, 2005., 1. szám, 29-49.p.; Porkoláb Imre: Aszim-
metrikus hadviselés. In.: Új Honvédségi Szemle, 2006., 7. szám, 19-31.p.; uő.: Aszimmetrikus hadviselés: 
az ortodox és a gerilla hadikultúra összecsapásai. In.: Hadtudomány, 2005., 4. szám, 188-193.p.; Forgács 
Balázs: Háború és hadikultúrák. In.: Új Honvédségi Szemle, 2002. október, 130-139.p.; Forgács Balázs.: 
Káosz vagy rend a gerilla hadviselésben?  
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nai szakírók egy része, köztük Deák János, egy új típusú hadikultúra megjelenését lát-

ják.104 E mögött a gondolatsor mögött rejtőzik a kérdés: vajon az erőszak-alkalmazás 

eszközeinek fejlődése mennyiben változtatja meg a hadikultúrák korábbi felosztását. 

1.2. A HADIKULTÚRA FOGALMI ÉRTELMEZÉSE 

A hadikultúra fogalmát hiába keressük akár a külföldi (angolszász, orosz), akár a 

hazai hadtudományi lexikonokban. Újszerűsége, kiforratlansága miatt nem került azok 

közé a fogalmak közé, melyek a háború jellegét, törvényszerűségeit, a fegyveres erőket, 

a fegyveres harc megvívásának módjait, a háborút megelőző és követő időszakokat, 

vagy a biztonsági környezetet írják le. Amint azt már említettük, a magyar Hadtudomá-

nyi Lexikonba sem került bele, pedig a fogalom hazai megalkotója, Kovács Jenő, mint a 

hadtudomány-elmélet és a hadművészet területeinek szakértője aktívan részt vett a köte-

tek megalkotásában. 

Az angolszász szakirodalomban megtalálható viszont a katonai kultúra (military 

culture) fogalma.105 R. A. D. Applegate és J. R. Moore Warfare – an Option of 

Difficulties. A Examination of Forms of War and the Impact of Military Culture (Hadvi-

selés – a nehézségek opciója. A háború formáinak vizsgálata és azok hatása a katonai 

kultúrára.) című tanulmányukban106 abból indultak ki, hogy minden katonai szervezetre 

hatnak bizonyos feltételek (terep, fegyverrendszerek, idő, erőforrások, kiképzés, er-

kölcs) és körülmények (földrajzi tényezők, hadászati célkitűzések, éghajlat, szövetsége-

                                                 
104 „…elképzelhető, – és valószínűleg jól indokolható –, hogy a magas szintű technológiákat alkalmazó, 
és képességeiknél fogva azokat haderejükkel globálisan is érvényesíteni tudó haderők egy magas szintű 
hadikultúrát képviselnek, azok a haderők pedig, amelyek nem rendelkeznek sem hasonló technológiákkal, 
sem korszerű szervezetekkel, sem korszerű kiképzési doktrínákkal valószínűleg más, elmaradottabb, netán 
a gépi háborúk szintjén maradt hadikultúrát képviselnek.” Deák János: A katonai stratégiák változásai és 
fejlődésük lehetséges irányai. 69.p. (Deák János kiemelése) 
105 Megjegyzendő, hogy bár az orosz-szovjet hadtudomány fogalomtárából hiányzott ez, illetve az ehhez 
tartalmilag hasonlító fogalom, Kovács Jenő szerint „a volt szovjet hadtudomány a hadviselés módjai és 
formái témakörében vizsgálta a hadikultúra fogalmához legközelebb álló problémák körét.” (In.: Kovács 
Jenő: Magyarország katonai stratégiája.[Komplex kutatási téma] II. kötet, 18.p.) Kovács Jenő az 1960-as 
évek második felében  ugyan foglalkozott a hadviselési mód fogalmának értelmezésével a találkozó-
ütközet problematikájának boncolgatásakor (ld. Kovács Jenő: A fegyveres küzdelem megvívásának mód-
ja. In.: Honvédelem, 1967., 4. szám, 7-19.p, illetve uő.: A fegyveres küzdelem megvívásának módjai. In.: 
Honvédelem, 1967., 7. szám, 3-12.p.), de eredményei még csak az orosz- szovjet hadtudomány álláspont-
jait rögzítették. Fogalmazása szerint a hadviselési mód „…a különböző szintű fegyveres tevékenységek 
által megoldandó feladatok érdekében alkalmazott (formák) módszerek, vagy eljárások összessége.” (In.: 
Kovács Jenő: A fegyveres küzdelem megvívásának módja. 12.p) A hadikultúra fogalmának mélyebb 
kibontása, illetve bevezetése a hazai hadtudomány fogalmi rendszerébe azonban csak az angolszász néze-
tek feldolgozása után vált számára lehetővé. 
106 Applegate, R. A. D. – Moore, J. R.: Warfare – an Option of Difficulties. A Examination of Forms of 
War and the Impact of Military Culture. 13-20.p. 
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sek jelenléte, lakosság száma, iskolázottság szintje), melyek egyfajta keretet adnak, 

amelyen belül működik a katonai szervezet és kialakul a katonai kultúra.107 

Ez utóbbi fogalmat a következő meghatározással definiálták: „A katonai kultúra 

olyan elképzelések, hiedelmek, előítéletek és felismerések együttese, amelyek alakítják és 

meghatározzák a kapcsolatot az alkotórészek között. Ennek eredményeképpen a katonai 

kultúra határozza meg a belső feltételeket, így például a kritériumok kiválasztását és 

támogatását, a kiképzést, a nevelést, az erőforrások biztosítását és a katonai nyelvezet 

szókészletét; ezek lényegében úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy megkülönböztető jel-

leget adnak a katonai szervezetnek és meghatározzák azoknak a hadműveleteknek a 

jellegét, amelyeket képesek végrehajtani, következésképpen a számításba vett háború 

formáját is. Ily módon egy hadsereg belső feltételei (azaz kultúrája) nagyobb befolyást 

gyakorolhat a szóba jövő háború formájára, mint a külső feltételek és körülmények – 

amelyek adott esetben negatív következményekkel is járhatnak.”108 Ez a tanulmány, il-

letve definíció képezte alapját a hadikultúra Kovács Jenő-féle terminus technicus hazai 

bevezetésének. 

Amint már említettük, Kovács Jenő az 1990-es évek elején kísérletet tett egy 

önálló, hazai katonai stratégia elméleti alapjainak megalkotására. Ennek keretein belül 

foglalkozott a hadikultúrákkal is, összevetve kora nyugati és keleti hadtudományi isko-

láinak egymástól olykor szöges ellentétben álló nézeteit. Vizsgált fogalmunkat a szerző 

a már említett OKTK pályamunkájának Katonai stratégia és hadikultúrák című fejeze-

tében109 fogalmazta meg. A katonai teoretikus – a nyugati szakirodalom mellett – abból 

a tapasztalati tényből indult ki, hogy az egyes népek, társadalmak, illetve ezek katonai 

vezetői eltérő módon próbálták meg alkalmazni a rendelkezésre álló fegyveres erőket. 

Ebből eredt az a felismerés, hogy a szembenálló felek legtöbbször más és más kultúr-

körhöz tartoztak, eltérő kulturális értékeket hordoztak magukban és vallottak maguké-

nak. Emiatt a hadvezérek más módon vezették kötelékeiket, más harceljárásokat tartot-

                                                 
107 Applegate, R. A. D. – Moore, J. R.: Warfare – an Option of Difficulties. A Examination of Forms of 
War and the Impact of Military Culture. 13.p. 
108 Uo. 16.p. A fogalom angol eredetije így szól: „A military culture is the collection of ideas, beliefs, 
prejudices and perceptions which constitute and determine the relationship between the constituent parts. 
As a result, the military culture determines internal conditions such as selection and promotion criteria, 
training, education, the allocation of resources and the vocabulary of military debates; these in turn 
combine to give a distinct character to a military organism and determine the nature of operations they 
can carry out and hence the form of war they adopt. Thus the internal conditions of an army (i.e. its 
culture) can have a greater influence on the form of war adopted than the external conditions and 
circumstances – this can be the path to defeat.” A magyar fordítást közli Ács Tibor: A hadikultúra histó-
riájához. In.: Hadtudomány, 2005., 2. szám, 15.p. 
109 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája.(Komplex kutatási téma) II. kötet. 12-48.p. 
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tak alkalmazandónak. Felfedezte, hogy – mint sok minden más – a hadviselés is függött, 

sőt még mindig függ az egyes társadalmak kultúrájától: ezért különböztetett meg hadi-

kultúrákat. Ennek alapján Kovács Jenő szerint a hadikultúra „a hadviselést érintő kato-

nai, szellemi és anyagi értékek azon összessége, amely az ellenség erőinek felbomlasztá-

sának, illetve a saját csapatok megőrzésének alapirányát jelöli meg. A hadikultúra ne-

vezhető a hadtudomány irányultságának (áramlatának), a hadsereg karakterének, de 

másként is.”110 Látható, hogy a Kovács Jenő által transzformált fogalom az angol erede-

tihez képest rövidült és jelentősen egyszerűsödött. Ennek okát abban látjuk, hogy a ma-

gyar katonai teoretikus más kategóriarendszerben gondolkodott, mint angolszász kortár-

sai. Míg Kovács Jenő az orosz-szovjet hadtudomány alapjai mellett – bizonyos fokig – 

ismerhette a nyugati (angolszász) hadügyet is, ugyanez nem igaz fordítva brit kortársai-

ra. Ebből kitűnik a magyar katonai gondolkodó szellemi nagysága is, mert az igen me-

rev orosz-szovjet hadtudományi fogalomrendszer keretei közé sikerrel illesztette be az 

alapvetően nyugati gondolkodásmódot tükröző terminus technicus-t. 

Kovács Jenő értelmezésében a hadikultúra „olyan társadalmi és katonai szellemi 

és anyagi alapfeltétel, adottság, amelyre ráépülnek az aktuális háború jellegéből, a ha-

ditechnika színvonalából, a hadszíntér-viszonyokból, a moráltól függő alakzatok. A har-

                                                 
110 Megjegyezzük, hogy Kovács Jenő idézett művében a hadikultúra fogalmát a kultúra definíciójából 
vezette le, miszerint „a kultúra történelmileg kialakult szellemi, anyagi értékek összessége. Meghatáro-
zott felfogásoknak, törekvéseknek, megmozdulásoknak sajátos kifejezője. A kultúra legmarkánsabban a 
célokban és az azok felé való haladás alapirányában jut érvényre. A kultúra értékei mélyen bevésődtek az 
emberek tudatába, s feltűnik gyakorlati tevékenységük minden mozzanatában.” Kovács Jenő: Magyaror-
szág katonai stratégiája.(Komplex kutatási téma) II. kötet. 17-18.p. 
A kultúra fogalmának külön szakirodalma van, melynek áttekintése ugyan nem tárgya dolgozatunknak, 
mégis fontosnak tartjuk néhány definíció ismertetését, annak bemutatására, hogy a Kovács Jenő-i értel-
mezés mennyiben esik egybe a más diszciplínákban alkalmazott fogalmakkal. Etimológiai megközelítés 
szerint a kultúra „latin jövevényszó, vö. latin culture »gondozás, művelés; gazdagság, szellemi képzés«. 
Ez a latin colere »gondoz, művel« igére vezethető vissza.” In.: Zaicz Gábor (főszerk.) Etimológiai szótár. 
Magyar szavak és toldalékok eredete. Tinta Könyvkiadó, Bp., 2006., 458.p (eredeti kiemelés). A Magyar 
Értelmező Kéziszótár szerint a kultúra „az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összes-
sége. A művelődés valamely területe, ill. vmely(sic!) korszakban, vmely(sic!) népnél való megnyilvánulá-
sa.” In.: Pusztai Ferenc (főszerk.): Magyar Értelmező Kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Bp., 2003., 774.p. A 
Britannica Hungarica Világenciklopédiában a kultúra „…az emberi ismeret, meggyőződés és magatartás 
összefüggő elemeiből kialakult rendszer. Eszerint tehát a kultúra magába foglalja a nyelvet, a különféle 
eszméket, hiedelmeket, szokásokat, tabukat, szabályokat, kódokat, intézményeket, eszközöket, technikákat, 
művészeti alkotásokat, rituálékat, valamint egyéb kapcsolódó elemeket. E meghatározás a kultúrát fejlő-
dőnek tekinti, a fejlődés pedig abból fakad, hogy az ember tanulni tud…” In.: Széky János (főszerk.): 
Britannica Hungarica. Világenciklopédia. XI. kötet. Magyar Világ Kiadó, Bp., é.n., 121.p. A Magyar 
Nagylexikon meghatározásában a kultúra „…azon képességek, (anyagi, viselkedésbeli, szellemi) teljesít-
mények, társadalmi intézmények stb. összessége, amelyek megkülönböztetik az embert az állatvilágtól, és 
amelyek révén a történelem folyamán természeti állapotából kiemelkedett.” A szócikkben – Herder meg-
közelítését követve – rögzítik, hogy a nemzetek kultúrái különböznek, valamint – Tylor értelmezése alap-
ján – társadalmi meghatározottságúak. In.: Glatz Ferenc (szerk. biz. eln.): Magyar Nagylexikon. 11. kötet. 
Magyar Nagylexikon Kiadó, Bp., 2000., 619-620.p. Úgy gondoljuk, hogy a hadikultúra fogalma igazolha-
tóan származtatható a kultúra fogalmából, hiszen minden nép hadviselésének jellege függ a társadalom 
kultúrájától. 
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cászati szabályzatok, főleg az utóbbi függőségekből adódó elveket, szabályokat fogal-

mazzák meg. A hadikultúra azonban az érvényes szabályzatoknál jóval szélesebb értel-

mű. A hadikultúra a társadalmi élet egészét (tudomány, művészet, oktatás, gazdaság, 

stb.) áthatja.”111 Röviden szólva, a magyar katonai gondolkodó értelmezésében a hadi-

kultúra megmutatja, hogy az adott társadalom miként viszonyul országa hadügyéhez, és 

ennek folyományaként az is kitapintható, hogy a hadsereg katonái miként viszonyulnak 

a háborúhoz. 

Kovács Jenő az alábbi három hadikultúrát különböztette meg: a 

mozgáscentrikus, az anyagcentrikus és a gerilla hadviselés hadikultúráját. Megjegyzen-

dő, hogy a – Kovács Jenő kutatásainak alapul szolgáló – Applegate és Moore-féle ta-

nulmányban négy hadviselési formát különítettek el: állásháború (positional war), ma-

nőverező háború (manoeuvre war), mélységi behatolás (long range penetration) és ge-

rillaháború (guerilla war). Az angolszász kategorizálás esetében a fogalmak együttes 

alkalmazása láthatóan arra vall (hadműveleti-harcászati, hadászati sőt a nagystratégiai 

fogalmak összekeverése), hogy az angolszász szakírók elméleti rendszere az 1980-as, 

1990-es évek fordulóján kiforratlan volt. Ez arra ösztönöz minket, hogy a Kovács Jenő 

által megteremtett kategóriarendszert alkalmazzuk. Az erőszak-alkalmazás szempontjá-

ból ebben kategorizált hadikultúrákat két csoportba lehet osztani: a megsemmisítést fő 

stratégiai célként megfogalmazó hadikultúra a mozgáscentrikus, míg az anyagcentrikus 

és a gerilla hadviselés hadikultúrája a kifárasztást preferálja – másként fogalmazva az 

első a direkt, míg az utóbbiak az indirekt hadviselés jellemzőit hordozzák magukban.112 

Az adott hadikultúrák, illetve az azokat – legtöbbször akaratlanul követő – államok 

ezeknek a stratégiai céloknak megfelelően alakították ki fegyveres erőiket, és fogalmaz-

ták meg a háborúra vonatkozó alkalmazási szabályaikat és vívták meg háborúikat. 

1.3. A HADIKULTÚRÁK HADELMÉLETI ALAPJAI 

Feltűnik Kovács Jenő hadikultúrákról szóló tanulmányának olvasásakor, hogy a 

szerző a fogalom hadelméleti alapjaival, a különféle hadikultúrák alapvető elméleti teo-

retikusaival keveset foglalkozott. Munkáját főleg szekunder forrásokból építette föl, a 

primer források ezekhez képest számszerűen kevésnek tűnnek. Úgy véljük, a jelenség 

                                                 
111 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája.(Komplex kutatási téma) II. kötet. 18-19.p. 
112 Forgács Balázs: Háború és hadikultúrák. Forgács Balázs: Napjaink hadikultúrái. In.: Szelei Ildikó 
(szerk.): Hadtudományi Doktorandusz Konferencia 2008. Konferenciakötet, ZMNE, Bp., 2008., 101-
110.p.; Kessel, Eberhard: Die doppelte Art des Kriegs. 157-174.p.; Nagy Miklós Mihály: A katonai erő-
szak elmélete és a XX. század. 146-175.p.; Nagy Miklós Mihály: A terrorizmus hadelmélete. 16-20.p.;  
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magyarázata Kovács Jenő életművében rejlik: a katonai teoretikus munkássága főleg a 

gyakorlati életre, a gyakorlati igények kielégítésére irányult, míg a hadelméleti alapok 

feltárása – láthatóan – másodlagos szempont volt számára. A hadikultúrák témaköre 

csupán egy részfejezete volt az új magyar katonai stratégia kidolgozásának, így a már 

fentebb említett körülmények, illetve Kovács Jenő korai halála adhatnak magyarázatot a 

mélyebbre ható kutatások elmaradására. Korábbi tanulmányaink és az általunk feldol-

gozott primer, valamint szekunder források és szakirodalom alapján azonban úgy vél-

jük, hogy a hadikultúrák problémakörének feltárásakor – mint majd látjuk – hadelméleti 

alapul szolgálhatnak a Clausewitz-i hadelmélet erőszak-alkalmazással foglalkozó részei. 

Ennek alapján fogalmaztuk meg disszertációnk hipotézisét, mely szerint a modern kori 

hadügyben az egyes nemzetek történelmének, kultúrájának és műveltségének megfelelő-

en különböző hadikultúrák (a háborúval és a hadviseléssel kapcsolatos elképzelések 

rendszerei) alakultak ki. E gondolati rendszerek a had- és a történettudomány, valamint 

az egyéb társadalomtudományok vizsgálati és kutatási módszereivel kimutathatóak és 

megjelennek napjaink hadügyében is, de napjainkban a hadikultúrák közötti, Kovács 

Jenő által megfogalmazott éles határvonalak elmosódása figyelhető meg.  

Fenti hipotézis alapjait Clausewitz a háborúról, annak kettős jellegéről, illetve a 

kifárasztás és a megsemmisítés paritásáról alkotott tézisei adják.113 Nem kívánjuk itt 

ismételni Clausewitznek a háború kettős jellegéről írott és részben már idézett sorait, 

csupán megjegyezzük, hogy a porosz katonai teoretikus korszakalkotó művében, a Vom 

Kriege-ben eltérő mélységben bár, de azoknak valójában egyenlő súlyt tulajdonítva írta 

le a háborúk megvívása mögött meghúzódó, a megsemmisítésre, illetve kifárasztásra 

való törekvését. Amíg az előbbi teljes mélységét kimutatta, addig az utóbbiról szóló 

részek csupán vázlatos és elnagyolt formában kerültek a műbe. Ez azonban nem jelenti 

azt, hogy Clausewitz kisebb jelentőséget tulajdonított volna a hadviselés indirekt formá-

jának – ezt igazolja a művéhez fűzött Értesítése is. Ebből az is kiderül, hogy a szerző 

szándékában állt a mű alapos átdolgozása, átstrukturálása, de ez a katonai gondolkodó 

korai halála miatt nem következett be. Ahogyan azt Nagy Miklós Mihály megfogalmaz-

ta, „a lényeges azonban az, hogy már Clausewitz is ismerte a háború kettős jellegét. 

Arról szólva, hogy egy terület birtokbavételével próbálnak majd a béketárgyalásokon 

                                                 
113 A témáról bővebben lásd Clausewitz, Carl von: A háborúról. I – II. kötet. (különös tekintettel a mű 
Értesítésére, illetve a 8. könyvre); Kessel, Eberhard: Die doppelte Art des Kriegs. 157-174.p.; Perjés Gé-
za: Clausewitz.; uő.: Clausewitz és a háború praxeológiája.; Nagy Miklós Mihály: A katonai erőszak 
elmélete és a XX. század. 146-175.p. 
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érdeket érvényesíteni, tulajdonképpen megalapozta azt a véleményt, hogy a fegyveres 

erők nem pusztán harci alkalmazásra valók.”114 

A hadikultúrák jelenségét vizsgálva, korábbi tanulmányaink és szakirodalmi is-

mereteink alapján úgy véljük, hogy napjaink hadügyének jelenségei, mint például a ter-

rorizmus is, értelmezhetőek a kifárasztás és a megsemmisítés paritásával.115 Valójában 

az egyes, Kovács Jenő által megfogalmazott hadikultúrák hadelméleti szempontból 

megfelelnek a kifárasztás és a megsemmisítés kategóriáinak, amennyiben – ahogyan 

már említettük – a mozgáscentrikus egyenlő a megsemmisítésre törekvő hadviselési 

móddal, illetve az anyagcentrikus és a gerilla hadviselés hadikultúrája megfeleltethető a 

kifárasztásra törekvéssel. Elméleti csapdát alkotnánk azonban, ha azt próbálnánk iga-

zolni gyakorlati, hadtörténelmi példákkal, hogy a fent említett hadikultúrák egymástól 

határozottan elkülönülnek, közöttük markáns határvonal húzódik. Már a XIX. század 

második felében a hadtörténészek között kirobbant nagy hadelméleti vitában, a 

Delbrück nevével fémjelzett „stratégiavitában”116 is igazolódott, hogy az egyes háborúk 

folyamán kristálytisztán sem a kifárasztásra, sem pedig a megsemmisítésre irányuló 

stratégiai cél nem jelentkezik. Az egyes háborúk hadtörténeti tapasztalatai azt mutatják, 

hogy bár eltérő hangsúllyal, de mindkettő megjelenik a háborús aktusok legfelső régiói-

ban. Ebből az következik, hogy bár az elmélet síkján élesen el lehet különíteni a fentebb 

megnevezett három hadikultúrát, a valóságban az egyes hadikultúrákat jellemző tünetek 

keveredve jelennek meg, és napjainkban a hadikultúrákat egymástól markánsan elvá-

lasztó keretek fokozatos eltűnése tapasztalható. 

Mindenek előtt azonban szükségesnek látjuk röviden ismertetni Clausewitz erő-

szak-elméletét, mert az egyetemes hadelmélet módszertanát követve, disszertációnk 

további fejezeteit – amint azt már a bevezetőben említettük – részben a porosz katonai 

teoretikus elméleti munkásságának téziseire építjük. 

A hadikultúrák vizsgálatával kapcsolatban először a háború fogalmából kell ki-

indulni. Ezt Clausewitz a következőképpen határozta meg: „a háború tehát erőszak 

                                                 
114 Nagy Miklós Mihály: A katonai erőszak elmélete és a XX. század. 155.p. 
115 Hahlweg, Werner: Theoretische Grundlagen der modernen Guerilla und des Terrorismus. (A modern 
gerilla és a terrorizmus elméleti alapjai.) In.: Tophoven, Rolf (szerk.): Guerilla und Terrorismus heute. 
Politik durch Gewalt. Wehr und Wissen Verlagsgessellschaft mbH, Koblenz/Bonn, 1976., 13-29.p.; Nagy 
Miklós Mihály: A terrorizmus hadelmélete. 16-20.p.; Kiras, James D.: Terrorizmus és irreguláris hadvise-
lés. 264-293.p.; Forgács Balázs: Káosz vagy rend a gerilla hadviselésben? 88-100.p. 
116 A témáról bővebben lásd Delbrück, Hans: Nachtrag. Über den Gegensatz der Ermattung- und 
Niederwerfungstrategie. (Utóirat. A kifárasztó és a megsemmisítő hadászat ellentétéről.) In.: uő.: 
Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Gesichte. 514-521.p. és Perjés Géza: Clausewitz. 
438-448.p. 
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alkalmazása, hogy ellenfelünket saját akaratunk teljesítésére kényszerítsük.”117 A Vom 

Kriege első könyve, amely a háború természetének kérdéskörét járja körül, közvetlenül 

a háború fogalmának definiálása után a háborús erőszak működését vizsgája: megálla-

pítja, hogy a háborús erőszak a végletekre tör és ezt a folyamatot három kölcsönhatás 

fokozza. Az első abban áll, hogy az egymással konfliktusban levő ellenfelek, győzel-

mük kivívásához egyre növekvő mértékben, egymásra gerjesztő hatással, alkalmaznak 

erőszakot.118 A második, a háborús erőszakot gerjesztő kölcsönhatás lényege abban rej-

lik, hogy a felekre kényszerítően hat az a saját létükkel kapcsolatos bizonytalanság, 

amely addig áll fent, ameddig ellenfelüket védtelenné nem teszik. Az ellenfél leveréséig 

ugyanis mindkettő attól tart, hogy ellenfele ugyanezt teszi vele, így a felek kénytelenek 

a végsőkig fokozni a háborús erőszakot. 119 A végletekre törő erőszakot fokozó harma-

dik kölcsönhatás abból indul ki, hogy a szembenálló ellenfelek kölcsönösen tisztában 

lehetnek ellenfelük valószínű ellenálló erejével, ezért mindkettő addig fokozza az erőfe-

szítéseit, míg a másik fél fölé nem kerekedik, vagy amíg csak bírja.120 A végletekig törő 

erőszak tulajdonképpen maga az abszolút háború kategóriája, amely azonban csak elmé-

leti síkon létezik. 

A porosz katonai teoretikus a háborús erőszakot gerjesztő három kölcsönhatás 

után azonnal felteszi a kérdést, miszerint „miképpen módosul mindez a valóságban?”121 

Tisztázza, hogy mindez csak akkor következhetne be, ha „1. ha a háború elszigetelt 

jelenség volna, váratlanul, hirtelen keletkeznék, és nem függne össze az eddigi állami 

élettel; 2. ha egyetlen vagy egyidejű döntések sorozatából állana; 3. ha, végezetül, teljes 

döntést hozna, és nem kellene már eleve számolni a nyomában keletkező rá visszaható 

politikai helyzettel.”122 Röviden szólva, a valóságos háborúban a háborús erőszakot 

végletekig fokozó erőszak mellett az erőszakot mérséklő tényezők is fellépnek, sőt mi-

nél erősebben érvényesülnek a gerjesztő tényezők, annál erősebben jelentkeznek az 

azokat mérséklők. Mindezek alapján egyetértünk Nagy Miklós Mihállyal, akiknek vé-

leménye szerint „…Clausewitznek a háborús erőszakról alkotott logikai rendszere ön-

                                                 
117 Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. 37.p. 
118 „…mindegyik fél parancsolóan törvényt szab a másik számára, s ezzel olyan kölcsönhatás áll elő, 
amely szükségszerűen a végletekhez vezet.” Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. 40.p.  
119 „A végső győzelemig egyik fél sem a maga ura, mert a másik magatartása kényszerítőleg hat reá.” 
Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. 41.p. 
120 „Ha ily módon az ellenfél valószínű ellenállóereje megállapítható, hozzá szabhatjuk saját erőfeszíté-
sünket, addig fokozva azt, amíg fölénybe nem kerülünk – vagy ha erre nem volnánk képesek –, amíg csak 
bírjuk. Ám az ellenfél is ugyanazt teszi, és ebből újabb versengés támad, amely elméletileg, megint a vég-
letekig fokozódik.” Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. 41.p. 
121 Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. 41.p. 
122 Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. 42.p. 
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magát szabályozó egységes viszonyrendszer, amely belső mechanizmusával akadályozza 

az erőszak végletekre törését.”123 

A háborús erőszakot gátló tényezők közül a legfontosabb a háború politikai cél-

ja124, hiszen „a háború a politikai érintkezésnek csak egy része, tehát éppenséggel nem 

önálló.”125 A háborút ugyanis – Clausewitz szerint – „csak a kormányok és a népek 

politikai érintkezése idézi elő.”126 Ebből kiindulva állítja, hogy „a háború nem más, a 

politikai érintkezésnek más eszközök beleelegyítésével való folytatásánál.”127 Így tehát a 

háború megvívásának módjára is hatással van a politika, hiszen „…a háború alapját 

képező és irányát meghatározó valamennyi tényező: a magunk és az ellenfél hatalma, 

mindkettőnk szövetségesei, a népek és kormányok jelleme stb., mint azt az első könyv 

első fejezetében felsoroltuk – politikai jellegűek, és a politikai érintkezéssel annyira ösz-

szefüggnek, hogy attól lehetetlen elválasztani őket.”128 „Egyszóval a hadművészet a 

legmagasabb álláspontján politikává válik, de természetesen olyanná, mely nem jegyzé-

keket irkál, hanem csatákkal szolgál.”129 Kessel alaptanulmányában megerősíti a fenti 

idézet megállapításait, miszerint „a háború jellege a politikai célkitűzés jellegétől függ, 

vagy még inkább függhet, ahogyan fordítva, már a politikai célt is befolyásolja a politi-

kai állapot jellege, amely politikai állapotból a háború ered.”130 

A fentebbiekből kiindulva könnyen megállapítható, hogy a háború céljának kitű-

zése is a politikai szándékot tükrözi. Kessel véleménye szerint „ezt az egész dolgot két 

fő fogalomra lehet felosztani: egyfelől a politikai célra a háború kitörésekor, másfelől 

pedig a politikának a dolgok állása szerint, alkalmasint változó, a háborús tevékenység 

során a hadviselésre gyakorolt befolyására.”131 Ez a politikai cél jelenik meg 

Clausewitz Vom Kriege-jének Értesítésében, mely szerint „a háború kettős jellegéből 

folyóan célunk vagy az ellenség leverése, hogy politikailag megsemmisítsük, illetve vé-

dekezésre képtelenné tegyük, és így nekünk tetsző békére kényszerítsük, vagy csupán 

                                                 
123 Nagy Miklós Mihály: A katonai erőszak elmélete és a XX. század. 152.p. 
124 A háborút mérséklő politikai célról írja Clausewitz. „A politika így a mindent felülmúló háborúból 
puszta eszközt csinál. A két kézzel és teljes erővel egyetlen csapásra emelt rettenetes pallos könnyű, 
kézhezálló karddá, némelykor még tőrré is válik, amellyel a politika váltakozva támad, cselez és elhárít.” 
Clausewitz, Carl von: A háborúról. II. kötet. 446.p. 
125 Clausewitz, Carl von: A háborúról. II. kötet. 444.p. A politika és a háború közötti viszonyról bővebben 
lásd a Vom Kriege 8. könyve 6. fejezetének A) és B) részét, Clausewitz, Carl von: A háborúról. II. kötet. 
442-451.p.  
126 Clausewitz, Carl von: A háborúról. II. kötet. 444-445.p. 
127 Clausewitz, Carl von: A háborúról. II. kötet. 445.p. 
128 Clausewitz, Carl von: A háborúról. II. kötet. 445.p. 
129 Clausewitz, Carl von: A háborúról. II. kötet. 448.p. 
130 Kessel, Eberhard: Die doppelte Art des Kriegs. 159.p. 
131 Kessel, Eberhard: Die doppelte Art des Kriegs. 159.p. 
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bizonyos területek meghódítása az ellenfél országának határán, hogy megtartsuk, il-

letve a békekötésnél ütőkártyaként játszuk ki.”132 A háború kettős jellegéből – meg-

semmisítésre, illetve kifárasztásra törekvés – kiindulva elmondható, hogy a mindkettő-

ben érvényre jutó háborús akaratnak egészen különböző irányai jönnek létre, amelyek a 

hadviselés alkalmazásában és intenzitásában jelennek meg.133 A két eltérő jelleg közötti 

átmenetről Clausewitz is ír: a közös elem mindkettőnél az erőszak, mely Kessel szerint 

egyesíti a két típust, „ezért válthat át tulajdonképpen a háború egyik fajtából a másik-

ba.”134  

Véleményünk szerint a fentiekben megállapított jelenségek tükröződnek a hadi-

kultúrák közötti eltérésekben is, azaz a politikai cél által meghatározott háborús törek-

vések mögött meghúzódó erőszak-alkalmazás különbözőségeiben. A hadikultúrák vizs-

gálatakor jellemzőik górcső alá vételével lehet legpontosabban elkülöníteni egymástól 

azokat – az eltérések ugyanis több területen jelentkeznek: kimutathatóak az erőszakban, 

a politikai célokban, az erőszak fokozataiban, valamint a megsemmisítés és kifárasztás 

paritásában.135 

A mozgáscentrikus hadikultúra – mely megsemmisítő jelleggel bír – az erősza-

kot egyensúlyban tartja, belpolitikai célja nincs és ennél a hadikultúránál az erőszak-

alkalmazás két fokozata figyelhető meg – az első fokozatban a cél az ellenséges erők 

szétverése, míg a második fokozatban az erőszak-alkalmazás az akaratérvényesítésre 

koncentrál. Az anyagcentrikus hadikultúra – mely kifárasztó jellegű – az erőszakot vagy 

mérsékli, vagy egyensúlyban tartja, belpolitikai célja szintén nincs, viszont ennél a ha-

dikultúránál az erőszak-alkalmazás egy fokozata tükröződik, hiszen itt az erőszak való-

jában az ellenség társadalmi ellenállásának megtörésére irányul, minden más csak ezt 

szolgálja. A gerilla hadviselés hadikultúrájánál – mely szintén kifárasztó jellegű – az 

erőszak fokozásának lehetünk szemtanúi, viszont az eddigiektől eltérően belpolitikai cél 

is megfigyelhető, de az erőszak-alkalmazás jellege megegyezik az anyagcentrikus hadi-

kultúránál leírtakkal. 

                                                 
132 Clausewitz, Carl von: A háborúról I. kötet. 29. p. (Clausewitz kiemelése) A háború kettős jellegének 
értelmezéséről, és a háborúban meghúzódó politikai akaratról lásd még Kessel, Eberhard: Die doppelte 
Art des Kriegs. 157-174.p. 
133 Kessel, Eberhard: Die doppelte Art des Kriegs. 157.p. 
134 Kessel, Eberhard: Die doppelte Art des Kriegs. 169.p. 
135 A hadikultúrák közötti különbözőségeket bemutató összehasonlító táblázatot lásd a 3. számú mellék-
letben. A hadikultúrákat leíró jellemzők (a megjelenő erőszak mikéntje; a politikai célok irányultsága; az 
erőszak fokozatai; a megsemmisítés és a kifárasztás paritásának vizsgálata) minden hadelmélet legfőbb, 
visszatérő kérdései. 
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A különféle hadikultúrák vizsgálatához azonban, módszertani szempontból kü-

lön-külön kell a ponetuíció módszerét alkalmaznunk, azaz egyenként kell létük hadel-

méleti alapjait és forrásaikat feltárni és elemezni. A források elemzésekor tehát a követ-

kező fejezetekben egyenként vesszük sorra és vizsgáljuk meg a hadikultúrákat. A bemu-

tatáskor az alábbi módszertani rendszert követjük. A fejezeteket négy nagyobb részfeje-

zetekre tagoljuk: az első részben meghatározzuk a vizsgált hadikultúrát Kovács Jenő 

munkája alapján, majd a másodikban a 3. számú mellékletben leírt jellemzőiket (mely 

hadtudományi munkát tekintjük az adott hadikultúra hadelméleti alapjának; mi jellemzi 

az erőszak-alkalmazást és megjelenik-e belpolitikai cél e mögött; hány fokozatú az erő-

szak-alkalmazás; hogyan jelentkezik a megsemmisítés és a kifárasztás paritása; melyik 

az elsődleges haderőnem). A harmadik részfejezetben ismertetjük a vizsgált hadikultúra 

legfontosabb primer és szekunder forrásait, valamint értékeljük a meghatározó téziseket, 

és az utolsó részfejezetben szintetizáljuk az adott hadikultúra főbb jellemzőit. 
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2. A MOZGÁSCENTRIKUS HADIKULTÚRA 

2.1. A MOZGÁSCENTRIKUS HADIKULTÚRA KOVÁCS JENŐ 
MŰVÉBEN 

Kovács Jenő a Magyarország katonai stratégiája (Komplex kutatási téma) című 

munkájában a Katonai stratégia és hadikultúrák fejezet A mozgáscentrikus hadikultúra 

című alfejezetében foglalkozik a direkt hadviseléssel.136 A hivatkozott irodalmak között 

csak szekunder forrásokat találhatunk a témára vonatkozóan, a hadviselés e formájának 

elméleti teoretikusai közvetlenül nem szerepelnek a feldolgozott források között, noha 

azokat átolvasva, megbizonyosodhatunk arról, hogy munkásságuk közvetetten kimutat-

ható a magyar katonai teoretikus munkájában. 

A mozgáscentrikus hadikultúra alapvető vonásairól Kovács Jenő megállapította, 

hogy manőverező háborúkban bontakozhat ki, melyekben a politika célja bizonyos terü-

letek birtokbavétele.137 A manőverező háború erre a fajta hadviselésre kialakított, fizika-

ilag és szellemileg kiképzett haderőt igényel. E hadikultúra jellegzetessége és egyben 

lételeme a támadás, mely az ellenség gyenge pontjára irányul. A gyors ütemű, sorozatos 

támadások eredményei sikert sikerre halmozhatnak, melyek az ellenfelet vert helyzetbe 

hozzák mind fizikai, mind pedig pszichikai értelemben. Kovács Jenő megjegyezte, hogy 

e hadikultúra is ismeri természetesen a védelmet a támadás mellett, de az előbbi mindig 

csak ideiglenes eljárás: az erők kisebb részével végrehajtott műveletek vagy az elakadt 

támadás feltételeinek újbóli megteremetése céljából szükségesek, vagy az ellenfél lekö-

tése céljából, hogy megfossza azt a támadás lehetőségétől.138 A saját erők biztonságának 

megteremtése érdekében a mozgáscentrikus hadikultúrát a nagy erőkkel történő csa-

pásmérés, majd az ellenség mélységébe való ütemes behatolás jellemzi, amely lehetővé 

teszi mind nagyobb terepszakaszok birtokbavételét, illetve megtartását. Az ellenséggel 

szembeni fölényt nem a csapatok létszámfölényével, az anyagi eszközök sokaságával 

teremtik meg e hadikultúra követői, hanem manőverekkel, melyek az ellenféllel szem-

beni kedvező helyzetet teremtenek. A kedvező helyzet kialakításával lehetővé válik az 

                                                 
136 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája. (Komplex kutatási téma) II. kötet. 22-27.p. 
137 A megszerzett területekkel való politikai nyomásgyakorlás Clausewitz Vom Kriegéjében is felmerül, 
mint a korlátozott célú hadviselés egyik módszertani példája. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az olvasó 
figyelmét, hogy a fenti jelenség Kovács Jenőnél eltérő értelmezésben szerepel. Az elméleti eltérés okát 
abban látjuk, hogy Kovács Jenő a Clausewitz-féle hadelméletben – az orosz-szovjet hadelméleti iskolában 
történt szakmai neveltetése miatt – néhol bizonytalankodhatott. Vö. Clausewitz, Carl von: A háborúról I. 
kötet. 29.p. 
138 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája. (Komplex kutatási téma) II. kötet. 22.p. 
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akarat rákényszerítése az ellenségre, és ezzel a kezdeményezés megragadása, illetve 

folyamatos kézben tartása. 

A mozgáscentrikus hadikultúra képviselői – Kovács Jenő szerint – abból indul-

nak ki, hogy a háborúban nincs kiszámítható bizonyosság. A rendelkezésre álló kötelé-

kek folyamatos manővereztetése pontos, minden részletre kiterjedő hadműveleti tervek 

kidolgozását természetesen nem teszi lehetővé, csupán a főbb hadműveleti vonalak kris-

tálytiszták, ezért nélkülözhetetlen ennél a hadviselési módnál a vezetési folyamat és a 

döntési szintek decentralizálása, amely természetesen kreatív és önálló hadvezéri tevé-

kenységet feltételez, de magas szakmai felkészültséget vár el a fegyveres erő minden 

tagjától. A mozgáscentrikus hadikultúra követőinek gyors döntéseket kell hozniuk, a 

kínálkozó lehetőségeket azonnal, késlekedés nélkül, akár nagyfokú kockázatot is vállal-

va meg kell ragadniuk, mely szintén növeli az irányító parancsnok felelősségét. Nem 

véletlen, hogy Kovács Jenő is kiemelte, hogy e hadikultúra legfontosabb része az „ész-

szerűen kockáztató parancsnok”139, akinek munkáját törzsével és alárendeltjeivel az 

összekovácsoltságnak kell jellemeznie. 

Kovács Jenő a mozgáscentrikus hadikultúra jellemzői között sorolta fel a magas 

támadási ütemet. Képviselői ennek elérése érdekében akár a megindulási állások elfog-

lalásáról és kiépítéséről is lemondanak, és a menetből indított támadást preferálják, 

melynek egyik előfeltétele az állandó hadászati kezdeményezés, vagyis az „idő-előny” 

birtoklása. A kezdeményezés kézbentartásával lehetővé válik a döntő pontok kiválasztá-

sa: az ott történő erőösszpontosítás helyi erőfölényt teremt a támadónak. E hadikultúra a 

döntően szárazföldi országokra jellemző, ahol a szárazföldi haderőnem elsőbbséget él-

vez a légierővel és a haditengerészettel szemben. Ez a hadikultúra a XX. században 

legmarkánsabban két országban jelentkezett: Németországban és a Szovjetunióban és 

ennek megfelelően két ága alakult ki: a porosz-német és az orosz-szovjet változatú. A 

porosz-német változatára a “villámháború” volt jellemző, melynek az időelőny (a hadá-

szati kezdeményezés) megszerzése, illetve megtartása volt a leglényegesebb alkotóele-

me. Meg kell jegyezni, hogy a német hadvezetés az ország relatíve korlátozott gazdasá-

gi lehetőségei miatt minden esetben gyors lefolyású háborúra számított, és ennek kudar-
                                                 
139 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája. (Komplex kutatási téma) II. kötet. 23.p.; az ésszerűen 
kockáztató parancsnok terveinek alapja a hadtudományi metodizmus, mely megkönnyíti a döntést. „…a 
metódus, az eljárásmód nem más, mint több lehetőség közül kiválasztott, állandóan ismétlődő eljárás;a 
metodizmus pedig a cselekvésnek általános alapelvek vagy egyes esetekre illő eljárások helyett eljárás-
móddal (metódussal) való meghatározása.” „A metodizmus…a hasonló esetek átlagos valószínűségén 
alapszik, és ezért átlag-igazságra vezet; ha állandó alkalmazása beidegződött, végül öntudatlanul is he-
lyesen cselekszünk.” Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. 147.p. (Clausewitz kiemelése); lásd még 
Perjés Géza: Clausewitz. 324-326.p. 
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ca determinálta a küzdelem további kimenetelét. Az orosz-szovjet elgondolások – rész-

ben kikényszerített, részben tudatos – alapja a hosszú, elhúzódó háború volt, ahol érvé-

nyesülhetett a gazdaság hatalmas teljesítőképessége, az ország hatalmas embertartaléka, 

valamint földrajzi potenciálja. 

2.2. A MOZGÁSCENTRIKUS HADIKULTÚRA JELLEMZŐI 

Amint az a 3. számú mellékletből kitűnik, a mozgáscentrikus hadikultúra had-

elméleti alapvetései Carl von Clausewitz A háborúról című munkájából bonthatóak ki. 

A porosz katonai teoretikus korszakalkotó művében ugyan foglalkozott mind a direkt, 

mind pedig az indirekt hadászat kérdéseivel, korai halála megakadályozta abban, hogy a 

kifárasztó hadviselés minden lényeges jellemzőjét ugyanolyan részletességgel kifejtse, 

mint ahogyan a megsemmisítővel kapcsolatban megtette. A mozgáscentrikus hadikultú-

ra a direkt hadviselés jellemzőit hordozza magában, azaz legfőbb célja az ellenséges 

fegyveres erők megsemmisítése. 

Ez a hadikultúra a háborús erőszakot – egyes kivételektől eltekintve – általában 

egyensúlyban tartja. A Clausewitz-nél leírt, a háborús erőszakot fokozó három kölcsön-

hatás – a konfliktusban részt vevő ellenfelek egymásra hatóan, egyre fokozzák az erő-

szakot; a saját bizonytalanság érzete miatt fokozódó erőszak; az ellenfél teljes legyőzé-

séig, vagy a saját erők kimerüléséig fokozódó erőszak – megfigyelhető a hadviselés e 

formájánál, de erőteljesen jelentkeznek azok a tényezők is, melyek mérséklik azokat. 

Ezek közül a politika szerepét emelnénk ki, melynek kulcsszerepet tulajdonítunk. Ennél 

a hadviselési formánál erősen jelentkezik a politikai determináltság, mely meghatározza 

a háború alapvető irányultságát és célját. A történelmi példák igazolják, hogy azokban 

az országokban, ahol a mozgáscentrikus hadikultúra tekinthető a hadviselés meghatáro-

zójának, a hadvezetés céljainak meghatározója minden esetben a politikum. 

A mozgáscentrikus hadikultúra esetében – általában – belpolitikai célt nem talá-

lunk: a háborús erőszak mögött mindig külpolitikai cél rejlik, illetve minden esetben 

külső ellenség ellen irányul. Az alkalmazott erőszak kétfokozatú: az első fokozata az 

ellenséges fegyveres erők szétverését, megsemmisítését, míg a második az akarat érvé-

nyesítését célozza. A megsemmisítés és a kifárasztás paritását megvizsgálva megálla-

pítható, hogy a mozgáscentrikus hadikultúra esetében a megsemmisítés prioritásáról 

beszélhetünk. Természetesen megjelenhetnek a kifárasztás eszközrendszerének elemei 

is: ahogyan Kovács Jenő is megállapította, ennél a hadviselési formánál is jelentkezhet a 



 48

védelem, mint háborús tünet, de ez csupán ideiglenes jelleggel bír – a következő táma-

dást készíti elő, mely az ellenséges fegyveres erők megsemmisítését célozza.  

A mozgáscentrikus hadikultúra megjelenése a kontinentális államok között mu-

tatható ki, ezért nem véletlen, hogy esetükben a szárazföldi haderőnem az elsődleges a 

légierővel, illetve a haditengerészettel szemben. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy 

a másik két haderőnem alkalmazásától eltekintenek, csupán azok kisegítő és alárendelt 

szerepet játszanak a hadászati és stratégiai célok megvalósítása érdekében. 

2.3. A MOZGÁSCENTRIKUS HADIKULTÚRA ELMÉLETE 

A mozgáscentrikus hadikultúra hadelméleti hátterének kibontásakor Clausewitz 

hadelméleti munkásságából kell kiindulni. Mivel már idéztük a porosz katonai teoreti-

kus művének Értesítését, csupán visszautalunk az abban foglaltakra, miszerint a háború 

kettős jellegéből kiindulva megkülönböztethetjük a megsemmisítésre való szándékot, 

háborús akaratot a kifárasztásra törőtől. Ez tükröződik a háború megvívásának e formá-

jánál, azaz a háborús tünetek és az erőszak alkalmazásának módjai az ellenséges fegy-

veres erő megsemmisítésének szándékát tükrözik. Az elmélet hadelméleti alapvetései a 

XIX. század elején jelentek meg a Vom Kriegében, és a későbbi korok katonai teoreti-

kusainak munkáiban tetten érhetőek a porosz katonai teoretikus által megfogalmazott 

tézisek. Megfigyelhető a szerzők munkáiban, hogy az általuk leírt erőszak-alkalmazás 

eszközei közvetlenül az ellenfélre hatnak, szemben az indirekt hadviselés tüneteivel, 

melyek hatásai közvetettek. 

A mozgáscentrikus hadikultúra elmélete – teljes egészében – az első világhábo-

rút követő évtizedekben fejlődött ki. A világégés nagymértékű technológiai fejlődéssel 

járt, melynek első jelei a haditechnikában mutatkoztak meg. A belső égésű motorok 

használatának elterjedése forradalmasította a szárazföldi közlekedést és jelentősen át-

alakította a hadviselést. A levegő meghódítása lehetővé tette a hadseregek számára, 

hogy a levegőt, mint harmadik dimenziót is kihasználják háborús céljaik megvalósításá-

ra. A repülőerők először csak a felderítésben, majd később a földi csapatok oltalmazá-

sában, illetve támadásában is egyre nagyobb szerepet kezdtek játszani. A rádió harctéri 

alkalmazása forradalmasította a csapatok és a törzsek közötti kommunikációt, mely biz-

tosabbá és gyorsabbá tette a hadvezetést. A hadseregeket egyre növekvő mértékben lát-

ták el tehergépjárművekkel, melyek használata lehetővé tette a fegyveres erők számára, 

hogy elszakadjanak, függetlenedjenek a vasútvonalaktól. A haditechnikai eszközök (pl. 



 49

tüzérségi lövegek) mozgatása is könnyebbé vált, de a világháborúban a statikus állás-

harc megszüntetésére létrehozott, lánctalppal felszerelt harckocsi feltűnése volt az a 

jelenség, amely döntő mértékben hatott az 1920-as és 1930-as évek hadelméleti gondol-

kodóira.140 Bár az első világháborúban mindegyik új eszközt alkalmazták, a hadelmé-

letben hatásuk csak akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a technika fejlődésével azok meg-

bízhatóbbá, üzembiztosabbá és ezáltal tömegessé, elterjedtté váltak. 

Véleményünk szerint a mozgáscentrikus hadikultúra elméletének kialakulására a 

legnagyobb hatással a harckocsi megjelenése volt, ugyanis úgy véljük, hogy a meg-

semmisítésre való törekvés leginkább a gépesített hadviselésről szóló elméletekben öl-

tött testet. Bár az új harci eszköz már 1916. szeptember 15-én megjelent a harctéren, de 

a világháború kimenetelét tekintve nem töltött be döntő szerepet. Az első világháborút 

követő időszakban azonban – a jelentős technikai fejlődés mellett – a katonai gondolko-

dók elvégezték az új harceszköz alkalmazása során összegyűlt harctéri tapasztalatok 

feldolgozását, valamint értékelték azokat. Kérdéses volt ugyanis, hogy a harckocsi mi-

lyen szerepet fog játszani a jövő háborúiban: megmarad-e az első világháború mintái 

szerint a gyalogság támadását előkészítő és támogató fegyvernek, vagy az eddigi alkal-

mazási módoktól eltérően, önálló szerepkört szánnak neki.141 A harckocsik jövőbeni 

szerepét, jelentőségét szinte mindegyik nemzet katonai szakemberei vizsgálták, de kö-

zülük a brit, a francia, a német és a szovjet hadelmélet művelői járultak hozzá leginkább 

az elmélet fejlődéséhez, bár a harckocsikban rejlő lehetőségeket leginkább a német és a 

szovjet haderő használta ki a második világháború időszakában. 

