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ELŐSZÓ 

Némi szünet után a hadmi'ívészet és a hadtudomány klasszi
kusainak munkásságából újabb válogatást nyújtunk át kedves ol
vasóinknak. A hadművészet ókori klasszikusai című kiadvány
hoz hasonlóan ezúttal is hosszú, változatos, eseményekben gazdag 
korszak: a feudalizmits és a kialakuló kapitalizmus másfél év-· 
ezredének katonai irodalmából szeretnénk ízelítőt adni. 

A szerkesztők megkísérelték, hogy e sokrétű, bonyolult, egymás
tól lényegesen eltérő, tendenciákban gazdag kor hadművészete és 
hadtudománya valamennyi áramlatának és ezek képviselőinek 
helyet szorítsanak az antológiában. Ez az oka annak, hogy számos 
jelentős szerző munkája - mint Santa Cruz, Folard vagy Roon 
- nem került bele a kötetbe. Ezzel szemben két, a fentieknél jele
sebb, és hatásaiban is fontosabb katonai író: Zrínyi Miklós és 
Carl von Clausewitz munkássága azért maradt ki, mert az ő élet
művük külön kötetet kapott a Hadtudomány klasszikusai című 
sorozatban. 

A szemelvények válogatásakor az elsődleges szempont az volt, 
hogy olyan számottevő vagy a korszakot jellemző szerző munkás
ságából adjunk ízelítőt, akiknek művei még nem jelentek meg ma
gyar nyelven. Ettől az elvtől csak akkor térünk el, amikor olyan 
lényeges, a katonai és a politikai irodalom fejlődésére meghatározó 
módon ható író, mint a firenzei Machiavelli: Fejedelem cimű 
m7:nkája katonai vonatkozású, fejezeteit közöljük, vagy Thury 
J ozsef Török történetírók című kitűnő, máig is néllcülözhetetlen 
forráskiadványából veszünk át két jellemző szemelvényt. 

Célunk, ismételjük, a hadtudományi irodalom áramlatainak és 
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ezek kiemelkedő vagy jellegzetes képviselőinek munkásságán ke

resztül a kor hadművészetének az ábrázolása. A bősé{Jes anyag 

szigorú szelektálásra kényszerített bennünket. Mivel arra töre

kedtünk, hogy a kortárs vagy közel egykorú irodalom tükrében 

a hadművészet fejlődésének fő irányvonalait ismertessük; ez, 

szándékunktól fÜ(Jgetlenül, óhatatlanul bizonyos Európa-centriz

mushoz vezetett. A hadművészet fejlődésének fő vonalát, mint is

meretes, az európai képezte, ezért, bármily sajnálatos is ez szá

munkra, nem biztosíthattunk helyet az afrikai, az ázsiai és az 

amerikai népek katonai irodalmának. Így a fő tendenciáktól el

térő áramlatokat csupán az oszmán-török katonai írók és bizo

nyos vonatkozásokban a bizánci szerzők képviselik. 
Reméljük, az európai fővonal tanulmányozása is sok haszon

nal jár az olvasó számára. Hiszen a kortársak szemével vizsgál

hatják a feudális hadÜ(Jy bonyolult problémáit, s kereshetnek vá

laszt arra a már Engels által is felismert paradoxonra, hogy 

,,a feudális rendszer, noha ereiletére nézve katonai szervezet volt, 

lényegében szemben állt mi?Uien fegyelemmel". Az alapvető okot, 

vagyis az anarchiába torkolló feudális széttagoltságot természete

sen a marxista, sőt részben a korábbi történetirás is feltárta. Ko

runk olvasója számára elsősorban az az iZ{Jalmas, mennyire is

merték fel a jelensé{Jet a kortársak, s hogyan próbálták orvosolni 

a bajt. Már a lovagkor katonai irodalmában is visszaWkröződik 

a probléma. A megoldást itt mé{J külsődleges fegyelmi eszközök 

alkalmazásával és a lovagi különállás, a lovagi státus kötelmeinek 

hangsúlyozásával vélik megtalálni. 
A későbbi szerzők közül Machiavelli már világosan látja a 

problémát, s megtalálja az egyedül helyes megoldást - az általá

nos hadkötelezettsé{Jet - is, ez azonban az ő korában még csak 

utópia. Talán még nála is érdekesebbek azok a XVIII. századi 

katonai irók, mint II. Frigyes, (}uibert és elsősorban Szász 

Móric, akik tisztán katonai szempontból vizsgálva felismerik 

a feudális hadsereg abszurditását, de segítséget csak a feudális 

társadalmi és államrend keretein belül képesek adni, s ez önma

gában mai szemmel nézve utópisztikussá és bizarrá teszi reform

javaslataikat. 
A szemelvények szerzőinek nagy többségét azonban nem foglal

koztatták ilyen gondolatok, megmaradtak a szűk katonai prakti-
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cizmus mellett. MérJis az ő munkásságuk is nagyon érdekes és ér

tékes számunkra. lrásaikon át figyelemmel kísérhetjük a hadse

reg fejlődését, azt a folyamatot, amely a bátor, de fegyelmezetlen 

lovagi csapatból, fegyelmezett, összehangolt harci erőt hozott létre. 

Főleg a hadseregszervezés, a kiképzés, a hadiépítészet és ostrom

technika, valamint a hadművészet terén jelentős a fejlődés. A fran

cia forradalmi háborúk vívmányai a hadművészet terén túlszár

nyalták a korábbi korszak katonai elméletét és gyakorlatát. 

A harmadik szempont, amire fel kívánjuk hívni olvasóink 

figyelmét, a hadtudomány egészének és a tudomány rendszerezé

sének kérdésköre. Ez a problémakör a bizánci birodalom és a had

tudomány hanyatlását követően hosszú századokon át nem foglal

koztatta a katonai írókat. A reneszánsz és a humanizmus hatá

sára a dolgok rendszerezésének igénye a katonai irodalomban is 

jelentkezett. Nagyon érdekes figyelemmel kísérnünk, hogyan bon

takozódik ki az első, primitív, csupán ókori reminiszcenciákon 

alapuló kezdetekből Montecuccoli racionalista töltésű kísérletén 

át Olausewitz és J omini fejlett re?Uiszere, s érdemes felfigyelni 

arra is, milyen jelentésváltozásokon mentek át az egyes hadtudo

mányi fogalmak, straté{Jia, taktika stb. a hosszú századok alatt. 

Végezetül hangsúlyozni kívánjuk, hogy a műben felhasznált 

szemelvények szerzőinek munkásságát Marx és Engels - a tár

sadalom fejlődését meghatározó tényezőkkel összefüggésben -

gondosan elemezték. Marx például rámutatott, hogy,, ... a hadse

reg története mindennél szemléltetőbben bizonyítja a termelőerők 

és a társadalmi viszonyok kapcsolatára vonatkozó nézeteink he

lyességét. Általában a hadsereg fontos a gazdasági fejlődés szá

mára." A feudali zmus és a korai kapitalizmus hadtudománya és 

hadművészete gazdagon kínálja a bizonyítékokat Marx tételének 

alátámasztására. 
A Kiadó 



BEVEZETES 



A HADTUDOMÁNY FEJLŐDÉSE 
A FEUDALIZMUS IDŐSZAKÁBAN 

A HADTUDOMÁNY A FEUDALIZMUS KORAI 

ÉS VIRÁGZÓ SZAKASZÁBAN 
(IV-V. század) 

A barbár népek hadművészete 

Az i. sz. III. évszázadtól kezdve a rabszolgatartó társadal
mi rend válsága, a barbár támadások, a keresztény ideológia 
megjelenése, majd uralkodóvá válása gyökeres változásokat 
hoztak a legnagyobb rabszolgatartó birodalom, Róma hely
zetében.1 A birodalom nyugati fele, melyet a társadalmi rend
szer válsága meggyengített, katonailag sem volt képes ellen
állni a barbár támadásoknak, s 476-ban összeomlott a súlyuk 
alatt. Romjain barbár államok keletkeztek. Ezek gazdasági 
fejlettsége, társadalmi rendje, s ezek folytán hadserege is, 
lényegesen eltért a római rabszolgatartó állam intézményei
től.2 

A birodalmat elözönlő germán, szláv és török eredetű népek 
az ősközösségi társadalmi rend középső és felső fokán álltak; 
laza törzsszövetségeket alkottak, társadalmuk legfőbb össze
tartó ereje a nemzetségek vérségi kapcsolatában rejlett. Ezért 
társadalmi rendjüket viszonylag homogénnek tekinthetjük, 
hiszen az osztályok, bár csíráik már jelentkeztek, még nem 
fejlődtek ki bennük. 

Haderejük elvben valamennyi fegyverbíró szabad harcos 
hadkötelességén alapult. A katonák fegyverzete csak a törzs
és nemzetségfők kíséretének harcosainál érte el a római vagy 
bizánci katona felszerelésének színvonalát. A mell- és láb
páncélt pl. a barbár harcosok nagy része nem szerezhette be 
magának, többnyire egyetlen pajzs, sisak, kard vagy lándzsa 
- a frankoknál a franciska nevű hajítóbárd, a törököknél az 
íj és a nyíl - volt az egyszerű harcos fegyverzete. 
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Mindezekből könnyen megérthetjük, hogy a barbároknál 
mai értelemben vett hadtudományról aligha beszélhetünk. Hi
szen fegyveres portyáik célja jobbára a zsákmányszerzés volt, 
bár előfordultak nagyobb méretű hódító vagy védelmi célú 
háborúk is. A portyák sikerét főként az elért zsákmány meny
nyisége szabta meg. Amikor pl. 555-ben egy tekintélyes, fran
kokból és alemannokból álló hadsereg az itáliai Casilinumnál 
megsemmisítő vereséget szenvedett Narses bizánci helytartó 
hadaitól, Tours-i Gergely frank krónikaíró eredményesnek 
tekintette a hadjáratot, mivel a vezérük „hatalmas tömegű 
zsákmányt küldött haza". 3 

A germánok legjellemzőbb „stratégiai" jellegíí. szokásának 
azt tartjuk, hogy zsákmány zerző hadjárataikban hazafelé 
óvakodtak ugyanazt az utat választani, amelyen megközelí
tették áldozatukat, egyrészt azért, mert előzőleg már annyira 
elpusztították az útjukba eső területet, hogy azon bajosan 
találtak volna maguknak elegendő élelmet, másrészt azért, 
mert az ott élő népek többnyire harcra készen várták őket, 
így jobbnak látták, ha má úton térnek vi sza.4 Ezzel szemben 
a török eredetű lovas nomád népek egyes vezetői fejlett ha
dászati érzékről tettek bizony áaot. Attila, Baján avar kán , 
vagy a mongol Dzsingisz kán - ha nem is mindig tudatosan -
ügyesen alkalmazott számo tratégiai alapelvet, mint példá
ul a cél és eszközök helyes megválasztását, az erőkoncentrá
ciót, sőt egyes esetekben a hadá zati bekerítést is (pl. Dzsin
gisz kán 1218-ban Chorezmben). 

A barbár hadsereg lényegében két részből áll: a vezérek kí
séretét alkotó válogatott harcosokból és a csak esetenként 
katonai szolgálatra kötelezett szabad emberekből. A kíséret 
tagjai általában lova ok voltak - bár többnyire gyalog har
coltak, a közszabadok több ége gyalogosokból állt. 

A római birodalommal létesített hosszú háborús és békés 
kapcsolatok és az új hazába való költözé , ösztönzőleg hatot
tak a barbár államok hadműYé zetének fejlődésére. Az új 
hazában a nemzetségek zét zóródtak, s a nemzetségi kapcso
latok helyett mindinkább a faluközösség vált a barbár társa
dalmak legszoro abb ö zekötő erejévé. 5 A szabadok általános 
felkelései mindinkább háttérbe szorultak , a hadseregek tör-

12 

zsét ettől kezdve a vezérek köré csoportosult hivatásos kato
nákból álló „kíséret" jól felszerelt tagjai képezték. 

Ezeknél a népeknél hadtudományi irodalommal természete
sen nem találkozhatunk. A barbárok háborúit és hadművésze
té~ ,részbe~ ~s~ékeny,. naiv, a katonai kérdésekhez alig értő 
sa1at krómkasaik - mmt Tours-i Gergely, Fredegarius, Jorda
nes, Paulus Diaconus stb.6 - munkáiból részben a frank, lon
g?bá!·d'.. burgu~d, gót stb. tö_rvényekből,7 részben pedig a bi
zanci torténetirók és katonai szakírók műveiből ismerhetjük 
meg.8 Hozzá kell tennünk, hogy a hadieseményeket és a bar
bár?k hadműv~szetét teki1;tve ez ~tóbbiak, a hadsereg és 
a tarsadaloi;n VlSzonyára °;ezve pedig a törvények a legérté
kesebb f~rrasok. A longobard Paulus Diaconus vagy a frank 
Fredegarms műveiből csak az egykorú szokásokat, a barbárok 
gondolkod~smódját, s néhány szereplő személyt és belpolitikai 
eseményt 1Smerhetünk meg. 

A bizánci hadművészet és hadtudomány 

A római ~adművés~et és hadtudomány jelentősen megvál
tozott formaban, a birodalom fennmaradó keleti részén élt 
tovább.0 ' 

Bizánc ugyanis életképesebbnek bizonyult, mint a biroda
lom nyugati fele. Területét természetes határok védték a tá
madóktól, s fővárosa egészen 1204-ig ellenállt valamennyi 
avar, perzsa, arab, bolgár és orosz ostromnak. Bizánc már az 
V. ~zázadban sikere~en °:egszabadult attól a veszélytől, mely 
a birodalom nyugati részenek pusztulásához jelentősen hozzá
járult: a hadsereg túlzott elbarbárosodásától. A római biroda
lom keleti részein élő népek főleg a Kisázsia délkeleti tarto
mány~iban lakó harcedzett isauriak, katonailag lényegesen 
megb1zh9:tó~bnak és értékesebbnek bizonyultak, mint a nyu
isat-római birodalom lakossága, így könnyebben és jobban 
igénybe vehették katonai szolgálatukat. 

f kisázsiai, egyi~tomi és balkáni provinciák az V -IX. 
~zazadban _gazdaságilag és társadalmilag magasabb szinten 
allotta~, mmt a föld bármely területe. A rabszolgatartó tár
sadalmi rend fokozatosan elhalt, helyébe a feudalizmus egy 
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sajátos változata lépett, mely katonai szempontból azzal tért 
el a feudalizmus nyugat-európai , általánosnak tekinthető fej
lődésétől, hogy Bizáncban nem alakult ki a kis- és középbir
tokos kiváltságos katonai réteg, az ún. lovagság. A hadsereg 
főerőit így nem az uralkodó osztály tagjainak személyes szol
gálati kötelezettségén alapuló nemesi felkelés, hanem a csá
szári zsoldos csapatok, a nagybirtokosok kísérete, valamint 
egyes területek - elsősorban Kisázsia - népfelkelése alkot
ták. 

A bizánci hadsereg szervezete és hadművészete a VII. szá: 
zadra már csak a latin vezényszavakban és egyes szervezési 
elnevezésekben - numeri, tribunus, magister militum - em
lékeztettek a császárkori Róma hadseregére. 

A legfontosabb fegyvernem - a főleg gyalogosokból álló 
római hadsereggel szemben - a nehézlovasság lett. Ez a l_o
vasság egyesítette a nehéz- és a no,mád_ hun lovas ~lőny?1t, 
mivel a lándzsa és a kard mellett nyillal 1s harcolt, s 1gy mmd 
a közel- mind a távolharcban megállta a helyét. 

A nehézlovasság mellett, a I-VII. században főleg hu
nokból, később avarokból, bolgárokból, majd besenyőkből és 
kunokból álló könnyűlovasság, valamint a gyalogság csupán 
alárendelt szerephez jutott az ütközetekben. 

A fentieken kívül még egyéb, műszaki és hadtápalakulato
kat is találunk a bizánci hadseregben. Fejlett haditechnikájuk 
következtében kiválóan értettek az ostromtechnikához is. 
Jelentős haditechnikai találmányuk a kénből, salétromból és 
más anyagokból álló, főként tengeri harcban fontos gyújtó
anyag, az ún. ,,görögtűz", mellyel felgyújtották a támadó arab 
hajókat, s ezzel 689-ben és 719-ben megmentették a fővárost.10 

A hadsereg szervezete is fejlett, tagolt. Alapegysége a 400 
főből álló bandon (germán szó, köteléket jelent, ebből szárma
zik a magyar „banda" kifejezé is) vagy drungus volt .. 3-~ 
bandon egy moirát alkotott, három moirából állt a bizánci 
hadsereg legnagyobb alárendelt harcászati egysége, a turma, 
élén a magister militummal. 

Ezek felett helyezkede t el a „thémák" hadrendje. A VII. 
században a birodalom területét nagyobb katonai közigaz
gatási területekre, az ún. ,,thémákra'' osztották; ezek vezetői 
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önállóan működtek, csak a hadsereg fővezérének s a császár
nak tartoztak felelősséggel. 

E nagyarányú változások eredetét mindenekelőtt a biroda
lom új külpolitikai helyzetével magyarázhatjuk. Róma döntő 
k~toz:iai fölénye már a III. század derekán megszűnt, s a ké
sob b1 évszázadokban tovább nőtt Róma és Bizánc szomszé
dainak katonai ereje. A nagy germán, szláv és török törzs
sz.övetsége.k ~eg-megújuló rohamaival szemben Róma, majd 
Bizán~ mm~Jobban védekezésre szorult. Háborúinak célja 
csak ritk~n irányult hódításokra; többnyire a birodalom tar
tományamak megóvására irányultak. Csupán Justinianus 
(527 -565), II. Baszileiosz (976 -1025), Komnénosz Alexiosz 
(1081-1118) és II. Manuel (1143-1180) alatt folytattak na
gyobb arányú támadó hadműveleteket. 

A bizánci katonai írók munkásságát a birodalom sajátos 
helyzetéb~l fakadó külpolitika, a saját és az ellenséges hadse
regek ereJé?-ek é~ gyengeségének tudatos felismerése, s az 
ennek alapJán mmden helyzet megoldására alkalmas sémák 
keresése, s nem utolsósorban a római katolicizmustól sok te
kintetben eltérő ortodox vallási ideológia szabta meg. Termé
szetesen Bizánc több mint 1000 éves fennállása alatt katonai 
politikai és társadalmi tekintetben több ízben is gyökerese~ 
átalakult, s ezek a változások a katonai írók szemléletét is 
meghatározták. 

Az V - VI. század írói, mint Urbikiosz (kb. az V. század vé
gén és a VI. század elején), továbbá a Justinianus uralkodása 
idején író Anonymus Byzantinus munkásságát még a késő 
római kori viszonyok visszatükröződése jellemzi.11 Mindkettő

jük - elsősorban az önmagát, joggal, dilettánsnak tekintő 
Urbikiosz - célja a római légiók harcászatának alkalmazása 
a megváltozott viszonyokhoz.12 A „bizánci névtelenné!" azon
ba_n már a b~z~nci katonai szakirodalom egyik leglényegesebb 
saJátossága 1s Jelentkezett; bár műve főleg taktikai kérdéseket 
dolgozott fel, egy államtannal, vagyis politikával foglalkozó 
nagyobb munka részeként íródott. A későbbi bizánci had
tudomány egyik alapja, a katonai és politikai kérdések elvá
laszthatatlan összefüggése, ebben az egyébként jelentéktelen 
munkában bukkant fel első ízben. 
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A VI. század, Bizánc katonailag legsikeresebb korszakának 
legkiválóbb krónikását, a Belizár13 környezetébe tartozó 
Caesareai Prokopioszt14 nem tekinthetjük kifejezetten katonai 
elméleti írónak. A katonailag iskolázatlan, de éles eszű, kitű
nő megfigyelő szerző azonban meglepő hűséggel adta vissza 
az eseményeket, melyekhez gyakran józanságról s mély em
berismeretről tanú kotló megjegyzéseket fűzött. Kétségtelen, 
nem bocsátkozott katonai részletkérdésekbe, azonban gyak
ran idézte Belizár é arses15 kijelentéseit, így Belizár egyik 
mondását is, melyet méltán tekinthetünk nemcsak a belizári, 
hanem az egész bizánci hadművészet vezérmotívumának; 
szerinte „az a legtelje ebb és legboldogabb győzelem, amikor 
keresztezzük az ellenség tervét anélkül, hogy ő maga erkölcsi 
vagy anyagi veszte éget szenvedne" .10 A viszonylag kis lét
számú, jól képzett katonákból álló bizánci hadseregekkel 
ugyanis vezéreik nem szívesen bocsátkoztak kétes kimenetelíí
nek látszó összec apá okba, mivel veszteségeiket sokkal ne
hezebben pótolhatták, mint a nagy tömegű képzetlen harco
sokból összeverődött barbár seregek. Az a tény, hogy Belizár 
és Narses kiváló katonai teljesítményeit alaposan ismerjük, 
elsősorban Prokopio z munkásságának köszönhető. 

A VI. század utolsó harmadában a bizánci birodalom hely
zete rohamosan ro zabbodott. A perzsa, arab és longobárd 
háborúkban elszenvedett veszteségek szinte parancsoló szük
ségszerűségként követelték a birodalom katonai szervezetének 
korszerűsítését. E katonai reformpolitika első és legjelentő
sebb alkotása a .,;lf aurikiosz nevéhez fűződő „Sztratégikon" . 

A mű célja: használható gyakorlati kézikönyvet adni a had
vezérek kezébe.17 Ezért az általános hadtudományi elvek is
mertetésén túlmenően , ré zletesen foglalkozik taktikai kér
désekkel, valamint a környező országok és népek katonai és 
társadalmi szeryezetének és hadművészetének leírásával is. 
Művében szerepet kap a kereszténység ideológiájának morali
záló hatása is, bölcselkedik a háború jellegéről, céljáról, sza
vakban elítéli a fegyvere harcot, de a gyakorlatban termé
szetesen elfogadja, őt szükségesnek látja. Munkásságában az 
igazságos háború fogalma, s ezzel együtt az erkölcsi tényező 
is megjelenik. A tratégia alapját szerinte a védelem elve és az 
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igazságos ügybe vetett hit képezi.18 Maurikiosz művében rit
kán tesz elvi, elméleti megállapításokat. ,,A hadművészet sok
oldalú. Az emberi ész hajlékony, sok tervet képes alkotni és 
ezeket a körülményekhez alkalmazni."19 Ezért elveti a min
den esetre érvényes sematikus megoldásokat is. 

A bizánci birodalom katonai szervezete a VII. században 
újból szinte teljesen átalakult, az íjjal is felszerelt nehézlovas
ság csatadöntő szerepe ugyan változatlanul megmaradt, e lo
vasok többsége azonban már nem germán zsoldos, ún. ,,foede
ratus", hanem trákiai és kisázsiai származású. Újból megnőtt 
a gyalogság jelentősége. Maurikiosz még arra figyelmeztette ol
vasóit, hogy „annyira elhanyagoltuk a gyalogságot, hogy az 
szinte már nem is létezik",20 a VIII. században már főleg szláv 
és normann harcosokból ismét életképes gyalogság alakult. 

A birodalom stratégiai helyzetében, valamint hadseregszer
vezésében bekövetkezett változások a IX. századra már több 
szempontból is elavulttá tették Maurikiosz munkáját, 
VI. (Bölcs/ Leó császár (886-912) vállalta magára egy új 
katonai kézikönyv összeállításának nehéz munkáját. A tudós 
császár sohasem volt gyakorlati katona, s így természetes, 
hogy művében gyakorlati, taktikai kérdésekben - az időköz
ben bekövetkezett változásokat figyelembe véve - elődeire, 

mindenekelőtt Vegetiusra21 és M aurikioszra támaszkodott. 
Munkájának legnagyobb értéke a katonai elméleti vonat

kozású fejezetek gazdagsága. Mindenekelőtt tisztázni igyek
szik a hadművészet, hadtudomány stb. fogalmát. )feghatáro
zásai természetesen még nem mindenben felelnek meg a nap
jainkban használatos terminológiának: a hadtudományt pl. 
a stratégiával (hadászat), a hadművészetet, melynek célja, 
szerinte „bevált cselekkel és egyéb mozdulatokkal támadni az 
ellenséget" ,22 pedig az taktikával (harcászat) azonosítja. Az 
ókori klasszikus hadtudományi írók (Onoszandrosz, Ailianosz, 
A.rrianosz, Vegetius23 stb.) műveiből, valamint korának hábo
rús tapasztalataiból, számos értékes, elvi jelentőségű megálla
pítást tesz az állam, a politika és a hadsereg elválaszthatatlan 
kapcsolatáról, a háború céljairól és jellegéről, s nem utolsó
sorban a hadvezér szerepéről. Munkája - Vegetiusé mellett -
a középkor egyik legkeresettebb, legtöbbet forgatott katonai 
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kézikönyve, a magyar nép ő történetének, s főleg katonai szo
kásainak egyik leghitelesebb forrása is. 

A X. század után a bizánci birodalom katonai szervezete fo
kozatosan megint korszerűtlenné vált. A hanyatlás a hadtu
dományi irodalomban is jelentkezik, kora katonai írói, mint 
VII. (Bíborban született) Konstantin (912-959), a magyar 
őstörténet másik fontos forrá ának megalkotója és II. Niké
phorosz Phókász (uralkodot t 963 - 969), (akiválóhadvezér)ka
tonai szabályzatai, valamint néhány egyéb hadtudományi és 
általános történeti munka, 24 már nem tartoznak a hadtudo
mány jelentős alkotásai közé. 

A feudalizmus kialakulá.sa és kibontakozása Európában; 
a hadtudomány a IX - XIII. században 

A római birodalom váro ainak romjain és Európa más tájain 
a III - VIII. században új tár adalmi rendszer alakult ki , 
a feudalizmits, mely termé zete en szintén osztálytársadalom 
volt, s melyben a rabszolga-rab zolgatartó viszonyát a földes
-úr-jobbágy viszonya váltotta fel.25 A feudalizmus első évszá
zadaiban a termelőerők zínvonala alacsony, a fejlődés üteme 
pedig lassú volt. A váro ok pu ztulásával a gazdasági élet 
súlypontja a földbirtokra a rajta dolgozó népek munkájára 
tevődött át. Így számo , önálló, zárt gazdasági egység jött 
létre. Természetes, hogy a központi hatalom ilyen körülmé
nyek között bajo an tudta a fennhatósáaa alá tartozó nagy
birtokosok feletti uralmat fenntartani. 

A gazdasági élet széttagolt ága, s a központi hatalom ebből 
fakadó gyengesége a had ereg fejlődését is befolyásolta.26 

„A folytonos belső é kül ő háborúk, amelyeknek rendszeres 
következményei a földelkobozá ok voltak, tönkretették apa
rasztok nagy tömegeit.. . em c oda hát, ha már Nagy Károly 
idején alig minden ötödik embert lehetett valójában hadba 
vinni ' ' 27 - írja Engel a „Frank időszak" című munkájában. 

A katonai szolgálat monopóliumát ennélfogva mindinkább 
az uralkodó osztály ajátította ki önmagának. A gyakorlat
lan , gyengén felszerelt Rzabadok zámára a katoná kotlás csak 
terheket , a földbirtoka. ok zámára ezzel szemben zsákmány-
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~s birtokszerzési lehetőségeket jelentett. Maga a felszerelés is 
igen költségessé vált; már a Merovingok korában (VII-VIII. 
száz8:d) egy teljes páncélzat és egy hazai paripa ára 45 tehén, 
vagyis egy közepes falu szinte teljes állatállományának értéké
vel volt egyenlő. 28 

Nyugat-Európában a nehézlovasság lett a csatadöntő 
fegyvernem, ami részben a fegyverzet tökéletesedésével, s nem 
utolsósorban a lovaglást megkönnyítő kengyel elterjedésével 
magyarázható. 29 

,,~z egész középkorba~ a lo;'~sság maradt minden hadsereg 
legfobb fegyverneme - allap1tJa meg Engels -, a keleti né
peknél mindig a könnyű irreguláris lovasság töltötte be ezt 
a szerepet. Nyugat-Európa népeinél a lovagokból álló nehéz 
re~uláris lovasság volt ebben a korban az a fegyvernem, mely 
mmden csatát eldöntött. " 30 

~ szabadok felkelésének eltűnésével új alapokra kellett épí
te~ a hadsereget. A nehézlovasságon alapuló hadszervezet, 
mindenekelőtt tehetős, jól begyakorolt, hivatásos katonákat 
k~V:~te~~-~~ E~t -úgy ig1ekeztek az uralkodók biztosítani, hogy 
k~lonbozo szarmazásu csoportoknak - miniszteriálisok, szer
viensek, szolgáló nemesség stb. - katonáskodásuk fejében 
földet adományoztak. 
~ korábban fölöttébb vegyes eredetű rétegek Franciaor

szagban _már a XII. századra, Nyugat-Európa más országai
ban pedig a XIII. századra jogaikat és kiváltságaikat félté
keny,e~ őrző ren1dé kovácsolódtak. 32 Az í_gy kialakuló lovagi 
-, ke_sobb nemesi - osztály a XV. századig a legfőbb katonai 
erőt Jelentette Európa legtöbb országában. 

A lovagság és a katonáskodó nagybirtokosok létszáma azon
ban sohasem volt számottevő, így a középkor seregei sem vol
tak nagy létszám-úak. Az 1214-es bouvines-i ütközetben - a 
~zázad egyik, politikai és katonai szempontból egyaránt leg
Jelentősebb csatájában - mindkét részről összesen alig 3000 
lovag vett részt. 33 

. Ez természetesen nem a?.t jelentette, hogy a feudalizmus 
v17.ágkorának lovagi seregei pusztán lovagokból álltak volna. 
Konnyebb fegyverzetű kísérők, továbbá a városi szegényekből 
és a parasztokból zászló alá kényszerített gyenge fegyverzetű, 
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csekély harcértékű lovas- és gyalogosc~apato~ egész~tették ki 
a hadsereget. Ezek azonban egy-két„kiv,~teltől _eltekin~ve, ter
mészetesen nem képeztek csatadönto erot. _A kis létszamu, az 
ellátási, fizetési és egyéb nehé~ségek miatt cs?'~ nehez~n 
együtt tartható, közép~or}. ~ova91 seregek stratég1áJ~t általa
ban védekezőnek, taktika1at tamadónak mondhatJU~. Há
borúik hosszú, hadjárataik vi zont rendkívül rövid ideig tar
tottak. Ez utóbbiak leginkább egy-egy vár ostromára vagy fel
mentésére irányultak. Az erődítmények megtartása ;~g?' "."é
delme a kor stratégiájának egyik leglényegese~b ba~1sat Je
lentette. A seregek vezetőinek többsége elméletileg ~epzetl~~ 
volt java része olvasni sem tudott, ennek ellenére szamos ko
zépkori hadjárat és ütközet vezetése meglepően magas szín-
vonalú volt.34 

• ,, • ,, , 

Az említetteken kívül - a feudalizmus elso idoszakaban -
még egy másik fontos tényező is befolyásoHa a katonai irodalo~ 
alakulását: éspedig az egyháznak a korszak ep~~z szel~em,~ 
életét meghatározó szerepe. A középkor történet1romak donto 
többsége pap volt, így a mai értelemben vet~ hadtu~omá?yok
ról írók jelentős része is közülük került ki - mmt peldául 
Hrabanus Maurus, Aegidius (!olonna va~y ~ean de M~u:'-g.~5 

E kor katonai irodalma mmd mennyiségileg (a kromkairók 
meseszerű csataleírásainak tömkelegét itt természetesen nem 
vettük :figyelembe), mind minő égile~ e~hanyag_olható. A ~z~r
zők - köztük a legjelentősebbek Ohnstine de Pisane, Aegidius 
Oolonna Jean de Meiing és .Marino Sanudo di Torsello36 mun
kássága' voltaképpen az egyházatyáknak a _háború iga~ságos 
vagy igazságtalan jellegéről zóló ~ejtegetésemek, valammt az 
ókori klasszikusok - főleg Vegetius - ekkorra már ~lavult 
katonai nézeteinek szolgai kommentálásába.n mer~l~ k_1. ( J~. 

az ókori klasszikus zerzők elemzé e, még hosszu ideig, ege
szen a XVII. századig a hadtudományi irodalom elvála ztha
tatlan részét alkotta.) 

A hadtudományi munkák mennyisége és színvonala csu
pán a korszak végén, a XIII. század utolsó és _a XIV._ század 
első évtizedeiben emelkedett valamelyest, amikor a Jeruzsá
lemi királyság utolsó erődje Akkon eleste után többen, így 
Jacques de Mollay - a templomo ok 1314-ben megégetett 
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nagymestere -, Ramon Lull (Raimondus Lullus), a spanyol 
dominikánus szerzetes, Fidenzio de Padova, olasz jogtudós, 
Henri deLusignan ciprusi király, s mindenekelőtt az első jelen
tős középkori politikai író, Pierre Dubois,37 egyes részletekben 
figyelemre méltó, de a körülmények folytán természetesen, 
kivitelezhetetlen terveket készítettek a „Szentföld" vissza
foglalására. 

Nem véletlen, hogy a VIII-XIII. század legjelentősebb 
katonai forrásai számunkra nem annyira az elméleti munkák, 
~anem a gyakorlati szabályzatok és törvények. Ezeket ugyan
is, a többi hadtudományi munka szerzőjétől eltérően, valóban 
szakemberek állították össze gyakorlati célokra. 

A VIII-IX. század hadtudományának legértékesebb do
kumentumai a Karoling kapitulárék (törvények), Nagy Károly 
császár néhány levele. A frank törvényekben világosan nyo
mon követhető a hadsereg feudalizálódásának folyamata, fő
leg a bonni és aquisgranumi (aacheni) kapituláré világosan 
bemutatja az uralkodó egyre nehezebb és kilátástalanabb küz, 
delmét a szabadok általános felkelésének fenntartásáért. 3a 
Érdekes Károly Fulrad apáthoz írt levele,39 amely az új típusú 
hadsereg megszervezésével kapcsolatos problémákat és nehéz
ségeket, a rossz ellátási viszonyokat, a hadsereg fegyelmezet
lenségét stb. tárja elénk. 
. A XII-XIII. század - véleményünk szerint - két leg
Jelentősebb katonai forrása, a Templomos Rend szolgálati sza
bályzata és a kasztíliai „Las siete partidas". Közös vonásuk 
a renddé szerveződő lovagság ideológiájának világos kifejező
dése. A lovagságot a Partidas „edzett emberek társaságának" 
nevezi, akik „több becsületet élveznek, mint a többi harcos".40 

A hűbéri társadalom merev hierarchiája, a Templomosok sza
bályzatában is kifejezésre jutott, csak nemesi származású lo
v~g viselhette a rend elitjéhez tartozó lovagok fehér köpenye
get, 41 s ezek jogai és kötelességei is nagymértékben eltértek 
a rend „közönséges" tagjaiétól. 

A Templomos Rend szolgálati szabályzata viszonylag ma
g~s~_endű szervezeti, fegyelmi viszonyokra mutat. A pontosan 
korul?atárolt jogkörrel bíró tisztségek, a fegyelem megtartá
sát biztosító büntetések, az ellátás, a menet és a harc szabá-
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lyainak pontos rögzítése, mind azt bizonyítják, hogy a lovag
rendeket a leghatékonyabb, legfegyelmezettebb nyugati lo
vagi típusú hadseregeknek tekinthetjük. 

A keleti népek hadtudományáról - jóllehet az arab, a tö
rök és főleg a mongol népek hadművészete számos vonatko
zásban felülmúlta a lovagi hadművészetet - kevesebbet tu
dunk mondani, mivel korabeli katonai irodalmuk fölöttébb 
gyér. A mongol hadtudományi irodalom például annak ellené
re, hogy a mongol hadsereg stratégiája a korban szinte párat
lanul magas színvonalon állott, mindössze a Jassza (törvény
könyv) egyes rendelkezéseire és a „ Titkos történet": ben el
szórt, töredékesen kifejtett gondolatokra korlátozódik.

42 
Az 

arabok hadtudományi irodalmát, a Korán katonai jellegű 
törvényein kívül, néhány, főleg a tűzfegyverek technikai le
írását tartalmazó írásmű jelenti. Közülük elsősorban Nedin
Eddin-Hasszan-A.lrammak: Tanulmány a lovasharcról és a ha
digépekről, 1290 körül írt munkáját emelhetjük ki,43 melyben 
első ízben találhatunk az új tűzfegyverekről és lőporról szóló 
részletes leírásokat. 

A HADTUDO IÁ~ Y ÉS A HADMŰVÉSZET 
AZ ÁTME ETI KORSZAKBAN 

(XIV -XVI. század) 

A következő évszázadokban nagy horderejű társadalmi, 
gazdasági, politikai és katonai változások kezdődtek meg 
Európában. Az ipar, a technika fejlődése, a városok növeke
dése ösztönzőleg hatott az évszázadok óta alig mozduló euró
pai gazdasági életre.44 Ez a fejlődés alapjában ingatta meg 
a feudális uralkodó o ztálynak a földbirtokra épülő gazdasá
gi helyzetét. A nagyrészt a városok anyagi támogatására ~á
maszkodó európai uralkodók legtöbb országban harcba m
dultak a feudális partikularizmus erői ellen. 

,,A feudális berendezést (azonban) olyan hadsereggel le
győzni - írja Engels - , amely maga is feudális volt, amely
ben a katonákat szorosabb kötelék fűzte közvetlen hűbéruruk
hoz, mint a királyi hadseregparancsnokhoz - ez nyilvánvaló-
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an végtelen körben való mozgást jelentett volna előreJ·utás 
nélkül. "45 ' 

Így, az uralkodók 3: nemes~ felkelés bizonytalan harcértékű, 
megbizhatatlan kontmgensei helyett, mindinkább a zsoldoso
kat helyezték előtérbe. A zsoldostartás azonban elviselhetet
len ,terhet rótt a központi kormány, de még inkább az alatt
v~lok vállára._ Az e~Y:e n~v~~vő adóterhek behajtására meg
nott az ~llam; admuusztramos szervek bürokratikus appará
tusa, ami tovabb erősítette a központosító törekvéseket. Így 
a ~sol~oshadsereg, melyet már a XV. század dereka óta állan
doan igyekeznek az uralkodók tovább korszerűsíteni s min
denekelőtt olcsóbbá tenni, az abszolutisztikus uralk~dói ha
t~lo~nak nemcsak legfőbb katonai bázisa, hanem egyik ösz
t?nzo tényezője is lett. Az állandó zsoldoshadsereg létrehozá
s~ra az első jelentős kísérlet 1444-ben Franciaországban tör
tent, ~hol nehézlovasságból 15 állandó „compagnie d'ordo
nance -ot al~pítottak, mintegy 9000 fővel.46 

A zsoldoss°:g mellett még két másik tényező is szerepet ka
pott a lovagi hadsereg katonai hegemóniájának fokozatos el
;esésztésében : a gyalogság újjászületése és a tűzfegyverek megje
en e. 

A gyenge, rosszul felszerelt, silány harcértékű középkori 
fyalogság ~elyébe már ,a XIV. században új, életerős, sajátos 

arcmodoru gyalogostipusok léptek, melyek két évszázad 
flatt lassanként legyőzték, korszerűtlenné tették a lovagi 
~~as~ágot. A ho~szú í_~jal harcoló angol, és a szekérvárban 

kuzdo, forradalmi lenduletű cseh huszita gyalogság után a fe
gyelmezett, zárt rendben harcoló, hosszú lándzsával és alabárd
dal felszerelt, támadó szellemű svájci gyalogság volt az mely 
az 1474_-77-,es b~rgundi lovasságot győzte le, sőt némi túlzás
sal azt 1s álhthatJuk, hogy az egész lovagi hadművészetet el
avulttá tette.47 

~ XIV - XV. században az ágyúk és a kézi lőfegyverek is el
t~rJe,~tek Eur?pában. A nehézkes, alig szállítható, hallatlan 
kis lotávolságu - néhány száz méteres - ágyúk és a roppant 
bonyolult, lassú, gyenge lőszabatosságú kézi lőfegyverek4S 
szerepe eleinte szinte kizárólag a várostromokra korlátozó
dott. S csak a XV. század második felétől - a tüzérségnél 
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a kerekes lövegtalp, illetve a könnyebb, nagyobb lőgyorsasá
gú és pontosabban lövő muskéta felfedezésétől kezdve - be
folyásolták döntő módon a nyílt ütközeteket. 

Az új haditechnika és hadművészet küzdelme a lovagi had
művészettel hosszú ideig tartott, s győzelme csak a korszak 
hadművészetileg legjelentő ebb háborújában, az 1494-1537-
es itáliai hadjáratokban vált teljessé. E háborúban a XVI. szá
zad legtöbb speciális katonatípusa (né:net la1;dsknecht, sp~
nyol, svájci gyalogo , olasz és francia ~ehezlovas, fr~n~ia 
tüzér stb.) megfordult, s kölcsönhatásukkent megteremtodott 
a XVI - XVII. századi hadművészet egyik bázisa: az egysé
ges európai gyalogság. 

Nem véletlen tehát, hogy az átmeneti korszak legkiválóbb 
katonai teoretikusa, akit egyben a klasszikus ókori szerzők 
után az első, jelentős katonai írónak tarthatunk, a firen: 
zei Niccolo Machiavelli az itáliai háborúk tapasztalatai 
alapján szűrte le évszázadokon át elevenen ható következte-
téseit. 

A XIV -XVI. zázad hadtudományi irodalma tartalmát, 
céljait, módszerét és formáját tekintve hallatlan sokré_tű, hí
ven tükrözi a változatos, nyugtalan korszak problémáit. 