Nagy-Britanniában a két világháború közötti időszak katonai teoretikusai a had-

erő motorizáltságának fejlesztését hangsúlyozták, melynek segítségével egy rendkívül 

gyors és ütőképes szárazföldi haderőnem alakítható ki. Kiemelték, hogy a jövő háború-

jában a harckocsik mellett a repülőerőknek is döntő szerepük lesz majd. A harckocsik 

alkalmazását tekintve, az angolszász katonai teoretikusok úgy képzelték, hogy a harc-

kocsik és a gépesített egységek „mintegy tengeri hadviselést fognak folytatni a száraz-

földön.”142 Felhívnánk azonban a figyelmet arra a tényre, hogy bár az angolszász had-

tudományi gondolkodást – a földrajzi determináltság és a történelmi tapasztalat miatt – 
                                                 
140 A harckocsi csapatok kialakulásáról, fejlődésükről bővebben lásd Bombay László – Gyarmati József – 
Turcsányi Károly: Harckocsik 1916-tól napjainkig. Zrínyi Kiadó, Bp., é.n.; Bombay László: És feldübö-
rögtek a tankok. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990.; Kuti György: páncélosok korunk háborúiban: Somme – 
Kurszk – Golán. Zrínyi Kiadó, Bp., 1987; Poór István (szerk.): Harckocsik és páncélozott járművek tí-
puskönyve. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1980. 
141 Hasonló jelenség tapasztalható a légierő szerepének meghatározása körül kibontakozott vitákban is. 
142 Biddle, Stephen: Szárazföldi hadviselés: elmélet és gyakorlat. In.: Baylis, John et al. (szerk.): A straté-
gia a modern korban. Bevezetés a stratégiai tanulmányokba. Zrínyi Kiadó, Bp., 2005., 129.p. 
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alapvetően az indirekt hadászat elvei hatották át, az elmélet kialakulásában játszott sze-

repük miatt kapnak helyet értekezésünkben, ugyanis a harckocsik alkalmazásáról vallott 

– valójában kevésbé az ellenség hadászati szintű megsemmisítését, mint inkább annak 

kifárasztását célzó – nézeteikkel alapot teremtettek a német, illetve a szovjet hadtudo-

mány teoretikusainak. 

John Frederic Charles Fuller brit hadtörténész és katonai teoretikus úgy vélte, 

hogy korában „…a háborúknak gazdasági okaik vannak, mert a civilizációnk lényegé-

ben gazdasági jellegű, és ilyen vagy olyan formában a gépeken alapul. Mivel a jelen 

korszak nagymértékben a gépek korszaka, a háborúknak is hasonló jelleget kell ölte-

niük.”143 Véleménye szerint a belső égésű motorok megjelenése és katonai alkalmazása 

újfajta katonai doktrínák kialakítását követeli a hadügytől144, melyek magasabb köve-

telmények elé állítják a parancsnokokat.145 Fuller nagy jelentőséget tulajdonított a harc-

kocsik mellett a légierőnek is, de hangsúlyozta, hogy „a repülőgép és a harckocsi egy-

mást kiegészítik, és még hosszú ideig képtelen lesz az egyik a másik nélkül tevékeny-

kedni.”146 Úgy gondolta, hogy a kisebb és gépesített, ezáltal mozgékonyabb haderő 

könnyen megkerülheti az ellenség szárnyát: ez a manőver bekerítéssel fenyegeti az el-

lenséges csapatokat, de egyben elvághatja azok utánpótlási vonalait is. Biddle szavaival 

élve „miután a nehéz harckocsik áttörik az ellenség előretolt védelmi vonalát, 

könnyűharckocsi-századok tömegei légi támogatás segítségével – alig hagyva különbsé-

get a front és a hátország között, és gyorsan lerohanva a vezetési és logisztikai infrast-

ruktúrát, amely a szemben álló hadsereg „központi idegrendszerét” alkotja – elözönlik 

az ellenséges vonal mögötti területet.”147 Az indirekt jelleg azonban meghatározó marad 

elméletében, hiszen a „cél inkább az ellenség demoralizálása, mint fizikai megsemmisí-

tése.”148 

                                                 
143 Fuller, John Frederic Charles: A gépesített háború. (Részletek). In.: Kocsis Bernát (szerk.): Válogatás 
burzsoá hadtudományi írásokból. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1985., 451.p. (Fuller kiemelése) Fuller-ről 
lásd Biddle, Stephen: Szárazföldi hadviselés: elmélet és gyakorlat. 129-130.p.; Keegan, John: A második 
világháború. Európa Könyvkiadó, Bp., 2008., 676-677.p. 
144 „Nem új típusú háborúval állunk tehát szemben, amely semmiben sem hasonlít a jelenlegihez, ha-
nem a hadviselés új formájával, egy olyannal, amely a belső égésű motoron alapul…” Fuller, John 
Frederic Charles: A gépesített háború. 457.p. (Fuller kiemelése) 
145 Ezek az következők: kezdeményezőkészség, egyszerű és rugalmas terv, személyes példamutatás, ki-
sebb törzsek, az idővel való gazdálkodás. Ld. Fuller, John Frederic Charles: A gépesített háború. 454-
456.p. 
146 Fuller, John Frederic Charles: A gépesített háború. 466.p. (Fuller kiemelése) 
147 Biddle, Stephen: Szárazföldi hadviselés: elmélet és gyakorlat. 129-130.p., lásd még Fuller, John 
Frederic Charles: A gépesített háború. 468.p. 
148 Fuller, John Frederic Charles: A gépesített háború. 474.p. 
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Basil Henry Liddell Hart angol katonai teoretikust és hadtörténészt, akit az indi-

rekt hadászat atyjának tartanak, Fuller követőjeként tartja számon a hadtudomány.149 

Hangsúlyozta, hogy a jövő háborúja gépesített háború lesz, melyben döntő szerep hárul 

majd a páncélos és gépesített csapatokra. Véleménye szerint „a gépesített – vagy páncé-

los – hadviselés egész koncepciója azon technikai lehetőség felismerésén nyugodott, 

hogy a harckocsit lényegesen nagyobb sebességűvé és nagyobb hatósugarúvá lehet 

kifejleszteni, mint amilyen az első világháborúban volt.”150 A harckocsi jelentőségét 

abban látta, hogy lehetővé válik ezzel a harceszközzel a mozgékony hadviselés, vala-

mint megvalósul a támadás elsőbbsége a védelemmel szemben.151 Liddell Hart is ki-

emelte, hogy a szárazföldi haderőnemnek együtt kell működnie a légierővel, de az 

együttműködés mikéntje már az indirekt hadviselés jegyében fogalmazódott meg: „a 

harckocsik »helyes katonai alkalmazása« az – írtam akkor152 - hogy »oly nagy tömeg-

ben alkalmazzuk őket az ellenséges hadsereg Achilles-sarka elleni döntő csapásra, az 

idegközpontok, közlekedési vonalak és parancsnoki központok ellen, amennyire csak 

lehetséges«. A légierőnek támogatnia kell ugyan a páncéloserők mély betörését, azon-

ban fő feladata a csapás végrehajtása az ellenséges nemzet idegrendszerére, amelynek 

sebezhető pontjait ismét az ipari potenciál és a közlekedési utak képezik.”153  

A két világháború közötti időszak Franciaországában Charles André Joseph 

Marie de Gaulle hangsúlyozta, hogy a jövő háborújában döntő szerepe lesz majd a ma-

nővernek, valamint a haderőnemek együttműködésének.154 Ideálja egy hivatásos állo-

mányú, „6 motorizált lánctalpas sorhadosztályból, illetve részben páncélozott hadosz-

tályból”155 álló elit hadsereg, mely képes a mozgékony hadviselésre. Az új típusú had-

sereg csapatainak gyorsaságát és manőverező-képességét azonban a francia teoretikus is 

indirekt célok elérésére képzelte el: véleménye szerint „bár a háború lényegében rom-

bolás, mégis, azok szemében, akiknek ez a mestersége, csak ez marad az ideális: gaz-

                                                 
149 Liddell Hart elgondolásairól a gépesített hadviselés témájában lásd Biddle, Stephen: Szárazföldi had-
viselés: elmélet és gyakorlat. 129-130.p.; Keegan, John: A második világháború. Európa Könyvkiadó, 
Bp., 2008., 677.p. 
150 Liddell Hart, Basil: Emlékiratok. (Részletek). IV. A gépesített hadviselés elgondolása. In.: Kocsis 
Bernát (szerk.): Válogatás burzsoá hadtudományi írásokból. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1985., 529.p. 
(Liddell Hart kiemelése) 
151 Liddell Hart, Basil: Emlékiratok. (Részletek). IV. A gépesített hadviselés elgondolása. 564.p. 
152 Liddell Hart a „Paris, or the future of war.” (Párizs, vagy a háború jövője.) Kegan Paul and Co, Lon-
don, 1925. című könyvére utal. (a szerző) 
153 Liddell Hart, Basil: Emlékiratok. (Részletek). IV. A gépesített hadviselés elgondolása. 551.p. (Liddell 
Hart kiemelése) 
154 de Gaulle-ról lásd Biddle, Stephen: Szárazföldi hadviselés: elmélet és gyakorlat. 130.p. 
155 de Gaulle, Charles André Joseph Marie: Út a hivatásos hadsereghez. In.: Kocsis Bernát (szerk.): Válo-
gatás burzsoá hadtudományi írásokból. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1985., 640.p. 
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dálkodás, azaz a legnagyobb eredmény eléréséhez a legkevesebb öldöklés, a halálnak, 

szenvedésnek és szörnyűségek kombinációjából a legnagyobb haszon húzása avégből, 

hogy a cél a lehető leggyorsabban legyen elérhető és ezáltal a veszteségeket csökkent-

sük”156 és a leggyakrabban kitűzött célként az ellenség összeköttetéseinek megsemmisí-

tését jelölte meg.157 De Gaulle hangsúlyozta a hadműveletek során a légierő, a haditen-

gerészet és a szárazföldi csapatok összehangolt tevékenységének fontosságát – melyben 

felismerni véljük a mai fegyveres küzdelem összhaderőnemi jellegének csíráit – de 

megjegyzendő, hogy a szárazföldi haderőnem dominanciáját hirdette a légierővel, illet-

ve a haditengerészettel szemben.158 A légierő alkalmazását és alkalmazhatóságát a kö-

vetkezőkben foglalta össze: „a repülő egymaga nem képes hasznosítani a nagy teljesí-

tőképességét. Igaz, a romok, amelyeket a légicsapás teremt, a tartós félelem (terror) 

idővel hat az ellenségre, ez azonban csak visszahatás. A légierő, akárcsak a tüzérség – 

amelynek tulajdonképpen a meghosszabbított karja – csak rombolni képes, de kényszerí-

teni, elfoglalni és megszállni nem.”159 De Gaulle írását vizsgálva azonban kijelenhető, 

hogy számos vonásában közelít a direkt hadviselés eszközrendszeréhez. Ez tükröződik a 

katonai vezetésről írott soraiban is: „a felsőbb vezetés dolga, hogy kitűzze minden köte-

léknek az elérendő célt, a kötelékeket serkentse és elbírálja a teljesítményeket. A végre-

hajtás módjában azonban minden parancsnoknak úrnak kell lennie a saját portáján. A 

vállalkozó kedvhez vezető egyedüli út a decentralizáció.”160 Ezek az elemek Kovács 

Jenőnél is visszaköszönnek, mint a mozgáscentrikus hadviselés jellemzői. 

Az angolszász (Fuller, Liddell Hart) és francia (de Gaulle) katonai teoretikusok 

elméleti munkásságát országaik katonai vezetése nem építette be fegyveres erőik gya-

korlati módszerei közé: az indirekt alapokon kidolgozott gépesített elméletek csak a 

második világháború első éveinek véres kudarcainak tapasztalatai, illetve a német harc-

eljárások tanulságainak levonása és értékelése után alakultak át a sikert garantáló erő-

szak-alkalmazássá a nyugati szövetségesek körében.161 Ez azonban már inkább a direkt 

                                                 
156 de Gaulle, Charles André Joseph Marie: Út a hivatásos hadsereghez. 655.p. 
157 de Gaulle, Charles André Joseph Marie: Út a hivatásos hadsereghez. 655.p. 
158 Véleményünk szerint ezt a sorrendiséget az 1930-as években remilitarizálódott Németország száraz-
földi támadásának veszélye generálta. 
159 de Gaulle, Charles André Joseph Marie: Út a hivatásos hadsereghez. 656.p. de Gaulle egy metaforával 
támasztja alá idézett mondatát, miszerint „…kell valaki, aki a földön összeszedi a gyümölcsöt, amit egy 
másik valaki leráz a fáról.” uo. 
160 de Gaulle, Charles André Joseph Marie: Út a hivatásos hadsereghez. 662-663.p.; de Gaulle nézeteiről a 
hivatásos hadsereg kapcsán lásd még de Gaulle, Charles: Háborús emlékiratok. I. kötet. Kossuth Kiadó, 
h.n., 1997., 11-20.p. 
161 Lásd a Falaise-i katlan elleni szövetséges támadás 1944. augusztusában (Ránki György: A második 
világháború története. Gondolat, Bp., 1982., 421-422.p.; Keegan, John (szerk.): The Times Atlasz. Máso-
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hadviselés jegyeit hordozta magában, mely korai példája a hadikultúrák közötti határok 

elmosódásának. Németországban és a Szovjetunióban viszont a direkt hadviselés szol-

gálatába állították a haditechnika legújabb eszközeit: az első világháborút követő két 

évtizedben a német és a szovjet katonai teoretikusok munkássága döntő hatással volt a 

mozgáscentrikus hadikultúra elméletének kialakulására. Kovács Jenő e két országot 

határozta meg, ahol a direkt hadviselés két, alapjaiban megegyező, de mégis számos 

vonásában eltérő változata született meg. 

Egy osztrák tábornok, Ludwig von Eimannsberger főleg a harckocsik tömegro-

hamainak döntő szerepét emelte ki a harcászati, valamint a hadműveleti siker kifejlesz-

tésében. Az ellenség első vonalainak áttörésében még jelentős szerepet szánt a gyalog-

ságnak, de már itt is számolt a páncéloserők alkalmazásával. A későbbi hadműveletek-

ben már főleg a harckocsik, a gépesített gyalogság, illetve a légierő összhaderőnemi 

műveleteire alapozta elképzeléseit, de kiemelte, hogy az áttörés végső fázisát és az ezt 

követő sikerkifejlesztést az egyenként 500 harckocsiból álló, tíz páncéloshadosztályt 

magába foglaló páncéloshadseregnek kell végrehajtania.162 

Az első világháborút követően a vesztes Németországot a versailles-i békeszer-

ződésben megfosztották minden korszerű fegyverétől, így nem tarthatta meg páncélosa-

it, légierejét és a tengeralattjáróit sem. Bár Németország nem állíthatta fel páncélos 

fegyvernemét, Heinz Guderian tábornok Riadó! Páncélosok!163 című munkájából kide-

rül, hogy a gépesített hadviselés eszközeinek megteremtése – legalábbis elméleti síkon 

– szinte az első világháború befejeződése után megkezdődött. A korlátozás ugyanis nem 

jelentette, hogy a német katonai teoretikusok ne foglalkoztak volna korszerű hadelméle-

ti kérdésekkel, így a páncélosalakulatok alkalmazásának problémáival: tábornokaik fi-

gyelemmel kísérték az általuk legerősebb európai hatalmaknak tartott Nagy-

Britannia164, Franciaország165, Szovjetunió166 fegyverkezési programjait és az ottani 

                                                                                                                                               
dik világháború. Akadémiai Kiadó, Bp., é.n., 154-155.p.; Keegan, John: A második világháború. Európa 
Könyvkiadó, Bp., 2008., 675-703.p.) 
162 Eimannsberger, Ludwig von: Harckocsiháború. (Részletek). In.: Száva Péter (szerk.): Szemelvények a 
burzsoá katonai teoretikusok műveiből 2. A páncélos háború elméletének képviselői. Eimannsberger, 
Guderian. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, h.n., 1971., 5-86.p.; Eimannsbergerről lásd még Kiszling, 
Rudolf: General der Artillerie Ludwig Ritter von Eimannsberger. In.: Fleissner, Herbert: Neue 
Österreichische Biographie ab 1815. 15. kötet, Amalthea – Verlag, Wien – München – Zürich, 1963., 
171-175.p. és Szabó József (főszerk.): Hadtudományi Lexikon. II. kötet. 1051-1052.p. 
163 Guderian, Heinz: Riadó! Páncélosok! Kossuth Kiadó, h.n., 1999., 
164 Lásd Guderian, Heinz: Riadó! Páncélosok! 155-160.p. 
165 Lásd Guderian, Heinz: Riadó! Páncélosok! 160-168.p. 
166 Lásd Guderian, Heinz: Riadó! Páncélosok! 169-176.p. A német-szovjet katonai együttműködésről lásd 
még Heller, Mihail – Nyekrics, Alekszandr: Orosz történelem. II. kötet. A Szovjetunió története. Osiris 
Kiadó, Bp., 2003., 201.p. 
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tapasztalatokat hasznosítva fejlesztették ki saját elméletüket. Bár korszerű harceszközök 

gyártását nem indíthatta be a weimari Németország, ám az elméleti kutatások, valamint 

a Szovjetunióban végrehajtott szovjet-német közös hadgyakorlatok mégis lehetővé tet-

ték a német hadvezetés számára, hogy Hitler 1933-as hatalomra jutása után létrehozzák 

a német páncélos fegyvernemet. 

Az elméleti kutatások azt vizsgálták, hogy milyen harcászati, harcászati-

hadműveleti és hadászati feladatokat állítanak a majdani német páncélos-erők elé, mi-

lyen terepen kell harcukat megvívni az ellenséggel. A következő háborúra készülő né-

met hadvezetés számolt országa földrajzi és gazdasági adottságaival, így ennek megfe-

lelően egy gyors lefolyású, igen intenzív és az ellenség mielőbbi legyőzését, megsem-

misítését célzó hadászat került kialakításra. A német teoretikusok kidolgozták – a má-

sodik világháborúban a nyugati sajtó által elnevezett167 – a „villámháború” elméletét168, 

melyhez megfelelő módon kialakított összfegyvernemi köteléket, a páncélos és gépesí-

tett magasabbegységet alakítottak ki. Ebben a magasabbegységben döntő szerep hárult a 

harckocsikra, melyek magukban hordozták a mozgékonyság, tűzerő és védettség hárma-

sát, azaz ideális eszközt kínáltak a német hadvezetés számára.169 

A német katonai gondolkodók közül kiemelkedik a már említett Guderian tábor-

nok, akit a német páncélos fegyvernem atyjaként tartottak számon. A német katonai 

teoretikus említett könyvében annak a véleményének ad hangot, hogy a jövő háborújá-

ban a harckocsik tömeges alkalmazása döntő módon befolyásolhatja a támadó hadmű-

veletek, sőt akár a háború kimenetelét is. Véleménye szerint az első világháborúban 

harcászati (taktikai) feladatok megoldására alkalmazott páncélos-kötelékek a hatótávol-

ság növekedésével, illetve a megbízhatóság növelésével már hadműveleti feladatok 

megoldására is képesek.170 Guderian is kiemelte, hogy a páncélos fegyvernem fejlődé-

sével párhuzamosan meg kell valósulnia az összes szárazföldi fegyvernem gépesítésé-

                                                 
167 Lásd Keegan, John: A második világháború. 97.p. 
168 „villámháború elmélete: a két világháború között kialakult katonai elmélet, mely szerint a gyors győ-
zelem eléréséhez a háború kezdetén váratlan és nagy erejű csapásokat kell mérni az ellenségre, majd a 
sikert olyan gyorsan kell kifejleszteni, hogy az ellenségnek ne legyen ideje és lehetősége fegyveres erőinek 
és gazdasági erőforrásainak mozgósítására. Az elmélet sebezhető pontjai a repülőgépek és páncélosok 
hajtóanyag-szükséglete, valamint a nagy mélységű csapások során a hadtáp utánszállítási nehézségei.” 
Szabó József (főszerk.): Hadtudományi Lexikon. II. kötet. 1447.p.; a témáról lásd még Resperger István: 
A gépesített hadviselés elmélete és megvalósítása, a Blitzkrieg. In.: Aetas, 2007., 4. szám, 33-48.p. 
169 A témáról bővebben lásd Keegan, John: A második világháború. 97-155.p.; Ránki György: A második 
világháború története. 22-38.p.; Biddle, Stephen: Szárazföldi hadviselés: elmélet és gyakorlat.130-131.p. 
170 Guderian összehasonlította az első világháborús Mark V és az 1926-os Vickers Independent harcko-
csik hatótávolságát: míg az előbbinek 64 km-es a hatótávolsága, az utóbbinak 320 km. „Ennek köszönhe-
tően szabadabban lehet alkalmazni a fegyvert harcászati célokra és be lehet majd vetni hadműveleti távo-
li céllal.” Guderian, Heinz: Riadó! Páncélosok! 151.p. 
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nek. Véleménye szerint a hadsereg gépesítése folyamatának lezárulása után 

„…megoldhatóvá válik a siker kihasználásának a háborúban meg nem oldott problémá-

ja, ismét lehetővé válik az áttörés és az üldözés. A háború mozgóháborúvá válik, illetve 

ilyen jellegű marad. A páncélosoknak tehát már nem csak helyi, harcászati jelentősége 

lesz, hanem egész hadszíntéren nagy, hadműveleti jelentőségű szerep jut neki.”171 Ki-

emelte, hogy  a német gépesített csapatoknál a felderítést, a páncélelhárítást, valamint a 

lövészcsapatokat mindenképpen gépesíteni kell, és azoknak szorosan együtt kell mű-

ködniük a harckocsikkal - megvalósítva így a páncéloshadosztály szervezeti formáját. 

Az alkalmazást, illetve annak elveit tekintve, Guderian megállapítja, „hogy egy 

ország gazdasági helyzete, határainak kedvező vagy kedvezőtlen volta, nyersanyagkész-

lete, ipara, fegyverzetének a szomszédokhoz viszonyított aránya meghatározó befolyás-

sal van a nézetekre…”172, és a fegyvernem kialakításakor a döntő kérdés az, „hogy egy-

általán milyen céllal akarunk páncéloscsapatot szervezni.”173 A német katonai teoreti-

kus véleménye szerint a harckocsi-alakulatokat tömegesen, szélességben és mélységben 

tagolva kell alkalmazni; ez a fegyvernem képes a harcászati sikert hadműveleti sikerré 

fejleszteni. Németországban „…eleve olyan fegyvernemet teremtettünk, amely megtanul 

nagy kötelékekben harcolni és ennélfogva tartósan alkalmas lesz nagy feladatok megol-

dására. Ezzel a gondolatmenettel összhangban szerveztük meg a páncéloshadosztályo-

kat, amelyek állományába a páncélos harckocsik és állandó támogatásukhoz és kiegé-

szítésükhöz szükséges más fegyverek tartoznak – kellő mennyiségben és magától értető-

dőn teljesen gépesítve.”174 Az így kialakított szervezeti keret alkalmassá teszi a páncé-

losokat, hogy „…az ellenséges védelmet egyidejűleg egész mélységében támadják.”175 

Guderian szerint a páncélosok támadása mindig a döntésre tör, de sikeres alkalmazá-

suknak hármas feltétele van: „alkalmas terep, meglepés és tömeges bevetés a szükséges 

szélességben és mélységben.”176 Kiemeli, hogy nagy fontosságú a fegyvernemek és 

haderőnemek együttműködése a siker érdekében: egy olyan irányzat hívének vallja ma-

                                                 
171 Guderian, Heinz: Riadó! Páncélosok! 156.p. 
172 Guderian, Heinz: Riadó! Páncélosok! 194.p. Véleményünk szerint a német katonai teoretikus monda-
tából a hadikultúra fogalmának tartalma olvasható ki. 
173 Guderian, Heinz: Riadó! Páncélosok! 195.p. Ugyanitt a kor e hadelméleti problémának lehetséges 
megoldásait is felvázolja a német tábornok: „Tehát erődöket vagy tartós erődítési építményeket akarunk 
rohamozni velük, vagy nyílt mezőn hadműveleti értelemben bekerítésre és megkerülésre, vagy harcászati 
értelemben áttörésre és az ellenséges áttörések vagy átkarolások meghiúsítására karjuk alkalmazni őket, 
vagy – végül – csak mint gyorsan mozgó páncélozott géppuskahordozókat a gyalogsággal való együttmű-
ködésre szánjuk-e őket?” 
174 Guderian, Heinz: Riadó! Páncélosok! 198.p. 
175 Guderian, Heinz: Riadó! Páncélosok! 210.p. 
176 Guderian, Heinz: Riadó! Páncélosok! 211.p. (Guderian kiemelése) 
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gát, melynek képviselői „arra tesznek kísérletet, hogy – a légierőt és a 

páncéloscsapatot fő fegyvernemekké léptetve elő – új módon vívjanak ki gyors – a repü-

lők és a páncélosok korában is eléggé gyors harcászati döntést, és ezt azután hadműve-

leti szempontból kiaknázzák.”177 Guderian szerint a felderítésnek, a tüzérségnek, a mű-

szaki csapatoknak, az ejtőernyős alakulatoknak és a légierőnek minden körülmények 

között elsődleges feladata a harckocsik harcának támogatása.178 Az elsődleges haderő-

nem tehát a szárazföldi, a légierőt az előbbi harcának támogatására kívánta alkalmaz-

ni.179 Véleményünk szerint azzal, hogy Guderian a döntő szerepet a páncélos csapatok-

nak szánja a hadműveletekben180, mindenképpen megállapítható, hogy a direkt hadvise-

lés, vagyis az ellenséggel szemben alkalmazott erőszak közvetlen formáját fogalmazta 

meg, másként fogalmazva a mozgáscentrikus hadikultúra porosz-német-utas változatá-

nak jellemzőit írta le. Meg kell jegyezni, hogy a német hadvezetés az ország gazdasági 

lehetőségei miatt minden esetben gyors lefolyású háborúra számított, és ennek kudarca 

determinálta a küzdelem további kimenetelét. 

Guderian páncélosháború elmélete nem maradt papíron, hanem a gyakorlatban 

is megvalósult. Az elmélet különösen helytállónak tűnt, igazolódni látszott a második 

világháború első éveiben is, amikor a Wehrmacht meghódította Nyugat-Európa nagy 

részét, sőt több ezer kilométer mélyen benyomult a Szovjetunió területeire is. Az egyik 

legkiválóbb német tábornok, Erwin Rommel emlékiratából jól kiolvashatóak a fentebb 

vázolt elmélet gyakorlati megvalósításának módjai. Az észak-afrikai sivatagban vívott 

háborút Rommel mozgóháborúnak titulálta, melyben kiemelte a páncélosok és a gép-

járművek nélkülözhetetlenségét. A háborúnak ez a típusa „…az ellenség anyagi erőinek 

felmorzsolására”, megsemmisítésére irányul.181 Meggyőződése szerint a hadművele-

teknek offenzívnak kell lenniük és mindig az ellenség átkarolását, katlanba zárását és 

megsemmisítését kell célozniuk.182 Kiemelte, hogy a mozgóháborúban kulcsszerepe van 

                                                 
177 Guderian, Heinz: Riadó! Páncélosok! 223.p. 
178 Guderian, Heinz: Riadó! Páncélosok! 221-236.p. 
179 „Az ellenséges tartalékok feltartóztatása elsősorban a légiharcerők feladata, amelyeknek a döntő 
pillanatban minden más feladatot félretéve be kell avatkozniuk a földi harcba.” Guderian, Heinz: Riadó! 
Páncélosok! 230.p. (Guderian kiemelése) 
180 „Nem vagyunk szerénytelenek, ha azt állítjuk, hogy a világháború tapasztalatai szerint valamennyi 
földhöz kötött fegyvernem közül a páncéloscsapat rendelkezik a legnagyobb ütőerővel.” „Annak a fegy-
vernemnek, amely jelenleg a legnagyobb ütőerő támadásban, természetesen jogot kell formálnia arra, 
hogy erejét saját törvényei szerint alkalmazza. Ott tehát, ahol be kell vetni, a páncélos a fő harcfegyver, 
amelynek szükségleteihez a többi fegyvernemnek igazodnia kell.” Guderian, Heinz: Riadó! Páncélosok! 
244.p. 
181 Rommel, Erwin: Háború gyűlölet nélkül. CO-NEXUS Print-tek Kft., Bp., é.n., 37.p. 
182 Rommel, Erwin: Háború gyűlölet nélkül. 81.p. 
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a gyorsaságnak és a vezetés gyors reagálásának, vagyis megfogalmazta az „idő-előny” 

döntő szerepét, ugyanis mindig „…a gyorsabb nyeri meg a csatát.”183 

Hasonló nézetek olvashatóak ki Wilhelm Keitel német tábornagy visszaemléke-

zéséből184 is, melyeket bár inkább egy fogságba esett tábornok önigazoló memoárjának 

érdemes tekinteni, mint komoly hadelméleti tartalommal bíró emlékiratnak. A műben 

kevés helyen találunk hadelméleti mondanivalót, főleg a politikum determináló szerepét 

olvashatjuk ki, de Lengyelország megtámadásával kapcsolatban Keitel kiemeli, hogy a 

nyugati fenyegetettség, azaz Németország kedvezőtlen földrajzi adottságai miatt ki-

emelten fontos volt a hadjárat mielőbbi győztes befejezése.185 A Szovjetunióban folyta-

tott hadműveletekről pedig több helyen is azt írja, hogy a német hadvezetés átkaroló 

hadműveletekkel, hadműveleti bekerítéssel igyekezett mind nagyobb szovjet seregteste-

ket körülzárni és katlancsatára kényszeríteni, azaz megsemmisíteni.186 

A mozgáscentrikus hadikultúra másik változata a Szovjetunióban jött létre. Az 

orosz-szovjet-utas elgondolások – részben kikényszerített187, részben tudatos – alapja a 

hosszú, elhúzódó háború volt, ahol érvényesülhetett gazdaságának teljesítőképessége, az 

ország mérhetetlen embertartaléka, valamint földrajzi potenciálja. Az első világháború 

végén kitört véres polgárháborúból győztesen kikerült kommunisták – ideológiájuknak 

megfelelően, illetve félve az újabb külföldi katonai intervenciótól – gyorsan nekiláttak a 

szovjet fegyveres erők megteremtésének, majd korszerűsítésének. Az 1930-as évek kö-

zepéig a szovjet hadtudomány progresszív nézeteket vallott a jövő háborújáról: az or-

szág földrajzi, gazdasági helyzetét, valamint óriási lakosságát alapul véve alakították ki 

a Vörös Hadsereggel szembeni követelményeket, elvárásokat. Főleg a szárazföldi had-

erőnem megerősítésén, alkalmazási elveinek korszerűsítésén munkálkodtak, de emellett 

a világ legnagyobb légierejét állították hadrendbe, és a szovjet haditengerészet korsze-

rűsítése is megkezdődött. A jövő háborújában a döntő szerepet a szárazföldi erőknek 

szánták, melyek műveleteit a másik két haderőnemnek kellett támogatni. Ebben az idő-

                                                 
183 Rommel, Erwin: Háború gyűlölet nélkül. 119-120.p. 
184 Keitel, (Wilhelm): Keitel vezértábornagy visszaemlékezései. Kossuth Kiadó, Bp., 1997. 
185 Keitel, (Wilhelm): Keitel vezértábornagy visszaemlékezései. 71.p. 
186 Keitel, (Wilhelm): Keitel vezértábornagy visszaemlékezései. 120.p., 150.p. 
187 Az 1936-1938-ban a szovjet katonai felsővezetés és a tisztikar a csisztkának, Sztálin véres tisztogatá-
sának esett áldozatul. A katonai felsővezetésből kivégeztek 3 marsallt, 13 hadseregtábornokot és 62 had-
testparancsnokot. Ezzel szinte megszűnt a magasan képzett szovjet-orosz tábornoki és tisztikar, ami a 
szakértelem hiányában önálló útra terelte az orosz katonai gondolkodást. A porosz-német-utas rendszerrel 
szemben itt a feladatok pontos végrehajtása lett az elsődleges; a parancsnokoknak gyakorta meghatároz-
ták a feladat mellett a végrehajtás mikéntjét is. Többek között ez is oka volt a Vörös Hadsereg hatalmas 
vereségeinek 1941-ben a német támadás megindulásakor. Gosztonyi Péter: A Vörös Hadsereg. Európa 
Könyvkiadó, Bp., 1993., 114-118.p. 
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szakban született meg a mély hadművelet188 elmélete is, melynek hatása a második vi-

lágháborúban mutatkozott meg igazán. Az elmélet magában hordozta a direkt hadvise-

lés jellemzőit, hiszen az ellenség mélységi átkarolásának, majd bekerítésének célja az 

ellenséges fegyveres erők megsemmisítése volt. 

A mély hadművelet elmélete több szovjet katonai teoretikus munkásságából fej-

lődött ki. Közülük Vlagyimir Kiriakovics Triandafillov munkásságát kell elsőként meg-

említeni, aki a polgárháború lezárulása után az egyik legnagyobb hatással bírt a Vörös 

Hadsereg doktrínáinak fejlődésére. Elméleti munkássága során az összfegyvernemi 

harc, valamint az ellenségre mért folyamatos csapások jelentőségét igyekezett bizonyí-

tani, melynek korszerűsége a második világháborúban meg is mutatkozott a németek 

ellen vívott honvédő háború moszkvai csata utáni szakaszában. Triandafillov az ellen-

séges fegyveres erők elleni küzdelem legfontosabb eszközét a csapásmérő hadseregben 

látta, mely összfegyvernemi, sőt a mai fogalmak szerint összhaderőnemi volt, hiszen a 

12-18, gépkocsizó lövészhadosztályból álló szárazföldi csapatok harctevékenységét a 

légierőnek kellett támogatnia.189 A hadsereg által mért csapások jellegét tekintve ki-

emelte, hogy azoknak nemcsak az ellenség visszaszorítására kell irányulniuk, hanem a 

harckocsik mozgékonyságának kihasználásával minél mélyebbre kell helyezni az ellen-

séges védelemben, így annak közvetlen pusztítása is lehetővé válik.190 Az ellenség pusz-

títása folyamatos kell hogy legyen, azaz egymás utáni (folyamatos) hadműveleteket kell 

folytatni: „Az első csapás után azonnal a  másodiknak, a harmadiknak és a még továb-

biaknak kell következniük úgy, hogy ezzel az ellenség teljes veresége következzen be.”191 

Triandafillov úgy gondolta, hogy az ellenség visszavonulása megakadályozásának leg-

fontosabb eszköze annak hátába való jutás, amelyet nagy gépesített egységek és nagy 

hatótávolságú, gyorsjáratú harckocsik tudnak megvalósítani. Ezek a csapatok, mint a 

hadászat megvalósításának legfontosabb eszközei határozzák meg elméletének jellegét 
                                                 
188 „mély hadművelet elmélete: szovjet teoretikusok által kidolgozott nézetek összessége az 
összfegyvernemi hadseregek támadó hadműveletének végrehajtására… A mély hadművelet elmélete az 
ellenség védelmének teljes mélységű lefogásából, a kétfokozatú áttörésből és a siker kifejlesztéséből indult 
ki. E feladatok végrehajtásához az összfegyvernemi hadseregen belül három lépcsőt alakítottak ki. A légi 
lépcső állományába a vegyes repülő-hadosztályokat és a légideszant-csapatokat osztották be azzal a 
feladattal, hogy a mélységben elhelyezkedő ellenséges tartalékok pusztításával és lefogásával segítség a 
szárazföldi erők mélységi harcát. A rohamlépcső a harckocsikkal és tüzérséggel megerősített 
lövészhadtesetkből állt. Feladatuk a harcászati mélység áttörése volt. A sikerkifejlesztő lépcső kapta a 
legfontosabb feladatot: vagyis a védelem áttörésének befejezését és az elért siker kifejlesztését. Állomá-
nyába gépesített, ill. lovashadtestek tartoztak.” Szabó József (főszerk.): Hadtudományi Lexikon. II. kötet. 
910-911.p.; lásd még Biddle, Stephen: Szárazföldi hadviselés: elmélet és gyakorlat. 130.p. 
189 Triandafillov, Vlagyimir Kiriakovics: A korszerű hadseregek hadműveleteinek jellege. In.: Kocsis 
Bernát (szerk.): Válogatás szovjet hadtudományi írásokból. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1984., 514-517.p. 
190 Triandafillov, Vlagyimir Kiriakovics: A korszerű hadseregek hadműveleteinek jellege. 529.p. 
191 Triandafillov, Vlagyimir Kiriakovics: A korszerű hadseregek hadműveleteinek jellege. 541.p. 
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is, hiszen a mozgás csupán eszköz az ellenségre való fizikai ráhatás elérésére, mely le-

hetőséget nyújt a szembenálló fegyveres erő szétverésére, megsemmisítésére.192 A szov-

jet teoretikus konkrétan el is utasítja az ellenség kifárasztására való törekvést, mely mu-

tatja, hogy a szovjet hadtudomány a direkt hadviselés eszközrendszerének alkalmazásá-

ban látta egy háború megnyerésének kulcsát. A hadászat jellege természetesen meghatá-

rozza a hadműveleti művészetet is, mely Triandafillov szerint „nem zárkózhat el a szét-

zúzásra irányuló mély csapásoktól.”193 

Országa adottságait figyelembe véve úgy vélte, hogy „széles arcvonal és nyílt 

hadtápterület esetén nagy eredményeket csak összetartó irányú (koncentrikus) tevékeny-

ségek eredményeképpen érhetünk el. A csapásnak ez a formája, ha elegendő erővel hajt-

ják végre, a lehető legnagyobb sikereket ígéri és még korszerű körülmények között is az 

ellenséges fegyveres erői jelentékeny részének teljes bekerítéséhez vezethet.”194 Ez a 

megállapítás azt mutatja, hogy a hadműveletek fő célpontja az ellenséges fegyveres 

erők élőereje, mely ismét a közvetlen erőszak-alkalmazás tünetét hordozza magában. A 

mozgáscentrikus hadikultúra esetében már említettük, hogy a haderőnemek közül a leg-

fontosabb feladat a szárazföldire hárul, azonban arra is rámutattunk, hogy a szerzők a 

légierő és a szárazföldi csapatok együttműködésével megvívott harc fontosságára is 

felhívták a figyelmet. Triandafillov is nagy jelentőséget tulajdonít a repülőcsapatok har-

cának, de aláhúzza, hogy annak a szárazföldi haderőnem tevékenységét kell felderítés-

sel, csapásméréssel és az ellenség harcát közvetlenül befolyásoló mélységi rombolással 

támogatnia.195 A szovjet katonai teoretikus munkásságában is megjelenik a csapatokat 

irányító hadvezér személyének fontossága is, de kiemeli, hogy a vezetésnek – a decent-

ralizáltság helyett – mind centralizáltabbnak kell lennie, melyben a mozgáscentrikus 

hadikultúra orosz-szovjet változatának egyik sajátosságát véljük felfedezni. 

Mihail Nyikolajevics Tuhacsevszij marsall – akit korának vezető katonai gondol-

kodójaként tartottak számon kortársai – a szovjet páncélos fegyvernem egyik megte-

remtőjeként elméleti munkásságával is hozzájárult a harckocsik alkalmazása alapelvei-

nek kialakításához, valamint a mély hadművelet elméletének formába öntéséhez. Néze-

tei az erőszak alkalmazásának direkt formáját tükrözik, melynek eléréséhez a manőve-

rek széleskörű felhasználását tartotta indokoltnak. 
                                                 
192 „…a hadászat legfontosabb eszközei a háborús célok elérésekor végső soron a mély és az ellenség 
teljes szétzúzására irányuló csapások maradnak.” Triandafillov, Vlagyimir Kiriakovics: A korszerű had-
seregek hadműveleteinek jellege. 550.p. 
193 Triandafillov, Vlagyimir Kiriakovics: A korszerű hadseregek hadműveleteinek jellege. 551.p. 
194 Triandafillov, Vlagyimir Kiriakovics: A korszerű hadseregek hadműveleteinek jellege. 552-553.p. 
195 Triandafillov, Vlagyimir Kiriakovics: A korszerű hadseregek hadműveleteinek jellege. 555-556.p. 
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Tuhacsevszkij úgy vélte, hogy „az ellenség szétzúzása nem célja a háborúnak. 

Az csupán eszköze annak. A háború célja az egyik fél részéről ilyen vagy olyan gazda-

sági és politikai hódítások elérése, a másik fél részéről pedig ez elleni harc. Ezek a hó-

dítások többnyire területfoglalásban vagy az adott területen a győztes állam politikai és 

gazdasági érdekeit szolgáló különleges törvények bevezetésében nyilvánulnak meg. 

E feladatok megvalósításához biztosítani kell az erőszak szabad alkalmazását, 

ehhez pedig mindenekelőtt az ellenség fegyveres erőinek megsemmisítésére van szükség. 

Minél teljesebb lesz ez a megsemmisítés, annál nagyobb mértékben biztosított a háború 

céljainak elérése.”196 A szovjet teoretikus mondatai mögött felfedezhető, hogy a 

Clausewitz által leírt erőszak-alkalmazás közvetlen formáját hirdeti, valamint a háborús 

erőszakot fokozó kölcsönhatások szerepét is felismerte, de kiemelte a politika ezeket 

mérséklő szerepét.197 

A hadműveletek valósíthatják meg a háborús cél elérését, melyekről úgy véli, 

„…hogy nem lehet az ellenség erőit egyetlen gyors és határozott cselekménnyel meg-

semmisíteni. Elkerülhetetlen, hogy az egyik hadműveletet a másik után folytassuk, csa-

pást csapás után mérjünk, miközben szüntelen veszteségeket okozunk az ellenségnek.”198 

Ezt lendületes üldözéssel tartotta megvalósíthatónak, melyről úgy vélte, minél kevesebb 

időt hagy az ellenségnek a szervezett visszavonulásra, annál bomlasztóbb hatással bír a 

visszavonulás. Valójában itt az „idő-előny”, vagyis a kezdeményezés fogalma jelenik 

meg, mely fontos követelménye a mozgáscentrikus hadikultúrának. A hadászati kezde-

ményezés birtoklása esetén lehetővé válik megsemmisítő jellegű hadműveletek megví-

vása, melyek alapvető formái az áttörés és a megkerülés.199 Tuhacsevszkij aláhúzta, 

hogy e két forma egymással együtt létezik és az ellenség bekerítését, azaz megsemmisí-

                                                 
196 Tuhacsevszij, Mihail Nyikolajevics: Poloskaháború. In.: Uő.: Válogatott művei. Zrínyi Katonai Kiadó, 
Bp., 1975., 58.p.; lásd még Tuhacsevszij, Mihail Nyikolajevics: A háború mint a fegyveres küzdelem 
problémája. In.: Uő.: Válogatott művei. 215.p 
197 „A politika megteremti a háborúhoz szükséges gazdasági, politikai és társadalmi tartalékokat és elő-
feltételeket, és ezzel végső soron eldönti a fegyveres erők szervezésének és a hadszíntér előkészítésének 
kérdéseit, a hadműveleti terv kérdéseit, amelyek megvalósítása, a hadművelet további folytatása, a hadá-
szatra, a fegyveres erők parancsnokságára hárul.” Tuhacsevszij, Mihail Nyikolajevics: A háború mint a 
fegyveres küzdelem problémája. In.: Uő.: Válogatott művei. 212-213.p. (Tuhacsevszkij kiemelése) Vö. 
124. lábjegyzet és Kessel, Eberhard: Die doppelte Art des Kriegs. 159.p. 
198 Tuhacsevszij, Mihail Nyikolajevics: A visztulai hadjárat. In.: Uő.: Válogatott művei. 92-93.p.; vö. „Ha 
mindkét fél felkészült a harcra, akkor az ellenséges szándéknak mindvégig – egészen a békekötésig érvé-
nyesülnie kell. A cselekvés szüneteltetésének egyetlen indítóoka lehet: ha az egyik fél kedvezőbb időpon-
tot akar bevárni.” Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. 48.p. 
199 Tuhacsevszij, Mihail Nyikolajevics: A magasabbparancsnokság kérdései. In.: Uő.: Válogatott művei. 
131.p. 
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tését szolgálják.200 A szovjet teoretikus kiemeli a támadás döntő jelentőségét, de elisme-

ri, hogy a hadműveleteket jellemezheti a visszavonulás és a védelem is. Ezeket a had-

műveleti formákat azonban mihamarabb fel kell váltania a támadásnak, vagyis csupán 

ideiglenes jellegűek, és a támadás feltételeit kell előkészíteniük.201 

Tuhacsevszkij felismerte, hogy az országok gazdasági struktúrái és ereje a hábo-

rú földrajzi formáin is tükröződnek: „így például a fejlett tengeri kereskedelemmel ren-

delkező kapitalista államok piacaik szélesítésére törekedve számos tengeri háborút foly-

tattak a gyarmatok megszerzéséért és megtartásáért, valamint a hozzájuk vezető tengeri 

utak biztosításáért. A kontinentális kapitalista nagyhatalmak számos szárazföldi hábo-

rút folytattak területük szélesítésére vagy a tengerhez vezető kijárat biztosítására.”202 

Úgy véljük, hogy a hadikultúrák fogalmának tartalmi megjelenését láthatjuk e sorokban, 

amely Tuhacsevszkij hadelméleti zsenijének bizonyítéka. 

A háborúban alkalmazott haderőnemeket és fegyvernemeket illetően 

Tuhacsevszkij nagy jelentőséget tulajdonított az első világháborúban feltűnt új harcesz-

közöknek. A légierő vonatkozásában kiemelte, hogy egyre növekszik jelentősége, de 

alapvetően megmarad a szárazföldi és a haditengerészeti műveletek kisegítőjeként: az 

önálló jellegű cselekményeket (bombázó és deszant hadműveletek) is széles körű 

együttműködésben kell végrehajtania a szárazföldi és a tengeri erőkkel.203 A mély had-

művelet elméletében a hadműveleti lépcsők fogalmát vizsgálva a légierő az első lépcső 

szerepét tölti be,204 amelyből kitűnik, hogy e haderőnem alapvető rendeltetése a száraz-

földi haderőnem műveleteinek támogatása.205 A harckocsiban látta a mély hadművelet 

sikeres megvalósításának kulcsát: ezeket az eszközöket magasabbegységekbe szervezve 

kell alkalmazni, tömegesen kell bevetni. Az ellenség bekerítésében játszott szerepük 

döntő jelentőségű, hiszen „a harckocsik áttörésének az ellenség hátában olyan torlaszt 

kell létrehozni, amelynek nekiszoríthatják, és így végső soron megsemmisíthetik annak 

főerőit. Ennek az áttörésnek egyidejűleg meg kell semmisíteni az ellenség tüzérségét, 
                                                 
200 „Korszerű háborúban a megkerülés ritkán lehetséges áttörés nélkül. Ezzel szemben az áttörésnek 
önmagában véve nincs értelme a megkerülés további alkalmazása nélkül.” Tuhacsevszij, Mihail 
Nyikolajevics: A magasabbparancsnokság kérdései. In.: Uő.: Válogatott művei. 131.p. 
201 Tuhacsevszij, Mihail Nyikolajevics: A magasabbparancsnokság kérdései. In.: Uő.: Válogatott művei. 
133.p. 
202 Tuhacsevszij, Mihail Nyikolajevics: A háború mint a fegyveres küzdelem problémája. In.: Uő.: Válo-
gatott művei. 215.p. 
203 Tuhacsevszij, Mihail Nyikolajevics: A háború új kérdései. In.: Uő.: Válogatott művei. 1975., 300-
301.p. 
204 A második lépcsőt a gépesített csapatok, míg a harmadikat a lövész- és lovas-magasabbegységek al-
kotják. 
205 Tuhacsevszij, Mihail Nyikolajevics: A vezetési formák fejlődéséről. In.: Uő.: Válogatott művei. 1975., 
319-320.p. 
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meg kell bontania összeköttetését és foglyul ejteni törzsét.”206 Tuhacsevszkij munkássá-

gának középpontjában tehát az erőszak alkalmazásának közvetlen formája állt, melynek 

részletei egy nézetrendszerben fogalmazódtak meg az 1930-as években. Az elmélet to-

vábbfejlesztése azonban az 1936-ban kezdődött, a szovjet tábornoki és tisztikart érintő 

koncepciós perek és tisztogatások miatt megakadt, és csak a második világháború szov-

jet kudarcainak hatására került ismét előtérbe, majd alkalmazásra a Tuhacsevszkij által 

kidogozott elméleti rendszer.207 

A második világháború eseményeit rögzítő szovjet emlékiratokban pontosan 

nyomon követhető a fentebb vázolt folyamat. A Vörös Hadsereg parancsnokainak visz-

szaemlékezéseiben tetten érhetőek a korszerűtlen háborús elvek okozta kudarcok, majd 

a mély hadművelet elmélete alkalmazásának sikerei is. Georgij Konsztantyinovics 

Zsukov marsall emlékiratából kitűnik, hogy a Tuhacsevszkij nevével fémjelzett hadvise-

lési mód alkalmazása a siker lehetőségét rejti magában. A Halhin-Gol folyónál, a japá-

nok ellen vívott harcok sikeressége már részben a páncélos magasabbegységek alkal-

mazásától függött. Ezekkel az erőkkel, melyeket repülő és tüzércsapatok támogattak, az 

1939. július 3-án végrehajtott ellencsapás két nap alatt megtörte az ellenség ellenállását: 

a nagyszámú harckocsi először átkarolta, majd bekerítette és végül megsemmisítette a 

japán erők jelentős részét. A Bain-Cagan hegy mellett vívott csata tapasztalata azt mu-

tatta meg – írja Zsukov – , „hogy ha rendelkezünk a légierővel és a gépesített tüzérség-

gel hozzáértően együttműködő harckocsi- és páncélgépkocsi-csapatokkal, akkor döntő 

eszköz van a kezünkben a gyors, határozott célú hadműveletek megvalósításához.”208 

Zsukov kiemelte, hogy a háború menete szempontjából döntő jelentősége volt annak, 

hogy 1942 elején ismét felállításra kerültek a harckocsi-hadtestek és a harckocsi-

hadseregek, melyek megfelelő eszköznek bizonyultak a szovjet hadvezetés kezében a 

háború győztes megvívásához.209 A memoárból kiolvasható az is, hogy a szovjet elvek a 

védekezést csak ideiglenes tevékenységi formának tekintik, melynek célja a következő 

támadás előkészítése.210 A harckocsi és gépesített magasabbegységek és seregtestek 

alkalmazásában látta a szovjet marsall a hadműveleti manőver döntő tényezőit, a siker 

                                                 
206 Tuhacsevszij, Mihail Nyikolajevics: A háború új kérdései. In.: Uő.: Válogatott művei. 1975., 303.p. 
207 Lásd Zsukov, G. K.: Emlékek, gondolatok. Kossuth Könyvkiadó – Zrínyi Katonai Kiadó, h.n., 1970., 
157.p. 
208 Zsukov, G. K.: Emlékek, gondolatok. 122.p. 
209 Zsukov, G. K.: Emlékek, gondolatok. 287-288.p. 
210 A kurszki csata előtti időszakról írta Zsukov: „Az volt a szándékunk, hogy a német csapatok várt tá-
madását erős védelmünkkel elvéreztetjük, majd utána ellentámadásba megyünk át és véglegesen szétzúz-
zuk az ellenséget. Ezért a védelem tervezésével egyidőben elhatároztuk, hogy támadásaink tervét is kidol-
gozzuk…” Zsukov, G. K.: Emlékek, gondolatok. 349.p. 
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mélységben való gyors kifejlesztésének valamint az ellenség hadtápvonalai elvágásának 

eszközeit.211 A légierőnek minden esetben a szárazföldi haderőnem műveleteit kellett 

segítenie csapásméréseivel az ellenség harcászati, hadműveleti és hadászati mélységére, 

még azoknak a repülő- és fegyvernemeknek is (pl. a távolsági bombázók), melyeknek 

alaprendeltetése más volt.212 

A szárazföldi haderőnem dominanciája több emlékiratban is tükröződik. 

Nyikolaj Geraszimovics Kuznyecov tengernagy, a Szovjetunió egykori haditengerészeti 

népbiztosának emlékirataiból kitűnik, hogy a szovjet haditengerészeti erőknek a száraz-

földi csapatok műveletinek támogatása kiemelt feladat volt, hiszen fejlesztésükkor nem 

a tengeri uralom megszerzése volt a fő cél, hanem az ország területének védelme.213 Ezt 

a nézetet tükrözi az is, hogy a tengernagy fölöslegesnek tartotta a hadiflottának külön 

népbiztosságot felállítani214, hiszen a flották a szárazföldi parancsnokságok hadműveleti 

alárendeltségében voltak.215 A szovjet tengerészek belátták ennek okát, hiszen „…a 

harc súlypontja tisztára földrajzi okok folytán a szárazföldön volt…”216, „a tengerészek 

így felkészültek a fő feladatot végrehajtani hivatott szárazföldi csapatok támogatásá-

ra.”217  A háború kitörésekor a flotta vezetésében még bizonytalanság volt a hadműve-

letek irányultásában, mert „senki sem sejtette, hogy a harc megkezdésével hogyan ala-

kul majd a helyzet a frontokon. Márpedig ennek figyelembevétele nélkül nem lehet to-

vábbi tengeri hadműveleteket tervezni. Valójában ekkor éreztük, hogy a hadiflotta alá 

van rendelve a fegyveres erők általános terveinek, éreztük hogy tevékenységünket össze 

kell hangolnunk a szárazföldi parancsnoksággal.”218 – írta Kuznyecov. A flották alkal-

mazásáról több ízben is azt írta, hogy feladatuk a szovjet fegyveres erők hadászati fel-

vonulásának szárnyát, illetve a későbbiekben azok tevékenységét biztosítani.219 Önálló, 

kizárólag tengeri feladatokat az Északi Flotta látott el az észak-atlanti vizeken folyó 

                                                 
211 Zsukov, G. K.: Emlékek, gondolatok. 380.p. 
212 Zsukov, G. K.: Emlékek, gondolatok. 420.p. 
213 Kuznyecov, N. G.: A háború előestéjén. Zrínyi Katonai Kiadó, h.n., 1975., 45.p.; a flottafejlesztés 
irányáról idézi Muklevics tengernagyot „…különféle hajókat fogunk építeni, amilyenekre szükségünk van 
az ország védelmére, nem pedig a tengerek meghódítását, az óceánok fölötti uralmat célzó háborúhoz.” 
60.p. 
214 Kuznyecov, N. G.: A háború előestéjén. 314.p. 
215 Kuznyecov, N. G.: A háború előestéjén. 323-324.p.; Kuznyecov tengernagyot idézve: „Megértettük, 
hogy a hadiflottának alárendelt szerepe lesz a jövő háborúban a szárazföldi erőkhöz képest, és nem gon-
doltunk arra, hogy feladatainkat a szárazföldi erőktől függetlenül oldjuk meg.” Uo. 336-337.p. 
216 Kuznyecov, N. G.: Harci riadó a flottánál. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1976., 27.p. 
217 Kuznyecov, N. G.: Harci riadó a flottánál. 28.p. 
218 Kuznyecov, N. G.: Harci riadó a flottánál. 12.p. 
219 Lásd a Fekete-tengeri Flotta esetében Kuznyecov, N. G.: Harci riadó a flottánál. 24.p.; a Balti Flotta 
esetbében Kuznyecov, N. G.: Harci riadó a flottánál. 47.p. 
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tengeri szállítás biztosításának érdekében220, de ha figyelembe vesszük, hogy az után-

pótlás biztonság a szárazföldi csapatok harctevékenységével függött össze, ezekre a 

műveletekre is tekinthetünk úgyis, mint a szárazföldi haderőnem harcát biztosító kato-

nai műveletekre. A szovjet hadvezetésben érvényesülő szárazföldi dominancia, illetve a 

haderőnemek közötti ellentétek jól kiolvashatóak Zsukov és Kuznyecov emlékirataiból: 

a két katonai vezető kölcsönösen negatív éllel ír egymásról és kapcsolatukról, melyben 

– az esetleges személyi ellentéten túl – a haderőnemek közötti megnemértettség, és eb-

ből fakadóan az együttműködés nehézségei olvashatóak ki.221 

Hasonló nézetek tükröződnek a szovjet emlékiratokban a légierőt tekintve is. 

Alekszandr Szergejevics Jakovlev, a híres repülőgép-tervező Szárnyak, emberek222 című 

visszaemlékezésében. A szerző munkájában a német fegyveres erők példájából kiindul-

va azt állította, hogy fontosabb a szárazföldi csapatok harcát támogató repülőgépek épí-

tése, mint a nagy hatótávolságú bombázók hadrendbe állítása.223 Ez a gondolat megje-

lent a Vörös Hadsereg doktrínájában is, melyben a légierő feladataként egy esetleges 

konfliktus esetén az alábbiakat jelölték meg: „harcolnia kellett a légiuralomért, oltal-

maznia kellett a szárazföldi csapatokat és a hadtápterület objektumait a légitámadások 

ellen, biztosítania kellett a légideszantok ledobását és azok harctevékenységét, végül 

légi felderítést kellett folytatnia."224 

Ez a cél tükröződött a második világháborúban: a szovjet légierő a légifölény 

kivívása után az ellenség arcvonalának, és összevonási körleteinek támadásával a szá-

razföldi erők küzdelmét segítette és ezzel nagyban befolyásolta a harcok kimenetelét is. 

Nyikolaj Petrovics Kamanyin repülő vezérezredes memoárjában számtalan helyen emlí-

tette, hogy a szovjet repülőerők a nagy szárazföldi támadások kibontakozásakor folya-

matosan támadták a német szárazföldi erőket.225 Visszaemlékezésében felvázolta, hogy 

miként kell a repülőerőket a támadó hadműveletekben alkalmazni: „A sikeres támadás 

                                                 
220 Kuznyecov, N. G.: Harci riadó a flottánál. 228.p. 
221 Kuznyecov Zsukovról: „Többször jártam nála, de Zsukov nem szívesen foglalkozott a hadiflotta ügye-
ivel. Először azt hittem, hogy csak nekem nehéz jó kapcsolatot teremtenem vele, és hogy jobban szót tud 
érteni kollégájával, Iszakovval, a haditengerészeti vezérkar főnökével.” Kuznyecov, N. G.: A háború 
előestéjén. 337.p.; Zsukov Kuznyecovról: „A történelmi hűség kedvéért azonban el kell mondanom, hogy 
általában azokra a megbeszélésekre, amelyeken a flottával kapcsolatos kérdéseket Sztálinnal tárgyalták, 
sem Tyimosenko honvédelmi népbiztost, sem a vezérkar főnökét nem hívták meg.” Zsukov, G. K.: Emlé-
kek, gondolatok. 163.p. 
222 Jakovlev, A. Sz.: Szárnyak, emberek. Egy repülőgép-tervező feljegyzései. Kossuth Könyvkiadó, Zrí-
nyi Katonai Kiadó, Bp., 1968. 
223 Jakovlev, A. Sz.: Szárnyak, emberek. Egy repülőgép-tervező feljegyzései. 199-201.p. 
224 Jakovlev, A. Sz.: Szárnyak, emberek. Egy repülőgép-tervező feljegyzései. 280.p.; Kamanyin, Ny. P.: 
Repülősök és űrhajósok. Kossuth Könyvkiadó – Zrínyi Katonai Kiadó. h.n., 1973., 188.p. 
225 Kamanyin, Ny. P.: Repülősök és űrhajósok. 202-205.p.; 226-233.p. 
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bonyolult körülményei között elvben centralizáltan használható fel a front egész repülő-

ereje, ez azonban csak akkor célszerű, ha igen jó a légi felderítés, s ha zavartalan a légi 

hadsereg törzsének összeköttetése a szárazföldi hadseregekkel és a repülőegységekkel. 

A lendületesen kibontakozó támadás során a repülőerők felhasználásának legcélszerűbb 

módja az lesz, ha a hadművelet megadott szakaszán szorosan együttműködik meghatá-

rozott szárazföldi hadseregekkel vagy hadtestekkel.”226 Mint gyakorló csatarepülő-

pilóta, leírta a csatarepülők alkalmazásának taktikai elemeit is, miszerint „a harcban a 

csatarepülők vezetése rugalmas és operatív volt, s alkalmazkodott a támadó szárazföldi 

csapatok érdekeihez.”227 Összegzésképpen megállapítható, hogy a mozgáscentrikus 

hadikultúra orosz-szovjet változatában – akárcsak a porosz-német utas verziójánál – a 

szárazföldi haderőnem tevékenységét a haditengerészet és légierő alárendelt szerepben 

támogatta. 

2.4. ÖSSZEGZÉS 

A mozgáscentrikus hadikultúra elméleti hátterének kibontásakor túlságosan le-

egyszerűsítőnek tartjuk, ha a manőverezést tekintjük legfontosabb összetevőjének. 

Ahogyan a háború csak eszköze a politikának céljai megvalósításához, úgy a mozgás és 

a manőver is csupán a cél elérésének, az ellenség megsemmisítésének egyik eleme. A 

manőver ugyanis lehetővé teszi a fegyveres erők számára az ellenséggel való fizikai 

kontaktus megteremtését, és így megvalósulhat a közvetlen fizikai ráhatás, erőszak-

alkalmazás.  

Az elméletek is ezen a ponton választhatóak szét egymástól: az angolszász és a 

francia teoretikusok a közvetlen erőszak-alkalmazás primátusáig nem jutottak el, csupán 

felismerték a gépesített hadviselés előnyét a korábbi évtizedekben alkalmazott hadmű-

vészeti rendszerekkel szemben, kiutat találva azok csapdájából. Nagy-Britanniában nem 

bontakozhatott ki a mozgáscentrikus hadikultúra, hiszen a történelmi gyökerek, hagyo-

mányok alapján az elsődleges haderőnem a haditengerészet volt, majd a légierő követ-

kezett és csak ezek után jött a szárazföldi haderőnem. Hiába ismerte fel Fuller és Liddell 

Hart a mozgékonyság döntő szerepét a hadviselésben, és hiába érveltek a gépesített és 

páncélos csapatok alkalmazása mellett, elméletük összeegyeztethetetlen volt országuk 

hadviselésének hagyományaival, végső soron a társadalomra jellemző katonai gondol-

kodásmóddal. 

                                                 
226 Kamanyin, Ny. P.: Repülősök és űrhajósok. 244.p. 
227 Kamanyin, Ny. P.: Repülősök és űrhajósok. 295.p. 
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Franciaországban bár a szárazföldi haderőnem volt az elsődleges, de az első vi-

lágháború tapasztalatai alapján kidolgozott katonai eljárások elnyomták a modern gon-

dolatokat a gépesített csapatok alkalmazását tekintve. De Gaulle is hangsúlyozta a ma-

nőver szerepét, de a „grandeur” és a „sécurité” jelszavait hangozató hazája inkább egy 

statikusabb hadászatot részesített előnyben. E két országban tehát hiába dolgoztak ki 

progresszív elképzeléseket a jövő háborújáról, a földrajzi determináltság és a történelmi 

tapasztalatokhoz való ragaszkodás nem tette lehetővé az elméletek átültetését a gyakor-

latba. 

Németországban és a Szovjetunióban viszont nyitottak voltak a katonai vezetők 

az új elméletek alkalmazására és a társadalom megfelelő ipari háttérrel rendelkezett az 

elméletek gyakorlati megvalósításához. Az ellenfél megsemmisítésére törő hadászat 

megfelelő eszközt talált a gépesített és harckocsi csapatokban, melyek – gyorsaságuk és 

mozgékonyságuk révén – alkalmasak voltak az ellenséges csapatok átkarolására, bekerí-

tésére és megfelelő fegyverzetük képessé tette azokat a szembenálló fegyveres erők 

megsemmisítésére. Két gyökeresen eltérő kiindulási pont fedezhető fel a német és a 

szovjet hadtudomány vizsgálatakor: a villámháború, amint már rávilágítottunk, Német-

ország gyors katonai győzelmét volt hivatott garantálni, míg a Szovjetunió kényszerű-

ségből vállalt elhúzódó háborúban érte el ugyanezt a célt. Mégis, ha összehasonlítjuk 

Guderian és Tuhacsevszkij műveit, felfedezhető, hogy számos közös pont jelent meg 

elméleteikben. Ilyenek a manőver fontossága, az idő-előny megszerzése és megtartása, 

a sorozatos és nagy mélységű csapások, valamint a határozott katonai vezetés. A legfon-

tosabb azonosság azonban abban mutatkozott meg, hogy mindkét állam katonai vezeté-

sének célja az ellenséges fegyveres erők megsemmisítése volt. Felmerül a kérdés, hogy 

vajon ismerték-e egymás nézeteit, ha igen, vajon mennyiben hatottak egymásra. Az első 

kérdésre – amint már ismertettük – a válasz igen, viszont a második kérdésre adott fele-

let már nem ennyire egyértelmű. 

A két világháború közötti időszak német-szovjet katonai együttműködése nagy 

valószínűséggel hatott a két ország hadelméletére. A direkt hadászatot előnyben részesí-

tő német és szovjet hadvezetés hasonló elvek alapján dolgozta ki terveit, és ezeknek 

megfelelően hasonló eszközrendszert állított fel a célok megvalósítására. Az ellenfél 

megsemmisítését célul kitűző német, illetve szovjet hadviselés közötti egyik alapvető 

eltérés a tervezett fegyveres konfliktus időtartamában látható, ezt viszont a két nagyha-

talom eltérő földrajzi, gazdasági, társadalmi és kulturális háttere magyarázza. Ez a tény 

is alátámasztja azt a feltételezésünket, hogy a hadviselés kultúrafüggő, komplex jelen-

ségnek tekinthető. 
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3. AZ ANYAGCENTRIKUS HADIKULTÚRA 

3.1. AZ ANYAGCENTRIKUS HADIKULTÚRA KOVÁCS JENŐ 
MŰVÉBEN 

Kovács Jenő a Magyarország katonai stratégiája (Komplex kutatási téma) című 

munkájában a Katonai stratégia és hadikultúrák fejezet Az anyagcentrikus hadikultúra 

című alfejezetében foglalkozik az indirekt hadviselés reguláris formájával.228 A felhasz-

nált irodalmak között ennél a hadikultúránál sem találunk primer forrásokat; a szerző 

szekunder irodalom feldolgozása alapján dolgozott. A magyar katonai teoretikus e hadi-

kultúra gyökereit a középkorban kialakult kordonhadászatban229 vélte fölfedezni, mely 

tulajdonképpen várak védelmi rendszere volt. A várak, melyekben erőket lehetett össz-

pontosítani és készleteket felhalmozni, hosszú idejű védelmet, illetve a várak hálózata 

közötti hézagokba betört ellenség pusztítását tették lehetővé. Markánsan elhatárolta a 

mozgáscentrikus hadikultúrától, amikor úgy vélekedett, hogy „az anyagcentrikus hadi-

kultúra, sikereit nem a csapatok mozgatásával, hanem – nevében foglalt módon – nagy 

anyagi értékeket képviselő pusztító eszközök megsemmisítő (tűz)csapásaival igyekszik 

elérni. A pusztító eszközök sikeres alkalmazását, további anyagi erők és eszközök befek-

tetése útján (a katonai infrastruktúra kiépítésével) biztosítja.”230 – Kovács Jenő tehát 

egy háborús tünet alapján nevezte el a hadviselés e formáját. 

Az anyagcentrikus hadikultúra a hadviselés alapvető módjának a védelmet tartja, 

mind hadműveleti – harcászati, mind pedig hadászati szinten. A védelem azonban itt 

nem a támadás előkészítését szolgálja és nem az erők kisebb részével kerül megvívásra, 

mint a mozgáscentrikus hadikultúra esetében, hanem „a védelem a támadás meghiúsítá-

sa céljából a katonai erőfölényre épül.”231 Kovács Jenő kiemelte, hogy bár az 

anyagcentrikus hadikultúra a védelmet tekinti fő tevékenységi módnak, nem tagadja a 

                                                 
228 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája. (Komplex kutatási téma) II. kötet. 27-37.p. 
229 A fenti jelenség kapcsán felhívjuk az olvasó figyelmét arra, hogy ez Kovács Jenő szakmai tévedése 
volt. A kordonhadászat lényege nem a várak szerepében rejlett, hanem az alakulatok elhelyezésében. A 
kordonhadászat legfőbb célkitűzése az volt, hogy az alakulatokkal a lehető legnagyobb területet védjék: a 
csapatokat szétszórták a határokon, és így próbálta a megtámadott fél biztosítani saját országa terültének 
védelmét. Dr. Csikány Tamás alezredes, tanszékvezető egyetemi docens szíves közlése alapján. (2008. 
október 30.) 
230 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája. (Komplex kutatási téma) II. kötet. 27.p. 
231 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája. (Komplex kutatási téma) II. kötet. 28.p. 
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támadás alkalmazását232, de az előbbi alkalmazása nagyobb lehetőséget nyújt az ellenfél 

pusztítására, mint az utóbbi.233 A magyar katonai gondolkodó szerint „e hadikultúrá-

ban, a biztonság elsőszámú és meghatározó kritériuma az elfoglalt terület szilárd kéz-

bentartása. E hadászat lényege, értelme, egyértelműen a területek birtoklásában jut 

kifejezésre.”234 A fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy az anyagcentrikus 

hadikultúra a Clausewitz-i hadelméleti rendszer szerinti kifárasztásra törekszik, azaz az 

indirekt hadviselés megjelenési formáit hordozza magában. A hadviselésnek e formája 

esetében a katonai erőfölényre építve a megvédendő területek fontossága egyenrangú, 

és az erőfölény birtokában adott esetben a kezdeményezést ki is engedi a kezéből, és a 

kezdeményező ellenség sikereinek meghiúsítására törekszik, annak támadó erői meg-

semmisítésével – de ez az eljárás a kreatív ellenfelet adott esetben előnyökhöz is juttat-

hatja. 

Az anyagcentrikus hadikultúra a katonai erőfölény megszerzését hatalmas anya-

gi ráfordítással teremti meg és nagy anyagi értéket képviselő haderőnemeket állít fegy-

verbe (haditengerészet, légierő). Ehhez már békében meg kell kezdenie a felkészülést, 

azaz már ilyenkor hadászati döntéseket kell meghoznia, így elkerülve egy fegyveres 

konfliktus esetén a váratlanságot. Az ilyen döntések gondos előkészítést, számítást, va-

gyis tervet igényelnek, nem pedig improvizációt. Kovács Jenő úgy vélte, hogy ennél a 

hadikultúránál a tervezés szintjén a matematikai pontosság és aprólékosság a jellemző, 

melyek lehetővé teszik a pontos elosztást a védelem különböző szintjein. Fontosnak 

tartotta kiemelni, hogy míg a mozgáscentrikus hadikultúra esetében a kezdeményező, 

„ésszerűen kockáztató parancsnok”235 kulcsfontosságú, az anyagcentrikusnál a hadve-

zérnek nem kell kezdeményező alkatúnak lennie, elegendő pontosan ismernie az erőfor-

rásokat, illetve azokat szakszerűen kezelni.236 Az anyagcentrikus hadikultúra csak nagy 

és elhúzódó háborúban érvényesülhet, ahol a katonai erőfölény a hosszan tartó küzde-

lem ideje alatt felőrli, kifárasztja az ellenfelet. Kovács Jenő megjegyezte – az Amerikai 

Egyesült Államok Vietnamban vívott harcairól szólva –, hogy az anyagcentrikus hadvi-

selés több ponton alkalmazhatja a mozgáscentrikus hadikultúra elemeit, de mivel az 

előbbi a pontosan kidolgozott terveken alapul, lényegi valója miatt alkalmatlan az utób-

                                                 
232 Annak a védendő terület biztonságosabbá tételét kell szolgálnia, katonailag fontos terepszakaszok 
(szárazföldi és tengeri átjárók) megszerzését célul kitűzve. Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiá-
ja.(Komplex kutatási téma) II. kötet. 28.p. 
233 Vö. Clausewitz, Carl von: A háborúról. II. kötet. 123-131.p.; Perjés Géza: Clausewitz. 97-108.p. 
234 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája. (Komplex kutatási téma) II. kötet. 28.p. 
235 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája. (Komplex kutatási téma) II. kötet. 23.p. 
236 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája. (Komplex kutatási téma) II. kötet. 30.p. 
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bi eljárásainak hatékony alkalmazására. A kifárasztó hadászat reguláris eszközöket al-

kalmazó formája csak azokban az országokban alakulhatott ki, melyeknek megfelelő 

katonaföldrajzi helyzetük és elegendő mennyiségű anyagi erőforrásai voltak egyrészt 

egy elhúzódó háború megvívásához, másrészt elő tudták teremteni a kifárasztás eszkö-

zeit, melyek főleg a légierőben és a haditengerészeti erőkben testesültek meg. Megje-

gyeznénk, hogy Kovács Jenő úgy vélte: bár e hadikultúra az elrettentés stratégiájának 

célját a hidegháborúban megvalósította, de korára már „…az anyagcentrikus hadikultú-

rának – eredeti alakjában – bealkonyodott.”237 

3.2. AZ ANYAGCENTRIKUS HADIKULTÚRA JELLEMZŐI 

Az anyagcentrikus hadikultúra vizsgálatakor – hasonlóan a mozgáscentrikus ha-

dikultúrához – található egy olyan mű, melyben e hadviselési forma jellemzői szinteti-

zálásra kerültek. E munkát Liddell Hart Stratégia című művében végezte el, itt össze-

gezte az indirekt hadviselés reguláris és irreguláris megjelenési formáit. Fejezetünkben 

azonban kizárólag a reguláris forma jellemzőit írjuk le, mivel a következő fejezet fog-

lalkozik a gerilla hadviselés jellemzőinek bemutatásával. Az anyagcentrikus hadviselés-

re jellemző, hogy az erőszakot mérsékli vagy egyensúlyban tartja – ez abból fakad, 

hogy e hadviselési forma a védelmet tekinti fő hadviselési módnak, és a politikum is 

jelentős korlátozó tényezőként lép fel a háború kérdéseit illetően. Belpolitikai cél, akár-

csak a mozgáscentrikus hadikultúra esetében, nem jelentkezik az erőszak-alkalmazás 

hátterében – a hadviselés e formája mindig külső ellenfél ellen irányul és mindig külpo-

litikai cél rejlik mögötte. Az alkalmazott erőszak egy fokozatú, melynek lényege, hogy a 

háborús erőszak nem elsősorban az ellenséges fegyveres erők megsemmisítését célozza, 

hanem az ellenség társadalmára irányul és annak ellenállását igyekszik megtörni. Való-

jában a direkt erőszak-alkalmazás helyett az indirekt hadviselésen van a fő hangsúly. E 

hadikultúra a fenti célt nagy anyagi értékű, vagy nagy anyagi ráfordítással járó eszközök 

alkalmazásával igyekszik megvalósítani. A nagy anyagi befektetésből következik, hogy 

a technika, illetve a haditechnika fejlesztése is élenjáró szerepet tölt be ennél a hadikul-

túránál: ezek fejlődése még pusztítóbb csapásokat tesz lehetővé. Sok esetben az akarat-

érvényesítés eszközei nem katonai természetűek: a gazdaság, a kultúra vagy az ideoló-

gia is akaratérvényesítési eszközként kerülhet felhasználásra a háborús cél érdekében. 

                                                 
237 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája.(Komplex kutatási téma) II. kötet. 36.p. 
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A megsemmisítés és a kifárasztás paritását vizsgálva egyértelműen kimondható, 

hogy az anyagcentrikus hadikultúra a korlátozott célt, vagyis a kifárasztást preferálja, de 

az e hadviselési forma jegyében megvívott fegyveres konfliktusok vizsgálatakor feltű-

nik, hogy elhúzódó háború esetén sokszor alkalmazásra kerülnek a mozgáscentrikus és 

a gerilla hadviselés hadikultúrája eszközrendszerének elemei is, párhuzamosan alkal-

mazva az indirekt hadviselés reguláris eszközeivel. Fontos kiemelnünk, hogy bármeny-

nyire is merít az anyagcentrikus hadikultúra a másik két hadviselési mód erőszak-

alkalmazási eszközeiből, mindig a kifárasztás reguláris elemei maradnak dominánsak. 

Úgy véljük, hogy ennél a hadikultúránál is tapasztalható az, a hipotézisünkben említett 

jelenség, hogy a hadikultúrák közötti határvonalak elmosódtak. 

Az anyagcentrikus hadikultúra megjelenésében megfigyelhető, hogy azok az or-

szágok alkalmazták, melyek határai földrajzi fekvésükből adódóan nagyfokú védelmet 

élveznek. Ezeknél az államoknál a határok majd minden esetben tengerek által határol-

tak, amelyek a direkt szárazföldi támadás lehetőségét megnehezítik, sőt szinte teljesen 

kizárják. Ebből fakad, hogy ennél a hadviselési formánál a haderőnemek közül a légierő 

és a haditengerészet a domináns, a szárazföldi rovására. Megfigyelhető az is, hogy az 

anyagcentrikus hadikultúra elméletében a légi és a tengeri elméletek determinálják a 

katonai gondolkodást, de természetesen a hagyományos szárazföldi és a gerillaháború 

megvívásával kapcsolatos gondolkodás is helyet kap a hadügyben, jóllehet kevésbé 

hangsúlyos szereppel. 

3.3. AZ ANYAGCENTRIKUS HADIKULTÚRA ELMÉLETE 

Amint már említettük, a hadikultúrák témakörének feltárását a modern kor, tehát 

a XIX. és a XX. század kronológiai keretein belül kívánjuk feltárni, ám az 

anyagcentrikus hadikultúra elméleti forrásainak áttekintése egy korábbi hadelméleti 

munka említését teszi szükségessé. Úgy véljük, hogy a már korábban említett Morus 

Tamás Utópia című könyve jelenti az első bővebb írásos forrást az indirekt hadviselést 

illetően.238 A műről már korábban említettük, hogy a seholszigetiek hadügyéről szóló 

                                                 
238 Megjegyezzük, hogy ezzel nem azt kívánjuk kifejezésre juttatni, hogy az indirekt hadviselés eszköz-
rendszeréről a korábbi idők szerzői nem vettek volna tudomást. Példaként álljon itt Szun Ce A hadviselés 
tudománya című munkája, melyben így fogalmazott a Támadás stratégiával című fejezetben: „1. Szun 
Ce azt mondta: A hadviselés gyakorlati tudományában a legjobb mindenek felett elfoglalni az ellenség 
országát egészben és sértetlenül; összezúzni és elpusztítani nem annyira jó. Ugyancsak így van, hogy jobb 
egy egész hadsereget elfogni, mint elpusztítani – elfogni egy ezredet, egy csapatot, vagy egy századot 
egészben, mint elpusztítani. 2. Ebből következik, hogy nem a legkiválóbb erény minden csatában harcolni 
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részben az angol gondolkodó olyan háborús tüneteket említ, melyek eltértek a korábban 

megszokottaktól. Az említett fejezetben feltűnik, hogy az akaratérvényesítés indirekt 

eszköz-rendszere a hangsúlyos – már a fejezet elején leírja Morus, hogy a seholszigetiek 

csak akkor kezdenek háborút, ha határaikat védik, vagy a barátaik (szövetségeseik) föld-

jéről kell az ellenséget kiűzni – azaz a területek megtartása kulcsfontosságú számuk-

ra.239 Kiemeli, hogy ők „a véres győzelmet restellik, sőt mélyen szégyenlik, mert ostoba-

ságnak tartják…”240 és ehelyett a hadi fortély, az ész és a szellem erejével, vagyis a 

direkt eszközök mellett indirekt eszközök alkalmazásával is harcolnak. A seholszigetiek 

a háborús ideológiát is felhasználják a fegyveres konfliktusokban, amikor az ellenségre 

hárítják rá a háború kirobbantásának felelősségét – ezzel ellenfelük lakosságának ro-

konszenvét is meg kívánják nyerni. Hasonló indirekt és a nem-fegyveres erővel való 

akaratérvényesítés tüneteként sorolhatjuk fel az ellenséges vezetők fizikai megsemmisí-

tésére való törekvést241; a társadalmi és a politikai vezetés megosztására való kísérle-

tet242; a gazdasági nyomásgyakorlást243. A seholszigetiek hadügyének jellemzésekor 

Morus kiemeli, hogy azok igyekeznek megóvni saját polgáraikat a háború borzalmaitól, 

így még a harcokban is előszeretettel alkalmaznak zsoldos vagy szövetséges csapatokat, 

akik fölött azonban egy seholszigeti polgár áll, vagyis a nem saját csapatokat is ők el-

lenőrzik, irányítják.244 Ha nem lehet elkerülni a fegyveres konfliktust, akkor Morus ide-

áljának lakói a támadót megelőzve igyekeznek attól területeket foglalni, vagyis a saját 

területüket és annak lakosságát minden eszközzel igyekeznek megvédeni, illetve az el-

lenséget245 határmenti területeinek elfoglalásával hátrányos helyzetbe hozni. A háború 

győztes megvívását követően a béke biztosítására „…a háború költségeit nem barátaik-

kal fizettetik meg, akiknek érdekében viselték, hanem a legyőzöttekre róják ki, és rajtuk 

                                                                                                                                               
és győzni; a legmagasabb szintű kiválóság az ellenség ellenállásának harc nélkül való megtörésében 
rejlik.” Szun Ce: A hadviselés tudománya. Göncöl Kiadó, Bp., é.n., 31.p. (Szun Ce kiemelése) 
239 Morus Tamás: Utópia. 111.p. Ezen a ponton ismét utalunk Clausewitz munkásságára, akinél a kifá-
rasztó hadviselés egyik jellemzőjeként szerepel a területek megtartásának fontossága (a szó szerinti idéze-
tet lásd az 1.3 A hadikultúrák hadelméleti alapjai című részfejezetben, 41.p.). Clausewitz, Carl von: A 
háborúról I. kötet. 29. p. 
240 Morus Tamás: Utópia. 113.p. 
241 Morus Tamás: Utópia. 114.p. Ez a tünet főleg az indirekt hadviselés irreguláris formájánál jellemző. 
242 „…a meghasonlás magvait hintik el, a fejedelem testvérét vagy valaki más előkelőt bujtogatnak a 
hatalom reményével.” Morus Tamás: Utópia. 115.p. 
243 „Ha pedig a pártviszály elhalna, az ellenséggel szomszédos népeket biztatják föl valami régi jogcímet 
ásva elő, aminek a királyok sosincsenek híjával. Háború esetén megígérik nekik támogatásukat, pénzt 
bőven adnak, de polgárokat igen csekély számban.” Morus Tamás: Utópia. 115.p. 
244 „…pénzen mindenütt zsoldosokat fogadnak, és azokat küldik háborúba…” Morus Tamás: Utópia. 115-
116.p.; „Másodsorban azon népek csapatait használják fel, akikért fegyvert fogtak.” Morus Tamás: Utó-
pia. 117.p. 
245 Morus Tamás: Utópia. 122.p. 



 72

hajtják be.”246 A háborús jóvátétel megjelenésében, valamint a legyőzött ellenséggel 

való kíméletes bánásmódban egyértelmű jelét látjuk annak a törekvésnek, mely a béke 

megnyerését szolgálja247 – ez a tünet a későbbi korok indirekt eszközökkel megvívott 

háborúiban, és Liddell Hart azokat összefoglaló munkájában is jelentkezik.248 

Az indirekt hadviselés jellemzőinek szintézise Liddell Hart már többször említett 

Stratégia című könyvében található. A brit katonai teoretikus kiindulópontja a hadtörté-

nelem volt: azt vallotta, hogy „semmi sem új a nap alatt”.249 Úgy vélte, hogy a katonai 

pályán a közvetlen tapasztalatszerzés lehetősége csekély, ezért a történelem tanulmá-

nyozásával – amely nem más mint univerzális tapasztalat –, azaz közvetett úton kell 

fejlődnie a hadtudományi kutatásoknak. Munkájában a „közvetett megközelítés” fogal-

ma köré csoportosította a hadtörténelmet: azt vallotta, hogy „kutatásaim során egyre 

határozottabbá vált az a benyomásom, hogy egész történelmünkben a háború – ritka 

kivétellel – csak akkor érhetett el érdemi eredményeket, ha a megközelítés közvetett volt, 

ami bizonyította, hogy az eljárás készületlenül érje az ellenfelet.” „ Egyre világosabbá 

vált, hogy egy mentális vagy fizikai célpont közvetlen megközelítése az ellenfél szem-

pontjából „természetesen várható irányból” többnyire negatív eredménnyel jár.”250 

Művének fő mondanivalóját, az indirekt hadviselés alaptézisét a következőkben fogal-

mazta meg: „Ha természetesen várható irányban támadunk, ez megszilárdítja az ellen-

fél egyensúlyát, és így növeli ellenállásának erejét. A háborúban, akár csak a birkózás-

ban, aki úgy akarja padlóra vinni ellenfelét, hogy nem vet gáncsot, és nem igyekszik 

kibillenteni egyensúlyából, az csak magát meríti ki, méghozzá az ellenfélre kényszerített 

                                                 
246 Morus Tamás: Utópia. 121.p. 
247 A béke megnyerése érdekében a seholszigetiek „az ellenséggel kötött fegyverszünetet…megtartják…”; 
„Az ellenség földjét nem pusztítják, a vetéseket nem perzselik fel, sőt vigyáznak rá…”; „Fegyvertelen 
embert nem bántanak, ha nem kém az illető.” Morus Tamás: Utópia. 121.p. 
248 „A háború célja egy…jobb béke elérése.” Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 539.p. 
249 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 18.p.; vö. „A tudományos forma abban a törekvésemben rejlik, 
hogy felkutassam a háborús jelenségek lényegét, és megmutatassam, e jelenségek kapcsolatát az őket 
alkotó elemek tulajdonságával. Sohasem tértem ki a filozofikus következtetés elől, amikor azonban túlon-
túl elvékonyult a fonala, elszakítottam inkább, és újból megfelelő tapasztalati jelenségekhez kötöttem. 
Miként némely növény csak akkor hoz gyümölcsöt, ha nem túl hosszú a szára, éppen úgy a gyakorlati 
művészeteknél sem szabad az elmélet leveleit és virágait túl magasra növeszteni. Ügyeljünk, hogy közel 
maradjanak termőtalajukhoz, a tapasztalathoz.” Clausewitz, Carl von: A háborúról I. kötet. 33. p. Meg-
jegyezzük, hogy a hadtörténelem tanulmányozása mind Liddell Hart, mind pedig Clausewitz számára 
módszertani kiindulópont volt: gyakorló katonaként mindketten a háborús tapasztalatokból építkeztek, de 
a hadtörténelmi példákat másként használták fel elméleti rendszerük megalkotásakor. A kettejük közötti 
különbséget abban látjuk, hogy míg Liddell Hart történetírói irányba vitte el művét azzal, hogy a hadtör-
ténelemből próbált meg katonai, hadtudományi általános elveket meghatározni, addig Clausewitz megma-
rad katonának, vagyis hadelméletet alkot: nála a hadtörténelem csak másodlagos jelentőséggel bír, hiszen 
a megfogalmazott hadügyi jelenségeket vetíti vissza a hadtörténelemben. Bővebben lásd Clausewitz, Carl 
von: A háborúról I. kötet. 153-173. p. 
250 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 24.p. 
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erőfeszítésnél nagyobb arányban, Ilyen típusú módszer alkalmazása mellett a siker csak 

a valamilyen területen elért roppant nagy erőfölény esetén lehetséges, s az eredmény 

még ilyenkor is hajlamos elveszíteni döntő jellegét. A legtöbb hadjáratban az ellenség 

pszichológiai és fizikai egyensúlyának megingatása bizonyult a győzelem létfontosságú 

előfeltételének.”251 Véleménye szerint az ellenfél egyensúlyának megingatását a közve-

tett, vagyis az indirekt megközelítés alkalmazása teszi lehetővé: „Először: a történelmi 

tapasztat azt mutatja, hogy egyetlen hadvezér elhatározása sem vált be, ha állásait szi-

lárdan tartó ellenfél ellen indította közvetlen támadásra csapatait. Másodszor: az ellen-

fél egyensúlyának felborítása nem a saját támadás révén érhető el, hanem már az igazi 

támadás megindulása előtt meg kell oldani ezt a feladatot.”252 Vagyis a háborút meg-

előzően indirekt módon kell az akaratunkat érvényesítenünk, ami nem zárta ki a direkt 

erőszak-alkalmazást sem. A történelmi tapasztalatok alapján arra a megállapításra jutott, 

hogy ezt az állapotot a háborúban alkalmazott erőszak különféle formáinak alkalmazá-

sával lehet elérni. Ezért a stratégiának, mely Liddell Hart-i fogalmáról már szóltunk, a 

közvetlen megközelítést kell alkalmaznia, vagyis a döntés kikényszerítésének érdekében 

az ellenfél egyensúlyának megingatására kell törekednie.253 

Liddell Hart ókori, középkori, újkori és korából vett példákon keresztül igyeke-

zett elméletét igazolni. Amint már említettük, az indirekt hadviselésnek igen széles lehet 

az eszköztára. Fegyveres konfliktus esetén a katonai erő alkalmazása kapcsán a brit teo-

retikus arra hívta fel a figyelmet, hogy – igazat adván Clausewitznek – a védelem a 

fegyveres küzdelem erősebb és takarékosabb formája: ilyenkor „a leghatékonyabb köz-

vetett megközelítés az, amely téves műveletre csábítja el vagy kényszeríti az ellenfe-

let…”254 A katonai erők közvetlen összecsapása mellett természetesen a nem-katonai 

eszközök alkalmazását is hangsúlyozta, vagyis hogy az ellenfél gazdaságára vagy pszi-

chéjére mért csapások is hasonlóan döntőek lehetnek. „Bármi is a megközelítés formá-

ja255, a kívánt hatás mindig az ellenség gondolkodásának és hadrendjének a megingatá-

sa.”256 Az indirekt erőszak-alkalmazási formák igen sokrétűek lehetnek: Liddell Hart 

                                                 
251 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 25.p. 
252 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 239.p. 
253 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 32.p. 
254 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 238.p. 
255 Vagyis eszköze (a szerző): „…„rendes” hadviselés esetén a közvetett megközelítésnek azt a formáját 
kell választani, amelyik az ellenfél »csapdába ejtése« révén igyekszik gyors döntést elérni – feltéve, hogy 
ennek kilátásai kedvezőek. Más esetben , vagy ha az előbbi próbálkozásk sikertelennek bizonyul, a közve-
tett megközelítésnek azt a formáját kell választani, amelyik a végső döntést az ellenség erejnek és akara-
tának aláásása révén igyekszik kicsikarni. Bármelyik megoldás jobb a közvetlen megközelítésnél.” 
Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 289-290.p. 
256 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 238.p. 
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Lenin példáján keresztül megemlíti a morális hadviselést257; Arábiai Lawrence-t a geril-

la hadviselés mesterének nevezte258; Churchill egyik legfontosabb tettének azt tartotta, 

hogy az első világháború kitörése után, de még Nagy-Britannia hadbelépése előtt, 1914. 

augusztus 2-án hajnali 1 óra 25 perckor mozgósította a brit haditengerészetet, elrendelve 

a központi hatalmak tengeri blokádját, vagyis a gazdasági háborút.259 Az indirekt hadvi-

selés példáinak sorolásakor megállapította, hogy az alkalmazott erőszak-érvényesítési 

eszközök bármelyikét is alkalmazták, a siker elérése mindig igen sok időt vett igénybe, 

azaz a kifárasztás csak hosszú, elhúzódó háborúkban érvényesülhetett igazán.260 

Liddell Hart igaza bizonyításához példaként hozta, hogy a német katonai gon-

dolkodás – mely a Clausewitz-i életmű hatása alatt volt – szinte mindig az erők közvet-

len alkalmazásának eszközét alkalmazta261, egyetlen kivételtől eltekintve. Hitler, eltérve 

országa katonai hagyományaitól, nagy hangsúly fektetett arra, hogy ellenfeleit demora-

lizálja, vagyis pszichológiai hadviseléssel belülről rombolja és ennek segítségével győz-

ze le őket.262 Sőt, a Blitzkrieg alkalmazásának kezdeti tapasztalatai is azt bizonyították a 

brit teoretikus számára, hogy a váratlan irányban való támadás volt a siker kulcsa a né-

metek számára. Amikor a náci Németország visszatért a fegyveres erők közvetlen al-

kalmazásához a második világháborúban, a sikerek elmaradtak és végül vereséget szen-

vedett. A második világháború is több példát hozott a brit teoretikus szerint a közvetett 

erőszak-alkalmazásra. A gazdaság elleni hadviselés eszköztára a tengeri blokád alkal-

mazása mellett – a haditechnika fejlődésének köszönhetően – kiegészült a légierő által, 

az ellenség hátországára mért légicsapások alkalmazásával: Liddell Hart szerint „a Né-

                                                 
257 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 239.p. 
258 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 287-289.p. 
259 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 296.p. A blokád leírásakor kényszerzubbonyhoz hasonlította 
annak működési mechanizmusát: „…ahogy egyre szorosabbá vált, először csak a mozgásban akadályozta 
a foglyot, aztán elszorította a légzését, és ahogy egyre erőteljesebben és egyre tovább hatott, úgy csökkent 
a fogoly ellenállása, valamint fokozódott a gúzsbakötöttség demoralizáló érzése. A tehetetlenség remény-
vesztettséget szül, márpedig a történelem tanúsága szerint nem az emberéletek, hanem a remény elveszté-
se dönti el a háborúk kimenetelét.” Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 296-297.p.; vö. „…a háború, 
illetve a feszültség és az ellenséges erők hatása mindaddig véget nem ér, amíg az ellenfél akaratát meg 
nem törtük.” Clausewitz, Carl von: A háborúról I. kötet. 60. p. (Clausewitz kiemelése); a tengeri blokád 
elméletéről és alkalmazásáról lásd még Kaiser Ferenc: A blokád elmélete és gyakorlata a tengeri hadvise-
lésben. In.: Aetas, 2007., 4. szám, 49-68.p. 
260 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 299.p. 
261 Liddell Hart szerint „Clausewitz nem hitte, hogy „létezik olyan kifinomult módszer, amelynek segítsé-
gével súlyos vérontás nélkül le lehet fegyverezni és le lehet küzdeni az ellenséget, és az volna a hadművé-
szet igazi irányzata.” Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 327.p. Nem feladatunk Liddell Hart cáfolata, 
csupán utalunk arra, hogy a porosz katonai teoretikus művében a háború általános rendszerét kívánta 
feltárni, és ennek keretében, a háborús erőszakot vizsgálva felismerte az indirekt stratégia létezését. Vö.: 
Clausewitz, Carl von: A háborúról I. kötet. 29. p. és Kessel, Eberhard: Die doppelte Art des Kriegs. 157-
174.p. 
262 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 334.p. 
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metország ipari forrásai elleni légi offenzívát a nagystratégia263 síkján egyfajta közve-

tett megközelítésnek is tekinthetjük, mivel sikeresen aláásta az ország egész hadviselő 

erejének egyensúlyát.”264 

A brit katonai teoretikus úgy vélte, hogy az indirekt stratégia alkalmazásának 

oka az, hogy „…az egyik fél az erőegyensúly megváltozására vár. Az ilyen változás 

gyakran könnyebben érhető el az ellenség erejének fokozatos felőrlésével, gyengítő tű-

szúrásokkal, mint kockázatos csapásokkal.”265 Előfeltétel természetesen, hogy az al-

kalmazott eszközök – az utánpótlás elleni és lokális rajtaütések, az ellenfél meddő tá-

madások indítására való ösztönzése, az ellenség erőinek megosztása, az ellenfél morális 

és fizikai erőinek kimerítése – „...lényegesebben erőteljesebben őrölje fel az ellenfél 

erejét, mint a sajátunkat.”266 Az alkalmazható eszközök sokféleségét a nagystratégia 

eszközeinek – mint a nyomásgyakorlás lehetséges módozatainak – felsorolásakor fe-

dezhetjük fel a műben: a katonai mellett ezek lehetnek pénzügyi, diplomáciai, kereske-

delmi és etikai eszközök is, melyekkel az ellenfél akaratára lehet hatni, adott esetben 

megtörve azt.267 Az akaratérvényesítés kapcsán kiemelte, hogy nem szabad azt a végle-

tekig fokozni, hanem mérsékelni kell azt, és ezt a célt a politikának kell megvalósítania, 

ugyanis „amíg a stratégia csupán a katonai győzelem kivívásának problémájával fog-

lalkozik, a nagystratégiának kötelező messzebbre tekintenie: ennek problémája ugyanis 

a béke megnyerése.”268 

Az anyagcentrikus hadikultúra elmélete sokat merített a tengeri és a légi háború 

elméletének klasszikusaitól. A már sokat idézett Liddell Hart munkájában is markánsan 

kidomborodik, hogy az indirekt stratégia akaratérvényesítési eszközei között domináns 

szerepet kap két haderőnem, a haditengerészet és a légierő. A tengeri hadelmélet – érte-

lemszerűen – jóval korábban jelentkezett, mint a légiháború elmélete, ezért indokoltnak 

látjuk, hogy e két hadelméleti rendszer bemutatásakor a kronológiai megjelenési sorren-

det figyelembe véve elsőként a tengeri háború hadelméletének bemutatása következzék. 

                                                 
263 Ez a háború politikája, melynek szerepe „…hogy koordinálja és irányítsa a nemzet vagy az 
országcsoport minden erőforrását a háború politikai célkitűzésének elérésére…” Liddell Hart, Basil 
Henry: Stratégia. 493.p. Ugyanitt olvasható a stratégia fogalma, mely Liddell Hart szerint „…a katonai 
eszközök elosztása és alkalmazása a politikai céljainak megvalósítása érdekében.” 
264 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 443.p. 
265 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 492.p. 
266 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 492.p. 
267 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 494.p. 
268 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 534.p. Példaként a légitámadások végrehajtását hozza, melyek 
során „a lehető legkevesebb kárt szabad okozni, mert a mai ellenség a holnapi vásárló és jövőbeli szövet-
séges.” Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 536.p. 
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Az évszázadok során kialakult tengeri elméletek mindegyike egyetlen fogalom, 

a tengeri hatalom kérdéskörét igyekezett kibontani. A tengeri hatalom fontosságáról 

nem lehet elegendő adatot felsorolni: a Föld felszínének 71%-át (kb. 360 millió km2) 

víz borítja; a világkereskedelem súlyban és össztömegben mért 90%-át vízen szállítják; 

a világ nagyvárosai, illetve a világ lakosságának többsége a tengerpartoktól számított 

200 km-en belül él.269 Legtömörebben talán a XVI.-XVII. századi angol felfedező és 

kalóz, Sir Walter Raleigh fogalmazta meg a tengeri hatalom lényegét: „Aki a tengeren 

parancsol, aki a világ kereskedelmében parancsol, az parancsol a világ gazdasága fö-

lött is, és így a világ fölött is.”270 A tengeri hatalom kérdésköre alapvetően befolyásolta 

a mindenkori világhatalmak külpolitikai, katonapolitikai tevékenységét. E hatalom 

megszerzésének legfontosabb eszköze a tengeri, pontosabban fogalmazva a tengeri tér-

ségek feletti uralom, de a kérdéskörnek a katonai összetevők mellett gazdasági elemei is 

vannak. Sam J. Tangredi a tengeri hatalomnak 3 elemét határozta meg: a nemzetközi 

tengeri kereskedelem ellenőrzése, a flották felhasználása háborúban, valamint a diplo-

mácia, az elrettentés és a politikai befolyásolás eszközeként békében.271 

A tengeri hatalom fogalmát szűkebb és tágabb272 értelemben lehet megközelíte-

ni. Fontos kiemelni, hogy a tengeren folytatott hadviselés nemcsak az ellenfél haditen-

gerészete, hanem annak kereskedelmi hajózása ellen, vagyis a tengeri hajózási útvona-

lak birtoklására is irányul – mindezt természetesen úgy, hogy a saját kereskedelmet is 

igyekeznek megvédeni. Véleményünk szerint ekkor már az indirekt akaratérvényesítés 

jelenik meg az elméletben, hiszen a másik fél kereskedelmének szétzilálása és az elhú-

zódó háború, vagyis „az ebből fakadó és az évek során egyre fokozódó nélkülözés hoz-

zájárulhatott az ellenség azon döntéséhez, hogy békét kérjen, de egyébként is megérte, 

amennyiben az egyik fél erőforrásai most a másik félhez kerültek.”273 A tengeri útvona-

lak működésének zavartalan biztosítása fontosságát tekintve megelőzi az ellenfél hadi-
                                                 
269 Nagy Miklós – Praveczki Zoltán: A tengeri uralomról. In.: Új Honvédségi Szemle, 1998., 8. szám, 45-
46.p.; Kaiser Ferenc: Mahan és Gorskov a tengeri hatalomról. In.: Kard és Toll. Válogatás a hadtudomány 
doktoranduszainak tanulmányaiból. 2004., 2. szám, 123.p.; Tangredi, Sam J.: Tengeri hatalom: elmélet és 
gyakorlat. In.: Baylis, John et al. (szerk.): A stratégia a modern korban. Bevezetés a stratégiai tanulmá-
nyokba. 152.p. 
270 Közli Tangredi, Sam J.: Tengeri hatalom: elmélet és gyakorlat. 153.p. 
271 Tangredi, Sam J.: Tengeri hatalom: elmélet és gyakorlat. 149-150.p. 
272 Szűkebb értelmezésben a tengeri hatalom „…katonai fogalom, a katonai erő azon formája, amelyet 
tengeren vagy tengerről vetnek be.” Tágabb értelmezésben nem más, mint „egy nemzetállam nemzetközi 
tengeri kereskedelemre és az óceánok erőforrásainak felhasználására való képessége összekötve azzal a 
képességgel, hogy katonai erejét kivetítse a tengerre a tengerek és terültek uralása céljából, valamint a 
tengerről, hogy tengeri haderővel befolyásolhassa a szárazföldön zajló eseményeket.” Tangredi, Sam J.: 
Tengeri hatalom: elmélet és gyakorlat. 150.p. 
273 Moran, Daniel: A stratégiaelmélet és a hadviselés története. In.: Baylis, John et al. (szerk.): A stratégia 
a modern korban. Bevezetés a stratégiai tanulmányokba. Zrínyi Kiadó, Bp., 2005., 50.p. 
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tengerészetének megsemmisítését, de időrendjét tekintve ez utóbbi kell, hogy első le-

gyen. Alfred Thayer Mahan, a nemzetközi hadelmélet egyik legnagyobb tengeri teoreti-

kusa, aki elsőként foglalkozott tudományos igényességgel a tengeri hatalom kérdéskö-

rével, úgy vélte, hogy már a tengeri háború elején ki kell kényszeríteni a döntő csatát, 

melyben lehetőség nyílik az ellenséges flotta feletti győzelemre, és ezáltal az ellenség 

beszorítására kikötőibe, vagyis blokád alatt tartására.274 A tenger uralásának kulcskérdé-

se az ellenség felett aratott döntő tengeri győzelem, amely után megvalósul a tenger 

uralása, azaz „…hogy az ellenséget elűzik róla, amit csak a rendelkezésre álló legerő-

sebb hajókból álló hadiflottával lehet végrehajtani.”275 Az ellenséges hadiflotta legyő-

zése után meg kell szerezni és meg kell tartani a tengerpartok kulcsfontosságú pontjait: 

ezeken a helyeken utánpótlási bázisokat kell létesíteni a saját hadiflotta hatékony alkal-

mazása érdekében, valamint fenn kell tartani a kapcsolatot a hazai bázis és az utánpót-

lást biztosító pontok között. A stratégiai pontok birtoklása és az ellenség feletti erőfö-

lény biztosítéka a tengeri uralomnak, és így megvalósulhat az ellenfél tengeri kereske-

delmének blokkolása, amelyet a tengeri kereskedelmi útvonalakon folytatott cirkáló-

háborúval lehet megvalósítani.276 

Mahan tehát úgy vélte, hogy a döntő csata megvívása után a hadiflotta legfonto-

sabb feladata a saját tengeri kereskedelem biztosítása, illetve az ellenfél tengeri közle-

kedésének megakadályozása, mely azonban nagyban függ a kulcsfontosságú tengerszo-

rosok és hazai vagy távoli kikötők birtoklásától is.277 Véleménye szerint a termelés és a 

megtermelt javakkal való kereskedelem, az áruk szállítását végző hajózás és a kereske-

delem helyszínéül szolgáló kikötők kulcsszerepet játszottak a tengerparttal rendelkező 

államok stratégiájában.278 Gondolatai a földrajzi viszonyokból indultak ki, ugyanis azt 

vallotta, hogy egy adott állam tengeri hatalmát hat tényező befolyásolja: a földrajzi 

                                                 
274 Mahan, Alfred Thayer: The Influence of Sea Power upon History 1660-1783. (A tengeri hatalom hatá-
sa a történelemre. 1660-1783.) Hill and Wang, New York, 1964., 9.p.; Moran, Daniel: A stratégiaelmélet 
és a hadviselés története. 51-52.p.; Tangredi, Sam J.: Tengeri hatalom: elmélet és gyakorlat. 154.p. 
275 Moran, Daniel: A stratégiaelmélet és a hadviselés története. 51-52.p. 
276 Mahan, Alfred Thayer: The Influence of Sea Power upon History 1660-1783. 7.p.; Tóth Péter: Az 
amerikai katonai gondolkodás az első világháborúban. In.: Aetas, 2008., 2. szám, 113.p. 
277 Mahan, Alfred Thayer: The Influence of Sea Power upon History 1660-1783. 23-24.p.; lásd még: „…a 
hadtörténelem folyamán a tengeri háborúkat megvívó felek mindig csak arra szorítkoztak, hogy az óceá-
ni, tengeri térségek legfontosabb részeit tartsák ellenőrzésük alatt; a kikötőket, tengerszorosokat és a 
tengeri hajózási útvonalakat.” Nagy Miklós – Praveczki Zoltán: A tengeri uralomról. 47.p. 
278 Mahan, Alfred Thayer: The Influence of Sea Power upon History 1660-1783. 25.p. 
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helyzete, a természeti viszonyai (természeti kincsek, éghajlat), a területi kiterjedése, 

népessége, nemzeti karaktere és a kormányzat jellege.279  

Az amerikai haditengerészeti teoretikus röviden így foglalta össze elméletének 

legfontosabb elemeit: „A tengeri hadműveletekben a [döntő] sikert kevésbé a [földrajzi] 

pozíció megtartásával, mint inkább az ellenfél szervezett erejére – hadiflottájára – mért 

vereséggel lehet kicsikarni. Hasonló eredmény származik, bár kevésbé döntő és kevésbé 

végleges, abból, ha a flottát tétlenségre kárhoztatja egy nagyobb erő közvetlen jelenléte. 