Az írók egy, nem is jelentéktelen csoportja változatlanul a 
régi lovagi eszmék tántoríthatatla~ híve. S_ok még~ ,,Lo_vag
ság művészete" (pl. Christine de Pisane, mmd a ma_i napig az 
egyetlen jelentékeny női katonai teoretikus munká3a) és ~ás 
hasonló tárgyú eszmefuttatá . A régimódi gondolkodás legm
kább a tüzérséggel és az oldo ággal kapcsolatos kérdésekn?l 
volt szembeszökő. A nehézpáncélos lovag~k megvetették ~s 
féltek a tűzfegyverektől, gondolkodásmód3ukat a kor egyik 
legnagyobb költője, Ario to így öntötte szavakba: 
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,,(Rajnaldo igy) 
Szólt vevén a fegy,ert 
Hogy a te segélyed 
Ne tegye bajnokká aki gyáva lélek . ,, 
Hőst le ne verhessen aki vitéztelen (Kiemelés - a szerzo) 
Utálatos jószág maradj te idelenn."49 

A merev, minden újítástól irtózó lovagi konzervativizmust 
azonban már nem tekinthetjük általánosnak. A reneszánsz,. 
a humanizmus szabadabb gondolatai a katonai irodalomba 
is behatoltak. Kiszélesedett az írók köre, tágult a szerzők látó
határa. Ezekben a századokban jelentek meg az ókor után 
az első hivatásos katonai írók - a korábbi katonai szerzők -
1;llnt láttuk - , elsősorban az egyháziak, a világi kancellisták 
es uralkodók sorából kerültek ki. Az első, modern értelemben 
vett katonai memoár-írónak a XV. századi J ean de Bueilt tart
hatjuk, aki Jouvencel című verses regényében a tapasztalt 
zsoldostiszt visszaemlékezéseit öntötte irodalmi formába 50 

Bueil munkássága a századok során számos követőre talált; 
J!!ontluc, Du Bellay, de la Noue, 51 a későbbiekben Szász Móric 
bizonyos vonatkozásokban tanítványának tekinthető. 

A hadtudománnyal foglalkozó szerzők egy másik csoportja 
a feltörekvő központosítás szolgálatába állította munkássá
gát. Főleg a francia 1:ierre Dubois nevét emelhetjük ki, aki 
az egyh~z egye~~ralmaval szemben a világi központosított ki
rálysá~ 1deológ1áJát vallotta. Számos hadseregszervezési refor
mot hirdetett, pl. helyesen látta a, zsoldosseregben a királyi 
hatalom legalkalmasabb katonai támaszát. 52 

Jelentékenyen megnőtt a közvetlen katonai tapasztalaton 
alap~ló szolgálati szabályzatok száma is. Az új haditechnika 
me9~elenése, valainint a gyalogság szerepének megnövekedé
se UJ fela~atok elé állította a hadvezetést, s e feladatok első, 
megold~si kísérle~_ei_~ az új taktikai szabályzatok hozták_ 
E szabalyzatok kozul a XV. századból a forradalini huszita 
had1;1űvé~zet újszer_~: so~ vo1:;1tkozásban polgári jellegű hadi
utas1t~sait emelhet3uk ki elsosorban. A harcosok szigorú fe
gyelm1 helyzete, a hadsereg önkormányzatának demokratiz
musa, a szinte lávaként feltörő burzsoá patriotizmus éles el
lentétben áll a feudális seregekben megszokott viszonyokkal. 
A huszita hadiszabályzatok mellett a XV. században Merész 
Károl'!f 1471-es hadiutasítását és éenovi Vlcek magyar vonat
~ozásu s_z~bályzatá~; a XVI. században pedig Du Bellay hadi 
i~strukc1óit (1540-bol), továbbá Fronsperger hadikönyvét em
hthetjük meg.53 Valamennyi munka közös jellemzője a gya
logság új szerepéből adódó problémák megoldatlansága, a kü-
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lönböző harcrendi formációk bő és gyakran kivihetetlen vál
tozatossága, s a zsoldoshadsereg vezetési és személyi kérdé
seinek nehézségei. Mindezek a kérdések a XVI. század végén 
és a XVII. század elején - főleg Orániai Móric elméleti és 
gyakorlati tevékenysége, valamint a svéd hadsereg egyes had-
müvészeti újításai segítségé,el - oldódnak majd meg. . 

A tüzfegyverek elterjedé e új fejezetet nyitott meg a hadi: 
technika történetében. A kor jellegzetes hadmérnöki munkái 
még a XV. század má odik felében fellépő Valturius és_ a római 
Vitruvius szinte szolgai kommentálásban merültek ki. 54 Még
is már a XVI. század első éveiben megszületett a tüzérség és 
általában az új haditechnika első jelentős összefoglaló feldol
gozása: a német Konrad Kyeser: Bellifortis című mu~kája. 55 

E szakirodalom azonban csak a XVI. század második felé
ben, először a híres festő, Albrechl Dürer hadmérnöki tevé
kenységével, később a különféle olasz iskolák számos, igaz 
ma már jelentéktelen, képv-iselőjével, végül a XVII. század 
második felében a kitűnő francia hadmérnökök, Blaise de Pagan 
-és mindenekelőtt Sébaslien Prestre de Vauban fellépésével 
válik igazán jelentőssé.56 

Mint valamennyi reneszánsz tudomány, így a hadtudo
mány is bőven merített az ókori klasszikus szerzők irodalmi 
hagyatékából. Most már neme ak a római Caesart, Vegetiust 
és Frontinust51 ismerték , hanem zámos görög szerző (Polü
biosz, Ailianosz, Onoszandrosz stb.) is keresett forrássá vált. 
Az ókori katonai írók e naav reneszánszát mindenekelőtt 
azzal magyarázhatjuk, ho0 y a·xv. századtól kezdve Európa 
legtöbb hadseregében egyre fontosabb szerephez jutott a 
gyalogság. A zárt rendben harcoló, a tömegharcra kép~ett 
gyalogos csapatok kiképzéséhez és harcához pedig a klasszikus 
szerzők értékes gyakorlati útmutatással szolgálhattak. 

A bonyolult, sokrétű korszak e almem valamennyi irány
zata s egyben a legtöbb ellentmondása találkozik az első 
modern katonai író , iccolo .Jiachiavelli munkásságában.58 

A firenzei kancellária má odtitkárának, kora tipikus gyer
mekének egész élete és irodalmi működése tele van látszólag 
feloldhatatlan ellentmondá okkal. Maga a köztársasági állam
forma híve, legfőbb munkái méais a Firenzét 1513-ban újból 
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másfél évtizedre meghódító uralkodó család, a Mediciek meg
bízásából és érdekében írja.Nem katona, mégis nevéhez fűződik 
a század talán legnagyobb, bár még idő előtti reformkísérlete, 
a firenzei milícia létrehozása 1506-ban, s ugyanilyen nagy 
érdemei vannak Firenze hosszú idő óta legnagyobb, s tegyük 
hozzá, utolsó, jelentős katonai sikerében; az évszázados vetély
társ, Pisa 1509-es bevételében is. 

Ezek az ellentmondások munkásságára is kihatnak. A hal
latlan olvasott író művei felett mindmáig sokat vitatkoznak, 
hatása számos későbbi politikai és katonai szerzőn (Bacon, 
II. Frigyes, Voltaire, Zrínyi stb.) világosan felismerhető. 

E hatás azonban korántsem egyértelmű, műveit sokszor 
félreértették, hevesen támadták, gátlástalan, az eszközökben 
nem válogatós elvei miatt. Marx pl. egy helyütt Machiavelli 
elveit „jezsuita aforizmusnak" nevezte, 59 a „machiavelliz
mus" fogalmát pedig mindmáig a céljai megvalósítása érde
kében semmitől vissza nem riadó fejedelmi önkénnyel azo
nosítják. Machiavelli politikai munkássága azonban ennél 
lényegesen haladóbb és emberibb gondolatokat tartalmaz: a 
feudális anarchia ellen a fejedelemnek valóban a legválto
zatosabb, s gyakran egyáltalán nem tiszta eszközöket is 
igénybe kellett vennie. A XV -XVI. században valóban 
nagy~zámú ,,~achiavellista" uralkodót találhatunk (pl. a 
francia XI. La1os, az angol IV. Edward és VIII. Henrik, az 
aragon I. Ferdinánd stb.). Machiavelli világosan felismerte, 
hogy az uralkodókat a nép ügyének szolgálata kell hogy ve
zesse munkájukban. ,,A nép céljait szolgálni becsületesebb 
- írja - , mint az előkelőkét, ez utóbbiak ugyanis az el
nyomást akarják, a nép pedig az elnyomás ellen küzd."60 
Végső célként pedig, amiért tulajdonképpen az erős kezű ural
kodót kereste, Itália felszabadítása és egységesítése lebegett 
Machiavelli szeme előtt. 

Látszólag a kelleténél tovább időztünk Machiavelli politikai 
mu!1kás~ágánál, pedig egész tevékenységének kulcsát ebben 
t~lalhat1uk meg. A hadügy felé is elsősorban politikai érdek
~~d~ e v~zette: ,,a diplomáciában elkövetett hibákat - írja 7b helY_utt - valahogy még helyre lehet hozni, de ha a hábo
ru an hibáznak, a hibát (mindig) követi a bűnhődés". 
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Elsősorban. a politika határozta meg katonai gyakorlati 

és elméleti tevékenységét is. Legfőbb katonai újítása a firen

zei milícia megszervezése lényegében azért mondott csődöt, 

mert - politikai megfontolá okból - attól félt, hogy a milí

ciát a köztársaság megdönté ére is felhasználhatják. Ezért a 

milícia vezetőitől szinte minden hatalmat elvettek. Így ezek 

sem békében, sem háborúban nem tudták fegyelmezni és 

vezetni csapataikat. Főként ez okozta, hogy az általános 

védkötelezettség egyik első kísérlete teljesen kudarcot vallott. 

(A firenzei milícia ugyanis csak két évig működött. 1513-ban 

döntő vereséget szenvedett egy, létszám tekintetében lénye

gesen kisebb spanyol hadseregtől, s az újból uralomra kerülő 

Mediciek egyik első intézkedésükkel természetesen meg

szüntették az ellenük felállított milíciát.) Machiavelli elméleti 

munkássága zseniális, ámde g ·akran irreális meglátások hal

maza. Egész tevékenysége lényegében a következő alap

gondolatokból indul ki: a) Itáliát fel kell szabadítani az ide

gen zsarnokság alól; b) e feladatra a jelenlegi zsoldosrendszer 

teljesen alkalmatlan; e) a gyalogság újból a lovasság fölé 

kerekedett, tehát d) az új hadseregnek római mintán alapuló 

polgári gyalogos milíciának kell lennie. 
Az alapkérdésben fenntartás nélkül egyetérthetünk Machia

vellivel. Az itáliai kondottieri-rendszer ugyanis változatlanul 

a nehézlovasságra épült, ezért sem a gyalogságot, sem a tüzér

séget nem fejlesztették (az 1495-ös fornovói csatában például 

a francia ágyúk egy óra alatt több lövedéket lőttek ki, mint 

az olasz ágyúk huszonnégy óra alatt). A megoldást azonban 

nem ismerte fel Machiavelli. Elgondolásai - bár a maguk 

korában semmi e etre sem lát zottak olyan fantasztikusaknak, 

mint mai szemmel bíráljuk őket - részben elavultak, rész

ben túl koraiak voltak. A római légiók, noha hadművészetük 

egyes elemeit főleg a panyol gyalogság harcászatában még a 

XVII. században is megtaláljuk, a haditechnikában bekövet

kezett alapvető változá ok miatt már nem szolgálhattak egy 

modern hadsereg mintájául, a polgárok általános védkötele

zettségén alapuló hadsereg pedig a polgári forradalmak kor

szakának, főleg a XIX. zázad első évtizedeinek nagy had

seregszervezési vívmánya le z. 
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A feudalizmus korában az egyetlen járható utat az állandó 

~soldoshadsereg megteremtése jelentette. Machiavelli nem 

ismerte fel, hogy a zsoldosság még hosszú évszázadokig a had

seregek _legfo1:1tosa1?b, legütőképesebb részét képezi. 

Machiavel!i másik lényeges gondolatát saját szavaival úgy 

fogalmazhatJuk meg, hogy „a hadsereget a csata érdekében 

hozzák létre'.'•, A „Hadműv~szet" középpontjában is egy kép

z~lt cs~ta lell'asa ,áll. ,Machiavelli a háború céljának az ellen

seg telJes leveréset, f? eszközének pedig az ütközetet tartja. 

Ez az elv, bár lényege_ben minden háborúra érvényes, egészen 

a XVIII_-,,9zázad végéig - a francia forradalmi háborúkig _ 

me~Jehetosen háttérbe szorult. A XVI. század egyik nagy had

vezere, a spanyol P~scara például ezzel szemben így fogal

mazta meg a kor „divatos gondolatát": ,,Adjon nekem Isten 

100 év _háborút, ~e egyetlen csatanapot sem."01 A hadvezé

rek, akik ne1;1- sz1vese~ kockáztatták kis létszámú, értékes 

z~oldos?kból alló seregeiket, a feudalizmus egész időszakában 
tobbnyire csak szükség esetén bocsátkoztak harcba. Elméleti

leg tehát kétségtelenül elfogadhatjuk Machiavelli nézetét a 

csata fontosságáról, ámde gondolatai nem kora valóságából 

ha1;1em elméleti spekulációkból fakadtak, így kevés gyakor~ 

lati hatásuk volt, tulajdonképpen csak a napóleoni háborúk 

után, Clausewitz munkáiban támadtak fel újból, most már 
lényegesen megalapozottabban. 

~achiavelli ellentmondásai korának és városának viszo

nyait t~krözték. Ezeket a XVI. században még a legkiválóbb 

katonai gondo!kodó se~ oldhatta meg. Munkássága azonban, 

ellentmondásaival egyutt, korszakos jelentőséaű a hadtudo

mány - s természetesen a politika - történetében. 

A zsoldos hadseregek fénykora 
( 1525 -1648) 

. A gaz~~ági, társadalmi és katonai téren korábban meg

mdult feJlodés a XVI. század második és a XVII. század első 
felében jelentősen meggyorsult. A feudális társadalmi rend 

rohamosan közeledett kiteljesedéséhez - s tegyük hozzá bu

kásához -, s e társadalomban már jelentkeztek a kapitaliz-
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mus első csírái. Ezek mo t már nemcsak az ipar fejlődésében 

és a városok anyagi és politikai hatalmának növekedésében 

mutatkoztak meg, hanem a németalföldi (156_6-1615) és az 

angol (1640-1660) polgári forradalmakban is, amelyekben 

a feltörekvő burzsoázia el ő ízben kísérelte meg a hatalom 

megragadását. 
A kor hallatlanul gazdag politikai é katonai események

ben. A legtöbb jelentősebb európai országban - Lengyel: 

országot és az idegen elnyomá ala t élő délkelet-európai 

államokat köztük hazánkat kivéve - a fejedelmi hatalom 

és a feudális partikularizmu . erői közötti harc mindinkább a 

központosítás javára dőlt el. Az ipar fejl_ődése,' a manufaktú
rák megjelenése, s első orban a gyarmati hód1tásokb_ól áradó 
profit mind a burzsoázia, mind az uralkodó erőforrásait gyara-

pította. d' , k" á lt ' d kl"d' .. k 
Megnőtt az emberek tu a vagya, 1t gu _er e ,o esu 

látóhatára. A humanista tudó ok révén az ókon kultura em

lékei a felfedezések révén a föld ismerete az emberiség köz

kinc~évé vált. A nyomtatott könyv elterjedése, mint minden 

tudományban, így a hadtudományban is éreztette hatását. 
Míg a XVI-XVII. századot a termé~zet- és a társadalom

tudományokban, a művé zetekben, az irodalomban rohamos 

fejlődés, pezsgő, lüktető eleven ég jellemzi, a hadműv~szetben 

és a hadtudományban nem találkozhatunk ilyen ~é~vu, ug1:~s,: 
szerű előrehaladással. )Iintha a hadtudomány celJa az elozo 

század forradalmi változásai után az elért eredmények meg

szilárdítása s nem annvira új utak keresése lenne. Ez termé

szetesen ne~ jelenti az·t, h~gy az, itáliai háb_01:úk b?~ejeződé
sétől a harmincéves háborukat zaró vesztfába, béke1g (1648) 

terjedő történelmi periódu nem hozott nagy lépést a had

művészet történetében. változások azonban csupán tovább

fejlesztették a korábban körvonalaiban kibontakozódó, a 

hadművészetben a gyalog ág c atadöntő szerepére, a had

seregszervezésben pedig a z oldosságra alapozódó rendszert. 

A néhány, határozottan előremutató jelenség, az els~ regit

láris hadsereg -rnegtereMlé e a 1v émetalföldön, a gyakorlatil~g az 

általános védkötelezellségen alapuló svéd hadsereg, valammt a 

polgári forradalmak had eregének első képviselője, Cromwell tíj 
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típusú hadserege, 62 megjelenése sem változtatja meg lénye
gesen a kor hadműv~szetéről alkotott képünket. 

A hadseregek gerincét a XVI. századtól kezdve Orosz
országtól és 'l,?rökországtól eltekintve, egész Európában a 

szabad zsoldostarsaságok alkották. Ezek elvesztették korábbi 

demokratikus vonásaikat, s mindinkább kapitalista jellegű 
vállalkozáss~ fejlő_~tek: A zsoldoscsapatok parancsnoka, az 
ezredes, telJesen, uzlet1 alapon szerződött az uralkodóval. 

E_gyes vá~~alkozok. (a legnevesebb a harmincéves háború 
kiemelkedo császári hadvezére, a cseh Wallenstein) több tíz

ezr~s magánhadsereggel rendelkeztek, s embereik véréből 
tekintélyes hasznot húztak.63 

, A zs~!do~s~g elterj~dését a kor hadtudományi irodalma is 
híven tukroz1. Jelentos számú tábori rendtartás hadikönyv 

vi,ssza~mlékezfs. 1;1-utatja be ~ zsoldossereg bel~ő életét, ki~ 
kepzési, elláta~i es harcászati problémáit. Válogatásunkban 

Mo:1-tluc francia marsallnak a gyalogos kapitányok szeren

cséJé~ek forgandóság~ról_ elmél~edő! sajátos hangulatú érde
kes visszaemlékezése Jól Jellemzi az ilyen jellegű irodalmat. 

Vál~~zat~an~l, me~~aradt 3: g,Yalogság csatadöntő szerepe. 
A sváJci mmtáJu, elsosorban p1kaval és egyéb hldegfegyverek

kel ~elszerelt gyalogságot azonban mindinkább a tűzfegyverek
kel Jobban ellátott spanyol, landsknecht és picardiai gyalogos 

csapatok váltották fel. Ennek okát a tűzfegyverek tökéletese

désé~el, a könnyebb, gyorsabb és pontosabb muskéta64 

e~terJedésével magyarázhatjuk. Míg a század elején a sváj

ciaknak csa~ kb. egytizede, a landsknechtek egyharmada voit 
puskás, addig a század végére a muskétások száma már a 

legtöbb hadseregben kb. 60-40% arányban felülmúlta a 
lándzsásokét. 

A lán~zsások azonban még nem avultak el teljesen. A to
vábbra is nehézkes és pontatlan gyalogsági tüzelés - melv

nek végrehajtását még a XVII. század utolsó évtizedében "is 

43 __ műveletre bontották - szükségessé tette, hoay a tüzeléHi 

szunetek között fegyvertelenné vált muskétás~k védelmét 
lándzsásokra bízzák. 

A két, jellegét tekintve egymástól gyökeresen eltérő gyalo
gos típus együttműködése sajátos helyzetet teremtett a 
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. ,, d, 'b A kások és a lándzsások haté-
hadművésze~ fe3lo. eszi:tha!z:1lására nagyszámú, ma már 
kony~ágána mat~t k ható harcrend (németalföldi, ma
furcsanak, mester e neV 1 nnvi sa3'átos alakzat azonban 

tb )65 • ött létre. a ame J - .. ét 
gyar s . J , thető vissza: a harcrend kozep a 
.azonos ~lapf?rma:tbv:~:r fős négyszögoszlopai (Gevierthau
gyalogsag mel?7, tök b t ille stb) alkották a két szélén a 
-" tercio V ierec , a a · · ' ' tt A k 1.en, ' , üllyedt lovasság biztos1to . so 
mellékfegyvernem~e, s án a lándzsások és muskétások 
változás és módosita .. ? up kedését érintette. A harc-
négyszögoszlo~on !t~öj"é~=l~;:logtípusok együttműködése 
rend azonban PP á ~ 1 t, rendkívül merev és nehézkes 
-és egymá~rauyalts, ~~k 1Jb~:lása pedig csaknem mindig ka
volt. A zart 1.ormaci,, , alo sá nem üldözhette a 
tasztrófát idéz~tt el~ !:er!ts~á~ú é~ Jég mindig a lovagi 
megvert ellenseget. , em oldhatta meg ezt a fel
módszerekkel har~_olk~_ lovt ask aga: ritkán hoztak döntő ered-

d t t s így az u oze e c · · kább 
a a 

O 
' ,, k tökéletesedésével mmdin meg: 

ményt. A tuzfegyvere , b kihasználásának igénye, ami 
nőtt ezek jobb, gazdasaao ab d veszítsen mélységéből, s szé
megkövetelte'. h?gy a_ har~::r ía ·obban kihaszt:1álhatják a 
lességben teI]ed3Een ki; ~dé aol~n. századra fokozatosan 
tűzfegyvereket. z a ieJ o s 
a vonalas harcrend kialakításához vezetett. . haditech-

. kA . gra1~i8!~sid~let::e~~ z::~:::~k::~~~rt~z~glőfegyvAzer~~ 
ni ai ie ie ' . , ~ t , t tte a lovasságot. UJ 
elterjedése egf időlr~, isml,~ft toa'r n·a'no!r : németországi vallás-
k.. "lovassacr e o e o u ,, ~ 
h~~ny~kban feltűnő , pi ztollyal felsze;elt, könny~ keg.ke;: 

oru k t" ( hwarze Reiter) tarthat3u · U] 
zetű „fekete l~vas~ ~bb a c fra.nciaorszácri vallásháborúkban 
könnyűlovassag k ? , etalföldi s~abadságharcban, fő
( 1562 -1_5~3), ,v~lammt,a ~de~, (1585 _1609) tökéletesedett, 
leg Oráma1 Monc vezete e i e3en 1 1 ·t 

k"t l 'kb -ívott harc a ape emei · 
s me_gtanulta a 1 o eágenát: \ulönböző fegyverzetű csapatok 

Mind ~ }!Y,a ogs . . sáanál a iüzelós és a roham bo-
egy ü ttmukodese, n;un~ a lo~?::rel~a·tása megkövetelte a kato
nyolult alakváltozasamak 'eo é . Jé kötelékharcot egyaránt 
na poi;itos _és, al?'~os, az egy m s 
elsaját1tó k1kepz et. 

32 

A XVI-XVII. század legfőbb katonai eredménye a mo
dern hadseregek kialakulása felé vezető úton épp a kiképzés 
fontosságának felismerése, s az alaki kiképzés megteremtése 
volt. Ez a döntő jelentőségű reform a XVII. század végén 
a németalföldi hadseregben ment végbe. A spanyolok ellen élet
halálharcát vívó köztársaság élére 1584-ben a korszak leg
kiválóbb katonája, Orániai Móric került. Orániai Móric és 
unokatestvére, Lajos Vilmos Hessen-Orániai herceg nevéhez 
fűződik Európa első reguláris hadseregének megteremtése. 
A nagyszabású hadügyi reformot a történelem során először 
gondos hadtörténelmi kutatás előzte meg. Orániai Móric és 
segítőtársai világosan felismerték, hogy a zárt kötelékben 
harcoló gyalogság harcászata számos vonatkozásban emlé
keztet a görög és római falanx harcászatára, s így a hadsereg 
felhasználhatja a klasszikus hadtudomány tapasztalatait. 
Mindenekelőtt az alaki kiképzést, a / ormációkat és a vezény
szavakat tanulmányozták. Főleg Ailianosz és Bölcs Leó mun
kássága bizonyult felbecsülhetetlen értékűnek. Műveikből vet
ték át a menetek végrehajtásának, az alakváltozásoknak, a 
különböző fordulatoknak azokat a fajtáit, amelyeket a meg
változott viszonyok között a németalföldi hadsereg is fel
használhatott. ,,Meg kell vallanom - írja Lajos Vilmos herceg 
Orániai Móricnak -, hogy a római mintára kialakított harc
rend, melyet Excellenciád Arnheimben bemutatott, a legjobb 
és győzhetetlen... - s ezért - teljesen egyetértek azzal, 
hogy a királyi hadsereget (a németalföldi hadseregről van 
szó - a szerző) a nagy római seregek példája után állítsuk 
harcrendbe ... "66 

Az ókori harcrendi formák, az alaki kiképzés, és ugyancsak 
római mintára a katonák begyakorlása a műszaki munkákra, 
szinte egy csapásra Nyugat-~u:ópa !egjobb hadseregévé tette 
a németalföldi hadakat. Oráma1 Mónc Alessandro Farnesével, 
a kitűnő spanyol hadvezérrel és elsőrendű hadával szemben 
is sikereket ért el; sőt 1601-ben Nieuwportnál nyílt ütközetben 
is döntő vereséget mért egy jelentős spanyol seregre. 

Természetesen ezt az ugrásszerű fejlődést nem kizárólag 
az alaki kiképzés bevezetése, az ókori menetalakzatok és 
rugalmas alkalmazásuk, vagy Orániai Móric zseniális had-
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vezéri és hadseregszervezé i talentuma hozta létre. A német

alföldi katonai vezetők e akhamar felismerték azt a szembe

ötlő tényt, hogy csak állandóan együtt tartott, jól képzett, s 

mindenekelőtt bőségesen és pontosan fizetett katonák képe

sek és hajlandók a bonyolult kiképzési utasítások elsajátí

tására, s a zsoldosok által megvetett műszaki munkák fegyel

mezett elvégzésére. (A kiképzés bonyolultságának jellem

zésére csupán a fegyverfogások nagy számát említjük meg: a 

tüzelés végrehajtá át 43, a lándzsa kezelését 24 ütemre osz

tották.) A hadsereg pontos fizetése azonban az államháztartás 

legsúlyosabb tehertételét jelentette. S e nehéz feladatot csak 

a gazdag kereskedő ország, Németalföld oldhatta meg. Sem 

az amerikai gyarmatok aranykincseivel rendelkező spanyol, 

sem a leggazdagabb, legnagyobb jövedelmű ország ura, a 

francia király nem tudta pontosan fizetni katonáit. A spa

nyol zsoldosok pl. fizetésük elmaradása miatt 1595-ben, a 

háború legkritikusabb szakaszában lázadtak fel. 

A reform végrehajtásának másik sikeres előfeltételét a kép

zett, hivatásos tisztikar megteremtése jelentette. A német

alföldi hadsereg vezetői már nem lovagi tisztségviselők, ha

nem hivatásos katonák, akik mind a kiképzésben, mind a 

harcban igazi vezetői, parancsnokai embereiknek, s nem csu

pán bátor élharcosok, mint még a svájci zsoldostisztek is. 

E tisztikar továbbképzé ére állítja fel a reform egyik lel

kes híve és terjesztője, ,,Középső" Nassaui János herceg 

1598-ban Siegenben az újkor első katonai akadémiáját. 

Az orániaiak katonai reformja gyorsan elterjedt egész Euró

pában. Hatása fó1eg émetországban, Franciaországban és 

Svédországban volt jelentős. A reformok értéke a harminc

éves háborúban (1618-1648) bizonyosodott be. Ebben a 

háborúban főképpen a svéd hadsereg hadművészetében mutat

kozott fejlődés. A 8 -900 OOO főnyi lakosságú Svédország a 

XVI. század utol ó évtizedeitől belső erőforrásait jóval meg

haladó hódító hadjáratokba bocsátkozott. Gusztáv Adolf ural

kodása idején (1611-1632) a svédek szinte az egész Keleti

tenger partvidékét uralmuk alá hajtották. A nagy katonai 

sikerek a svéd nép erőfouásainak maximális igénybevételé

vel - 1630-ban egy éd adófizető kétszeresét fizette az 
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0-bask_~vekben szokásos adóterheknek67 _ s a had.s 
n e ovetkezett á , e • , ereg-

Európában S , d ~agyar nyu .teJlődéssel magyarázhatók. 

védkötele t ve orsz, gban vezették be először az általános 

ből állt ze_ ts~getl, s igya hadsereg gerince mindvégig svédek-

Gusztl:i~o~e t~ a hadsereg megbízhatóságát. 

taktikában to~fb~:~~!~:erefszervezés~en, mind pedig a 

hadsere t k 'k • J a adtudomanyt. Bevezette a 

_ ez ag a tI ~1 egységeként a két ezredből álló féldand,;;""t 
szervezes megk.. 't t u, 

ismerte, hogy a tű f; onnyik fie _t~ a csapatok vezetését. Fel-

ját már ne h z egyv~~e eJlődésével - a muskéta villá

nálata ezál~l r:ználta a lovész, a könnyebb lőfegyverek hasz

jelentősége. A t?:g;s~nbretgyorsult - me~nőtt a puskások 

kentette a svéd h r JO , h~sználása cél3ából tehát csök

esetben azonba arc~et! melysegét, mely általában hat több 

harcrend fokoz~t csa rom sor mélységű lett. Ily módon a 

Tovább cso··kk tosalná odszlop helyett vonal alakzatot öltött 
en a n zsások s e A k · 

pontosítása még védelemb . z ~epe. pus ások tűzössz-

mint a lándzsások közelh en lSE asznosabbnak bizonyult, 

mely egy századdal ezelőtt a~ca. z az utóbbi fegyvernem, 

szinte teljesen eltűnt a har:;:u!tkhaőldseregek főerejét képezte, 

Tovább fe 'lőd•· ·· . r · 
svéd acélból J ott a t~zér~~g Is; a már akkor jó Ininősé ű 

tottak, a kise~~~é~:1:f.'. különbö~? űr~éretű löveget gyfr

vetlen támogatására alkafveg~~~t tobbnyire a gyalogság köz-

A svéd lovasság h á maz áb . 
növelését tekintették a~c ,,~at an ezzel szemben a lökőerő 

kolírozást os Íg : so egesnek, ezért eltörölték a kara

lendületéből h y a ~-0 amozó lovasság nem vesztett azzal 

adta helyét~ koo··gyttkuz~}és után az első sor hátravonulva át-

Az , . ve ezo sornak. 
UJ svéd hadművé t lő •· 

csatában bizon ít s~~ e szor 1631-ben a breitenfeldi 

felett. Az ütkö3:et~~t_: be f~~~yét a régi spanyol katonai elvek 

gyalogság vonalas ha a sv . ovassá~ támadó taktikája és a 

~:~~~1 i:t~:árl ~ra1i~~:;d~!1e1:Zrr:::jétoo n?yh:::t~!~:: 

Több a nyílt csat:e(l:~ 'l~'-:ncsak a svéd hatás érvényesült. 

stb.), s ezek már gyakr~bb: ztn, 163k4d. ~ördligen? 1643. Rocroi 
n ozna ontést, mmt korábban. 
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A hadművészet fejlődése, leküzdve a XVI. század második 
felében fellépő ideiglenes válságot, új, magasabb fokra emel-

kedett. 
A korszak hadtudományi irodalma ezúttal is híven tükrözi 

a hadművészet állapotát. A két kimagasló hadvezér és had
szervező, Orániai Móric és Gusztáv Adolf néhány hadiszabály
zaton, törvényen és magánlevélen kívül nem h8'.gyott mást 
hátra, elveik kifejtése tanítványaikra és követőikre hárult. 
Ezek, főleg Nassaui János, W allhausen és Dilich, munkássá
gukat elsősorban kiképzési és taktikai kérdésekne~- s~entel: 
ték, ez a tendencia egyébként a korszak egész hadtortenelm~ 
irodalmán végigvonul.70 szerzők szinte kizárólag harcászati 
kérdésekkel foglalkoztak, gyakran heves vitákat folytattak 
- l. például Basta spanyol (később osztrák császári) tábor
nok és Jacob v. Wallhau en danzigi zsoldoskapitány vitáját 
a lovasság harcászatáról; ebben a vitában Basta a régi spa
nyol katonai elvek szószólójaként lépett fel, Wallhausen 
pedig Orániai Móric reformkísérleteit védte.71 Mélyebb, stra
tégiai szintű, a háború eg~széve_l! lényegév~l foglalkozó munka 
- mint korábban }lachiavelhe - nem 1elent meg ezekben 
az évtizedekben. 

Az ókori szerzők munkásságának tanulmányozása azonban 
új tudományág kibontakozását hozta magával. Több mint 
egy évezredes hallgatás után, új tartalommal 6s célokkal újjá
született a hadtörténetírás. A szerzők a kor hadjáratai mellett 
a múlt mindenekelőtt az ókor katonai eseményeit vizsgálták, 
s ebből szűrtek le bizonyos tapasztalatokat. A XVII. század 
egyik legnépszerűbb hadtudományi munkájaHenri de Rohan: 
Parfait capitaine (A tökéletes hadvezér) című műve pl. Caesar 
galliai hadjáratait vette beható vizsgálat alá.

72 
!1aso~l~an 

gyakorlati célok vezették Georg Fuchs v. Gastein, Dilich , 
Nassaui János, Neumair v. Romsla, Wolfgang 0/fmülner és má
sok73 irodalmi tevékeny égét. Szemük előtt konkrét gyakorlati 
célok lebegtek, számukra a múlt csupán mint közvetlenül fel
használható tapa ztalatok tárháza volt érdekes. 
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Az orosz állam hadserege és hadművészete 
a X V-X VIII. században 74. 

f-2 orosz ~llam, s vele az orosz hadművészet és hadtudof. j rudáhs kori fejlődése sajátos képet mutat A moszkvai /i6 te mek már a XIV. századtól kezdve eredmé~yes harcokat 

1 
° Y attak az orosz földek visszaszerzéséért a tatár s később a 

;::igyel, sv~~- é~ török ~ódítók ellen. E harcok során hallatla
dere~egerősodott a feJedelmi hatalom, mely a XVI. század 
_

158 
n IV. (Rette~ett) Iván cár uralkodása alatt (1533-

4), érte el tetőpontját. Iván a közvetlenül tőle fu··ggo" 
nemesseg és a , k . del . . va_roso ereJére támaszkodva megtörte a feje-
(az ~nariszt?krá~ia hatalmát. Fejlett bürokratikus apparátust 

k t 
· ?Pr1csnymát) és csak az uralkodó személyétől függo" 

a onasagot (a , 1 
0 áll 

z un. sztre eceket) teremtve megvetette az 
rosz am tovább" r "l"dé , k ' kotlás 1 101 ° sene alapjait. Iván hosszú ural-

kaza a . alatt Oroszország számos háborút vívott, közülük a 
ostr ny1 tatár káns_ág felszámolására indított, s Kazany város 

. om~ban ~ulmm~lódó hadjáratokat (1547-1552) vala
:~~bahvon~1~ábor~kat(l557 -1583)emelhetjük ki.~ utób
tö k a? első __ izben Jelentkezett az orosz politika későbbi fő 1 vese: ~11utás a nyílt tengerre. 
bizon~t~:t~~t aÉ ~r:z hads~reg -~s hadművész~t fejlettségét 
szetét teki . . a „ereg mmd osszetételét, mmd hadművé
hadserege~~1e ~ien~~s elté;~se~et mutatott a nyugat-európai 
viszonyaiban ·taláf[l / t ki1ev1 Oroszország sajátos katonai 
orosz hadsere 

1 
a JU meg. A gyalogság hosszú ideig az 

talában ki ~, egfontosabb fegyverneme volt, a lovasság ál-
elleni felszS:t~~~t~zr:bpet _játszott, bár jelentősége a tatárok 
XV-XVI á 1 orukban számottevően megnőtt s a 

sz zadba ·aő ' sabb fegyv.ernemévé ~flY 1 re az orosz hadsereg legfonto-

A XVI. századi O 1· á . béri ·elle ű hi rosz ovass g germcét „a bojárfiak"7S hű-
- ali ttfk k~at~sos ka~onákból álló ezredei - kb. 20 OOO fő 
visel ti a l~g::;uk ~bmlntegy 8000 főnyi cári lovasezred kép
nemesi _ ne . asa arcértékét. Emellett jelentős számú 
zák lovasok !g~~;~t~~oésk-kilovasság, tatár segédcsapatok és ko-

, e az orosz lovasságot. 
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A gyalogság a XVI. században ismét visszanyerte korábbi 
fontosságát. A század elején megjelentek a első kézi lőfegyver
rel felszerelt harcosok, a piscsálosok, létszámuk már ekkor 
több ezer főt tett ki, majd a század derekán új hivatásos gya
logos katonaréteg alakult ki, a sztrelecek (lövészek), akik egészen 
a XVII. század végéig az orosz gyalogság legmagasabb harc
értékű alakulatát képezték.76 Számuk a XVI. század végére 
már elérte a 12 OOO főt. 

Rendkívüli fejlődésen ment át az orosz tüzérség, mely a XVI. 
század második felében már önálló fegyvernemmé alakult. 
A lövegek száma 1576-ra elérte a 2000 darabot. Főleg a vár
ostromoknál játszottak jelentős szerepet (Kazany ostroma 
1552, Pszkovvédelme 1576, 1612 stb.), azonban több nyílt ütkö
zetben (pl. Moszkva 1606 és 1612) is bebizonyította fejlettsé-

gét. . d 'b h ds e 'l" A XVII. század első évt12e ei en az orosz a ereg 1eJ o-
dése megállt. A súlyos bels? harcok (az első, és más~~~ 
Ál-Dmitrij lázadása, Bolotnyikov para:sztfelkeles_e) és kül_so 
támadások (a lengyel, 1608-1613, maJd a svéd mtervenmó, 
1611-1613) a hadsereg, f61eg a hadvezetés számos gyengesé
gére mutatott rá. Több esetben, pl. 1612-ben csak a nép spon
tán felkelése mentette meg Moszkvát a lengyel támadástól. 

A XVII. század második felében viszont új fejlődésnek in
dult az orosz hadsereg, megerősödött a hadsereg központi irá
nyítása, s megteremtődtek a reguláris hadsereg létrejöttének 
gazdasági, társadalmi ~s katonai felté~elei .. Nőtt a sereg lét
száma is (egy 1651-es kimutatás adatai szerint a hadsereg már 
133 210 főből állott).77 Ezekben az évtizedekben eredményes 
harcok folytak a lengyelek, törökök és tatár~k ellen_. 

Az orosz hadsereg sajátos, Lengyelországtol eltekintve sehol 
Európában fel nem lelhető, összetevőjét a kozákok alkották, 
akik főleg 1654 (Ukrajna újraegyesítése Oroszországgal) után 
váltak az orosz hadsereg egyik lényeges katonatípusává. A 
szabad paraszt vagy kisbirtokos kozákság az ukrán-török 
határvidéken letelepedett bujdosók utódaiból jöt,t létre .. A 
szükség a vad vidékek lakóit önvédelemre kényszeritette, s ily 
módon a Dnyeper, majd később a Don mentén autonóm ka
tonai telepek jöttek létre. A XVII. században a kozákok len-

38 

gyel fen_nh~_tóság alá kerültek, de nagy atamánjuk, Bogdan 
Hm~~y10k11 vezetésével felkeltek a lengyel pánok ellen, s 1654-
:e ~vivták függetlenségüket. Ettől kezdve elsősorban határ-

é „o -~eladatokat láttak el. Háborúkban a magyar huszárokra, t torok és tatár portyázókra emlékeztető, irreguláris portyázó 
h ~rcmodoruk az orosz hadsereg egyik, eredményekben félelmes 
irű fegyvernemévé tette a könnyűlovas kozákságot. 
b Az oro_sz katon_ai irodalom ?lső je!entős alkotásai a fejedelmi 

fá szolutizm'.1s kibontakozásanak idején, a XVI. században 
ttak napvilágot. Ez a körülmény, valamint az orosz had

sere{ és hadművészet sajátos fejlődése természetesen döntően 
Feg

1 
~tározta e munkák jellegét. Iván cár és K urbszkij herceg 

;;~ ~1 ;?ellett, melyek számos stratégiai és katonapolitikai 
~ esrol mondanak véleményt, a legjelentősebb hadtudomá

nyi munk:1. I van Pereszvetov emlékirata a kormányzás és a 
tatonapohtika fejlődésének - szerinte járható - útjáról 

;'i°szországban. Pereszvetov a török abszolutizmust állította P: dakép~l a cár elé, mivel Mohamed szultán „nagy bölcses
seget és 19~zs~got ~onosított meg birodalmában" _7s Peresz
;etov. az UJ. hivatali nemesség ideológusaként éles szavakkal 

elt ki ~- boJárok ellen, ~ a _hadsereg alapjának a cár híveiből 
(és tegyük hozzá: kreaturá1b6l) létrejött szolgáló nemességet 
tartotta. 
r·· A }CVI. században született meg az első fontosabb össze
l u~go szol,gá_lati szabályzat: az 1571-es kozák határő;szolgá
kti utasítas_is. _Sem ez, sem a többi hasonló munka nem foglal
h~~o!t taktikai és szervezési kérdésekkel, az orosz hadsereg 

t
„ ckszatának megreformálása ekkor még nem látszott ége
one . 

k t xyn. században megváltozott a helyzet. A németalföldi 
V~~~~~ 8e~or~?k hatására Oroszországban is felfigyeltek. 
I . .l UJ~zk1_J cár (1606-1610) már 1606-ban utasította 1kf~1m ~i~taJlovot, írjon könyvet arról, ,,hogyan kell szol
fülf"ld:i ~haJlo_v gondosan tanulmányozta a legmodernebb 
és ~allha~tonai műveket.-:- elsősorban _Fronspergert, Dilichet 
ra lk sent - , s a kovetkeztetése1ket az orosz viszony
tik: :l~a~va megírta az első figyelemre méltó, a katonapoli-

' kikepzés és a harcászat lényeges kérdéseivel foglalkozó 
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hadtudományi munkát, a „Szabályzatot" .79 Művében a nem
zeti hadsereg létrehozása mellett szállt síkra, s a fejedelmi 
abszolutizmus megerősödését, a hadsereg feletti közvetlen el
lenőrzést sürgette. 

Az oszmán-török hadművészet és hadtudomány 

Az oszmán-török hadsereg a XV -XVI. században Euró
pa mennyiségileg és minőségileg egyaránt legtekintélyesebb 
fegyveres erői közé tartozott. Törökország mind társadalmi, 
mind gazdasági, politikai és ideológiai viszonyait tekintve 
jelentékenyen különbözött Európa többi országától. A gyor
san nagyhatalommá növő oszmán birodalom soknemzetiségű, 
heterogén társadalmi berendezkedésű népek halmaza volt, 
amelyet csak a háború, a fejlett közigazgatási apparátus és 
a szinte teljhatalommal uralkodó szultán személye kötött 
össze.80 

A török had ereg zerkezeti felépítése is eltért az európai, 
s tegyük hozzá, az áz iai normáktól, mivel sajátos módon ke
veredtek benne a lovasnomád, a bizánci, az egyiptomi-arab 
és az európai elemek. Gerincét a szultáni reguláris csapatok: 
a gyalog harcoló pu kás janicsár zsoldosok és a magyar hu
szárokhoz hasonló fegyverzetű lovas szpáhik alkották. A re
guláris sereg létszámát a XVI. század első felében, a biroda
lom fénykorában mintegy 60-70 ezer főre becsülhetjük. Mel
lettük nagyszámú, ám gyengébb fegyverzetű irreguláris csa
patok: azabok, akindz ik, martalócok stb. egészítették ki 
a török haderőt, amely eay-egy hadjáratában korabeli mér
tékkel mérve hatalma , e etenként 100-120 ezer főnyi had
sereggel vonult fel.81 

Ez a kitünő hadsereg - akárcsak maga a birodalom - még
sem volt fejlődőképe . A kivált ágaikhoz ragaszkodó vezető 
politikai, egyházi é katonai r'tegek, mint ezt Kocsi bej emlék
iratából is felismerhetjük, meggátolták a bátortalan reform
kísérleteket, s miYel olvan erő nem létezeLt, mely egy forra
dalmi vagy akár e ·ak reformi ta mozgalom szilárd bázisa le
hetett volna, a X\ II. zázadban a török birodalom rohamos 
hanyatlásnak indult. 
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A b~r~dalom egészének merev, vallási alapokra épült kon
zeryativizmusa a hadtudományra is kihatott. A török vezetők, 
a biro?alom fén~~orában is, inkább gyakorlati megoldásokat, 
sem~mt e!méleti igazságokat kerestek, így hosszú ideig a ka
to:1ai ,szakirodalom szükségessége sem merülhetett fel. A nagy
szamu török krónikás: Szead-ed-din, Kemálpasazáde, Dzsel
~ladz~, Pecsev_i vagy Evlfa Cselebi,82 nem annyira a történelmi 
igazsaghoz, mmt a költői elbeszélés követelményeihez ragasz
k?dott: Munkásságuk ezért többnyire viszonylag csekély tör
tenel~ forrásértékkel bír. Antológiánkban Kemálpasazáde, 
a~ ~gyik !egszínesebben, nagy képzelő- és megjelenítő erővel 
biro krórukás egyik jellemző szemelvénye képviseli ezt az iro
ialm~t. Ennél sokkal szárazabb, de egyben hitelesebb a hódító 

zuleJmán szultán naplója, mely józanságánál és tárgyszerű
ségénél fogva sajátos helyet foglal el a török történeti művek 
sorában. 

A ko_r egyetl_en ~ormánypolitikai és hadtudományi jellegű 
:u_nkáJa Kocsi beJ 1631-ben kelt emlékirata. Kocsi tisztán 
hi~a. a ha~al~as, de romlásnak indult birodalom strukturális 
d ái,t, segite;11 azonban nem tud rajtuk, ezt nem is tekinti felS ~a_na~. Műve olvasásakor úgy érezzük, hogy visszakívánja 
z eJ_man szultán dicsőséges korszakát, a kiveszőben levő 

moszh_m harcos erényeket. Az őszinte hangú, reális képet fest& 
eml~kkirat a XVI-XVII. századi török hadsereg történetének 
egyi legjelentősebb forrása. 

A HADTUDOMÁNY 
A FEJEDELMI ABSZOLUTIZMUS ÉS A KAPITALIZMUS 

KIALAKULÁSA KORÁBA 
(1648-1789) 

Társadalmi, gazdasági és filozófiai alapok 

á ~ feudalizmus korszakának utolsó másfél százada a gazda
s rt él~, t technika, a tudományok, s ezek együttjárójaként 
:ét rsa a om korábban szinte elképzelhetetlen mérvű fejlődé

vonta maga után. A feudális társadalomban ezekben az év-
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tizedekben bontakozódtak ki s értek meg a kapitalista társa
dalmi rend csírái. A burz oázia ekkor, a feudális uralkodó osz
tály minden, a fejlődés ütemé~ l_assítani igyekvő .t?re~vése el
lenére, már nemcsak gazdasagilag, hane~ pohtikaila~ sem 
mellőzhető tényezővé fejlődött. A feudális társadalrm rend 
legfejlettebb s egyben befejező szakaszát jelentő, a társadal
mi és gazdasági fejlődés minden területét jelentősen ?efolyá
soló abszolút monarchia em nélkülözhette a burzsoázia egyre 
aktívabb tevékenységét. Ez még a feudalizmus legvégső, leg
féltettebb menedékébe, a had eregbe is behatolt, bár hatását 
itt fejthette ki legkevésbé. A XVIII. század derekán pl. még 
a nemesi hagyományokat leginkább őrző, konzervatív porosz 
hadsereg sem óvhatta meg „ tisztaságát" a burzsoázia elől: 
a tisztikar 10%-át polgári zármazású tisztek alkották. A bur
.zsoázia igazi szerepe a hadseregben azonban nem ~bben, ha
nem a hadsereg ellátását kezükbe kaparintó polgári vállalko
zók megjelenésében mutatkozott meg. 

A technika és a tudomány fejlődé e is döntően hatott a had
tudományra. A XVIII. zázad a nagy találmányok, az ipari 
forradalom százada. A hatalmas, több száz embert foglalkoz
tató, de még mindig kéziipari mó~zerekk?l dolgozó i:n~nufak
túrák mellett megjelentek az els6, a termeszet energ1á1t mun
kává átalakító gépek, melyek alkalmazása a modern gyáripar 
megteremtéséhez vezetett. gyancsak jelentősen lépett előre 
a mezőgazdaság is , mely ré zben új területek bevetésével, rész
ben fejlettebb módszerek bevezeté ével többszörösére növelte 
a terméshozamot. a mezőgazda ág és az ipar fejlődése koráb
ban nem látott nagys~uú hadseregek felállítá át és állandó 
fenntartását tette lehetővé. A francia hadsereg létszáma 1640-
ben pl. 130 OOO fő, 1761-ben már több mint 410 OOO fő volt. 
Még számottevőbb a fejlődés Poroszország esetében: ~íg had
ereje 1660-ban alig érte el a 7000 katonát, 1688-ban mar 30 OOO 
főre emelkedett, 1740-ben, az o ztrák örökösödési háború ki
törése idején, 98 OOO katonát zámlált, arni a 2,2 milliós lakos
ságú Poroszország lélek zárnának 4,4%-át jelentett~--

A természettudománvok és a :filozófia eredményei 1s hatot
tak a katonai teoretiku ok gondolkodására. Főleg a mechanika 
-és a matematika fejlődött ugrá zerűen, Leibniz és Descartes, 
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Lomonoszov és Newton, Laplace és Euler nagy tudományos fel
f~dezései a világot mint a rend és a fegyelem, a merev, rideg 
t~rvényszerűségek világát állították az emberek elé, a Föld 
~epzeletbeli alkotóját és kormányzóját, istent Fontenelle, 
Jellemzően, gigantikus órásmesterként képzelte el. A filozófiá
b_ól a _XVII. században Hume empirizmusa, és Descartes ra
c10nahzmusa hatott a kor katonai íróira, akik a XVIII. szá
~adi filozófusok közül Montesquieu-tő! a földrajzi környezet 
Jelentőségének felfedezését, Rousseau-tól a társadalom és 
a, politika kölcsönhatásainak értékelését, az enciklopedisták
t?l a tudományok, így a hadtudomány rendszerezését tanul
tak el. 

Jele:t:tékenyen megnőtt a politikai irodalom fontossága és 
hatása 1s. Hobbes, Grotius, Lipsius, Saint-Simon és mások mun
kássága tágította a katonai szakértők érdeklődési körét; az 
e~őz,ő század katonai irodalmával szemben, amelyben az alaki 
kikepzés és a taktikai formációk elemzése szinte minden más 
sze~pontot kiszorított, Monteciiccoli, II. Frigyes, Lloyd, 
(!uibert a stratégiával, a háborúk természetével és jellegével 
IS f~glalkoztak. Az sem tekinthető véletlennek, hogy kiváló 
tudosok, mint Leibniz, Voltaire vagy Spinoza83 tág teret 
s~ent~!tek_ írásaikban katonai elméleti problémáknak. A prob
lemakor kiszélesedése és a tudományos m6dszerek széles körű al
kalmazása folytán a hadtudomány, mint számos egyéb társada
lorr;- és természettudomány, ezekben az évtizedekben vált tudo
mannyá a f ogalorn modern értelmezésében. 

A had~űvészet é hadtudomány fejlődésében az abszolút 
~onarc~a. kormányformájának sajátos bel- és külpolitikai 
viszonya~ 1s meghatározó szerepet játszottak. A hadsereg, 
az állami bürokrácia mellett a korlátlan uralkodói hatalom 
leglél?yegesebb közvetlen bázisát jeleniette.84 A minden társa
dalmi r?ndszerben sok problémát okozó hadsereg most mind 
b~l-, nund külpolitikai tekintetben rendkívüli fontosságúvá 
nott. ~elpolitikailag a mind veszélyesebbé váló jobbágy és 
P?lgán felkelések, valamint a feudális anarchia erői utolsó 
k~sérletezéseinek elfojtása, külpolitikailag a korlátozott hó
d{t~sokra törekvő dinasztikus politika fegyveres biztosítása 
e sosorban a hadsereg feladata volt. 
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Az uralkodók, minden rendelkezésükre álló eszközzel tö
rekedtek is a hadsereg fejlesztésére. Szándékukat e~ősegítette, 
hogy a gazdasági élet fejlődése közvetve, a _bürokratik~s állam
apparátus pedig közvetlenül fölöttébb J~lentős er~!orr~sok 
birtokosaivá tette őket. A hadsereg létszamának noveles re 
Európa legtöbb országában létrehozták pl. a lakosság bizo
nyos százalékának hadkötelezettségén alapuló,. de amellet~ 
önkéntes, kantonális (kerületi) hadkötelezettség1 rendszert.80 

Ez egyben azt a célt is szolgálja, hogy az eln;yomo~t. osztálya~ 
feleslegesnek ítélt vagy veszélyesnek látszo tama1t katonai 
szolgálattal tegyék ártalmatlanná. 

A csalással, kényszerrel zá zló alá verbuvált katonaság f~nn
tartására nagy gondot fordítottak. A sereg ~llátásá1;a~ bizto
sítására raktárakat állítottak fel - a korábbi helyszm1 beszer
zés részben a katonaság megnövekedett létszáma, részben 
a rekvirálással járó fokozott szökési veszély miatt, már nem 
bizonyult kielégítő megoldá nak. ~ - amint később l,á~1;i 
fogjuk - e raktárak nagy zerepet Játszottak a kor strateg1a
jában is. 

Az abszolutizmu al együttjáró központosítás „meg~erem
tette a hadseregek egysége. vezetésének lehetosége1t. Ez 
a tény megszüntette a had,ezérek korábbi viszonylagos önáll~
ságát s egyben a távolabbi hadászati tervek elkészítését 1s 
elősegítette. Az abszolút monarchiák dinasztikus háborúinak 
jellege meghatározta a háborúk stratégi~ját is. A sze~b,en álló 
felek csak ritkán törekedtek egymás telJeS megsemm1sitésére, 
céljaik többnyire egy-egy terület megszerzésére v_agy megtar
tására irányultak, ezért Yi zonylag kevésszer kockaztatták meg 
egy-egy nagyobb összecsapás ve zélyeit. 

Az állandó hadsereg kialakulása, 
a hadsereg belső élete 

A korábbiakban már utaltunk arra, hogy az állandó had
sereg magvát a kisszámú z oldosc apat alkotta. A XVI-XVII. 
században az uralkodó és a zsoldosok közé közvetítőként a 
zsoldoscsapat vezetője, az ezrede lépett, aki szinte kapitalista 
vállalkozóként működve, kizsákmányolható munkaerőnek 
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~ekintette katonáit. A legtöbb hadseregben tekintélyes számú 
idegen zsoldos teljesített szolgálatot. A harmincéves háború 
alatt a svéd hadak több mint kétharmad részét pl. németek ké
pezték. A XVIII. századi francia hadseregben pedig sokezer 
svájci, itáliai, magyar, német, skót, németalföldi és egyéb ka
tona szolgált. Még 1789-ben is 79 francia kiegészítésű ezredre 
23 idegen eredetű ezred jutott. Ez a körülmény tovább növel
te a zsoldoscsapatok megbízhatatlanságát. Már Machiavelli 
felismerte a zsoldosság ilyen veszélyeit; a XVI-XVIII. szá
zadban pedig már egyre többen hasonló nézeteket vallottak. 
Sokan észrevették az egynemzetiségű hadsereg belső össze
tartó erejét: ,,Olyan országban - írja II. Frigyes -, ahol az 
első rend a katonaság. . . ahol még az állampolgárok is kato
nák ... biztosak lehetünk abban, hogy az ilyen összetételű csa
patokban becsületnek is kell lennie. " 86 Hasonlókat írt Szász 
Móric is: ,,Nem lenne sokkal jobb törvényben kimondani, 
hogy minden ember, legyen bármilyen állapotú is, (kiemelés -
a szerző) köteles fejedelmét és hazáját öt éven keresztül szol
gálni."87 Ennek ellenére egészen a XVIII. századig a hadsere
gek főerőit - Oroszországtól eltekintve - valamennyi fon
~osabb európai országban zsoldoscsapatok, nagy százalékban 
idegenek alkották. Svéd, orosz és francia kísérletek után 
1732 -33-ban Poroszországban oldották meg először eredmé
nyesen az ország lakosságának katonai szolgálatra kényszerí
tését. Az országot katonai kiegészítő kerületekre, ún. kanto
nokra osztották, s minden kanton évenként meghatározott 
számú újoncot adott a hadseregnek. A jelentkezés azonban 
korántsem volt önkéntes. Toborzócsapatok járták az orszá
got, s csalással, erőszakkal, megvesztegetéssel szedték össze 
az újoncokat. 

Természetes, hogy az ilyen módon összegyűjtött hadsereg
nek csekély volt a belső összetartó ereje. Ezt egyfelől viszony
lag pontos és magas fizetéssel és kielégítő ellátással, másrészt 
kegyetlen, vak fegyelemmel, s bizonyos csapattest-szellem 
meghonosításával igyekeztek pótolni. A roppant szigorú fe
gyelmi rendszabályok célját nemcsak abban találhatjuk meg, 
hogy a katonákba besulykolják a nehéz alaki kiképzést, ha-
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nem, hogy - ir. Frigyes szavaival élve - ,,jobban féljen 
tisztjétől, mint az ellenségtó1". 

A szökéstől való félelem mind a taktikai, mind a stratégiai 
tervezést befolyásolta. Az ütközetekben, menetekben, ~ábo
rozáskor mindig a zárt kötelékekhez ragaszkodtak, kisebb 
járőrök, kötelékek kiküldé ét csak a legritkább esetben enge
délyezték. Ezért a sereg felderíté e és biztosítása gyenge, moz
gékonysága - a huszárokat kivéve - igen csekély volt._ . 

Az állandó hadsereg gerincét a főleg nemesekből álló tiszti
kar képezte. A tiszt (Offizer, officier stb. a latin officialis = 
tisztségviselőből eredő) elnevezé és fogalom elősz?r a ,XVII. 
században tűnt fel, majd a XVIII. században vált altalanossá. 
A zsoldoshadseregek vezetői és elöljárói nem alkottak egysé
ges réteget. Elnevezésük c upán a hadseregben pillanat?yilag 
betöltött funkciójukat mutatta, s nem jelentett a mai érte
lemben vett rendfokozatot. A tábornokoktól eltekintve nem 
is álltak közvetlen kapcsolatban az uralkodóval, a vállalkozó, 
az ezredes alkalmazottai voltak. 

A XVIII. században kialakult a hivatáso tisztek rétege,. 
s megjelentek, illetv~ állandó értelme~ést nye~tek a ren~fok~
zatok is. Valamennyi hadseregben a tisztek tulnyomó tobbse
ge a nemességből regrutálódott. Polgári származású tiszt 
- főleg Franciaországban és Poroszországban - csak a fegy
vernemnek alig tekintett tüzérségnél és műszaki csapatoknál 
számíthatott előmeneteli lehetőségre. A tisztek kiválasztására 
és kiképzésére nagy gondo fordítottak. Már kora ifjúságuktól 
kezdve előkészültek hivatásukra, e célt szolgálták a kadét
alakulatok és a tisztiiskolák. 

A had.táp (logisztika) megjelenése 

A hadseregek létszámának ugrás zerű növekedése magával 
hozta az ellátási és utánpótlá i problémák megsokasodását. 
Míg a harmincéves háborúban egy operatív hadsereg átlagos 
létszámát 19 OOO főre becsülhetjük, addig ez a szám a spanyol 
örökösödési háborúban (1701-1714) 47 OOO-re emelkedett.88 

E seregek ellátását a korábbi módon, vagyis a hadműveleti 
területről történő ellátás segítségével már nem lehetett meg-
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oldani. Ezért hatalmas élelmiszer- és anyagraktárakat állí
tottak fel, tábori sütödéket szerveztek, s rendkívüli erőfeszí
~éseket fordítottak az utánpótlás, a szállítás megszervezésére
is .. E raktárak valósággal magukhoz láncolták a hadseregeket. 
Kialakult az ún. ,,öt nap menetrendszer elve", mely szerint 
a hadsereg ötnapi menettávolságon túl nem távolodhat el 
utánpótlási bázisaitól. Ezt az elvet a gyakorlat kényszerítette 
a _hadvezérekre. Nagyobb távolságra történő szállítás a kor
f?J!etle~ technikai eszközeivel megoldhatatlan volt, s a szál
htas kimaradása felbomlasztotta volna a nehezen össze
gyűjtött, drága pénzen kiképzett és eltartott zsoldosserege
ket. 

!1- hadtáp megszervezése külön tudománnyá fejlődött, kato
nai teoretikusok egész sora foglalkozott az öt nap menetrend
s~~r bonyolult szállítási feladataival - így a szemelvények 
kozött szereplő Puységur is, aki Franciaország első marécha! 
des logis-ja vagyis hadtápfőnöke lett. 

A raktárakhoz való merev ragaszkodás nehézkessé, kötötté 
~-ette a hadművészetet. Az ún. ,,metodizmus",89 vagyis az 
utközetek kerülésének, a kis területeken történő manőverez
getéseknek sokak által bírált stratégiája nem is kis mértékben 
a nehéz és bonyolult utánpótlási viszonyokkal magyarázható. 
Ez a kötöttség gyakran furcsa, ma már alig érthető eredmé
nyekhez vezetett. 1692-ben pl. Luxembourg francia marsalI 
után~ótlási nehézségek miatt három hosszú hétig nem tudott 
az ahg 10 km-re fekvő Enghienig előnyomulni.90 

A harcászat elmerevedése, 
a vonalas harcrend tovább/ ejlődése 

A hadművészet valamennyi ága közül a harcászat fejlődött 
le~k~vésbé. A harmincéves háború ütközeteiben a gyalogsági 
tűz Jobb kiaknázása végett kialakított vonalas harcrend merev 
~é,rnává torzult, mely szinte lehetetlenné tette a továbbfejlő
h est. ~~t f~leg azzal magyarázhatjuk, hogy a kézi lőfegyverek 

0sszu ideig többé-kevésbé ugyanazon a színvonalon marad
tak, mint a XVII. század első felében, így a katonai elméleti 
és gyakorlati szakértők nem tervezhettek lényeges új techni-
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kai változtatásokat, csupán a meglevő lehetőségek jobb ki

használására összponto íthatták erőfeszítéseiket. 

A seregek harcrendje é harcászata szinte teljesen sablonos

.sá vált. A gyakran több kilométerre nyúló harcrend gerincét 

a két vonalban felálló gyalog ág képezte. Az egyes alegységek 

-0ly szorosan helyezkedtek el egymás mellett, hogy az első 

vonalat gyakorlatilag zártnak tekinthetjük. A tartalék szere

pét többé-kevésbé betöltő má. odik vonalban már nagyobb tér

közök választották el egymá tól a csapatokat. A hadsereg két 

szárnyán az egyedüli mozgékony fegyvernem, a lovasság ka

pott helyet. A tüzérség zétszórtan, a gyalogság közvetlen 

támogatására leginkább alkalmas területeken állította fel 

.ágyúit. 
Az ütközetekben a dönté t a tüzérségi tűzelőkészítés, s az 

ellenséges lovasság ellen vezetett lovasrohamok után a gya

logság tüze vívta ki. A két ellen éges vonal lépésben közeledett 

.egymáshoz, majd kb. 50-100 méterről össztüzeket adtak le 

egymásra. A lényeg az eay zerre történő tüzelés volt, a cél

zott lövést egyenesen tiltották a szabályzatok, azt állítva, 

hogy a sortűz lélektani, tegyük hozzá, pusztító hatása is na

gyobb, mintha az egyes harcosok célozgatni próbálnának. 

A katonák percenként kb. 4 lövé t tudtak leadni. A közelről 

leadott össztüzek hatása rettenetes volt, a harcok ezért hallat

lan vérveszteségekkel jártak. II. Frigyes pl. a kolini vesztes 

csatában katonáinak több mint a felét elvesztette (1757). 

A csaták többnyire az előre kijelölt tervek szerint folytak le. 

Minden váratlan esemény végzetes hatásúvá válhatott, mivel 

a vonalas harcrendet gyakorlatilag alig lehetett harc közben 

átc oportosítani. 
A gyenge felderíté-- é biztosítá · következtében viszonylag 

könnyen meg lehetett lepni a hadseregeket. Ez azonban csak 

ritkán következett be (1704. Höch tiidt, 1712. Denain, 1763. 

Grossjagersdorf), mivel az ellen ég is ugyanolyan merev és 

nehézke mód zerekkel harcolt. 
Tragikomikus e etek is adódtak: a fontenoy-i csatában 

( 1745) egy angol és egy francia gárdaezred ötven méternyire 

megközelítették egymá t. A tűzparancs azonban még sokáig 

egyik részről sem han zott el, mivel a vezénylő tisztek feudális 
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udvariassággal a más"k fi'l k k 
lehetőség, t H I h e ne a arták juttatni az első össztűz 

tüzelt el „e ·.. Aosszáals uzavona után végül az angol vonal 
oszor. v aszra már nem került k 

leadott sortűz pusztító hatá á f . sor, mert a özelről 

bomlott.01 s ra a ranma ezred teljesen fel-

Csak ritkán sikerült a dö té t ki , . 
nem mindig háborítatlanul v: s t ;1vn1. A ve~zte~ fél csak-

lo~ság még győzelem után se:ahau 1~t;onulm, 1;:nvel agya

s igy az üldözés feladatát legfi r bbgy 1 a el a zart vonalat, 

A t k "k . e Je a ovasság láthatta el 
a t1 a e nyilvánvaló zsákutcá1· ából ok k , . . 

utat. Ez egyesekben _ II F . S & an erestek a ki-
, · rigyes, zász Móric S 

azt a ma mar nehezen érthet" , k , zuvorov -

a tüzelésben kell a bajok nyitjá~1::J:s~t ~a~~tottaf~t', hogy 

méletben - azzal kísérleteztek h · zer -: ent el

kalmával a támadók nem adnak,le ~~! t- glalogság1 roham al

szuronyaikkal semmisítik meg az s:11 uze, et, hanem pusztán 

½~llően megfontolt módszerrel a tűzert1::!r:t. , Ezzel a , n~m 

UJból a mozgást kívánták előtérbe állítani_olenek rovasara 

A vonalharcászaton belül az egyetlen reális . ,, , . 

lehetőséget a ferde harcrend felelevenítése jelei:ie~fbb~eJlode~I 

nóndasz, a nagy thébai hadvezér már i. e 37l-be e. pai;nei

ferde harcrenddel győzte le a spártai hadse nt¾:tttnál 

~a:?rend alkalmazásának lényege : az egyik s:Zf: · er~e 

s1JJük s megtámadjuk vele az ellenséget s u ;at megero

g~bb szárnyat visszatartjuk lőtávon kívüfYfrna ~°Ja gyen: 

tulerőt képezve, meg tudjuk semmisíteni ~z J1 m on helyi 

sereg egy részét, mielőtt az csapatokat dobhatna :~ségesélhad

!ett szárnya megmentésére. Fontos, hogy az ellen , ves~ yez

Je fel ~ f~nyegető csapatösszevonást _ ez a ko seg ne ismer

derítési viszonyai között csaknem mindig be is k"·r ![enge fel

s a gyors és határozott végrehajtás. ove ezett - , 

,:1- ferde harcrend alkalmazásának egyetlen biztos II 

re· a felvonuló ellenséges csapatok megtámadása , e :nsze

rása volt. Rossbachnál (1757) a franciák az ütk·· e: sz tsz?

akarták csoportosítani csapataikat, hogy bekerít~:~ aalatt at 

sereget, a poroszok azonban meglepték és szétszó ták porzslz 

Vonuló francia menetoszlopokat. r a e -

A.z új taktika legnagyobb diadalát 1757 . december 5-én 
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Leuthennél aratta.D4 A II. Frigyes vezetése alatt harcoló 40 OOO 
főnyi porosz sereg a sziléziai Leuthennél Lotharingiai Károly 
herceg kb. 65 OOO katonából álló osztrák seregével vette fel 
a küzdelmet. Az ütközet előtt az osztrákok egy kb. 8 km 
hosszú vonalban várták a Drezda felől előnyomuló poroszok 
támadását. 'Frigyes ellenfelei előtt észrevétlenül nagy átcso
portosítást hajtott végre, csapatai zömét - több mint 30 OOO 
katonát - a jobbszárnyon vont össze, s meglepésszerűen meg
támadta az eléggé kikülönített osztrák balszárnyat. Mivel az 
osztrákoknak már .nem maradt idejük nagyobb arányú át
csoportosítás végrehajtására - a poroszok az egész ellenséges 
sereg szeme láttára szétzúzták annak balszárnyát. Az osztrá
kok 7000 halottat és ugyanennyi foglyot, a poroszok csupán 
2000 embert vesztettek.D5 

Természetesen a ferde harcrend sem jelenthetett tökéletes 
megoldást. A XVIII. század második felének katonai teoreti
kusai - főleg Guibert - különféle megoldásokkal kísérletez
tek: a csatárlánc alkalmazása, a vonal helyett a mozgékonyabb 
oszlop bevezetése, a tüzérség összpontosítása stb. Lényegében 
tehát a francia forradalmi és a napóleoni harcászat alapelemei 
már ezekben a munkákban is előbukkantak. A megbízhatat
lan, botfegyelemre épült feudális zsoldosseregek azonban ép
pen jellegüknél fogva nem sajátíthatták el a fejlettebb taktikai 
elveket, melyek diadala c ak az új típusú, forradalmi hadsere-
gekben válhatott telje é. 

Az erődítés- és ostrorntechnika fejl6dése, 
a várrendszerek stratégiai szerepe 

A hadtudomány minden bizonnyal legősibb ága, az erődí
téstan, szintén a XVII-XVIII. században vált tudománnyá 
a szó mai értelmében. 

Míg a középkori várostromok az ókori hadigépek és módsze
rek felhasználásán alapultak, a lőpor felfedezése szinte egyet
len csapásra megváltoztatta, forradalmasította a várháború 
módszereit. A korábbi zázadokban a várak viszonylag kis 
alapterületű, maga építésű, megközelíthetetlen helyen -
többnyire csúcsokon - épült erődítmények voltak, amelyeket 
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a kezdetleges t „ é é · k zadban ú. tí u~ rs ~ I~ ön~yűszerrel lerombolt. A XVI. szá-
keletkezt~k p:.~u.:t~uzerségi h_arcnak jobban megfelelő várak 
épített vár~k ~zá~t~k tz t ~al~bkbésőbb 8;~ új „ol,asz stílusban 
lemzője fal ·k . e egm a _Do Az UJ erod1tmények jel-
bályos alak~ ~~dig s~ok_~tla!.1 tag?ltsága volt. Hatalmas, sza
műveikkel a' !1~bnyire ?tszofoletű ,bástyáikkal, sokféle védő
a mesterien ta tű~er~Jé~ k1vá~tak a maximumra fokozni 
egymással s íg~1\xed?7;t1űvek UI. tűzösszeköttetésben álltak 
egymást i~. Az a v eru is ~~dták a szomszédos falrészeket és 
tartós tüzérségi ~~csor,. tobJ: méter vastagságú falak pedig 
egyedüli lén e e zne ,is szilárdan ellenálltak. A rendszer 
hatjuk meg! f s fogyatekosságát a mélység hiányában talál
ütnie a védrenda az ostromlónak egyetlen helyen sikerült rést 
össze, mivel ne:iz:r:~t ~ egész vé~elem ~ártyavárként omlott 
vonuló védők m f ka második védovonal, ahol a vissza-

Az ostr eg apasz odhattak volna. 
szadalmaso: a:~nba; ennek elle~ére mindig fáradságos, hosz
madók a vár kör~l m:s~t~égg~l Járó hadművelet volt. A tá
c~ót0' építettek, melyn!k v~~=f 

0
~~mé~?7~ket, ~n. ci~kumvallá

rest törni a falakon A ki m en tuzersé&ukkel igyekeztek 
művek, bástyák ell~n akn~fót ~és}~k, pl. kikülönített védő
aknáról első ízben Kyese t a isrnf-rtak. (A lőporral töltött 
alk~~mazásával azonban c;ake~~3~-b ité~t 1!:5-ben, tén:yleges 
réstorés után rohammal igyeke t k a~f, a 1 l <;>zunk.) A sikeres 

Annak ellenére ho z ~ e og a ru a várat.os 
er~dítéstanról (a' leg!!v:!!~oss;;;!;,it ~~~-munka készült az 
Durer, Leonardo, Marchi Solms éso p oz~! csupán Kyeser, 
meg), az ostromtechnika ~ XVII á d~- ne:7ét említjük 
dött jelentősebben A . fi . sz za ozepé1g nem fejlő-
ben már évszázad~k ~t: f, pele~:tméltó, hogy jóllehet töb
tégiai jelentősé ét e ismer a várak hatalmas stra
meg sem kísér!lték s ~zt számos hadjáratban használták is 
tervek szerint elhely~zv~gy a várakáat gondosan kidolgozott 
sítő sőt k ' az egyes v rak defenzív erejét e e 
A korábbi ~Z;:~ f6°{~zó. erőd;end~zereket hozzanak 1lire~ 
helyén keletkezv~ csu nrre __ va amilyen régebbi erődítmény 
hjányzott a kapc;olat tls ~~~~tk~anf jele~tettek bázist, 

0 0 e · gy előfordult, hogy 
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egyes helyeken felesleges erődök épültek, míg másutt az el
lenség szinte akadálytalanul behatolhatott az orszá~ba. 

Sébastien de Vauban, akit túlzás nélkül a feudalizmus leg
jelentősebb hadmérnökének tarthatunk, az erődítésekkel kap
csolatos valamennyi területen - várépítészet, ostromtechnika, 
erődrendszerek kialakítása - maradandót alkotott. Fél év
százados hadmérnöki tevékenysége során kb. 350 várat épített fel 
vagy korszerűsített a saját elvei szerint. Jóllehet ezeket az elve
ket sohasem fejtette ki részletesen, de „az általa épített nagy
számú francia erődítményből mérnök honfitársai próbálták 
levezetni azokat az elméleti szabályokat, amelyeket követett. 
Ily módon három módszert állapítottak meg, amelyeket 
Vauban első, második és harmadik rendszerének neveznek" 
- írja a nagy francia hadmérnökről Engels.100 

Az ún. első rendszer lényegében Blaise de Pagan, a XVII. 
század másik nagy francia hadmérnökének elveire épült. 
A várak továbbra is megőrizték korábbi szabályos sokszög 
alakjukat, az egyes védőművek elhelyezése azonban a korábbi
nál jobban alkalmazkodott a tűzösszpontosítás követelmé

nyeihez. . . 
Vauban második rendszere azonban már szmte forradalmi 

jelentőségű. Megtartja ugyan a szabályos alaprajzot, viszont 
az erődítések történetében először alkalmazza tudatosan 
a mélységi tagoltságot. Bá tyái lényegesen kisebbek a kor~b
biaknál, az egyes kikülönített védőművek még a szabályos
ság rovására is a terepvisz~nyokhoz alkalmazkodnak. A, har: 
madik rendszert a má odiknak nem lényeges módos1tása1 
jellemzik, egyetlen példája euf-Brisach vára. 

Vauban másik forradalmi újítása a várostromokkal kap
csolatos. Ostromelveit már jobban és alaposabban ismerjük, 
mint erődítési gondolatait, mivel ezeket könyveiben részletesen 
kidolgozta, s gyakorlati példákkal gazdagon il~us~trálja._ Mó~
szere egész Európában elterjedt, s a napóleom haborukig ahg 
találkozunk olyan vára trommal vagy védelemmel, amely 
nem Vauban elvei szerint folyt volna le. 

A módszer lényegét az o trom egyes fázisainak szinte tudo
mányos alaposságú előkészítésében, s ugyanilyen precíz vé~
rehajtásában találhatjuk meg. Az első lépés már a vár ágyúi-
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nak lőtávolán kívül az ún. első paralel, vagyis a vár védőművei
v:el párhuzamos árokrendszer kiépítése. Ezt a mai megindulá
st vonal ~lődjének tekinthetjük, ide összpontosították ugyanis 
a kat~~~k és az ostromeszközök zömét. Még a paralel teljes 
elk~szulesét megelőzően a vár irányába több futóárkot ástak, 
maJ_d az első paraleltől kb. 200 méternyire megkezdték a má
sodik paralel építését. Majd ugyanez a folyamat a harmadik 
P~ralel építésénél is megismétlődött. Ez utóbbi már közvetle
nul a vá~mező, az ún. glacis mellett húzódott. A tüzérséget 
a második, a rohamozó gyalogságot a harmadik paralelben 
felyezték el, a viszonylag veszélytelen megközelítési útvona-
at a_ paraleleket összekötő árokrendszer biztosította. Az ost
~0f, 11! módon lassú, de meglehetősen veszélytelen folyamattá 
]l ?dott, a védelem tehetetlen volt a paralelekkel szemben. 

,s1ker az erők és eszközök szinte mérnöki pontosságú kiszá
mitásán alapult. Gyakorlott katonák csaknem napnyi pon
to;ággal fel tudták becsülni az ostrom várható időtartamát. 

auban egyetlen méltó vetélytársa, a németalföldi Manno 
von Goehorn101 e szisztémával szemben a tűzösszpontosítást 
: lendüle~es koncentrált támadást állította előtérbe. Namu; 
s Maa~tr1cht ostrománál Vauban gondosan épített erődeit is 

:egad~sra tudta kényszeríteni. Vaubant és Coehornt össze-
aso:,111tva megállapíthatjuk, hogy bár Vauban elvei jobban 

-::~~ ~~eltek a kor ha_dit~chnikai és ~adművészeti viszonyainak, 

é 
Jovo _os_tromtechmkáJa azonban mkább Coehorn módszereit 

s elveit igazolta. 
b Vauban híres s~ratégiai gondolataival is sajátságos helyzet
/n vagyunk. Kifejtésük ui. egyetlenegy munkájában sem 
o~ént meg, létezésükről is csupán néhány levél utalásai, 

~i res 1678-_as emlékirata alapján van tudomásunk. Ez utób-
b~n Franciaország határait két, párhuzamosan húzódó erőd

renk szer ki~pítésével kívánta biztosítani. A gyakorlatban 
csa á az ~gyik védelmi vonal, az ún. brabanti vonal épült ki, 
a m sodiknak csak töredékei készültek el. 

, A francia hadmérnök stratégiai elvei azonban még ilyen 
y~zlat,?s formában és tökéletlen~végrehajtásukban is fölöttébb 
Je entosek_. A franciák brabanti vonala, s a császáriak elzászi 
stollhofem erődrendszere hosszú időn át a stratégiai tervezés 
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bázisát jelentették, s a spanyol örökösödési háború befejező 
szakaszában Franciaországot lényegében a Vauban által ki
épített erődrendszer óvta meg a vereségtől. 

Vauban elméleti munkássága tehát nem egyöntetű. Művei
ben csupán a várostrom és várvédelem problematikáját dol
gozta ki alaposan, működésének másik két területéről - a vár
építészetről és az erődrendszerek kialakításáról - gyakorlati 
tevékenységén túlmenően mindössze néhány elszórt utalással 
találkozhatunk munkáiban. Életműve azonban számos vo
natkozásban korszakos jelentőségű a hadtudomány történeté
ben. 

A tudományos hadászat születése 

A feudális abszolutizmus háborúi stratégiájának értékelése, 
heves, mindmáig lényegében nyitottnak tekinthető vitákat 
váltott ki. E viták az ún. ,,metodista", vagyis módszeres 
hadviselési iskola léte vagy nem léte körül robbantak ki. 
A vita már Clausewitz idejében, a XIX. század első évtizedei
ben megindult. A döntést kereső napóleoni stratégiát esz
ménynek tekintő porosz katonai teoretikus, nem ismerve fel 
a XVIII. és a XIX. századi háborúk jellege közt fennálló 
alapvető különbségeket, lekicsinyelte, túl óvatosnak s egy
ben eredménytelennek tekintette a XVIII. századi hadveze
tést.102 Nézeteit továbbfejlesztő tanítványai szerint a feudális 
abszolutizmus háborúinak stratégiájára az ún. ,,metodiz
mus" nyomta rá bélyegét, mely kizárta a hadvezér egyéni 
kezdeményezését, s mindent merev szabályok szerint kívánt 
megoldani. E hadászatot - mondják Napóleon késői buzgó 
követői - mindenekelőtt a döntés kerülése, az öncélú manő
verezgetés jellemezte. E vélemény Magyarországon is számos 
követőre talált, Rónai Horváth Jenő, az ismert hadtörténész, 
Zrínyi és Montecuccoli ellentétéről szólva, ezt Zrínyi maga
sabb rendű magyar nemzeti hadtudományi elvei és Monte
cuccoli merev, eredménytelen metodizmusa közt fennálló 
ellentétnek állította be.103 

A későbbiekben a manőverező, a csaták jelentőségét háttér
be szorító stratégia is meatalálta a maga szószólóit. Elsőnek 
említhetjük a német Delbrüc/..; megsemmisítő (Niederwerfung-) 
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és felmorzsoló (Ermattung-) stratégia elméletét.104 Elmélete 
szerint egyes korszakokat a döntést kereső, másokat a halo
gató, többcélú - Delbrück szavaival élve kétpólusú - stra
tégia jellemez. A burzsoá szakirodalomban olyannyira elterjedt 
nézet legfőbb fogyatékossága, hogy nem veszi figyelembe 
a háborút meghatározó gazdasági, társadalmi és politikai té
nyezőket, s élesen elválasztja egymástól a háborúk eme elmé
l~tileg kétségtelenül fellelhető két alaptípusát, noha elvont, 
~kristályosodott formájában egyik sem fordult még elő a had
~-orténelemben. Delbrück érdeme viszont, hogy tagadva az 
u~~özet kizárólagos szerepét a háborúk eldöntésében, a stra
~eg1a más eszközeire - manőverezés, gazdasági háború stb. 
is felhívta a figyelmet. A XX. század több, elsősorban angol 
k~tonai szakértője, Falls, Liddell Hart, Fidler, ezenkívül a ma
n~verező, közvetett stratégiai módszerek elsőbbségét állította 
előtérbe, s így szívesen foglalkoztak az elődeiknek tekintett 
XVII-XVIII. századi hadvezérek tevékenységével.1°5 

. Az igazságot ebben az esetben is sokoldalú, tudományos 
~~sgálattal, a bonyolult összefüggések feltárásával közelíthet
Juk meg. A hadjáratok elemzése azt bizonyítja, hogy a XVII
XV~II. századi stratégia feltétlenül nagy lépést jelentett az 
elmúlt korokhoz képest. A háború központi irányításának meg
szervezése, a vezérkar létrehozása egy országon belül, s a szö
vetségesek közötti együttműködés elvi és gyakorlati alapjai
nak megteremtése e kor vívmányai közé tartozik. 

A „stratégiában a század racionális gondolkodásának meg
felel?en a rendszerességre való törekvés, a törvényszerűségek 
megismerésének és gyakorlati alkalmazásának szándéka vált 
uralkodóvá. ,,Érett mérlegeléssel rendezzük el az anyagot 
a formához, az eszközöket a célhoz és a részeket az egészhez" 
- szögezte le Montecuccoli. 