De csak az ezt természetes módon követő győzelemmel lehet biztosítani a helyzetet. 

Ahogy korábban megjegyeztük, bármely tengeri vagy szárazföldi pozíció értéke attól 

függ, hogy mire használják, azaz hogy milyen fegyveres erők szállják meg, védelmi vagy 

támadó jellegűek-e. A tengeren is vannak olyan pozíciók, amelyeket előnyös elfoglalni, 

de – és ez a különlegessége – a szárazföldinél erőteljesebben érvényesül az az elv, hogy 

a szervezett erő a meghatározó elem. Úgy is mondhatnánk, a flotta maga a pozíció. A 

flotta megsemmisítő veresége vagy a megjelenő ellenség döntő fölénye azonnal a gyar-

mati és egyéb birtokok rendszerének teljes szétesésével jár, függetlenül attól, hogy a 

vereség pontosan hol történik.”280 

Mahan elméletét a brit Julian S. Corbett fejlesztette tovább. Úgy vélte, hogy a 

hadiflottának csak akkor lehet stratégiai hatása, ha szorosan együttműködik a szárazföl-

di haderőnemmel, vagyis a tengeri stratégiának a katonai stratégia részének kell lennie. 

Corbett Mahanhoz képest a tengeri hatalom szélesebb körű alkalmazását vázolta fel: 

úgy vélte, hogy a tengeri összecsapásokon túl a haditengerészeti erőknek nemcsak indi-

rekt módon kell beavatkozniuk a küzdelembe, hanem direkt módon, az ellenséges par-

tokra irányuló nyomásgyakorlás útján is.281 Véleménye szerint a haditengerészet straté-

giai hatása közvetett, anyagháború jellegű és időigényes, vagyis az indirekt hatás csak 

hosszú, elhúzódó háborúkban érvényesülhet.282 

A XX. században eltérő nézetek alakultak ki a tengerek ellenőrzésének módjait 

tekintve: míg Mahan azt állította, hogy ez csak az ellenséges flotta megsemmisítésével 

lehetséges, a brit elméletekben ennek két fajtája kezdett elkülönülni. Az egyik a tenger 

feletti uralom volt, vagyis amikor „…egy nemzet ellenállás nélkül használhatja a ten-
                                                 
279 Mahan, Alfred Thayer: The Influence of Sea Power upon History 1660-1783. 25-77.p.; lásd még 
Tangredi, Sam J.: Tengeri hatalom: elmélet és gyakorlat. 157.p. és Kaiser Ferenc: Mahan és Gorskov a 
tengeri hatalomról. 121.p. 
280 Közli Moran, Daniel: A stratégiaelmélet és a hadviselés története. 54.p. 
281 Bővebben lásd Corbett, Julian S.: Some Principles of Maritime Strategy. (A tengeri stratégia néhány 
alapelve.) Naval Institute Press, Annapolis, 1988.; lásd még Tangredi, Sam J.: Tengeri hatalom: elmélet 
és gyakorlat. 161.p. 
282 Moran, Daniel: A stratégiaelmélet és a hadviselés története. 52.p. 
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gert, és ezt megtagadhatja ellenfelétől.”283 Ennek eléréséhez egy igen erős hadiflotta 

szükséges, de kialakult olyan nézet is, mely szerint elegendő, ha „…a tenger egy meg-

határozott területét egy bizonyos időpontban egy meghatározott céllal ellenőrzésünk 

alatt tartjuk.”284 A tengerek ellenőrzésének másik fajtáját az ellenféltől a tenger megta-

gadásaként lehet értelmezni, vagyis „…megakadályozzuk az ellenfelet abban, hogy a 

tenger helyi ellenőrzésének megkísérlése nélkül szabadon használja a tengert.”285 

A tengeri elméletekben kiemelt szerepet játszanak bizonyos stratégiai jelentősé-

gű földrajzi pontok, melyek ellenőrzése nélkül nem valósulhat meg a tengeri uralom. 

Nem kívánunk belemerülni e kérdéskör részleteibe, csupán megjegyeznénk, hogy szá-

mos geopolitikai és geostratégiai jelenség (pl. a tengerek irányába való törekvés, a 

szemben fekvő tengerpart elérésére való törekvés, a tengeri szorosok, vagyis a stratégiai 

fojtáspontok birtoklására való törekvés) is meghúzódik e részterület hátterében.286 

A tengeri elméletek sorában különösen érdekes Szergej Georgijevics Gorskov 

rendszere: a szovjet haditengerészeti gondolkodó Az állam tengeri hatalma287 című 

könyvében úgy vélte, hogy „…az állam tengeri hatalmának az a lényege, hogy összes-

ségében milyen lehetőségei vannak az adott államnak a világtenger, vagy másképp szól-

va a földi hidroszféra leghatékonyabb kihasználására. …a tengeri hatalom…magában 

foglalja a fegyveres erők azon képességét, hogy megvédjék az országot az óceánok felől 

fenyegető támadással szemben.”288 Gorskov szintén felismerte, „…hogy a tengerpartok 

birtokbavétele és az igen erős flotta létrehozása együttesen jelenti a mindenkori tengeri 

nagyhatalmak tengerek feletti uralmát.”289 A szovjet teoretikus két, egymást kiegészítő 

csoportra osztotta az állam tengeri hatalmának elemeit: „…a gazdasági részbe a szállí-

tó-, halász- és tudományos kutató flottát, az oceanográfiát, az állam ipari potenciálját 

és különféle szakembereket (tudósok, munkások, tengerészek) sorolta; a katonai részbe 

pedig a flottát és a többi haderőnemet, azok technikai eszközeit és személyi állományát 

                                                 
283 Tangredi, Sam J.: Tengeri hatalom: elmélet és gyakorlat. 161.p. 
284 Tangredi, Sam J.: Tengeri hatalom: elmélet és gyakorlat. 161.p. Tangredi Churcill 1940. október 11-i 
beszédét idézi: „Amikor a tenger uralmáról beszélünk, ez nem jelenti azt, hogy a tenger minden egyes 
részét minden pillanatban uraljuk. Csak azt jelenti, hogy akaratunkat érvényesíteni tudjuk a tenger bár-
mely, a hadműveletre kiválasztott pontján, és így, közvetetten, a tenger minden pontján érvényesítjük 
akaratunkat.” Tangredi, Sam J.: Tengeri hatalom: elmélet és gyakorlat. 163.p. 
285 Tangredi, Sam J.: Tengeri hatalom: elmélet és gyakorlat. 162.p. Ezzel a módszerrel főleg a stratégiai 
szempontból hátrányos helyzetben levő haditengerészeteket lehet súlytani. 
286 Bővebben lásd Nagy Miklós – Praveczki Zoltán: A tengeri uralomról. 47-48.p. és Tangredi, Sam J.: 
Tengeri hatalom: elmélet és gyakorlat. 162.p. 
287 Gorskov, Sz. G.: Az állam tengeri hatalma. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1983. 
288 Gorskov, Sz. G.: Az állam tengeri hatalma. 16.p. 
289 Nagy Miklós – Praveczki Zoltán: A tengeri uralomról. 51.p. 
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helyezte.”290 Elméletében feltűnik, hogy a hadiflotta hadászati alkalmazása mellett ér-

vel: békében a flotta az állam erőkivetítésének egyik legfontosabb eszközeként szerepel, 

de háborúban – amint azt már a mozgáscentrikus hadikultúrát tárgyaló fejezetben bemu-

tattuk – az orosz-szovjet gondolkodásnak megfelelően alárendelt szerepbe kerül a szá-

razföldi haderőnemhez képest. Összességében megállapítható, hogy Gorskov nem kí-

vánt a flottának új szerepet kivívni a szovjet fegyveres erők haderőnemei között, vagyis 

alkalmazása mindig a szárazföldi hadműveletek sikerességét volt hivatott biztosítani: a 

tengeri erő, mint az indirekt hadászat megvalósításának egyik eszköze egy alapvetően 

kontinentális nagyhatalom katonai stratégiájában nem tölthette be ugyanazt a szerepet, 

mint a sokkal jobb földrajzi helyzetben levő államokéban.291 Úgy gondoljuk, hogy 

Gorskov elmélete szintén bizonyítja a hadikultúrák közötti határvonalak elmosódását, 

mert a hidegháború létrehozta annak szükségességét, hogy a mozgáscentrikus hadikul-

túra jegyében működő hadigépezet az indirekt hadviselés eszközeivel működjék. 

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a tengeri elméletek két kulcsfontosságú 

elem, a hadiflotta és a stratégiai fontosságú, magas helyi értékű földrajzi helyek birtok-

lása köré csoportosíthatóak. Egyik sem ér a másik nélkül semmit: Wegener szerint „a 

flotta tehát csak a tengeri hadászati helyzettel együtt lesz tengeri hatalommá. Ennek 

során pedig a flotta és helyzete eredményt produkál. Ha valamelyik faktor nulla, példá-

ul a helyzet hiányzik – még erős flotta esetén is – az eredmény „nulla”. Ha fennáll a jó 

helyzet, ám hiányzik az adekvát flotta, akkor még a legjobb helyzet is értéktelen. A ten-

geri hatalom eredménye akkor éppúgy „nulla”.292 

A második világháború számos példája bizonyítja, hogy az angolszász szövetsé-

gesek alkalmazták az indirekt hadviselés eszközrendszerének tengeri elemét. A brit mi-

niszterelnök, Winston Churchill monumentális visszaemlékezésében arra hívta fel a 

figyelmet, hogy a brit háborús felkészülés egyik kulcspontja az volt, hogy a Royal Navy 

háborús feladatául a tengeri blokád megvalósítását szabták, vagyis a flottával a gazda-

sági és lélektani nyomásgyakorlás indirekt eszközeként számoltak a brit stratégák.293 A 

                                                 
290 Kaiser Ferenc: Mahan és Gorskov a tengeri hatalomról. 121.p. (Gorskov, Sz. G.: Az állam tengeri 
hatalma. 16-17.p. alapján) 
291 A szovjet flotta földrajzi hátrányban volt hidegháborús ellenfeleihez képest: „Míg a brit, amerikai és 
japán flotta elsőrendű és szabadon hozzáférhető »tengeri kijáratokkal« rendelkezett, illetve erőit saját 
felségvizein zavartalanul vonultathatta fel, addig a szovjeteknek négy, egymástól földrajzilag elválasztott 
flottát kellett fenntartaniuk, amelyek csak az ellenség által ellenőrzött vizeken keresztül tudták elérni a 
világtengert.” Kaiser Ferenc: Mahan és Gorskov a tengeri hatalomról. 121.p. 
292 Wegener, E.: Die Rolle der Seemacht in unserer Zeit. (A tengeri hatalom szerepe napjainkban.) In.: 
Potter, B. Elmar – Nimitz, Chester: Seemacht, Eine Seekriegsgeschichte von der Antike bis zur 
Gegenwart. Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen, München, 1974., 1085.p. 
293 Churchill, Winston S.: A második világháború. I. kötet. Európa Könyvkiadó, Bp., 1989., 151.p. 
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blokád megszervezését és fenntartását mindennél fontosabbnak tartotta, hiszen az Egye-

sült Királyság ellenállása a gyarmatokról és az Egyesült Államokból érkező utánpótlás-

tól függött.294 Ennek biztosítására Nagy Britannia Izland és Grönland megszállásával 

biztosította magának az észak-atlanti vizeket295, erősítette meg földközi-tengeri támasz-

pontjait296. A blokád fenntartása a mediterrán térségben döntő módon befolyásolta a 

hadi eseményeket Észak-Afrikában: Churchill véleménye szerint „a flotta mindig is 

döntő tényező volt a sivatagi háborúban. A haditengerészet a királyi légierővel pusztító 

támadásokat intézett a tengely utánpótlása ellen, támogatta a 8. hadsereg előretörését, 

s így szerepe volt abban, hogy Rommel seregei a pusztulás szélére jutottak.”297 Chur-

chill Teheránban úgy nyilatkozott, hogy a Japán elleni háborúban az Egyesült Államok 

az anyagháborút alkalmazta, hiszen több hajót süllyesztett el, mint amennyit a japán 

hajóipar pótolni tudott.298 A haditengerészet mindenhatóságára alapozott angolszász 

elképzelések hátterében a földrajzi és a geopolitikai tényező rejlett: a nyugati szövetsé-

gesek periférikus stratégiai pontok megszerzésével kiépítették saját támaszpont-

rendszerüket, mellyel egyrészt hadviselésük anyagi hátterét biztosították, másrészt elle-

hetetlenítették a tengelyhatalmakét, valamint bekerítették azokat.299 

Az indirekt hadviselés reguláris formáinak másik fajtája a légiháború. A légi 

uralom elmélete az első világháborút követően alakult ki, amikor a légierő alkalmazásá-

val kapcsolatos nézeteket formába öntötték. A levegő, mint a hadviselés harmadik di-

menziója új lehetőségeket adott a katonai stratégák kezébe az első világháborúban: a 

kezdetben csak felderítésre használt új közlekedési eszköz hadi alkalmazása gyorsan 

bővült és kialakult az új haderőnem és megszülettek fegyvernemei is.300 A világháború 

befejezése után már nem volt kétség a repülőcsapatok alkalmazása felől, viszont az al-

kalmazásuk módszerét tekintve eltérő nézetek alakultak ki: egyesek csupán kiegészítő 

szerepet szántak a harctéren az új technikai eszközöknek, míg mások az önálló stratégiai 

célú alkalmazásuk mellett érveltek. Ez utóbbiak közül a legnagyobb hatású katonai teo-
                                                 
294 1940. december 19-én Churchill így nyilatkozott: „…minden más katonai feladatunknál fontosabbnak 
kell tartanunk, hogy nyitva tartsuk a hazánkat a világgal összekötő tengeri útvonalat, és szembeszálljunk 
a német tengeralattjárókkal és a hajóinkra támadó távolsági bombázókkal.” Churchill, Winston S.: A 
második világháború. I. kötet. 436.p.; a tengeri szállítás fontosságáról lásd Keegan, John: A második 
világháború. 175-204.p. 
295 Churchill, Winston S.: A második világháború. I. kötet. 470.p. 
296 Churchill, Winston S.: A második világháború. I. kötet. 578-579.p. 
297 Churchill, Winston S.: A második világháború. I. kötet. 607.p. 
298 Churchill, Winston S.: A második világháború. II. kötet. 305.p. 
299 Rázsó Gyula: Az angol-amerikai hadászat néhány kérdése a második világháborúban. I. rész. In.: Had-
történelmi Közlemények, 1966., 2. szám, 266-267.p. 
300 A témáról bővebben lásd Groehler, Olaf: A légi háborúk története 1910-1970. Zrínyi Katonai Kiadó, 
Bp., 1980. 
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retikus kétségtelenül az olasz Giulio Douhet volt, aki A légi uralom301 című munkájában 

úgy vélte, hogy a jövő háborúiban a légierő indirekt alkalmazása a siker kulcsa. 

Douhet véleménye szerint a légierő megjelenésével a háború hatása kiterjedhet 

az ellenséges terület egészére: nem lesznek védhetőek a nemzeti és a gazdasági élet zó-

nái, és ezáltal a hadviselő nemzet tagjai mind hadviselővé válnak, ergo minden egyes 

ellenséges polgár támadhatóvá válik.302 Nézete szerint a légierő képes az ellenséges 

nemzet életközpontjai, vagyis a szociális, az állami és a gazdasági csomópontok pusztí-

tására, amely képesség alkalmazásával aránytalanul rövid idő alatt lehet döntő győzel-

met aratni.303 A légierő képességei alatt azt értette, hogy a repülőerők előtt nincsenek 

határok, gyors és váratlan csapásokra képesek, és igen nehéz az ellenük való védeke-

zés.304 Az olasz teoretikus úgy vélekedett, hogy a légierő alapvetően támadó fegyver, 

vagyis birtokában a kezdeményezőkészség is garantált: szabadon lehet megválasztani a 

célpontokat, melyek a hatósugarán belül találhatóak. Douhet véleménye szerint a légi-

erő pusztító csapásait csak a szembenálló légierő képes meggátolni, ezért elsődleges cél 

a légiháborúban az ellenséges repülőcsapatok megsemmisítése.305 A légi uralom meg-

szerzése után a bombázás jelenti az akaratérvényesítés legfontosabb eszközét: a repülő-

erők egyszeri és mindent leromboló hatásában döntő tényezőt látott. Úgy gondolta, 

hogy robbanó-, gáz- és gyújtóbombákkal végrehajtott csapásmérés, vagyis „a cél teljes 

szétzúzása egyébként az anyagi rombolás mellett erkölcsi hatással is jár, melynek döntő 

jelentősége lehet. Ez utóbbi különösen a polgári lakosság által lakott területekre érvé-

nyes.”306 A mindent elpusztító bombatámadás indirekt módon győzi le az ellenfelet, 

hiszen nem az ellenséges hadseregre mérik azt, hanem annak hátországára: az ellensé-

ges összeköttetési vonalak, raktárak, termelési és ellátó vidékek elpusztulása a lakosság 

lázadását okozza majd, amely az állami és gazdasági rend felbomlásához, vagyis az 

ellenség teljes vereségéhez vezet.307 

                                                 
301 Douhet, Giulio: A légi uralom. (Részletek). In.: Kocsis Bernát (szerk.): Válogatás burzsoá hadtudomá-
nyi írásokból. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1985., 577-625.p.; Douhetről lásd még Moran, Daniel: A stra-
tégiaelmélet és a hadviselés története. 56.p.; Garden, Timothy: Légi uralom: elmélet és gyakorlat. In.: 
Baylis, John et al. (szerk.): A stratégia a modern korban. Bevezetés a stratégiai tanulmányokba. Zrínyi 
Kiadó, Bp., 2005., 184-185.p. 
302 Douhet, Giulio: A légi uralom. 579.p. 
303 Douhet, Giulio: A légi uralom. 580.p. 
304 „Ez ellen az új fegyver ellen nincs védőpáncél, gyorsan és váratlanul, már az első pillanatban képes az 
ellenfél szívéig hatoló, halálos csapásra.” Douhet, Giulio: A légi uralom. 581.p. 
305 „Meg kell akadályozni az ellenséget a repülésben, vagy meg kell szerezni a légi uralmat.” Douhet, 
Giulio: A légi uralom. 583.p. 
306 Douhet, Giulio: A légi uralom. 584.p. 
307 Douhet, Giulio: A légi uralom. 584.p. 
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Douhet munkájában a legnagyobb teret a légi uralom megszerzésének szenteli. 

„A légi uralom megszerzése azt jelenti: abba a helyzetbe kerülünk, hogy minden eddigi 

elképzelést felülmúló nagyságrendű támadásokat hajtsunk végre; azt jelenti, hogy az 

ellenfél szárazföldi hadseregét és haditengerészeti erőit támaszpontjaiktól elvágjuk, ily 

módon nemcsak a harcban, hanem a kitartásban is meggátoljuk őket; azt jelenti tehát, 

hogy saját országunkat efféle támadásoktól megvédjük, és az ellenfelet aránytalanul 

rövid idő alatt, az eddig ismert állásháború hosszú, felőrlő veszteségei nélkül feltétlen 

békekötésre kényszerítsük. 

A légi uralom megszerzése azt jelenti: győzni! A levegőben vereséget szenvedni 

pedig azt: reménytelenül legyőzöttnek lenni.”308 Elmélete szerint a többi haderőnem 

fokozatosan feleslegessé válik, jelentőségük csökken, míg ezzel a folyamattal párhuza-

mosan a légierő döntő tényezővé válik.309 A háború legdöntőbb szakaszának annak első 

időszakát tekintette, mert ekkor kell megkísérelni semlegesíteni, illetve megsemmisíteni 

az ellenség repülőerőit. A háború kezdeti szakaszában a légierő minél hatékonyabb al-

kalmazásához tömeges bevetés310 és rajtaütésszerű, megelőző támadás311 szükséges az 

ellenséges légierő ellen. Douhet elgondolásának e részei – vagyis az ellenséges fegyve-

res erőkre mért közvetlen csapások – a direkt hadviselésre jellemző tüneteket hordozzák 

magukban, de a háború eldöntését az olasz katonai teoretikus alapvető mértékben az 

indirekt erőszak-alkalmazásban látja, vagyis az alkalmazott erőszak formái közötti hatá-

rok elmosódása figyelhető meg. A légi uralom kivívását követően ugyanis már közve-

tett hatású bombatámadások mellett érvel, hiszen a városokat, kikötőket, pályaudvaro-

kat, vasútvonalakat, sőt a lakosság egészét sem lehet óvóhelyekkel megvédeni.312 

A bombázóerők313 és tevékenységük nagy hangsúlyt kaptak Douhet elméleté-

ben: véleménye szerint a légi uralom kivívása után „a légiflotta már zavartalanul és 

veszélytelenül terjesztheti ki romboló tevékenységét az ellenséges ország egész területé-

re. A vasúti csomópontok, fontos közlekedési centrumok, raktárak és lakott területek 
                                                 
308 Douhet, Giulio: A légi uralom. 584.p. (Douhet kiemelése) 
309 „Azt állítom egyelőre csupán, hogy a leggyorsabban törekedni kell a szárazföldi és haditengerészeti 
erők fokozatos – anyagi, technikai, gazdasági és stratégiai – leépítésére, illetve ezzel egyidejűleg a légi-
erő egyre fokozódó kiépítésére. Minél határozottabban közelítünk e szélső érték elérése felé, annál köze-
lebb jutunk a holnap valóságának követelményeihez.” Douhet, Giulio: A légi uralom. 586.p. 
310 Douhet, Giulio: A légi uralom. 598.p. 
311 Douhet, Giulio: A légi uralom. 600.p. 
312 Douhet, Giulio: A légi uralom. 601.p. 
313 „Az ellenséget támaszpontjain, mögöttes területén, termelési központjaiban stb. kell megsemmisíteni, 
tehát hadászati, harcászati és gazdasági hátországában. E területeket mint földi célpontokat, természete-
sen csak bombázással lehet megsemmisíteni. A légiflottának tehát rendelkeznie kell e földi célok elleni 
támadóeszközökkel. Ezt nevezzük bombázóegységeknek.” Douhet, Giulio: A légi uralom. 588.p. (Douhet 
kiemelése) 
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ellen intézett támadások mind-mind az ellenséges hadsereg mozgósítását és összpontosí-

tását akadályozhatják. A legsebezhetőbb lakott vidékek elleni szünet nélküli pusztító 

tevékenység megtörheti az ellenséges ország anyagi és erkölcsi ellenállását, s ezzel, a 

háborút gyakorlatilag be is fejezi.”314 A jövő háborújának tehát indirekt tünetei lesznek 

majd, hiszen „…egy ilyen háborúban csak egy nép anyagi és erkölcsi erejének teljes 

szétzúzása hozhatja meg a döntést.”315 Ezt azzal indokolja, hogy „a közvetlen romboló 

tevékenység hatékonysága nem hasonlítható a valamely nemzet élőereje elleni közvetett 

pusztító és felőrlő tevékenység hatékonyságához.”316  

Douhet úgy vélte, hogy „az ellenség ellenálló erejének szétzúzása: minden kato-

nai akció végcélja. Ezt a célt pedig könnyebben, gyorsabban, gazdaságosabban, egy-

szóval kevesebb áldozattal érhetjük el, ha ott támadunk, ahol az ellenség ellenálló ereje 

a leggyengébb, legsebezhetőbb. Minél súlyosabb csapásokkal sújtható egy nemzet egé-

sze, annál ritkábbak lesznek a háborúk, annál „emberiesebbek”, mert a veszteségek az 

össz-egész keretei között csökkenthetők.”317 Úgy véljük, hogy Douhet elméletét vizsgál-

va megállapítható: az anyagcentrikus hadikultúra egyik megjelenési formájának lehe-

tünk tanúi, a légi uralom rendszerének alkalmazása kapcsán. A minél kevesebb saját 

veszteség, illetve az ellenség minél nagyobb közvetett formájú pusztításának hangozta-

tása napjaink hadügyében is jelen van. 

Az olasz katonai teoretikus elmélete nagy hatással volt a két világháború közötti 

időszak katonai gondolkodására. A douhetizmus318 nagy hatással volt a korszak angol-

szász katonai teoretikusaira: Hugh Trenchard, a brit légierő egykori vezérkari főnöke és 

az amerikai William Mitchell voltak az angolszász „tengeri hatalmak légiuralom mellett 

érvelő stratégái.”319 Trenchard is úgy gondolta, hogy a légierőt támadó szellemben kell 

felhasználni a jövő háborúiban, és ő is nagy szerepet tulajdonított a küzdelmek győztes 

megvívásában a bombázóerőknek.320 Mitchell továbbfejlesztette Douhet elméletét, 

                                                 
314 Douhet, Giulio: A légi uralom. 603.p. 
315 Douhet, Giulio: A légi uralom. 605.p. 
316 Douhet, Giulio: A légi uralom. 615.p. 
317 Douhet, Giulio: A légi uralom. 622.p. 
318 A témáról bővebben lásd Groehler, Olaf: A légi háborúk története 1910-1970. Zrínyi Katonai Kiadó, 
Bp., 1980., 76-78.p. és M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai szerve-
zeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi Kiadó, h.n., 1999., 13.p. 
319 Moran, Daniel: A stratégiaelmélet és a hadviselés története. 57.p. 
320 Garden, Timothy: Légi uralom: elmélet és gyakorlat. 184.p.; A légierő növekvő szerepéről, valamint 
önálló alkalmazása mellett szólt 1921-ben Winston Churchill is: „Biztosak vagyunk abban, hogy ameny-
nyiben hosszabb békés időszak után hirtelen kitörne egy új nagyszabású háború, akkor az a hatalom, 
amelyik mélyebben tanulmányozta a légi hadviselést, hatalmas kezdeti előnyre tenne szert, és az a hata-
lom, amelyik elhanyagolta ezt a fajta aktív védelmet, végzetes helyzetbe kerülne. Ebből a feltételezésből 
kiindulva azt állítjuk, hogy Nagy-Britanniának az kell legyen a politikája, hogy kifejleszti a légi hadvise-
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amennyiben a légierőnek nemcsak a szárazföldi felett szánt döntő szerepet, hanem a 

tengeri hadviselésben is. Kiemelte, hogy legyen bár szó akár szárazföldi, akár tengeri 

célpontok elleni támadásról, a repülőcsapatokat nem szabad a másik két haderőnem 

alárendeltségébe helyezni vagy megosztani közöttük, hanem önállóan kell alkalmaz-

ni.321 A két angolszász gondolkodó véleménye szerint kulcsfontosságú az ellenfél anya-

gi javainak rombolása, mely akaratérvényesítési formának eszköze a stratégiai bombá-

zás: ezt a tevékenységet hosszú időn keresztül kell folytatni az ellenséges hadiipar, illet-

ve polgári infrastruktúra rombolása érdekében.322 Úgy vélték, hogy a jövő háborújában 

„…az lesz a vesztes, aki elsőként úgy dönt, hogy a további bombázások elszenvedése túl 

nagy ár az érdekeinek érvényesítéséhez.”323 – vagyis érvényesül az indirekt hadviselés-

nek az ellenfél kifárasztására törekvő stratégiája. Douhet elméletének hazai követője is 

akadt – mások mellett – Szentnémedy Ferenc személyében, aki A repülés324 című mun-

kájában a repülés fejlődésének bemutatása után az olasz teoretikus művének mondani-

valóját igyekezett összefoglalni. Ő is a kifárasztásra törekvő hadviselés indirekt tüneteit 

írta: véleménye szerint az akaratérvényesítéshez „…olyan állapotokat kell teremteni, 

amelyek az ellenséges ország lakosságának életkörülményeit a legszorosabb értelemben 

elbírhatatlanná, lehetetlenné teszik és a békefeltételek elfogadására kényszerítik.”325 A 

közvetett támadások eredményéről azt tartotta, hogy „a tömegromboló és kíméletlen 

légi támadások nagy hatása, azután az egész ellenséges országra való kiterjesztésük 

tömegőrületté és forradalmi mozgalmakká fejlődhetnek, mindez ahhoz fog vezetni, hogy 

az ellenséges nemzet ellenállása gyorsan megbénul és azáltal a háború gyorsan befeje-

ződik. Kevesebb lesz tehát az emberáldozat is. Minél borzalmasabb lesz a légiháború, 

annál emberségesebb lesz.”326 Szentnémedy munkájában azonban felfedezhető az is, 

                                                                                                                                               
lés önálló fogalmát a hadművészetben, fegyvernemként és szakszolgálatként; mert csak ez a módszer 
biztosíthatja azt a számszerű növekedést és fölényt, amit az ország biztonsága megkövetel. Úgy véljük, 
hogyha ezt a mérhetetlen lehetőséggel rendelkező új fegyvernemet a hadsereg vagy a haditengerészet 
folytatólagos rabságában tartjuk, és kizárólag mellék- és kisegítő feladatok ellátására kárhoztatjuk, akkor 
megfosztjuk a fejlődés legfontosabb lehetőségétől.” Közli Garden, Timothy: Légi uralom: elmélet és 
gyakorlat. 185.p. 
321 Garden, Timothy: Légi uralom: elmélet és gyakorlat. 185.p.; Tóth Péter: Az amerikai katonai gondol-
kodás az első világháborúban. 126.p. Elfogadjuk Tóth Péter véleményét, aki tanulmányában a következő-
képpen értékeli Mitchell elméletét: „Koncepciója részben hibás volt, igaz, ez csak a második világháború 
idején vált világossá, amikor bebizonyosodott, hogy a döntő győzelem a szárazföldi erők közreműködése 
nélkül nem érhetőel.” Uo. 
322 Moran, Daniel: A stratégiaelmélet és a hadviselés története. 57.p. 
323 Moran, Daniel: A stratégiaelmélet és a hadviselés története. 57.p. E gondolatot felfedezhetjük 
Clausewitznél is: „Ahhoz, hogy az ellenfél akaratunkat teljesítse, olyan helyzetbe kell juttatnunk, amely 
súlyosabb a tőle követelt áldozatnál.” Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. 40.p 
324 Szentnémedy Ferenc, vitéz: A repülés. Magyar Szemle Társaság, Bp., 1933. 
325 Szentnémedy Ferenc, vitéz: A repülés. 54-55.p. 
326 Szentnémedy Ferenc, vitéz: A repülés. 57.p. 
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hogy bár az anyagcentrikus hadikultúra akaratérvényesítési eszközrendszerének alkal-

mazása mellett érvel, mégis kiütköznek benne a korszak magyar hadügyére nagy hatás-

sal bíró mozgáscentrikus hadikultúra erőszak-alkalmazási formái is. A magyar szerző 

ugyanis valóban szól a légierő önálló alkalmazásáról a háború első (a háború kitörési) 

szakaszában, de a továbbiakban már a repülőerőknek a szárazföldi hadműveleteket segí-

tő, velük szoros együttműködésben történő alkalmazását is leírja.327 Úgy véljük, hogy 

Szentnémedy elméletében megfigyelhető a hadikultúrák között vélt határvonalak elmo-

sódása, amennyiben az akaratérvényesítés indirekt és direkt formája is megjelenik mű-

vében. A légierő direkt stratégia mentén történő alkalmazásának elméletét tehát a 

mozgáscentrikus hadikultúrát alkalmazó államok körében hirdették: mind a német, 

mind pedig a szovjet katonai gondolkodás úgy tekintett a légierőre, mint repülő tüzér-

ségre, melynek szerepét a szárazföldi csapatok támogatásában látták.328 

Az indirekt hadviselés légi eszközrendszerének alkalmazásáról számos második 

világháborús angolszász emlékirat tanúskodik. Rázsó Gyula úgy vélte, hogy az angol-

szász hadászat perifériális, halogató és óvatos hadművészete a kombinált hadműveletek-

re, a hadászati bombázásokra, valamint a haditengerészeti és légi fölényre alapul.329 Az 

Amerikai Egyesült Államok és aBrit Birodalom gazdasági és társadalmi viszonyai, ha-

talmas területi kiterjedése, erőforrásai és gazdaságának tartalékai biztos hátteret nyújtot-

tak számukra egy hosszantartó háború megvívására, mely egyik megjelenési formája a 

gazdasági háború volt: elegendőnek tartották, ha ellenfelük feladja céljait, ennek érde-

kében nemcsak háborús eszközöket alkalmaztak akaratuk érvényesítése érdekében, és 

döntő hadjáratot csak akkor indítottak, ha az ellenség már az anyagi és morális kimerü-

lés szélén volt.330 

Az angolszász légiháború egyértelműen a tengelyhatalmak elleni hadviselés in-

direkt jellegét mutatta. Churchill emlékirataiból kiderül, hogy Olaszország hadüzenete 

utáni első brit válaszlépésként Milánó és Torinó ellen hajtott végre bombázásokat a brit 

légierő, melynek célja az olasz ipari kapacitás megbénítása volt.331 A későbbiekben, az 

                                                 
327 Szentnémedy Ferenc, vitéz: A repülés. 61-62.p. 
328 Garden, Timothy: Légi uralom: elmélet és gyakorlat. 186.p.; Moran, Daniel: A stratégiaelmélet és a 
hadviselés története. 57-59.p. E jelenség mögött képességbeli hiányosságok is meghúzódtak: a németek 
pontosan tudták, hogy iparuk kapacitása miatt négymotoros bombázókkal feltöltött, nagylétszámú távol-
sági bombázóerőket nem tudnak hadrendbe állítani, így a kétmotoros bombázók alkalmazása mellett 
döntöttek. A szovjetek motorgyártási kapacitásuk hiányosságai okán nem rendelkezetek nagylétszámú 
távolsági légierővel. Dr. Rácz András szíves közlése alapján (2008. december 3.) 
329 Eisenhower, Dwight D.: Keresztes háború Európában. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1982., 199.p 
330 Rázsó Gyula: Az angol-amerikai hadászat néhány kérdése a második világháborúban. I. rész. 266.p. 
331 Churchill, Winston S.: A második világháború. I. kötet. 264.p. 
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amerikai stratégiai légierővel kiegészülve éjjel-nappal támadták a Németország és szö-

vetségesei területén fekvő (had)ipari központokat, közlekedési csomópontokat és nagy-

városokat: ezzel megbénították ellenfeleik közlekedését, ipari termelését és ezzel a ten-

gely hadseregének utánpótlását veszélyeztették.332 Liddell Hart véleménye szerint a 

bombázóoffenzíva a nagystratégia szintjén egyértelműen a közvetett megközelítés pél-

dája volt, hiszen sikeresen ásta alá Németország egész hadviselő erejének egyensú-

lyát.333 A katonai és gazdasági célú bombázások elősegítették a nyugati szövetségesek 

partraszállását, bénították a német hadsereget, de azonnali döntő hatás elérésére képte-

lenek voltak, ezért az „elhúzódó háború egy újabb formájaként”334 tekintett azokra. A 

brit teoretikus vizsgálta az angolszász légierő lakóövezetek elleni támadásait: „ennek 

célja az eredeti elgondolás szerint az volt, hogy egyesítse a közvetlen gazdasági és a 

morális hatást a szemben álló nemzet megtörésére, és azon a meggyőződésen alapult, 

hogy ez hatékonyabb mód a mielőbbi döntés kicsikarására, mint az együttműködés más 

haderőnemekkel az ellenséges fegyveres erők ellen.”335 Megjegyezte, hogy ezek ered-

ményei kisebbek voltak, mint azt gondolták volna, sőt káros hatásuk a háború után is 

megmutatkozott: tartós társadalmi és morális hatása miatt kihatott a háború utáni élet 

alapjaira is. 

 Az angolszászok által folytatott légiháborúban nemcsak fegyveres eszközök 

szerepeltek: Churchill leírta, hogy a furcsa háború időszakában a bombázások helyett 

„…beértük annyival, hogy röplapokkal próbáljunk a németek erkölcsi érzékére hat-

                                                 
332 „A stratégiai légierőnek jelentős szerepe volt benne, hogy a szövetségesek elérték Franciaország és 
Belgium keleti határát. Ősszel aztán bombázóink visszatértek eredeti feladatukhoz, a Németország elleni 
támadásokhoz, s fő célpontjuk az olajipar és a közlekedési hálózat volt. Az ellenség radarállomásai az 
egész előrejelző rendszerrel együtt a német határ mögé szorultak vissza, mi pedig ennek megfelelően 
előbbre telepíthettük navigációs állomásainkat és a bombázók irányítását segítő berendezéseinket. Vesz-
teségeink aránya csökkent, a támadások ereje és találati pontossága nőtt. A hosszú ideje tartó bombázá-
sok hatására a németek kénytelenek voltak nagy területen széttagolni üzemeiket. Ezért most nagy árat 
kellett fizetniük, hiszen még inkább rászorultak volna jól működő közlekedési vonalakra. A szén, amelyre 
oly sürgős szükségük lett volna, ott tornyosult tehervagonok hiányában a tárnák előtt. Naponta legalább 
ezer szerelvényt kellett leállítani üzemanyaghiány miatt. Kezdtek bezárni az ipari üzemek, az erőművek és 
a gázgyárak. Az olajtermelés és az olajtartalékok rohamosan csökkentek, s ez nem csak a csapatok moz-
gékonyságát korlátozta, hanem a légierő tevékenységét, sőt még a pilóták kiképzését is. Augusztusban 
Speer figyelmeztette Hitlert, hogy olajfeldolgozó ipar melléktermékeinek hiánya miatt az egész vegyipar 
megbénul, s hogy a helyzet egyre romlik. Novemberben azt jelentette, hogy ha a vasúti közlekedés hanyat-
lása folytatódik, »végzetes hatású termelési katasztrófa« következik be, decemberben pedig elismeréssel 
nyilatkozott a szövetségesek »hosszú távú és okos tervezőmunkájáról«. Hatalmas bombázóoffenzívánk 
meghozta végre a várva várt eredményt.” Churchill, Winston S.: A második világháború. II. kötet. 466-
467.p.; a bombázóoffenzíva magyar vonatkozásairól lásd Pataky Iván et al.: Légi háború Magyarország 
felett. 1-2. kötet. Zrínyi Kiadó, 1992. 
333 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 443.p. 
334 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 537.p. 
335 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 533.p. 
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ni.”336 Az angolszász légiháború megmutatta a későbbi korok kutatóinak, hogy „a lég-

tér ellenőrzése nélkülözhetetlen a túléléshez, de a légi uralom önmagában nem biztosít-

ja a gyors győzelmet”, valamint, hogy „repülőgéppel … nem lehet területet megtartani 

és a katonai jelenlét folytonosságát biztosítani.”337 

A háború menete, a stratégiai bombázások az előzetesnél várt kisebb eredményei 

bebizonyította az angolszász katonai vezetőknek, hogy illúzió, miszerint „…néhány 

nagy géppel háborút lehet nyerni.”338 A nyugati szövetségesek légitámadásainak hama-

rosan kettős céljuk lett: egyrészt folytatták az ipar, a gazdaság, a közlekedési hálózat és 

a lakosság elleni – indirekt – támadásokat, másrészt direkt módon a német hadsereg 

alakulatait gyengítették. Az Overlord hadművelet tervezésében jól megfigyelhető ez a 

kettősség: a stratégiai légierőt Eisenhower parancsnoksága alá helyezték és feladatul 

szabták neki a partraszállás előkészítését, valamint a német hátország további rombolá-

sát.339 A második világháború utolsó évei azt is bebizonyították, hogy a döntő győzelem 

kivívásához nem elegendőek az indirekt stratégia eszközei: az angolszász szövetségesek 

normandiai partraszállása, majd Németország belsejéig tartó hadjárata rávilágított arra, 

hogy az ellenség legyőzéséhez nagyszabású szárazföldi hadműveletek is szükségesek, 

melyekben már nem a kifárasztás, hanem a megsemmisítés stratégiai célja volt megha-

tározó. Ezekben a harcokban a légierő a szárazföldi csapatok tevékenységét is segítette, 

de a haderőnem stratégiai szintű feladatokat is kapott a hátország támadásával. Úgy 

véljük, hogy ez a tünet a hadikultúrák összemosódásának példája, hiszen a nyugati szö-

vetségesek az indirekt eszközök és célok mellett a direkt stratégia eszközeit és elveit is 

alkalmazták Németország legyőzésének érdekében. Véleményünk szerint a kifárasztás 

addig volt kizárólagos célja a nyugati nagyhatalmaknak, amíg ellenfeleiken a kifárasztás 

és a felmorzsolás jelei nem mutatkoztak, s ebben a döntő pillanatban a csökkent erejű 

ellenségre teljes erővel a direkt hadviselés eszközrendszerét is alkalmazva rá nem 

kényszerítették háborús akaratukat, vagyis kivívták a végső győzelmet.340 

A szövetségesek stratégiai terveiben megfigyelhető az is, hogy a tengelyhatal-

mak elleni hadjáratok tervezésében az indirekt eszközök alkalmazásán túl a hadművele-

tek földrajzi irányának kiválasztásában is nagy hangsúlyt kapott, hogy – Liddell Hart 

                                                 
336 Churchill, Winston S.: A második világháború. I. kötet. 154.p. 
337 Garden, Timothy: Légi uralom: elmélet és gyakorlat. 189.p.; a bombázóoffenzíváról lásd még 
Marshall, George (Catlett): Így győztünk… Franklin Társulat, Bp., 1946., 30.p., 58-59.p.; Eisenhower, 
Dwight D.: Keresztes háború Európában. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1982., 230-231.p 
338 Eisenhower, Dwight D.: Keresztes háború Európában. 161.p. 
339 Eisenhower, Dwight D.: Keresztes háború Európában. 217-218.p. 
340 Rázsó Gyula: Az angol-amerikai hadászat néhány kérdése a második világháborúban. I. rész. 280.p. 
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szavaival élve – közvetett irányból támadjanak: az észak-afrikai hadjárat, Olaszország 

megtámadása, vagy a balkáni partraszállás terve nem közvetlenül, hanem közvetett mó-

don gyengítette a tengely legerősebb hatalmának, Németországnak erejét, hiszen a mel-

lékhadszínterek jelentős erőt vontak el a nagyobb jelentőségű hadszínterekről.341 Itt is 

meg kell azonban jegyeznünk, hogy a háború végső szakaszában a hadászati irányok 

kiválasztása már inkább direkt célok irányába mutatott. 

Az indirekt hadviselés légi eleme a második világháború végén újra a figyelem 

középpontjába került: „A háború utolsó napjaiban, amikor az USA két atombombát 

dobott Japánra, új erőre kaptak a Douhet-féle elmélet képviselői. Kezdetét vette a nuk-

leáris korszak, s a légi uralom a győzelem végső fázisának tűnt.”342 Ez az idea azonban 

gyorsan tovatűnt, hiszen az USA nukleáris monopóliuma 1949-ben megszűnt és a las-

sanként beálló szuperhatalmi paritás a kölcsönösen garantált megsemmisítés tudatát 

erősítette fel a teoretikusok körében. A közvetlen fegyveres konfliktusok veszélye csak 

helyi szinten jelentkezett, a globális szembenállásban az indirekt hadviselés nem-

katonai eszközei (ideológia, gazdaság) jelentkeztek ismét. 

3.4. ÖSSZEGZÉS 

Az anyagcentrikus hadikultúra az indirekt hadviselés reguláris elemeit alkalmaz-

za az ellenség kifárasztása érdekében. Megfigyelhető, hogy e hadikultúránál az akarat-

érvényesítés hangsúlyozottan két haderőnem, a légierő és a haditengerészet alkalmazá-

sára épít, de fontos kiemelni, hogy a katonai eszközök mellett a hadviselésnek e formája 

gyakran a nem-katonai eszközök alkalmazását is választja. Ennek hátterében az erő-

szak-alkalmazás egyfokozatúsága áll, vagyis az itt alkalmazott erőszak tulajdonképpen 

az ellenség társadalmának ellenállását kívánja megtörni. Ezt pedig nemcsak a fizikai 

rombolással, hanem diplomáciai nyomásgyakorlással, a gazdasági háttér tönkretételé-

vel, a politikai rendszer megingatásával vagy az ellenséges ország társadalma morális 

tartásának rombolásával is el lehet érni. 

                                                 
341 „Alapelv, hogy egy támadó vagy mellékirányú hadműveletet olyan kevés eszközzel kell végrehajtani, 
ahogy csak lehetséges. Mivel célja az ellenséges erő felaprózása, az ellenség erőforrásaiból viszonylag 
többet kell elvonnia, mint a sajátunkból. Nyilvánvaló az is, hogy a mellékirányú hadművelet által fenyege-
tett célnak olyannak kell lennie, ami az ellenség számára értékes, és a saját erőinknek elég nagynak kell 
lennie a fenyegetés fenntartására.” Eisenhower, Dwight D.: Keresztes háború Európában. 199.p.; az 
indirekt irányokról lásd Churchill, Winston S.: A második világháború. II. kötet. 127-128.p.; Marshall, 
George (Catlett): Így győztünk… 27.p., 52.p.; Eisenhower, Dwight D.: Keresztes háború Európában. 
160.p.; Montgomery, Bernard L.: Montgomery tábornagy Emlékiratai. Zrínyi Katonai Kiadó – Kossuth 
Könyvkiadó, Bp., 1981., 235.p. 
342 Garden, Timothy: Légi uralom: elmélet és gyakorlat. 190.p. 
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Az anyagcentrikus hadikultúra teoretikusainak munkáiból kitűnik, hogy mindig 

az általuk leírt indirekt eszközök mindenhatóságát hirdetik, de a gyakorlati tapasztalatok 

finomították az elmélet olykor sarkos megállapításait. A háborús emlékiratokból kitű-

nik, hogy azokban az országokban, ahol a hadviselés e formája volt uralkodó irányzat, 

gyakran merítettek a mozgáscentrikus hadikultúrának az ellenfél megsemmisítését célzó 

elméleteiből is. Pusztán az indirekt eszközök alkalmazása ugyanis sokszor nem hozta 

meg a várt eredményt, vagyis a fegyveres konfliktus győztes befejezését, így az 

anyagcentrikus hadikultúra képviselői a direkt hadviselés eszköz-rendszerét is bevetet-

ték céljaik elérésének érdekében. Így történhetett meg, hogy a tengeri és a légi háború 

elsőségét hirdető angolszász hatalmak a történelem folyamán a kontinentális német és 

szovjet hadviselés elméleti téziseihez hasonló elveket alkalmaztak, és az érdekérvénye-

sítés eszközrendszerét is átalakították, miszerint nagy mozgékonyságú és ütőképes, va-

lamint manőverezésre képes szárazföldi magasabbegységeket állítottak fel és vetettek 

harcba.343  

A fent leírt tünetben azt véljük felfedezni, hogy a direkt és az indirekt hadviselés 

között nincsenek olyan éles határok, mint ahogyan azokat Kovács Jenő megfogalmazta. 

Az erőszak-alkalmazásnak ugyanis mindig az adott helyzettől kell függnie, ezért szük-

séges is az akaratérvényesítés eszközeinek az adott viszonyoknak megfelelő kiválasztá-

sa, illetve alkalmazása. Úgy véljük, hogy az emlékiratok ismertetéséből kiviláglott, 

hogy a modern kor hadtörténelme számos példával bizonyította: az anyagcentrikus had-

viselést alkalmazó országok is gyakran a direkt hadviselés eszközrendszerét alkalmaz-

ták háborús céljaik elérésére. 

Az indirekt hadviselés reguláris formáinál is megfigyelhető tehát, hogy a hadi-

kultúrák közötti határvonalak elmosódnak, vagyis a hadviselés komplexszé válik. Úgy 

gondoljuk, hogy ez a tünet jelentkezik a kifárasztó hadviselés irreguláris formájánál is, 

sőt itt még markánsabban kimutatható ez a jelenség. A gerilla hadviselés teoretikusai-

nak műveiben konkrétan megfogalmazódik az a háborús jelenség, hogy a gerilla hadvi-

selés magasabb fejlettségi fokán a kifárasztás akarat-érvényesítési eszközeit megtartva a 

direkt hadviselés eszközeit is alkalmazza. 