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az ésszerűség, a gon
dos tervezés szükségességét már korábban nem ismerték fel, 
csupán annyit, hogy a hadművészet történetében első ízben 
nyilat~ alkalom e régóta ismert stratégiai követelmények gya
korlati felhasználására. A jól központosított feudális abszolút 
kormányzással, a hadmozdulatok egybehangolását lehetővé 
tevő polgári és katonai csúcsszerveivel, az állandó hadsereg 
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jól képzett, nagy létszámú katonaságával, a hadsereg ellátását 
biztosító raktárrendszerrel maga mögött, a hadvezér reális, 
kivitelezhető terveket alkothatott. A katonai tudományok 
mellett más, természet- és társadalomtudományi eredmények 
is segítették a stratégiát. Ezek közül elsősorban a politikai tu
dományoknak a háború jellegéhez, s ezzel egyszersmind 
a stratégia céljához közelebb vivő elméleteit, a földrajzi té
nyező szerepének felismerését és a matematika eredményeinek 
felhasználását a bonyolult szállítási feladatok megoldásában, 
emelhetjük ki. 

A kor stratégiájának szembetűnő korlátai és fogyatékossá
gai ugyanabból a forrásból, vagyis a társadalmi valóságból 
erednek, mint új, előremutató vonásai. A hadsereg központi 
irányítása, mely lehetővé tette távolabbi stratégiai tervek 
készítését, egyben meg is nehezítette ezek végrehajtását. 
A hadvezérek elvesztették önállóságukat, gyakran sok száz 
kilométer távolságról kellett engedélyt kérniük valamilyen 
előre nem látott harccselekmény végrehajtására. Mire a vá
lasz 8 -10 nap alatt megérkezett, a helyzet gyakran alapvető
en megváltozott. Így a hadvezérek többnyire elégedetlenek 
a lassú, nehézkes központi irányítással és több szabadságot kö
vetelnek maguknak. A magyar hadtörténelemből jól ismert az 
ausztriai haditanács (Hofkriegsrat) és Zrínyi vagy Monte
cuccoli számos ellentéte, amelyekben a központi vezetés számos 
haditerv sikerét tette tönkre, mint pl. az 1664-es téli hadjárat 
alatt.106 

Az angol :Marlborought pedig a koalíciós hadviselés nehéz
kessége akadályozta nagyobb eredmények kivívásában. 17O2-
ben, 17O4-ben, 17O9-ben és 1711-ben igen előnyös helyzetbe 
került a franciákkal szemben, akiket több ütközetben is le
győzött, a siker kiaknázását azonban a szövetséges német
alföldi kormány és hadYezetés óvatos, a kockázattól vissza
riadó politikája minden alkalommal megakadályozta.107 

A hadkiegészítés és a taktika sajátosságai is befolyásolták 
a stratégiát. Az értéke · z oldoshadsereget nem szívesen koc
káztatták a bizonytalan kimenetelű nyílt csatákban, amelyek
ben a vonal taktika merev alkalmazására kényszerült hadvezér 
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szinte bizonyos lehetett abban, hogy súlyos veszteségek érik 
csapatait, s nem sikerül döntő csapást mérni az ellenségre. 

A manőverezés általában eredményesebbnek bizonyult, 
mint a nyílt ütközet. Turenne, a XVII. század egyik legna
gyobb stratégája, pl. bár szükség esetén nem riadt vissza az 
ütközetektől, az 1674-es hadjáratban pusztán manőverezés
sel, szinte egyetlen puskalövés nélkül Elzász kiürítésére kény
szerítette a túlerejű császári seregeket.108 Nagy Péter 17O9-es 
hadjáratában is eredményesen alkalmazta a manőverező stra
tégiát XII. Károly svéd király támadásának elhárítására, 
majd a kedvező pillanatban maga lendült ellentámadásba, 
s Poltavánál szétzúzta a hosszú ideig legyőzhetetlennek tar
tott svéd hadsereget.100 

A raktárélelmezés, a már említett öt nap menetrendszer 
~lve is gátolta a hatékonyabb stratégia kialakulását. A had
Já:atok többnyire a határterületeken folytak, s az ellenséges 
erődrendszer felgöngyölítésére vagy a saját erődök megvédé
sére irányultak. 

A politika, a háborús cél ebben a korban is meghatározta 
a stratégiát. A háborúk ekkor többnyire „az uralkodók ügyei" 
voltak, nagyobbrészt korlátozott, dinasztikus célokért foly
tak, s így a hadvezérek nem is tarthatták célszerűnek a kocká
za~os vállalkozásokat, s emellett az ellenség, vagy ha úgy tet
szik, a leendő szövetséges erejét sem volt kívánatos túlságosan 
megtörni. 

A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a XVII-XVIII. 
században más típusú - honvédő és hódító - háborúk is elő
fordultak, mint a Habsburg-birodalom és Oroszország háborúi 
az oszmánok ellen, vagy I. (Nagy) Péter háborúja a svéd 
XII. Károllyal szemben (1701-1709), ezek hadművészete sem 
tért el azonban lényegesen a kor többi, korlátozott jellegű di
nasztikus háborújától. 

Fenti megállapításainkat az alábbi kiragadott példával kí
ván~uk bizonyí~ani: a hét~ves háború (1756-1763) néhány 
had3áratának vizsgálata u1. arra mutat, hogy ha a politikai 
vagy hadi helyzet megkövetelte, a hadvezérek túltették maau
kat a „metodizmus" nem létező „szabályain", több száz lü-
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lométeres távolságra elszakadtak bázisaiktól, s nem riadtak 
vissza a nyílt ütközetektó1 sem. 

A háború célját és jellegét, s ezek folyományaként a stra
tégiát tekintve a hétéves háború bizonyos vonatkozásokban 
eltért a XVIII. század dinasztikus háborúitól.110 Poroszország, 
Szilézia meghódítására háborút indított. (1740-ben) Szilézia 
.elvesztése után Ausztria, Franciaország és Oroszország támo
gatásával, a hétéves háborúban kísérelte meg elvesztett tar
tománya visszaszerzését. A háború célja a későbbiekben mó
dosult, 1757-től már a túlerővel szemben defenzív stratégiát 
folytató Poroszország frissen megszerzett nagyhatalmi léte 
forgott kockán. Ezzel magyarázható, hogy egyetlen esztendő
ben, 1757-ben több nagy nyílt ütközetet vívtak, mint koráb
ban egy egész háborúban. E sok ütközet arra a meggyőződés
re vezette Frigyes több kortársát, így elsősorban Henrik her
.ceget, valamint a ké őbbi katonai írók közül Bernhardit, hogy 
II. Frigyes stratégiájának egyedüli célját az ütközet keresé
sében ismerjék fel.111 ttól eltekintve, hogy II. Frigy~s csu~án 
egyik fiatalkori munkájában tett elszórt utalásokat ilyen Jel: 
legű stratégiai elképzeléseiről, Bernhardi nézetét a történelrru 
tapasztalatok sem igazolják. (Frigyes már ebben az időben 
is felismerte a csaták veszélyeit, mivel így írt csapatairól: 
,,Ilyen csapatokkal az egé z világot le lehetne verni, ha a győ
zelmek számunkra nem lennének épp oly végzetesek, mint ellenfe
leinknek." ) 112 Frigye háborúi zemléletesen bizonyítják, hogy 
a politika határozza meg minden háború stratégiáját. A nagy
számú véres ütközet ui. nem annyira katonai szükségszerű
ségből, mint inkább politikai okokból jött létre. E háborúk 
másrészt azt tanúsítják, hoo-y a nagyszámú döntő csata a va
lóságban korántsem hoz mindig döntő eredményeket. A hát
rányos helyzetben védekező Frigyes több olyan katasztrofá
lis vereséget szenvedett ( l, 57. Kolin, Grossjagersdorf, Bres
lau, 1759. Kunersdorf, 1760. Landeshut stb.), hogy Porosz
ország összeomlása elkerülhetetlennek látszott. Ellenfelei po
litikai ellentétei, s a XVIII. századi taktika korábban már 
említett fogyatéko ságai azonban minden esetben megakadá
lyozták az ellensége koalíciót, hogy győzelmét kiaknázza. 

Összefoglalásként meo-állapíthatjuk, hogy a XVII-XVIII. 
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század hadművészetét, s így hadászatát is ugyanazok az eré
nyek és hibák jellemezték, mint a kor többi tudományát. 
A, s~ázad a matematika és mechanika hatalmas arányú fejlő
deset hozta, s az ezzel együtt járó racionalista gondolkodás
mód, a maga merev szabályokhoz ragaszkodó módszerességé
vel természetesen a hadtudományban is megmutatkozott. 
A _hadművészet ma már gyakran különösnek ható sajátossá
g~1t _azonban a kor politikai, hadseregszervezési és haditech
mka1 viszonyai írták elő. 

A hadtudományi irodalom fejlődésének fő irányai 
s néliány jelentős képviselője 

A XVII-XVIII. század hadtudományi irodalma mind 
;n~nnyiségileg, mind minőségileg messze felülmúlja a korábbi 
id?szakok eredményeit. A művek többsége, jellegét tekintve, 
m~g főleg a harcászattal és a haditechnikával foglalkozik, de 
szamos munka már a hadtudomány más ágaiból - hadtáp, 
stratégia - meríti tárgyát. 

.:~. hadiszabályzatok újabb és újabb gyűjteménye mellett 
~ulonösen a hadigazdaság problematikáját tárgyaló művek 
Jelent?sége emelhető ki. Puységur munkásságában pl. először 
elemzi a korszerű tudomány eredményeinek felhasználásával 
a szállítás és az ellátás bonyolult kérdéseit. 

, A háború és a politika összefüggéseire több szerző is nyoma
tekosan rámutat. Khevenhüller ausztriai államférfi 1740-es 
reformtervezetében pl. világosan kimondja: ,, ... ahhoz, hogy 
a ,császári birtokokat megoltalmazhassuk, s ellenséges táma
~asoknak ellenállhassunk, feltétlenül szükséges, hogy (a had
ugy~_t) ne pusztán mint gazdasági problémát, minden politikai 
és kozösségi szempont háttérbeszorításával intézzük."113 

, . A hadtudományi szakirodalom leglényegesebb előremutató 
kJ v_onását azonban nem ezekben a részletkérdésekkel foglal-

ozo ,;r1unkákban találjuk meg, hanem abban, hogy néhány 
tzerzo, így elsőként Montecuccoli és Zrinyi, majd a későbbiek

~:11 Feuquieres, Szász Móric, II. Frigyes, Guibert, Lloyd és 
fáulow megkísérelték az egész hadtudomány rendszerbe fogla

sát és törvényszerűségeinek megállapítását. 
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Valamennyi katonai teoretikus az abszolút uralkodói hata
lom híve, s a hadsereg szerepének jelentőségét hangsúlyozza. 
Montecuccoli a hadsereget „az állam támfalának, a haza biz
tonságának, az uralkodók felbec ülhetetlen értékű kincsének" 
nevezi.114 E hadsereget azonban már különféleképpen képze
lik el. Montecuccoli a zsoldo hadsereget még tökéletes meg
oldásnak tartja, Szász ::\Ióric, II. Frigyes és Lloyd azonban, 
ha óvatosan is, de a minden országlakosra kötelező, általános 
védkötelezettség bevezetésének szükségességét is felvetik. 
A különbséget az időrendiség magyarázza, míg Montecuccoli 
a XVII. században, tehát az ab zolút uralkodói hatalom fény
korában ír, ez az államforma a XVIII. században mindinkál b 
reakcióssá válik. II. Frigyes, Guibert és mások felismerik 
a rendszer néhány, elsősorban katonai vonatkozású gyengesé
gét, s természetesen a feudális államrendcn belül, bizonyos 
módosításokat kívánnak ,égrehajtani. Hasonló a helyzet 
a népnek a háborúban játszott szerepe értékelésében is. 
A háborút mindnyájan az .,uralkodók ügyének" tartják, 
melybe a népnek azonkívül, hogy adózik és katonákat ad 
a hadseregbe, semmi bele zólá a nincs. Ezért a háború ve
szélyeitől is távol akarják tartani a polgári lakosságot. A há
borús „események - írja Guibert - már puszta történelmi 
képek, mire hozzájuk (a lakos ághoz - a szerző) eljutnak".115 

A kímélet oka Montecuccolinál még tisztán anyagi természetű, 
attól tart, hogy a túl ágo an kifosztott nép elveszti adózási 
lehetőségeit, ez a későbbiekben már lélektani tényezőkkel mó
dosul - elsősorban II. Frigyesnél, aki felismeri a morális 
tényező jelentőségét, s a forradalom felé hajló, mindinkább 
megbízhatatlanná váló népet és hadsereget különféle ideoló
giai eszközökkel: nacionalizmus, katonai testületi szellem stb. 
igyekszik a háborús politika zolgálatába állítani. 

A gazdag hadtudományi irodalomból helyszűke miatt csu
pán három szerzővel foglalkozhatunk érdemben. Közülük 
Montecuccoli, a feudális ab zolutizmus hadtudományi rend
szerének első összefoglalójaként, II. Frigyes, a rendszer töké
letesítőjeként, Guibert pedig a feudális és kapitalista hadtu
domány közi átmenet legnagyobb katonai gondolkodójaként 
válik különösen jelentő hadtudományi íróvá. 
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::\Iontecuccoli116 nem mint újító, hanem mint rendszerező 
jelentős. Hadművészet című munkájában összefoglalja mind
az~, amit korábban a hadseregek felállításáról, kiképzéséről, 
ellatásáról, a menetről, biztosításról s az ütközetekről tudni 
illik a hadvezérnek. Kiemeli az elméleti munka fontosságát, 
a tudományos rendszeres tervkészítés jelentőségét is. Evégett 
rendkívül lényeges az ellenséges és saját gazdasági és katonai 
potenciál és hadművészet beható ismerete. A gazdasiÍ,gi, he
lyesebben pénzügyi viszonyok fontosságára utal Montecuccoli 
híres, szállóigévé lett mondása is: ,,Miután a történelem tele 
van a pénz hatalmának csodálatos (sic 1) bizonyítékával, egyál
talán nem meglepő, ha valaki arra a kérdésre, hogy mi szük
séges a háborúhoz, ezt válaszolta : pénz, pénz és pénz. " 117 

A császári tábornok sokat merít a hadtörténelemből is. 
A harmincéves háború, a török harcok, és saját 1675-76-os 
rajnai hadjáratainak tapasztalataiból - ahol eredményesen 
harcol vagy inkább manőverezik a kor legnagyobb hadvezére, 
Turenne ellen - számos értékes gyakorlati következtetést 
von le. 

1-Iontecuccoli után többen, így Folard, Puységur, Santa 
Oruz,118 sőt a matematikus Leibniz is megkísérelték a hadtudo
mány rendszerének tökéletesítését. A feudális hadtudomány 
hosszabb ideig sőt bizonyos vonatkozásokban máig uralkodó 
elméletének megalkotása azonban nem hozzájuk, s nem is 
a hasonló problémákat felvető Szász Móric és Feuquieres, 
hanem II. Frigyes porosz király nevéhez fűződik. 

Nem véletlen, hogy porosz uralkodó dolgozza ki a feudális 
hadtudomány legtökéletesebb rendszerét. Poroszország Euró
pa egyik legreakciósabb, leginkább militarista jellegű államává 
fejlődik, melyben a feudális uralkodó osztály minden szem
pontból háborítatlanul őrzi hatalmát. A nagyhatalmi politi
kát folytató porosz királyok fő támasza a porosz állam teher
bíróképességét messze meghaladó hadsereg, melynek létszá
ma nyolcvan esztendő alatt 7000-ről 100 OOO-re emelkedik. 
.. ~iam, gondolj szavaimra - inti halálos ágyán I. Frigyes 
Vilmos király utódát, II. Frigyest - , mindig nagy és ütőképes 
had. ereget tarts fenn. Ennél jobb barátra sohase lelhetsz, 
8 e nélkül a barát nélkül tehetetlen vagy."119 
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II. Frigyes meg is felelt az atyai intelemnek. Egész uralko
dása alatt a hadsereg fejlesztése maradt legfőbb gondja. Elő
deivel szemben azonban már be is vetette a jól kiképzett, 
nagyszámú seregét, s agres zív módon megtámadta szomszé
dait. ,,A világtörténelem nem ismer még egy másik olyan 
királyt, akinek céljai ilyen aljasak lettek volna. És különben 
is mi nagy lehetett volna a brandenburgi választófejedelem 
terveiben, aki királyként kérkedve, nem a nemzet, hanem 
saját birtoka nevében tevékenykedett, s arra törekedett, hogy 
a nemzet területéből kerekítse és szélesítse ki birtokait" -
írja Marx.120 

Az elégtelen erőkkel indított agresszív külpolitika szükség
szerűvé tette, hogy Frigyes az adott kereteken belül a tökéle
tességig fokozza a porosz hadsereg harckészségét, s vezetői, 
így elsősorban saját maga zámára kidolgozza a maximális 
hatékonyságot bizto ító hadművészeti elveket. Poroszország 
katonai és politikai helyzetét számos tényező nehezítette, s 
Frigyes, aki talán a XVIII. század legképzettebb hadvezére és 
katonai teoretikusa volt, mindegyikre igyekezett megoldást 
találni. Megoldási kísérleteit bámulói és követői abszolút 
érvényű örök igazságoknak fogták fel, s valamennyi hadse
regre nézve általános érvényű következtetéseket igyekeztek 
levonni belőlük. 

Frigyes legnagyobb és mindvégig megoldatlan problémája 
maga a hadsereg volt. Felismerte ugyan, hogy a polgárokból 
alakított haderő megbízhatóbb és erkölcsileg magasabb rendű, 
mint a zsoldos hadsereg, azonban belpolitikai okokból, lázon
gásoktól tartva, mégis az utóbbit tartotta az abszolút uralkodó 
számára alkalmasabb e zköznek. Tisztán látta a normális 
tényező jelentőségét, azonban a patriotizmusra, a tömegek 
spontán lelkesedésére természetesen nem tudott hivatkozni, 
s ezért a testületi szellem erősítésével kísérletezett. A sereg 
gerincét a junkerokb6J121 verbuválódott tisztikar képezte. 
Frigyes módszeresen megtisztította a tisztikart a nem oda
való, vagyis a polgári elemektől, s az ily módon kiválasztott 
tisztikart Poroszország legkiváltságosabb rétegévé tette. Aka
tonák számára viszont a kegyetlen és embertelen drill maradt. 

Ezt a hadsereget azonban csak zárt egységekben, nagyobb 
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kötelékekben lehetett kézben tartani, a poroszok ezért mind 
ü~köz~t. előtt és ala~t, mind menetben és táborozáskor szigo
r1;1an ~rizték embereiket. Portyázó harcokra, felderítésre vagy 
b1ztos1tásra a porosz hadsereg nem volt alkalmas. S ezt a hát
rány?s helyzete_t ~~igye~ ~ohasem tudta megváltoztatni. 

,,Frigyes strateg1ai elvei 1s Poroszország konkrét szükségletei
bol fakadtak. Bár nem használta a villámháború szót csak 
egyik követője, Bernhardi122 tulajdonított neki kidolgozott vil
lámháborús nézeteket, azt mégis tisztán látta, hogy Porosz
ország egyedül csak gyors lefolyású háborúval diadalmaskod
hat. Az idő mint stratégiai tényező, ily módon nála jelentkezett 
először hangsúlyozottan. 

Ugyancsak Poroszország sajátos helyzetéből fakadt a belső 
hadászati V:?~_al előnyeinek felfedezése is. Az ellenséges ha
talmaktól korulvett porosz hadsereget a szükség kényszerítette
a szétszórtan támadó ellenséges erők közti manőverezésre 
a rövidebb, belső hadászati vonal felhasználására. Követői 
ebből is rendszert csináltak, s a hivatalos német doktrína 
egészen a második világháború befejezéséig a belső hadászati 
vonal előnyeit hangoztatta. 

Frigyes legjelentősebb újításai taktikai jellegűek. A harcá
szati vonallá könnyűszerrel á~3'.~akítható menetoszlopok meg
tervezése, a ferde harcrend feluJitása, a lovassági taktika kor
szerűsítése valóban a vonalharcászat legmagasabb fokára 
emelte a kiválóan képzett, bármilyen bonyolult harcrendi 
alakzatot elsajátítani tudó porosz hadsereget. 

A frigyesi elvekre épített porosz hadsereg azonban koránt
sem bizonyult győzhetetlennek. Az erős tüzérséggel és kitűnő 
magyar könnyűlovassággal rendelkező osztrákok, valamint 
a rugalmasabb, kötetlenebb módszerekkel harcoló oroszok 
többször is megsemmisítő vereséget mértek Frigyes hadaira. 
Az igazi csőd azonban 1806-ban, a jénai és auerstadti ütköze
tekben következett be, amikor a franciák új hadművészete 
könnyűsze1Tel diadalmaskodott az elavult, Nagy Frigyes szel
lemében és módszerei szerint harcoló porosz hadsereg felett. 

A hétéves háború után a feudális társadalmi rend rohamo
san elmélyülő válsága a hadtudományban is megnyilvánult. 
A haditechnika fejlődése és az új hadművészeti elvek alkalma-
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zása megoldhatatlan feladatokat állított a feudális abszolút 
monarchiák szigorú drillbe kényszerí~ett, zárt rendben vívott 
harcra felkészített zsoldos hadseregei elé. 

A francia ancien régime katonai teoretikusai számos prob
lémát valóban felismertek, s kísérleteket is tettek ezek orvos: 
lására. Fáradozásaik azonban a bomló feudalizmus keretei 
között nem hozhattak maradandó eredményeket. 

Nem véletlen, hogy a vál ág Franciaországban jelentkezett 
a legélesebben. A hétéve hábo~ú kudar~aina~t ~atására Belle
Isle Choiseul és Saint-Germam123 hadugyrmmsztersége alatt 
szá~os reform született a hadsereg fejlesztésére. 

Mindenekelőtt a hadsereg gerincét alkotó tisztikar minőségi 
javítására és megbízható ágának fokozására törekedtek: Ezt 
részben új tisztképző intézetek felállítá~ával, ré~zben a kikép
zés színvonalának növelé évei kívántak elérm. Az 1781-es 
rendelet, mely előírta, hogy tiszti rendfokoza~rt csak az~~ 
folyamodhatnak, akik legalább négy generámón kere~ztul 
tudják igazolni nemesi zármazásuk_at, elkésve bár, de b1zto,~ 
sította a hadseregen belül is a feudális uralkodó osztály vezeto 
szerepét. 

Hadművészetileg a legjelentősebb refo_rmkísérlet a hadosz
tályszervezés megteremté e volt. De Broghe124 marsall az 1770: 
es években vetette fel a három ezredből álló, önálló harcászati 
feladatok megoldására alkalma ka.tonai egység felállításának 
gondolatát. 

Az új szervezési formáció bevezetése rugalmasabbá, moz~é
konyabbá tette a hadsereoet, növelte az alparancsnokok on,~ 
állóságát s lehetővé tette ki.Uönböző irányokban tevékenykedo 
csapatok' együttműködé ét. ag_y jelentőségű~ek tartha!juk 
az oszlop harcászati szerep' nek visszaállítására irányuló lusér-
leteket is. . 

Figyelemre méltó feJl~~é en ment_ át a fra?.-cia tüzérség 1s. 
Gribeauval tábornok12~ U], a kor~bbiaknál konny~}>~.' egysé
ges űrméretű, egyszerűbben zálhtható és kezelheto lovegeket 
állított elő. 

A hadsereg teljes korszerűsítésének gondolata legél~s~bben 
a forradalom előestéjén 1787-ben vetMött fel. A mm1szter 
mellé Katonai Tanácsot rendeltek, előadója, egyben legmar-
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kánsabb egyénisége, a kor leghíresebb katonai szakértője 
Guibert volt. Az ő ösztönzésére számos további reformot 
szándékoztak bevezetni, főleg a hadkiegészítés, a kiképzés és 
a harcászat terén. Idejük azonban nem maradt rá. Mint a 
feudális intézmények java része, a Katonai Tanács is hama
rosan elmerült a forradalom viharában. 

A bomló feudalizmus hadtudománya legjellegzetesebb 
s egyszersmind legtehetségesebb képviselőjét Guibert-ben talál
hatjuk meg. A fiatal arisztokrata felismerte a feudális társada
lom több visszásságát, főleg azokat, amelyek a hadseregben is 
visszatükröződtek, s akart is ezen változtatni. Élesen elítélte 
pl. az embertelen kiképzési módszereket, s a tisztikar minősé
gi javítása céljából javasolta, hogy a harmadik rendből, vagyis 
a burzsoáziából frissítsék fel a tisztikart. 

Látta a nagyfrigyesi hadművészet gyengéit, s bár a ferde 
harcrendet lelkesen propagálta, sőt továbbfejlesztette, élesen 
elítélte a keskeny, tagolatlan, manőverezésre teljességgel al
kalmatlan vonalas harcrend alkalmazását. 

Guibert gondolkodásának arisztokratikus korlátai elsősor
ban hadseregszervezési problémákban jelentkeztek. Célja a feu
dalizmus fenntartása, sőt megerősítése volt, s ezért továbbra 
is a zsoldosokból álló állandó hadsereget tekintette a legtöké
letesebb hadseregszervezési formának. A francia forradalom 
néphadseregeit, melyek éppen az ő hadművészeti elveit vitték 
diadalra, nem látta és nem is láthatta előre. 

A francia gróf és a firenzei polgár hadtudományi tevékeny
ségének összehasonlítása szinte önmagától kínálkozik. Gui
bert-t túlzás nélkül „anti-Machiavellinek" is nevezhetnénk. 
Mindkettő átmeneti, nagy változások előjeleitől terhes kor
szak gyermeke. Míg azonban Machiavelli szívvel-lélekkel a 
születendő új társadalom hírnöke, és zseniális meglátásaival 
·okszor évszázadokkal megelőzi korát, Guibert konzervatív, 
célja a feudalizmus megőrzése. A részletekben kétségtelenül 
a kiváló katonai képességekkel rendelkező Guibert elgondolá
sai az értékesebbek. Sajátságos azonban, hogy a,z éles meg
figyelő, kitűnő rendszerező Guibert, aki mindamellett a feu
dális katonai elmélet legtökéletesebb rendszerét alkotta meg, 
nem jutott olyan előremutató, forradalmi következtetésekre, 
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mint a részletekben gyakran tévedő, sok irreális gondolatot 
felvető Machiavelli. 

A feudalizmus utolsó évtizedeinek katonai szakirodalmának 
gazdag terméséből még két új, korábban _,ismer~~len ága i~ 
virágzásnak indult. fegszületett a hadmuvészettorténet el~o 
jelentős alkotása: Lloyd: The History of the lat~ _war m 
Germany (London, 1781)126 és - a Grande Encyclopedie hatá
sára - a katonai lexikon.127 
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A BURZSOÁ HADTUDOMÁNY SZÜLETÉSE 
1789-1847 

VÁLTOZÁSOK A HADVISELÉSBEN 
A FRANCIA FORRADALMI ÉS A NAPÓLEONI 

HÁBORÚKBAN 
(1792-1815) 

,,Ma ezen a helyen új korszak kezdődik a világtörténelem
ben, s ti elmondhatjátok, hogy ott voltatok a születésénél." 
E szavakkal vigasztalta Goethe a valmyi kudarc után vissza
vonuló porosz katonákat. A nagy német költő megérezte az 
igazságot. Az 1789-ben meginduló francia polgári forradalom 
új lökést adott a világtörténelemnek. 

A németalföldi és az angol polgári forradalommal ellentét
ben az 1789-ben csupán mérsékelt reformtörekvésekkel induló 
francia forradalom szinte valamennyi európai nép történetét 
közvetlenül befolyásolta. A gazdasági élet és a társadalom fej
lődése a XVIII. század befejező évtizedeiben elavulttá, kor
szerűtlenné tette a feudális viszonyokat. Az osztályviszonyok 
a legélesebben Európa egyik legjelentősebb országában, a több 
mint 24 millió lakosú Franciaországban élesedtek ki. Itt a la
kosság döntő többségét kitevő harmadik rend - vagyis a vá
rosi polgárság és a falusi burzsoázia - felhasználva a teljes 
államcsőd felé tartó gazdasági válságot, először fokozatos 
reformkísérleteket, majd 1791 után a mérsékelt Gironde, ké
sőbb a radikális Hegypárt vezetésével forradalmi változásokat 
vezetett be. A tehetetlen és helyzetét teljesen félreismerő 
XVI. Lajos király látva, hogy a forradalom áradatát belső 
erőkkel többé nem képes feltartóztatni, a külföldi hatalmak 
támogatására számítva, abban bízott, hogy a válságos hely
zetben levő francia hadsereg vereséget szenved az osztrák és 
porosz csapatoktól, 1792. április 20-án hadat üzent I. Ferenc 
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császárnak. Ezzel több mint 23 évig tartó háborús korszak 
kezdődött Európában, amely, bár Franciaország elbukott az 
egyenlőtlen küzdelemben, egé z Európa arculatát megváltoz
tatta. 

A tömeghadsereg megteremtése 

A politikai és társadalmi változások természetesen a had
ügyet is átalakították. A hadügy fejlődésének e korszakban 
az a sajátossága, hogy a változások alapja inkább politikai és 
gazdasági termé zetű volt, a haditechnika fejlődése csak má
sodlagos szerepet játszott benne.128 Az ancien régime végén 
többé-kevésbé ugyanazokkal a fegyverekkel harcoltak, mint 
a napóleoni háborúkban . zt is Iá tuk már, hogy azokat a had
művészeti - mindenekelőtt taktikai - újításokat, amelyek 
gyökeresen átalakították a hadvi. elést, a csatárláncot és az 
oszlopharcászatot, vagyi a vonalharcá zattal való szakítást, 
továbbá a tüzér ég ö . zponto ított alkalmazását, már a for
radalom előtti időkben i merték. 

A hadügyi forradalom lényegét a hadseregszervezésben 
végbemenő fejlődés jelentette. 1793 és 1814 között Európa 
legtöbb országában rátértek az állampolgárok általános véd
kötelezettségén alapuló hadkötelezettségre. Ezáltal az ország 
összes lakosságának 5 - í zázalékát besorozhatták, ami ko
rábban elképzelhetetlen , millió: hadseregek felállítását, ered
ménvezte. 

A.hadsereg tömeg edé. ének alapját főként egy gazdasági 
és egy politikai tényező ,;etette meg. Az előbbit az ipar 6s 
a mezőgazda ág olyan fejlett égi foka jelentette, amely már 
kielégíthette a tömeghadseregek anyagi szükségleteit. Az 
utóbbit, az a tény, hogy a háború megszűnt az uralkodók ügye 
lenni, a nép már aktív tényezőként vett részt a háborúban. 
E gondolat, híven tükröződik a Konvent 1793. a.ugusztus 23-i 
rendeletében: ,,Ettől a pillanattól kezdve, míg ellenségeinket, 
ki nem űzzük a Köztár ·a áu területéről, minden fran ia férfit, 
állandóan igénybe ve. zünk a had ·eregben t ljesített szoluá
latra. 

A fiatalemberek a e ·atába. mennek, a házasok fegyvert ko
vácsolnak és utánpótlá t ,zállíla.nak, a nők sátrakat és ruha-
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neműt készíte~ek,, é~ a k~rházakban szolgálnak, a gyermekek 
ócska vászonbol tepest csmálnak, az öregembereket kivisszük 
a k~~terekr~, hogy fe~kel:sék ~ katonák bátorságát, hirdetve 
a Koztársasag egyseget, es a királyok elleni gyűlöletet. "120 

__ E nagy horderejű fejlődés természetesen nem egyszerre 
kov~tkezett be. Alkoto1 kezdetben még nem láthatták világo
san Jelentőségét, s csupán a Köztársaság nehéz helyzete kény
szerítette őket e lépés megtételére. A francia köztársaság had
s~rege ui. 1792 nyar~n,az első koalíció támadásának megindu
lasakor hallatlan valsagos helyzetbe került. A hadsereg már 
a XVIII. század utolsó évtizedeiben sem tartozott Európa 
legkorszerűbb fegyveres erői közé. Mintegy 150 - 170 ezer 
főből állott, főerejét _a 79 francia és 29 külföldi kiegészítésű 
zsoldos gyalogezred Jelentette, a sereg többi alkotórészét a 
8000 főnyi királyi gárda, a 7 tüzérezred, a 26 vértesezred 
a 12 könr.iyűlovas zászlóalJ képez~e. A forradalom első napjai~ 
ban megmdult a Nemzeti Gardak felállítása, ezek létszáma 
- 134 zászlóaljba szervezve - a támadás idejére már elérte 
a 70 OOO főt. 

A forradalom felbomlasztotta a reguláris hadsereget. A túl
nyomóan nemesi tisztek többsége dezertált, az idegen sereg
testek felbomlotta_k_, ~ reguláris katonaság megvetette a dilet
tánsnak tartott rruhc1stákat, az utóbbiak pedig bizalmatlanok 
voltak a sorezredekkel, főleg azok tisztjeivel szemben. A for
radalom hatá~ára a legtöbb ezred maga választotta tisztjeit, 
e r~ndszert kozben a Konvent több rendeletben szabályozta: 
a tI~ztek kétharmadát a katonák választották, egyharmada 
pedig a szolgálati idő letöltésével léphetett elő. Ily módon 
nagyszámú olyan tiszt, aki a királyi hadseregben legfeljebb 
a századosi rendfokozatig jutott volna el, kapott magasabb 
parancsnokságot (Carnot, Hoche, Marceau, Marmont, Jourdan, 
Bonal?arte, Pichegru, Kleber, Berthier, Masséna stb., stb.). 
A régi hadsereg tábornoki karából csupán néhányan, így pl. 
Kellermann, Custine, Lafayette, Dumouriez maradt meg ezek 
többsége is áruló lett. ' 

A rosszul felszerelt,, gyenge képességű vagy áruló táborno
kok vezetése alatt harcoló francia hadsereg számos kudarcot 
szenvedet,t. Bár 1792. szeptember 20-án a világtörténelmi 
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jelentőségű Valmy-ágyúzá nál megakadályozta a poroszok 
győzelmét, Dumouriez árulása után azonban válságos helyzet
be került. A katonák lázongtak, a tisztek és tábornokok egy 
része átállt az ellenséghez, másokat, mint Custine és Houchard 
tábornokokat, a Konvent ítélt halálra. 1793 tavaszára már 
parancsoló szükségszerűséggé vált a hadsereg átszervezése. 

E nehéz feladat megoldá ára Carnot és munkatársai vál
lalkoztak. Carnot 1793 augusztusától a Köztársaság legfőbb 
vezető testületének, a Közjóléti Bizottságnak (Comité du 
Salut Publique), majd 1794-től 1797-ig a Direktóriumnak tag
jaként a Köztársaság legfőbb katonai vezetőjének tisztét 
látta el. Első jelentős intézkedése az ún. ,,amalgám" (keverék) 
rendszer bevezetéséhez fűződött. A rendszer lényege, hogy 
egyesíti a reguláris sor- é az önkéntes nemzetőr zászlóaljakat. 
Egy reguláris és két önkéntes zászlóaljat féldandárrá vontak 
össze (1793. február 21.). E rendelet egységesítette a francia 
hadsereget.130 

Sokkal lényegesebb volt azonban a már idézett híres 1793. 
szeptember 23-i rendelet a tömeghadsereg (az ún. ,,levée en 
masse" - vagyis tömeges felkelés) felállításáról. Itt jelentke
zett először az az elv, amely később valamennyi modern had
sereg hadkiegészítésének alapjává vált: a nemzet valamennyi 
polgárának általáno védkötelezettsége. Bár a rendeletet ké
sőbb több ízben módo ították - így 1798. szeptember 5-én, 
majd 1800. március 8-án, e módosításokban a burzsoázia 
érdekeinek megfelelően nagyobb szerep jutott a szolgálat 
megváltásának, illetve helyettes állításának -, lényege azon
ban nem változott.131 

A tömegfelkelést törvénybe iktató 1793. augusztus 23-i ren
delet hatására a hadsereg lét zárna három hónap alatt 400 OOO 

emberrel gyarapodott.132 

A francia tömeghadseregek megjelenése Franciaország ellen
feleit is gondolkodá ra ké ztette. Többen, mint Károly osztrák 
főherceg, felismerték az általános védkötelezettség jelentősé
gét, s hasonló reformokat java oltak. A feudális államok veze
tői azonban nem vehették át a francia rendszert, ezekben 
ugyanis hiányzott a rendszer bevezetésének egyik előfeltétele, 
az egész nép aktív bevonásának lehetősége a háborúba. Így 
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náluk továbbra is megmaradt a régi zsoldoshadsereg legfel
jebb annyi változást vezettek be, hogy az adófizetők teher
bíró képességének végső megfeszítésével minél nagyobb had
seregeke~ igy~keztek kiá!lítani. Erre mutat pl. az 1792-es, 
a nagyfngyes1 hadseregkiegészítés visszásságainak eltünteté
sére hozott 1792-es porosz kanton rendelet is. 

Elsőnek a sok vereséget szenvedett Ausztria kísérletezett 
az új rendszer bevezetésével. 1808. június 9-én rendeletet ho
zott a „Landwehr" (népfelkelés) felállításáról.133 A rendelet 
értelmében minden 18-45 év közötti fegyverbíró férfit aki 
korábban nem teljesített katonai szolgálatot, kiegészítő kato
nai szolgálatra rendelt. Ezekből állították fel azokat a másod
vona}beli zászló~ljak,at, amelyeket elsősorban őrszolgálatra, 
szálhtmányok b1ztos1tására, rendfenntartásra használtak fel. 

Még jelentősebb a porosz általános hadseregreform törté
nete.134 Jóllehet már 1806 előtt többen, így Bülow Scharn
horst é~ Berenhorst135 felismerték a reform szükségességét, 
a reakciós államvezetés csak az 18O6-os katasztrofális vereség 
után kísérelte meg a helyzet megváltoztatását. Ekkor Stein 130 
majd Hardenberg vezetésével137 számos politikus, katona tu
dós, filozófus és fáradozott a porosz állam korszerűsítésén. 
A reform egyik sarkpontja a hadsereg teljes átalakítása volt. 
1807 és 1813 között szinte teljesen újjászervezték a porosz 
hadsereget, s a vezérkar, a tisztképzés és hadművészeti elvek 
korszerű~ítése mellett, 1813. február 8-án - Franciaország 
után elsonek - az általános védkötelezettség bevezetését is 
e~rendelték. Scharnhorst, Gneisenau, Boyen és a többi porosz 
tiszt fáradozása azért járhatott eredménnyel, mivel ekkor 
Poro zország, mint Európa legtöbb más állama, honvédő há
borút vívott a hódító Napóleonnal szemben, s a háborúban 
joggal számíthatott a nép támogatására. A porosz katonai 
és társadalmi reform azonban nem változtatta meg döntően 

az ors~~g tá~sadalmi struktúráját. A hadsereg továbbra is 
nemesi Jellegu, s az uralkodó engedelmes eszköze maradt. em 
véletlen, hogy a győzelem után az udvar háttérbe szorította 
a megg:yőződéses demokrata tiszteket (Gneisenau, Boyen, 
Clausewitz . tb.), s nem haladt tovább a demokratizálódás 
útján. 
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A nagy, gyakran több zázezres létszámú hadseregek felállí
tása elavulttá tette a korábbi szervezési egységeket, s új, 
nagyobb tömegeket ö zefogó, önálló részfeladatok megoldá
sára alkalmas szervezési formák bevezetését tette szükségessé. 

Az amalgám rend zer bevezeté ét, a féldan~ár megjele~ését 
már említettük. Ennél jelentő ebb, mondhatm, forradalmi vál
tozást a hadosztály.szervezés jelentette. 

Már Guibert is felvetette , s de Broglie marsall tervbe is 
vette 2 -3 zászlóaljból álló 1500 - 2000 fős, önállóan kikülö
níthető harcászati maga abbegységek, vagyis hadosztályok 
felállítását. Az elgondolá azonban csak 1793-ban valósulha
tott meg. A hadosztálv eleinte körülbelül 1000 főből álló, 
önálló ellátóoszloppal, tüzérséggel, s a felderítés és biztosítás 
ellátására mintegy szakasznyi erejű lovassággal is rendelkezett. 
A parancsnokot önálló hatá körrel ruházták fel, ez rugalma
sabbá és hatékonyabbá tette a hado ztály tevéke~fségét. 

A hadosztály két lényeae zempontból hozott UJat a _had
művészetben. Egyfelől bizonyo önálló harcfeladatokat is el
láthatott, másfelől - ami még fontosabb - önállóan ".'onult 
fel. s csak közvetlenül az ütközet előtt egyesült a többi had
osztállyal; ez meggyo1 ította a ereg felvonulását, s mivel a had
osztály saját maga gondo kotlott élelmezéséről, megkönnyítet
te az utánpótlás megszervezé ét. 

A hadosztályszervezé olyannyira bevált, hogy 1805-től 
kezdve a francia hadsereg harcászati alapegységévé vált, 
összlétszáma ekkor már az 5600 - 9000 főt is elérte. Békében 
6 -11 gyalogoszá zlóaljból, két tüzérszázadból (összesen 12 
löveggel) és egy mű zaki alo ztályból állt, mely~t harche~yzet
ben még egy félszázad könnyűlovassággal egész1tettek ki. 138 

A hadosztály mellett már egy hadműveleti magasabbegység, 
a hadtest (Coq)s d'armée) i létrejött. Ennek kezdetben nem 
volt szervezetszerű formája , önálló hadműveleti feladattal ki
különített hadosztálvokat vontak össze ideiglenes jelleggel, 
ezért létszámát i e feladat termé zete szabta meg, általában 
15 OOO és 40 OOO fő között ingadozott. 

A tömeghadsereg vezeté ével kapcsolatban fellépő bonyo
lult és sokrétű feladatok előtérbe állították a vezérkar szere
pét. Először a francia hadseregben alakult ki a vezérkar új, 
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reszortfelelős tisztekből álló formája, melynek élén a vezérkar 
főnöke, aki a hadseregben a hadvezér után a legfelelősségtel
jesebb posztot töltötte be, állott. A magasabbegységek pa
rancsnokai mellé szerveztek vezérkart is. 

Ezekben az évtizedekben alakult ki a modern vezérkari tiszt 
típusa. Nem véletlen, hogy a legkiválóbb katonai szakértők 
többsége - így Clausewitz, Jomini, Scharnhorst, Gneisenau, 
Boyen stb. vezérkari szolgálatot teljesített. Berthier, illetve 
Gneisenau személyében pedig már az „eszményi" vezérkari 
főnök, a hadvezér igazi támasza és jobbkeze is megjelent a had
történelemben .139 

A hadsereg ellátása 

A francia forradalmi háborúkban a hadsereg ellátási rend
szere is gyökeres változáson ment keresztül. A raktárélelme
zés teljesen csődöt mondott, a zászló alá hívott hatalmas em
bertömegek ellátását ezen a módon nem lehetett megoldani. 
A francia hadsereg ezért kénytelenségből a területi élelmezés 
(rekvizíció) módszerére tért át. Ez, főleg eleinte, rendkívüli 
mozgékonyságot, rugalmasságot biztosított a raktárak kötött
ségétől megszabadult francia seregeknek. Mivel a megszállt 
országok - legalábbis eleinte - el tudták látni a felszabadító
ként fogadott francia csapatokat, a rendszert hívei tökéletes
nek tartották. Napóleon szerint „egy sivatag is el tud látni 
egy hadsereget". A rekvizíció árnyoldalai azonban hamarosan 
jelentkeztek. A katonák többet törődtek az élelmi és egyéb 
cikkek beszerzésével, mint a parancsok végrehajtásával, fe
gyelmezetlenné váltak, egyes francia seregek - vezetőik sze
rint már inkább rablóbandára, semmint hadseregre hasonlí
tottak.140 A katonák garázdálkodásai a megszállt területek 
lakosságát is elidegenítették. Antwerpen városában pl. alig 
néhány hónappal azután, hogy a lakosság virágszőnyeggel 
fogadta a bevonuló franciákat, a francia katonáknak nem volt 
tanácsos egyedül vagy kisebb csoportokban az utcán járni, 
annyira meggyűlöltették magukat a lakossággal. 

Napóleon zsenialitása azonban még ebből az áldatlan hely
zetből is erényt kovácsolt. Itáliai hadjárata (1796 -1797) előtt 
napi parancsban közölte éhező és rongyos katonáival, hogy 
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a „gazdag Itália lábaik előtt hever", s ha győznek, egész_ gaz
dagsága övék lesz. Ezzel erő ösztönzést adott katonámak, 
így az előző tábornokok alatt szégyenteljesen, fegyelmezetle
nül harcoló „Itáliai Hadsereg", vezetése alatt csaták egész 
sorozatában diadalma kotlott az osztrák és szárd csapatok 
felett. 

A szabályozatlan, terv zerűtlen rendszer teljes csődje az 
1812-es oroszországi hadjáratban mutatkozott meg a legéle
sebben. A hatalmas, 600 OOO főnyi „Grande Armée" ellátását 
gondosabban készítették elő, mint a korábbi hadjáratokban; 
Vilnában, Minszkben, Dünaburgban, Szmolenszkben és más 
helyeken tekintélyes raktárakat állítottak fel. Ezek azonban 
kevésnek bizonyultak, s kellő biztosításukról sem gondoskod
tak, az orosz irreguláris c apatok s népi parti~áncsoportok 
sokszor elvágták a franciák utánpótlási vonalait.141 

Forradalom a hadművészetben. Napóleon 

A legkorábban a hadművészet legmozgékonyabb részében, 
a harcászatban találkozhatunk új elemek megjelenésével. 
Sajátságos, ám egyben termé zetes is, hogy a forradalmi tak
tikai újítások kezdetei, akárc ak a hadseregs~ervezésben, nem 
tudatos tervek alapján, hanem ösztönösen Jelentkeztek. 

Már utaltunk a francia tömeghadseregek létrehozásának kö
rülményeire. A hadsereg zömét kitevő önkéntesek és besoro
zottak korábban nem ré ze ültek katonai kiképzésben, a ha
d.ihelyzet viszont nem engedett időt arra, hogy a vonalharcá-
szat bonyolult követelményeit elsajátíthassák. . , . 

Az észak-amerikai ancrol gyarmatok függetlenségi háboruJa 
(1774-1783) azonban új taktikai formákkal gazdagította a 
hadművészetet. Az amerikai milicisták ui., akik szintén nem 
értettek a vonalharcá zat kifinomult szabályaihoz, viszont jól 
bántak a puskával, kötetlenül c atárláncban harcoltak az el
lenséggel. E „tirailleur" (csatár) harcá zatot a francia köztár
sasági seregek is hamar el ajátították, ez annál könny~bben 
mehetett számukra, mivel korábban több tízezer francia ka
tona harcolt a felkelők oldalán Amerikában, s itt megtanul
hatták ezt az igen eredménye nek bizonyuló harcmodort. 
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A francia hadsereg másik taktikai újítása, az oszlopharcá
szat is a szükségből jött létre. Az oszlopot lényegesen köny
nyebb megalakítani, vele átcsoportosításokat, arcvonalvál
toztatásokat végrehajtani, mint a nehézkes és bonyolult vo
nallal. S mivel a francia oszlopok fürgébbek, mozgékonyab
bak voltak, s a~ ellenséges tűz hatásától kevesebb veszteséget 
szenvedtek, mmt vonal alakzatban harcoló ellenfeleik, ez 
a harcrendi alakzat, melyet egyébként már a XVIII. század 
első felében működő Folard is javasolt, többnyire győzelmet 
is hozott a francia hadseregnek. 

Ekkor még csak kisebb, század és zászlóalj erejű oszlopok 
alakultak, Napóleon azonban főleg utolsó hadjárataiban gi
gantikus méretű, több hadosztályból álló oszlopokkal kísérle
tezett. Ezek azonban, bá1 Preussisch-Eylaunál, Friedland
nál, Wagramnál és Borogyinónál döntő szerepet kaptak asi
ker kivívásában, támadásukat az ellenség nem tudta feltar
tóztatni, az elszenvedett súlyos veszteségek miatt a gyakor
latban mégsem váltak be. Az oszlopot a franciák ellenfelei is 
hamarosan átvették. Az 1794. június 26-án vívott - francia 
győzelemmel végződött - fleurus-i csatában az osztrákok 
már öt oszlopba felsorakozva támadtak a franciákra.142 Csu
pán az angolok ragaszkodtak szívósan - és eredményesen -
a vonalhoz. Az angol gyalogság La Corunánál (1809), Talave
ránál (1809), Vittoriánál (1813) s mindenekelőtt Waterloonál 
(1815), a már korszerűtlennek tartott vonalban verte vissza 
a francia rohamokat. 

A francia forradalmi háborúk taktikai újításai Napóleon 
hadművészetében érték el tetőpontjukat. A történelem egyik 
legnagyobb hadvezére saját bevallása szerint is teljesen tisz
tában volt a gyalogság és a tüzérség minden kisebb-nagyobb 
problémájával. ,,Nincs semmi a háborúban, amihez ne értenék. 
Ha nem lenne senki, aki puskaport tudna csinálni, én elő tud
nám azt állítani. Értek a lafetta (ágyútalp) készítéséhez és az 
ágyúöntéshez, ezt szükségesnek is tartom."143 

apóleon valóban ismerte kora hadseregének hadászati, 
harcászati, szervezési, lélektani és logisztikai problémáit - a 
haditechnikai újítások jelentőségét ezzel szemben már nem 
ismerte fel minden esetben - s így természetesen mind a har-
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cászatban, mind a hadá zatban a legkorszerűbb elvek meg
valósítására törekedett. 

Harcászati elveit a következőkben foglalhatjuk össze: a leg
lényegesebbnek a számbeli fölény elérését és értékesítését tar
totta. ,,Isten az erő ebb zászlóaljak oldalára áll" - így szól 
egyik leghíresebb axiómája. A számbeli fölény~ összponto~ítás 
útján éri el a hadvezér, ezt abban az esetben 1s megteheti, ha 
serege létszáma kisebb az ellen égénél. Ebben az esetben csa
patai gyorsaságára és mozgékonyságára támaszkodik,144 ily mó
don részenként meg tudja emmi íteni az összlétszámukban erő
sebb, de szétszórtan operáló, így egyenként gyengébb ellen
séges erőket. Az ilyen ütközet - zerinte - ugyancsak a, na
gyobb szám diadala a ki ebb felett. 145 Napóleon másik döntő 
elvének a fegyvernemek közötti szoros együttműködést tart
hatjuk. ,,A gyalogság, lova. ág és a tüzérség nem lehetnek 
meg egymás nélkül" - frja egy helyütt.146 . 

Valamennyi kortársa közül ő ismerte fel a legvilágosabban 
a tüzérség jelentőségét. Ellentétben másokkal, tüzérségét nem 
egyenletesen osztotta el a gyalogos oszlopok között, hanem 
a döntő pontokra ö szpontosítva ütegeit, többszörösére fo
kozta tüzük eredménye égét. Napóleon a tüzérség nyílt üt
közetbeli szerepét találóan a váro tromokéhoz hasonlította, 
itt az embertömegbe, amott a vár falába rést üt a tüzérségi 
tűz, ,,s a többi már megy magától i ''.147 

Hadvezéri tevékenységének másik jellemző sajátossága a 
rugalmasságra, meglepé re való törekvés volt. A hadvezérek 
között ő alkalmazta el őként tudatosan a , csatamezőn való 
összpontosítás" kockázato de többnyire rop~ant hatékony 
gyakorlatát; több o zlopban felvonuló csapatai c ak a csata
mezőn egyesültek.14 Ez egyfelől gyorsította a sereg mozgását, 
másfelől egy-egy francia hadte t az ellenfél számára váratlan 
megjelenése meglepte é megzavarta az ellen éges vezet6st, 
s gyakran eldöntötte ... apóleon javára az ütközetet ( lm 
1805, Auerstadt 1806 tb.). E gyakorlat mesteri alkalmazá a 
- nézetünk szerint - .,.apóleon hadvezéri lángelm6jének, 
briliáns logikájának fénye bizonyítéka. A császár rendkívül 
gondosan szervezte meg valamennyi hadjáratát, gyakran 
- mint az 1805-i o ztrák-oro z háborúban - még a csaták 
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helyét is előre meg tudta határozni. Így a kikülönített hadtes
tek is pontosan megszabott feladataik elvégzése után, az 
eleve kijelölt hadszíntéren egyesülhettek a fősereggel. 

Előfordult természetesen, hogy Napóleon is tévedett. A dön
tő waterlooi ütközetet többek között azért vesztette el, mert 
Grouchy marsall hadtestét, helytelenül, túl messzire különí
tette ki a főseregtől - Blücher porosz csapatait kellett volna 
feltartóztatniuk. Arra sem utasította határozottan a marsallt, 
hogy ha értesül az ütközet megkezdéséről (Grouchy csapatai 
valóban hallották a waterlooi ágyúzást) azonnal csatlakozzék 
a fősereghez. 

A fentiek alapján megkíséreljük felvázolni a tipikus napó
leoni csata képét. A császár előzőleg gondosan felderíti az el
lenséges hadsereg erejét és harcrendjét, s felfedi gyenge pont
jait. E gyenge - vagy annak ítélt - pontokkal szemben erős 
gyalogos és tüzérségi összpontosításokat hoz létre, s ezáltal 
helyi túlerőt képez . Az ütközetben valamennyi fegyvernem 
példás együttműködésével a döntő pontokra összpontosítja 
erőfeszít6sét. A helyi fölény kivívása, párosulva a győzelem
hez szokott francia katonák bátorságával és ügyességével, va
lamint alparancsnokai kezdeményezőkészségével, többnyire 
meg is hozza a sikert. 

Napóleon későbbi hadjárataiban már eltorzultak az ará
nyok. A császár gigantikus méretű gyalogos oszlopot, a lip
csei csatában a Kálvária dombon több mint 100 ágyúból álló 
,,óriásüteget" állíttatott fel. Ezek már megmerevítették, ne
hézkessé tették hadrendjét, emellett az ellenséges tűz súlyos 
veszteségeket is okozott a kis területen összezsúfolódó francia 
hadoszlopo knak. 

A napóleoni háborúk csatái, ily módon, lényegesen eltértek 
a korábbi ütközetektől. Bár a haditechnika nem hozott jelen
tő. eltérést a XVIII. századtól, az ütközetek egészen más 
képet mutatnak. Lényegesen nagyobb seregek csaptak itt 
ö , ze egymással: Au terlitznél mintegy 150 OOO, Wagramnál 
290 OOO, a lipcsei, ,,népek csatájá"-ban csaknem 500 OOO kato
na vett részt.140 A merev, szinte állóharc jellegű vonalharcá
szat helyén gyorsan mozgó, könnyen átcsoportosítható gya
logos oszlopokat, hallatlan erős tüzérségi összpontosításokat 

7i 



találhattunk. Az ütközetek már nem „metodista" szabály
szerűséggel folytak le. Megnőtt a parancsnokok és az alpa
rancsnokok önállósága is. 1:lindez nagy feladatokat állított 
a hadvezér elé, és nélkülözhetetlenné tette a mellé beosztott 
vezérkari tisztek szerepét is. 

Napóleon taktikai tervei tehát az erőösszpontosításra, moz
gékonyságra és a meglepés kiha ználására épültek. Rendkívül 
rugalmasak voltak, az ütközet előtt többnyire még maga 
a császár sem tudta: áttöré sel vagy átkarolással diadalmas
kodik-e majd ellenségei felett. E rugalmasság és a hadmozdu
latok gyors és meglepő végrehajtása okozta, hogy az ellenfelek 
csak ritkán tudtak olyan intézkedéseket tenni, amelyek ke
resztezték Napóleon elgondolá ait. 

Mindezekből logikusan következnek tehát, hogy apóleon 
hadvezetési elvei leginkább a támadásban érvényesültek. 
Védelemben nem tudta a fenti előnyöket kiaknázni, ezért 
Napóleon amikor csak tehette. mindig támadó ütközeteket 
vívott. A védelmi jellegűeket, pl. Aspern, Lipcse, többnyire el 
is vesztette. 

Még jelentősebb fejlődés el találkozhatunk a stratégiában. 
A háborúk jellege megváltozott. Az abszolutizmus dinasztikus, 
korlátozott célokért folytatott háborúi helyébe az ellenség tel
jes szétzúzásáig folytatott háború lépett. 

A politikai cél megváltozá a természetesen a hadászatot is 
gyökeresen átalakította. francia seregek kezdeti v~ratlan 
sikerei elsősorban politikai e ak másodsorban katonai okok
kal magyarázhatók. Az „offen ive a outrance" - vagyis a tá
madás a végsőkig - elve el ősorban politikai és gazdasági 
meggondolásokból fakadt. francia vezetőket egyfelől nacio
nalista szempontok vezették - Carnot pl. több helyen a „régi 
gall területek újraegye íté éről" beszél, másfelől arra számí
tottak, hogy a megszállt területek lakossága felszabadítóként 
üdvözli majd a francia eregeket, s segíti őket harcaikban. 
A harmadik, a támadást zorgalmazó tényező gazdasági ter
mészetű volt. A tömeghadsereg ellátásának nehéz feladatát 
a felszabadítandó országokra kívánták hárítani. , ,A háború 
táplálja a háborút" jel zó véglege zakítást jelentett a feudá
lis hadviselés raktárélelmezé i rendszerével. 
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Természetesen azt sem tekinthetjük elhanyagolható ténye
zőnek, hogy a francia tömeghadseregek mennyiségi fölényben 
voltak ellenfeleik kis létszámú zsoldoshadai felett. Ezt a kö
rülményt azonban korábban bőven ellensúlyozhatta volna 
a reguláris osztrák, porosz és angol csapatok és a vezetés mi
nőségi fölénye a gyakorlatlan francia katonák és parancsno
kok felett. 

1793-94-ben tehát már létrejöttek a forradalmi hadászat 
gazdasági és politikai alapjai: ezeket a tömeghadseregben, az 
új élelmezési rendszerben - bár azt voltaképpen rendszerte
lenségnek is nevezhetnők - a háborúk politikailag megválto
zott jellegében lelhetjük fel. S ha mindezekhez azt is hozzá
vesszük, hogy az ellenség tervszerűtlenül, kis hadseregekkel, 
a régi elvektől vezérelve viselt hadat, a francia köztársaság 
hadseregének diadalai egyáltalán nem lephetnek meg ben
nünket. 

Az első háborús évek tapasztalatai mégis arra mutatnak, 
hogy a francia forradalmi hadseregek sikereiben nagyon is 
kevés szerep jutott a vezetésnek. A legfőbb katonai vezetők 
- főleg Carnot - kevés gyakorlati tapasztalattal rendelkez
tek, nem ismerték fel a forradalmi hadművészet új lehetősé
geit; elveiket, haditerveiket és a' hadseregek vezetésének ta
pasztalatait, az első évek stratégiáját a XVIII. században meg
adott módon alakították ki. Erőiket például egyenletesen osz
tották fel az egyes arcvonalak között, ezáltal sehol nem tud
tak a döntő pontokon túlerőt képezni. A másik lényeges hibát 
az együttműködés szinte teljes hiányában találhatjuk meg. 
Az egyes hadseregek részfeladatokat kaptak, amelyeket egy
másra való tekintet nélkül igyekeztek megoldani. A győzel
meket nem igyekeztek kihasználni, egy-egy vár vagy város 
elfoglalásának túlzott jelentőséget tulajdonítottak. 

A forradalmi háborúk azonban hamarosan kitermelték 
azokat a hadvezéreket, akik felismerték az új lehetőségeket és 
mertek is élni velük. Hoche,150 Pichegru,151 l\foreau1s2 és 
mindenekelőtt a korzikai származású fiatal tüzértiszt, Bona
parte Napóleon voltak csak, akik már nem elégedtek meg rész
sikerekkel. 

Kihasználva a francia seregek viszonylag nagy létszámát és 



gyorsaságát, hadászati fonto áaú pontjain támadták az el_Ien

séaet, számára kedvezőtlen helyzetben csatára k~nyszeritet

ték, majd legyőzve, kíméletl~nü,1 üldö;ték a visszavonul? 

ellenséges csapatokat. Gyorsa _ag es ~ereszség, ez a két tula3-

donság jellemezte a forradalmi franci~ táborno~okat. 

Napóleon azért tudott közülük kiemelkedni, mert fon:a

dalmi lendülete mellé brilián logika, páratlan helyzetfehs,

merés, elmélyült zakmai tudá és tud~mányos pontosság~ 

•zervezési készség és alapo ág járult. Mindezek ne~csak lu

emelkedő taktikussá, hanem a hadtörténelem egyik legna~ 

avobb stratégájává is avatták apóleont, akinek hadvezeté~i 

~Tiűvészetét elemezve joggal állapítja meg Engels, ,,hogy am1-

kor a forradalmi háború a.póleon személyében magával hoz

ta azt az embert, aki a hadvi elésnek ezt az új módját össze

párosítva azzal, ami a régi rendszerben hasznos volt - reg_~l~

ris rendszerré változtatta., é az új módszert nyomban a toke

letességnek arra a fokára emelte, amelyet Frigyes a vonal

taktikának adott - a franciák csaknem győzhetetlenné vál

tak" _1s3 

em véletlen, hogy • Tapóleon kortársai és az utókor efs~

aránt lázasan kutatták ikereinek titkát. Maga a c ~szá~ t~·a

saiban ehhez kevé egít éget a.dott. Néhány megall'.3-p1tasa 

azonban közelebb visz tratégiai módszereinek megismeré

séhez. ,,A hadműveleti ten·nek el~re kel~ látnia mindazt,, amit 

az ellenség tehet, az e zközöket 1s, amivel ezeket elh~r~~hat

j uk. haditer~ek a ~-é~t~lenségig külön?öznek,, a korul~é

nvek, a hadvezer z emahta a, a csapatok 3elleg~ e ~ hadsz1~

tér topográfiája módo íthatják. "151 „Minden hab?~u metodi

kus, mivel minden háború egy célt kell, hogy szolgal3on, s ezé~t 

a (hadi) me ·terség alapeh-ei é ·zabályai szerint kell v~zetru; 

A háborúban az erőknek arányban kell lenniük a végrehaJ tan do 

feladatokkaJ."m „ tratéaia lényege abban áll, hogy gyen

gébb hadsereggel i több erőt állít unk a tárna.dá i pontra ... 

mint az ellenség."1~ ,,A védelemből támadásba való átmenet 

a háború legkénye 'ebb mű,·eletei köz~ tart?zik."157 , 

E néhány gondolatból i ,·iláao ·an lutet, ~1k, ho~r apo}e?~ 

teljesen tudatában Yolt a forradalom nyuJtotta UJ strateg1a1 

lehetőségeknek. Hadjáratait gondosan elők6 zítetto, ebben 
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kétségtelenül „metodikus" volt, azonban felkészülve az ellen

ség ':"ár~ató ell~nlépéseire, azokra azonnal rugalmasan tudott 

reagal1?. Terveiben a ?sata már nem szükséges, de elkerülhető 
rossz~ent szerepelt, mmt a XVII-XVIII. században, hanem 

a h~dit~~v szerves részét alkotta. Sohasem területek megszer

zésere torekedett, hanem az ellenség fegyveres erőinek mea

semmisítésére. (Mikor 1808 után Spanyolországban, majd 

1812-ben Oroszországban ezt nem sikerült elérnie e hadjáratai 
kudarccal is végződtek.) ' 

~tratégiájának fő elve ugyanaz volt, mint a taktikáé: az 

er,okoncentráció. Hadseregének nagyobb gyorsaságát felhasz

nalva, s e hadsereg egyes részei közötti együttműködést biz

tosítva, en-e az 1796-97, valamint az 1800-as hadjáratban 

számos _?éldát tal_álha;tunk, a legtöbb esetben nagyobb erőket 
tud~tt ?ssz~vonm, mmt ellenfele, s e túlerőt csaknem mindi 

taktikailag is gy~mölcsöztetni tudta. Ahol nem sikerült a hal 

sereg e~észét tekmtve __ túl~rőhöz jutnia, mint például 1805-ben 

Aus_terh,tznél,_ ott_ a donto ponton helyi túlsúlyt hozott létre. 

S1kerenek igazi magyarázata azonban nem pusztán a két

ségtelenül jelentős hadművészeti elvekben, s ezek célszerű 
és_ ~öve~kezetes alkalm~zásában, hanem a francia had ereg 

m1nőségi é~ - legalább_1s a_ köztársaság és a konzulátus évei
ben (1804-ig) - mennyiségi fölényében rejlik. 

A francia hadsereg szilárdabb, gyorsabban mozgó, jobban 

célzó, fegyelmezettebb gyalogsággal, fegyelmezettebb taktikai 

feladat?kr~ jobban rel,?as~nálhat~ lovassággal, s _ 1813-ig _ 

menny1ségil~g és mmos_égile~ fölenyben levő tüzérséggel ren

delkezett, mmt ellenfelei. Amikor ezek az előnyök már a múltéi 

lettek - kivéve a mozgékonyságot -, 1813 után hiába tett 

meg mindent Napóleon a siker érdekében. Törvényszerííen ve
reséget kellett szenvednie. 

Az európai katonai és politikai helyzet ugyanis úgv alakult 

hogy a háborúban kifáradt Franciaország, még Napóleo~ 

zseniális vezetésével sem küzdhette le az ellene felsorakozott 
angol-osztrák-porosz koalíció seregeit. 

A vereséghez még egy jelentős tényező is hozzájárult. Na

póleon legnagyobb katonai és politikai gyengesége ugyanis 

abban rejlett, hogy nem ismerte fel a népi harcmódban, a parti-
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zánhadviselésben rejlő lehetőségeket, s nem is tudott védekez
ni ellenük. Pedig a francia forradalmi háborúk egyik legjelen
tősebb tapasztalata éppen az volt, hogy a nép már nemcsak 
szenvedő, érdektelen tömegként vesz részt a hadműveletek
ben, hanem tevékenyen harcol, sőt egyes háborúkban döntően 
befolvásolja a háború kimenetelét. 

Franciaországot 1792-ben a nép spontán ragaszkodása és 
önfeláldozása mentette meg az első koalíció - Poroszország 
és Ausztria - seregeinek támadásától. 1808 után a spanyol 
nép gerillaháborúja - a reguláris spanyol ha:dakat Napóleon 
és vezérei mindig szétverték, a sajátos genllaharcmodorral 
szemben azonban tehetetlenek voltak - , 1812-ben az orosz 
nép nemzeti felszabadító háborúja, végül 1813-ban a német 
nép összefogása nemcsak a pillanatnyi hadihelyzetet, hanem 
az egész háború kimenetelét döntően befolyásolta.

158 

S ha még ezekhez hozzáadjuk a kisebb jelentőségű vagy el
bukott népi felkeléseket - mint a porosz Schill,

159 
a tiroli 

Andreas Hofer160 mozgalmat, vagy az egyébként ellenforradal
mi beállítottságú nyugat-francia vendée-i felkelést, felismer
hetjük az új harcmód, a kis vagy partizánháború roppant jelen
tőségét. A partizáncsapatok támadásai az ellenség mögöttes 
területei, utánpótlá i bázi ai ellen irányultak, az ellenséget 
erői összefogására kény zerítették, mivel kisebb csoportjait 
a partizánok rendre meg emmisítették. Az ellenség ezzel 
megoldhatatlan feladat elé került, vagy feladja az egész meg
szállt terület ellenőrzésének gondolatát, s csupán néhány na
gyobb város, illetve az ·· zekötő utak megtartására összpon
tosítja erőit, vagy újabb é újabb nagy seregeket vet be, ~ meg
kísérli a lehetetlent: a népi erők megsemmisítését. Mindkét 
megoldási lehetőség azonban eleve kudarcra volt kárhoztatva. 

A partizánháború sikerei számos katonai írót - Davüdovot, 
Jominit, s mindenekelőtt Gneisenaut - , akit Engels jellemző
en a partizánháború teoretikusának" nevezett - , arra a fel
isme;ésre vezetett, hogy a nép aktív részvételének a háború
ban nagy jelentősége tulajdonítsanak. A háborúk történeté
ből másfelől azt a napjainkban is érvényes tanulságot von~at
juk le, hogy a partizánháború önmagá_ban nem dön~het1 el 
a háború sorsát, zük ég van a reguláns hadseregre 1s (Spa-
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nyolors~ágban Wellington, Oroszországban Kutuzov képezte 
:zt a szilárd magot, _mely körül a partizánháború kibontakoz
b atott), s ahol_ ez hiányzott, mint pl. Németországban 1809-

en, ott a népi felkelések összeomlottak. 
Na:póleon ellenfelei közül többen, így Gneisenau Kutu 

Wel}i?gton, és Károly fő~~r~eg jo~ban megértet~ a né;~r~ 
boru J elentőség~t, és strateg1a1 terveikben nagyobb szerepet ka
pott a_ re~láns hadseregek harcai mellett a népi harcmód 
a „genlla" 1s. ' 

A BURZSOÁ HADTUDOMÁNY SZÜLETÉSE 

f had~űvészetben _jelentkező fejlődés hatása a hadtudo
;xian_yban 1s, érvényre Jutott. A francia forradalom és a napó-
eom háboruk tapasztalatai hosszú évtizedeken át ösztönző

leg hatott3:k a hadtu~omány fejlődésére. Nem véletlen, ho 
~ bJrzs?~z1a két legkiválóbb katonai teoretikusa Clausewi1g 
fs ormm ebben ~z időszakban már olyan műveket írt me-
yek ~a~ása ma 1s érvényesül. Nemcsak a burzsoá, h~nem 

a szocialista hadtudomány is sok értékes ma is ható gond 1 
tot talál Clausewit~ é_s Jomini írásaiban'. Lenin, a szocialfst~ 
~rradal?m stratég1áJának megteremtője is, még értékelte 