                                                 
343 Megjegyezzük, hogy az orosz-szovjet hadtudományi rendszerben éppen Gorskov példája bizonyítja az 
egyes hadikultúrákra jellemző eljárások átvételét: az eredetileg orosz partvédelmi flotta – mint a 
mozgáscentrikus hadikultúra egyik eszköze – az ő vezetése alatt lett az indirekt hadviselés eszköze. Va-
gyis az általa vezetett hadiflotta egy jelentős, a mozgáscentrikus hadikultúrába tartozó állam számára 
megnyitotta az indirekt eszközök alkalmazásának lehetőségét (a hadászati rakétacsapatok mellett). 
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4. A GERILLA HADVISELÉS HADIKULTÚRÁJA 

4.1. A GERILLA HADVISELÉS HADIKULTÚRÁJA KOVÁCS JE-
NŐ MŰVÉBEN 

Kovács Jenő a Magyarország katonai stratégiája (Komplex kutatási téma) című 

munkájában a Katonai stratégia és hadikultúrák fejezet A gerilla hadviselés hadikultúrá-

ja című alfejezetében foglalkozik az indirekt hadviselés irreguláris formájával.344 A 

szerző 31 tételes felhasznált irodalomjegyzékében jóformán alig ad forrást a hadviselés 

e formájára vonatkozóan: a bibliográfiában említett munkák mind a szekunder források 

közé tartoznak, a primer irodalom felhasználására vonatkozóan nem találunk utalást. A 

törzsszövegben Mao Ce-tung az egyetlen gerilla teoretikus, akinek idézeteit felhasznál-

ta. 

A gerilla hadviselés jellemzőiről a Kovács Jenő által írottakat – mintegy kiindu-

lópontul összegezve – az alábbiakban fogalmazhatjuk meg. Mindenekelőtt aláhúzandó, 

hogy a szerző nem tett különbséget a gerilla és a partizán fogalma között, mert úgy vélte 

– igazodva a hadelmélet már általunk is idézett tételéhez – hogy a két fogalom a máso-

dik világháború befejezése óta azonos jelentéstartalommal bír.345 Véleménye szerint a 

hadviselésnek e fajtáját nem jellemzi folyamatos fegyveres küzdelem, és a politikai har-

cok kiegészítője lehet. A gerillaháborúk fajtái között megkülönböztette a függetlenségi, 

nemzeti felszabadító, belső társadalmi jellegű fegyveres küzdelmet, valamint a nemzeti 

és polgárháborút.346  

A gerillaháború egyik alapfeltételeként a népi támogatást és támogatottságot 

emelte ki. Úgy vélte, hogy ebből meríthetik a csapatok azt az erkölcsi, személyi és 

anyagi támogatást, melyek nélkül a mozgalom kudarcra van ítélve. Fontos feltételként 

                                                 
344 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája. (Komplex kutatási téma) II. kötet. 37-44.p. A hideg-
háború időszakában, majd az azt követő két évtizedben a magyar hadtudomány és hadügy gyakorlatias 
szemléletéből eredően a gerilla hadviselés és a terrorizmus katonai gondolkodásunk egyik központi kér-
dése volt és maradt napjainkig. Jelen értekezésünkben nincs módunk és nem is feladatunk a témára vo-
natkozó hazai szakirodalom teljes mértékű bemutatása, így pusztán csak utalunk arra, hogy Kovács Jenő 
rendszerező kutatásai mellett a témakörben elsősorban Kőszegvári Tibor életműve érdemel figyelmet. E 
terjedelmes életműből – egyéni szakmai véleményünk alapján – az alábbiakat emeljük ki: Kőszegvári 
Tibor: Az ellenség diverziós erői és az általuk szervezett ellenforradalmi gerilla-csoportok (bandák) elleni 
fegyveres harc problémái a hadműveleti területen és a hátországban.; Uő.: A nemzetközi terrorizmus 
elleni harc elméleti és gyakorlati kérdései. In.: Hadtudományi Tájékoztató, 2004., 2.szám, 7-64.p.; Uő.: A 
nemzetközi terrorizmus elleni harc tapasztalatai. In.: Felderítő Szemle, 2004., 4. szám, 5-17.p.; Uő.: A 
katonai felderítés aktuális kérdései a terrorizmus elleni harcban. In.: Hadtudomány, 2005., 3.szám, 30-
41.p.; Uő.: Gerilla-hadviselés. ZMNE, Bp., 2008.; 
345 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája. (Komplex kutatási téma) II. kötet. 38.p. 
346 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája. (Komplex kutatási téma) II. kötet. 39.p. 
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jelentkezik Kovács Jenőnél a gerillamozgalmat irányító, annak élén álló vezető. A veze-

tőnek mind a politikai, mind pedig a katonai irányító szerepét is vállalnia kell, de adott 

esetben az említett pozíciókat különböző személyek is betölthetik. Kiemelte, hogy „a 

gerilla (had) vezér katonailag művelt, a katonai ravaszsághoz értő, akaraterős és jó 

szervező egyéniség.”347 Véleménye szerint a vezér szerepe különösen fontos, hiszen a 

gerilla csapatok fegyveresei önkéntesek, fegyelmük általában laza, és a gerillamozgal-

makon belül feszültségek is keletkezhetnek, melyek akár egymás elleni küzdelemhez, 

ezzel a mozgalom ellehetetlenüléséhez és bukásához vezethetnek. 

Kulcsfontosságú feltételként emelte ki Kovács Jenő a külső (nagyhatalmi) támo-

gatást, illetve a bázisok kiépítését. Míg az előbbi a harchoz szükséges eszközök meg-

szerzése miatt, az utóbbi a harcra való felkészülés végett elengedhetetlen. A bázis lehet 

földrajzi térség is, de adott esetben a reguláris csapatokkal való együttműködés is be-

töltheti ezt a szerepet. A gerillaharc taktikai (harcászati) szinten a meglepetésszerű, 

gyors támadásokra épít, melyeknek elsődleges célja nem az ellenség megsemmisítése, 

sokkal inkább annak folyamatos nyugtalanítása, zaklatása. A gerillaharcok igen gyakran 

az elhúzódó háborúkban jelentkeznek, melyek során a gerillacsapatokból kialakulhatnak 

reguláris fegyveres erők is, melynek stratégiai célja már nem az ellenfél kifárasztása, 

hanem annak megsemmisítése – akár csak a mozgáscentrikus hadikultúránál. Az alfeje-

zet végén Kovács Jenő megállapította, hogy „a reguláris és irreguláris hadviselés mód-

jai a jelen korban közelednek egymáshoz. Az irreguláris csapatoknál erősödik – a mo-

dern harceszközök alkalmazásának térnyerése következtében – a centralizáció. A regu-

láris haderőben pedig, felálltak – részben az irreguláris csapatok elleni harc, részben 

az ellenség mélységében megvalósítandó bomlasztó tevékenység (közlekedés bénítása, 

vezetési pontok megsemmisítése) céljából – az önálló (szárazföldön, légtérben) tevé-

kenységre képes kis alegységek.”348 Úgy véljük, a magyar katonai gondolkodó megálla-

pítását napjaink fegyveres konfliktusait vizsgálva markánsabban is megfogalmazhatjuk: 

ahogyan hipotézisünkben is rögzítettük, korunkban a hadikultúrák között nem csupán 

közeledésről, hanem a közöttük levő – zömmel elméleti – határvonalak elmosódásáról 

beszélhetünk. 

A gerilla hadviselés hadikultúrája jellemzőinek felvázolásakor Kovács Jenő egy 

másik állásfoglalásával is lehet vitatkozni: munkájában – eltérően a másik két hadikul-

túra ismertetésétől – azt állította, hogy „a gerilla hadviselésnek nincsenek olyan ismer-

                                                 
347 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája. (Komplex kutatási téma) II. kötet. 39.p. 
348 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája. (Komplex kutatási téma) II. kötet. 44.p. 
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tető és rendező elvei, mint amilyenek a mozgáscentrikus, vagy az anyagcentrikus hadi-

kultúrát jellemzik. Ennek oka a hadviselés lényegéből fakad.”349 Amint azt már korábbi 

tanulmányunkban is bizonyítottuk350, a gerilla hadviselés elméleti teoretikusainak mun-

káit, valamint a világban lezajlott gerilla jellegű fegyveres küzdelmeket vizsgálva éppen 

ennek ellenkezőjével szembesülhetünk. Az irreguláris hadviselés nem jelent egyet a 

szabályok, jellemvonások nélküli fegyveres küzdelemmel. Jelentkező tünetei, megjele-

nési formái arra utalnak, hogy bár ezek jellegükből fakadóan olyan pontosan nem kö-

rülhatárolhatóak vagy meghatározhatóak, mint a reguláris kötelékek által vívott fegyve-

res küzdelemé, de léteznek. Che Guevara szavaival élve: „Bár minden egyes országban 

a földrajzi és a társadalmi feltételek határozzák meg a gerilla-hadviselés adott módsze-

reit és formáit, az ilyen küzdelmeknek vannak általános törvényei is.”351  

4.2. A GERILLA HADVISELÉS HADIKULTÚRÁJÁNAK JELLEM-
ZŐI 

A gerilla hadviselés kérdéskörének szakirodalmi kutatásakor nem találunk 

egyetlen olyan átfogó jellegű elméleti munkát sem, amelyben ennek a hadviselési for-

mának az összes döntő fontosságú elméleti alapvetése benne foglaltatna. Ezt a szintézist 

Kovács Jenő nem készítette el. Az indirekt hadviselés irreguláris formájának vizsgálata-

kor mozaikszerűen, képviselőinek elméleti munkáiból lehet szintetizálni annak hadel-

méleti hátterét: Carl von Clausewitztől Arábiai Lawrence-en át Carlos Marighelláig 

számos emlékirat és elméleti munka alapján lehet megalkotni a gerilla hadviselés elmé-

letét. A gerilla hadviselésre jellemző, hogy az alkalmazott erőszakot a fegyveres küzde-

lem végső céljának eléréséig kívánja fokozni. Megfigyelhető a gerillák erőszak-

alkalmazásánál mindhárom, – Clausewitz által megfogalmazott – a háborús erőszakot 

gerjesztő kölcsönhatás: az első, melyben a gerillák a fegyveres küzdelemben folyamato-

san fokozzák az alkalmazott erőszakot, de így tesz ellenfelük is fokozódó háborús erő-

feszítéseivel; a második, melyben a gerilláknak a saját létük bizonytalanságából fakadó, 

és ebből adódóan az ellenfelet védtelenné akaró szándéka rejlik; valamint a harmadik, 

ahol az ellenfél erejével való számolás jelentkezik. A gerillaháború olyan folyamat, 

                                                 
349 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája. (Komplex kutatási téma) II. kötet. 37.p. 
350 Forgács Balázs: Káosz vagy rend a gerilla hadviselésben? 
351 Che Guevara, Ernesto: A gerillaharcos kézikönyve. Ulpius-ház Könyvkiadó, Bp., 2007., 31.p. 
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mely fejlődése során önmagát erősíti.352 Eltérően a mozgáscentrikus és az 

anyagcentrikus hadikultúrától, a gerilla hadviselésben felfedezhető, hogy jelentkezik 

fokozott belpolitikai cél is az elérendő háborús célkitűzések között: nem véletlen, hogy 

a gerillaháború – mint eszköz – nem csupán külső ellenség ellen került alkalmazásra a 

történelemben, hanem egy adott államban a fennálló politikai rendszer megdöntésére, 

átalakítására is irányult. Sok esetben nem is lehet meghatározni a tisztán katonai célt a 

politikai célon belül, annyira átitatódott a politikummal, ezért azt állítjuk, hogy ennél a 

hadviselési módnál mutatható ki talán a legmarkánsabban a politikának a hadügyre gya-

korolt hatása. Az erőszak-alkalmazás fokozatait áttekintve megállapítható, hogy a geril-

la hadviselést az egy fokozatúság jellemzi, azaz a háborús erőszak az ellenséges társada-

lom ellenállási akaratának megtörésére irányul353 – minden más csupán ennek aláren-

delve jelentkezik. Ha a megsemmisítés és a kifárasztás paritását vesszük górcső alá, 

akkor megállapítható, hogy ennél a hadikultúránál is a kifárasztás az elsődleges, de 

megjegyzendő, hogy a gerillaháború magasabb fejlettségi szintjén az ellenfél megsem-

misítésére való törekvés dominánssá válhat – ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha 

a gerilla csapatokból, vagy azok mellett megszervezésre és alkalmazásra kerülnek olyan 

fegyveres kötelékek is, amelyek reguláris vonásokat mutatnak. Véleményünk szerint ez 

a jelenség is egyértelműen mutatja hipotézisünk valóságtartalmát, azaz a hadikultúrák 

közötti markáns határvonalak elmosódását. A gerillaháborúkban az elsődlegesen alkal-

mazott haderőnem a szárazföldi, bár fontos hangsúlyozni, hogy a gerilla jellegű fegyve-

res konfliktus kibontakozása esetén, az irreguláris fegyveres erők reguláris csapatokkal 

való kiegészülésekor megjelenhet és jelentőssé válhat a légierő és a haditengerészet is 

az alkalmazott haderőnemek között. Ezt a folyamatot erősítheti a napjaink hadügyében 

megfigyelhető rohamos haditechnikai fejlődés is, melynek tünetei – a megfelelő anyagi 

források birtoklása esetén – jelentkezhetnek gerillaháborúkban is az aszimmetrikus fél-

nél is. 

                                                 
352 A gerilla erőszakot alkalmaz az erősebb fél ellen, amely nagyobb erőszakkal válaszol. Ettől nő a geril-
la saját társadalmától kapott támogatása, így az ellenfél ellen még nagyobb erőszakot tud alkalmazni. Az 
ellenfél erre válaszul még nagyobb fokú erőszakot igyekszik alkalmazni – ez a folyamat a küzdelem vé-
géig fokozódik. 
353 A háborús tünet itt a fegyveres harc, de az ebben alkalmazott erőszak másodlagos hatása a lényeges. 
Az amerikai hadsereg nem azért volt kénytelen kivonulni Vietnamból, mert katonai vereséget szenvedett, 
hanem mert országa társadalmának támogatását nem bírta, és ez a nyomás kényszerítette a politikát a 
kivonulásra. Kissinger, Henry: Diplomácia. Panem – Grafo, Bp.,1998., 671-700.p. 
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4.3. A GERILLA HADVISELÉS HADIKULTÚRÁJÁNAK ELMÉLE-
TE 

A gerilla hadviselés hadikultúrájának elméletét – amint már korábban említettük 

– nem lehet egyetlen írott forrás alapján felvázolni. Csupán számos szerző elméleti 

munkásságát feltárva bontakozhatnak ki hadelméleti alapjai: ezt megjelenési formáinak, 

háborús tüneteinek sokféleségével, az eltérő földrajzi régiókban való megjelenésével, 

valamint a szerzők népcsoportbeli különbözőségeivel lehet magyarázni – a gerillahábo-

rúk ugyanis megjelentek szinte minden kontinensen, vidéken és városokban, sivatagban 

és őserdőkben. Ezek a különbségek a történelem folyamán a gerilla hadviselés sokszí-

nűvé válásához, a fegyveres erőszak-alkalmazás eltéréseihez vezettek, ami az elméletet 

igen sokrétűvé tette. Bárhol folytak is azonban a gerilla hadviselés tüneteit magukon 

viselő fegyveres konfliktusok, bármilyen nemzetiségű parancsnokok vezették a gerillá-

kat, közös jegyként figyelhető meg az erőszak-alkalmazás indirekt módja, valamint an-

nak irreguláris eszközrendszere. A gerilla hadviselés hadelméleti alapjainak feltárását – 

mint a másik két hadikultúránál is tettük – a primer és a szekunder források feldolgozá-

sával és elemzésével végeztük. 

A primer források közül elsőként – a historiográfiai áttekintésben és az 

anyagcentrikus hadikultúránál már idézett – Morus Tamás Utópiáját354 említjük meg, 

mert az indirekt hadviselés egyik legelső írásos forrásának tartjuk. Nem kívánjuk ismé-

telni a már korábban leírtakat, csupán néhány, a gerilla hadviselés tünetei közé besorol-

ható részt emelünk ki a mű seholszigetiek hadügyéről szóló fejezetéből. A Morus által 

felsorolt indirekt háborús eszközök közül a háborús ideológia megjelenése számunkra 

az egyik legfontosabb: a seholszigetiek „amint megüzenték a háborút, tüstént hirdetése-

ket függesztenek ki egyszerre és titokban, állami pecsétjükkel ellátva az ellenséges or-

szág legfontosabb helyein...”355, amelyekre „azokat írják ki, akiket…a háború értelmi 

szerzőinek gondolnak.”356 Ezzel a háború kirobbanásának felelősségét azonnal áthárít-

ják az ellenség vezetőire, amivel a szembenálló ország lakosságát, annak közhangulatá-

nak befolyásolásával saját vezetői ellen kívánják hangolni. A Morusnál megjelenő há-

borús tünetek közül az ellenséges vezetők fizikai megsemmisítésére irányuló törekvés 

szintén visszaköszön a későbbi korok gerillaháborúiban. A seholszigetiek ugyanis 

„roppant jutalmat ígérnek annak, aki az ellenséges fejedelmet elteszi láb alól; aztán 

                                                 
354 Morus Tamás: Utópia.  
355 Morus Tamás: Utópia. 114.p. 
356 Morus Tamás: Utópia. 114.p. 



 96

kisebb, bár szintén igen tekintélyes díjat tűznek ki egyesek fejére, akiket ugyanazokon a 

hirdetéseken néven neveznek.”357 Ugyanez a tünet jelentkezik egy másik helyen is, ahol 

így ír: „Amikor legjobban tombol a harc, válogatott ifjak egy csapata elszánja megát, 

hogy az ellenség vezérét veszi célba. Őt támadják nyíltan, őt támadják lesből…”358 E 

két tünetet, a háborús ideológia alkalmazását és az ellenséges vezetők fizikai megsem-

misítését előszeretettel alkalmazta az aszimmetrikus fél a gerillaháború jegyeit magukon 

viselő fegyveres konfliktusokban, s ezt figyelhetjük meg napjaink anómiás konfliktusa-

iban is. 

A gerilla hadviselés először a XVIII-XIX. század fordulóján, az Európát lángba 

borító napóleoni háborúk időszakában jelent meg a hadügyi gondolkodásban. Amint 

már említettük, a spanyol és az orosz területeken kibontakozó nemzeti ellenállási moz-

galmak nemcsak a hadügyi fogalom megjelenése miatt jelentősek a nemzetközi had-

ügyben, ugyanis ebben az időben létrejön annak általános elmélete, a kor katonai teore-

tikusai pedig megalkotják a gerilla hadviselés első alapműveit is.359 

Carl Schmitt fogalmazása szerint a partizánság „Magna Chartája” az 1813. ápri-

lis 21-én kiadott porosz királyi ediktum, melyben III. Frigyes Vilmos porosz király par-

tizánháborúra hívta fel népét. Ebben a rendeletben a porosz uralkodó kötelezte minden 

polgárát, hogy minden lehetséges fegyverrel (fejsze, szénvilla, kasza, sörétes puska) 

szembeszegüljön az ellenséggel, ne engedelmeskedjen annak, illetve minden eszközzel 

igyekezzen minél nagyobb kárt okozni a hódítónak, aki így a közrend helyreállítására 

sem lesz képes. Az uralkodó – aki a spanyolok harcát állította népe elé példaképpen – a 

franciák elleni harcot a jogos védelem harcának nevezte, mely minden alkalmazott esz-

közt szentesít. 360 Az ediktumban említett válogatás nélküli fegyverhasználat a későbbi 

korok gerillaharcainak egyik legmeghatározóbb jellemzőjévé vált, és napjaink fegyveres 

konfliktusaiban is találkozhatunk ezzel a háborús tünettel. 

                                                 
357 Morus Tamás: Utópia. 114.p. 
358 Morus Tamás: Utópia. 119.p. 
359 A témáról lásd Schmitt, Carl: A partizán elmélete. In.: Uő.: A politikai fogalma. 103-173.p. 
360 Schmitt megjegyzi e dekrétum kapcsán, hogy bár 1808. december 28-án Reglamento de Partidas y 
Cuadrillas („Csapatok és osztagok szabályozása”) és 1809. április 17-én Corso Terrestre („szárazföldi 
kalózkodás”) címmel már korábban is kiadásra kerültek gerillaháborúra való felhívások spanyol területe-
ken a megszálló francia csapatok ellen, de azoknak nem tulajdonít akkora jelentőséget, mivel nem a reg-
náló monarcha írta azokat alá. Schmitt, Carl: A partizán elmélete. 129.p. A fenti spanyol dokumentumok 
közül az 1808-as szervezett kereteket kívánt adni a franciák ellen spontán népi kezdeményezésként létre-
jött csoportok számára, míg az 1809-es dekrétum legalizálta a gerillaakciókat. 
http://www.ejercito.mde.es/ihycm/museo/barcelona/expo_gind_montjuic_archivos/frame.html#slide0011.
html (letöltés ideje: 2008. szeptember 25.) 



 97

Az irreguláris erőkkel megvívott sikeres harcok tapasztalatai hamar rögzítésre 

kerültek a kor hadügyében. Az egyetemes hadelmélet egyik legjelentősebb alakja, Carl 

von Clausewitz is foglalkozik az irreguláris hadviselés formájával, ámbár elismeri annak 

lehetőségét, némi ellenérzés érezhető ki soraiból a nép felfegyverzését illetőleg.361 A 

porosz katonai teoretikus említett művében öt feltételhez köti a népi háború sikeressé-

gét: „1. a háború az ország belsejében folyjék; 2. egyetlen balsiker ne döntse el; 3. a 

hadszintér területe nagy legyen; 4. a nép beállítottsága ezt a háborút támassza alá; 5. 

az ország átszegdelt és a hegyek, az erdők, a mocsarak vagy a földművelés jellege ré-

vén, nehezen járható legyen.”362 Ez a felsorolás lényegét tekintve napjainkig igaz vala-

mennyi irreguláris háborúra, bárhol is következzék az be a világban. Clausewitz a népi 

háború jelensége megjelenésének okát a francia forradalomban látta: a forradalom átpo-

litizálta a tömeget, érdekeltté tette a nemzet sorsában és ezzel hatalmas katonai erőt sza-

badított fel.363 A francia forradalom idején megjelenő újfajta harcmodor teljesen meg-

fordította az eddig bevett hadviselési szokásokat: összpontosítás helyett a szétosztottság, 

a hadműveletek gyorsasága helyett azok elnyújtása, valamint a nyílt ütközetek vállalása 

helyett az ellenség lesből való folyamatos zaklatása lett az irreguláris csapatok fő célki-

tűzése.364 

Clausewitz kortársa és barátja, August Wilhelm Anton von Gneisenau porosz tá-

bornok országa elégtelen létszámú reguláris erői miatt áll ki a népfelkelés eszméje mel-

lett.365 Gneisenau hadügyi lángelmeként és gyakorló katonaként természetesen távolság-

tartással közelít a jelenséghez, de annak hatékonysága és Poroszország szorult helyzete 

miatt elismeri annak jelentőségét. Érvelését arra alapozza, hogy „léteznek azonban 

olyan ellenálló erők, amelyeket a kormányok ez ideig nem vettek figyelembe, vagy féltek 

tőlük, s amelyek a harc kedvező kimenetelével kecsegtetnek bennünket. Ez pedig: a nép 

felfegyverzése.”366 A porosz katonai teoretikus szerint a szabadságvágy, a lojalitás, a 

jobb élet reménye, a hazaszeretet és a bosszú olyan motivációt jelentenek a nép számá-
                                                 
361 Clausewitz, Carl von: A fegyveres nép. In.: Uő.: A háborúról. II. kötet. 279-285.p.  
362 Clausewitz, Carl von: A háborúról. II. kötet. 280-281.p. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a porosz 
katonai teoretikus által másodikként említett feltétel (ti. a háborút egyetlen balsiker ne döntse el) a 
Clausewitz-i rendszerben tulajdonképpen a háborús erőszakot mérséklő tényező. Úgy véljük, hogy 
Clausewitz a népi háborút valószínűsíthetően a reguláris kötelékekkel vívott, ún. „klasszikus hadviselés” 
egyik kiegészítő elemének tarthatta, ezért nem is foglalkozott vele részletesen. 
363 Ezt a gondolatot a marxizmus – leninizmus is átvette, és beépült annak elméletébe. 
364 Clausewitz hatásáról lásd még Townshend, Charles: Gerillaháborúk. In.: Holmes, Richard: A háborúk 
világtörténete. Katonai újítások, amelyek megváltoztatták a történelem menetét. Corvina Kiadó, h.n., 
1992., 252-253.p., 
365 Gneisenau, August Wilhelm Anton von: A népfelkelés eszméjéről. In.: Kocsis Bernát (szerk.): Váloga-
tás burzsoá hadtudományi írásokból. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1985., 111-115p. 
366 Gneisenau, August Wilhelm Anton von: A népfelkelés eszméjéről. 111.p. Gneisenau kiemelése. 
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ra, mely „előhozza” a nép erejét. A népfelkelés sikerességét a jó vezetéstől367 és a kifá-

rasztó hadviselés módszereinek368 megfelelő alkalmazásától teszi függővé. Gneisenau 

szerint a sikerek hatására saját csapataink tömegbázisa megnő (míg ezzel párhuzamosan 

az ellenfélé csökken)369, a harc ideológiája is tovább erősödik, valamint megnő a hadi-

tapasztalat, azaz fejlődés mutatkozhat az erőszak-alkalmazásban.370  

Az Oroszországban 1812-ben vívott partizánháború természetesen hatott az 

orosz hadügyre is. Denisz Vaszilevics Davidov, aki 1812-ben maga is egy lovas szabad-

csapatot vezetett, a partizánharc lehetővé válását a tömeghadseregek létrejöttében, a 

harcoló s ellátandó katonák számának emelkedésében és ezzel párhuzamosan az után-

pótlás szerepének megnövekedésében látta.371 Véleménye szerint a reguláris csapatok 

elleni irreguláris harc egyik legfontosabb módszere az ellenség utánpótlási vonalainak 

azok teljes hosszában való veszélyeztetése. Davidov elméletének kialakulására nyilván-

való hatással volt az a hatalmas földrajzi tér, melyben az orosz partizánok vívták harca-

ikat a francia megszállók ellen. Az orosz katonai teoretikus szerint a partizántevékeny-

ségek színtere az ellenség által megszállt, mögöttes terület, melynek nagysága egyenes 

arányban van a partizánharcok sikerességével.372 A hódító hadsereg három elsődleges 

lételemét határozta meg: az élelem, a muníció és az ember – ezért úgy véli, hogy a par-

tizánháború legfontosabb eszköze, ha ezektől megfosztják az ellenséget, és így biztosí-

                                                 
367 „Csak akkor szabad döntő ütközetbe bocsátkoznunk, ha a siker minden kétséget kizáróan biztosítva 
van.” Gneisenau, August Wilhelm Anton von: A népfelkelés eszméjéről. 113.p. vö. Harry „Pombo” 
Villegas: Előszó. In.: Che Guevara, Ernesto: A gerillaharcos kézikönyve. Ulpius-ház Könyvkiadó, Bp., 
2007., 15.p. 
368 „Szétszórt ütközetekkel egész nap foglalkoztatni kell az ellenséget, csapatainkat együtt kell tartanunk, s 
ha a kifáradt ellenfél pihenőre akar térni, akkor kell rárontani s döntő ütközetre kényszeríteni. Az éjjeli 
ütközetek számunkra mindig előnyösek, az ellenséget viszont megfosztják azoktól az előnyöktől, amelyeket 
tűzfegyvereik nyújtanak neki.” „Ahol az ellenség túlerővel nyomul előre, ott vissza kell vonulnunk, az 
ellenség szárnyait és hátát kell megtámadnunk s el kell vágnunk az utánpótlásától. Ki van zárva, hogy az 
ellenség sokáig bírja ezt a harcmódot.” Gneisenau, August Wilhelm Anton von: A népfelkelés eszméjé-
ről. 113.p. 
369 Vö. 352. lábjegyzet 
370 Véleményünk szerint itt a gerilla hadviselés egyik legfontosabb tulajdonságát fogalmazta meg a porosz 
tábornok: a harceljárások fejlődése arra mutat rá, hogy az irreguláris harcmodort alkalmazó népfelkelők 
az egyre több harctéri tapasztalat hatására a reguláris csapatok szintjére is képesek eljutni. Ez a tünet a 
XX. századi gerilla-elméletekben (pl. Mao Ce-tung, Vo Nguyen Giap) – mint majd látni fogjuk – mar-
kánsan jelentkezik. 
371 Davidov, Denisz Vaszilevics: A partizánháborúról. In.: Kocsis Bernát (szerk.): Válogatás burzsoá 
hadtudományi írásokból. 131-138.p. Az állandó hadseregek kora az utánpótlás fontosságának a kora is 
volt, amely azt eredményezte, hogy az irreguláris harcmodorral harcoló társadalmi csoportok a fegyveres 
harc teljes ideje alatt képesek voltak tevékenykedni. 
372 Nyilvánvaló tény, hogy minél nagyobb a hódító hadsereg mögötti mögöttes terület, annál nehezebb 
feladat annak hatékony biztosítása; ez a feladat viszont mind nagyobb létszámú katona kivonását igényli a 
harcoló hadseregből, ami a hadműveletek sikerét veszélyeztetheti. Davidov az utánpótlás veszélyeztetését 
a kozák csapatok alkalmazásával látta megvalósíthatónak, melyek az ellenség mögöttes területein rajta-
ütésekkel keltenek zűrzavart. 
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tott a partizánok sikere.373 Az elsődleges létszükségletek pusztítása mellett másodlagos 

célpontokat is meghatározott: a ruha, a lábbeli és a fegyverszállítmányok, a sebészeti és 

kórházi felszerelések, a futárok és adjutánsok (parancsvivők), valamint a magas beosz-

tású hivatalos személyek pusztítása is jelentős előnyhöz juttathatja a partizánokat.374 A 

partizánháború sikerei erkölcsi hatásuk miatt is döntő jelentőségűvé válhatnak: lelkesíti 

a megszállt területek lakosságát és a saját reguláris csapatokat, ezzel szemben megin-

gathatja és alááshatja az ellenséges csapatok erkölcsi erejét, ugyanis azok először óva-

tossá válnak, majd a fegyelem megbomlásával az ellenséges hadsereg széthullása is 

bekövetkezhet.375  

A XIX. század első felében az elmélet tovább fejlődött, amikor Európában a 

Szent Szövetség, illetve a Négyes Szövetség próbálta fenntartani a status quo-t. Az el-

nyomott népek nacionalizmusa sokszor felkelésekbe, majd szabadságharcokba torkol-

lott. A felkelések vezetői tisztában voltak azzal, hogy támogatóik hátrányban vannak a 

rendszer jól kiképzett, reguláris csapataival szemben, ezért sokszor gerillák módjára 

harcoltak a megszállók ellen. A harcok színtere már nemcsak a vidék volt, hanem az 

egyre növekvő lélekszámú városok: a felkelők barikádokkal nehezítették a reguláris 

katonaság mozgását, a városok házai közt elrejtőzve csaptak le rájuk. A városi gerilla 

harcmodor Franciaországtól Itálián át Kelet-Európáig mindenhol megjelent.376 Ez a fo-

lyamat hatott Karl Marx és Friedrich Engels hadelméleti munkásságára is, akiknek az 

érdeklődését gyorsan felkeltette a kis népek elnyomóikkal szemben vívott harcának e 

sajátossága. Ők ezt párosították forradalom-elméletükkel377, ahol – nézetük szerint – a 

felkelt munkásság a városokban barikádokat építve vívja meg harcát kizsákmányolóik-

                                                 
373 „Más mód nincs, mint hogy ezeket megsemmisítsük a hátországból a harctérre tartó útjuk folya-
mán…” Davidov, Denisz Vaszilevics: A partizánháborúról. 134.p. 
374 Davidov, Denisz Vaszilevics: A partizánháborúról. 134.p. 
375 Davidov gyakorló harctéri parancsnokként alkotta meg elméletét: a Morusnál jelentkező két tünet 
(erkölcsi – ideológiai hatás, valamint az ellenséges vezetők likvidálása) gyakorlati alkalmazása igazolja, 
hogy bár a gerilla hadviselés tünetei a XIX. század elején jelentkeznek a hadügyben, de csírái már a XVI. 
században is jelen voltak az európai gondolkodásban. 
376 A városi gerilla harcmodor kialakulására nagy hatással volt az egyre inkább indusztrializálódó XIX. 
századi nyugat-európai társadalmi szerkezet, hiszen a városok egyre szaporodó számú gyáraiba özönlöt-
tek a vidéki tömegek, melyek ennek a harcmodornak a tömegbázisát alkották. A nyomor okozta elégedet-
lenségek forradalmi megnyilvánulásokba csaptak át, ezért a mozgalmak élére álló forradalmárok a városi 
proletariátus erejére alapozva vívták meg küzdelmeiket. A városi gerilla harcok vezetői között találjuk 
Giuseppe Mazzinit, Giuseppe Garibaldit és León Gambettát. A témáról lásd Townshend, Charles: Geril-
laháborúk. 253.p., 
377 Ld.: Vass Henrik et al.: Munkásmozgalom-történeti Lexikon. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1972., 156-
157.p., 441-442.p. és Szigeti Györgyné et al.: Filozófiai Kislexikon. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1972., 
265-269.p., 353-356.p. A témáról lásd még Rázsó Gyula: A forradalmi stratégia születése. In.: Szabolcs-
Szatmári Szemle, 1967., 4. sz., 11-16.p.; Babin, A. I.: Engels katonaelméleti nézeteinek kialakulása és 
fejlődése. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1980. 



 100

kal szemben. Harcuk színtere a város, ideológiai hátterük pedig a – szerintük – formáló-

dó kommunizmus. Marx és Engels figyelme koruk szinte minden jelentős fegyveres 

konfliktusára kiterjedt: a XIX. század közepének küzdelmeit tanulmányozva állapította 

meg Engels a következőket: „Egy olyan népnek, amely függetlenségét akarja kivívni, 

nem szabad a szokásos harci eszközökre szorítkoznia. Tömegfelkelés, forradalmi hábo-

rú, gerillák mindenütt, ez az egyetlen eszköz, melynek segítségével egy kis nép egy na-

gyobbal elbánhat, melynek segítségével egy kevésbé erős hadsereg ellenállhat az erő-

sebbnek és jobban szervezettnek.”378 Az idézett szövegrész egyike azoknak a megállapí-

tásoknak, melyekre alapozva Marx és Engels követői szintén baloldali ideológia mentén 

igyekeztek elméleteik és ideológiájuk igazolására alkalmazni az irreguláris hadviselést. 

Az irreguláris háború elméletére az egyik legnagyobb hatást kétségtelenül Vla-

gyimir Iljics Lenin fejtette ki, aki továbbfejlesztette Marx és Engels hadtudományi tézi-

seit. Lenin az államhatalom megragadásához elengedhetetlennek gondolta a fegyveres 

harcot, az Állam és forradalom379 című munkájában úgy vélte, hogy az államhatalom 

felváltásához erőszakos forradalom, felkelés kell. Az orosz forradalmár – Marx alapján 

– a felkelést művészetnek nevezte, melyben ki kell vívni az első sikert, majd folytatni 

kell a támadást és kihasználva az ellenség zavarát, sikerről sikerre kell haladni.380 A 

felkelés sikerességét sok összetevőtől teszi függővé, de mindenekelőtt a tömegek támo-

gatásának elnyerésében látja a siker zálogát, amelyet széles körű propagandával és agi-

tációval lehet elnyerni.381 Amint ez a feltétel megteremtődött, a felkelés további szük-

ségleteit kell megteremteni: helyesen kell megválasztani a felkelés időpontját, meg kell 

szervezni a felkelő osztagok törzskarát, el kell foglalni a stratégiai fontosságú politikai 

és katonai pontokat és likvidálni kell az ellenség vezetőit.382 Lenin – Marx és Engels 

nyomdokain haladva – lefektette a baloldali felkelések legfőbb szabályait, melynek a 

XX. század és napjaink radikális baloldali mozgalmai számára zsinórmértékül szolgál-

tak, illetve szolgálnak. Ezek szerint „1. Sohasem szabad játszani a felkeléssel, ha pedig 

elkezdjük, határozottan tudnunk kell, hogy végig is kell vinni. 2. Nagy túlerőt kell össz-

pontosítani a döntő helyen és a döntő pillanatban, mert különben az ellenség, amelynek 

jobb a kiképzése és a szervezete, megsemmisíti a felkelőket. 3. Ha a felkelés már meg-

                                                 
378 Engels, F.: A piemontiak veresége. In.: Marx – Engels Művei. 6. kötet. Kossuth Kiadó, Bp., 1962., 
376.p. 
379 Lenin, V. I.: Állam és forradalom. In.: Lenin Összes Művei (továbbiakban: LÖM). 33. kötet. Kossuth 
Könyvkiadó, Bp., 1965., 1-111.p. 
380 Lenin, V. I.: Marxizmus és felkelés. In.: LÖM, 34. kötet. 244.p. 
381 Lenin, V. I.: Marxizmus és felkelés. In.: LÖM, 34. kötet. 248-249.p. 
382 Lenin, V. I.: Marxizmus és felkelés. In.: LÖM, 34. kötet. 249.p. 
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kezdődött, a legnagyobb határozottsággal kell cselekedni és okvetlenül, feltétlenül tá-

madásba kell átmenni. „A védekezés minden felkelés halála.” 4. Igyekezni kell váratla-

nul rajtaütni az ellenségen, megragadni a pillanatot, amíg csapatai szét vannak szórva. 

5. Törekedni kell arra, hogy naponta (ha egy városról van szó, mondhatnám, óránként) 

újabb sikereket érjünk el, ha mégoly csekélyeket is, mindenáron megőrizve az „erkölcsi 

fölényt”.”383 Ezek a tömör, egyszerű és közérthető szabályok mindegyik baloldali for-

radalmi mozgalom harcainak hátterében tetten érhetőek, felfedezhetőek. 

Lenin a fegyveres harc egyik fő megjelenési formájának a partizánháborút látta. 

Szerinte az 1905-ös moszkvai felkelés „…új barikádtaktikát teremtett. Ez a taktika a 

partizánháború taktikája volt.”384 A partizánok taktikájához megfelelő szervezetet kell 

kialakítani: minél több rendkívül kicsi (néhány főből álló), nagyon mozgékony csopor-

tot kell szervezni, ezeket tömegesen kell alkalmazni, lehetőség szerint országszerte, de 

mindenképpen a párt irányítása és vezetése alatt.385 Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a 

fegyveres felkelés során nem csupán az ellenséges fegyveres erők ellen kell harcolni, 

hanem indirekt módon, az ellenséges polgári és katonai vezetők elleni terror is szüksé-

ges a győzelemhez.386 Ezen a ponton emeli be a katonai erőszakot a belpolitikai életbe, 

és a partizán (gerilla) elméletét itt ötvözi a már Morusnál is fellelhető elemekkel. Az 

indirekt harc másik fontos eszköze az ideológiai harc: amellett, hogy meg kell nyerni a 

lakosság szimpátiáját a felkelés támogatására, ezt a hatalmon levő rendszer bomlasztá-

sát szolgáló politikai leleplező hadjáratnak is kísérnie kell, mert ez „…az ellenséges 

rendszer bomlasztásának egyik leghatalmasabb eszköze, amellyel eltántoríthatjuk az 

ellenségtől alkalmi vagy ideiglenes szövetségeseit, ellenségeskedést szíthatunk és bizal-

matlanságot kelthetünk az önkényuralmi hatalom állandó részesei között.”387 Azzal, 

hogy Marx, Engels és Lenin a hatalom fegyveres megszerzésének egyik legfontosabb 

eszközeként, sőt „a harc elkerülhetetlen formája”-ként388 a partizánháborút látta, óriási 

hatással járt a XX. század baloldali fegyveres mozgalmaira.389 Carl Schmitt szerint 

                                                 
383 Lenin, V. I.: Egy kívülálló tanácsai. In.: LÖM, 34. kötet. 382.p. (Lenin kiemelései) 
384 Lenin, V. I.: A moszkvai felkelés tanulságai. In.: LÖM. 13. kötet. 366.p. (Lenin kiemelése) 
385 Lenin, V. I.: A moszkvai felkelés tanulságai. In.: LÖM. 13. kötet. 366.p. 
386 „…a szociáldemokrata sajtó (a régi „Iszkra”) már régen rámutatott arra, hogy a felkelés idején köte-
lességünk kíméletlenül irtani a polgári és katonai vezetőket.” Lenin, V. I.: A moszkvai felkelés tanulsá-
gai. In.: LÖM. 13. kötet. 357.p. 
387 Lenin, V. I.: Mi a teendő? In.: LÖM. 6. kötet. 48.p., 
388 Schmitt, Carl: A partizán elmélete. 134.p. 
389 Engelsnél a forradalmi harc elmélete – élete végére – jelentősen módosult, amennyiben a barikádharc-
októl élete végére eljutott a parlamentáris harc eszközéig is. Bővebben lásd Babin, A. I.: Engels katona-
elméleti nézeteinek kialakulása és fejlődése. 304-314.p.; Engels Frigyes: Válogatott katonai írásai. II. 
kötet. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1960., 636-658,p, 
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„Lenin volt az első, aki a partizánt teljes tudatossággal a nemzeti és nemzetközi polgár-

háború fontos alakjaként fogta fel és megkísérelte a központi kommunista pártvezetés 

hatékony eszközévé változtatni.”390 Lenin a felkelés szabályait is megfogalmazta: a si-

kerhez határozottság és állhatatosság, túlerő, támadó fellépés, meglepetésszerű támadá-

sok kellenek. Ezeket úgy kell végrehajtani, hogy a siker folyamatosan garantált legyen, 

mert ezzel lehet elérni és megőrizni az „erkölcsi fölényt”.391  

Az irreguláris harcok jelen voltak az amerikai polgárháborúban is: a déliek ré-

széről a Shenandoah-völgyben Morgan, Mosby és Forrest szabadcsapatai által végre-

hajtott már-már banditizmusba átcsapó partizánakciói egy évig lekötötték a térségben 

állomásozó északi csapatokat. Az északiak végül a déliek farmjainak felégetésével elle-

hetetlenítették ezeket a szabadcsapatokat, megfosztva azokat a biztos hátországuktól.392 

Irreguláris harcok dúltak Dél-Afrikában is a XIX. és a XX. század fordulóján: a brit 

gyarmatosítók ellen fellázadó búr telepesek két háborút vívtak függetlenségük megtartá-

sáért. A második angol-búr háborúban (1899-1902)393 a Jacobus De La Rey, Louis 

Botha, Christian de Wet és Jan Smuts vezette mozgékony „commandók” rajtaütésszerű 

támadásai évekig bénították a brit hadvezetés műveleteit.394 A britek részéről fél évre 

tervezett fegyveres konfliktus a búr irreguláris harcmodor sikeressége miatt elhúzódott. 

A két évig és nyolc hónapig tartó véres háború brit számítások szerint háromszor annyi-

ba került és négyszer annyi katonát kötött le, mint az 1853 és 1856 között zajló krími 

konfliktus. A búrok ellen végül a brit parancsnok, Kitchener drasztikus ellenintézkedé-

seket vezetett be: felégették farmjaikat395, a búr családokat koncentrációs táborokba 

                                                 
390 Schmitt, Carl: A partizán elmélete. 133.p. 
391 Lenin, V. I.: Egy kívülálló tanácsai.  In.: LÖM. 34. kötet. 382.p.; Lenin hadügyi munkásságáról lásd 
még Kortkow, J.: Lenin als Stratege. (Lenin a stratéga.) In.: Österreichische Militärische Zeitschrift, 
1970., 3. szám, 198-202.p.; Pankratov, N. R. – Nyikitin, E. F. – Usztyimenko, V. A. (szerk.): Lenin és a 
szovjet fegyveres erők. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1970. 
392 Townshend, Charles: Gerillaháborúk. 254.p., 
393 A brit terminológiában The South African War 1899-1902 („a dél-afrikai háború 1899-1902”; búr 
nyelven: Tweede Vryheidsorlog („második függetlenségi háború”). A háborúról lásd Saunders, 
Christopher – Smith, Iain R.: Southern Africa, 1795-1910. In.: Porter, Andrew (szerk.): The Nineteenth 
Century. (In.: Louis, Roger (főszerk.): The Oxford History of the British Empire. III. kötet) Oxford 
University Press, Oxford – New York, 1999., 617-619.p. és Townshend, Charles: Gerillaháborúk. 254-
255.p., 
394 A búrok harcmodoráról, illetve a háború magyar vonatkozásairól lásd Szigethy Lajos: Búr földön. Egy 
magyar harczos déláfrikai élményei. Röttig Gusztáv Könyvnyomdája, Sopron, 1902.; Bulyovszky Károly, 
gyulafalvi: Boer-angol tűzben. Atheneum R. – T. Könyvnyomdája, Bp., 1901.; Sándor Barbara: Az an-
gol-búr háború magyar résztvevői a Vasárnapi Újságban. In.: Hallgatói Közlemények: a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem tudományos lapja. 2007., 4. szám, 291-302.p. 
395 Mintegy 30000 farm lett a lángok martaléka. Lásd Saunders, Christopher – Smith, Iain R.: Southern 
Africa, 1795-1910. 618.p. 
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hurcolták396 és a mozgékony búr lovascsapatokat kiserődök és a közöttük felállított szö-

gesdrótok hálózatával397 igyekeztek megbénítani. A búrok vereségét főleg a bázisaiknak 

tekinthető farmok elpusztítása okozta, amely háborús tünet napjaink hadügyében is jel-

lemző módszere az irreguláris csapatok ellen küzdő fegyveres erőknek.398 

Az irreguláris harcmodor jelentkezett az első világháborúban is: a mellékhad-

színtérnek tekintett Arab-félszigeten a központi hatalmak oldalán harcoló Török Biroda-

lom ellen kibontakozó arab felkelés a Közel-Keleten döntötte meg a török uralmat. 

Thomas Edward Lawrece, vagyis Arábiai Lawrence az Arab-félszigetről kibontakozó 

törökellenes arab lázadás és felkelés legendás vezetőjeként – és a brit hírszerzés embe-

reként – felismerte az arabok, illetve a velük szemben álló törökök gyengéit és erényeit, 

ennek megfelelően, a gerillaháború eszközeit alkalmazva és a reguláris brit csapatokkal 

szorosan együttműködve megdöntötte a törökök uralmát a Közel-Keleten. A bölcsesség 

hét pillére című terjedelmes alkotásában jól megfigyelhetők az arab gerillák által, érde-

keik érvényesítésére alkalmazott eszközök.399 Lawrence, miután felmérte a körülmé-

nyeket, megállapította, hogy a török haderő elleni direkt, frontális támadás nem vezethet 

sikerre. Megismerve a reguláris török hadsereg sebezhető pontjait (pl. a hosszú, ezért 

sebezhető utánpótlási és közlekedési vonalak, a sivatagi időjárás okozta megpróbáltatá-

sok), az arabok az indirekt hadviselés eszközeit alkalmazták az ellenség legyőzésére: 

állandó rajtaütésekkel folyamatosan zaklatták a törököket, akik amellett hogy vesztesé-

geket is szenvedtek, a folyamatos készenlétben szellemileg és fizikailag is a kimerültség 

határán voltak; a portyázásokkal, és a végrehajtott rombolásokkal (vasút, hidak) veszé-

lyeztették a török utánpótlási vonalat400; a sajtó, a propaganda segítségével morálisan 

erősítették saját, illetve gyengítették az ellenség harcosait401; a hadszíntér lakosságának 

bizalmát megnyerve biztos információkkal bírt a törökökről, míg azok egy szinte látha-
                                                 
396 Mintegy 28000 búr halt meg a háború ideje alatt a koncentrációs táborokban. Lásd Saunders, 
Christopher – Smith, Iain R.: Southern Africa, 1795-1910. 618.p. 
397 A britek 8000 őrházat emeltek és kb. 6400 km szögesdrótot feszítettek ki. Townshend, Charles: Geril-
laháborúk. 255.p.; Saunders, Christopher – Smith, Iain R.: Southern Africa, 1795-1910. 618.p. 
398 Lásd: a stratégiai falvak szerepe a vietnami háborúban. 
399 Lawrence, T. E.: A bölcsesség hét pillére. I-II. kötet. Révai, Bp., 1935.; a témáról lásd még 
Townshend, Charles: Gerillaháborúk. 255.p.; Liddel Hart, Basil Henry: Stratégia. 551.p.; Kiras, James D.: 
Terrorizmus és irreguláris hadviselés. 267.p.; Galántai József: Az első világháború. Gondolat, Bp., 1988., 
310-312.p., 403.p. és 480-482.p. 
400 „Törökországban az anyag ritka és értékes, az embereket kevesebbre becsülték, mint a felszerelést. A 
mi szerepünk nem a török hadseregnek, hanem anyagainak elpusztítása volt. Egy török híd, vagy sín, 
gépezet, vagy ágyú, vagy robbanószer elpusztítása nagyobb hasznunkra vált, mint egy töröknek a halá-
la.” Lawrence, T. E.: A bölcsesség hét pillére. I. kötet. 215.p. 
401 „…Szálehet és a többi főnököket elküldtem, hogy népük körében terjesszenek nagyszabású híreket, 
mennyien vagyunk és hogy mi vagyunk Feiszal seregének felderítői, s újholdkor támadással akarjuk be-
venni Ammant. Ettől a mesétől féltek a törökök; e felől képzelődtek; ettől a csapástól rettegtek.” 
Lawrence, T. E.: A bölcsesség hét pillére. II. kötet. 301.p. 
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tatlan ellenség ellen küzdöttek. Lawrence megérttette az arabokkal gyengéiket és eré-

nyeiket402, és ezzel a törökök fölébe tudott kerekedni: a sokszor fegyelmezetlen, de 

mozgékony, szívós, önbizalommal telt, jó helyismerettel rendelkező és bátor beduinok 

passzív védelemre kényszerítették a törököket, mely a háború egyik legköltségesebb 

formája. A török hadsereg lett az arabok legfőbb „fegyverszállítója”403 – az ellenségtől 

zsákmányolt fegyverek minden irreguláris fegyveres csoport számára kulcsfontossággal 

bírnak. Az időben elnyúló kifárasztó hadműveletek azonban még nem vezettek volna a 

törökök összeomlásához. Lawrence jól tudta, hogy csak az arabok felkelése nem vezet 

el a győzelemig, erre az irreguláris hadviselést ő sem tartotta képesnek, ezért hangsú-

lyozta, hogy a felkelőknek a térségben harcoló brit csapatokkal együttműködve, a brit 

hadvezetésnek alárendelve kell tevékenykedniük.404 Véleménye szerint a lázadás sike-

réhez szükség van egy támadhatatlan bázisra; akkora hadszíntérre, hogy a szembenálló 

fél ne uralhassa azt teljesen; baráti lakosságra; aktív és gyors felkelőkre, akik független 

ellátási csatornákkal bírnak; jó összeköttetésre a felkelők között.405 

Az arab lázadók harca nem bontakozhatott volna ki Fejszál herceg vezetése nél-

kül, akit integráns személyiségjegyei alkalmassá tettek a mozgalom politikai vezetésére 

és egyben tartására.406 Az ő személyisége teremtette meg azt a társadalmi bázist, amit az 

arabok szabadságának ideológiájával kovácsoltak egybe – megszüntetve ezzel az arab 

törzsek között szinte állandó konfliktusokat – , ami a lázadás sikerének egyik alapfelté-

tele volt. 

Ez a háború nemcsak az erőszak alkalmazása miatt tekinthető indirektnek, ha-

nem a helyszíne miatt is: „Egyes angolok, Kitchenerrel az élükön, abban a hiszemben 

voltak, hogy az arabok lázadása a törökök ellen képessé teszi Angolországot, hogy mia-

latt Németországgal harcol, egyidejűleg legyőzze annak szövetségesét, Törökorszá-

                                                 
402 „Három javaslattal kezdtem. Először is az irreguláris emberek nem tudnak helységeket megtámadni és 
ezért mindíg képtelenek maradnak egy döntés kierőszakolására. Másodszor éppen olyan képtelenek vé-
delmezni egy vonalat vagy pontot, mint amilyen képtelenek azt megtámadni. Harmadszor az ő erejük a 
területi mélységben van, nem a szembenállásban.” Lawrence, T. E.: A bölcsesség hét pillére. I. kötet. 
255.p. 
403 Lawrence, T. E.: A bölcsesség hét pillére. I. kötet. 319p. 
404 Lawrence, T. E.: A bölcsesség hét pillére. I. kötet. 319.p. 
405 Kiras idézi Lawrence-t: „,…amennyiben adott a mozgékonyság, a biztonság (abban az értelemben, 
hogy az ellenségtől megtagadhat bizonyos célpontokat), az idő és a doktrína (az elképzelés, hogy minden 
alattvalót baráttá tegyünk), akkor a győzelem a felkelőké lesz.” Kiras, James D.: Terrorizmus és irregulá-
ris hadviselés. 267.p., 
406 Fejszálról írta Lawrence: „…úgy látszott, hogy kezünkbe…egy próféta adatott, aki hathatós formát fog 
adni az arab fölkelés tevékenységének eszméjének.” Lawrence, T. E.: A bölcsesség hét pillére. I. kötet. 
87-88.p.; Fejszál személyiségéről lásd még 121-123.p. 
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got.”407 Az indirekt irányok kiválasztása megfigyelhető a felkelők célpontjait vizsgálva 

is: az Akaba elleni támadás kivitelezése során nem a leginkább valószínűsíthető irány-

ból, a tenger felől támadták meg a stratégiailag fontos helyen fekvő várost, hanem a 

sivatag felől.408 Lawrence és a felkelők célja először nem a törökök direkt módon való 

kiűzése volt Arábiából, hanem éppen az ott tartása volt, hiszen tudták, hogy így sokkal 

nagyobb veszteségeket lehet nekik okozni mind morálisan, mind anyagilag, mind em-

beréletben. Arábiai Lawrence tevékenysége és műve – egyebek között – mintaként 

szolgált az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) 1919 és 1921 között vívott harcaihoz. Az ír 

felkelők a brit közigazgatás polgári bojkottjának elindításával, polgári elégedetlenségi 

mozgalom elindításával, valamint irreguláris eszközöket alkalmazó fegyveres küzde-

lemmel (rendőrörsök elleni éjszakai támadásokkal, csapdák állításával és rajtaütésekkel) 

ellehetetlenítették a briteket, s mozgalmuk sikereként 1922-ben megalakult az Ír Sza-

badállam.409 

A XX. század elején felvetődött a kérdés: vajon a gerillaerők képesek-e egyma-

gukban is kicsikarni a győzelmet a reguláris csapatokkal szemben. Az Arab-félszigeten 

vívott küzdelmek rávilágítottak arra a tényre, hogy a gerilláknak csak reguláris csapa-

tokkal kiegészülve lehet teljes körű sikert elérni.410 De mi a teendő, ha nem léteznek 

ilyen csapatok? A kérdésre a választ Mao Ce-tung, a kínai kommunisták vezére adta 

meg. Liddell Hart szerint „…Mao lépésről lépésre reguláris hadsereggé alakította át a 

gerillacsapatokat, miközben képes volt egyesíteni a két hadviselési formát.”411  

A XX. század második világégésében tehát válasz született a fenti kérdésre. A 

Szovjetunió, Jugoszlávia, Franciaország és Kína területén kibontakozó partizánharcok 

során a kezdetben gyengén kiképzett és felszerelt irreguláris erők folyamatos fejlődésen 

és átalakuláson mentek keresztül: míg eddig az irreguláris harcosokat segítő reguláris 

csapatok és a felkelők mozgalma között laza katonai kapcsolat volt, a második világhá-

borúban bizonyos terülteteken megtörténtek az első kísérletek az eddig irreguláris csa-

patok regulárissá való átszervezésére. Nagy jelentőségű felismerés volt ez, hiszen így a 

mozgalmak részben másoktól függetlenül is képesek voltak egy háború győztes befeje-

zésére. Ilyennek lehetünk szemtanúi Tito vezetésével Jugoszláviában és Mao Kínájában 

                                                 
407 Lawrence, T. E.: A bölcsesség hét pillére. I. kötet. 2.p. 
408 Lawrence, T. E.: A bölcsesség hét pillére. I. kötet. 257.p. 
409 Townshend, Charles: Gerillaháborúk. 255-256.p.; Coogan, Tim Pat: The IRA. Palgrave, New York, 
2002., 132-159.p. 
410 Townshend szerint az írek harca, ahol a reguláris kötelékek közötti küzdelem hiányzott, azért lehetett 
sikeres, mert a britek nem voltak elég elszántak. Townshend, Charles: Gerillaháborúk. 256.p. 
411 Liddel Hart, Basil Henry: Stratégia. 553.p.  
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is, de a Szovjetunió területén is szerveztek nagyobb partizán-alakulatokat, melyek jelle-

ge erőteljesen hasonlított a reguláris csapatokra. Ez a fejlődés vitte sikerre a későbbiek-

ben azokat a függetlenségi mozgalmakat is, melyekben a gyarmatosítók ellen harcoló, 

kezdetben szervezetlen irreguláris csapatok egyes részei reguláris csapatokká váltak. Ez 

azonban igen fontos változást okozott a harceljárásokban is: amíg addig a fegyveres 

akaratérvényesítés indirekt eszközei domináltak a fentebb említett mozgalmakban, ez-

után a reguláris csapatok megszervezése feltételezte a direkt akaratérvényesítés megje-

lenését is – azaz változás történik a haditevékenységekben is. Az irreguláris csapatok 

győzelmei a németek és japánok ellen ismételten bizonyították ennek a hadviselési for-

mának létjogosultságát. A partizánharcok ugyan önmagukban nem voltak elegendőek a 

németek vagy japánok legyőzésére, de nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak abban. 

A gerillaháború elméletének egyik legnagyobb hatású katonai és politikai teore-

tikusa Mao Ce-tung volt, aki az 1927-től a Kuomintanggal vívott polgárháború, majd a 

második világháború alatt a japánok ellen vívott harcok tapasztalatait összegezve ki-

emelte: reguláris erők, a kínai Vörös Hadsereg és a partizánerők együttműködése nélkül 

nem lehet sikeres háborút vívni. A hasonlatokat igen kedvelő kínai pártvezér véleménye 

szerint a reguláris és az irreguláris csapatok egymáshoz való viszonya olyan, „mint az 

ember két karja.”412 Úgy gondolta, hogy a japánok elleni háborúban a kínai reguláris 

csapatok játsszák majd a döntő szerepet, de a partizánerők kiegészítő szerepe elenged-

hetetlen feltétele a harcok sikerességének. Mao jól látta, hogy a japánok elleni harc 

hosszú ideig fog tartani, hiszen a kínaiaknak először meg kell teremteni azokat a fegy-

veres erőket, amelyekkel sikeresen vehetik fel a harcot a hódítókkal. Ez az elhúzódó 

háború a kínaiaknak kedvezett, akik az ország belsejében kiépített bázisterülten alapo-

san felkészültek az ellentámadásra. Mao a felszabadító háborút három szakaszra osztot-

ta: az elsőt az ellenség stratégiai támadása és a kínaiak stratégiai védelme jellemzi; a 

másodikban az ellenség stratégiai védelemre rendezkedik be, míg a kínaiak felkészülnek 

az ellentámadásra; a harmadik a kínaiak stratégiai ellentámadásának és az ellenség stra-

tégiai visszavonulásának időszaka lesz. A partizánerők mindhárom szakaszban szere-

pelnek, az elsőben és a harmadikban a reguláris csapatok kisegítőiként harcolnak, de 

harcaik jelentősége a másodikban a legfontosabb, amikor is az ellenfél mögöttes terüle-

                                                 
412 Mao Ce-tung: A kínai forradalmi háború stratégiai kérdései. In.: Uő.: Válogatott művei. 1. kötet. Szik-
ra Könyvkiadó, Bp., 1952., 425.p., lásd még uő.: A japán területrablók elleni partizánháború stratégiájá-
nak kérdései.. In.: Uő.: Válogatott művei. 2. kötet. 1953., 139.p. 
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tein tevékenykedve folyamatosan felőrlik a japánok erejét.413 A harcok során a partizán-

erők fejlődésen mennek keresztül, hiszen küzdelmük egyre inkább „…a reguláris csa-

patok hadműveleteinek jellegét öltik.”414 „A hosszantartó harc során a partizánoszta-

goknak és a partizánháborúnak nem szabad mereven megtartaniok kezdeti formájukat. 

Állandóan fejlődniök kell, egyre magasabb fokra kell emelkedniök, és fokozatosan át 

kell alakulniok reguláris hadsereggé, illetve reguláris háborúvá.”415 Úgy véljük, hogy 

Mao mondataiból az erőszak-alkalmazás megváltozása olvasható ki: a gerilla hadikultú-

ra által alkalmazott erőszak átalakult, kiegészült a mozgáscentrikus hadviselésnél meg-

figyelhető tüntetek alkalmazásával.416 

Az irreguláris küzdelem Mao szerint számos előnnyel járt a japánok elleni hábo-

rúban: összeszűkítette az ellenség által megszállt területeket és ezzel párhuzamosan ki-

szélesítette a saját reguláris hadsereg bázisterületét; tehermentesítette a reguláris küz-

delmet folytató csapatokat; személyi utánpótlást biztosított a hadsereg számára; segítette 

a lakosságot az ellenség mögöttes területein és ezzel párhuzamosan a kínai kommunista 

párt befolyását is növelte; bomlasztotta a japánok morálját, és ezzel együtt emelte a kí-

naiakét.417  

Mao a következőkben foglalta össze a partizánháború stratégiai programját: „1. 

A támadó hadműveletek kezdeményező, rugalmas és tervszerű folytatása a védelmi há-

ború során, gyors hadműveletek a halogató háború során, külső vonalakon vívott ütkö-

zetek és harcok a belső vonalakon folyó háború során. 2. Kölcsönös együttműködés a 

reguláris csapatok hadműveleteivel. 3. Támaszpontok létrehozása. 4. Stratégiai védelem 

és stratégiai támadás. 5. A partizánháborúnak reguláris csapatok mozgó hadműveletei-

vé fejlesztése. 6. A hadvezetés különböző szervei közötti helyes kapcsolatok.”418 Véle-

ménye szerint a partizánháború igen sajátos hadviselési forma, mert „…egyidejűleg 

oldja meg az ellenséges erők részleges megsemmisítésének és részleges kimerítésének 

feladatát.”419 

A partizánok küzdelmét a reguláris erők mellett a nép is segítette, sőt, a néptö-

megek támogatása nélkül ellehetetlenült a partizánok irreguláris küzdelme az ellenfél 

mögöttes területein, ezért különösen fontos a lakosság jóindulatának és támogatásának 
                                                 
413 Mao Ce-tung: Az elhúzódó háborúról. In.: Uő.: Válogatott művei. 2. kötet. 1953., 254.p. 
414 Mao Ce-tung: Az elhúzódó háborúról. 322.p. 
415 Mao Ce-tung: A háború és a stratégia kérdései. In.: Uő.: Válogatott művei. 2. kötet. 1953., 428.p., 
416 „…Mao lépésről lépésre reguláris hadsereggé alakította át a gerillacsapatokat, miközben képes volt 
egyesíteni a két hadviselési formát.” Liddel Hart, Basil Henry: Stratégia. 553.p. 
417 Mao Ce-tung: A háború és a stratégia kérdései. In.: Uő.: Válogatott művei. 2. kötet. 1953., 426-427.p. 
418 Mao Ce-tung: A japán területrablók elleni partizánháború stratégiájának kérdései. 144-145.p. 
419 Mao Ce-tung: Az elhúzódó háborúról. 328.p., 
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megszerzése, megtartása.420 Mao – ezt felismerve – külön „etikai kódexet” fogalmazott 

meg harcosai számára : „Szabályok: 1. Csak parancsra cselekedj! 2. Ne lopj a néptől! 3. 

Ne légy igazságtalan! Megjegyzések: 1. Tedd vissza az ajtót, amikor elhagyod a házat! 

2. Tekerd fel az ágyneműt, amiben aludtál! 3. Legyél udvarias! 4. Legyél becsületes 

ügyeidben! 5. Add vissza, amit kölcsönvettél! 6. Pótold, amit eltörtél! 7. Ne fürödj nők 

jelenlétében! 8. Felhatalmazás nélkül ne kutasd át a letartóztatottak tárcáját!”421 Mao 

módosította a népi támogatottság és a partizánok viszonyát is: amíg előtte úgy gondol-

ták a teoretikusok, hogy a városi nincstelen proletárok alkotják majd a forradalmi harc 

tömegbázisát, Kínában a vidéki néprétegek – a parasztság – jelentették a partizánok 

személyi utánpótlását. A magyarázatot az eltérő társadalmi struktúrában találhatjuk: a 

kevéssé iparosodott Kínában az európai viszonyokhoz képest elenyésző számú gyár volt 

található, ergo jóval kisebb létszámú ipari munkás élt, míg a vidéki parasztság létszá-

mában tökéletesen elegendőnek bizonyult a partizánok személyi állományának gyarapí-

tásához. 

Mao emellett kiemelte a támaszpont-körzetek422 fontosságát is: aláhúzta, hogy 

ezeket minden körülmények között védeni kell, hiszen ezek a területek az új társadalmi 

rend szemléltető példái és ezek biztosítják azt a hátteret, melynek védelmében a gerilla-

csapatok átalakulhatnak reguláris csapatokká. A nehezen megközelíthető, jól álcázható, 

adott esetben jól védhető és minél nagyobb kiterjedésű bázisterület nem csupán a táma-

dások kiindulópontja volt, hanem az új egységek szervezésének, a csapatok pihenteté-

sének, az utánpótlás biztosításának helyszíne is.423  

A második világháború európai hadszínterein is megjelent az irreguláris hadvise-

lés a megszálló német csapatok ellen. A jugoszláv partizánok vezére, Tito marsall a 

következőket írta a partizánháborúról: „…a partizánosztagoknak állandóan sakkban 

kell tartaniuk az ellenséget, a hátországban módszeresen gyengíteni kell erejét, és ki-

sebb-nagyobb vereséget kell rájuk mérni, hogy ily módon lehetővé tegyék a forradalmi 

                                                 
420 Mao hasonlatával élve: „A gerillák olyanok a nép sűrűjében, mint a hal a vízben: a víz meglehet hal 
nélkül, de a hal víz nélkül soha.” Közli Davidson, Basil: Gerillaháborúk Afrikában. Kossuth Könyvkiadó, 
Bp., 1984., 12.p., lásd még Kiras, James D.: Terrorizmus és irreguláris hadviselés. 275.p.; Kőszegvári 
Tibor: Gerilla-hadviselés. 30-31.p.; Townshend, Charles: Gerillaháborúk. 257.p. 
421 Közli Kiras, James D.: Terrorizmus és irreguláris hadviselés. 277.p. 
422 „Mi voltaképpén a partizánháború támaszpontja? A támaszpont stratégiai bázis, amelyre támaszkodva 
a partizánosztagok teljesítik stratégiai feladataikat és elérik céljaikat – saját erőik megőrzését és gyarapí-
tását, az ellenség erőinek megsemmisítését és kiűzését…” Mao Ce-tung: A japán területrablók elleni par-
tizánháború stratégiájának kérdései. 166.p. 
423 A partizánok bázisainak fontosságáról lásd Mao Ce-tung: Miért állhat fenn Kínában vörös hatalom? 
In.: Uő.: Válogatott művei. 1. kötet. 1952., 114-115.p.; Mao Ce-tung: A Csingkangsanban folyó harc. In.: 
Uő.: Válogatott művei. 1. kötet. 1952., 175-176.p., 
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hadsereg erőinek a fő fronton való minél gyorsabb és könnyebb győzelmét. A partizán-

osztagok fontos feladata, hogy az ellenséges stratégiai létesítmények pusztításával egyi-

dejűleg kapcsolatot teremtsenek az ellenség hátországával (az ottani dolgozó tömegek-

kel), hogy intenzív propagandatevékenységet fejtsenek ki, és hogy ezzel a tömeggel 

együtt menjenek harcba, vagyis mérjenek csapásokat az ellenségnek a hátországban 

összpontosított egységeire. A partizánosztagoknak továbbá arra kell törekedniük, hogy 

fenntartsák a kapcsolatot a forradalmi hadsereg fő erőivel is, illetve összehangolják 

velük az akciókat (a harcot). Sok esetben a partizánosztagok egészítik ki a forradalmi 

hadsereget, és egybeolvadnak vele.”424 

A Jugoszlávia területén kibontakozó irreguláris küzdelem azonban eltörpült a 

szovjet partizánok harcai mögött, mind a résztvevők létszámát, mind pedig a hadszíntér 

nagyságát tekintve. Schmitt szerint Sztálin volt az, aki egyesítette a hazafias önvédelem 

defenzív erejét és a nemzetközi kommunista világforradalom agresszivitását a partizán 

személyében. Sztálin is külön kiemelte, hogy a megszállók elleni harcban kulcsszerep 

hárult a partizánokra.425 Ezért az ellenség által megszállt területeken lovas és gyalogos 

partizánegységek szervezését rendelte el, amelyek feladata, hogy „…elviselhetetlen vi-

szonyokat kell teremteni az ellenség és szekértolói számára, lépten nyomon üldözni és 

irtani kell őket, meg kell akadályozni minden intézkedésüket.”426 

A világháborúban, bár jelentős szerepük volt az irreguláris csapatoknak és – 

sokszor kétes eredményű – küzdelmeiknek, de bebizonyosodott, hogy a katonai győze-

lemnek elengedhetetlen feltétele a reguláris háború, és az arra felkészített reguláris csa-

patok. Ezen a ponton találkozik a gerilla elméletének minden szakírója, amennyiben a 

győzelem feltétele egy sajátos társadalmi és hadügyi folyamat; a kezdetben szétszórtan 

tevékenykedő partizánkötelékeket idővel reguláris fegyveres erőkké kell szervezni, így 

„az irreguláris a reguláris segítségével legitimizálja magát.”427 Ez a tapasztalat hatja át 

a hidegháború irreguláris harcaival foglalkozó katonai teoretikusok munkáit is. 

A második világháborút követő időszakban az irreguláris hadviselés virágkorát 

figyelhetjük meg. A hidegháború évtizedeiben a két szuperhatalom egy globális hábo-

rúban nem mérkőzhetett meg egymással, mert az nem csupán kettejük, hanem az egész 

                                                 
424 Tito, Joszip Broz: A fegyveres felkelés stratégiája és taktikája. In.: Uő.: Összegyűjtött művei. VI. kö-
tet. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1980., 205.p.;  
425 Schmitt, Carl: A partizán elmélete. 136-137.p. 
426 Sztálin, J. V.: A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújáról. Szikra, Bp., 1949., 11.p.; lásd még 
Kőszegvári Tibor: Gerilla-hadviselés. 28.p. 
427 Schmitt, Carl: A partizán elmélete. 149-150.p. 
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emberi civilizáció végét jelentette volna.428 Küzdelmük így a helyi háborúkban mutat-

kozott meg, ahol vagy közvetetten segítő nagyhatalomként vagy közvetlenül résztvevő-

ként harcoltak a másik szuperhatalom vagy annak szövetségese ellen. De a helyi hábo-

rúk között akadtak olyanok is, ahol a gyarmattartó európai hatalmak kényszerültek ki-

merítő harcokra a függetlenségükért fegyverrel is küzdeni hajlandó addig elnyomott 

népek ellen, és voltak olyan konfliktusok is, amikor a baloldali forradalmárok ideológiá-

juk terjesztését fegyveres erővel kívánták megvalósítani. Mindegyik fegyveres konflik-

tusban benne rejlett minden háborús konfliktus sajátossága, az erőszakos akaratérvénye-

sítés, a politika által kijelölt célok eléréséért. Ezeknek a küzdelmeknek közös sajátjuk 

volt, hogy az egymással küzdő felek össze nem vethető erőt képviseltek, az erősebb 

reguláris fegyveres erőket és eljárásokat alkalmazott, míg a gyengébbik – főleg a harcok 

első szakaszait tekintve – az irreguláris harccal küzdött. A hidegháborús időszak irregu-

láris jelleget mutató lokális konfliktusai hatottak a helyi háborúk és a gerilla elméletére. 

Vietnam közel három évtizeden keresztül küzdött függetlenségéért, területei 

egységéért, először a franciák, majd az amerikaiak ellen. Az ellenük való küzdelmet a 

vietnami kommunista párt vezetői irányították, élükön Ho Si Minh-nel, aki a Szovjet-

unió és Kína nagyhatalmi támogatását bírta. A vietnami konfliktus hadelméleti és had-

tudományi kérdéseket is érintő elemzését – és egyben a katonai győzelem propagálását 

– Vo Nguyen Giap tábornok, a vietnami fegyveres erők parancsnoka végezte el, aki sze-

rint ez a nemzeti felszabadító háború éppen jellegéből fakadóan – a marxista elmélet 

szerint429 – igazságos volt, a szembenálló feleket tekintve pedig – mai fogalommal élve 

– aszimmetrikus vonásokat hordozott. 

Giap hadelméleti munkáiban430 sok elemét átvette Mao hadelméletének431: a párt 

politikai vezetésének alárendelt fegyveres erőknek elhúzódó háborúban kell győzedel-

meskedniük, hiszen az elhúzódó háborúban nem csupán az ellenség erejének fizikai 

csökkenésével lehet számolni, de annak kifáradásával is – az ellenfél fegyveres erői 

                                                 
428 Lásd Nagy Miklós Mihály: A katonai erőszak elmélete és a XX. század. 168.p. 
429 Lásd: Vass Henrik et al.: Munkásmozgalom-történeti Lexikon. 192.p. és Szigeti Györgyné et al.: Filo-
zófiai Kislexikon. 135.p. 
430 Giap, Vo Nguyen: Stratégia és taktika a felszabadító háborúban. Kossuth Könyvkiadó – Zrínyi Kato-
nai Kiadó, h.n., 1971.; Giap, Vo Nguyen: People’s War People’s Army. (Népi háború, népi hadsereg.) 
In.: Uő.: People’s War People’s Army. Foreign Languages Publishing House, Hanoi, 1974., 41-74.p.; 
Giap, Vo Nguyen: The Great Experiences Gained By Our Party In Leading The Armed Struggle And 
Building Revulutionary Armed Forces. (A nagy tapasztalatok, melyeket pártunk a fegyveres küzdelem 
vezetése és a forradalmi hadsereg építésekor szerzett.) In.: Uő.: People’s War People’s Army. 75-169.p. 
431 Schmitt, Carl: A partizán elmélete. 141.p.; Kőszegvári Tibor: Gerilla-hadviselés. 31.p.; Townshend, 
Charles: Gerillaháborúk. 258-260.p. 
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ugyanis gyors lefolyású, magas intenzitású háborúra készültek.432 Giap is három sza-

kaszra osztotta az elhúzódó gerillaháborút: az első a küzdelmes védekezés, a második az 

egyensúly, a harmadik pedig az ellenoffenzíva időszaka lesz.433 A gerilláknak mindhá-

romban kulcsszerepet szán, de főleg az elsőben jelentős a szerepvállalásuk, mert az ő 

tevékenységük teremti meg a következő két időszak előfeltételeit. A vietnami gerillák – 

a kínai gazdasági viszonyokkal megegyező körülmények miatt – a vidéki parasztság 

soraiból kerültek ki. A Giap vezetése alatt kialakított vietnami fegyveres erőket három 

nagy kategóriára lehetett osztani: népi milíciák (gerillaegységek), körzeti vagy regioná-

lis csapatok és reguláris csapatok.434 A vietnami tábornok a gerillaerőket tekintette a 

forradalmi fegyveres erők magjának: ezek a csapatok indítják meg a fegyveres küzdel-

met, amelyből kialakul a csapatok másik két kategóriája. A tábornok szerint ezek kom-

binált alkalmazásával kell megvívni a háborút, ám egyedül a reguláris csapatok tudják 

az ellenség döntő vereségét elérni. Ezt azzal is alátámasztja, hogy a háború megnyeré-

sének egyik alapvető feltételeként a gerilla-hadviselés435 mellett kifejlődő manőverező 

hadviselés436 alkalmazását hangsúlyozza, ami a reguláris csapatok kialakítását feltétele-

zi.437 A gerilla hadviselés természetesen megmarad a küzdelem egyik formájaként,438 de 

                                                 
432 Giap, Vo Nguyen: People’s War People’s Army. In.: uő.: People’s War People’s Army. Foreign 
Languages Publishing House, Hanoi, 1974., 53-54.p.; Giap, Vo Nguyen: The Great Experiences Gained 
By Our Party In Leading The Armed Struggle And Building Revulutionary Armed Forces. 112-113.p. 
433 Giap, Vo Nguyen: The Great Experiences Gained By Our Party In Leading The Armed Struggle And 
Building Revulutionary Armed Forces. 114-115.p. 
434 Giap, Vo Nguyen: People’s War People’s Army.60.p. Giap, Vo Nguyen: Stratégia és taktika a felsza-
badító háborúban. Kossuth Könyvkiadó – Zrínyi Katonai Kiadó, h.n., 1971., 39-40.p. 
435 Giap szerint a gerilla hadviselés egy gyenge és fejletlen ország néptömegeinek harca egy jobban fel-
szerelt és technikailag jobban ellátott ellenséggel szemben. Ez a fajta hadviselés kifárasztja az ellenséget, 
megteremtve ezzel a lehetőséget a saját reguláris erők felállítására; célja az ellenség élőerejének pusztítá-
sa. Jellemzője, hogy az ellenség hátországában is folyik, mellyel új hadszínteret nyitnak meg a gerillák és 
ott lehetőség nyílik az ellenséggel szembeni propaganda folytatására. Giap, Vo Nguyen: The Great 
Experiences Gained By Our Party In Leading The Armed Struggle And Building Revulutionary Armed 
Forces. 118-119.p. 
436 „A manőverező hadviselés koncentrált erők harca, a reguláris hadsereg harca, mely viszonylag nagy 
erőket mozgatva harcol egy viszonylag nagy hadszíntéren.” Giap, Vo Nguyen: The Great Experiences 
Gained By Our Party In Leading The Armed Struggle And Building Revulutionary Armed Forces. 120-
121.p. 
437 „A népi háború, az elhúzódó háború, a gerilla hadviselés lépésről lépésre fejlődik a mozgó háború 
felé, és ez a legértékesebb tanulsága Vietnam felszabadításának.” Giap, Vo Nguyen: People’s War 
People’s Army. 57-58.p.; „…a gerillahadviselés átalakul mozgó (manőverező) hadviseléssé, mely részben 
állásharc is lehet.” Giap, Vo Nguyen: The Great Experiences Gained By Our Party In Leading The 
Armed Struggle And Building Revulutionary Armed Forces. 117.p. Dien Bien Phu bevétele igazolta Giap 
elméletét. Aláhúzza azonban, „…hogy szükséges a gerilla hadviselés fejlődése a manőverező hadviselés 
irányába, de ez nem jelenti a gerilla hadviselés félresöprését.” Giap, Vo Nguyen: The Great Experiences 
Gained By Our Party In Leading The Armed Struggle And Building Revulutionary Armed Forces. 122-
123.p.; lásd még Giap, Vo Nguyen: Stratégia és taktika a felszabadító háborúban. 86-87.p. 
438 „Startégiai szempontból a gerilla hadviselés, nehézségek és súlyos veszteségek okozásával, kifárasztja 
az ellenséget.” Giap, Vo Nguyen: The Great Experiences Gained By Our Party In Leading The Armed 
Struggle And Building Revulutionary Armed Forces. 120.p. 
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a háború végső szakaszában szerepe kisegítő jelleget ölt, ugyanis az ellenség megsem-

misítéséhez fokozatos átmenetnek kell megvalósulni a forradalmi csapatok körében a 

manőverező hadviselés felé. Ez tehát az indirekt hadviselés mellett formálódó és foko-

zatosan hangsúlyosabbá váló direkt hadviselés kialakulását mutatja az irreguláris hadvi-

selés végső fázisában. Vagyis az addig főleg a gerilla hadikultúra elemeivel élő fél áttér 

a mozgáscentrikus fajta metódusainak alkalmazására. 

Giap nagy szerepet szán az erőszak-alkalmazás direkt módja mellett az indirekt 

eszközöknek is. A párt irányította, és főleg a fegyveres erők által kifejtett propaganda 

szerepét hangsúlyozva megállapítja, hogy ennek segítségével a hadsereg tömegbázisát 

lehet megteremteni, valamint ezzel párhuzamosan bomlasztani az ellenfélét. Az így 

megteremtett hadsereg jó viszonyban lesz majd a néppel, az azonos célok és ellenség 

együvé forrasztja a kettőt. A harcoló hadsereg neveli, oktatja és segíti az embereket, 

akik ezért a lehető legnagyobb támogatást adják a közös célok elérésére.439 A propagan-

dának nemcsak a nagy és lelkesítő szavakban kell kimerülnie: Giap szerint a párt irányí-

totta országépítés a kommunisták által ellenőrzött területeken is hatalmas erkölcsi tá-

mogatást nyújt a forradalmi háborúnak.440 

A gerilla háborúk nem kerülték el a gyarmati sorból a XX. század második felé-

ben felszabaduló Afrikát sem.441 Aszimmetrikus küzdelem – egyebek mellett – zajlott 

Tunéziában, Marokkóban és Algériában a franciák, Kenyában és Zimbabwéban a britek, 

Kongóban a belgák, Angolában, Bissau-Giuneában és Mozambikban a portugálok ellen, 

azonban a kontinens gerillavezetői közül szinte alig volt valaki, aki elvégezte volna ir-

reguláris harcaik hadelméleti feldolgozását – azt is inkább csak a politikai nézeteik is-

mertetését színesítve tették (Amílcar Cabral, Jaime Morali). Ezek zömében a marxiz-

mus-leninizmus klasszikusaira épültek, de a gerilla hadviselésre vonatkoztatva elveik-

ben Mao és Giap tanításait követték. Hangsúlyozták: a gerilla-küzdelmek tömegbázisát 

a vidéki parasztság alkotja442, valamint hogy e harcok elhúzódó jelleget öltenek, ami 

                                                 
439 Giap, Vo Nguyen: People’s War People’s Army. 65.p.; Giap, Vo Nguyen: The Great Experiences 
Gained By Our Party In Leading The Armed Struggle And Building Revulutionary Armed Forces. 89.p. 
440 Giap, Vo Nguyen: The Great Experiences Gained By Our Party In Leading The Armed Struggle And 
Building Revulutionary Armed Forces. 116-117.p. 
441 Az Afrikában lezajlott gerillaháborúk alapos, olykor hadművészeti szempontból is helytálló összefog-
lalását lásd Davidson, Basil: Gerillaháborúk Afrikában. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1984.; lásd még 
Kőszegvári Tibor: Gerilla-hadviselés. 35-36.p. 
442 Cabral, Amilcar: Hogyan mozgósítottuk a parasztságot, amely harcunk fő tömegereje, de nem a fő 
forradalmi erő. In.: Fencsik László (szerk.): Fejlődő országok – haladó eszmék. Kossuth Könyvkiadó, 
h.n., 1976., 288.p., 
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nem csupán a körülmények teremtette jellemzője, hanem tudatosan választott formája a 

gyarmatosítók elleni küzdelemnek – ezzel is a háború kifárasztó jellegére utaltak.443 

Ezek a tapasztalatok tükröződnek Közép- és Dél-Amerika irreguláris küzdelme-

iben is. Kuba, Bolívia, Brazília gerillaharcai igen hasonló formajegyeket mutatnak az 

ázsiai aszimmetrikus jellegű konfliktusokkal összevetve. A világ talán leghíresebb geril-

lája, Ernesto Che Guevara nemcsak kérlelhetetlen harcosként vonult be a hadtörténetbe, 

de katonai teoretikusként is maradandót alkotott. Személyes tapasztatainak összefogla-

lása, A gerillaharcos kézikönyve444 szinte minden irreguláris harcos, de főleg vezető 

alapvető olvasmányává vált. Itt Lenin gondolatai ismétlődnek meg, mert Che Guevara 

harcostársa, Harry „Pombo” Villegas ugyanazt az erőszakos, határozott belpolitikai 

erőszakot fogalmazza meg: „Ne menj bele olyan harcba, amelyet nem nyerhetsz meg. 

Mozogj állandóan, csapj le, és fuss. Az ellenség legyen a fő fegyverszállítód. Rejtsd el 

megmozdulásaidat. Élj a katonai akcióknál a meglepetés erejével. Ha friss erőhöz jutsz, 

alakíts új hadoszlopot. Általában véve, haladj három fázisban: stratégiai védekezés, 

egyensúly az ellenséges akció lehetősége és a gerillaakció között, végül az ellenség tel-

jes megsemmisítése.”445 A konkrét gyakorlati tanácsok mellett szinte mindenben a ko-

rábbi szerzők alapvetéseit hangsúlyozza. Eltérés a fegyveres harc elindítása körülmé-

nyeinek megfogalmazásakor látható: Che szerint nagyhatalmi támogatás nélkül is elin-

dítható gerillaharc, mert a foco, a forradalmi tűzfészek, a gerillák magja egyedül, min-

den külső segítség nélkül is képes a sikeres küzdelem feltételeit kialakítani.446 Ennek 

megfelelően számára két típusú gerilla-tevékenység létezik: az egyikben a gerillák a 

nagy reguláris hadseregek tevékenységét egészítik ki, míg a másik „…olyan fegyveres 

csoportok küzdelme, amelyik a fennálló, gyarmatosító vagy egyéb hatalom ellen harcol, 

egyedülálló bázisként jön létre, és vidéki körzetekben fejlődik.”447 Azt azonban ő is el-

ismeri, hogy „a győzelmet mindig reguláris hadsereg éri el, még ha kezdetben gerilla-
                                                 
443 Jaimes Morali szerint „a gerillák hosszan tartó háborúra rendezkednek be, mert ez alkalmas rá, hogy 
kimerítse az ellenfelet, s lehetővé tegye a gerillaegységek fokozatos számszerű, fegyverzetbeli és szervezeti 
megerősödését.” „Olyan hadsereg megszervezéséhez, mely képes rá, hogy megvédelmezze a nemzeti 
felszabadító háború kiharcolt győzelmeit, sok idő kell.” Közli Davidson, Basil: Gerillaháborúk Afrikában. 
270.p. 
444 Che Guevara, Ernesto: A gerillaharcos kézikönyve. Ulpius-ház Könyvkiadó, Bp., 2007. 
445 Harry „Pombo” Villegas: Előszó. In.: Che Guevara, Ernesto: A gerillaharcos kézikönyve. 15.p. 
446 Ezt a gondolatot erősíti meg, sőt fejleszti tovább Régis Debray, amikor arra utal, hogy a gerillaszerve-
zetből kell kialakulnia a forradalmat levezénylő pártnak magjának is, amely elindítja és lefolytatja a fegy-
veres küzdelmet. Véleményünk szerint a gerilla-elméletek közül itt jelenik meg legerősebben a belpoliti-
kai cél. Debray, Régis: Forradalom a forradalomban? Fegyveres harc és politikai harc Latin-Amerikában. 
(Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1967.) 3-4.p.; lásd még Kiras, James D.: Terrorizmus és irreguláris hadvise-
lés. 274.p.; Kőszegvári Tibor: Gerilla-hadviselés. 37-38.p.; Townshend, Charles: Gerillaháborúk. 261-
262.p. 
447 Che Guevara, Ernesto: A gerillaharcos kézikönyve. 34.p. 
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hadseregként indult is.”448 A foco-elv azonban kudarcot vallott: Che Guevara sem Afri-

kában, sem Bolíviában nem volt képes megteremteni a „forradalmat a forradalomban”, 

amiért 1967-ben az életével fizetett. A kubai forradalmár a gerillaharc ideális földrajzi 

közegének a vidéket jelölte meg, mint a korábban emlegetett teoretikusok is. Kiemelte 

azonban, hogy a háború döntő szakaszában a fegyveres küzdelemnek át kell tevődnie a 

vidékről a városokba, bármennyire is kedvezőtlen terep az egyes gerillaharcosnak.449 A 

vidék ugyanis képtelen mindenkor a forradalom bázisaként funkcionálni, hiszen a poszt-

indusztriális társadalmak esetében a városokban koncentrálódott népesség a legsebezhe-

tőbb, és az itt található hatalmas nincstelen tömegek a leginkább befolyásolhatóak, 

ugyanakkor a modern nagyváros is tud menedék, búvóhely lenni a gerillák számára. 

Ezt az utóbbi gondolatot ültette át a gyakorlatba a brazil Carlos Marighella, aki 

a brazíliai nagyvárosokban az 1960-as években kibontakozó gerillaküzdelmek vezetője 

és teoretikusa volt. Tapasztalatait A városi gerilla kis kézikönyvében450 foglalta össze, 

aminek alapvető gondolata, hogy a gerillaküzdelemnek kora (és korunk) modern 

„dzsungeleiben”, a nagyvárosokban kell kibontakoznia. Véleménye szerint a városi ge-

rilla szintén a politikai hatalom megszerzéséért harcol, de más, a város adta körülmé-

nyek között és az emiatt átalakuló gerilla-módszerek alkalmazásával.451 A nagyvárosok, 

mint az állam idegközpontjai tökéletesen alkalmasak arra, hogy az itt végrehajtott táma-

dásokkal megbénítsák az ország életét. A városi gerilla a meglepés erejének, jó helyis-

meretének, nagy mozgékonyságának, jobb információs hálózatának segítségével, vala-

mint a kezdeményezés birtoklásával jelentős sikereket képes elérni céljai megvalósítása 

érdekében.452 A katonai és rendőri intézmények, létesítmények elleni robbantások, az 

országban jelen levő idegen érdekeltségek elleni szabotázsakciók, utcai összecsapások, 

                                                 
448 Che Guevara, Ernesto: A gerillaharcos kézikönyve. 39.p. 
449 „A városi küzdelemnek rendkívüli jelentősége van. Nagy területre kiterjedő, jól végrehajtott ilyen 
jellegű akció képes teljesen megbénítani egy-egy szektor kereskedelmi és ipari életét, és az egész lakossá-
got a nyugtalanság, az aggodalom, szinte a türelmetlenség állapotába tudja hozni, amikor mindannyian 
arra várnak, hogy következzenek be a feszültséget feloldó, erőszakos események. Ha a háború kezdetének 
pillanatától fennáll ilyen típusú küzdelem lehetősége, és megkezdődik e terület specialistáinak a szervezé-
se, sokkal gyorsabb cselekvés garantálható, további életek és becses idő takarítható meg.” Che Guevara, 
Ernesto: A gerillaharcos kézikönyve. 80.p. (Che Guevara kiemelése) 
450 Marighella, Carlos: Mini-Manual Of The Urban Guerilla. www.marxists.org/archive/marighella-
carlos/1969/06/minimanual-urban-guerilla/index.com Letöltés ideje: 2007. november 28.; lásd még Kiras, 
James D.: Terrorizmus és irreguláris hadviselés. 272.p.; Townshend, Charles: Gerillaháborúk. 262.p.; 
Hahlweg, Werner: Theoretische Grundlagen der modernen Guerilla und des Terrorismus. 20-21.p. 
451 Marighella, Carlos: Mini-Manual Of The Urban Guerilla. Chapter 1. 
http://www.marxists.org/archive/marighella-carlos/1969/06/minimanual-urban-guerrilla/ch01.htm  Letöl-
tés ideje: 2007. november 28. 
452 Marighella, Carlos: Mini-Manual Of The Urban Guerilla. Chapter 10. 
http://www.marxists.org/archive/marighella-carlos/1969/06/minimanual-urban-guerrilla/ch10.htm Letöl-
tés ideje: 2007. november 28. 
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a katonai, rendőri, politikai vezetők elleni támadások, a kommunikációs és szállítási 

rendszerek állandó veszélyeztetése (adott esetben blokkolása) fontos eszközei a városi 

gerilláknak.453 Marighella is kiemeli az indirekt eszközökkel való hadviselés jelentősé-

gét: a pszichológiai hadviselés eszközeinek454 alkalmazása, melyben kulcsszerepet szán 

a médiának, demoralizálhatja a kormányt. Az így elért eredmények azonban egy ezek-

nél is lényegesebb eseményt vezethetnek fel, a vidéki gerillamozgalom kibontakozását. 

A városokban végrehajtott akciók ugyanis – véleménye szerint – elvonják a hatalom 

csapatait vidékről, megnyerhetik a vidéki lakosság támogatását a forradalmi harc szá-

mára. A városi gerillákkal rokonszenvező vidéken megkezdődhet a felkelés zavartalan 

megszervezése és megindulhat a gerillák küzdelme. A vidéki gerillák színrelépése és 

harcai pedig elvezetnek egy reguláris forradalmi hadsereg kialakulásához, amelynek 

szerepét a harc győztes megvívásában a korábbi szerzőkhöz hasonlóan, Marighella is 

döntő jelentőségűnek látta.455 

„Ha békét akarsz, értsd meg a háborút, különösen a gerilla- és a felforgató há-

borút.”456 – írta Liddell Hart Stratégia című könyvében, a gerilla hadviselés elméletét 

összefoglaló fejezet elején. Úgy vélte, hogy a gerilla hadviselés mindenkor korszerű 

hadviselési forma, mert mindig összhangban áll a modern kor viszonyaival, kihasználja 

a szociális elégedetlenségeket éppúgy mint a faji lázongásokat vagy a nacionalista szen-

vedélyeket. Véleménye szerint a gerillaháború az agresszió „lassan felőrlő formája”457, 

de ezzel együtt dinamikus és lendületes. A brit katonai teoretikus leírta, hogy a gerillák 

kerülik a nyílt harcokat és csatákat, ezzel szemben mesterei a rajtaütéseknek és a csap-

daállításnak; mindenütt jelen vannak és mégis megfoghatatlanok; erejük nem erőik kon-

centrálásában, hanem cseppfolyóságában rejlik.458 A gerillaharcok földrajzi közegének 

jellemzőiként, Liddell Hart megemlítette, hogy a kiváló helyismerettel rendelkező geril-

                                                 
453 Marighella, Carlos: Mini-Manual Of The Urban Guerilla. Chapter 16. 
http://www.marxists.org/archive/marighella-carlos/1969/06/minimanual-urban-guerrilla/ch16.htm Letöl-
tés ideje: 2007. november 28. 
454 Megtévesztés, hazugságok terjesztése, feszült hangulat keltése, a biztonságérzet aláásása. Lásd 
Marighella, Carlos: Mini-Manual Of The Urban Guerilla. Chapter 32. 
http://www.marxists.org/archive/marighella-carlos/1969/06/minimanual-urban-guerrilla/ch32.htm Letöl-
tés ideje: 2007. november 28. 
455 Marighella, Carlos: Mini-Manual Of The Urban Guerilla. Chapter 38. 
http://www.marxists.org/archive/marighella-carlos/1969/06/minimanual-urban-guerrilla/ch38.htm Letöl-
tés ideje: 2007. november 28. 
456 Liddel Hart, Basil Henry: Stratégia. 550.p. 
457 Liddel Hart, Basil Henry: Stratégia. 554.p. 
458 Liddel Hart, Basil Henry: Stratégia. 556-557.p. Az erők cseppfolyóssága alatt Liddell Hart azt érti, 
hogy a gerilláknak „…apró részecskékben kell tevékenykedniük, amelyek azonban bármely pillanatban 
összeállhatnak, mint a higany cseppjei, hogy így egyesülve megtámadhassanak egy gyengén őrzött pon-
tot.” Liddel Hart, Basil Henry: Stratégia. 557.p. 
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lák számára a legalkalmasabb terep az átszegdelt vagy erdős terep, de hozzátette, hogy a 

felforgató harcok számára a város is kiváló lehetőségeket rejt magában. A győzelmet az 

ellenfél fizikai és morális erőinek egyre fokozottabb túlfeszítésével, azaz a kifárasztás-

sal érik el az irreguláris harcosok, de ehhez nélkülözhetetlen a lakosság tömegeinek 

támogatása, akiktől utánpótlást és rejtekhelyet, valamint információkat kaphatnak.459 

Liddell Hart kiemelte, hogy a gerillaharcok sikere azon múlott, hogy kialakult-e 

együttműködés a reguláris csapatokkal, ugyanis e nélkül a gerillák hatékonysága igen 

kicsi volt.460 A brit katonai teoretikus a jelenség leírása mellett kísérletet tett a gerillák 

ellen való hatékony fellépés követelményeinek meghatározására is: fontosnak tartotta 

kiemelni, hogy „a felkészülés alapja … az ilyesfajta hadviselés elméletének és történel-

mi tapasztalatainak a megértése, valamint annak a sajátos helyzetnek az ismerete, 

amelyben a harc folyik vagy kirobbanása várható.”461 

4.4. ÖSSZEGZÉS 

Amint láttuk, a gerilla hadviselés elmélete mintegy kétszáz éves múltra tekinthet 

vissza. Számos szerző munkássága gyarapította a teóriát, melyben kulcsszerepe volt az 

irreguláris harcok történelmi tapasztalatainak. Hahlweg szerint „a gerilla-elméleteket 

lényegében hét elem határozhatja meg: 1. annak a mindenkori sajátos helyzetnek figye-

lembevétele, amelyben a gerilla-mozgalom működik; 2. a marxizmus – leninizmus; 3. a 

maoizmus; 4. a nacionalizmus; 5. az anarchizmus; 6. a gerillaháború mint – egyebek 

mellett, még ha nem is a legfontosabb – egy eszköz a forradalmi harcban; 7. a gerilla 

mint a népi háború magva.”462 Véleményünk szerint, az előbbi elméleti áttekintés min-

den aspektusát megvizsgálta a német kutató által felvázolt szempontrendszernek. Az 

idézett forrásokból számos ponton kiolvasható, hogy a gerillamozgalmak koruk körül-

ményeihez a lehető legjobban igyekeztek alkalmazkodni; rámutattunk a marxizmus – 

leninizmus, valamint a maoizmus teória-formáló szerepére; az arab felkelésben példát 

találtunk a nacionalizmus gerjesztette gerillafelkelésre; Marighella rendszerében már 

sokkal inkább az anarchizmus jellegét olvashatjuk ki, mint egy pontos célokat kitűző 

fegyveres harc sajátosságait; Mao és Giap elmélete rávilágított arra tényre, hogy bár 

gerillák nélkül nem indulhat el a fegyveres felkelés, szerepük már nem kizárólagos, 

                                                 
459 Liddel Hart, Basil Henry: Stratégia. 558-559.p. 
460 Liddel Hart, Basil Henry: Stratégia. 561.p. 
461 Liddel Hart, Basil Henry: Stratégia. 556.p. 
462 Hahlweg, Werner: Theoretische Grundlagen der modernen Guerilla und des Terrorismus. 23.p. 
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ugyanis reguláris csapatok megszervezése nélkül nem lehet elérni a kitűzött stratégiai 

célokat. 

A gerilla elméletek különbözőségei ellenére azonban találhatunk azonosságokat 

is, melyek főleg az indirekt hadviselés irreguláris formájának a legfontosabb követel-

ményeit, előfeltételeit írják le. A Hahlweg alapján463 megfogalmazott és általunk kiegé-

szített közös elemek közé tartoznak: a mögöttes (politikai) ideológia jelenléte; a kis 

csoportokban végrehajtott akciók; a mozgékonyság; a meglepés; a népi támogatottság 

és a rugalmasság. Úgy véljük, hogy az irreguláris hadviselés nem jelent egyet a szabá-

lyok, jellemvonások nélküli fegyveres küzdelemmel. Másként fogalmazva, a nem sza-

bályszerű hadviselés nem jelent szabálynélküliséget. 

A gerilla elméletének felvázolásakor szót kell ejtenünk a terrorizmus jelenségé-

ről is. Nem kívánunk részletesen foglalkozni korunk globalizálódó világának egyik leg-

súlyosabb fenyegetésével, de ha eltekintünk a terrorizmus szó negatív tartalmától (va-

lamint nem keverjük össze a terrorral), az ezzel párosuló ellenszenvtől, és a terrorizmust 

objektívan, hadtudományi szempontból vizsgáljuk, megállapítható hogy a terrorizmus a 

hadviselés egyik indirekt módszereket és irreguláris eszközöket alkalmazó formája.464 A 

terror katonái erőszakot alkalmaznak, politikai célokat kívánnak megvalósítani a féle-

lemkeltés szándékával – a Clausewitz-féle definíciót használva ez már háború. Az al-

kalmazott erőszak formáiban sokszor visszaköszönnek az irreguláris hadviselés teoreti-

kusainak elméleti következtetései, e téren a terrorizmus semmi újat nem hozott. A poli-

tikusok vagy katonai, rendőri parancsnokok elleni támadások – amit már Morus is leírt 

– a vezető réteg megfélemlítését, illetve fizikai megsemmisítését célozzák; a különféle 

kormányzati vagy igazgatási intézményeket célba vevő robbantások az állami irányítást 

lehetetlenítik el; az ipari létesítmények rombolása a gazdaságot sodorja egyre nehezebb 

helyzetbe; a sokszor láthatatlan harcosoknak az ellenséges katonák elleni folyamatos 

támadásai – ugyanúgy ahogyan Tito, Mao és tanulmányunkban említett más szakírók is 

megfogalmazták – azok morálját és harci kedvét rombolják; a lassanként elhúzódó há-

ború egyre nagyobb terhet ró az ellenfél hátországára, ahol a lakosság növekvő ellen-

szenve és ellenállása mutatkozik meg a háború irányába. Az ellenfél kifárasztása straté-

giai céllá vált. A harcok közben az ellenállók egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek 
                                                 
463 Hahlweg, Werner: Theoretische Grundlagen der modernen Guerilla und des Terrorismus. 24.p. 
464 A témáról lásd bővebben Nagy Miklós Mihály: A terrorizmus hadelmélete.; Kiras, James D.: Terro-
rizmus és irreguláris hadviselés.; Merari, Ariel: A terrorizmus mint a lázadás stratégiája.; Werner: 
Theoretische Grundlagen der modernen Guerilla und des Terrorismus.; a terrorizmus elleni harcról lásd 
Kőszegvári Tibor: A nemzetközi terrorizmus elleni harc elméleti és gyakorlati kérdései. In.: Hadtudomá-
nyi Tájékoztató, 2004., 2.szám, 7-64.p. 
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annak érdekében, hogy megnyerjék saját országuk közvéleményét, politikai céljaik 

igazságosságát hangsúlyozva próbálják legitimmé tenni mozgalmukat. Itt ugyanazt lát-

juk amit Leninnél; a fegyveres erőszak belpolitikai eszközzé válik. A küzdelmek kiter-

melik az ellenállók körében azokat a politikai és katonai vezetőket, akik a harcok elhú-

zódásával szinte hősökké magasztosulnak követőik és szimpatizánsaik körében. A pél-

dák sorát hosszan lehetne folytatni, de mindegyik kiemelt formai jellemző, vagy más-

ként fogalmazva háborús tünet kiolvasható a citált teoretikusok műveiből. Úgy véljük 

tehát, hogy a hadviselés gerilla formája szorosan összefonódik a terrorral és a terroriz-

mussal, ami hadelméleti szempontból azt jelenti, hogy a kifárasztó hadviselés eszköz-

rendszere hangsúlyos. 
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5. HADIKULTÚRÁK NAPJAINKBAN 

5.1 A HADIKULTÚRÁK JELLEMZŐI 

A második, a harmadik és a negyedik fejezetben megvizsgált hadikultúrák jel-

lemzőiket tekintve jelentős eltéréseket mutatnak: különbözik az erőszak jellege, a poli-

tikai cél irányultsága, az alkalmazott erőszak fokozatainak száma, valamint eltérések 

mutatkoznak a megsemmisítés és a kifárasztás paritását, illetve az elméleti munkákban 

prioritást élvező haderőnem fajtáját tekintve is. A hadikultúrák elméleti hátterét feltáró 

források arról tanúskodnak, hogy az egyes hadikultúrák meghatározott országokhoz, 

társadalmakhoz, társadalmi rendszerekhez köthetőek. A direkt hadviselés, a 

mozgáscentrikus hadikultúra – bár elmélete részben nyugat-európai országokban, Nagy-

Britanniában és Franciaországban született meg – jellemzően szárazföldi államokban, 

Németországban és a Szovjetunióban volt jellemző. A reguláris eszközökkel kifárasz-

tásra törő anyagcentrikus hadikultúra elmélete főleg az angolszász tengeri nagyhatal-

maknál bontakozott ki, melyek a hosszú, elhúzódó háborúban erős gazdasági hátterükre 

alapozva adott esetben nem-katonai eszközöket is alkalmaztak ellenfeleik kifárasztásá-

nak érdekében. A fenti két hadikultúra jellemzően a politikum külpolitikai céljainak 

megvalósítására irányul, mintsem a belpolitikára. A gerilla hadviselés hadikultúrája 

esetében már nem ilyen egyszerű meghatározni, hogy mely társadalmaknál jelentkező 

tünet a hadviselésnek e fajtája, hiszen földrajzi megjelenését tekintve a világ szinte 

minden kontinensén megjelenik. Véleményünk szerint az indirekt hadviselés irreguláris 

formája – földrajzi behatárolás nélkül – főleg olyan társadalmi és politikai csoportokhoz 

köthető, melyek célja az adott ország belső politikai rendszerének fegyveres eszközök-

kel való átalakítása is. Ami nem zárja ki – ahogyan láttuk – a külpolitikai célokat sem. 