, ause~1tz tevékenys~gét. ,,Ez az író (ti. Clausewitz - a szer
~~~• ~f~ef a_~apeszmé1t napjainkban minden gondolkodó em-

, e t t enul magáévá tette, már mintegy 80 esztendővel 
ezelőtt ha~·col az ellen a nyárspolgári és ostoba előítélet elle 
~el3;, szermt a háború elválasztható az illető k á k n, 
illeto osztályok politikájától."lOl orm nyo , az 

A korszak hadtudományi irodalmának sajátossá a· lé 
gesen eltérnek az előző évszázadok katonai munkáifót A 1ye
figyelemreméltóbb változás hogy az írók már tud á. eg
igyeke k ~ ltá · háb ', om nyosan , .. zne .. e rm a oruk lényegét, természetét kel tk -
zesuket, torvényszerűségüket stb. A katonai tud~ á e i 
e:élfogva már nem annyira prakticista jellegűek m~n~l

0 

r ban. Mindenekelőtt a filozófia és a politika t 'd á o
ha~ása ér;énresült. Clausewitz például Hegel tanít~á~ma ~~~s 
ezaltal elődemél sokkal mélyebbre hatolt a háboru 1Inyegé~ 
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nek megismerésében, hozzá kell azonban tennü:f1;k, hogy esz
méinek s főleg kifejezésmódjának hel}'.'e_nkén~ sz1~te bánt~an 
ható zavarossága és következetlenségei is az idealista filozofia 
megoldhatatlan ellentmondá ait tükrözik. , 

Ugyancsak filozófiai hatásra mutatnak _a hadtudomany 
rendszerezésének újabb meg újabb kísé~·letei, ma~ának 3:- t?
dománynak és egyes ágainak fogalmi meghatarozá~a1 _ is. 
A hadászat 162 hadműveleti művészet és harcászat, logisztika 
és más fog~lmak ekkor jelentek meg, vagy ekkor vették fel 
ma is használatos jelenté üket. 

A korai polgári hadtudományi irodalom _mennyiségre ~s 
minőségre nézve egyaránt jelentős. K~zdetei _még_ a f~nc,1a 
forradalom előtti évtizedekre nyúlnak vissza, m1vel ide szam1t
hatjuk lényegében azokat a munkákat is, 3:melyek az a1I1;erikai 
függetlenségi háború (1774-1783) katon~i tapas~talat~it dol
gozták fel. Sajátságos, hogy a forradalmi háboru leglenyeg~
sebb vonását, a népfelkelés alkalmazását egyetlen sz~rzo, 
Friedrich Wilhelm von teuben, az egykori porosz katonatiszt, 
a függetlenségi háborúban az amerikai ~adse~eg megszerve
zője ismerte fel.163 Má ok, így Lloyd és Gmbert is, véletl~nn~k, 
illetve az angolok hibáinak tulajdonították az amerikaiak 
sikereit mindössze a csatárharcot (tirailleur-harc) tartották 
olyan t'aktikai újításnak, amit Európában is alkalmazni le
het természetesen a vonalharcászat keretein belül.1
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A francia forradalom és az első koalíció háborújának szinte 
egész Európát megrázó e eményei már sokkal élén_~ebb viss~
hangot váltottak ki. Az 1790-es években a _legtobb szerző, 
még csak múló ro , znak tekin_tette_ a francia fo_rradalmat. 
Poroszor zágban meg a nagyfn_gyes1 _ren~szer tel1es~n m~g
merevíLő, mindent a vonaltakt1ka szigoru szabályai szermt 
elrendező Saldern165 é )Iöllendorff szelleme korlátlanul ural
kodott. A hadvezérek közül II. Frigyes egykori jobbkezét, 
a már 70-ik életévé túllépő Ferdinánd braunschweigi herce
get, a valmyi, majd ké őbb a jénai (1806) csata elvesztőjét te
kintették csalhatatlan tekintélynek. 

Ugyanezt a forradal,1!1;Í változá_ okat mereve:1 elutasító szem
léletet sugározták a regi poro z 1Skola utolsó Jelentékeny_ kép
viselőjének, Berenhorstnak munkái is, aki még 1797-ben is azt 
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állította, hogy a hadtudományról tulajdonképpen csak a tűz
fegyverek feltalálásáig beszélhetünk.100 

Más~k ell~nben, nem véletlen, hogy éppen a legjelentőseb
bek, m~~

7
t Bulow? Scharnhorst, Gneisenau, Károly főherceg és 

Boy~n, ~ár felismerték, hogy a francia forradalom a hadtu
domanyt is forradalmasította. Közülük a legkorábban és 
~ legmesszebbre Károly osztrák főherceg ment. Már 1798-ban 
Javas?lta az oszlopharcászat és a csatárharc bevezetését az 
o~ztr~k hadseregben, s ugyanilyen határozottsággal mutatott 
ra a to;n,~gh~dsereg, a nép felfegyverzésének jelentőségére is.1os 

A kesobbi nagy porosz szervező, Scharnhorst ekkor még fő
leg t_echn~ka~ kérdésekkel foglalkozott, 1802-be~ még a vonal
t~ktika h1vei közé tartozott. A támadás fajtáit például az aláb
biakban határozta meg: ,,1. arctámadás összefüggő vonalban 
2 .. ferdetámadás összefüggő vonalban, 3. arctámadás több el~ 
szigetelt pont ellen, 4. ferdetámadás több elszigetelt pont 
e~len."160 Ezzel szemben már ugyanebben a munkájában acsa
tarlán\7!lkalmazását is nagyfontosságú francia felfedezésnek 
nevezi, s hasonló éles szemmel látta meg a tömeghadsereg 
a nép fel!e~yver~ésének lehetőségeit is.m ' 

R~ndkiv?l sa1átság?s a szerencsétlen sorsú Bülow állás
hont1a, aln helyesen ISmerte fel, mennyire elavult a porosz 
, atsereg, ~ hog}'." a francia forradalmi hadviselés vívmányait 
a~ ellene ultetm a porosz hadseregbe is, s ezért „új" rendszert 
a kotott a hadtudományban.172 Rendszere azonban sem ú' 
s~m életképes n~m volt. Tulajdonképpen a XVII. század 6{~ 
kialakult hadmuvés~etet fejlesztette tovább.173 Továbbra is 
a 1;,aktár'."'k és a manőverezés fontosságát hangsúlyozta, a had
muveleti vonalakhoz való szigorú ragaszkodást hirdette ab
ban a kor?an, amelynek hadművészete éppen akkor szabadult 
fel a raktarak és a csata nélküli manőverek szigorú kötelék · 
~~?l. _Más~~lől viszont felismerte a forradalom hatalmas e:~ 

_olcsi _ere1et, s az akkor szinte robbanásszerűen előret .. " _ 
01onahsta eszme jelentőségét, ezeket a hadtudománoyr~/~s 
bele akarta illeszteni.174 

Gneisenaut tulajdonk~ppen csak egyetlenegy, de annál fon
tosabb szempontból tekmthetjük jelentős katonai teoretikus-
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nak. Mint teljesen gyakorlati ember, alig foglalkozott írói 

tevékenységgel, csupán néhány tervezetet, utasítást és több 

katonai tárgyú levelet hagyott hátra. Ezekben viszont egy 

olyan zseniális gondolat fogalmazódik meg, mely a szerzőt 

kora legnagyobb katonai gondolkodói sorába emelte, s ez 

a népfelkelés eszméje. Gneisenau ezen a téren messzebb ment 

demokratikusabban gondolkodott, mint legtöbb kortársa.17i 

D;3-vid?vo~ pl., a~ lényeg~en, kor~bban értékelte a partizán

h~boru modszere1t, s hadmuve ·zetileg sok jelentős, előremuta

to gondolatot vetett fel , az akkor már teljesen visszahúzódó 

reakcióssá vált orosz hivatalos szemlélet megakadályozta'. 

hogy mélyebben, társadalmi zintre átvíve fejtse ki elképze

léseit. 
Sajátságos, de megmagyarázható tény, hogy míg a háború

ról és a forradalmi hadművészet értékeléséről Európa-szerte 

jelentős ~u-nkák készültek, addig a még néhány évtizeddel 

korábban 1s Európa legmagasabb színvonalú katonai irodal

mát magukénak valló franciák alig fejlesztették tovább a had

tudományt. 
Az 1798-ban nehéz helyzetbe került francia köztársaság ve

zetői, részint az amerikai függetlenségi háború tapasztalataira, 

s lényegesen nagyobb mértékben a francia nép forradalmi szel

lemére és hazafias érzületére támaszkodva, rendre számos 

nagy jelentőségű reformot vezettek be a hadseregben. E refor

mokat azonban nem fűzhetjük a forradalom egyik vagy másik 

vezetőjének a nevéhez. francia hadtudományt akkor a Kon

vent és a Közjóléti Bizottság rendeletei, stratégiai tervezetei, 

törvényei képviselik. franciák nem látták szükségesnek, 

hogy megmagyarázzák új elveiket, ez a feladat, mint láttuk, 

a szemben álló felek katonai szakértőire hárult. 

. ~ Köz~ársas~g kato~ai vezetői közül e_gyedül Carnot fejtett 

~ Jelentő~ebb iro~alnu _!,evékenységet. Irásaiban, melyek ki

zarólag hivatalos Jellegu dokumentumok, patetikus hangne

müktől, vala~int az „offensive a outrance" elvének hangsúlyo

zásától eltekintve, alig vehetjük észre, hogy a forradalmi had

ser~g legfőbb katonai vezetőjétől származnak. Mind elődje, 

~nm~ard tá?ornok, az 179~-es hadjárat tervének megalkotó

Ja, mmdpedig Carnot elvei a hadművészet legfonto abb ré-
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szét, a stratégiát tekintve, sajátságosan konzervatívak. Car

n?t még nem értette meg, milyen hatalmas stratégiai lehető

segeket nyújt a francia hadsereg számára a tömeghadsereg és 

a hadsereg mozgékonyságát növelő új rekvirációs ellátási 
rendszer.110 
~ francia forradalmi háborúk évtizedeinek meglehetősen 

so;any _hadtudományi terméséből csupán még néhány had

mernök1 és taktikai jellegű munkát: például Duhesme-nek 

a k~nny~gyalogság taktikai kiképzésével,177 de Lespinasse-nak 

a tuzérseg szervezésében bekövetkezett változásokat elemző 

meglehetősen jelentéktelen,178 valamint de Bousmard é~ 

d' Arc~n erő~ítéstani kérdésekkel foglalkozó, az előbbieknél 

valamryel szmvonalasabb munkáit említhetjük meg. 

, Nemigen változott a helyzet a konzulátus, majd a császár

sag korában sem. Napóleon megdöbbentő tehetsége s nem 

utolsósorban erőszakos, bírálatot nem tűrő egyénisége elfoj

~o~ta, elnémította a hadtudományi irodalmat. A császár nem 

igen:yelt gondolko~ó főke_t,. csak aláz~tos és fegyelmezett vég

rehaJtókat. Egyedul ~ omm~,val tett kivét_elt, akinek tehetségét 

nagyra értékelte, de Jelentosebb elméleti vaay gyakorlati fel-

adatot még őrá sem bízott. 
0 

Az 1800-1815 között eltelt másfél évtized katonai irodal

~a így lénye~ileg Napóleonnak az egyes hadműveletek után 

kiadott szubJektív hangvételű, elfogult Bulletinjeire, a vezér

kar és a marsallok jelentéseire, utasításaira és tervezeteire 

valamint a Moniteur és a többi újság dicshimnuszaira korlá~ 

tozódott. 
A korszakra, valamint az ezután következő évtizedekre 

Napóleon gyakorlati és elméleti tevékenysége nyomta rá bé-

11,egét. A császár-hadvezér elméleti munkássága azonban csaló

dast okoz, bár Napóleon kitűnő elméleti felkészültséggel ren

delkezett. Alaposan ismerte az elődök és saját korának had

t~dományi irodalmát, melyre hadjáratai megtervezésekor 

tobbször is támaszkodott. Az 1796-97-es itáliai hadjáratá

n~k tervéhez például gondosan tanulmányozta Villars, Ven

dome és Savoyai Jenő hadjáratait, legtöbbet azonban Bour

cet 1744-es tervezetéből, valamint de Maillebois tábornok 

1745-ös kudarcaiból tanult.179 Írásaiban azonban sem hatal-
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mas elméleti felkészültsége, sem hadvezéri zsenialitása nem 
mutatkozik meg. Parancsai ugyan tömörek, félreérthetetlenek 
és világosak, a hadsereg és a nagyközönség számára készített 
beszámolói - a Bulletinek - azonban tele vannak öndicsérő, 
bombasztikus frázisokkal, és sokszor a tényeket is elferdítik 
csak hogy zsenialitása minél kedvezőbb színben tündököljék. 

Napóleon írói tevékenységének zöme életének nyugalma
sabb korszakára, a Szent Ilona szigeti száműzetésére esik. 
Ekkor írja nagyszabású önigazoló visszaemlékezéseit, vala
mint legjelentősebb elméleti munkáját, a Rogniat könyvéhez 
fűzött megjegyzéseit. Azonban e műveiben sem látjuk viszont 
azt a hadvezért, aki csaknem két évtizedig felkavarta Euró
pát. Igaz, főleg taktikai, szervezési részletekben, számos figye
lemre méltó megállapítást tesz, nem igyekszik azonban fel
tárni a háború törvény zerűségeit, sőt még saját hadművé
szetéről sem tud megfelelő képet adni. E műveiben is túlteng 
a szubjektivizmus, a tények erőszakolt, célzatos beállítása; 
gyakran félremagyarázása. 
Követői és bámulói nehéz helyzetbe kerültek, a napóleoni 

,,titkot" a császár saját maga nem volt képes megfejteni. 
Mégis hosszas és fáradságos munkával Napóleon összes mű
veinek, leveleinek, jelentéseinek áttanulmányozása árán való
ban sok értékes gondolatot bányásztak elő munkásságából. 
Ezeket „Napóleon elvei" címmel többször is kiadták.180 Esze
melvények azonban, bár sok értékes gondolatot tartalmaznak 
- a mondanivaló egészéből kiragadva - , gyakran félreveze
tők. 

Kétségtelen tehát, hogy :r apóleon elméleti tevékenysége 
önmagában nem lenne nagy jelentőségű. Hatása mégis óriási 
volt, odavetett megjegyzéseiből rendszert alkottak, gondola
tait továbbfejlesztették, magyarázták, vitatkoztak velük. 
Sem Clausewitz, sem Jomini, de a későbbiek közül Ardant du 
Picq vagy Moltke sem tudott volna rendszert alkotni, ha nem 
Napóleon elveit, vagy legalábbis azokat, amelyeket napóleoni 
elvnek gondoltak, Yették volna alapul. Engels, a marxista 
katonai elmélet megteremtője is sokat merített Napóleon 
műveiből.181 

Napóleon hatását nem zűkíthetjük le a katonai elméletre. 
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A XIX. és a XX. századnak alig van olyan háborúja és had
vezére, melyben és akinél a nagy korzikai közvetlen hatása 
nem érvényesült.182 Ez a hatás általában pozitív volt mind
addig, míg a technika fejlődése lényeges változásokat nem 
hozott a hadviselésben. Ettől kezdve Napóleon eszméinek 
~zolgai másolása többnyire vereségeket, véres veszteségeket 
idézett elő. J 61 példázza ezt az első világháború kezdeti 
időszaka, amelyben mind a Granmaison hírhedt XVII. terve, 
mind Schlieffen invenciózusabb hadászati átkarolása lénye
gében Napóleon gondolatainak félreértésén alapult és kataszt
rofális következményekkel járt. 

A napóleoni háborúk tapasztalatainak feldolgozása, már 
röviddel 1815 után megindult. Néhány év alatt hatalmas tö
megű heterogén jellegű irodalom keletkezett katonák, törté
nészek, politikusok, írók és közgazdászok elemezték a napó
leoni háborúk titkát, s közülük többen, elsősorban Clausewitz 
és Jomini, vagy a közgazdászok közül Hamilton és List,183-
s mindenekelőtt Engels, a hadtudomány kimagasló képvise
lői sorban is az elsők között állnak. 

A munkák és írók nagy száma és sokrétűsége miatt még 
kísérletet sem tehetünk, hogy a Napóleon utáni évtizedek 
hadtudományi irodalmát a maga teljességében mutassuk be, 
csupán néhány kiemelkedő irányzatával és azok képviselőivel 
foglalkozhatunk. 

Megnőtt a memoárok jelentősége. Napóleon legtöbb mar
sallja, mindenekelőtt Marmont és Soult, valamint ellenfeleik, 
pl. Károly főherceg visszaemlékezései, bár szerzőik természe
tesen nem tudtak a visszaemlékezések elválaszthatatlan szub
jektivizmusától megszabadulni, a kutatók és gyakran a nagy
közönség számára is tanulságos, érdekes olvasmányt jelente
nek. 

A leggazdagabb nyilvánvalóan a hadművészet és a háború 
lényegével, elméleti és gyakorlati problémáival foglalkozó 
szakirodalom. Közülük Rogniat munkája nyitja meg a sort. 
Ez a munka minden doktrinérségével és számos tévedésével 
együtt kivívta azt a dicsőséget, hogy Napóleon válaszra mél
tatta. Az a tény, hogy Rogniat ezzel több évtizedig húzódó 
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vitát indított meg, klasszikussá tette egyébként jelentéktelen, 
már végérvényesen elavult, ókori példák átvételét szorgalma
zó munkáját. 

A napóleoni hadművészet rendszerét tulajdonképpen Jomi
ni alkotta meg, akit túlzás nélkül nevezhetünk a hadtudomány 
első modern elméleti stratégájának. A történelmi tapasztala
tokból, főként természetesen apóleon háborúinak tapaszta
lataiból levonta a stratégia „örökérvényű" -nek tartott tör
vényszerűségeit. Jominit szinte teljesen gyakorlati célok ve
zették, bár felismerte a politika és a hadászat összefüggése
it, 184 mégsem kívánt foglalkozni a háború filozófiai mélységű 
problémáival. Stratégiai rendszere Machiavellitől és Clause
witztől eltérően - az utóbbit többször is élesen bírálja -
a manőverre épült, a csatát c ak másodlagos jelentőségűnek 
tartotta. Érdekes megemlítenünk, hogy a modern angol ka
tonai szakértők, elsősorban Liddell Hart, ,,a közvetett út stra
tégiája" elméletének megalkotója, Jominit elődjüknek tekin
tik és Clausewitz elé helyezik. 

Jomini legnagyobb érdeme a hadművészeti fogalmak tisz
tázásában rejlik. Elméleteinek jelentős része, éppen metafizi
kus elvei miatt, ma már elavult. közvetlen és közvetett hatá
suk azonban ma is jelentő . 

Jominitól eltérő célok vezették a ma is legnagyobb burzsoá 
katonai tekintélynek számító Clausewitz munkáját.185 Clau
sewitz a háború és politika összefüggésének helyes gondola
tából indul ki: ,, ... a háború a politika folytatása más eszkö
zökkel". E szempontból víz gálja a háború lényeges voná
sait. Felismerte a háború és béké politika szoros kapcsolatát, 
elítélte az öncélú háborút, a háború céljának a sikeres békét 
tartotta. Mint apóleon tanít,ánya, lényegében Clausewitz 
szűrte le a francia forradalmi é~ napóleoni háborúk tapaszta
latait. A napóleoni hadjáratokban fellelhető elvek, mint az 
erőkoncentráció, a gazda ágo ág, a cél stb. Clausewitz meg
fogalmazásában váltak a hadtudomány lényeges részévé. 
Clausewitz azonban ugyanekkor He~el dialektikus móds,zerét 
is átvette, ezért tagadta a merev, m111den helyzetre érvenyes 
törvényszerűségek létét. 
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Munkássága a hadtudomány minden ágára kiterjedt, filo
zófiai képzettsége alkalmassá tette arra, hogy az egész hadtu
dományt rendszerbe foglalja. Rendszere korának gazdasági 
és társadalmi színvonalán épült fel, a fejlődés azonban ma 
már több szempontból túlhaladta. Hatása rendkívül jelentős, 
s bár egyes tételeit, mint például a metodizmust, a totális 
háborút - ez utóbbit mindenekelőtt Ludendorffal az élen 
a náci katonai teoretikusok - félremagyarázták, számos gon
dolata ma sem vesztette el aktualitását. 

A XIX. század első évtizedei a hadtudomány szempontjá
ból a legnagyobb , a legtermékenyebb időszakok közé tartoz
nak. A burzsoázia uralomra jutásával együtt a modern had
tudomány is ekkor születik meg s emelkedik azonnal koráb
ban elképzelhetetlen színvonalra. A későbbi évtizedek fejlő
dése már nem ilyen töretlen. A burzsoázia ellenforradalmivá 
vált, ami gátat szabott a fejlődésnek, a technika ellenben 
olyan eszközöket teremtett - közlekedés - hírszerzés -
haditechnika - , amelyek ösztönzőleg hatottak a hadtudo
mányra. Ily módon újból a szorosan vett hadművészeti és 
haditechnikai kérdések kerültek előtérbe. A háború lényegi 
kérdéseinek vizsgálatánál azonban visszaesés következett be, 
az új burzsoá szerzők lényegében ma sem mentek túl Clause
witz maga korában helyes tételeinek kommentálái;,án, sőt 
esetenként teljesen eltorzították, gyakran meghamisították 
őket. 

* 
Az előbbiekben áttekintettük a hadtudomány több mint 

egy évezredes történetét. Egy új társadalmi :en~.' a feudaliz
mus születésénél kezdtük utunkat, s egy másik UJ rend, a ka
pitalizmus első évtizedeinél fejeztük b~. M~gi~mert~k a~t az 
utat, amelyen az emberiség a gyakran v1Ssza1,dez~tt, 1deahzált, 
de tulajdonképpen soha meg nem értett okon társadalom 
romjaiból új, magasabb rendű társadalmat s ezzel együtt ma
gasabb rendű tudományt hozott létre. Megfigyelhettük a fejlő
dés mellett az egyre jobban érlelődő társadalmi és gazdasá~i 
válság kibontakozását és a forradalom szükségességének, il
letve később már kirobbanásának visszatükröződését a had-
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tudományban. A műveken keresztül bepillantást nyerhetünk 
a társadalom és hadsereg bonyolult mechanizmusának számos 
pr<?_blémájába s fejlődésükön keresztül ismerhettük meg őket. 

Osszeállításunk akkor érte el kitűzött szerény célját, ha csak 
vázlatosan is, mégis be tudtuk mutatni, hogy a hadsereg s így 
a hadtudomány is az osztálytársadalmakban fellépő történel
mi kategória, amelynek fejlődését nem elszigetelten, hanem 
a többi gazdasági és tár adalmi jelenséggel szoros összefüggés
ben kell vizsgálnunk, s amely így az emberi társadalom és az 
emberi gondolkodás történetének szerve részét képezi. 

I. R ÉSZ 

A HADMŰVESZET FEJLÖDESE 
A FEUDALIZMUS KORAI ES 

VIRÁGZÓ IDÖSZAKÁBAN 
OV-XV. század) 



PSZEUDO MAURIKIOSZ 
(539-602) 

A római alapokra épülő, de a népvándorlás és a kialakuló feudalizmus megváltozott poli
tikai és katonai viszonyait figyelembe vevő bizánci hadtudomány első jelentős, önálló alko
tása PszeudoMaurlkiosz: ,,Hadtudomány" (Sztratégikon) clmű munkája. Sem a mű szerzőjét, 
sem keletkezésének pontos Idejét nem ismerjilk. Korábban általában a kiváló hadvezért, 
Maurildosz császárt (582-602), egyesek pedig egy XII. századi firenzei kézirat alapján az 
I. Anasztáziosz (401-518) uralkodása idején élt, de saját bevallása szerint a katonai kérdé
sekkel csupán elméletben foglalkozó Urbikioszt tekintették a Sztratéglkon alkotójának. 
A mű minden valósz!nűség szerint a VI. százacl utolsó évtizedeiben keletkezett, szerzője 
magas rangu, képzett katona volt, de nem azonos a császárral. 

A tizenkét részből álló munka célja, mint ahogy bevezetője leszögezi:,, az állam érdekelnek 
szemmel tartásával ... inkább a lényegre, mint az ékesszólásra ügyelve" gyakorlati tanácso
kat nyújtani a hadvezéreknek. 

A szerző nagy érdeme, hogy jóllehet gyakorlati kézikönyvet klvánt 1rnl, mégis felismerte 
az elmélet fontosságát, s maga Is megk!sérelte az elméleti fogalmak tisztázását. Műve a 
középkorban elllször vetette fel a hadtudomány mcglÍjhodásának szükségességét. Pszeudo 
Maurikiosz kiválóan ismerte az ókori hadtudomltny klasszikusait (Alllanoszt, Arrlanoszt, 
Onoszandroszt, Vegetiust és másokat), műve azonban nem a régi hadművészeti elvek szolgai 
ismétlésével klvánta célját elérni, mint az V. századi Anonymus Byzantlnus, hanem a kor 
hadművészeti, hadseregszervezés!, ellátási stb. problémáinak gyakorlati felvetésével. 

A „Sztratégikon" történelmi és hadművészettörténet i forrásértéke Jelentős. Nemcsak a 
bizánci, hanem a szemben álló barbár hadseregekrlll Is megblzható tájékoztatást ad, biztos 
szemmel Ismeri fel erős és gyenge oldalaikat. 
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ZTRATÉG IKON 

( Artis militaris liber XII., Uppsala , 1778.) 

AZ ELŐ ZÓBÓL 

... Mivel a hadtudomány rendszerezését már régóta elha
nyagolják, és az - hogy úgy mondjam - teljes feledésbe 
merült, annyira, hogy akik katonai vállalkozásokba fognak, 
még a kézenfekvő dolgokhoz sem értenek, és így sok különféle 
nehézség adódik, miközben egyszer a katonákat okolják, hogy 
gyakorlatlanok, má zor a vezéreket, hogy rosszul képzettek: 
erőmhöz képest ö szeállítottam ezt a munkát, egyrészt a ré
giekből merítve, má részt a munka során szerzett szerény 
tapasztalataim alapján, röviden és egyszerűen, inkább a lé
nyegre, mint az ékesszólá ra ügyelve. Tettem pedig ezt úgy, 
hogy nem hajhászom az újszerűséget, vagy azt, hogy a régiek
nél többet eszeljek ki. Ezek azonban, mivel képzett és tapasz
talt embereknek írtak, egyfelől olyan fogalmakat használtak, 
amelyeket a többség ma nehezen ért meg, másfelől mellőztek 
sok szükséges és a tárgyhoz tartozó dolgot, melyek manapság 
hasznosak lehetnek számunkra. Én tehát, mivel célszerűnek 
találom, hogy ne mellőzzük a kézenfekvő tudnivalókat sem, 
melyek nélkül nem lehet hadat viselni, az alapvető ismeretek
ből egy szerény bevezeté t írtam azok számára, akik a hadi 
mesterséget kívánják folytatni. Így azoknak, akik magasabb
ra törekszenek, a hadművé zet régi szabályainak létráján ha
ladva, könnyebb lesz feljutni. 

Mint említettem, az ékes és választékos beszédet nem tar
tom feladatomnak, hiszen nem valami magasztos irományról 
van szó. Inkább a lényeg zerűség és rövidség elvét követtem, 
úgyhogy olykor még a katonai gyakorlatban használatos 
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latin kifejezésekkel is élek, mert úgy gondolom, hogy ezzel 
ér~hetőbbé teszem, ~mit szükségesnek tartok. Ha mégis vala
rm hasznos találhato ebben a munkában, azért a mindenható 
istent illeti köszönet, aki megengedte, hogy értelmünkkel át
lássuk ezeket a dolgokat. Hasonlóképpen azért is, ha egy had
vezér saját tapasztalata és igyekezete segítségével az itt olva
so~takn~l hatásosabbakat talál fel, istené legyen a hála, aki 
mmden JÓ forrása, enyém pedig az elnézés merész vállalkozá
somért. 

A LESBŐL TÁMADÁS KEDVEZŐ IDŐPONTJAI 

(IV. könyv, 4. fejezet) 

A lesből támadásra az alkalmas időpontot gondosan kell 
meghatározni: nem túl korán a csatakezdés előtt, nehogy az 
~llenség erőt vegyen a kis létszámú különítményen; de nem 
1s sokkal a derékhad támadása után, nehogy a derékhadak 
összecsapása már haszontalanná tegye a lesből való támadást 
hanem amikor megindulnak a csata.sorok, nyomban támadja~ 
nak ők is, _akár az egyik szárnyon, akár mindkettőn. Vagy in
kább: amikor a derékhad már előre nyomult egy kissé és
pedig nyílt terepen, az ellenkező oldalon a zárt csatasor ~eg
bontására kényszerítsék az ellenséget. Ha pedig fedett tere
:pen nyomulnak előre, őrszemek, képjelek vagy hangjelek út
Ján kö!csönösen egyeztessék össze az időpontot, és az a csoport, 
amelyik az út rövidsége miatt esetleg előbbre hatolt, álljon 
meg és várja be a másikat, hogy amennyire csak lehet, mind
ketten egyszerre támadjanak: a derékhad is és a lesből táma
dó különítmény is. Illetve: a lesből támadó különítmény nyo
muljon egy kissé előbbre, hogy amikor ez az ellenfelet már 
megriasztotta, a derékhad akkor közelítsen feléjük és lendül
jön támadásba. Hasonlóképpen, ha alkalmas terep kínálko
zik, mindkét szárnyról lesből támadó különítményeket kell 
kiküldeni, kivált, amikor nagy létszámú hadsereg áll rendelke
zésre, hogy amazok meglepjék és visszaszorítsák, emezek pe
dig tetszőlegesen megtámadják az ellenséget. Ha azután az 
előbbiek sikerrel járnak, míg az utóbbiak, akik a támadást 
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végezték, sikertelenül, úgyhogy átmenetileg a derékhad elsé5 
vonala megfutamodik, amazok ne adjanak alkalmat az ellen
félnek, hogy a második vonalra támadjon, és hogy e!vegyül
jön a megfutamodókkal, hanem maradjanak a derekhadon 
kívül és igyekezzenek hátba tám~dni az ellenséget, ~o~ azután 
övéiket, akik megfutamodtak, vissza lehessen szóhtam. 

HOGYAN ALKALMAZKODHATU K A SZKÍTÁKHOZ,2 

AZAZ AVAROKHOZ, TŐRŐKŐKHOZS 
ÉS A VELÜK EGYÜTT ÉLŐ TÖBBI HUN NÉPHEZ? 

(XI. könyv, 3. fejezet) 

A szkíta népek, hogy úgy mondjam, ,,egymozdulatúak" és 
,,egyharcrendűek" ,4 sokvezérűek és a közügyekben járatla
nok. Egyedül a türkök és avarok fordítanak gondot a harc
rendre, mely náluk erősebb, mint a többi szkíta népeknél, ~s 
szabályszerűen bocsátkoznak ütközetbe. A türk nép pedig 
igen nagy létszámú és szabad mozgású, távol tartja magát 
minden egyéb, sokoldalúságot és ügyességet kívánó tevékeny
ségté51, egyedül abban gyakorolva mag~t, h~gy_ derekasan 
szálljon szembe az ellenséggel. Az avar n~p peclig 1_gen dolgos, 
sokoldalú, igen tapasztalt ellenfél és mivel tula3donképpe~ 
„egyvezérletű", nem a szeretet, hanem a félelem készteti 
engedelmességre, és vitézül visel minden mun~át és fáradal
mat. Tűri a forróságot é fagyot s az élethez,,3zukséges dol~?k 
hiányát; nomád életmódot folytat, igyekvo, hallgatag, k1~s
merhetetlen, gyanakvó é a telhetetlen pénzsóvárság_ rab3a. 
Az esküt semmibe veszi, a megállapodásokat nem tartJa meg, 
ajándékokkal sem lehet kielégíteni, sé5t mielőtt megkap~a. őket, 
már fondorlaton és állá pontjának megváltoztatásán ton a fe
jét; a kedvező alkalmakat ügye en választja meg és t~továzás 
nélkül ragadja meg őket. Tem annyira azon fáradozik, hogy 
kézitusában, mint inkább azon, hogy csellel, fondorlatokkal és 
kiéheztetéssel győzze le ellenfelét. 

Fegyverzetüket mellpáncél, kard, íj és dárda képezi, me
lyekből tartalékként többnyire ketté5t visznek magukkal a c a-
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tába. A dárdákat vállukon hordozzák, kezükben tartják az 
íjakat és a szükséghez képest mindketté5vel harcolnak. Nem
csak magukat védik páncéllal, hanem a nevezetesebb harco
sok lovának elülsé5 része is vassal vagy takaróval van befedve. 
:Ugyancsak nagy gonddal gyakorolják a lóról való nyilazást 
IS. A hím és né5stény állatok nagy tömege kíséri é5ket, egyrészt 
táplálkozás céljaira, másrészt a nagyszámú sokaság látványá
nak kedvéért. Nem árok mögött táboroznak, mint a perzsák 
vagy a rómaiak, hanem mindaddig, amíg elérkezik a csata 
napja, nemzetségek és törzsek szerint szétszóródnak, miköz
ben megszakítás nélkül, télen-nyáron legeltetik lovaikat. Ezek 
közül azokat, melyekre feltétlenül szükség van, kifogják, asát
rak közelében megbéklyózzák és ott é5rzik mindaddig, amíg 
felvonulnak a csatára, melyet éjszaka kezdenek. Őrszemeiket 
seregük teljes hosszában állítják fel, egymással szoros kapcso
latban, hogy ne érhesse é5ket egykönnyen váratlan rajtaütés. 
A csatában pedig harcrendjüket a rómaiaktól és perzsáktól el
téré5leg nem három részre, hanem különbözé5 csoportokra ta
golják, melyeket különítmények5 kötnek össze úgy, hogy az 
mégis egyetlen hadnak látszik. Tartanak egy harci egységet 
a csatarenden kívül, attól nagyobb távolságra, melyet vagy 
lesbé51 vetnek be támadásra azok ellen, akik nem kellé5 kö
rültekintéssel bocsátkoznak harcba velük, vagy a szoron
gatott seregrészek támogatására tartanak fenn. Tartalék
lovaikat és a málhát többnyire a harcrend mögött tartják egy 
( = 1480 m) vagy két mérföldnyire a bal vagy jobb szárnytól, 
kisebb létszámú füséggel. Ennek támogatására gyakran na
gyobb létszámú lovasságot csatolnak a derékhad hátából. 
A sorokat teljesen meghatározatlan mélységben állítják fel, 
mégis inkább a mélységre fordítanak gondot, hogy az arcvo
nalat kiegyenlítetté és tömörré tegyék.6 Kedvelik egyébként 
a távolból és a lesből való csatározást, az ellenfél körülkeríté
sét, a színlelt visszavonulást és megfordulást, az ék alakú csa
patfelállítást, vagyis a szétszórt harcrendet. Ellenségeiket 
megfutamítva, mindazok, akik a második vonalban állanak ... 7 

nem elégszenek meg, mint a perzsák, rómaiak és más népek, 
a mértéktartó üldözéssel és a javak elrablásával, hanem min
den e zközt igénybe véve a teljes megsemmisítésig hajszolják 
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az ellenséget. Ha üldözött ellenségeik közül egyesek valami
lyen megerődített helyre menekülnek, igyekszenek gondosan 
kifürkészni, van-e hiány azokban a dolgokban, amelyek~e 
a lovaknak és az embereknek szükségük van ahhoz, hogy kt
tartsanak. Ha igen, ezen keresztül kerítik hatalmukba vagy 
késztetikőketatetszésük szerinti feltételek elfogadá ára. Kez
detben lényegtelen dolgokat kötnek ki, majd amikor az ellen
fél ezekbe mind beleegyezett, akkor terjesztik elő azokat, 
melyek halálosan találnak. Akadályozza azonban őket a zál
lításukra használt állatok tömegének takarmánnyal való el
látása, csatában pedig az ellenség gyalogságának szabályosan 
felállított rendje is, mivel ők lovon ülnek és nem szállnak le 
róluk. Nem képesek ugyanis gyalogosan helytállni, hiszen 
lovon nevelkedtek, ezért lábuk nem elég erős ahhoz, hogy jár
janak rajta. Ellenségük a sík és kopár terep; ugyanígy a tömör 
és megosztatlan lovas harcrend; a kézitusa, vagyis a közel
harc; a gondosan megtervezett éjszakai rajtaütés, amikor a fő
sereg zárt rendben vonul fel és egy részét tartalékokban hagy
ják. A szökevények átállása is rendkívül nyugtala~~tja ők~~ • 
mivel amúgy is állhatatlan természetűek, haszonle ok, és ku
lönböző törzsekből származnak, ezért nem sokat törődnek 
rokoni kötelékkel és az egymás közötti összetartással, amikor 
aztán néhányan átállnak, akiket az ellenfél barátságosan fo
gad, egész tömeg követi 61rnt. Amikor ütközethez vonulnak 
fel körültekintően é szoros térközökkel mindenüvé őrszeme
ket kell elhelyezni. Kedvezőtlen helyzeteket kell azután szá
mukra kieszelni és előkészíteni, ezzel szemben kedvező időben 
megerősített állást kell kiszemelni, leg~lább néhány napra ~l
látmányt előteremteni , az állato~ak !s és az emb~re~nek Ls, 
főképpen pedig vízkészletet. Ann pedig a málhát 1lleh, ~zzal 
úgy kell eljárni, ahogyan az erről szóló könyvben le van 1rva. 
Ha gyalogságunk csatabíró, népi szokásainak megfelelően 
állítsuk fel őket, úgy, ahogyan az a hátrafelé legörbülő (dom
ború - a szerk.) harcrend leírásában megtalálható, vagy_is 
ahol a lovasságot a gyalogságnak rendeljük al~. Ha pedig 
csak a lovasságunk csatabíró, többségüket, éspedig a leghasz
nálhatóbbakat, a szárnyakon helyezzük el. Ebben az esetben 
elegendő, ha a hátvéd csak gyalogságból áll , a gyorsanmozgó 
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csapatoknak azonban sem a hátvédek arcvonalától három 
vagy négy nyíllövésnél messzebbre nem szabad előnyomulniuk 
üldözés közben, sem pedig bevárni őket a rohamra. Ügyelni 
kell arra is, hogy a harcrendet a lehetőséghez képest kopár 
és nyílt terepen állítsuk fel, melyen nincsenek erdők, mocsa
rak, nincsen alkalmatlanul átszegdelve, amit amazok hadi
cselre használhatnának fel; továbbá arra is, hogy a derékhad 
mind a négy oldalának megfelelő térközzel őrszemeket állítsa
nak ki. Célszerű, amennyire lehet, átgázolhatatlan folyót, 
mocsarat vagy tavat tartani a hadsereg hátában, hogy az így 
biztosan legyen védve. Valahányszor pedig szerencsés kime
netelű az ütközet, nem kell mohón üldözőbe venni őket, de nem 
is közönyösen egy helyben maradni. Mert nem olyanok, mint 
a többi nép, hogy az első vesztes csata után tartózkodnak 
a harctól, hanem, amíg csak teljes erővel le nem igázzák őket, 
minden módon igyekszenek megtámadni ellenfeleiket. Amikor 
pedig vegyes hadseregünk van, gyalogos túlsúllyal, ilyen kö
rülmények között is gondoskodnunk kell takarmányról az 
állatok részére, mert mihelyt az ellenség a közelünkben tartóz
kodik, lovasai teljesen lehetetlenné teszik a takarmány be
gyűjtését. 
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VI. (BÖLCS) LEÓ 
(886-912) 

.1 

A bizánci hadtudományi irodalom legjelentősebb alkotása VI. (Bölcs) Leó császár, a hon
foglaló magyarok kortársának „Taktika" clmű munkája. Bár a császAri szerző nem gya
korlott katona, sőt személyesen egyetlen hadjáratot sem vezetett, s uralkodását szerencsét
len kimenetelű arab és bolgár háborúk nebezltették, k&tonai és politikai elméleti felkészillt
sége korában páratlannak mondható. 

Munkája, bár számos helyen Pszeudo Mauriklosz b!\rom évszázaddal korábbi művére 
támaszkodik, gazdagabb és sokrétűbb mintául vett ell5djénél. Slljátságos viszont, hogy mlg 
Leó Ailianoszt, Onoszandro.zt, Polüano zt és másokat Is felsorol forrásként, Mllurikioszt 
meg sem emliti, akitlll többek között, bár némileg módosltott s a, kor problémáihoz adaptáló 
formában, a munka fő gondolatait, célját körvonalazó előszót Is átvette. 

A 20 fejezetből álló „Taktika" azonban számos területen felülemelkedik forrásain. Így ll 
korábbiaknál lényegesen gazdagabbak és elmélyültebbek a hadtudomány lényegének és 
alapfogalmainak, a jó lladvezér legfontosabb Ismérveinek és a hadvezetés alapelveinek a 
magyarok, a bolgárok és az arabok badművészetének lelrási\t tartalmazó, valamint az ost
romtechnikával foglalkozó részek. A germllnok és a türkök szokásait és hadművészetét 
elemző fejezetek ezzel szemben szinte kizárólagosan Maurikiosz munkájának gyakran szó 
.szerinti átvételein alapulnak. 
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HADMŰVÉSZET (TAKTIKA) 

(Ed. R[ezső] Vári, Tom I. Budapestini 1917.) 

ELŐSZÓ 
(4-8., 11-12. p.) 

3. Az emberek pedig, akik isten képére és értelmére vannak 
érdemesítve, mindannyian a békét kell, hogy szeressék és az 
egymás iránti szeretet melegét kell, hogy ápolják magukban, 
s nem szabadna gyilkos kézzel embertársaik ellen fegyvert 
fogniuk. De miután az emberirtó és fajtánk iránt ellenséges 
ördög a bűn ellenállhatatlan hatalmával arra késztette az 
embereket, hogy saját természetük ellenére hadra keljenek 
egymás ellen, mindenképpen szükséges, hogy az emberek 
szembeszálljanak az ő, emberek útján megvalósított cselszövé
seivel és ne álljanak megadóan a háborút indító népek elé, 
hanem a hadvezéri tudomány fogásaival védekezzenek és ezek
kel segítsenek magukon azok ellen is, akik hatalmukat tovább 
akarják terjeszteni,8 annyi csapást mérve rájuk, amennyit 
megérdemelnek. Így azután vágassék ki mintegy tőből a go
noszok által okozott baj, és minthogy mindenki szívén viseli 
a saját jólétét, mindenkinél legyen kedves a béke és hassa át 
az államkormányzást. 

4. Amíg a rómaiaknál teljes érvényben volt a hadviselés 
helyesen megállapított rendje, e hosszú idő során a birodalom 
az isteni segedelmet élvezte és a legderekabbaknak ebben a 
tökéletes szervezetben kifejtett fáradozásait a győzelem na
gyobb fénye ragyogta be. Most azonban, mivel a stratégia és a 
taktika már régóta el van hanyagolva, hogy ne mondjam: 
teljes feledésbe merült, oly annyira, hogy azok, akik hadvezéri 
teendőkkel foglalkoznak, még az alapismeretekkel sem ren
delkeznek, azt látjuk, hogy sok fontos dolog másképpen tör-
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ténik, mint ahogyan kellene. Miután pedig lehanyatlott az a 
tudomány, melynek segítségével oly sok hasznos dolgot vé
geztek és általa egykoron annyira virágzott a római állam, azt 
látjuk, hogy erre az isteni jóindulat is elfordult tőlük, és tova
tűnt a római birodalom háborúiban megszokott győzelem. 
Lassanként ugyanis elhanyagolták a hadviselés helyesen meg
állapított rendjét és a gondos gyakorlatozást, mire természe
tesen a derekabbak jó harci szelleme is eltűnt. Következéskép
pen hol a katonák gyakorlatlanságát vagy férfiatlanságát 
okoljuk, hol pedig a hadvezérek tapasztalatlanságát vagy 
gyávaságát szidjuk. Olykor pedig a régi írók utasításainak 
homályos voltát nem vesszük figyelembe.9 Ezt a fölöttébb 
hasznos tudományt tehát isten segítségével régi érvénybe 
visszahelyezni és a mi római birodalmunkból mintegy szám
kivetettet visszahívni zándékozván, nem haboztunk teljes 
buzgalommal alávetni mao-unkat ennek a fáradságos mun
kának, hogy olyan mű el ajándékozzuk meg alattvalóinkat, 
mely egyetemes hasznukra válik. 

5. Behatóan foglalkoztunk ugyanis mind a régi, mind pedig 
az új hadtudományi és hadművészeti módszerekkel; ebből a 
célból megkerestünk egyébfajta történeti műveket is, és ha 
szempontunknak megfelelően valami a hadviseléshez szüksé
ges dolgok közül haszno nak mutatkozott, onnan azt kiírtuk, 
hasonlóképpen összegyűjtöttük mindazt, amit saját tevékeny
ségünk szerény tapasztalatai alapján számunkra mértékadó
nak és olyan ismereteknek találunk, melyek jelenlegi körül
ményeinknek megfelelnek és gyarapodást jelentenek. Íme, itt 
adjuk nektek ezeket a lehetőség szerint összevont alakban és, 
mint amelyeknek közvetlen gyakorlati hasznuk van: kézi 
szabályzat gyanánt. Inkább a gyakorlatilag, mint az elméleti
leg követendőt és szűk égeset adjuk; a hadművészetnek 
mintegy a foglalatát alvezéreink és azok számára, akik meg 
vannak bízva az államügyek vitelével. A Ti közreműködés
tekkel mutatjuk meg, hogy akikben megvan az igyekezet, 
ezentúl könnyebben fognak állásban és rangban előbbre ha
ladni azoknál, akik régfrágá úak és kiöregedtek. Nem a pom
pás szóáradatra, hanem a zabatoskifejezésmódrafordítottunk 
gondot; inkább a lén egre é világosságra, értelemre és egy-
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szerűségre törekedtünk. Ezért a hadművészet régi kifejezéseit 
- gyakran még a görögöket is - átírtuk, a rómaiakat pedig 
értelmeztük; használtunk továbbá egyéb, a katonai gyakor
latban előforduló kifejezést is, hogy az olvasók világosan 