A korábbi fejezetekben törekedtünk arra, hogy ne pusztán csak a hadikultúrák 

hadelméleti hátterét mutassuk be, hiszen az elmélet ismertetése a gyakorlatban megva-

lósult példák nélkül kevéssé érthető, illetve értelmezhető.465 A három hadikultúrát be-

mutató fejezetben a hadelméleti források után konkrét háborúkból kiragadott példákkal 

igyekeztünk alátámasztani mondanivalónkat, ám az általunk írottakból kitűnik, hogy 

bármennyire is törekedtünk a hadviselés különböző megjelenési formáinak bemutatásá-

hoz megfelelő példákat találni, a hadtörténelem gyakran olyan példákat is szolgáltat, 

                                                 
465 A hadtörténelmi példák jelentőségéről a hadelméleti kutatásokban lásd Clausewitz, Carl von: A hábo-
rúról. I. kötet. 33.p. és Liddel Hart, Basil Henry: Stratégia. 21-26.p. 
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melyekből kitűnik, hogy az általunk – módszertani okok miatt – külön-külön bemutatott 

hadikultúrák kristálytisztán egyik háborúban sem jelentkeztek. Ezek a főleg második 

világháborúból merített példák alátámasztják hipotézisünket, miszerint a hadikultúrák 

között korábban – Kovács Jenő által is – feltételezett éles határok elmosódnak, vagyis 

bár léteznek eltérő hadviselési módok, megjelennek eltérő erőszak-alkalmazási tünetek, 

azok valójában együttesen jelentkezhetnek egy adott hadviselő által alkalmazott akarat-

érvényesítési rendszeren belül is. 

Az egyes országok hadügyében megfigyelhető, hogy a hadviselés legmagasabb 

szintjén egyik vagy másik hadikultúra főbb jellemzőinek csoportja ugyan meghatározó, 

de a különböző eszközrendszerek keveredhetnek ebben az esetben is. Úgy véljük tehát, 

hogy az alkalmazott erőszak rendszerei keverednek a hadügyben, vagyis – amint az 

kiolvasható Clausewitz, Delbrück és Kessel korábban bemutatott munkáiból – együtt 

létezik a megsemmisítésre és a kifárasztásra való törekvés, ergo a háború kettős jellege. 

Ennek magyarázatát leginkább a hadügy felett álló politikum szerepében látjuk, mely-

nek meghatározó jellege nyilvánvaló.466 Kessel véleménye szerint „…a háború jellege a 

politikai célkitűzés jellegétől függ, vagy még inkább függhet, ahogyan fordítva, már a 

politikai célt is befolyásolja a politikai állapot jellege, amely politikai állapotból a há-

ború ered.”467 A fentiekből kiindulva úgy vélte, hogy a háború folyamán megváltozhat 

a politikai helyzet, ezzel együtt a politikai cél, vagyis a hadviselés is: „ezt az egész dol-

got két fő fogalomra lehet felosztani: egyfelől a politikai célra a háború kitörésekor, 

másfelől pedig a politikának a dolgok állása szerint, alkalmasint változó, a háborús 

tevékenység során a hadviselésre gyakorolt befolyására.”468  

A hadikultúrák közötti határvonalak elmosódását leginkább a hadtörténelmi pél-

dákon keresztül lehet szemléltetni. A múlt eseményei azt mutatják, hogy bár léteznek 

különböző hadikultúrák, melyeknek jól leírható jellemzőik vannak és egy-egy nemzet-

hez vagy társadalmi csoporthoz is köthetők, de bármelyik hadviselési módról legyen is 

szó, kizárólagos alkalmazásukról nem beszélhetünk. 

Amint a második fejezetben említettük, a mozgáscentrikus hadikultúra elméleté-

nek egyik változata Németországban fejlődött ki és öltött testet a Blitzkrieg megvalósí-

tásában. A hitleri Németország propagandaminisztere, Joseph Goebbels által 1943. feb-

ruár 18-án meghirdetett totális háború – mely a Ludendorff által 1935-ben hasonló 

                                                 
466 Clausewitz, Carl von: A háborúról. II. kötet. 448.p. 
467 Kessel, Eberhard: Die doppelte Art des Kriegs. 159.p. 
468 Kessel, Eberhard: Die doppelte Art des Kriegs. 159.p. 



 121

címmel megjelent munka469 főbb téziseire épült – a teljes német népnek a háború 

szolgálatába való állítását irányozta elő. A szellemi alapként szolgáló Der totale Krieg 

egy olyan háborút írt le, melyben a hadban álló ország népe és a hadereje közötti 

különbség teljesen összemosódott: a hadviselés az egész országra kiterjedt és így az 

egész nép hadban állt. Ludendorff A totális háborúban az ország teljes szellemi és 

anyagi kapacitásának végsőkig történő mozgósítására szólít fel, mert a totális háború 

lényegében a nép összes erőinek igénybevételét követeli, hiszen ezek ellen az erők ellen 

is irányul.470 A röviden vázolt Ludendorff-i elmélet szerint a kontinentális méretű 

konfliktusokat az országok társadalmi, gazdasági potenciálja dönti el, de ez a gondolat-

menet már inkább az anyagcentrikus hadikultúra egyes elemeivel rokonítható, ugyanis a 

felismerés véleményünk szerint azt mutatja, hogy a mozgáscentrikus hadikultúrában 

megjelenik az anyagcentrikus hadikultúra egyik legfontosabb alaptézise.471 

Az anyagcentrikus hadikultúra elméleti képviselői – akár a tengeri, akár a légi 

háború elméletének klasszikusait is vizsgáljuk meg – a kifárasztás, vagyis a korlátozott 

célú háború primátusa mellett érveltek. Úgy vélték, hogy gazdasági erejükkel, valamint 

az ebből következő, nagy anyagi ráfordítással létrehozott haderőnemek, a haditengeré-

szet és a légierő közvetett ráhatással is képes legyőzni a háborús ellenfeleket. Az elhú-

zódó háborúra alapozott elméletek azonban a hadtörténelem során nem nyertek vissza-

igazolást: bármennyire is erőltették az indirekt hadviselés reguláris formáit, az 

anyagcentrikus hadviselés eszközeinek kizárólagos alkalmazásával nem tudták végső 

háborús céljukat, az ellenség legyőzését elérni. A tengeri blokád ugyan az első és a má-

sodik világháborúban is komoly nehézségeket okozott mind a központi, mind a későb-

biekben a tengelyhatalmaknak, de az antant, illetve a nyugati angolszász szövetségesek 

is kénytelenek voltak döntő szárazföldi támadás megindítására ellenfeleikkel szemben. 

A második világháború stratégiai bombázásai ugyan nehezítették a német gazdaság 

termelését, de ennek ellenére is sikerült a német ipari termelést növelni a háború máso-

dik felében.472 A második világháborúban a nyugati szövetségesek kénytelenek voltak a 

                                                 
469 Ludendorff, Erich: Der totale Krieg. (A totális háború.) Ludendorffs Verlag GmbH, München, 1935. 
470 A Ludendorff-i elmélet Beck-féle kritikájáról bővebben lásd az értekezés 1. fejezetét, illetve Beck, 
Ludwig: Die Lehre vom totalen Kriege. Eine kritische Auseinandersetzung. 228-258.p.; Wehler, Hans-
Ulrich: Der Verfall der deutschen Kriegstheorie. Vom „absoluten” zum „totalen” Krieg oder von 
Clausewitz zu Ludendorff. .302-303.p., illetve Nagy Miklós Mihály: A katonai erőszak elmélete és a XX. 
század. 165-167.p. 
471 Vö. „A szövetségesek elsődleges feladata az volt, hogy egyetlen hatalom határozottságával hasznosít-
sák két nagy nemzet erőforrásait.” Eisenhower, Dwight D.: Keresztes háború Európában. 8.p. 
472 A témáról bővebben lásd Milward, Alan S.: Háború, gazdaság, társadalom 1939-1945. A II. világhá-
ború hátterében meghúzódó gazdasági események. Aquila Könyvkiadó, h.n., 2000., 103.p. 
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korábban a stratégiájukat jellemző indirekt irányoktól (észak-afrikai hadszíntér, Olasz-

ország) eltérően direkt irányt választani Németország legyőzése érdekében, vagyis part-

ra szállni Normandiában 1944 nyarán473 és szárazföldi hadműveleteket lefolytatva jutot-

tak el a Harmadik Birodalom területére. Ezek a hadműveletek és akciók – kevés kivétel-

től, pl. a rjukani nehézvízüzem lerombolása 1943. február 28-án474, illetve a tengelyha-

talmak ellen végrehajtott szabotázsakciók475 – már a direkt hadviselés tüneteit mutatták, 

hiszen a hatalmas szárazföldi erőkkel végrehajtott csapásokat a mozgáscentrikus hadi-

kultúrára jellemző módon hajtották végre. 

A fentiekkel szoros összefüggésben áll a jelenség, hogy az indirekt hadviselést 

hirdető államok gazdasági erejüket nemcsak a légierő és a haditengerészet eszközeinek 

nagyarányú hadrendbeállítására fordították, hanem jelentős méretű szárazföldi haderőt 

hoztak létre. Eisenhower tábornok emlékiratában azt írta, hogy „1939. július 1-jén az 

Egyesült Államok szárazföldi hadseregének létszáma – légierő476, szárazföldi csapatok 

és szakegységek – nem érte el a 130000 főt.”477 Marshall tábornok memoárjában viszont 

már az olvasható, hogy 1945 tavaszára az amerikai fegyveres erők létszáma elérte csak-

nem a hétmillió főt478, melyből több mint hárommillió a szárazföldi haderőnemben 

szolgált a háború végén.479 Úgy véljük, a szárazföldi haderőnem létszámának emelkedé-

sét mutató számok, ezzel együtt az amerikai haditermelés felfutása480 azt jelzik, hogy az 

anyagcentrikus hadikultúrában felismerték a direkt hadviselés szükségességét. 

Érdekes példája a hadikultúrák közötti határvonalak múltbeli elmosódásának a 

Spannocchi-doktrína. Az osztrák hadsereg egykori főparancsnokáról elnevezett doktrína 

az 1970-es években született meg, melynek célja , „hogy a potenciális támadó meggyő-

ződjék arról: Ausztria státusának megsértése katonailag nem kifizetődő.”481 A doktrína 

együttesen alkalmazta volna a reguláris fegyveres erőket a tartalékosokból álló 

                                                 
473 A normandiai partraszállásról lásd Keegan, John: A második világháború. 626-674.p.; Keegan, John 
(szerk.): The Times Atlasz. Második világháború. 152-153.p.; Ránki György: A második világháború 
története. 411-412.p.; Kulis, B. M.: A második front. Zrínyi Kiadó, Bp., 1981. 
474 Keegan, John (szerk.): The Times Atlasz. Második világháború. 95.p. 
475 Keegan, John (szerk.): The Times Atlasz. Második világháború. 110-111.p. 
476 Eredeti lábjegyzet: „A légierő ekkor még nem volt önálló haderőnem.” Eisenhower, Dwight D.: Ke-
resztes háború Európában. 457.p. 
477 Eisenhower, Dwight D.: Keresztes háború Európában. 6.p. 
478 Marshall, George (Catlett): Így győztünk… 164.p. 
479 Marshall, George (Catlett): Így győztünk… 166.p.; Eisenhower, Dwight D.: Keresztes háború Európá-
ban. 412.p. 
480 Az Amerikai Egyesült Államok 1940. július 1-je és 1945. augusztus 31-e közötti háborús programjá-
nak költségeiről lásd Milward, Alan S.: Háború, gazdaság, társadalom 1939-1945. A II. világháború hát-
terében meghúzódó gazdasági események. 84.p. (4. számú táblázat); az USA haditermeléséről lásd uo. 
83-96.p. 
481 Szabó János: Fegyveres semlegesség. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1985., 44.p. 
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Landwehr-erőkkel: ez utóbbiak feladata egy fegyveres támadás esetén az volt az ország 

védelmének első fázisában, hogy „olyan csapásokat mérjenek az ellenségre, hogy a 

lehető legkisebb veszteség mellett a lehető legnagyobb kárt okozzák.”482 Másként fo-

galmazva, ezeknek a fegyveres erőknek az ellenfél kifárasztására, annak erői lassú fel-

morzsolására kellett törekedniük, amely a gerilla hadviselés hadikultúrájával rokon te-

vékenységi forma. Ezalatt a hadsereg reguláris erői felkészülhettek a hadműveletekre, 

melyeket a doktrína második fázisában a Landwehr-erőkkel együtt hajtottak volna vég-

re, a mozgáscentrikus hadikultúra elvei alapján. A harmadik fázisban az osztrák fegyve-

res erők visszaállítják az eredeti állapotot, és a doktrína alapján ellentámadásba mennek 

át az agresszor ellen.483 Úgy véljük, hogy a Spannocchi-doktrína is példája a hadikultú-

rák közötti határok elmosódásának, hiszen Ausztria hidegháborús védelmi terveiben 

együttesen alkalmazták volna a reguláris erők a mozgáscentrikus, és a Landwehr-erők a 

gerilla hadviselés hadikultúrájának elveit. 

A hadikultúrák közötti határvonalak elmosódása azonban nemcsak a hadtörté-

nelmi példák tanulmányozása során tűnik fel: a gerilla hadviselés elmélete több teoreti-

kusának munkásságában megfigyelhető ez a jelenség. A gerilla-elméletek mindegyike 

azonos abból a szempontból, hogy a fegyveres küzdelem kezdeti időszakában a gerilla 

erők kizárólag a kifárasztás eszközrendszerét alkalmazzák, hiszen a harcok e fázisában 

másra nem is nagyon lennének képesek. Amint azt a negyedik fejezetben bemutattuk, 

Mao Ce-tung is erre az alapra építette fel elméletét, de a gerillaháború későbbi, fejlet-

tebb formájáról már azt írta, hogy a katonai győzelem előfeltétele, hogy a gerillaerők 

továbbfejlődjenek, szervezettségükben elérjék a reguláris fegyveres erők szintjét. Mao 

nem azt állította, hogy a gerillaerők eltűnnek a harcokból, hanem azt, hogy a megszer-

vezett reguláris erők mellett tovább tevékenykednek. Ennek a szintnek az elérésével 

azonban a korábban kizárólagos irreguláris hadviselés mellett megjelenik a reguláris 

fegyveres erőkre jellemző haditevékenység is, vagyis már nemcsak a kifárasztás, hanem 

a megsemmisítés is feltűnik a gerilla hadviselésben.484 Mao munkásságának követője-

ként, Vo Nguyen Giap tábornok is elismerte, hogy a gerillaerők körében egyfajta evolú-

ciónak kell végigmennie, és emellett azt is hangsúlyozta, hogy ennek a folyamatnak a 

végén a magasabb, reguláris fegyveres erők szintjét elérő csapatok képesek lesznek ma-

                                                 
482 Szabó János: Fegyveres semlegesség. 46.p. 
483 Szabó János: Fegyveres semlegesség. 46-49.p. 
484 Mao Ce-tung: Az elhúzódó háborúról. 322.p.; Mao Ce-tung: A háború és a stratégia kérdései. 428.p., 
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nőverező hadviselést folytatni ellenfeleikkel szemben.485 Ez egyértelmű bizonyítéka 

annak, hogy az alapvetően az ellenség kifárasztását célul kitűző hadikultúra erőszak-

alkalmazási eszközei között a direkt hadviselés eszközrendszere is helyet kap. 

Úgy véljük: a hadtörténelem – bár még számos példát lehetne citálni – igazolta, 

hogy a hadikultúrák között éles határvonalak sohasem húzódtak, csupán egyik vagy 

másik irányzat kapott hangsúlyosabb szerepet bizonyos államokban. A különféle hadvi-

selési módok ugyanazon államban mindig is jelen voltak, és az adott helyzettől függően 

szerepük felerősödhetett, illetve háttérbe szorulhatott. A háború kettős jellege tehát 

nemcsak elméleti síkon létezett, hanem a gyakorlatban is létező jelenség volt. 

5.2. A HADIKULTÚRÁK KÖZÖTT HATÁRVONALAK ELMOSÓ-
DÁSA NAPJAINK HADÜGYÉBEN 

A modern kor hadtörténelmi eseményeit vizsgálva arra a megállapításra jutot-

tunk, hogy a hadügyben léteztek hadikultúrák, melyek között nem pusztán határvonalak, 

hanem számos esetben kapcsolódási pontok tapasztalhatóak. Ezt nemcsak a hadtörténe-

lem igazolta, hanem az egyes hadikultúrák hadelméleti alapjait lefektető elméleti mun-

kák tézisrendszere is. Hipotézisünknek egyik állítását, miszerint a modern kori hadügy-

ben hadikultúrák alakultak ki, igazoltnak és alátámasztottnak véljük. A hipotézis máso-

dik felében megfogalmazott állításunk, amely szerint ezek a hadikultúrák jelen vannak 

napjaink hadügyében is, és a közöttük levő elméleti elválasztó-vonalak elmosódása fi-

gyelhető meg, még igazolásra vár.486 Az előbbi állítás hitelességének alátámasztásához 

két kérdéskör vizsgálata elengedhetetlen. 

Az első ismét szoros kapcsolatban van a hadtörténelemmel, hiszen a korábbi 

módszertani megközelítésnek megfelelően, a közelmúlt háborúinak vizsgálata fontos 

részleteket szolgáltathat állításunk igazolásához. Ezeknél a fegyveres konfliktusoknál az 

akaratérvényesítés céljából alkalmazott erőszak jellegét vizsgáljuk meg, hiszen – mint 

láttuk – a hadikultúrák elemzésének ez a legfontosabb módszertani eszköze. A hideghá-

borút követő időszak helyi háborúi közül a nyugat-balkáni konfliktust, a Perzsa-öböl 

térségében lezajlott háborúkat, az afganisztáni tálib rendszer elleni háborút, valamint a 

                                                 
485 Giap, Vo Nguyen: The Great Experiences Gained By Our Party In Leading The Armed Struggle And 
Building Revulutionary Armed Forces. 117.p. és 122-123.p.; Giap, Vo Nguyen: Stratégia és taktika a 
felszabadító háborúban. 86-87.p. 
486 Megjegyezzük, hogy elemzésünket nehezíti, hogy nincs meg a kellő időtávlat a vizsgált fegyveres 
konfliktusok és napjaink, a jelen között, így nehéz pontos elemzést készíteni. Sok információ még nem áll 
rendelkezésre, főleg a háborúk gazdasági, politikai mozgatórugóinak feltárása várat még magára. A 21. 
század fegyveres konfliktusainak problémáiról, a napjainkban várható háborúk, a jövő hadviseléséről lásd 
Kőszegvári Tibor: Hadviselés a 21. században: elvek és elgondolások. 
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2008 augusztusi grúziai konfliktust emeljük ki, de elhúzódó jellege miatt a közel-keleti 

arab-izraeli háborúkat is górcső alá vesszük. 

A második kérdéskör szorosan kötődik az előbbihez: ebben – a napjainkban le-

zajlott fegyveres konfliktusok elemzésekor feltárt részletek vizsgálata alapján – arra 

kerestünk választ, hogy napjainkban mennyire változott meg a fegyveres konfliktusok 

jellege. Kiinduló alapként a korábban már említett Ágh Attila-féle rendszert alkalmaz-

tuk, mert úgy véljük, hogy elméleti megközelítései napjaink világára is érvényesek, hi-

szen olyan időszakban keletkezett, amikor már érezhető volt a több évtizedes nemzet-

közi hatalmi viszonyrendszer megváltozása. 

A közelmúlt fegyveres konfliktusai közül elsőként a nyugat-balkáni háborúkban 

vizsgáljuk meg az akaratérvényesítés eszközrendszerét.487 Úgy véljük, hogy a volt Ju-

goszlávia felbomlását okozó fegyveres konfliktusokban felfedezhetőek a hadikultúrák 

jegyei, kimutathatóak a fegyveres összecsapásokban, és felfedezhető az is, hogy a 

szembenálló erők nemcsak egyik vagy másik hadikultúra mentén viseltek hadat, hanem 

adott esetben többfajta háborút is vívtak ellenfeleikkel szemben, vagyis az ellenfél 

fegyveres erőinek megsemmisítése mellett megfigyelhető volt az annak kifárasztását is 

célzó háborús akarat. A korábbi államrend helyreállítását célul kitűző szerb reguláris 

fegyveres erők a horvátországi fegyveres összecsapások kezdetétől fogva a 

mozgáscentrikus hadikultúra elveinek megfelelően tevékenykedtek: a háború kezdetén 

gyorsan elszerbesedő Jugoszláv Néphadsereg (JNA), majd ennek bázisán megalakuló 

Jugoszláv Hadsereg (VJ) az ellenfélre való közvetlen ráhatással, szabályos szárazföldi 

háborúval elfoglalta a szerbek lakta horvátországi területeket, illetve azokat, melyeket a 

nagyszerb elképzelések alapján Szerbiához kívántak csatolni. A szerb reguláris csapatok 

mellett paramilitáris erők is tevékenykedtek, melyek alapvetően a Titó-i örökség hatása 

alatt gerilla jellegű hadviselést, vagyis indirekt hadviselést folytattak az ellenséges 

fegyveres erők és a lakosság ellen. A horvát és a bosnyák fegyveres csoportok kezdet-

ben szintén gerillamódszerekkel küzdöttek a szerbek ellen, további szerveződésükben és 

reguláris fegyveres erővé válásukban jelentős szerepe volt a külföldről illegálisan, majd 

legális úton beszerzett fegyvereknek, illetve a bővülő harci tapasztalatoknak. A konflik-

tus előrehaladtával megalakult horvát és bosnyák hadsereg már képes volt reguláris 

fegyveres erőként fellépni a szerbek ellen, és a mozgáscentrikus hadviselés tünetei je-
                                                 
487 A délszláv térségben lezajlott konfliktusokról bővebben lásd Juhász József: A délszláv háborúk. Nap-
világ Kiadó, Bp., 1997.; Juhász József – Márkusz László – Tálas Péter – Valki László: Kinek a békéje? 
Háború és béke a volt Jugoszláviában. Zrínyi Kiadó, Bp., 2003.; Juhász József: Háborúk a Nyugat-
Balkánon. In.: Múltunk, 2004., 4. szám, 305-342.p.; Resperger István: A NATO jugoszláviai 
légihadműveletének elemzése. In.: Hallgatói Közlemények: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
tudományos lapja. 2001., 1. szám, 6-16.p. 
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lentkeztek harceljárásaikban.488 A reguláris horvát és bosnyák alakulatok mellett tovább 

tevékenykedtek irreguláris csapataik is, melyek személyi utánpótlást is jelentettek a 

fegyveres erőknek. A nyugati világ a jugoszláv polgárháború borzalmaira a kifárasztás 

eszközrendszerével választolt: elsőként nem-katonai eszközökkel, diplomáciai, politikai 

és gazdasági szankciókkal igyekezett jobb belátásra bírni az agresszornak tartott szerb 

erőket és hátországukat, majd amikor ez eredménytelennek bizonyult, kezdetben Bosz-

niában a szerb fegyveres erők, majd a 1999-es koszovói konfliktus idején már a hátor-

szág megbénítását is célzó légicsapásokkal kívánta akaratát ellenfelére kényszeríteni, 

vagyis a kifárasztás eszközeit használta. Az anyagcentrikus hadikultúra eszközrendsze-

rének alkalmazása azonban csak korlátozott sikereket aratott, hiszen Bosznia-

Hercegovinában és Koszovóban a győzelem eredményeinek megtartásához nemzetközi 

szárazföldi erők telepítésére is szükség volt, melyek feladata elsődlegesen a kényszerrel 

kialakított békeállapot fenntartása volt a későbbi végleges rendezésig. 

A délszláv konfliktusban véleményünk szerint nemcsak szemben álltak egymás-

sal a különféle hadikultúrák, hanem más jelenség is tapasztalható: a szembenálló felek 

mindegyikének esetében külön-külön is megfigyelhető az a tünet, hogy egymástól akár 

gyökeresen eltérő hadviselési formákat párhuzamosan alkalmaztak. Példaként szolgál 

erre, hogy a szembenálló szerb, horvát és bosnyák erők körében találunk reguláris és 

irreguláris fegyveres erőket, melyek a mozgáscentrikus, illetve a gerilla hadviselés ha-

dikultúrájának jellemző eszközrendszereivel harcoltak. Stratégiai szinten a szemben 

állók sorában jelentkezett mind a megsemmisítésre, mind a kifárasztásra való törekvés, 

vagyis véleményünk szerint a délszláv konfliktusban a hadikultúrák közötti határvona-

lak elmosódását figyelhetjük meg. 

A Perzsa-öböl térségében vívott fegyveres konfliktusok közül az 1991-es, illetve 

a 2003-as Irak ellen vívott háborúkat emeltük ki. Úgy véljük, hogy ezekben a fegyveres 

konfliktusokban is megjelentek – sőt, napjainkban is jelen vannak – a különböző hadi-

kultúrák, és az eltérő elveik mentén tevékenykedő fegyveres erők körében szintén ta-

pasztalható, hogy egy másik hadikultúra eszközrendszeréből merítenek. Az 1991-es 

Öböl-háborúban az iraki fél a mozgáscentrikus hadikultúra eszközeit használva, az el-

lenséges fegyveres erőre közvetlen ráhatást gyakorolva rohanta le szomszédját, Kuvai-

tot. Az ellene felsorakozó szövetség először az anyagcentrikus hadikultúra elveinek 

megfelelően indirekt módon viselt hadat: a politikai és diplomáciai kényszerítő eszkö-

                                                 
488 Lásd az 1995-ös Vihar-offenzíva a knini Krajina ellen. Juhász József: Háborúk a Nyugat-Balkánon. 
329.p. 
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zök489 alkalmazása után, és a hadszíntérre való felvonulás befejeztével, az Irak-ellenes 

koalíció több mint egy hónapig tartó légi hadjáratot folytatott Szaddam Husszein kato-

nái ellen. A légiháború első szakaszában a kifárasztás dominált: iraki politikai, gazdasá-

gi, közlekedési pontokat támadtak.490 A légicsapások második és harmadik fázisa a szö-

vetséges szárazföldi csapatok majdani támadását volt hivatott előkészíteni, melyet már 

az ellenséges fegyveres erőkre való közvetlen ráhatásként értékelünk.491 A negyedik 

szakasz, valamint az Irak ellenes koalíció csapatainak szárazföldi támadása szintén di-

rekt ráhatást mutat492, és a mozgáscentrikus hadikultúra elvei mentén kerül végrehajtás-

ra. 

A 2003-ban lefolytatott iraki háború forgatókönyve – hadelméleti szempontból – 

igen hasonló képet mutat az 1991-es háborúhoz képest. Az Amerikai Egyesült Államok 

és szövetségesei először kimerítették az indirekt hadviselés nem-katonai493 és katonai494 

eszközeinek tárát, majd 2003 márciusában direkt ráhatással, közvetlen támadással sem-

misítették meg az iraki fegyveres erőket, ami ismét a mozgáscentrikus hadviselés jegye-

it hordozta magán. Az ország gyors megszállása után az irakiak – főleg a nagyvárosok-

ban, Bagdadban és Bászrában – városi gerillaharcba kezdtek a győztes szövetséges csa-

patokkal szemben495, amely ellen a koalíció különleges erőket vetett és vet be napjaink-

ban is. Véleményünk szerint a fenti közel-keleti konfliktusokban ismét a hadikultúrák 

közötti határvonalak elmosódásának lehetünk szemtanúi: a nyugati katonai koalíció 

stratégiája azt mutatja, hogy mind az anyagcentrikus, mind pedig a mozgáscentrikus 

hadikultúra elveit alkalmazták ellenfelükkel szemben, vagyis direkt és indirekt elemek 

is megfigyelhető a hadműveletek lefolytatásában. Az iraki erők alkalmazása hasonló 

tüneteket hordoz magában: bevetésük a fegyveres konfliktusok kezdetén a 

                                                 
489 ENSZ BT határozatokban megfogalmazott szankciók és embargó (ENSZ BT 661. határozata megtil-
totta a kereskedelmi kapcsolatokat Irakkal; a 665. határozat haditengerészeti blokádot vezetett be; a 670. 
határozat korlátozta az iraki légi járatok mozgását, valamint a korábbi szankciókat megsértő iraki hajók 
őrizetbe vételére szólított fel) Keegan, John: Az iraki háború. Európa Könyvkiadó, Bp., 2004. 121.p. 
490 Keegan, John: Az iraki háború. 124.p., vö. Morus Tamás: Utópia. 111-122.p. (A hadügyről) 
491 Keegan, John: Az iraki háború. 124.p. 
492 Keegan, John: Az iraki háború. 125. és 127-131.p. 
493 Keegan, John: Az iraki háború. 157-197.p. 
494 Ilyen katonai eszközök voltak pl. az Irak északi részén Szaddam Husszein rezsime ellen harcoló kur-
dok támogatása, valamint az 1991-es háborúhoz hasonló légi támadások az iraki politikai, gazdasági és 
közlekedési infrastruktúra ellen. 
495 Ezekről a harcokról a sajtó mint az Irakban folyó terrorizmusról, illetve az ellene folytatott küzdelem-
ről számol be, és a vezető politikusok is hasonlóképpen nyilatkoznak róluk. A hadelméleti megközelítés 
azonban mást mutat, lásd Forgács Balázs: Káosz vagy rend a gerilla hadviselésben? 99-100.p.; Jakus 
János – Tálas Péter: A terrorizmus elleni küzdelem katonai aspektusairól. In.: Múltunk, 2004., 4. szám, 
256.p.Nagy Miklós Mihály: A terrorizmus hadelmélete. 
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mozgáscentrikus hadviselést tükrözte, majd az ország megszállása után az iraki ellenál-

lás a gerilla hadviselés hadikultúrájából merített.496 

A 2001-ben az afganisztáni tálib rendszer ellen indított, az Amerikai Egyesült 

Államok vezetésével megvívott háborúban is megfigyelhető a hadikultúrák közötti hatá-

rok elmosódása. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások által kiváltott katonai akció 

előtt az USA igyekezett saját maga és szövetségesei számára kedvező, a tálibokat vi-

szont negatívan érintő nemzetközi politikai környezetet teremteni. Ellenfelük nemzet-

közi politikai szinten történő elszigetelésében egyértelműen az anyagcentrikus hadvise-

lés jellemzőit látjuk, a diplomáciai erőfeszítések Afganisztán külkapcsolati hálózatának 

ellehetetlenítését, egyben kifárasztását szolgálták.497 Szintén az anyagcentrikus hadikul-

túra jegyében, az amerikaiak fegyveres támogatást nyújtottak a tálib rendszer ellen Af-

ganisztán északi régiójában harcoló Északi Szövetségnek, sőt a későbbi szárazföldi 

küzdelmek megvívásának jelentős részét is szövetségesükre bízták.498 A kifárasztás je-

gyében az amerikai hadvezetés a pszichológiai hadviselést is alkalmazta: a tömegkom-

munikáció eszközeivel499 megkísérelte az afgán lakosságot szembefordítani a 

tálibokkal. A légitámadások kevés célpontot találtak a húsz éve permanens háború súj-

totta országban, így alkalmazásuk főleg a szárazföldi műveleteket segítette. Indirekt 

eszköznek fogjuk fel a katonai műveletet támogató haditengerészeti erő méretét, vala-

mint elhelyezkedését, mely a politikai nyomásgyakorlás egyik eszközeként került al-

kalmazásra.500 Az indirekt eszközök mellett az ország elfoglalását az Északi Szövetség 

csapatai, valamint a nemzetközi különleges műveleti erők hajtották végre, immáron a 

mozgáscentrikus hadviselés tüneteit mutató, korlátozott méretű támadásokkal. Ezeket a 

műveleteket a légierő, valamint a haditengerészet erői is támogatták. Az amerikai had-

vezetés – akárcsak Irakban – a direkt és az indirekt hadviselés kombinációjával, vagyis 

a mozgáscentrikus és az anyagcentrikus hadikultúra elemeinek vegyítésével hódította 

meg Afganisztán területének jelentős részét, de pacifikálni nem sikerült az országot a 

fokozódó gerilla akciók, valamint a helyi hadurak tevékenység miatt. Figyelemreméltó 

a szövetségesek részéről a különleges műveleti erők fokozott alkalmazása: a gerillák 

elleni hagyományos hadviselés korlátozott eredményessége miatt, a hagyományos fegy-

veres erők kénytelenek olyan alakulatokat alkalmazni, melyek kiképzésében és afga-

                                                 
496 A témáról lásd még Resperger István: Villámháború az Öbölben. In.: Új Honvédségi Szemle, 2006., 
2.szám, 82-105.p. 
497 Jakus János – Tálas Péter: A terrorizmus elleni küzdelem katonai aspektusairól. 257.p. 
498 Jakus János – Tálas Péter: A terrorizmus elleni küzdelem katonai aspektusairól. 260.p. 
499 Pl. a rádió, a televízió, a nyomtatott sajtó alkalmazása. Jakus János – Tálas Péter: A terrorizmus elleni 
küzdelem katonai aspektusairól. 260.p. 
500 Jakus János – Tálas Péter: A terrorizmus elleni küzdelem katonai aspektusairól. 261.p. 
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nisztáni alkalmazásuk során nagy hangsúlyt kapnak a gerillák elleni harcban leghatáso-

sabbnak bizonyuló, gerilla harcmodorhoz hasonlatos eljárások. Ez a tünet azonban csu-

pán a harcászat szintjére igaz, mert hadászati szinten a gerillák ellen a megsemmisítő 

hadviselés volt domináns. 

Véleményünk szerint a 2008 augusztusában kitört grúziai konfliktus is hipotézi-

sünket igazolja. A 2008. augusztus 7-én grúz támadással induló háborúban az ellentá-

madást végrehajtó orosz félnél is tapasztalható volt, hogy stratégiája több hadikultúra 

elemeit foglalta magába. A szárazföldi támadás célja Grúzia területének kettészakítása, 

valamint fegyveres erőinek szétverése volt.501 Az orosz 58. hadsereg ellentámadásában 

a grúz fegyveres erők megsemmisítését végrehajtotta: célját közvetlen ráhatással valósí-

totta meg, melyet a mozgáscentrikus hadikultúra megjelenésének értelmezünk. Az el-

lenséges fegyveres erők megsemmisítése után a zsákmányul ejtett grúz haditechnikai 

eszközöket az orosz erők megsemmisítették, illetve némelyeket további vizsgálatuk 

végett elszállították.502 A mozgáscentrikus hadikultúra mellett az anyagcentrikus hadi-

kultúra elvei is kimutathatóak a konfliktusban: a grúz kormányzati és gazdasági szerve-

reket a konfliktus kitörésével egy időben informatikai támadás érte, melyet ugyan az 

oroszok nem vállaltak magukra, mégis úgy véljük, szoros kapcsolatban állt ez a tevé-

kenység az orosz csapatok támadásával. A kormányzati szerverek, a telekommunikációs 

és szállítási vállalatok, valamint médiaportálok informatikai rendszerei elleni támadás 

indirekt stratégiai célú, hiszen ezek blokkolása közvetett módon hat a háború kimenete-

lére, adott esetben a lakosság befolyásolását is szolgálhatta.503 Indirekt célnak tartjuk 

továbbá, hogy az orosz fegyveres erők csapásai a grúz kikötőket (pl. Poti kikötőjét, 

amely kulcsfontosságú a grúziai olajszállításban), vasútvonalakat és közlekedési cso-

mópontokat is érintettek: ezeknek a támadásoknak szintén közvetett céljuk volt, hiszen 

Grúzia hátországának bénítása közvetett módon gyengíti a fegyveres erők lehetőségeit, 

de a közvéleményt is a grúz vezetés ellen fordíthatták a háborús károk láttán.504 Az au-

gusztus 13-án befejeződött háborúban – az alkalmazott eszközök hátterében meghúzódó 
                                                 
501 Deák János – Szternák György: Grúzia. (Elektronikus jegyzet). ZMNE, Bp., 2008.; internetes forrása: 
https://olibx.zmne.hu/cgi-
olib91/w207.bat?session=1131539802&infile=&sobj=2199&cgimime=application%2Fpdf (letöltés ideje: 
2008. október 27.), 19.p.; Rácz András: Az ötnapos háború – a grúziai konfliktus. In.: Nemzet és Bizton-
ság, 2008., 8. szám, 56.p. 
502 Ezzel tovább fokozták a grúz fegyveres erők megsemmisítését. Az oroszok érdeklődését főleg az ame-
rikai gyártmányú HUMVEE járművek, illetve az azokba szerelt kommunikációs berendezések keltették 
fel. Deák János – Szternák György: Grúzia. 19.p.; Rácz András: Az ötnapos háború – a grúziai konfliktus. 
56-57.p. 
503 Deák János – Szternák György: Grúzia. 18.p. Úgy véljük, hogy a kormányzati infrastruktúrára gyako-
rolt nyomás a fegyveres erőkre közvetett hatással jár. 
504 Deák János – Szternák György: Grúzia.17.p.; Rácz András: Az ötnapos háború – a grúziai konfliktus. 
55.p. 
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stratégiai célok eredetét kutatva – véleményünk szerint szintén megfigyelhető a hadikul-

túrák közötti markáns határvonalak elmosódása, hiszen orosz részről mind a 

mozgáscentrikus, mind pedig az anyagcentrikus hadikultúrára jellemző eljárások és 

eszközrendszer alkalmazásra került, bár az előbbi tünetei határozottabban jelentkeztek. 

Az arab-izraeli konfliktus háborúit külön-külön vizsgálva arra a megállapításra 

juthatunk, hogy a háborúkban a szembenálló felek egyértelműen ellenfeleik fegyveres 

erőinek megsemmisítésére törtek. Úgy vélték, hogy a háborúkat követő időszak békéjé-

nek egyik legfontosabb biztosítéka abban áll, ha ellenfeleiket megfosztják mindazon 

anyagi potenciáltól, konkrétan fegyveres erőiktől, melyek a jövőben fenyegetést jelent-

hetnek. Az évtizedenként, szinte menetrendszerűen bekövetkező konfliktusokban tehát 

– a közvetlen ráhatás, vagyis a direkt hadviselés jegyében – a mozgáscentrikus hadikul-

túra megjelenését látjuk, de ha a több évtizedes konfliktust nem elemeiben, hanem ösz-

szességében vizsgáljuk, kissé más kép bontakozik ki. A háborúk mögött óriási gazdasá-

gi, diplomáciai, politikai és ideológiai küzdelem zajlott, melynek hosszú távú céljaként 

már inkább a kifárasztást véljük felfedezni. A hidegháború alatt a szembenálló felek 

mindegyike igyekezett saját maga számára egy patrónus szuperhatalmat találni, aki biz-

tos hátteret jelentett az elhúzódó konfliktusban. A támogatás birtokában a konfliktusban 

érintett feleknek lehetősége nyílott diplomáciai, politikai és gazdasági eszközökkel, 

közvetett ráhatást gyakorolni ellenfeleikre: a gazdasági és politikai nyomásgyakorlás 

eszközrendszere, valamint az ideológiák ütköztetése már az indirekt hadviselés eszköz-

tárába tartozik. Az indirekt hadviselés irreguláris módja is jelen volt a küzdelmekben: az 

arab oldalon jelentkező terrorizmusban, vagy a palesztín felkelésekben már a gerilla 

hadviselés hadikultúrájának jellemzői fedezhetőek fel. Napjainkra a Közel-Keleten any-

nyiban változott meg a helyzet, hogy a Szovjetunió kilépésével az arabok saját erejük 

összefogását kísérlik meg befolyásos, az olajtermelés által biztosított nagy gazdasági 

háttérrel – és ezzel párhuzamosan növekvő politikai erővel – rendelkező arab országok 

támogatását megszerezve. Izrael továbbra is bírja az Amerikai Egyesült Államok támo-

gatását, mely szintén indirekt eszközökkel igyekszik támogatni legfontosabb térségbeli 

szövetségesét.505 Az arab-izraeli konfliktus küzdelmei mögött is felfedezhetőek a hadi-

kultúrák, valamint a közöttük levő határok elmosódása, hiszen a szembenálló felek stra-

tégiái a megsemmisítést és a kifárasztást is, mint stratégiai célt követik.506 

                                                 
505 Vö. Morus Tamás: Utópia. 115-117.p. (A hadügyről) 
506 Az arab-izraeli konfliktusokról, illetve nemzetközi politikai hátteréről bővebben lásd Oszetzky Tamás: 
Arab-izraeli háborúk: 1948-1982. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1984.; Fischer Ferenc: A kétpólusú világ 
1945-1989. Dialóg Kampusz Kiadó, Bp. – Pécs, 2005. 
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Napjaink hadügyében érzékelhető jelenség, hogy számos fegyveres konfliktus-

ban az egyik fél nyomasztó technikai fölényben van a szembenálló féllel szemben. Úgy 

véljük, hogy ez a tünet, vagyis az aszimmetria megjelenése és egyre növekvő intenzitá-

sa korunk háborúiban nem jelenti egy új hadikultúra megjelenését. Úgy véljük, hogy 

Fuller korábban – a gépesített hadviselés megjelenésével kapcsolatban – idézett monda-

ta minden hasonló jelenség kapcsán igaznak gondolható: egy új technika megjelenése a 

fegyveres konfliktusokban csupán a hadviselés új formáját jelenti, és nem egy új típusú, 

az eddigiektől gyökeresen eltérő új típusú háború megszületését.507 

A hadikultúrák közötti határvonalak elmosódását napjaink háborúi jellegének 

megváltozásában is tapasztalhatjuk. Ágh Attila munkája nyomán elmondható, hogy a 

hidegháború időszakában kettős stratégiai helyzet uralkodott: a nagyhatalmak szem-

pontjából nézve a konfliktus a kifárasztás jellegét mutatta. A két szuperhatalom szem-

benállása nem fajult konkrét fegyveres összecsapássá, mert az mindkettőjük számára a 

megsemmisítést jelentette volna.508 Emellett viszont számos helyi háborút vívtak meg 

kisebb-nagyobb szuverén államok, melyek mögött támogatóként mindkét szuperhata-

lom feltűnt. Ezekben a konfliktusokban – a szembenálló felek szándékait tekintve – az 

egymás megsemmisítésére való törekvés volt domináns.509 Amint már említettük Ágh 

Attila úgy vélte, hogy ezeknek a modern kisháborúknak négy típusa jött létre: az új 

konvencionális háború, a nem konvencionális háború, a destabilizációs háború és az 

anómiás konfliktus.510 Amint már a bevezetőben is leírtuk, ezek közül napjainkban a 

nem konvencionális és a destabilizációs háborúk és az anómiás konfliktusok intenzitása 

megnőtt. Hasonlóan értékelte a hidegháború utáni helyzetet Martin van Creveld is: vé-

leménye szerint 1945 óta a háborúk 75%-a nem államok között, hanem eltérő politikai 

nézetet képviselő csoportok között zajlik, sőt az 1992 elején zajló húsz konfliktus közül 

                                                 
507 Fuller, John Frederic Charles: A gépesített háború. 457.p. Az idézetet lásd a 2.3. fejezetben. 
508 Ha „…a jelenleg rendelkezésre álló nukleáris pusztító energiát nem csupán elrettentésre használnák, 
hanem szabadjára is engednék, akkor abból nem »háború« keletkezne, hanem »káosz«, a háború ugyanis 
szervezett tevékenység, amely a káosz viszonyai között nem folytatható.” Liddell Hart, Basil Henry: Stra-
tégia. 550.p.; a termonukleáris világháború értelmetlenségéről lásd még Nagy Miklós Mihály: A katonai 
erőszak elmélete és a XX. század. 168.p. 
509 Ágh Harle-t idézi: „A nagyháború valószínűsége csökkent, bár nem tűnt el véglegesen, ami a nukleáris 
fegyverzetet illeti. A másik oldalról azonban, ahogy a szuverén államok száma megnövekedett, a korláto-
zott háborúk gyakoribban lettek, akárcsak a polgárháborúk. Világunk politikai realitásának része maradt, 
hogy az államok politikai céljaik követésében a háborúhoz folyamodnak, ha az alkalmas eszköznek látszik 
céljaik elérésére. A háború természete ezért abban az értelemben változott meg, hogy egyes háborúk 
sokkal kevésbé valószínűvé váltak, mások pedig sokkal valószínűbbek és gyakoribbak, mint korábban.” 
Ágh Attila: Konfliktusok, háborúk. 164-165.p. (eredetiben Harle, Vilho: On the Alternatives to War and 
its Functions. Tampere Peace Research Institute, Current Research on Peace and Violence, 1986., 3. 
szám, 137.p.) 
510 Ágh Attila: Konfliktusok, háborúk. 161-191.p. 
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egyikben sem államok harcolnak egymás ellen.511 A későbbiekre is azt vetítette elő, 

hogy a fegyveres konfliktusokban megnövekedik az alacsony intenzitású konfliktusok 

és a gerilla jellegű konfliktusok valószínűsége, melyek főleg az államhatárokon belül 

fognak zajlani, s nem államok között.512 Ismét idézzük Liddell Hart mondatát, mely 

szerint „ha békét akarsz, értsd meg a háborút, különösen a gerilla- és a felforgató há-

borút.”513 Véleménye szerint a gerilla-hadviselés a XX. század konfliktusaiban jóval 

fontosabbá vált, mint korábban: a második világháború során már „szinte univerzális 

jelenségnek lehetett tekinteni.”514 Az angol teoretikus nagy jövőt jósolt a fegyveres 

konfliktusok e formájának: úgy vélte, hogy „…azért vannak terjedőben, mert összhang-

ban állnak a modern kor viszonyaival, ugyanakkor alkalmasak arra, hogy kihasználják 

a szociális elégedetlenséget, a faji lázongásokat és a nacionalista szenvedélyt.”515 

Amint már a korábbiakban utaltunk rá, a hidegháború kettős stratégiai helyzete a 

háborús erőszak kordában tartását eredményezte: a politika meggátolta annak önmér-

séklet nélküli alkalmazását, hiszen egy globális konfliktusnak nem lett volna nyertese. 

A helyi háborúkban megmutatkozó erőszak azonban a fokozódást mutatta, sokszor az 

önmérséklet teljes hiányával, de megállapítható, hogy a szuperhatalmi szembenállás 

politikai tényezője bizonyos mértékben képes volt ezek kordában tartására. A hideghá-

ború végével azonban úgy tűnik, hogy ez a kordában tartó erő eltűnt: napjaink 

destabilizációs háborúiban és anómiás konfliktusaiban az erőszak látszólag öncélú. A 

küzdelem főleg nem-katonai célpontokra mért pusztító csapások sorozata, melyek egyre 

mélyebben érintik a szemben álló társadalmi csoportokat, sőt egyes konfliktusokban ez 

leszűkül „az ösztönös, rendezetlen és váratlan politikai erőszakra, illetve fegyveres ösz-

szeütközésekre.”516 Az öncélú erőszak azonban – mint Clausewitznél is517 – ideiglenes, 

csak ennek az állapotnak napjainkban megnő az időtartama: hiányzik az erőszakot kont-

roll alatt tartó nagyhatalmi akarat, sőt sok esetben a belső politikai szabályozó erő is. 

Ennek az a következménye, hogy az erőszak – megjelenési formáit tekintve – parttalan-

ná kezd válni és egyfajta öngerjesztő folyamat indul be. A háborús erőszak formái bő-

vülnek, egyre brutálisabbá válnak: egyre gyakoribbak a lakosságot érő megfélemlítő 

hatású támadások, a tudatos gazdasági és környezeti károkozások, és – ahogyan a Szo-

                                                 
511 Creveld, Martin van: High Technology and the Transformation of War II. In.: RUSI Journal, 1992., 6. 
szám, 62.p. 
512 Creveld, Martin van: High Technology and the Transformation of War II. 64.p. 
513 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 550.p. 
514 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 551.p. 
515 Liddell Hart, Basil Henry: Stratégia. 553.p. 
516 Ágh Attila: Konfliktusok, háborúk. 188-189.p. 
517 Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. 54-55.p. 
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mália partjainál tevékenykedő kalózok aktivitása is jelzi – jelentkezik a megélhetési 

hadviselés is. 

Az erőszak saját belső öngerjesztő folyamata azonban valóban csak ideiglenes 

jellegű, mert amint az adott térségben – az egyre durvuló háborús cselekmények miatt – 

megjelenik a hatalmi tényező, vagyis megjelenik a nagyhatalmi politika, máris mint a 

háborús erőszakot mérséklő tényező tűnik fel: Ágh Attila szerint „a globális válságsza-

bályozás és a »kiterjesztett biztonságfogalom« szempontjából elsőrendű jelentőségű a 

világtermelés és a világérintkezés globalizálódása, amely a globális erőforrások és azok 

elosztása, biztosítása és a velük való hosszabb távú gazdálkodás kérdését is felveti”518, 

és megköveteli a nagyhatalmaktól a kialakult problémák mielőbbi kezelését. 

Az erőszak új formáinak kezelésében sokfajta eszközrendszert kell alkalmazni, 

hiszen a jelenségek is sokszínűvé váltak. Így együttesen kerülnek alkalmazásra a direkt 

és az indirekt hadviselés eszközei: a közvetlen ráhatás mellett a közvetett ráhatás eszkö-

zei is megjelennek, vagyis a fegyveres erő mellett a lakosság is a háborús erőszak cél-

pontjává, olykor aktív részesévé válik. A háború eszközrendszere kibővül, a katonai és a 

nem-katonai eszközök egymás mellett kerülnek alkalmazásra. A háború eszközei min-

dig tükrözik a háború mögött meghúzódó politikai akaratot, vagyis napjainkban is meg-

figyelhető a tünet, miszerint a politikai elem súlya fokozódik a fegyveres küzdelemben. 