megértsék. Csupán a szükségtelen utasításokat mellőztük, 
vagyis azokat, melyek fölöslegesek , hasznavehetetlenek vagy 
homályos szövegezésűek. Tettük mindezt azért, hogy azok,. 
akik hadat akarnak vezetni, a háborúhoz és hadba vonuláshoz 
szükséges tapasztalatoknak jól áttekinthető és sokoldalú 
gyűjteményét kapják. Ez pedig nemcsak elméletileg hasznos, 
hiszen a régiek a gyakorlatban is érvényesítették, és alkalma
zása, mely oly nagyra emelte a rómaiak hatalmát, a mi korun
kig sem szünt meg egészen, csak a irodalomból tűnt el, amely 
viszont fel szokta eleveníteni és emlékezetbe idézni a feledésbe 
merült dolgokat, ezáltal újból érvényessé teszi őket ... 

9. Először is tehát meg kell határozni a háborúkban alkal
mazott hadművészet mivoltát; azért, hogy mi a hadvezér; 
kinek és milyennek kell lennie és hogy miként kell haditaná
csot tartani.10 Ennek utána meg kell állapítani a különbséget 
a parancsnokok és alárendeltjeik között; leírni a hadsereg 
egész felszerelését és a fegyverzetet, majd minden egyes 
harcos fegyvezetét, külön-külön. Ehhez csatlakozik annak 
leírása, hogy a hadvezér milyen, a komoly csatáknak megfelel& 
gyakorlatokat végeztessen. Majd a hazai és az ellenséges terü
leten történő átvonulásról; az ún. hadi-málháról; a táborok
ról; a háborús előkészületről és a hadparancsról lesz szó;. 
azután arról, hogy mi a teendő az ütközetet megelőző napon, 
és mi minden szükséges az ütközet napján. Továbbá az ost
romról és arról, ami az ütközet után célszerű; a mieink és az 
ellenfél lesből való támadásairól. Ezután a pogányok és a 
rómaiak különböző harcrendjeit tanulmányozzuk, majd az 
elmondottak mellé még módjával rendszerbe foglaljuk a tenge
ri harcászatot is. Végül pedig mindehhez bizonyos hadművé
szeti és hadtudományi alapelvek gyűjteményét csatoljuk, 
melyeket az utasítások áttekinthetősége és közérthetősége
nem engedett meg a maguk helyén közbeillesztve előadni. 
Ezekből kiindulva a bölcs és éles elméjű hadvezér, reméljük, 
még bölcsebb lesz. Elsőnek pedig kezdjük a következővel: 
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I. UTASÍTÁS 
(12.-16 p.) 

A taktikáról és a hadvezérről. 
1. Taktikán értjük a hadműveletek11 tudományát. A hadmű

veletek kétfélék: szárazföldiek és tengeriek. 
2. Taktika a harcrendbe állítás, a felfegyverzés és a hadmoz

<lu1atok hadvezéri művészete. 
3. A stratégia a derék hadvezérek együttműködése; illetve 

a hadi fortélyokkal való foglalatosság és az abban való gyakor
lat; illetve hadigyőzelmek gyűjtése.12 

4. A taktika célja: bevált cselekkel és egyéb műveletekkel 
támadni az ellenséget. 

5. A taktikát használjuk fel arra, hogy célszerű felállítással 
átkaroljuk az ellenséget. 

6. A taktika csúcspontja: a hadsereg lehető legkifogástala
nabb felállítása. 

7. Az ellenfél elleni hadműveleteknek két fő fajtája van: 
a gyalogos és a tengeri hajó hadművelet. A hajós hadműve
letekről majd később lesz zó. A szárazföldön az ütközethez 
egybegyűlt embertömeg részint harcosokból, azaz csatázókból, 
részint pedig nem harcoló kiegészítő létszámból áll, mely az 
előbbiek szükségleteit elégíti ki. Harcosokon az ellenség ellen 
vezényelt katonákat kell érteni, a nem harcolókon a többie
ket: orvosokat, szolgákat, tábori kereskedőket és egyebeket, 
akik kiszolgálás céljából kí érik amazokat. A harcosoknak, 
vagyis a csatázó seregnek egyik része gyalogos, másik része 
lovas. A tulajdonképpeni g alogos az, aki a földön áll fel, a 
lovas, akit 16 visz. Volt valamikor a legénységnek egy része, 
mely sarlós harci szekereken é tornyos elefántokon harcolt, 
azonban ezekről mo t nem le z szó, mert az ilyenfajta fel
szerelések ma már hasznavehetetlenek és teljességgel lehetet
lenek. 

8. Miután így valamennyire körülírtuk a hadművészet fo
galmát, meg kell világítanunk a hadvezér mibenlétét is; azt, 
hogy mi is az, és ki méltó az ilyen tevékenység vállalására. 

9. A hadvezér olyan zemély, akinek a császár után minden-
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kinél nagyobb hatalma van az alatta levő egész tartomány 
fölött. 

10. A hadvezér az alája rendelt katonai körzet teljhatalmú 
parancsnoka,13 akit a császár nevez ki, míg az alája rendelt 
parancsnokokat részint saját javaslatára a császártól küldeti 
ki magának, részint pedig saját hatáskörében nevezi ki. 

11. A hadvezér megkülönböztető kötelessége, hogy böl
csesség, vitézség, igazságosság és önmérséklet tekintetében 
kiválóbb legyen alárendeltjeinél. 

12. Reá van ruházva tartományának kormányzása, mind 
katonai, mind pedig magán- és közösségi vonatkozásban. 

13. Az átvett rendezetlen sereget megfelelőképpen meg kell 
szerveznie a körülményekhez alkalmazott harcrendi utasítás 
szerint. 

14. A hadvezér feladata, hogy kiterjessze az alája rendelt 
katonai körzeteket és épségben megóvja az ellenségtől, 
mindennemű jogsérelemtől, rendzavarástól és lázadástól. Az 
ellenséget pedig minden eszközzel, akár ütközetekben, akár 
váratlan, lesből való támadások útján gyengíti, és óvakodik, 
nehogy azt, amit az ellenség ellen készül cselekedni, maga 
szenvedje el tőle. 

15. A hadvezér legfőbb célja, hogy mindenki tiszteletben 
tartsa, és részese legyen az isteni s uralkodói kegynek. Ha pedig 
elmulasztana kötelességéhez illően és megfelelő módon járni el, 
sújtsa őt ennek ellenkezője. Felvázolván hát ilyen módon a 
hadvezér képét, most mintegy színekkel kell megfesteni a 
sajátosságait és világosan megmutatni, hogy kinek és milyen
nek is kell lennie az ilyen hatáskörrel bíró parancsnoknak. 

XX. UTASÍTÁS 
( Réazletek) 

Különböző, velősen megfogalmazott alapelvekről. 
12. Véleményem szerint az a biztos és hasznos módszer, ha 

inkább a haditervnek és a haditudománynak köszönhető az 
ellenség legyőzése, mintsem annak, hogy erővel, kézitusában 
kényszerítjük ki, úgy, hogy nyílt csatába bocsátkozunk. Az 
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elő_bbi ugyanis a szellemi tudásból fakad, aszerint, hogy meny
nyll'e ítélt helyesen az ember, az utóbbi azonban mindig csak 
veszteség árán éri célját. 

106. A legnagyobb hiba a hadvezér részéről , ha egész had
ereje egyetlen csatában emmisül meg. Mert ha körültekintően 
állítja fel a harcrendet az ellenféllel szemben, és ésszerűen 
manőverez, még ha veszteség éri is seregét, vagy rendezetten 
vonul vissza, vagy könnyen kikö zörüli a csorbát ... 

111. Légy, ó Hadvezér, józan életű és mindig korán kelő, 
aki a haditerheket minden más katonánál jobban viseli. 
Ne légy ezenfelül ha zonle ő sem. Így jóhírre teszel szert és 
megnyered mindenkinek a jóindulatát, s amíg szeretnek, 
készek veled minden nehéz ég vállalására ... 

121. Ésszerűen és alapos, körültekintő megfontolás után 
fogjál hadi vállalkozá ba. fort minden egyéb dologban köny
nyen helyre lehet hozni a kárt: a háborúban elkövetett hibából 
eredő kár azonban megmarad: a halottak már nem kelnek 
életre ... 

124. Mint az ügyes vívónak, ugyanúgy kell cselekedeteiben 
a hadvezérnek is különböző módszereket alkalmaznia, melyek
kel igyekszik ellenfeleit rászedni, azokat használva fel, melyek 
az alkalomnak leginkább megfelelnek, vagyis amelyekkel erőt 
lehet venni a csatázó ellenfélen ... 

136. Tiszteletben álló és mindenekfölött hasznos ügy a 
hadtudomány, mert hadvi elés nélkül gyakran győzne az 
ellenség. Szívünkön kell tehát viselni és segítségével nyílt, 
csata nélkül kell az ellenséget megtámadni . Ahol pedig ezt 
nem lehet kieszközölni , ott te ti erők latba vetésével kell 
vállalni a veszélyt é csatában megküzdeni az ellenséggel. .. 

140. Jóérzésre alló, igen ha znos eljárá , ó Hadvezér, az 
egész közösséget érintő, rendkívüli állapotok között félretenni 
az egyéni ellensége kedé t é magánjellegű bizalmatlansággal 
nem szorítani háttérbe a kötele ségérzetet. A közérdek szolgá
latában minden ilyenfajta, akár személyi, akár dologi szem
pontot félre kell tenni, ' kizárólag csak arra kell tekintettel 
lenni, csak azt kell c elekedni, ami üdvös; gyakran keletkez
tek súlyos károk amiatt hogy ezt nem tartották szem előtt ... 
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148. Mind a hadvezér, mind a hadsereg részéről értékes 
tulajdonság az önmegtartóztatás a romlást hozó paráznaság
gal, különösen pedig a fogolynőkkel szemben. Bizonyítéka 
ennek Phineesz cselekedete Madiatiszon, a nőn, és Zambrén. 
Egyetlen fogolynővel elkövetett paráznaság csaknem romlásba 
döntötte a győztes hadsereget, ha Phineesz nem döfte volna át 
a vétkezőket, kiengesztelve halálukkal az istenséget. Mivel így 
megszünt a romlás, ezt jogszerűnek tekintették tőle ... 

150. Gyakran ütközet nélkül, csupán pénz segítségével is 
győzelmet arathatsz ellenségeid fölött, amikor velük szom
szédos ellenségeidet pénzzel rábírod, hogy rájuk támadjanak. 
Így ugyanis vagy elpusztítják egymást, vagy az egyik fél 
kerekedik felül, de az ütközetben viaskodva sok kitűnő harco
sát veszíti el. Így mindkét ellenséged megfogyatkozván, jó
magad veszteség nélkül és azoknál erősebbként lépsz elő ... 
. 171. Törvényként írd elő magad számára, hogy végére 
Jársz hadműveletednek és ezt a kezdeténél is szem előtt tartod. 
Hitvány és veszedelmes dolog ugyanis hadat indítani, utána 
pedig a sereget visszafordítani: mindenki nevetni fogja hebe
hurgyaságodat, és az ellenség gúnyolni fogja kitartásod hiá
nyát, mint azét, aki akar ugyan valamit, de nem tudja helye
sen és kellő módon intézni a dolgait ... 

208. A derék hadvezér ismertetőjele és erkölcsi kiválóságá
nak bizonyítéka, amikor alárendeltjei saját elhatározásukból 
engedelmeskednek neki, a fáradalmakban önként társául sze
gődnek és kitartanak mellette. Mert akiket kényszerrel és 
erővel rendel alá magának, azokból a hadvezér rájuk nézve 
káros cselekedetei inkább cselszövőket, mint barátokat csi
nál. Úgy kell tekinteni őket, mint szökevényeket és nem 
mint olyanokat, akik együtt vállalják a veszélyt ... 

209. A jó hadvezér minden más foglalkozásnál többre érté
keli a következő kettőt: a mezőgazdálkodást, hogy ellássa 
katonáit, és a hadi mesterséget, hogy megbosszulja és megvédje 
a parasztokat, akik ellátják őket. Ezért kell e két foglalatos
ságot az összes többihez képest előnyben részesítenünk: 
amazok könnyen válhatnak fölöslegesekké, ezekre azonban a 
legnagyobb szükség van, és a biztonságot jelentik. 

210. Hogy megbecsült és köztiszteletben álló légy, a közér-
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deket helyezd a saját hasznod elébe, mint fentebb tanácsol
tam. Mert nem az a jó hadvezér, aki jól éldegéli a saját életét, 
hanem, aki megvédte azokat, akiket kormányoz. Uralkodónk 
ugyanis nem arra választja ki a hadvezéreket, hogy azok csak 
saját magukkal törődjenek hanem arra, hogy jól éljenek azok, 
akik a gondjaikra vannak bízva. Meit ezek azért katonáskod
nak is, hogy jobban menjen a sorsuk, és azért fogadják el 
maguk fölött a hadvezéreket, hogy a jó és biztonságos élet felé 
kormányozzák őket azok, akik parancsolnak nekik. 

211. A kicsapongó és önfegyelem nélküli hadvezér a sereg 
gyalázata. Az önfegyelem és az önmegtartóztatással párosult 
mértéktartás leginkább azoknál üdvös, akik katonáskodnak. 
Mert ide az evéshez és az élet egyéb szükségleteinek kielégí
téséhez a nélkülözhetetlen dolgokon kívül semmit sem kell 
magukkal vinnünk. A kic apongást pedig sem a háború, sem a 
mértéket tartó béke nem engedi meg. Mert valahogyan nem 
visszataszító dolog-e, ha egy férfi a lovon kofáskodik 1 Elsorvad 
az ereje és nem kis káro odá éri. Az elöljáróknak tehát általá
ban kötelességtudó é önmagukat megbecsülő embereknek kell 
lenniük: kiváltképpen pedig a katonaságnál. 

A ZÁR ZÓ TANÍTÁSA 

44. A jó hadvezérnek alkalmazkodnia kell minden néphez: 
~ndegyikhez más-má hadtudományi eljárást kell kidolgoz
rua ... 

46. Tudnod kell, ó Hadvezér, hogy hányféle módon lehet 
felvenni a harci érintkezést. Fel lehet venni: a harcrend arc
vonalával; lesből hadicsel formájában; megerősített helyek 
elragadásával; az ellensége terület egyetlen rohamban való 
elpusztításával; a gabona felprédálá ával; a fák kivágásával ;14 
a ~ázak felégetésével; fo ztogatá sal; foglyok elhajtá ával; 
a vizek elvezetésével; lesbó1 való rajtaütésekkel. 

47. Fel szokták venni a harcot továbbá, amikor az egyik 
sereg váratlanul bukkan rá a má ikra; összecsapnak az ellen
séggel, amikor éppen folyón kel át, hasonlóképpen amikor a 
tágas térséget szűk tereppel e eréli fel, és amikor szűk terepről 
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tág térségre fejlődik ki és még nem rendeződött alakzatba. 
Továbbá: amikor az ellenség haderejének tömegei változtat
ják helyüket; amikor olyan terepre zárkóznak be, ahonnan 
nehéz kijutni; amikor a szükséges dolgokban hiányt szenved
nek; amikor járvány sújtja az ellenség hadseregét; amikor a 
tél váratlanul nehéz helyzet elé állítja őket; vagy amikor 
hadműveleteik belenyúlnak a télbe ;15 vagy amikor a napi 
fáradalmaktól ellankadva éhesek és álmosak ... 

53. A hadviselés természetéhez tartozik a többi tudomány 
felhasználása is. Ilyen például a fegyvertan, a számvetéstan, 
az építészet, a csillagászat, a papi tudomány és az orvostudo
mány.16 

54. A fegyvertan feladata, hogy az embereket testükhöz 
szabott, célszerű, erős és pontos munkával készített fegyverek
kel bástyázza körül, melyek az őket viselőknek kedvező külsőt 
is kölcsönöznek. Viszont olyan testűeket kell besorozni, akik 
alkalmasak a teljes fegyverzet viselésére. 

55. A katonáknak be kell mutatni, hogy miként és hányféle
módon kell használniuk a fegyvereket; be kell mutatni nekik 
azok kezelését, az összes harci fortélyhoz való alkalmazásukat 
és a csatában való használatukat. 

56. Gondoskodni kell pénzről, nyersanyagról és készletről is, 
hogy fegyverek bőven álljanak rendelkezésre, és az anyagi fe
dezet elengendő legyen, levén szó emberéletekről. 

57. A számvetéstan feladata abban áll, hogy felossza a 
hadsereget sátorközösségekre, gyalogos- és lovasosztagokra, 
gyalogos- és lovaskülönítményekre, valamint századokra, 
tizedekre, ötödökre17 és tovább a többieket s az egész harcren
det. Feladata mindezeket beosztani aszerint is, hogy kik és. 
hányan őrizzék a tábort; hogy kik és hányan vannak ifjak és 
idősek. Számon tartja a rokkantakat, a betegségük miatt 
munkaképteleneket; azt, hogy hányan vannak kirendelve az 
államigazgatáshoz vagy községi ügyekhez. Számvetéstani 
feladat az egész hadseregben kiemelni a többi közül az erejük 
teljében levő harcosokat és nyilvántartani őket, valamint 
testmagasság szerint is elvégezni a besorolást. Mert amiként 
ezek alapján a magasakat és a harcos férfikorban levőket kell 
a parancsnoki beosztásba helyezni, ugyanúgy az egyhelyben 
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-vívott ütközeteknél i az arcvonalon és a szélen is ezeket kell 
felállítani. Számvetéstani feladat annak meghatározása is, 
hogy az egyes csoportokba tartozókat hol és milyen számban 
kell elhelyezni az ütközet idején szükséges hadmozdulatokhoz. 

58. A fentieken kívül még a számvetéstan illetékes a katona
ság ellátásában és annak költségeiben; továbbá az összegyűlt 
zsákmány vagy a máshonnan adódó értékek megállapításában; 
abban, amire viszont felha ználják ezeket, úgymint fegyverek 
és hadigépezetek be zerzé ére, és természetesen az egyes 
hadjáratok k~lönféle szüks~~le~eire., Min~ezekne~ ne~csak 
a nyilvántartasa, de a felelos 1rány1tása 1s a szamvetéstan 
mestersége. 

59. Az építészet feladata a táborok és árokrendszerek, vagyis 
.az álló-védőművek megterrezése: hogy miként kell amazokat 
árkokkal, illetve sáncokkal körülkeríteni, a belső teret arányo
.c;an felosztani, kijáratokkal ellátni, ha a hadsereget nagyobb
nak akarjuk láttatni, mint a valóság, szét kell húzni a térkö
.zöket, ha pedig kisebbnek, akkor az arcvonalat össze kell 
húzni aszerint, hogy mikor van itt az ideje az egyik vagy a 
másik módszernek. Továbbá: olyan terep kiválasztása, mely 
az ellenség számára nem kínál cselvetési lehetőséget, és amely 
könnyen elhagyható vi zavonulá és továbbindulás esetén. 

60. Az erőműtan feladatkörébe tartozik azután a váro ok és 
más megerődített helyek védműveit úgy megtervezni, hogy 
az ellenfél ostromgépeivel szemben győzhetetlenek legyenek 
-és elárasztással e legyenek bevehetők. Továbbá: jó karba 
helyezni és kődobó é nyílvető gépekkel s mindazokkal a fe~y
verekkel, melyeket a váro tromnál szembeállítanak, valammt 
az ostromhoz szükséges egyéb e zközökkel ellátni a várfala
kat. 

ül. A csillagá zat feladata évenként előrejelezni az időjárást, 
vagyis a téli hideg és a nyári hőség átmeneteit, a vizek, esők 
átvonulását, a szelek zokatlan mozgását, amelyek a hadsere
geket gyakran a legkomolyabb ve zélyekbe sodorták: Pon~o
san meghatározni továbbá a napok és éjszakák részei szermt 
a hadivállalkozások meakezdésének és azok leállításának 
időpontját. Ha ezekben hibát követünk el, erőnket gyakran 
haszontalanná te zük. Azután a földrengésekből és egyéb 
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jelekből megmutatni az elkövetkezőt, illetve a célszerűséghez 
képest avatott módon egyeztetni a jelenségeket ... 1s 

63. Az orvostudomány feladata abban áll, hogy a sebek 
okozta kelevényekre, valamint a kövektől, nyilaktól és egyéb 
fegyverektől származó sebekre gyógyszereket és megfelelő 
gyógyeljárást alkalmazzon. Az orvosi gyógyítómunka körébe 
tartoznak mindazok a tömeges megbetegedések, melyeket a 
fagy, a forróság, az ínség, az ivóvizek megváltozása, a terep 
viszonyai, a levegő szennyeződése, a test elhanyagolása, az 
ételnemíiek és az éretlen gyümölcsök körüli rendetlenség és 
hasonlók szoktak előidézni. 
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NAGY KÁROLY 
(768-814) 

A feudalizmus első éYsz.Azadaiban Hrabanus Maurus jelentéktelen Vegetius-magyaráza
taitól eltekintve, Nyugat-Európában nem találkozhatunk hadtudományi irodalommal. 
A kor hadviselését leginkább a törvényekből. krónik(;kból, s hadvezérek néhány fenn
maradt lrott parancsából ismerhetjük meg. Az egyik legjelent<'lsebb hadtörténelmi doku
mentum a sok Mborút viselő, Xyngat-Európa tekintélyes ré$zét biro !almába oh·Mztó agy 
Kllroly frank c8"szár (768- 14) szigorú hangú utasW\sa Fulrad vermandois-i ap:Hnak. 
Fulradtól - sajnos a levélben pontosan nem közölt, de kétségtelenül - előre megszabott 
létsz.Amű lovas kontingens k:iAilltA.sát követelte az uralkodó. A levélből számos részletet 
ismerhetünk meg a szAszok (esetleg az avarok) elleni több évtizedes (előbbi 772-804, utóbbi 
791 -811 körül) háborű valamelyik, közelebbről meg nem határozható hadjáratának gondos 
előkészületeiből. Hadtudományi szempontból mindenekelőtt a logisz tikai adatok figyelemre 
méltók. Megtudjuk ezekből, hogy a hadjáratot féléves tartamrn tervezték. az élelmlszerekrlll 
viszont csupán három hónapra gondo-kodtak elllre. E bizonytalan, ki nem elélll tll ellMásl 
rendszer - később, gyenge kezfi uralkodók alatt még ennyi gondoskodás sem történt az 
ellátásról -, egészen a raktárrend~zer beYezetéséig (XVJJ. sz.) valamennyi nyu~at-európai 
feudlilis hadsereg gyengéi köre tartozott. 

A levél másik érdek e a feudális kori közállapotok és a hadsereg fegyelmi helyzetének 
leplezetlen bemutatása. 
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NAGY KÁROLY 
FRANK CSÁSZÁR LEVELE 

FULRAD APÁTHOZ 
(804-811) 

(Monumenta Germaniae Historica. L egum sectio II. 
Capitularia regum Francorum Tom. I. 168. p.) 

Az Atyának , Fiúnak és Szentléleknek nevében. Károly, a 
felséges császár,10 Isten kegyelméből a frankok és a longobár
dok királya, Fulrad apátnak. 

Tudtodra adassék, hogy hadseregünket ebben az évben 
Szászország keleti részébe, a Bota20 folyón keresztül Staras
~urt21 nev-(i helységbe rendeltük. Ennek okáért megparancsol
JUk neked, hogy nagyszámú jól felfegyverzett és felkészült 
embereddel július 15-ére, Keresztelő Szent János ünnepe előtt 
hét nappal , a mondott helyre vonulj. Embereiddel együtt való
ban jól felkészülten kell a mondott helyen megjelenned, hogy 
parancsunkat minden részében teljesíthesd. Katonailag jól 
légy ellátva; vagyis fegyverekkel és más hadi eszközökkel és 
szerszámokkal, élelmiszerekkel és ruhával. Minden egyes lo
vasnak pajzzsal, lándzsával, karddal, tőrrel, íjjal és nyilakkal 
kell rendelkeznie. Szekereiteken a következő különféle hasznos 
szerszámok legyenek: ékek, ácskalapácsok, kőművesbárdok, 
szórólapátok és egyéb, hadban szükséges dolgok. A használati 
eszközök és az élelmiszerek három hónapra, a fegyverek és a 
ruhanemű fél esztendőre legyen elégséges. És mindezeket azért 
mondtuk el, hogy megtartásukra ügyeljetek, és hogy békesség
gel siessetek a mondott helyre, utatokat országunk bármely 
részében tegyétek is meg, füvön, fán és vízen kívül semmi 
egyéb dolgot elvenni ne merészeljetek, s egyik vazallusotok22 

mindig a szekerekkel és a lovasokkal menjen, s mindig ezekkel 
maradjon egészen addig, míg a mondott helyig el nem érnek 
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(s ügyeljen arra - a ford.), hogy ha a földesúr távol is van, 
emberei semmi kárt ne szenvedjenek. 

Adományaidat, melyeket rendeletünkre, nekünk köteles 
vagy beszolgáltatni, május közepéig juttasd el arra a helyre, 
ahol éppen akkor tartózkodunk; ha véletlenül utad iránya úgy 
esik, hogy ezt nekünk te magad, a védelmed alatt tudod átad
ni, ez nagy örömünkre szolgálna. Ügyelj an·a, ha kegyelmün
ket meg akarod őrizni, hogy semmit se hanyagolj el. 
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X. (BÖLCS) ALFONZ 
TÖRVÉNYEI 

Törvényei a megszilárduló, mindinkább elmere,·edő lovagi rend ideológiAját tükrözik. 
Az uralkodó a nagy ht\béresekkel szemben a kisnemes lovagokra (caballero) igyekszik tAmasz· 
kodni, s ezért törvényeiben is e társadalmi réteget védelmezi. 

A lovagi gondolkodásmód világos megnyilatkozásai mellett a törvények hadtörténeti 
szempontból Is figyelemre méltók. Sem összel\llltójulmt, sem közvetlen forrAsukat nem ismer
iOk, az viszont a számos, a római korra emlékeztető utnllisból kétségtelen, hogy az ismeret
len szerző, akl tapasztalt katonai szakember lehetett, ismerte a klasszikus római hadtudo
mlinyi lrókat, vagy legalábbis azok középkori magyarázólt. 
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BÖLCS ALFO Z23 KIRÁLY HÉT TÖRVÉNYE 

Las siete partidast• del Rey Don Alfonao el Sotio 

(Frauenholz, i. m . I. 265-270. p.) 

1. törvény; XXI; cím. A lovagokról és kötelességeikről 
A lovagsagot regebben a nemesek gyülekezetének hívták 

al'l:1:elyne~ _f~l~~ata az ors~ág védelme volt. És ezért kapták ~ 
latm ,~mihtia nevet, ann annyit jelent, hogy edzett emberek 
tár~as~g~, mer~ _?átrak é alkalmasak voltak a nehézségek 
elv~s~l~s,~re,, mikozben az egész közösségért fáradoztak . A 
„m1htia szo azonban a milla (ezer) számból ered, 25 mert az 
emberek a régi időkben ezerből egyet választottak ki hogy 
lovaggá tegyék. panyolor zágban azonban nemcsak' azért 
n~vezté~ ,,lovasságnak", ~ert lovon lovagoltak, hanem in
kabb ~zert, mert n¾ayobb tisztességnek tartották lovon mint 
valann egyéb állaton ülni, úgyhogy azok, akiket mint' Jova
so~_at (lovagokat) kiválogattak, több becsületet élveztek, mint 
a tobb1 harcos. És a lovag ág nevéből vezették le a lovag nevet . 

IV. törvény . A lovagok négy erényéből 
Erénynek azokat a jótulajdonságokat neyezik , amelyek az 

~mber~kne~ termés~ettől ~d_?ttak. La!in~l virlute nek hívják 
őket, ~s nni:iden ~reny ~ozul négy foereny van: bölcses ég, 
bátorsag (szilárdsag), mertéklartás (becsület) é. iaaz. ág. 

XI. törvény. Kit lehet loYaaaá ütni és kit nem 
Lovaggá nem üthet olyan ember keze, aki maaa nem lovag. 

XXIII. cím. háborúról é a hozzátartozó szük éges dol-
gokról 
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XVI. törvény. Melyek a csapatok különböző alakulatai, és 
hogyan kell ezeket a gyakorlatoknál és a csatákban létre
hozni? 

A régiek, akik értettek a háborúhoz és a hadvezetéshez, 
az ellenség előtt alkalmazott taktikai formáknak különböző 
neveket adtak; csata vonalnak nevezték, ha a csapatok sorban 
egymás mellett állottak, és gyűrűnek, ha egy kört képeztek. 
És éknek, ha a csapat egyetlen tömegből áll, amely elöl kiéle
ződött, kiszélesedett.Továbbá falnak, ha a csapat négyszögletes 
alakzatba tömörült. Megvolt még náluk a sövény, amelyet egy 
kerítéssel körülvett térség mintájára alakítottak. Szárnynak 
nevezték azokat a kis egységeket, amelyek egy csatasor mind
két oldalához illeszkedtek. Spanyolországban aciterrasnak26 

nevezik őket. Csapat névvel jelölték a legénység egy bizonyos 
számát, amelyeket osztagokban valamely cél érdekében ala
kítottak, akár számosan voltak, akár nem. Mindegyiket alkal
mazá uk szerint nevezték el. A kiterjeszkedő csatarendnek 
imponáló külsőt kellett magára ölteni, hogy a csapat számo
sabbnak látsszék, mint amennyi valójában megvolt. Ez hábo
rúhoz nem szokott hadra mély benyomást tett és hozzájá
rult a győzelemhez. Egyben arra is szolgált, hogyha az egyik 
párt gyöngébb volt, mint a másik, az ellenséget közrefogja és 
körülzárja, amit csak kiterjesztett csatavonallal lehetett meg
valósítani. A régiek több ilyen csatavonalat állítottak egymás 
mögé, egyrészt azért, hogy fölényben levőnek tűnjenek, más
részt azért, hogy az egyik vonal támogathassa a másikat, ha az 
összezavarodott vagy elfáradt. Gyűrűt akkor képeztek, ha az 
ellenség minden oldalról támadott, hogy minden irányban 
védekezhes enek. Az éket akkor alkalmazták, ha az ellenség 
túlerejű volt és mély tömegben állt fel, hogy áttörjék és kör~y
nyebben legyőzzék. Az éket a következőképpen képezik: 
elöl az él n három lovast állítanak fel, mögötte hatot, azután 
tizenkettőt , majd huszonnégyet és így tovább, a hátsó sorok 
mindig kétszer olyan erősek, mint az előtte levők, mindaddig, 
amíg katona maradt. Ha csekély számúak, akkor csak egyem
bert állítanak az élre, mögötte kettőt, azután négyet és így 
tovább éppen úgy, mint az előbbinél. A négyszögletes alakot 
azért alkalmazzák, hogy az ellenség közeledésekor az egész 
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poggyászt odavigyék é az ellenség rablóvágyától megvédjék. 
Ezt akkor tették, ha királyok akartak egymás ellen harcolni. 
A csapatok egy részét úgy használták fel, ahogy az alábbiak
ban elmondjuk, a többiek pedig ezalatt harcra sorakoztak. 
A sövény a király személyének védelmére szolgált. A gyalog
ságból alakították, amely három lépcsőben, egyik a másik 
mögött állt fel. A katonák lábát összekötötték úgy, hogy nem 
tudtak menekülni. A nyár uk végét a földre támasztották és 
az élét az ellenség felé irányították. Maguk előtt köveket vagy 
dobónyársakat, továbbá zámszeríjakat és íjakat is helyez
tek el, hogy ezekkel a távolba i tudjanak hatni. Mindez uruk 
védelmére történt, az ellen éget tőle távol akarván tartani, 
hogy az neki semmilyen kárt ne okozhasson. Ha a mieink 
győztek, bebizonyo odott, mennyire mozdulatlan ez az alak
zat, ilyenkor használhatatlan volt, ha ellenben a mieinket le
győzték, mögötte gyülekezőpontot találhattak, ahol újból 
felkészültek és ismét vi zanyerték bátorságukat. Az oldalvédő 
alakulatok arra szolgáltak, hogy az ellenség benyomulása ellen 
az oldalakat és a hát orok közti tért biztosítsák. Arra is jók, 
hogy ha a harc megkezdődik, az ellen égnek az oldalába és 
hátába nyomuljanak. A troplest (csapatot)27 azért alakították 
és helyezték készenlétbe, hogy ha kell, a harcrendet át tudják 
csoportosítani és az ellenséget is, amelyik a sereg oldalát és a 
hátát fenyegeti, vi zaverjék. 

Mindezeket a kapitányoknak két okból kell tudni: 
1. Hogy ezeket az alakzatokat alkalmazzák. 
2. Hogy megtalálják az ellenszerét, ha az ellen ég alkalmaz

za ezeket. 
A főkapitánynak az al óbb parancsnoki helyeket úgy kell 

betöltenie, hogy az alkapitányok energikusak és értelmesek 
legyenek és mindent a fenti előírások szerint úgy tegyenek, 
mintha ő maga hajtaná végre. Ha az alparancsnokok fegyel
mezetlenséggel találkoznak, vagy az előírások kivitelezésénél 
zűrzavar támad, nem zabad, hogy mindjárt elveszítsék a 
fejüket. Még akkor em, ha más főparancsnokok vagy vezetők 
ütik, vagy szavakkal ' tettekkel gáncsolják őket. em kell, 
hogy azért lealac onyitottnak tűnjenek, vagy hogy ezért 
maguk vagy a hozzájuk közel állók ellen égesen ér zzenek, 
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mert mindez a király szolgálatára és a közjó hasznára történik. 
Ha azonban olyan parancsnokok akadnak, akik elmulasztják 
a fenyítések kiosztását, ezeket úgy kell büntetni, mintha a 
rendetlenségre ők adtak volna okot, vagy maguk követték 
volna el a rendbontást. Azokat, akik a fegyelmezetlenségre 
okot adtak, ugyanazzal kell büntetni, amit a király a bűn elkö
Yetőivel szemben alkalmaz. 
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A TEMPLOMOS RE.~D 
HADI UTASÍTÁSA 

A lovagi hadművészet legsajáto.abb s egyszersmin,1 legl"ejlet!ebl, fokát a lovagrendek 
képviselték. A Mrom legősibb és le~elentősebb lovagi társulás - a tcmplomo~. a .János 
{ma máltai) és a német lovagrend- a Xll- XIII. száz11dban a keresztes hadjáratok alatt 
meghódltott Palesztinában avégett keletkezett, hogy a szerzetesi feo:yelem eszközeivel meg
blzható, a katolikus egyháznak közvetlenül nlArendelt fegyveres erő jöjjön létre. A lo va'-
rendek szabályzatai a lovaiii hadművészet lel!lényegescl.,b és leghitelesebb fo rrása i közé tar
toznak. Közlilük a legkorábbi s egyben legteljesebb a Templomos Rend hosszú fejlődés ered
ményeként született szabálygyOjteménye. 

A törvényeket gondosan őrizték az avatatlanok 8zeme e lől. Még n Rend tagjai Is csak „ 
-saját jogaiknt és kötelességeiket el61ró zabályokról szerezhettek tudomást. 

A törvényekben a merev, zárt lovagi kasztszellem umlkodik . Nem nemesi származású 
jelentkezőnek reménye sem lehet arra, hogy a lovagtestvérek fehér köpenyét magára ölt hesse. 
A lovagok még a hősi halál ~kivált.ságában" sem óhajtanak osztozni a szolgálótestvérekkel. 

A fllleg könnyfilo vasokból álló török és arab seregek harceljárása és Klsázsia nehéz ellátási 
viszonyai érezhetően hatottak a kereszt~ lovagok hadművésze tére . A Templomosok regulái 
leginkább az ell!ítá~, a menet- és harefegyelem, rnlnmint a meglepfa elkerü lésének kérMsel
vel foglalkoznak. 
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A TEMPLOMOS REND28 

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁBÓL 

(La Regle du Temple. Frauenholz, i. m. 1/1. Bd. 237. p.) 

51. Minden lovagtestvér csak három lovat tarthat és nem 
!öbbet, kivéve ha a Nagymester29 erre engedélyt nem ad, mivel 
Jelenleg nagy a szegénység Isten Házában és Salamon temp
lomában. 30 Minden lovagtestvérnek három lovat és egy kísérőt 
(fegyverhordót) rendelünk, s ha ez a kísérő önkéntesen és 
i~gyen szolgál, nem szabad a testvérnek megütnie semmilyen 
hibáért, amit elkövet ... 

79. Ha háborúba lépünk, és a testvérek hadba vonulnak, a 
takarmánynak közösnek kell lennie, s felső utasítás nélkül nem 
szabad (az adagokat - a ford.) sem csökkenteni, sem növelni. 
Ugyanez vonatkozik az olajra és a borra is. A Nagymester 
a~onban a legeltetési időben csökkentheti a zabadagokat. Ha 
mncsen több zöldtakarmány, a takarmányelosztásnak olyan
nak kell lennie, mint korábban ... 

102. Minden a Rend fegyvereit és felszerelését érintő dolog
ban a Marsall31 rendelkezik, így azokkal is, amelyeket azért 
vásárolnak, hogy a Konvent testvérei között szétosszák, 
valamint az ajándékul vagy alamizsnaként kapott vagy zsák
mányolt fegyverekkel is. Minden háborúban zsákmányolt 
hadifelszerelést, még ha kótyavetyére kerül is, a Marsall kezé
be kell leadni. Ezenkívül minden olyan fegyvert, ami az 
elhunyt testvérnek hagyatékába tartozik, a Marsall kezébe 
kell juttatni, kivéve a számszeríjakat, melyek a területi 
Komtur birtokába kerülnek, és a török fegyvereket, amelyeket 
a Komturok megvásárolnak, hogy a szolgálatukban álló 
laikus testvéreknek adhassák őket. A Marsallt azokon a 
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helyeken, ahol tartózkodik, megilleti a parancsadás és a test
vérek kiküldésének a joga, helyettest azonban nem állíthat 
maga helyett, kivéve ha elhagyja az országot, vagy beteg nem 
lesz. 

103. Ha kitör a háború, s felhangzik a riadójel, a Rendházak 
Komturjai32 összegyűjtik állataikat. Ha ez megtörténik, 
valamennyien a l\1arsall kíséretéhez csatlakoznak, s innen 
engedély nélkül nem távozhatnak. Valamennyi szolgálótestvér 
ezzel szemben a Turkopolok33 vezetőjéhez csatlakozik, enge
dély nélkül ezek sem távozhatnak. Minden lovagtestvér, és 
minden szolgálótestvér é minden fegyveres a Marsall paran
noksága alá tartozik, ameddig a háború tart ... 

138. A Konvent minden lovagtestvérének három lovat 
és egy kísérőt kell tartaniuk. A negyedik 16 és a második 
kísérő tartásának engedélyezése a agymestertől függ. Vala
mennyi lovuk számára azonos mennyiségű zabot kell kiosz
taniuk. (A lovagok fegyverei és felszerelési tárgyai: páncéling, 
páncélnadrág, sisak vagy könnyű vassapka, kard, pajzs, lán
dzsa,_török buzogány, kabát, váll páncél, páncélcipő, három kés, 
vagyis egy tőr, egy kenyérszelő kés é egy kis kés; ezenkívül 
lótakaró, két ing és k 't al ó két pár harisnya és egy kis, ing 
felett hordott öv. Ezekben kell a Temrlomos testvéreknek 
aludniuk, kivéve ha bete en a kórházban fekszenek. Ebben az 
esetben meg kell szerezniük a züksége engedélyt ... 

155. Ha a táborban felhangzik a riadójel, azok, akik a kiáltás 
irányában táboroznak, pajzz al é lándzsával felszerelve oda 
sietnek; a többi t tvérnek ezzel szemben a kápolnához kell 
menniük, hogy meghallgassák a nekik szóló parancsokat. 
Ha a riadójel a táboron kívül hangzik fel, engedély nélkül 
senki sem hagyhatja el a tábort, még oroszlán vagy más raga
dozó állat elejtésére se.m ... 

160. Háború esetén, ha a te tvérek a szállá okon vagy a 
táborban tartózkodnak, és felhangzik a riadójel, nem zabad 
addig kivonulniuk, míg a Rend zá zlaját ki nem bontják. Ami
kor a zászlót kibonto ták, a lehető leggyorsabban mögéje kell 
sorakozniuk, engedély nélkül sem felszerelniük, sem leszerel
niük nem szabad. Ha lesb n állnak, vagy szállítmányt 
őriznek, vagy járőrbe vannak kir ndelve, vagy egyik helyről a 
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másikra vonulnak, engedély nélkül sem a zablát, sem a nyerget 
nem vehetik le, s lovaiknak enni sem adhatnak ... 

163. Ha véletlenül megesik, hogy egy keresztény túlságosan 
~lőremerészkedik, és a törökök gyilkos szándékkal megrohan
Ják, s ~alálos veszedelemben forog, s valaki ezt látva el akarja 
hagym a csatarendet, hogy segítségére siessen, s lelkiismerete 
arra kényszeríti, hogy (a bajbajutott - a ford.) segítségére 
legyen, ezt engedély nélkül megteheti, ezután szépen és békes
~égben vissza kell térnie a csatasorb3:. Ha valaki másért elhagy
Ja a csatasort és harcba keveredik, nagy büntetéssel kell 
sujtani, például gyalog kell visszatérnie a táborba, vagy 
ruháján kívül mindenét el kell kobozni. 

164. Amikor a Marsall a zászlót Isten nevében átveszi az 
Almarsall kezéből, az Almarsallnak a Turkopolokhoz kell 
mennie, hacsak a Marsall vissza nem tartja. Ezután a Marsall
nak 5 - 6, esetleg 10 lovagtestvért kell a saját és a zászló 
őrzésére kirendelnie. Ezek a testvérek szorosan körbefogják a 
zászlót, nem szakadnak el és nem távolodnak el a l\farsalltól, 

a lehető legszorosabban tömörülnek a zászló körül, hogy ha 
szükséges, (a Marsall - a ford.) segítségére mehessenek.A töb
bi testvér elölről és hátulról, jobbjól és balról, és mindenünnen, 
ahol ártani tudnak az ellenségnek, támadnak, oly módon, hogy 
ha a zászlót veszély fenyegeti, segítségére tudjanak sietni; 
s a zászló (helyesebben a zászló mellé rendelt kíséret - a ford.) 
megsegítse őket, ha veszélybe jutnak ... 

166. És azok nevezetesen, akik a csatasorokat vezetik, a 
jelenlevő agymester vagy helyettese engedélye és beleegye
zése nélkül nem támadhatnak és nem hagyhatják el a sort 
(c ak akkor - a ford.) , ha valakit erre kényszerítenek, vagy 
olyan szorult helyzetbe kerül, hogy nem tud könnyen erre 
engedélyt kapni, minden más esetben a vétkest súlyosan meg
büntetik, és semmi esetre sem viselheti tovább a Rend öltö
zetét. És minden parancsnok rendelkezhet egy tartalékzász
lóval, s jogában áll tíz lovagot a saját és a zászló védelmére 
kirendelni. Mindez a Marsallra és a csatasorok vezetőire érvé
nye . .. 

' 168 . Abban az esetben, ha a keresztény hadsereget vereség 
éri, amitől Isten óvjon, amíg a két, színű lobog634 még áll, 
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e~yetlen testvér se lovagoljon el a harcmezőről, hogy magát 
biztonságba helyezze, s ha mégis elmenekülne, zárják ki a 
Rendből. Ha látja, hogy semmiféle mentség nincs, csatlakoz
zon a János lovagrend35 első zászlajához, vagy bármilyen 
keresztény zászlóhoz ; s ha már minden (keresztény) zászlót 
levertek, csak akkor helyezheti magát a testvér biztonságba, 
s mehet oda, ahova neki isten tanácsolja ... 

233. Ha egy testvér megtagadja, hogy a Rend parancsát 
teljesítse; makacsságában kitart, és a kapott parancsot nem 
hajtja végre, megfo ztják a Rend ruhájának viselésétől , sőt 
láncra is verhetik ... mivel az el ő parancsolatunk az engedel
messég ... 

241. Ha egy Templomo te tvér, aki egy ütközetben a zász
lót őrzi, s azt az (ellenség) leveri ... s ő maga nem sebesül meg, 
a testvérek tetszésétől függ, megfosztják-e ruhájától, vagy 
meghagyják neki. Ha azonban ... ebből kár keletkezik, nem 
maradhat tovább a (Rend) ruhájában. Bilincsbe is verhetik, 
és soha többé nem hordhatja a zászlót, s nem lehet a harcban 
a parancsnok ... 

243. Ha egy testvér a harcban engedély nélkül támad, a 
testvérek tetszésétől függ, megfosztják-e a ruhájától, vagy 
meghagyják-e neki. Ha azonban egy keresztényt halálos 
veszedelemben lát, s lelkii merete követeli, hogy siessen segít
ségére, ezt megteheti ... 

315. Minden testvér gondo an ügyeljen felszerelésére és 
lovára. Nem szabad a testvéreknek lovaikkal, amíg azok nin
csenek belovagolva, engedély nélkül futásban vagy galoppban 
menni ... Tornákon tilos a dárda vetés, mert könnyen balesetet 
okozhat .. . 

324. Tilos a testvéreknek engedély nélkül lándzsáikat befes
teni, ugyancsak tilos engedély nélkül kardjaikat, sisakjaikat 
kifényesíteni vagy sisakjaikat befesteni ... 

337. Tilos azoknak a testvéreknek, akik nem lovagok fiai 
vagy lovagok fiainak fiai a fehér köpenyt hordani, s ezt a 
többi testvér sem tűrheti el... em törvényes házasságból 
származó testvérek sem hordhatják a fehér köpenyt ... 

416. A testvéreket a következő büntetésekkel lehet sujtani: 
először: kitaszítás a Rendbó1 ettől Isten óvjon mindenkit. -
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::\lásodszor: a Rend ruhájának elvesztése. - Harmadszor: a 