Úgy véljük, hogy Clausewitz mondatai napjainkban is igazak: „A háború tehát nemcsak 

azért változó, kaméleonhoz hasonló jelenség, mert jellegét mindig az adott helyzethez 

idomítja, hanem azért is, mivel valamennyi megnyilvánulása, a bennük uralkodó irány-

zatok szerint, csodás hármasságot mutat. Ennek első alkotóeleme: az eredendő háborús 

erőszakból, a vak ösztönökből táplálkozó gyűlölet és az ellenséges érzület, a második: a 

véletlen és a valószínűség játéka, melynek folytán a háború a lelkierők próbájává válik, 

és végül a harmadik: a politikai eszköznek az értelem körébe vágó, de alárendelt szere-

pe.  

E hármas jelleg első oldala a hadat viselő népet, a második a hadvezért és a 

haderőt, a harmadik pedig az államvezetés körét érinti. A háborút kiváltó szenvedélynek 

már eleve ott kell izzania a nép lelkében; a hadvezértől és az alkalmazott haderő értéké-

től függ a véletlenadta lehetőségek bátor és eredményes kihasználása, de a politikai 

célokat az államvezetés tűzi ki.”519 Ez a folyamat eredményezi a napjainkban is létező 

hadikultúrák közötti határvonalak elmosódását, sőt teljes feloldódását.  

 

                                                 
518 Ágh Attila: Konfliktusok, háborúk. 192-193.p. 
519 Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. 58.p. 
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6. ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

Doktori értekezésünk a hadikultúrák kérdéskörének vizsgálatát tűzte ki feladatá-

ul. Hipotézisünk megfogalmazásakor arra kerestük a választ: korunk hadügyében a Ko-

vács Jenő által megalkotott fogalom él-e, valamint a magyar katonai gondolkodó szerin-

ti, a hadikultúrák közötti éles határvonalak megfigyelhetőek-e. Úgy véljük, hogy a ha-

dikultúrák témakörének vizsgálata napjaink hadügyében aktuális, hiszen korunk hábo-

rúi, azok megvívásának módja(i) sok szempontból – főleg az alkalmazott eszközök új-

szerűsége miatt – átalakulásban van. Disszertációnk tárgyát alkalmasnak véljük a hábo-

rúk jellemzőinek leírására, még akkor is, ha valljuk, hogy a tények bármely csoportosí-

tása sokszor bizonyos erőszak magukon a tényeken. A fegyveres konfliktusok erőszak-

elméleti alapokon való vizsgálata közelebb vihet a háborúk alapvető céljainak feltárásá-

hoz és megismeréséhez. 

A hadikultúrák problémakörének vizsgálata nem új a magyar hadtudományban, 

hiszen bő két évtizeddel korábban néhai Kovács Jenő altábornagy már foglalkozott a 

kérdéssel a rendszerváltás utáni Magyarország lehetséges katonai stratégiája elméleti 

alapjainak megfogalmazásakor. A hadikultúrák akkor kerültek Kovács Jenő látókörébe, 

amikor azzal foglalkozott, hogy a Varsói Szerződésből kilépett, de az Észak-atlanti 

Szerződés Szervezetébe még nem belépett Magyarország átalakuló hadügyét milyen 

főbb elméleti rendszerek, elvek és teóriák mentén kellene továbbfejleszteni. Kovács 

Jenő feltárta a különböző hadikultúrák alapjait, de korai halála befejezetlenné tette élet-

művét, így a hadikultúrákkal kapcsolatos kutatásait is. Ez lehet a magyarázata, hogy 

csupán a hadikultúrák meglétét hangsúlyozta, hadelméleti alapjaik teljes mélységű feltá-

rását már nem végezhette el, így nem juthatott el annak a ténynek a felismerésére, hogy 

a hadikultúrák nemcsak hogy léteznek a hadügyben, de ott komplex módon jelentkez-

nek. 

Kutatásaink során – tisztelegve Kovács Jenő életműve előtt is – a hadikultúrák 

létezését tényként kezeltük, és e kiindulópontra igyekeztünk értekezésünket felépíteni. 

A munka során hamar kiderült, hogy a témakör jóval alaposabb alapkutatásokat igényel, 

mint az kezdetben látszott, így fokozatosan a disszertációnk címét is alcímmel kell bőví-

teni. Úgy véltük, hogy a hadelméleti alapok feltárása nélkül nem lehet tovább kutatni a 

témakört, így kutatásunk főleg primer hadelméleti források feldolgozását tűzte ki céljá-
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nak, melyek feltárásában és csoportosításában Kovács Jenő rendszerét használtuk fel. 

Kutatásaink eredményeit az alábbiakban összegezhetjük:  

1. Értekezésünk első fejezetében feltártuk a hadikultúrák fogalmának historiog-

ráfiai hátterét, bemutattuk a fogalom magyarországi megjelenésének főbb kultúrtörténe-

ti állomásait, valamint – követve az egyetemes és a hazai hadtudományi kutatási mód-

szertant – elhelyeztük azt a Clausewitz-i hadelméleti rendszerben. Az adott társadalmi 

csoportok viszonyulása a hadügyhöz tetten érhető nemcsak a hadtörténelmi példák kuta-

tásakor, hanem az adott társadalom a katonai kérdésekkel foglalkozó alkotóinak művei-

ben is. A hadtörténelem fontos segítség a különböző kultúrkörök hadviselési módjainak 

megismerésekor, de úgy véljük, hogy a legteljesebb kép akkor adható egy kor, illetve 

kultúra hadügyéről, ha nemcsak a gyakorlatot, de az elméletet is megvizsgáljuk. Így 

disszertációnkat, mely nem hadtörténelmi tárgyú dolgozat, főként hadelméleti gondol-

kodók munkáira építettük. A historiográfiai háttér feltárásakor néhány példa erejéig 

eltértünk vizsgált korunktól, ezt azért tettük, mert úgy gondoljuk, hogy az újkor hajna-

lán alkotó szerzők (Machiavelli, Morus, Montesquieu) hatása a későbbi idők hadelméle-

ti gondolkodóinak munkáiban visszaköszönt, azokra – sokszor indirekt módon – mély 

hatást gyakorolt. A hadikultúrák fogalmának megjelenésében kulcsfontosságúnak érez-

zük, hogy a hidegháború időszakában főleg a nyugati hadelméletben felismerték a stra-

tégia fogalmának bővülését. Ez a folyamat vezetett el az 1980-as évek végén ahhoz, 

hogy az angolszász hadügyi gondolkodásban kialakult a military culture kifejezés, mely 

kiindulópontként szolgált Kovács Jenő és így – követőjeként – számunkra is. 

2. A hadikultúra fogalmának magyarországi megjelenése egy időben történt a 

magyar hadügy átalakításának igényével. A hidegháború évtizedeiben az orosz-szovjet 

hadtudomány által determinált magyar hadtudománynak az 1990-es években kettős 

problémával kellett szembenéznie: a hidegháború utáni időszak új típusú és új eszkö-

zökkel megvívott fegyveres konfliktusok sorát hozta, ami hazánkban – az Észak-atlanti 

Szerződéshez való csatlakozással járó szükségszerű – haderő-átalakítást eredményezett. 

A kettős elvárásnak való megfelelés igénye vezette Kovács Jenőt nagy ívű kutatásai 

megindításához, amelyeknek a hadikultúrák témakörét vizsgáló eleme segítséget kívánt 

nyújtani a kor hadügyi problémáira válaszokat kereső magyar hadügy számára, konkré-

tan fogalmazva: milyen irányba fejlődjön tovább a magyar hadügy. Véleményünk sze-

rint – és erre tanít Kovács Jenő életműve is – egy adott korszak hadügyi kihívásaira csak 

akkor adható megfelelő válasz, ha az adott kor háborúinak elveit és mozgatórugóit is-
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merjük – erre kínált, sőt meggyőződésünk szerint, napjainkban is kínál megoldást a ha-

dikultúrák kutatása. 

3. Disszertációnkat az egyetemes és magyar hadelmélet módszertanát követve 

Carl von Clausewitz elméleti munkásságára építettük. Úgy véljük, hogy a porosz kato-

nai teoretikus Vom Kriege című munkájának legfőbb megállapításai napjaink hadügy-

ének leírására is messzemenőkig alkalmas. Elismerjük, hogy Clausewitz számos megál-

lapítása kora hadügye eseményeinek leírásakor, értelmezésekor született, de úgy gon-

doljuk, hogy a háborús erőszak elméletéről szóló rész megfelelő alapokat nyújt a hadi-

kultúrák témakörének kutatásához. Emiatt vált disszertációnk szerves elemévé 

Clausewitz hadelmélete, mely megközelítési és elemzési szempontokat nyújtott az 

egyes hadikultúrák vizsgálatához. 

4. Az egyes hadikultúrák vizsgálatakor azonos módszertant alkalmaztunk. A 3. 

számú melléklet („A hadikultúrákat összehasonlító táblázat”) kategóriái alapján bemu-

tattuk, hogy a különféle hadikultúrákról – a mozgáscentrikus, az anyagcentrikus és a 

gerilla hadviselés hadikultúrája – Kovács Jenő miként vélekedett, feltártuk alapvető 

jellemzőiket a segédtáblázat kategóriái alapján, valamint a legfőbb hadelméleti klasszi-

kusaik alapján összegeztük mindegyik hadelméleti tézisrendszerét. 

5. A mozgáscentrikus hadikultúra vizsgálatakor, a főbb katonai teoretikusok 

műveinek elemzése során bizonyosodtunk meg arról, hogy disszertációnk hipotézise, 

miszerint a hadikultúrák közötti, korábban feltételezett éles határvonal elmosódik, valós 

jelenség. A mozgáscentrikus hadviselés Kovács Jenő feltételezése szerint főként a szá-

razföldi országokra volt jellemző, viszont az alapvető XX. századi teoretikusokat vizs-

gálva megfigyeltük, hogy az elmélet legkorábbi képviselői Nagy-Britanniában és Fran-

ciaországban alkottak, de megjelentek a ténylegesen szárazföldi hatalomként leírható 

Németországban és a Szovjetunióban. 

6. Hasonló jelenséget tapasztaltunk az anyagcentrikus hadikultúra hadelméleti 

hátterének vizsgálatakor is. A hadtörténelmi példák kutatásakor arra figyeltünk fel, 

hogy a háborús gyakorlat nem igazolta a kifárasztás eszközrendszerének egyértelműen 

döntő hatását a háború végkimenetelére vonatkozóan. Bár az angolszász hatalmak köré-

ben – nagyban politikai berendezkedésük okán – az indirekt hadviselés alkalmazása 

élvezett elsőbbséget, a hadtörténelmi példák arra világítottak rá, hogy a fegyveres konf-

liktusok győztes befejezéséhez a fenti hatalmak a direkt hadviselés eszközrendszerét is 

alkalmazták. 
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7. A hadikultúrák közötti választóvonal elmosódása leginkább a napjaink vilá-

gának katonai képét meghatározó gerilla hadviselés hadikultúrája esetében érhető tetten. 

A indirekt hadviselés irreguláris válfajának hadelméleti alapjai azt mutatják, hogy a 

fegyveres küzdelemnek e fajtája a harc kezdeti fázisában kizárólag csak indirekt eszköz-

rendszer alkalmazásával próbálja ráerőszakolni akaratát ellenfelére. Mao és Giap mun-

kássága azonban arra hívta fel figyelmünket, hogy egy elhúzódó konfliktus esetén a 

gerillaerők fejlődésen mennek keresztül: az irreguláris csapatokból egy reguláris haderő 

fejlődik ki, melynek hadviselési módja is átalakul. Ez a kialakult reguláris haderő im-

máron a direkt hadviselés (vagyis a mozgáscentrikus hadikultúra) eszközrendszerét (is) 

alkalmazza ellenfelével szemben, de – amint az kitűnik a két említett teoretikus mun-

kásságából – a fegyveres erők sorai között a gerillaerők továbbra is harcolnak, az indi-

rekt hadviselés (sokszor az anyagcentrikus hadikultúra) eszközeit alkalmazva. Úgy vél-

jük, hogy a gerilla hadviselés evolúciója során kialakuló kettősség a legjobb példája a 

hadikultúrák közötti határvonalak teljes feloldódásának. 

8. A második, a harmadik és a negyedik fejezetben elméleti munkák elemzésével 

próbáltuk igazolni hipotézisünk állításait, de az elméleti kutatások helyessége csak ak-

kor mérhető le igazán, ha azt a gyakorlat is igazolja. Az ötödik fejezetben megvizsgál-

tuk, hogy a közelmúlt legjelentősebb fegyveres konfliktusai vajon alátámasztják-e elmé-

leti fejtegetéseinket – vagyis az egyetemes és hazai hadtudomány kutatásmódszertaná-

nak megfelelően hadtörténelmi példákat elemezve kíséreltük meg hipotézisünket alátá-

masztani. Az elmúlt húsz esztendő háborúi közül a délszláv konfliktust, az Irak ellen 

vívott háborúkat, az afganisztáni háborút, a grúziai konfliktust, valamint az arab-izraeli 

háborúkat vettük górcső alá. Az említett háborúk esetében, a hadtörténelmi események 

vizsgálata során megállapítottuk, hogy a három hadikultúra jelen van napjaink hadügy-

ében is. A szembenálló fegyveres erők a háborús erőszak alkalmazása során a három 

hadikultúra valamelyikét mintegy „vezérfonalként” használták, de a fegyveres küzde-

lemben – a körülmények alakulása miatt – más hadikultúrák eszközrendszere is megje-

lent a domináns hadikultúra elemei mellett, vagyis a hadikultúrák komplex módon, esz-

közrendszereiket tekintve sokszor egymással keveredve jelennek meg a hadviselő fe-

leknél. Ez utóbbi jelenség igazolta hipotézisünk talán legfontosabb feltételezését, misze-

rint a hadikultúrák közötti elméleti határvonalak elmosódnak, helyenként teljesen felol-

dódnak a fegyveres konfliktusok során. 
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A fentiek alapján eddigi munkánk új tudományos eredményeinek tartjuk: 

1. Feltártuk a hadikultúrák tudományelméleti historiográfiáját, megfogal-

maztuk – kiegészítve a Kovács Jenő-i kutatásokat – ezek magyar hadtu-

dományi keletkezéstörténetét. 

2. A különböző hadikultúrákra jellemző releváns szakirodalom főbb köré-

nek feltárása után összefoglaltuk és meghatároztuk az egyes hadikultúrá-

kat jellemző hadelméleti iskolákat, azok téziseit és nézetrendszerét. 

3. A közelmúlt legjelentősebb fegyveres konfliktusainak vizsgálata útján 

bemutattuk a hadikultúrák létezését korunk hadügyében s ezen belül iga-

zoltuk a közöttük levő határok elmosódását. 

4. Az alapkutatásaink során feltártuk Kovács Jenő hadtudományi munkás-

ságát – különös tekintettel a hadikultúrákra –, szakmai tudományos élet-

rajzát, valamint rávilágítottunk a hadelméletben elért tudományos ered-

ményeire s egyben bizonyítottuk munkásságának igazodását korunk 

egyetemes hadelméletének fejlődési tendenciáihoz. 

Ajánlásainkat az alábbiakban foglaljuk össze: 

1. Disszertációnk elkészítésének nem titkolt célja az volt, hogy emléket állítson 

Dr. Kovács Jenő több évtizedes hadtudományi munkásságának. Ennek a tudományos 

produktumnak a további vizsgálata feladata lehetne az utókor hadtudományi kutatói 

számára, hiszen a katonatudós korai halála számos kérdést nyitva hagyott.  

2. Úgy gondoljuk, hogy jelen disszertáció is még rejt kutatandó területeket ma-

gában. Szakirodalmi forrásbázisunk további elméleti dokumentumokkal, pl. a frankofón 

hadelméleti források feldolgozásával tovább bővíthető, amivel a hadikultúra fogalmá-

nak historiográfiai elemzése még teljesebbé válna. 

3. A három hadikultúra külön-külön is egy-egy doktori értekezésnek lehet témá-

ja: a további hadelméleti, vagy akár interdiszciplináris kutatások kiegészülhetnek alapo-

sabb hadtörténelmi, politikatudományi és kulturális antropológiai vizsgálatokkal. Mind-

három területnek a hadikultúrákkal való kapcsolata alaposabb kutatásokat igényel (pl. a 

hadtörténelmi példák mélyebb elemzése a hadművészet szempontjából; egy adott állam 

politikai rendszerének és kultúrájának hatása annak hadviselésére). Természetesen nem 

állítjuk, hogy napjaink és a jövő fegyveres konfliktusai majd nem „termelnek ki” ma-

gukból egy új – Deák János által feltételezett – hadikultúrát: ha ez bekövetkezne, annak 

tudományos elemzéséhez is módszertani segítséget nyújthat a jelen disszertáció. 
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4. Úgy véljük, hogy kutatásaink alternatív elemzési rendszert kínálnak napjaink 

fegyveres konfliktusainak vizsgálatához. Megközelítési rendszerünket alkalmazva, tu-

dományos eredményeinket felhasználva megérthetjük a fegyveres konfliktusokban har-

coló felek háborús cselekedeteinek mozgatórugóit, okait. A gyakorlatban ez lehetővé 

teszi – adott esetben, érintettség okán – a legmegfelelőbb és leghatékonyabb háborús 

eszközök kiválasztását és alkalmazását, a győzelem kivívása érdekében. A jövő fegyve-

res konfliktusaira való felkészülés mindig a múlt és a jelen háborúinak elemzéseivel 

történik, ezért úgy gondoljuk, hogy disszertációnk közvetlen segítséget nyújthat az ilyen 

elemzések elkészítéséhez, így közvetett módon hozzájárulhat a magyar fegyveres erők 

háborús és békemissziós felkészítéséhez is. 

5. Véleményünk szerint disszertációnk módszertanát követve narratívát lehetne 

adni abban az összefüggésben, miszerint a NATO tagállamok hadikultúrái befolyásol-

ják-e az adott ország nemzetközi katonai szerepvállalását. 

6. Kovács Jenő életműve, illetve abból kiemelve, a hadikultúrák problematikája 

évek óta kötelező tananyag a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem graduális és 

posztgraduális képzési formáiban. A katonatudós tudományos munkásságának és a ha-

dikultúrák kérdéskörének oktatása és feldolgozása azonban eddig számos nehézségbe 

ütközött, mind az oktatók, mind a hallgatók számára, hiszen összefoglaló jellegű tudo-

mányos munka még alig született a témában. Értekezésünk – a szükséges átdolgozás 

után – egyetemi tansegédlet vagy jegyzet formájában megoldást kínálna az oktatásban 

résztvevőknek. A disszertáció interdiszciplináris megközelítése okán úgy gondoljuk, 

akár szélesebb olvasóközönség érdeklődését is felkeltheti, így értekezésünket a témában 

írandó tudományos népszerűsítendő feldolgozások, mélyebb művek alapjának is tarthat-

juk. 
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet: KOVÁCS JENŐ SZAKMAI ÉLETRAJZA520 

Kovács Jenő 1929. július 4-én született Szegeden. Apja Kovács Jenő állami taní-

tó, majd általános iskolai igazgató, anyja Bereczki Jusztina. Két gyermeke született: 

András (1951.) és Jenő (1953.) 

Kovács Jenő 1935 és 1939 között Mártély községben végezte az elemi iskola 

négy osztályát, majd gimnáziumi tanulmányait Hódmezővásárhelyen kezdte meg. A II. 

világháború alatt, 1944-ben, mint leventét az osztrák határig vitték, de onnan hazaszö-

kött. Gimnáziumi tanulmányait 1948-ban fejezte be és ugyanebben az évben belépett a 

Magyar Kommunista Pártba (később tagja a Magyar Dolgozók Pártjának, illetve a Ma-

gyar Szocialista Munkáspártnak). 1948. április 15-én kezdte meg katonai szolgálatát a 

Magyar Néphadsereg állományában: Esztergomtáborba kerül alapkiképzésre, ahol a 2. 

honvéd önálló lövészzászlóalj géppuskás századánál előbb irányzó, majd rajparancsnok 

lett. 

1948. október 20-án bevonult a Honvéd Kossuth Akadémiára, ahol a Gábor 

Áron ezred 6. lövészszázadában lett akadémista. Önéletrajza szerint akadémiai tanul-

mányai alatt figyelte a kiképzésükért felelős tiszteket és azok magatartását – amit hasz-

nosnak talált, átvett tőlük. Az Akadémián versenyfelelős lett, majd káderesként politi-

kai, katonai és polgári vonatkozású tárgyakból hallgatótársait korrepetálta. Az Akadé-

mia zárógyakorlatán akadémiai parancsnoki dicséretben és tárgyjutalomban részesítet-

ték, mint géppuskás szakaszparancsnokot a jól végzett munkáért. Akadémiai tanulmá-

nyait 1949. július 17-én fejezte be, előléptették alhadnaggyá521 és 7 hónapos módszerta-

ni továbbképzésre Pécsre helyezték a Dózsa Gyalogostiszti Iskolába, ahol rövidesen 

századparancsnoki beosztásba került az alosztály-parancsnoki tanfolyamon.522 Az 1950-

es kiképzési év kezdetén a Lőkiképzési Tanszékre került, mint lőkiképzési előadó.523 

1950. november 1-jén hadnagyi rendfokozatba léptették elő.524 

                                                 
520 Dr. Kovács Jenő MN 478/340. számú személyi gyűjtője (Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Inté-
zet és Múzeum Levéltár és Irattár, Központi Irattár) alapján. A személyi gyűjtőbe való betekintést fia, 
Kovács Jenő engedélyezte, amiért köszönet illeti.  
521 25800/Eln. HM 
522 Tevékenységét parancsnoka dícsérettel ismerte el: „Fegyelem és belrend terén jó eredményeket ért el, 
fejlődése jó eredményt mutat” indoklással. 
523 A 6. század I. és II. géppuskás szakaszát tanította. 
524 15368/Szü. HM alapján 
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1951. szeptember 28-tól két éven keresztül a Honvéd Akadémia hallgatója: ta-

nulmányai során kétszer illették dicsérettel kiváló tanulmányi eredménye miatt. 1953-

ban kiváló eredménnyel végezte el összfegyvernemi tagozaton z Akadémiát, miközben 

1952. november 7-én főhadnaggyá léptették elő.525 Végzése után a kiváló képességű 

tisztet a Honvéd Akadémia Hadműveleti-harcászati Tanszékére helyezik, először általá-

nos harcászati főelőadó, majd vezető főtanár lesz a hadosztály-hadtest oktatási csoport-

ban. 1956. március 7-én megkapta századosi kinevezését.526 

Az 1956-os budapesti eseményekben való részvételét az 1958-as hivatásos tiszti 

minősítéséből és saját, 1962. január 24-én keltezett önéletrajzából lehet rekonstruálni. 

Ezek szerint Kovács Jenő 1956. október 24-én és 25-én a Zrínyi Miklós Katonai Aka-

démia (ZMKA) őrségében beosztottként, 25-től 29-ig a Nemzeti Színháznál rajparancs-

nokként, és október 29-től november 4-ig a Parlament őrségében – a korabeli beszámo-

lók alapján – beosztottként és kísérőként szolgált. A szovjet megszállást követően no-

vember 11-ig lakásán tartózkodott, majd bevonult a ZMKA-ra. Az itt teljesített őrszol-

gálat után 1956. november 25-e és december 25-e között az Orló utcai Szovjet Parancs-

nokság objektumőrségébe helyezték, majd 1957. február 15-ig a IX. kerületi 2/5. karha-

talmi században rajparancsnokként szolgált. 

A forradalom leverését követő konszolidáció után Kovács Jenő folytatta oktatói 

tevékenységét a ZMKA-n. 1957. október 28-án a Hadműveleti-harcászati Tanszék tan-

székvezető-helyettese lett527 és ugyanezen év december 2-án előléptették őrnaggyá.528 

Egyetemi pályafutását rövid csapatszolgálat szakította meg: 1958. február 1. és április 

30. között a 62. gépkocsizó lövészezred ezredparancsnok-helyetteseként szolgált – te-

vékenységét dicsérettel és jutalommal ismerték el feljebbvalói. 1958-as parancsnoki 

minősítése szerint Kovács Jenő kiváló szellemi képességekkel, igen jó tárgyi tudással és 

bőséges módszertani tapasztalattal rendelkező oktató volt. Oktató-nevelő munkáját jó 

pedagógiai érzékkel, nagy gyakorlattal és igen jó eredménnyel végezte, mind elméleti 

mind pedig módszertani szempontból. A tudományos kutatómunkát is ekkoriban kezdte 

el: tanszékén tanulmányok és oktatásmódszertani tanári segédletek kidolgozásában vett 

részt. 

                                                 
525 050000/Szü. HM alapján. 
526 0270/Szü. HM alapján. 
527 0452/HM alapján. 
528 0551/HM alapján. 
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Kovács Jenő első publikációja529, amely tanszéke oktatási profiljához kapcsoló-

dott 1961-ben jelent meg.530 A tanulmány azt vizsgálta, hogy a korszerű harc elvei mi-

ként valósulnak meg a Magyar Néphadsereg harcászati gyakorlatain: ezzel kapcsolatban 

megemlítette a csapatok vezetésének kérdését, valamint azok kiképzettségét. A MN 

gyakorlatain tapasztalt hiányosságok okait elemezve hangsúlyozta az elmélet és a gya-

korlat egységének fontosságát, amely a parancsnokok elméleti képzettségének, vezetési 

gyakorlatának és a csapatok kiképzettségének függvénye. 

1961. február 15-től november 1-jéig Kaposvárra vezényelték a 9. gépkocsizó-

lövész hadosztályhoz, ahol hadosztály törzsfőnökként teljesített szolgálatot.531 Ugyan-

ezen év októberétől előkészítő tanfolyamon vett részt, amely külföldi tanulmányaihoz 

adott felkészítést: 1962. augusztus 15-től 1964-ig a Szovjetunió Fegyveres Erői Vezér-

kari Akadémiájának hallgatója volt. Tanulmányai alatt 1963. december 2-án alezredessé 

léptették elő.532 A szovjet fakultás-parancsnok, Ljudnyikov vezérezredes által írt jellem-

zés szerint Kovács Jenő az Akadémián jelentős mértékben kiszélesítette hadműveleti-

harcászati látókörét, államvizsgáját hadműveleti művészetből kiváló eredménnyel ab-

szolválta, és összességében az Akadémia programját jó eredménnyel végezte el.533 

Hazatérése után Kovács Jenő ismét a ZMKA-ra került, de már a Hadműveleti-

harcászati Tanszék tanszékvezetőjeként és a ZMKA parancsnoka harcászati és tudomá-

nyos helyettesének hadműveleti segítőjeként folytatta tovább oktatói és nevelői tevé-

kenységét. 1965-ben a ZMKA parancsnokának hadműveleti-harcászati és tudományos 

helyettesévé, 1967. október 1-jén, immáron ezredesként534, a parancsnok tudományos 

helyettesévé nevezték ki. Az Akadémián ekkor kezdték meg kidolgozni az első hadmű-

veleti tanfolyam korszerű programját, amiben Kovács Jenőnek döntő szerepe volt: nem 

véletlen, hogy az első tanfolyami osztálynak is ő lett a parancsnoka. 

Tudományos publikációs tevékenysége ismét megélénkült ebben az időben, ami 

a kandidátusi fokozat megszerzésére való felkészülés egyik állomásának tudható be. 

Kovács Jenő ekkor kezdett el foglalkozni a hadsereg-találkozóütközet problematikájá-

val, amely a kor hazai és külföldi hadtudományi életnek és szakirodalmának egyik fon-

tos kérdése volt. Az atomháború körülményeit boncolgatva publikációi gondosan körbe-
                                                 
529 Kovács Jenő: Az elmélet és a gyakorlat egysége, megvalósításának néhány problémája alegységeink 
harcászati kiképzésében. In.: Honvédségi Szemle, 1961., 11. szám, 19-25.p. 
530 Kovács Jenő 1958. hivatásos tiszti minősítési lapja (MN ZMKA 13577) alapján. 
531 032/HM alapján. 
532 0486/HM alapján. 
533 Kovács Jenő alezredes jellemzése a Szovjetunió Fegyveres Erői Vezérkari Katonai Akadémiájáról 
(száma: 25531) 
534 1967. április 4-től, 0165/HM alapján. 
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járták a vizsgált terület fontosabb kérdéseit: vizsgálta az atomfegyverek szerepét a jövő 

háborújában, kifejtve hogy alkalmazásuk kedvező körülményeket teremt az ellenség 

gyors szétzúzásához, így a saját hadműveleti cél eléréséhez535; Kovács Józseffel közös 

publikációjában a hadsereg támadó hadműveleteinek alapjait ismertette, hiszen az 

atomcsapások után a hadseregekre, illetve a frontokra hárult az ellenség szárazföldi csa-

patainak teljes megsemmisítése.536 Kovács Jenő vizsgálta a szárazföldi csapatok had-

műveleti művészetének és gyorsütemű támadásának kérdéseit, s hangsúlyozta, hogy 

szerepük már nem vitathatatlanul elsődleges a hadászati rakétacsapatok megjelenése 

után. Rámutatott arra, hogy a hagyományos szárazföldi fegyveres erők alkalmazásakor 

kulcskérdés a minél gyorsabb támadó ütem elérése: ezt az akkor érvényben lévő eljárási 

szabályok módosításával, illetve a légiszállítás mind szélesebb körű alkalmazásával 

gondolta megvalósíthatónak.537 Kutatásai és publikációi ekkor már a találkozóütközet 

fogalmát, kialakulását, fejlődését és megvívásának módjait is érintették. 

A találkozóütközet538 kérdésköre a kor egyik legaktuálisabb hadtudományi prob-

lémája volt, hiszen a jövő háborújának megvívásával kapcsolatban fontos kérdés volt, 

hogy a kölcsönös atomcsapások után a szemben álló felek hogyan tudják teljesen meg-

semmisíteni ellenfelüket. Értekezésének előkészítésekor írott tanulmányai gondosan 

megvizsgálták a fenti kérdéskört, érintve a fegyveres küzdelem megvívásának módjait, 

valamint a szárazföldi csapatok hadműveleti-harcászati vezetésének fő problémáit.539 A 

hadsereg-találkozóütközet problémáinak feltárásakor Kovács Jenő az akkori magyar és 

szovjet hadtudomány legkorszerűbb eredményeinek figyelembevételével dolgozott, 

felhasználva a hazai és külföldi hadgyakorlatok tapasztalatait, a Szovjetunióban meg-

szerzett elméleti jártasságát és orosz nyelvtudását, valamint a ZMKA-n megszerzett 

oktatói és kutatói ismereteit. 

                                                 
535 Kovács Jenő: Az atomfegyver szerepe és alkalmazása. In.: Honvédelem, 1965., 2 szám, 74-78.p. 
536 Kovács Jenő: A hadsereg támadó hadműveleteinek alapjai. (Kovács Józseffel közösen). In.: Honvéde-
lem, 1965., 5. szám, 3-14.p. 
537 Kovács Jenő: A szárazföldi csapatok hadműveleti művészetének néhány kérdése. In.: Akadémiai Köz-
lemények, 1966., 3. szám, 53-67.p., ill. uő.: Néhány gondolat a gyorsütemű támadás elérésének előfeltéte-
leiről és lehetőségeiről. In.: Akadémiai Közlemények, 1966., 5. szám, 19-32.p. 
538 „A találkozóütközet: a hadműveleti kötelékek támadótevékenységének egyik fajtája, amikor mindkét fél 
egyidejű támadással törekedik célját elérni. A találkozóütközet kialakulhat menet (manőver) közben, 
támadás folyamán az ellenség ellencsapásának (ellenlökésének) visszaverésekor, valamint a tartalékok-
nak (második lépcsőnek) az ellencsapás végrehajtásához való előrevonásakor. Kibontakozhat egy v. több 
irányban, különböző mélységben, egyidejűleg és egymást követően.” In.: Szabó József (főszerk.): Hadtu-
dományi Lexikon, 2. kötet, 1294-1295.p. 
539 Kovács Jenő: A fegyveres küzdelem megvívásának módja. In.: Honvédelem, 1967., 4. szám, 7-19.p., 
uő.: A fegyveres küzdelem megvívásának módjai. In.: Honvédelem, 1967., 7. szám, 3-12.p., valamint uő.: 
A szárazföldi csapatok hadműveleti – harcászati vezetésének fő problémái és megoldásuk lehetséges 
útjai. In.: Honvédelem, 1969., 4. szám, 33-42.p. 
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Kovács Jenő hadtudományi kandidátusi értekezését 1969-ben védte meg az Eöt-

vös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán Ellentmondások a hadmű-

vészet elméletében az ütközet értelmezése körül. Az ellentmondások feloldásának lehet-

séges útjai, különös tekintettel a hadsereg-találkozóütközet megvívásának módjára 

címmel. A hadművészet ágazatai közül a vizsgálat alapvetően a hadműveleti művészet-

hez igazodik, de érinti a hadászat és a harcászat egyes területeit is. A munka visszanyúl 

a hadművészet történetében a probléma keletkezéséig: a szerző tanulmányozta mind a 

nyugati, mind pedig az orosz katonai gondolkodóknak a kérdéssel kapcsolatos nézeteit; 

a korszerű probléma vizsgálatánál pedig a szovjet és a magyar hadművészet elméleté-

nek és gyakorlati tapasztalatainak eredményeiből indult ki. Dolgozatát három fő fejezet 

köré csoportosította: az első az ütközet fejlődésének tendenciáit , valamint a hadművelet 

és az ütközet értelmezése körül felmerült problémákat összegezte; a második a találko-

zóütközet kialakulását, annak kétféle elméleti megközelítését mutatta be; a harmadik 

pedig a hadsereg-találkozóütközet megvívásának módját elemezte. Kovács Jenő megkü-

lönböztette a találkozóütközet megvívásának két alapvető módját, amelyek lényegi kü-

lönbsége az ellenség megsemmisítésének folyamatosságában540, illetve szakaszosságá-

ban541 rejlett – szerző szerint az előbbire kell törekedni a hadműveletek sikerének érde-

kében. 

Az értekezésben jól tetten érhető az elmélet és a gyakorlat egységére való törek-

vés, hiszen a zárófejezet eredményeit a szerző négy nagy hadgyakorlat tapasztalatainak 

vizsgálata alapján mutatta ki. A bírálóbizottság új tudományos eredménynek fogadta el, 

hogy Kovács Jenő a XIX. és a XX. század háborúiban lezajlott találkozóütközetek ta-

nulságait levonva, a korszerű tömegpusztító fegyverekben meglévő lehetőségeket mér-

legelve, ajánlásokat tett a meglévő ellentmondások feloldására, valamint a korszerű 

hadművelet és ütközet viszonyának bemutatását, a találkozóütközet elégséges és szük-

séges feltételeinek, valamint megvívása módjának a szerző által történt meghatározását. 

Tudományos eredményeinek értékét jelzi, hogy az ezeket közvetítő egyik tanulmányát 

korának és napjaink vezető orosz-szovjet és hazai hadtudományi periodikáiban, a 

                                                 
540 „Az ellenség folyamatos megsemmisítése, amikor az találkozóütközet rakéta-atomcsapásokkal kezdő-
dik, ezt követően kihasználva azok eredményeit ütközetbe lépnek a légideszant csapatok, majd azok nyo-
mában a gépkocsizólövész (harckocsi) magasabbegységek.” In.: Kovács Jenő: Ellentmondások a hadmű-
vészet elméletében az ütközet értelmezése körül. Az ellentmondások feloldásának lehetséges útjai, külö-
nös tekintettel a hadsereg-találkozóütközet megvívásának módjára. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 
Bp., 1969., 89.p. 
541 „Az ellenség szakaszos megsemmisítése, amikor a találkozóütközet atomcsapásokkal kezdődik, de a 
csapatok ezt követő tevékenysége az ellenséges csoportosítás megsemmisítésének befejezésére valamilyen 
okból kifolyólag bizonyos idő múlva következik csak be.” In.: uo. 
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Voennaja Müszl-ben publikálhatta és az később megjelenhetett a Honvédelemben is542, 

kandidátusi értekezésének rövidített formáját pedig a későbbiekben tematikus hadtudo-

mányi kötetekben ismét közzétették.543 

Az elismert hadtudós akadémiai karrierjének csúcsára 1970-ben ért el, amikor a 

ZMKA parancsnokának első helyettesévé nevezték ki. Tudományos tevékenysége és 

publikációi ekkor már a hadtudományi kutatás módszertanának hazai fejlődését voltak 

hivatottak segíteni: tanulmányok, jegyzetek, oktatási segédanyagok megalkotása fém-

jelzik ezt az időszakot.544 

Kovács Jenő 1973. augusztus 1-jétől 1977. január 1-jéig a kiskunfélegyházi 7. 

gépesített lövészhadosztály parancsnokaként szolgált545, 1976. április 4-től vezérőrnagyi 

rendfokozatban.546 A katonatudós Kovács Jenő gyakorló parancsnokként sem hagyta 

abba tudományos tevékenységét: két tanulmányában az ellenség előkészített védelme 

áttörésének kérdéseit vizsgálta: kiemelten foglalkozott az áttörés szerepének értelmezé-

sével, annak előkészítésével és végrehajtásával, az ellenség szervezetében és védelmi 

harceljárásaiban végbemenő változások hatásaival az áttörésre, valamint a saját csapa-

tok átfegyverzésével és kiképzésével, amely az áttörés sikeres végrehajtásához elenged-

hetetlenül fontos,.547 

1977-től szolgálati nyugállományba vonulásáig magas párt- és katonai vezetői 

pozíciókat töltött be: 1986-ig az MSZMP KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztá-

lyának osztályvezető-helyetteseként dolgozott, majd két évig főcsoportfőnökként  és 

                                                 
542 Ковач, Енё: Об условиях возникновения и способах ведения встречного сражения в ядерной 
войне. In.: Военная Мысль, 1970., 3. szám, 50-57.p., magyarul: Kovács Jenő: A találkozó ütközet kiala-
kulásának körülményei és megvívásának módja atomháborúban. In.: Honvédelem, 1970., 6. sz., 12-20.p. 
543 Kovács Jenő: A találkozóütközet kialakulásának körülményei és megvívásának módjai atomháború-
ban. In.: Kiss Jenő (szerk.): Találkozóharc. (Tanulmánygyűjtemény). Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1981., 
19-28.p., illetve Kovács Jenő: Ellentmondások a hadművészet elméletében az ütközet értelmezése körül. 
Az ellentmondások feloldásának lehetséges útjai, különös tekintettel a hadsereg-találkozóütközet megví-
vásának módjára. In.: Kocsis Bernát (szerk.): A hadtudomány általános elmélete és a hadművészet. Zrínyi 
Katonai Kiadó, Bp., 1987., 432-466.p. 
544 Lásd Kovács Jenő: A katonai vezetés gyakorlati problémái. A döntéselőkészítés korszerű módszerei. 
(Berkics Lászlóval közösen). Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1970., Kovács Jenő: Lenin és a szocialista had-
tudomány. In.: Akadémiai Közlemények, 1970., 20. szám, 9-26.p., Kovács Jenő: A Hadművészeti Tudo-
mányos Tanács korreferátuma. In.: Honvédelem (különkiadás: „A hadtudományi munkáról”), 1971., 29-
35.p., Katonai értelmező szótár. (Tóth Lajossal, Kovács Józseffel és Móricz Lajossal társszerkesztőként). 
Zrínyi Kiadó, Bp., 1972.,; Kovács Jenő: A hadtudományi kutatásról. In.: Honvédelem, 1972., 9. szám, 15-
27.p. 
545 0559/HM alapján. 
546 0195/HM alapján. 
547 Lásd Kovács Jenő: Az ellenség előkészített védelemének áttörése. In.: Honvédelem, 1975., 11. szám, 
18-24.p., illetve Kovács Jenő: Az ellenség előkészített védelmének áttörése. In.: Honvédelem, 1976., 2. 
szám, 11-20.p. 
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egyben honvédelemi miniszter-helyettesként548 a Magyar Néphadsereg Személyügyi 

Főcsoportfőnökségében szolgált549, 1986. szeptember 29-től altábornagyi rendfokozat-

ban.550 

Ebben az időszakban Kovács Jenő hadtudományi kutatómunkája egyéb teendői-

nek megsokasodása miatt háttérbe szorult, viszont a jó kiállású és művelt katonatudós 

még nyugállományba vonulása után is igen gyakran szerepelt katonai és pártlapokban 

riportalanyként.551 Ekkoriban megjelent publikációiban kevés teret kaptak hadtudomá-

nyi kérdések, a magas állami pozícióból fakadóan párt- és katonapolitikai kérdésekről 

jelentetett meg írásokat.552 Ezek mellett azonban teret szentelt a magyar katonai sajtó 

problémáinak553 és részese volt a magyar hadtörténetírás egyik legnagyobb vállalkozá-

sának, amelyben a hazai kutatók hazánk hadtörténelmének szintetizálására vállalkoztak, 

egy kétkötetes összefoglaló műben. Kovács Jenő feladata a Magyar Néphadsereg 1959 

és 1985 közötti történetének rekonstruálása volt: áttekintette a MN fejlesztését meghatá-

rozó nemzetközi helyzetet, az MSZMP honvédelmi politikájának alapelveit, valamint a 

hadsereg technikai, szervezeti korszerűsítését a vizsgált időszakban.554 

Kovács Jenő 1988. március 15-én, a felső korhatás elérése miatt szolgálati nyug-

állományba vonult: négy évtizedes hivatásos katonai szolgálata alatt 22-szer részesítet-

ték dicséretben vagy jutalomban, és 21-szer kapott különféle hazai és külföldi kitünteté-

seket.555 

                                                 
548 1028/0986. MT alapján. 
549 0043/HM alapján. 
550 226/86. ET alapján. 
551 Lásd Kedvező fordulat. (riporter: Bertalan István Béla) In.: Néphadsereg, 1976., 30. szám, július 24., 
9.p., A három Kovács. (riporter: Bertalan István Béla) In.: Néphadsereg, 1976., 34. szám, augusztus 20., 
8-9.p., A kádermunka elveiről és követelményeiről. Interjú dr. Kovács Jenő altábornagy, személyügyi 
főcsoportfőnök, miniszterhelyettessel. (sz.n.). In.: Néphadsereg, 1986., 50. szám, december 13., 3.p., 
Beszélgetés négy évtizedről. Beszélgetés Kovács Jenővel.(sz.n.) In.: Néphadsereg, 1988., 14. szám, ápri-
lis 2., 7.p., Kié a párt? (riporter: Benedek István Gábor) In.: Népszabadság, 1989., 66. szám, 13.p., A 
pártmozgalom tisztaságáról, megújításáról. (riporter: Szőke Sándor). In.: Pártélet, 1989., 2. szám, 14-18.p. 
552 Lásd Kovács Jenő: A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének megalakulásáról. In.: Pártélet, 
1982., 6. szám, 26-27.p., uő.: Néphadseregünk küldetése. In.: Pártélet, 1983, 8-9. szám, 46-50.p., uő.: 
Pacifisták és békemozgalmak. In.: Társadalmi Szemle, 1984., 2. szám, 49-50.p., uő.: Változó társadalom 
– változó ifjúság. Beszélgetés (riporter: Erdős Endre). In.: Ifjúsági Szemle, 1984., 4. szám, 3-8.p., uő.: A 
Varsói Szerződés aláírásának harmincadik évfordulójára. In.: Honvédelem, 1985., 5. szám, 3-7.p., uő.: A 
Varsói Szerződés hivatása. In.: Pártélet, 1985., 5. szám, 58-61.p., uő.: Tisztújítás a szakszervezetekben. 
In.: Pártélet, 1985., 10. szám,14-17.p., uő.: A pártdemokrácia és a tömegszakszervezetek demokratizmu-
sa. In.: Pártélet, 1986., 2. szám, 49-52.p. 
553 Kovács Jenő: Hiányoznak a katonai hírmagyarázók. In.: Magyar Sajtó, 1983., 11. szám, 7-8.p., uő.: Új 
hadsereg – új katonai lapok. Adalékok a katonai hírlapirodalom történetéhez. In.: Magyar Sajtó, 1985., 5. 
szám, 20-23.p., valamint uő.: A katonai sajtó története. MN PNAMK, Bp., 1985. 
554 Kovács Jenő: A Magyar Néphadsereg fejlődésének fő vonásai (1959-1985). In.: Liptai Ervin (főszerk.) 
– Tóth Sándor (szerk.): Magyarország hadtörténete. 2. kötet, Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1985., 567-
580.p. 
555 Dr. Kovács Jenő MN 478/340. számú személyi gyűjtője alapján 
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Nyugállományba kerülése után Kovács Jenő ismét aktív szereplője lett a hazai 

hadtudományi közéletnek, kutatásoknak és kutatóműhelyeknek, valamint rendszeres 

résztvevője, előadója volt a hadtudomány kérdéseit érintő tudományos konferenciáknak. 

Az 1990-ben alakult Magyar Hadtudományi Társaság egyik alapító tagja, később el-

nökhelyettese és a Társaságon belül működő Hadművészeti Szakosztály elnöke volt. 

Részt vett a magyar hadtudomány rendszerváltás utáni legnagyobb vállalkozásában, a 

hiánypótlónak szánt Hadtudományi Lexikon megjelentetésében: mint a hadtudomány-

elmélet és a hadművészet szakértője számos szócikk megírása (pl. gerilla, találkozóüt-

közet) kötődött nevéhez. Tudományos munkásságának elismeréseként a Magyar Hadtu-

dományi Társaság elnöksége 1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia első hadtu-

dományi rendes tagjáról elnevezett Tanárky Sándor-díjat adományozta Kovács Jenőnek, 

aki a tudományos kutatások mellett az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságában katonai 

tanácsadóként is szerepet vállalt. 

Tudományos tevékenysége ekkor már a magyar hadügyet érintő – és máig nem 

megoldott – fontos kérdésre, a rendszerváltást követő időszak magyar katonai stratégiá-

jának kidolgozására fókuszált. A témában végzett kutatásai komplex módon közelítették 

meg a problémát: megvizsgálta a geopolitika, a geostratégia, valamint a hadászat kap-

csolatát, és az említett területek hatását hazánk katonapolitikájára. A kutatások megala-

pozták az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások közé tartozó komplex 

kutatási témát, mely hazánk katonai stratégiájával volt hivatott foglalkozni, összegezték 

a különböző geopolitikai és geostratégiai iskolák eredményeit, és azokat hazánk viszo-

nyira vonatkoztatták, illetve a katonai nézőpontot érvényesítették. Az 1990-es évtized 

első felében Kovács Jenő egyre mélyrehatóbb kutatásainak eredményeit folyamatosan 

publikálta556, majd ezzel párhuzamosan, 1993-ban a hosszú távú kutatási programba 

kezdett, melynek célja az eddig megszerzett ismeretek, valamint más, a katonai stratégi-

ához kapcsolódó tudományos eredmények szintézisével feltárni és kidolgozni Magyar-

ország katonai stratégiáját. 

                                                 
556 Kovács Jenő: Magyarország geopolitikai-geostratégiai manőverszabadsága, kényszerpályái. In.: Hon-
védelem, 1990., 4. sz., 34-47.p., uő.: A nemzeti katonai stratégia. In.: Honvédelem, 1990., 6. sz., 26-37.p., 
uő.: Magyarország geopolitikai viszonyai és lehetőségei. In.: Magyar Tudomány, 1990., 2. sz., 120-
137.p., uő.: Elmélkedés a honi katonai stratégiáról. In.: Új Honvédségi Szemle, 1991., 6. sz., 1-10.p., uő.: 
Hadászat és geopolitika. In.: Magyar Tudomány, 1991., 9. sz., 1070-1086.p., uő.: Stratégiaalkotás. In.: 
Hadtudomány, 1992., 2. sz., 56-63.p.. uő.: Magyarország geopolitikai, geostratégiai dilemmái. In.: Társa-
dalmi Szemle, 1993., 1. sz. 80-85.p., uő.: Magyarország katonai stratégiája. In: Hadtudományi Tájékozta-
tó, 1994., 1. sz., 199-206.p., uő.: Hadászat és geopolitika. In.: Hadtudomány, 1995., 4. sz., 41-42.p., uő.: 
Geopolitikai elméletek, valamint Magyarország stratégiájának geopolitikai, geostratégiai alapjai. In.: 
Hadtudomány, 1996., 2. sz., 96-98.p. 
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A Varsói Szerződésből kilépő és a szovjet blokktól függetlenné vált Magyaror-

szágon kiemelten fontos kutatási terület volt ez a téma, hiszen a magyar hadtudomány 

kiléphetett az orosz-szovjet hadtudomány által rákényszerített keretek közül, de a to-

vábbhaladás iránya még bizonytalan volt. Az évtized elejétől Kovács Jenő és az általa 

vezetett Hadművészeti Szakosztály a katonai stratégia és doktrína kérdéseit vizsgáló 

kutatásai bekerültek az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások közé. A 

munka három vaskos kötetben, 1993-ban, 1995-ben és 1996-ban, kézirati formában 

Magyarország katonai stratégiája (Komplex kutatási téma)557 címmel került összegzés-

re. E téma geopolitikai, hadművészeti alapjait kutatta és a probléma komplex vizsgála-

tában a történelem (Ölvedi Ignác), a hadtörténelem (Dombrády Lóránd), a katonaföld-

rajz (Siposné Kecskeméthy Klára, Nagy Miklós Mihály) és a külpolitika (Bobvos 

György) képviselőit is bevonta. Az első kötet számba vette Magyarország katonai stra-

tégiáját és hadászatát a második világháború utolsó éveiben, valamint a Varsói Szerző-

dés időszakában, emellett megtörtént a téma geopolitikai és geostratégiai és hadtudo-

mányi alapvetésének megfogalmazása. A második kötet felvetette a hadikultúrák prob-

lémakörét és vizsgálatuk szükségességét; ismertette a katonai stratégia geopolitikai, 

geostratégiai hipotéziseit; vizsgálta a katonai stratégia, a hadtudomány és a hadművé-

szet kapcsolatát; ismertette Magyarország politikáját és katonai stratégiáját a második 

világháború előtti időszakban; bemutatta a magyar stratégiai elképzeléseket és azok 

megvalósítását 1942-1943-ban. A harmadik kötet vizsgálta az állami szuverenitás, a 

nemzeti érdekek valamint a hadászat kapcsolatát; elemezte Magyarország két világhá-

ború közötti és a második világháború alatti katonai stratégiájának tanulságait; meg-

vizsgálta hazánk szomszédos államai, Szerbia, Horvátország és Szlovákia geopolitikai 

célkitűzéseit; kiemelten foglalkozott az akkor háború dúlta délszláv államok történeté-

vel, geopolitikai, geostratégiai helyzetével, valamint megtörtént Jugoszlávia utódálla-

mainak katonaföldrajzi és geostretégiai szempontú elemzése is. 

Korai halála – 1996. november 29-én, 67 évesen – azonban nem engedte meg 

számára a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítását, de kutatásának eredményei 

nem vesztek kárba. Sok vizsgált terület, köztük a hadikultúrák kérdésköre is, pusztán 

csak a problémafelvetés szintjéig jutott, amelyek további kutatásával a mai napig is adós 

a magyar hadtudomány. Temetésén a Magyar Honvédség Honvéd Vezérkarának vezér-

                                                 
557 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája.(Komplex kutatási téma). I-III., Kézirat, Bp., 1993., 
1995., 1996., a kézirat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárában található, raktári jelzet: 
585/1767:1; 585/1767:2; 585/1767:3 
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kari főnöke, Fodor Lajos altábornagy mondott gyászbeszédet, aki Kovács Jenőt a kato-

nai és a polgári életben is elismert katonai vezetőként, kiemelkedő képességű parancs-

nokként méltatta. Életművének részletes feltárása, értékelése és tudományos érdemei-

nek meghatározása még a jövő kutatóira vár. 
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