Rend ruMjának meghagyása Isten kegyelméből. - Negyed
sze~_: kétnapos böjt, a következő héten egy harmadik nap is. 
- Otöclször: ha a testvérétől a Rend ruháján kívül mindent, 
amit csak lehet elkoboznak, - ez megfelel a kétnapos böjt
nek... - Hetedszer: a pénteki fogda. - Nyolcadszor: a 
vétkest a káplán testvér ellenőrzésére bízzák. - Kilencedszer: 
nyilvános figyelmeztetés. - Tizedszer: a figyelmeztetés fel
függesztése ... 

419. A hatodik büntetésre (a Rendből való kizárásra - a 
ford.) okot adhat, ha egy testvér, míg a két színű zászló még 
tartja magát, a szaracénoktól való félelmében elmenekül a 
harcmezőről, s cserbenhagyja a zászlót. Ez éppen úgy érvé
nyes a lovagtestvérekre, mint a páncélos szolgálótestvérekre. 
Ha azonban egy nem páncélos szolgálótestvér lelkiismeretének 
szavára hallgatva, úgy látja, hogy már semmit sem tehet és 
nem tud többó a veszélyeztetett helyen kitartani, szabadon 
visszavonulhat, anélkül, hogy ebből a Rend részéről az ő 
számára bárminemű hátrány is származna. A lovagtestvérek 
azonban akár páncélosak, akár nem, semmiképpen sem tehet
nek így, s engedély nélkül semmi esetre sem _hagY,?atják el a 
zászlót, sem sebesülés, sem más ok nem menti fel oket ... 

431. Ha valaki lovagtestvér kíván lenni, a felvevő testvér
nek meg kell kérdeznie tőle: ,,Lovag vagy-e és lovagnak fia, 
vagy atyád révén lovagi származású vagy-e? S ennél fogva 
lehetsz-e magad is 1 Törvényes házasságból származol-e 1" ... 

448. Egyetlen templomos testvér, még ha nemes ember is, 
nem lehet Templomos lovag és nem hordhatja a fehér köpenyt, 
ha már a Rendbe való felvétele előtt nem ütötték lovaggá, 
kivéve ha püspök vagy ennél magasabb rangú volt ... 

575. Ha a testvérek a Rend szolgálatában kivonulnak, és 
nincs közöttük parancsnok, és látják, hogy a szara,cénok36 

veszélyeztetik őket, maguk közül egy~t Ko~turnak valaszta
nak, úgy kell neki engedelmeskedmuk, és ugy kell mellette 
kitartaniuk mintha valóban Komtur lenne ... 

614. Megtörtént, amikor a Templomosok„Konventje Jaffa37 

alatt táborozott hogy törökök vágtattak elo és a Barbe forrás
nál lest vetettek. A Turkopolok vezetője ért oda elsőnek, aki 
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mellé kíséretül Margot testvért rendelték ki tíz másik lovag
gal, s (amikor) a Turkopolok vezetője a két les közé ért, úgy 
látták a kíséretül rendelt testvérek, hogy a Turkopolok veze
tőjét (az ellenség - a ford.) meg akarja támadni. A fedezetül 
adott tíz testvérből erre négy testvér engedély nélkül kivált 
- közülük egynek nem is volt sisakja - s megtámadták a 
lesvetőket. Két testvérnek elhullott a lova, erre a többiek, akik 
visszamaradtak, a Komtur engedélyével megtámadták és 
leverték a lesvetőket a Turkopolok vezetője pedig hátba tá
madta és legyőzte a többi ellenséget. 

615. S amikor tanác ot tartottak, Margot testvér vádat 
emelt azok ellen, akik engedély nélkül támadtak, a Marsall és 
a többi testvérek jelenlétében; a testvérek kegyelemért 
könyörögtek, erre úgy kellett volna dönteniük, hogy annak a 
két testvérnek, aki nem veszítette el a lovát, meghagyják a 
Rend ruháját, a má ik kettő azonban ezt nem viselheti többé. 
Mivel azonban a dolog jól ütött ki, és a Turkopolok vezetője 
veszélyben forgott volna, ha ez a támadás nem következik be; 
azoknak, akik elvesztették lovaikat, kegyelemből szintén meg
hagyták a Rend ruháját, és a többiekkel együtt kétnapi 
böjtre ítélték. 
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JAN ZIZKA 
(kb. 1370-1424) 

A huszita Mborúk idején (1419-1435) keletkezett hacliszabályzatok mincl hadművészeti' 
mind társadalomtörténeti szempontból jelentősek. Ezekben a huszitizmus vallási mezbe 
öltöztetett antifeudális tartalma, s a cseh nép németellenes függetlenségi harca jutott klfeje
zé~re. Az első huszita szabályzatok - a prágai egyetem 1420-as utaaitása, az „Akik Isten 
harcosai vagytok" kezdetű, körülbelül 1422-1423-ban keletkezett harci dal, s mindenek• 
ei(itt a huszita h!lborűk legendá.s h!rl"l, kiváló hadvezére, Trocnovl Jan 2i~ka" 1423-ban 
kiadott hadiszabályzata, f/lként fegyelmi és morális k~rdésekkel foglalkozott. Ez a tény éle
sen megkUlönböztetl ezeket az egykorú feudális hadiutasitásoktól. 

A korábban idézett, merev kasztszellemről tanúskodó lovagi szab!llyzatokkal szemben 
Zl1ka szabályzata a huszita hadsereg egységét, s a minden harcosra egyaránt kötelező jogokat 
és kötelességeket hangsűlyozta. Demokratizmusa olyan világosan megmutatkozó tényekben 
jutott kifejezésre, miut a vezetők, az ügynevezett „Öregek" demokratikus v!llasztása, a 
zsákm(my egyenl/l elosztá.sa stb. Sajátságos viszont, hogy a forradalmi huszita hadművészet 
egyik alkotója és legkiválóbb mestere, ;/;lika, szabályzatában nem tért ki az új hadművészet 

leglényegesebb eleme, a szekérvár alkalmazás.'\ra. 
A szekérvár harcászati sajátosságai a kés/lbbi cseh hadiszabályzatok, elsősorban a Hodetyn-1 

Rajek - Vencel király (1378-14111) tanácsosa - nevéhez fűződő, de lényegesen későbbi 
eredetű, valamint Cenovl Vl~ek cseh zsoldosvezér 1490 körül összeállttott hadiutas\tásai 
őrizték me!{ az utókor számára. 
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2I2KA HADIUTASÍTÁSA 1423-BAN 

(Staroéeské vojenské rády. Praha, 1952. 23-27. p.) 

Minekutána az Atyának és a mindenható Úristennek kegyei
ből és adománvából, a bizonyos, kinyilvánított és megalap~
zott igazság é; tör,ény hitét és világosságát befogadtuk es 
felvettük. 

Először, hogy mi I ten igéjének, min~e1:ütt, ~?~etlen 
helyet sem kivéve zabad folyást adunk, sz1v~nkbe oromest 
befogadjuk, tettekkel gyakorolj~~ és megtart3uk, s másokat 
is hozzá vezetünk, őket erre tamt3uk. .. . .. , 

... Negyedszer, hogy elő zör n:~g~nkban sz_untet3_u~ meg es 
irtjuk ki halálos és boc ánatos bunemket, maJd a lmalyokb3:n 
és hercegekben , urakban, polgárokban, kézművesekben es 
jobbágyokhan é minden emberben, férfiban é~ asszon>'.ba1:, 
ifjúban és öregben, egyetlen személyt sem kivéve, mmd1g 
a mi urunknak, a mindenható Istennek seged_elmével. . , 

És aki e fent leírt törvényeket beteljesíte1;n, megtartani es 
segíteni nem akarja, em védeni és küzdem éri _1:1em aka7, ilyen embert egyetleneeyet sem, tűr~nl~ meg seregun~ben, es 
Isten segítségével ,árainkb,~n es ero,demkb~n, városam~ban, 
megbékélt és nyílt ,ároskamkban es. falva1_:1kba1:, ,ma3orsá
gainkban sem, egyetlen hely t em iekmthetunk luve!elnek ... 

Mi, kelyhereki Jan Zizka te tvér ... főemb~re_k. e. urak, 
lovagok, fegyvernökök, polgárok, s valamennf un f~g:yver
nök,ao és váro. i egye ülé , kivétel és felmenies n_élkul, _fent 
írtak mindenkit kérünk, illően figyelmeztetve mmdenk11:ek 
megparanc oljuk é megköveteljük, horr;v i:endezett haclife
gyelem uralkodjék, mi,·el az engcdetlenseg s a fegy lmezet-
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lenség, kihágások folytán gyakorta nagy károkat szenvedtünk 
testvéreinkben és javainkban, s a mi és az Úristen ellenségei 
előtt megszégyenültünk. Ezért Isten és minden hívünk 
segedelmével a következő szokásokat óhatjuk bevezetni. 

:Mindenekelőtt, ha egy városból ki akarunk vonulni, vagy 
valamilyen helységből valahova el akarunk jutni, hogy ott 
letáborozzunk, senki sem lovagolhat vagy siethet előre, hogy 
magának a városban helyet vagy szá~~ást biztosítson, vagy a 
mezőn tábort verjen, a nevezett „üregek" ,~0 akiket ezért 
alkalmaznak és jelölnek ki, engedélye és parancsa nélkül. 
S ha bárki az Öregek parancsa nélkül, máshol táborozik és 
megszökik, vagy szállást foglal, őt és minden hozzá hasonlót 
meg fogjuk büntetni, bárki és bármilyen rangú személy is 
legyen, kivétel nélkül vagyonát és fejét fogja veszíteni. 
.. És ha mi arról a helyről, ahol tábort vertünk, a nevezett 
üregek engedélyével és parancsára elvonulunk, olyan terepen 
kell vonulnunk, amely megfelelő és alkalmas arra, hogy ott 
egymást megvárhassuk, amíg az egész hadsereg menetkész 
állapotba nem kerül. 

Senkinek sem szabad a kunyhókat felgyújtani, sem bárhol 
gyújtogatni azon a helyen, ahová vonulunk, vagy ahol tábo
rozunk, kivéve azokat, akiket erre kijelöltek és megbíztak, s 
ez szigorú büntetés terhe mellett mindenki másnak tilos. 

Továbbá, mielőtt valamilyen helyről elvonulnánk, s mielőtt 
bárminemű dolgot cselekednénk vagy parancsolnánk, minde
nekelőtt az Úristen színe előtt térdet hajtva és leborulva imád
kozunk, ha a kivonulás a sereg táborából, vagy a Városból41 

történik, azért, hogy a mindenható Úristen ke:gyeskedjék sege
delmével megajándékozni bennünket, s az O szent ügyét az 
Ő szent dicsőségére, a jó gyarapítására s a híveknek megvál
tására és megsegítésére diadalra vigye. 

Ezek után katonáinkat, minden rajt a saját zászlaja alatt, 
fel kell sorakoztatni, vagyis rendezni kell őket; meg kell 
adnunk a jelszót, s ezután azonnal el kell kezdenünk a kivo
nulást. Ki kell jelölni, melyik raj kezdi zászlaja alatt a kivo
nulást, s mások ne keveredjenek közéjük, ne akadályozzák 
őket bárhonnan is szakadtak volna le, hasonlóképpen minden
kinek kijelöljük, hogy melyik rajba vagy zászló alá rendeljük, 
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hogy (a kivonulás) ~árt re~dben 1!.1enje1~ "."égbe, és senki se 
keveredjék el a többiek köz~. Le,gyunk előv1,gyá~atosak! hogy 
a sereg elöl, hátul ~s oldalt biztos1ts~ magát, ugy es ott mmden
ki ahogy ezt az Öregek elrendeltek. 

~s ha megtörténnék, hogy Isten nem óv meg be.r:inünket 
attól, hogy a (biztosító e apatok) vagy a főemberek v1g~~za~
lansága vagy mulasztása folytán, a hadban, vagy .~z előo~so
kön, vagy a harcmezőn, vagy az őrségen, ah?vá az Ore~~~ es a 
közösség őket odarendelte, károkat szenvedunk, (a bűnosoke~) 
kivétel nélkül a főemberek és az egész közösség megbünteti, 
még ha hercegek, urak vagy b~rkik legren,ek. is, . egyetlen 
személyt sem kivéve vagy mentes1tve, életuk es Javaik elvesz-
tésére ítélik. , 

Ha azonban az Úri ten megengedi nekünk, hogy ellensege-
inket legyőzzük és szétzúzzuk, valamely„ várost, e~ődöt vagy 
várat meghódítsunk, vagy a harcmezon valamiféle zs~~
mányt ejtsünk, legyen az ok vagy kevés, össze kell sze~m es 
össze kell hordani a zsákmányt és halmokba kell lerakm, oda, 
ahova ennek az Öregek helyet rendelnek, s minden yendből, 
urakból lovagokból, polgárokból és jobbágyokból üregeket 
jelölnek' ki és választanak, hogy híven gondosko~janak arról, 
hogy a zsákmányt ze~ényne~ és .gazdagnak 1?azságo~an, 
ahogyan mindenkit meg1lle~, adJák ki és osszák sz~t, senkinek 
semmit sem szabad elvenni, vagy magánál tartam. Ha,azon
ban bárki bármit elve z vaay magánál tart, s ezt megb1zható 
tanú is igazolja, bárki i leiyen, mint Isten és a közösség tol
vaja tettéért fejének és javainak elvesztésével l_akol. .. legyen 
bár pap úr lovag vagy fegyvernök, polgár, kezműves vagy 
jobbágy'. ki~étel és a zemé½,7'e való tekintet nélkül végre kell 
hajtani rajta a büntetést. 

Továbbá, nem zabad hogy viszálykodás, zűrzavar és 
verekedés legyen közöttünk a eregbe1;.. . .. 

Ha valaki társát meg ebzi, megbémtJa vagy megoh, Isten 
törvénye szerint, úgy ahogy ezt nekünk meghaayta, z~mély~
re való tekintet nélkül ugyanolyan büntetéssel kell buntetm. 

Tudatjuk továbbá hogv bárki, aki amikor hadba vagy 
táborba szállunk, a f~ntebb nevezett Öregek engedélye nélkül 
megszökik, e11opódzik, ·rnay ellovagol a hadból, s mecrbízható 
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igazolást nem tud felmutatni, mikor elfogják, akkor legyen bár 
herceg, úr, lovag, fegyvernök, polgár, kézműves, jobbágy vagy 
bárminemű ember, mint Isten és drága hadbeli testvérei 
ügyének bitangja, fejének és javainak elvesztésével lakoljon, 
ott, ahol a sereg éppen áll, vagy táborozik. 

Nem tűrünk meg magunk között hűtleneket, engedetlene
ket, hazugokat, tolvajokat, kocka játékosokat, rablókat, foszto
gatókat, részegeseket, átkozódókat, kurválkodókat, házas
ságtörőket ... semmiféle nyilvánvaló bűnözőt, mindezeket el
űzzük és elkergetjük magunk közül, felettük a szentháromság 
és Isten törvényének segedelmével törvényt ülünk. 

Én, Zizka testvér és a fentebb felsorolt urak, főemberek, 
lovagok, fegyvernökök, polgárok, kézművesek, jobbágyok 
és a közösségek minden tagja Isten és a saját segítségünkre 
támaszkodva elhatároztuk, hogy minden bűnöst megbünte
tünk és szétzúzunk, őket olyan büntetésekkel sújtjuk, ame
lyek Isten törvényei szerint a gonoszokat megilletik, egyet
len személyt, férfit vagy nőt sem kivéve. 

És ha a fent felsorolt és leírt törvényeket megtartjuk, be
töltjük és azok szerint cselekszünk, az Úristen kegyelme és 
segedelme velünk lesz, mert aki Isten háborúját vívja, annak 
jó keresztényi módon, istenfélelemmel kell élnie, kívánságait, 
szükségleteit és reményeit állhatatosan és ingadozás nélkül 
Istenre kell bíznia, s tőle örök jutalomra számíthat. 

S kedves feleim, hercegek, urak, lovagok, fegyvernökök, 
polgárok, kézművesek, jobbágyok és minden rendbeli emberek 
minden vidékről; mindenekelőtt arra kérünk benneteket, hogy 
a jó ügyben egyetértsetek, tanácsaitokkal és tetteitekkel mel
lé álljatok, és mi is veletek fogunk tartani, be fogjuk teljesíteni 
és meg fogjuk bosszulni az Úristen és szent vértanúinak akara
tát, az igazságos Isten törvényeinek és a szentegyháznak, s külö
nösen a cseh és a szláv nyelvnek és az egész kereszténységnek a 
felszabadításáért, a hívek felmagasztaltatásáért és az ellenség
nek, nyílt eretnekeknek, képmutatóknak és bűnösöknek meg
aláztatásáért, kegyeskedjék a mindenható Úristennek bennün
ket megsegíteni, s az Ő és a mi ellenségeink feletti győzelmet 
nekünk adni, hatalmával velünk és veletek együtt harcolni és 
szent kegyelmét tőlünk meg nem vonni. Ámen. 



II. RÉS Z 

HADMÜVESZET 
AZ ÁTMENETI KORSZAKBAN 

(XV. század-1648) 



NICCOLO MACHIAVELLI 
(1469-1527) 

Az elszegényedett firenzei nemesi családból származott Machiavelli élete nagy részét hazája, 
a firenzei köztársaság füplomáciai szolgálatában Ulltötte. 30 éves korá.ban már a Tlzek taná
csának - Firenze legfőbb kormányzó testületének titkárá.vá nevezték ki. 23 lzben járt füp
lomáciai megblzással külföldi udvarokban, köztük főleg a franciaországi és a Közép-Itália 
meghódítására Ulrll Cesare Borgia táborában végrehajtott killdetései jelentősek. 

1513-ban nz elűzött uralkodócsalád, a Mediciek visszatértek Firenzébe. ?tfachiaYelli kegy
vesztett lett, egy ideig börtönben Is ült. Később a Mediciek szolgálatukba fogadták, s meg
blzták Firenze történetének meg!rásáva!. Számukra lrta fő művét, a „Fejedelmet" is. 1527-
ben aMedicieket Ismét elűzték Firenzéből, az új köztlirAAsági kormány Ma~hiavellit is eltávo
l!totta hivatalából. 

Machiavelli költeményein, s J\Inndmgora cimű vlgjátékán klvül öt jPlentlls művet alkotctt. 
Ezek a következők: Hét könyv a hadművészetrlll (1 sette librl clell'arte della guerra), n 
Fejedelem (11 Prlncipe), Beszélgetés Llviusról (Discorsi), követségeirlll lrt munkái (Legnzioni) 
és Firenze története (Storie Fiorentine). Az I sette librl dell'arte clella guerra 1515-ben kelet
kezett azokból a beszélgetésekből, amelyeket Cosimo Mcfüci a rucellal kertjében folytatott. 
A munka 1521-ben jelent meg Firenzében. Az elsll könyv a hadsereg felá111tásáról, a második 
a gyalogság felfegyverzésérőJ és gyakorlatozásáról, a harmadik és negyefük könyv a csata
rendről Mtalliban és részleteiben, valamint a csata alatti magatartásról szól. Az ötödik könyv 
a menetelés menetbiztosltását, a hatodik a tábort, annak feláll1tását és a katonai hlrszerzést 
tárgyalja. Befeje1.ésként az erődltésekről és az ostromhliborúról lr. A két utolsó könyv tartal
mazza az általános stratégiai tanácsokat is. 
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A FEJEDELEM 
(Il principe) 

( Ford.: Lutter Éi·a. Bp., 1964. )/agyar Helikon, 60-74., 104-109. p.) 

XII. fejezet 

HÁXYFÉLE HADSEREG VAN, 
VALAML"f A ZSOLDOS KATO~ÁKRÓL 

Részletesen elmondYán az uralkodásnak mindazon mód
jait, amelyekről értekezni a kezdet kezdetén megígértem, 's 
szemügyre vévén helye Yagy helytelen voltuknak okait s az 
eszközöket, melyekkel . okan az uralmat megszerezni és meg
tartani akarták, mo t már c ak az marad hátra, hogy a neve
zettek támadó és védekező képe ségéről beszélgessek. 

Az imént már szóba került, hogy a fejedelemnek biztos 
alapokra kell építenie, különben szükségképpen elpusztul. 
A legfontosabb alapok, melyeken mind az új, mind a régi, 
úgyszintén a vegye eredetű egyeduralmak nyugszanak: a jó 
törvények és a jó hadsereg. És mert elképzelhetetlen, hogy jó 
törvényeket találjunk ott, ahol nincs jó haderő, ahol pedig 
jó a hadsereg, szük ég zerűen a törvények is jók; ezért ha
gyom a törvényekről Yaló fejtegetést, és csak a haderőről fo
gok szólni. 

Elmondom tehát hogy a haderő, amellyel a fejedelem álla
mát megvédi, vagy aját hadereje, vagy zsoldos hadsereg, 
vagy segédcsapat, vagy ennek a háromnak keveréke. A zsol
dos és a segédhaderő ve zélye és felesleges; aki zsoldosok 
fegyverére alapozza uralmának biztonságát, nem lehet annak 
soha nyugalma, mert egyenetlenkedők, törtetők, engedetle
nek, hűtelenek, barátok közt hetvenkedők, az ellenséggel szem
ben gyávák; istent nem félik , emberekkel szemben adott sza
vuk nincs, s ha ké. ik a c elek,,ésük, ezzel csak a biztos romlás 
késik, békében ők fo ztanak ki, háborúban az ellenség. Ennek 
oka, hogy csak az a kis fizet ég vonzza őket a harcmezőre, 
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nem érzelem vagy más hathatós ok, ez meg nem elég, hogy 
érted készek legyenek meghalni. Akkor akarnak zsoldodba 
szegődni, amikor nem hadakozol, és mihelyt kitör a háború, 
megszöknek vagy elhagynak. Kevés fáradságomba kerülne, 
hogy erről bárkit meggyőzzek, mert Itália romlását éppen az 
okozza, hogy már sok éve zsoldos hadserege van. Ez a fajta 
haderő egy-egy ember érdeméből néha ért el eredményt, 
s egymás közt telve voltak hadikedvvel, de alighogy az idegen 
lál?át betette, kiütközött igazi természetük. Innen van, hogy 
Kar_oly,42 Franciaország királya kardcsapás nélkül elfoglalta 
Itáliát, s annak, aki ezt a mi bűnünkül rótta fel, igaza volt, 
csak éppen nem azok miatt a hibák miatt történt, mint ő hitte, 
hanem amiatt, amit én elmondottam az imént. Az uralkodók 
pedig saját hibáik miatt lakoltak. 

Szeretném megmutatni, milyen szerencsétlen ezeknek a se
regeknek a használata. A zsoldos vezérek vagy kiváló hadve
zérek, vagy sem. Ha azok, nem bízhatsz bennük, mert ők ma
guk is hatalomra törnek, vagy a te romlásod árán, aki felfo
gadtad őket, vagy valaki másén, akinek romlását nem kívá
no~; ha pedig nem vitéz~k, tönkretesznek a legközönségesebb 
mo,don. És ha erre az a valasz, hogy a hadsereg bárki kezében, 
akar zsoldos, akár nem, ugyanazt eredményezi, azt felelem, 
hogy a hadsereggel csak a fejedelem vagy a köztársasáa ren
delkezhet. A fejedelemnek személyesen kell részt ven~ie és 
a hadvezér tisztét betöltenie; a köztársaságnak polgárait kell 
el_küldenie: és. ha valamelyik nem bizonyul elég ügyesnek, 
k1 kell cserélnie; és ha megfelel, törvények gondoskodjanak 
arról. nehogy túlkapásba essék. Tapasztalatból láthattuk, 
hogy c ak a felfegyverzett fejedelmek és köztársaságok tesz
nek nagy előrehaladást, míg a zsoldos fegyverek csak kárt 
okoznak. S a köztársaságot, ha saját seregére s nem külső 
~a,~eregre támaszkodik, valamely polgára nehezebben hajtja 
1gaJaba. 

Róma és Spárta több századon keresztül volt fegyveres és 
~ziibad. A svájciak ugyancsak fel vannak fegyverkezve, s ezért 
1gen szabadok. A zsoldos haderőre példázatul szolgálhatnak 
a régi karthágóiak, akik az első római háború végén szinte 
áldozatul estek zsoldos katonáiknak, habár saját polgáraik 
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vezetése alatt állottak. ::\facedóniai Fülöpöt43 a thébaiak 
Epameinónda.sz44 halálát követően vezérükké választották, 
s ő a győzelem után megsemmisítette szabadságukat. A milá
nóiak Filippo herceg45 halála után felfogadták a velenceiek 
ellen Francesco Sforzát,46 aki, miután az ellenséget Caravaggió
nál legyőzte, egyesült vele, hogy leigázza a milánóiakat, pat
rónusait. Apja, a másik , forza, Nápolyi Johannát47 egyik 
percről a másikra védetlenül hagyta, s a királynő, hogy király
ságát el ne veszítse, kénytelen volt Aragónia királyának kar
jába vetni magát. S ha a velenceiek és firenzeiek hatalmukat 
mégis ezeknek a fegyvereknek köszönik, és hadvezéreik még
sem lettek uralkodók, bár meg is védték őket, azt felelem, hogy 
a :firenzeieket ebben az esetben jó sorsuk vezérelte, mert a vi
téz kapitányok közül, akiktől félhettek volna, egyesek nem 
arattak győzelmet, má oknak ellenfeleik voltak, megint má
sok másfelé keresték érvénye ülésüket. Nem aratott győzelmet 
Giovanni Acuto,48 akinek a hűségéről, mivel nem győzött, 
nem lehetett megbizonyosodni; mindenki elismerheti azon
ban, hogy ha győz, a firenzeiek tőle függtek volna. Sforza min
dig a bracescóknak volt ellenlábasa, akik egymással farkas
szemet néztek: és France co Lombardiára vetette szemét; 
Braccio49 az egyház és a Tápolyi Királyság ellen támadt. 

Térjünk azonban vi za oda, ahonnan kevé sel előbb kiin
dultunk. A firenzeiek Paolo Vitellit50 tették meg vezérüknek, 
igen óvatos embert, aki a maga szerencséjének köszönhette 
nagy hírnevét. Ha sikerül bevennie Pisát, senki sem tagad
hatta volna, hogy a firenzeieknek vele kell tartaniuk; mert ha 
ellensége zsoldjába áll, nem lett volna orvosság ellene, de ha 
megtartják, akkor engedelmeskedniük kellett volna paran
csainak. Ha a velenceiek előrelátását tekintjük, látni fogjuk, 
hogy dicsőségesen és eredményesen küzdöttek, míg saját erőik
kel hadakoztak, nem eikkel és a felfegyverzett néppel mű
ködtek derekasan, s ez azt megelőzően történt, hogy erőikkel 
a szárazföldnek fordultak. :Mihelyt a szárazföldön viseltek 
háborút, tulajdon jó zokásukat elhagyták, s az itáliai viszo
nyokhoz alkalmazkodtak. É szárazföldi erők növekedésének 
kezdetén nem kellett különö ebben tartaniuk hadvezéreiktől, 
mert sok birtokuk nem volt vi zont nagy tekintéllyel rendel-
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keztek; de amint megerősödtek Carmagnola51 alatt, tapasz
talhatták hibájuk következményeit. Mivel vezérkedése alatt 
megverték a milánói herceget, látták, hogy kiváló, s tudván 
másrészről, hogy lelkesedéséből veszített a hadakozás alatt, 
úgy ítélték, hogy vele többé nem győzhetnek, mert nem akart 
győzni, de elküldeni sem tudták, nehogy hódításaikat elve
szítsék; ezért, hogy magukat biztosíthassák, meg kellett öl
niük. Azután hadvezérük volt Bartolomeo da Bergamo, Ro
berto da San Severino, Pitigliano grófja52 és hasonlók, az 
ő esetükben a vereségektől kellett tartaniuk, s nem attól, hogy 
megszedik magukat; így történt Vagliánál is, ahol egy nap 
alatt elvesztették mindazt, amit nyolcszáz év alatt annyi fá
radozással megszereztek. 53 A hódítás ezekkel a fegyveresekkel 
hosszadalmas, nehézkes és nem maradandó, míg a veszteség 
csodálatos és hirtelen. 
. Azért emlegetem ezeket a tételeket Itáliáról szólván, mert 
itt sok évig zsoldos seregek hadakoztak, s régi példákkal él
vén, meg akarom mutatni e jelenség okát, kialakulását, vala
mint orvoslását. 

Értsük meg tehát, hogy az utóbbi időben, mihelyt a csá
szárság háttérbe szorult Itáliában, s nagyobb tekintélyre tett 
szert az egyház, Itália több államra oszlott :54 több város fegy
vert ragadott a nemesek ellen, akik korábban a császár kegyé
től védve, elnyomatásban tartották a városokat; az egyház 
támogatta ezeket a megmozdulásokat, hogy világi hatalmát 
gyarapítsa, s így sok polgárból fejedelem lett. Innen szárma
zik, hogy Itália úgyszólván az egyház és néhány köztársaság 
kezén volt, s minthogy amazok papok voltak, emezek pedig 
békés polgárok, s járatlanok a fegyverforgatásban, idegen 
zsoldosokat kezdtek fogadni. Az ilyen katona.ságnak a roma
gnai Alberigo da Conio55 szerzett elsőként hírnevet. Akik a ma
guk idején törvényt szabtak Itáliában: Braccio és Sforza a ke
ze alól kerültek ki. S utánuk jöttek mind a többiek, akik nap
jainkig a zsoldos hadak élén állottak. Virtusuk pedig csak azt 
eredményezte, hogy Itáliát lerohanta Károly, végigprédálta 
~ajo. ·,56 s színtere lett Ferdinánd57 betolakodásának és a sváj
ciak nemtelen árulásának. A gyalogságot elhanyagolták, hogy 
hírne,,et szerezzenek maguknak; mindezt azért, mert állam-
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mal nem rendelkezvén, ez volt a mesterségük: kevés gyalogos
sal semmire sem mentek , okat peclig nem tudtak ellátni; 
így aztán lovasságra , zorultak mert ezeket volt, aki megfelelő 
számban táplálja és megbec ülje. Végül odáig jutottak, hogy 
egy húszezer főnyi hadseregben nem volt kétezer gyalogos. 
És mindenáron azon mesterkedtek, hogy magukat s katonái
kat megkíméljék a fáradságtól s váltságpénz nélkül kerüljenek 
fogságba. Éjszaka nem támadtak meg senkit, s a táborból 
nem törtek ki, sem árkot nem ástak körülötte, sem el nem 
kerítették; s télen nem is táboroztak. Seregeikben mindez na
pirenden volt: köztudomá ú hogy minclig találtak rá módot, 
hogy megszabaduljanak a ve zélyektől és fáradalmaktól, oly
annyira, hogy Itália miattuk zolgaságba és gyalázatba süly
lyedt. 

XIII. fejezet 

A SEGÉD- É' \"EGYES C APATOKRÓL; 

A , A-JÁT KATONASÁGRÓL 

Segédcsapatokra - amelyek egyébként haszontalanok 
akkor kerül sor, amikor egy hatalmassághoz fordulsz , hogy 
saját fegyvereseivel segí en és siessen védelemre: így tett 
nemrég Gyula pápa is, aki a ferTarai vállalkozásban a zsoldos 
hadsereg hasznavehetetlen égének szomorú igazolását látta, 
és segédcsapatokhoz folyamodott, egyezséget kötvén Fercli
nánd spanyol királlyal hogy embereivel s csapataival segít
ségére jön. Ezek a csapatok saját céljaikra jók és hasznosak, 
de annak, aki őket behívta, minclig kárára vannak; vereség 
e etén tönkrejutsz, a győzelem pedig rabjukká tesz. És bár 
a régi históriák bővelkednek hasonló példázatokban , én mégi. 
II. Gyula pápa58 fri ebb példájából indulok ki ; az ő cseleke
detét jobb volna szóra sem méltatni, mert Ferrarára áhítozván, 
mindenestül egy idegen kezére adta magát. Jó e illagzata egy 
harmaclik lehetőséget kínált, megszabadította attól, hogy 
rossz választása rombolásba vigye: a segédcsapatok vereséget 
szenvedtek Ravennánál a vájciak elűzvén a győzteseket, 
megmentették őt; é így, amit enki nem gondolt volna, végül 
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nem lett sem a futásra kényszerült ellenség, sem a segédcsapa
tok rabja, mert olyan fegyverekkel győzött, amelyek nem 
voltak sem az egyiké, sem a másiké. 59 A fegyvertelen :firen
zeiek tízezer franciával támadtak Pisa ellen, hogy megvívják, 
s nagyobb veszélybe kerültek, mint bármikor zaklatott tör
ténetük során. A konstantinápolyi császár, hogy szomszé
dait megfélemlítse, tízezer törököt küldött Görögországba; 
azok aztán a háború végeztével nem akartak kitakarodni 
onnan: ezzel kezdődött Görögországnak a hitetlenek rabsá
gába esése. 

Aki tehát azt akarja, hogy ne győzhessen, ilyen hadsereg
hez folyamodik, mert ez a zsoldos seregnél is sokkal veszélye
sebb: romlásod bennük rejlik, mivelhogy egységesek, és má
sok parancsát követni készek , míg a zsoldosoknak, mikor 
győztek, több időre és megfelelő alkalomra van szükségük, 
mert nem alkotnak egyetlen sereget és mert a te zsoldodon 
vannak, s közülük egy valaki, akit vezérül kiszemeltél, nem 
tud tüstént olyan tekintélyre szert tenni, hogy ellened fordul
hasson. Egyszóval a zsol<losoknál a henyeség, a segédcsapa
toknál a harci kedv a veszélyesebb. 

A bölcs fejedelem tehát mindig kerülte az effajta hadserege
ket, és a saját erejéhez folyamodott, inkább veszített a saját 
~mbereivel, mintsem győzött másokkal, mert nem tekintette 
igazi győzelemnek, amit idegen fegyverekkel szerzett. Én nem 
akarom elítélni Cesare Borgiát60 és tetteit. A herceg segédcsa
patokkal lépett Romagnába, csupa franciával, s Imolát és 
Forlit bevette. De nem találván többé biztonságosnak ezeket 
a seregeket, zsoldosokhoz folyamodott, mert azt hitte, így el
kerüli a bajt; és felfogadta az Orsinikat és Vitelliket.61 Harc 
közben ezekben is kételkedni kezdett, hűtlennek és veszélyes
nek tartotta, s ezért megsemmisítette őket, és a saját erejéhez 
folyamodott. A különbség peclig szembeszökő a fegyveresek 
két neme között, ha megnézzük, micsoda híre volt a herceg
nek, amikor csak franciákkal, majd amikor az Orsinikkal és 
Vitellikkel együtt hadakozott, s végül, amikor saját katonái
val maradt; be kell látnunk, hogy egyre gyarapodott, de so
hasem becsülték túlságosan, kivéve, amikor mindenki tudta, 
hogy korlátlan ura seregének. 
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Nem a mai itáliai példákból akartam kiindulni; syracusaei 
Hieront62 sem akarom tehát elhanyagolni, akit már többször 
emlegettem, s akit, mint mondottam, a syracusaeiak megtettek 
a hadsereg fejének. Tü tént felismerte, hogy a zsoldos had
sereg haszontalan , mert a vezérek olyanok, mint a mai itáliai 
condottieréink. Úgy ítélte, hogy őket sem megtartani, sem 
elbocsátani nem tudja, s ezért darabokra vágatta őket: és 
ettől fogva saját s nem idegen hadakkal viselt háborút. E pél
dák között még az Óte tamentum egy alakjának is helyet 
szorítok, hogy a tárgyat jobban megvilágítsam. Amidőn Dá
vid önként felajánlotta aulnak, hogy megmérkőzik Góliáttal, 
a hencegő fili zteus~al, aul, hogy bátorítsa, saját fegyvereit 
adta oda: Dávid még em öltötte fel, azt mondván, hogy saját 
erejét akarja megmutatni, és valóban, ellenfele kardjával 
szemben csak a maaa parittyáját használta. 

Végül ugyani a má ok fegyverei vagy lehullanak rólad, 
vagy rád nehezednek , yaay szorítanak. XI. Lajos atyja, 
VII. Károly,63 miután zerencséjével és képes égeivel Fran
ciaországot az angoloktól megszabadította, számot vetett 
annak szükségéYel. hogy ·aját hadsereggel rendelkezzék. Ki
rályságában elrendelte a fegyveres szolgálatot, és gyalogságot 
állított. Azután fiac kája, Lajos király szélnek eresztette 
a gyalogosokat é djei z. oldosokat fogadott ;64 e hibáját má
sokkal is tetézte, é ezek együtt sodorták veszélybe királysá
gát. Mivel nagy hírnévre emelvén a svájciakat, tönkretette 
saját fegyvere eit: aját csapatai a svájciakkal együtt való 
hadakozáshoz zoh·án, azok nélkül a győzelmet el sem tudják 
képzelni. Innen zármazik, hogy a franciák a svájciak nélkül 
mit sem érnek, ' azokkal szemben helyüket nem állják meg. 
A francia hadak tehát vegyesek: részben z oldosok, részben 
saját fegyvere eik: az ilyen haderő együtt többet ér a pusztán 
zsoldos vagy a pu ztán egédcsapatokból álló hadseregnél, 
de a saját fegyvere ekénél okkal keve ebbet. A mondott pél
da legyen elég annak bizonyítására, hogy Franciaország ereje 
felülmúlhatatlan -volna, ha Károly rendjét megőrzik és gya
rapítják. Az emberek meaaondolatlanul új dologba fognak, 
mely kezdetben jónak tűnik, · így rossz oldalát meg nem lát
ják; ahogy előbb már a ápkóros lázról szólva példálóztam. 
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, Ezért nem elég bölcs, aki egy fejedelemségben nem veszi 
eszre a bajokat már születésükkor: s ez a bölcsesség csak ke
veseknek adatik meg. S ha fontolóra vesszük, mi okozta a•ró
mai birodalom bukását, első okát a gót zsoldosok felfogadásá
b~n találjuk: ekkor kezdett a birodalom veszíteni erejéből, 
s ugy kevesbedett virtusban, ahogy azok gyarapodtak. 

Az~al végezem be tehát,_ hogy saját fegyverei nélkül egyet
len birodalom sem lehet biztonságban, s csak jó szerencséjé
b~n ?ízhat, hogy megmenekül a bajtól. A bölcs emberek min
?,ig_ ugy ítélik meg és úgy vélekedtek, hogy quod nihil sit tam 
infzrmum aut instabile, quam fama potentiae non sua vi nixa. 
Saját hadseregednek mondhatod az alattvalóidból, polgáraid
bó~, híveidből állót: minden más zsoldos vagy segédhadsereg. 
S_?,Já~ hadsereged rendezése könnyű lesz, ha az említett négy 
ferfiu péld~ját veszed alapul, s ha megvizsgálod, hogy Nagy 
S~ndor atyJa, Fülöp és sok más köztársaság vagy egyeduralko
do hogyan, mily rendszer szerint szervezett haderőt. Amelv 
példákhoz én mindenben tartom magam. • 

XIV. fejezet 

A FEJEDELEM TENNIVALÓI 
A RENDEZETT HADSEREG DOLGÁBAN 

A fejedelemnek első gondja, feladata legyen a hadsereget 
re~dben tartani és engedelmességre szoktatni, mert annak, 
aki parancsol, kell, hogy jártassága legyen a hadakozás mes
terségében. S ez a mesterség annyi virtust kíván, hogy nem
csak azok hatalmát növeli, akik fejedelemnek születtek, ha
nem néha szerencsés embereket juttat erre a polcra; másrészt 
~zt t~pasztaljuk, hogy azok az uralkodók, akik a gyönyörök 
elvezesével többet törődtek, mint a fegyverek forgatásával, 
frszágukat elvesztették. És ha ezt a mesterséget elhanyago-
od, ez lesz az első oka, hogy elveszíted a magadét, de ha gya

korlod magad benne, ugyanezen okból meg is tudod szerezni. 
Francesco Sforza a fegyverforgatás tudományának köszön

hette, hogy magánszemélyből Milánó hercege lett; fiai, hogy 
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a fegyverforgatá terhétől megmenekedjenek, hercegből újra 

magánszemélyek lettek. ::\1ert mindazon dolgok közül, melyek 

bajt hoznak rád, a fegyvertelenség okozza, hogy semmibe sem 

vesznek, s ettől a gyalázattól, mint az alábbiakban el fogom 

mondani, a fejedelemnek óvakodnia kell. Igen nagy a különb

ség a fegyveres és fegyvertelen között, ezért nem ésszerű, 

hogy a fegyveres a fegyvertelennek örömest engedelmesked

jék, s hogy a fegyvertelen biztonságban érezze magát fegyve

res szolgái között. z egyikben megvetés, a másikban gyanú 

élvén, lehetetlen, hogy együtt maradjanak. És mint mondot

tuk, a hadtudományokban járatlan uralkodónak katonái 

előtt becsülete nincs, és nem bízhatik bennük. 
A hadban való járta ágot ezért sohasem szabad elhanya

golnia, s békében még inkább kell gyakorolnia, mint háború 

idején; ezt kétféleképpen teheti: szellemi és testi fáradozással. 

S ami a testgyakorlá t illeti, azonkívül, hogy jó rendben és 

gyakorlatban tartja az övéit, járjon vadászni; a vadászaton 

testét az idő viszontagságaihoz szoktassa, és ismerje meg a vi

déket, tanulja meg, hol vannak hegységek, honnan nyílnak 

a völgyek, hol terül el íkság, jegyezze meg a folyókat, mocsa

rakat, és mindezekre a dolgokra nagy gondot fordítson. Ezek

nek ismerete pedig két okból fontos: először is megtanulja, 

hogy országát ismernie kell, hiszen így könnyebb megvédenie. 

Másodszor, a vidék ismeretének gyakorlása által könnyebben 

át tud tekinteni bármilyen tájékot, ahol hadsereget mozgat

nia kell, mert To cana dombjai, völgyei, lápjai, mocsarai 

olyanok, mint a többi vidék hasonló természeti alakulatai, 

ezért valamely tartomány tájait ismerve, könnyű a többit is 

felismerni. Az uralkodó, aki ennek gyakorlásában elmarad, 

a legfontosabb hadvezéri feladatot hanyagolja el: az ellenség 

üldözését, szállásaiknak bevételét, a had vezetését, a harc 

elrendelését és a táborozá t - úgy, hogy foganata legyen. 

Philopoiménró1,65 az akhájok fejedelméről szólva, a történet

írók főként azért maga ztalták, mert békeidőben semmi egyéb

bel nem törődött, mint a hadakozás lehetőségeivel; mikor 

barátaival a szabadban volt, gyakran megállt, és így beszél

getett velük: - Ha az ellens g azon a dombon volna, mi pedig 

seregünkkel itt, melyikünk lenne előnyösebb helyzetben? Ha 
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Yissz8:vonulnának, hogyan követhetnők őket hadirendben? 

Ha ~ISsza akarnánk húzódni, hogyan kellene cselekednünk? 

- :Mig s_~táltak, számba vétette velük mindazt, amire a hada

kozás kozben sor kerülhet, meghallgatta véleményüket, el

mon~ta a magáét, s összehasonlította a többiekével; oly

a?nyira, ho~y a folytonos gy?'korlás miatt a hadsereg vezeté-

eb~~ nem tortén,hetett semrru olyan váratlan esemény, amely
re tustént ne talalt volna orvoslást. 

„ E~ért, hogy elméjét parlagon ne hagyja, a fejedelemnek a 

tortenelmet kell tanulmányoznia, s :figyelemmel kell kísérnie 

a na~~ ~m??rek csel~kedeteit, ~egjegyeznie, miként jártak el 

~áborn _id~Jen, szemugyre venme, mi okozta győzelmeiket és 

'es~tesege~ket, hogy emezektől megmenekedjék, amazokat 

pedig megismételhesse;, rn~ndenekelőtt tegyen úgy, mint vala-

1:1ely nagy ~mber már o előtte, aki egy korábbi, dicsőség és hír 

o~ezte fér:fiu nyomában haladt, s annak tetteihez és cselekede

teihe~. tartotta magát: így mesélik, hogy Nagy Sándor Achil

lest k_ovette, Caesar Sándort, Scipio Cyrust. S ha valaki elol

vasna ~e.nophón Cyrus életéről írott mi'.ivét, felismerhetné, 

hogy S01p1? életében Cyrus dicsőségét áhította, s önmegtartóz

tatásban, ugy~sségben, emberiességben, szabadságszeretetben 

olyan volt, mmt Cyrus Xenophón írásaiban. Ilyen és hasonló 

dolg,okat kell a bölcs fejedelemnek szem előtt tartania; a 

békebe? d?logtalanul nem élhet, hanem munkálkodásával 

g:yarap1tama kell magát, hogy így felkészülvén, ki tudjon tarta
m, ha elpártol tőle a szerencse. 

XX. fejezet 

HASZNOSAK-E AZ ERŐDÍTMÉNYEK 

ÉS HA, ONLÓ DOLGOK, MELYEKET A FEJEDELMEK 

1IANAPSÁG ÉPÍTENEK 

~izon:yos fejedelmek, hogy birodalmukat biztonságban meg

t~1 thas ak, lefegyverezték alattvalóikat; mások a leigázott 

?irodalmakat felosztották; megint mások haragot szítottak sa

Ját maguk ellen; mások meg akarták nyerni a maguk számára 
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uralmuk kezdetén azokat, akik gyanúra adtak okot; egyesek 
erődítményeket emeltek, má ·ok lerombolták és tönkretették 
azokat. S noha mindezekről a dolgokról tévedhetetlen ítéletet 
nem lehet alkotni, hacsak azokat az államokat körülményesen 
meg nem vizsgáljuk, melyekben valami hasonló ~olgot 
végrehajtottak, én mégi beszélni fogok róluk olyan terJedel
mesen, ahogyan ezt a tárgy maga megkívánja. 

Az az eset még nem fordult elő, hogy egy új fejedelem lefegy
verezte volna alattvalóit, őt inkább felszerelte, ha fegyver
telenül találta őket; é ha felfegyverzed őket, ezek a fegyverek 
téged fognak szolgálni, é barátaid lesznek mindazok, akikre 
gyanakodtál, s akik hűségesek voltak, hűséges~k i~ mara~nak, 
s valamennyien a te ügyedért fognak harcolm. Mivel mmden 
alattvalódat amúgy sem feayverezheted fel, elég a fegyvere
seid kedvét keresned, a többiek felől biztos lehetsz, mert kivé
teles bánásmóddal a fegyvereseket elkötelezed magadnak ; 
a többiek pedig beleegye;nek, mert szükségesnek ítélik, hogy 
aki több veszélyt áll ki, többet érdemeljen. Hanem ha lefegy
verzed őket ellenükre te zel , é kimutatod bizalmatlanságo
dat, akár 'gyávaságuk, akár megbízhatatlanságuk miatt 
teszed is; s mind az egyik, mind a másik vélekedésből csak 
gyűlölet származik ellened. S mivel nem maradhatsz fegy~er
telenül, szükségképp z oldos hadsereghez fogsz folyamodm, ez 
pedig olyan, amilyennek fentebb elmondottam; de még _ha 
megfelelő is, soha akkora nem lehet, hogy hatalmas ellensége1d
től, gyanakvó alattvalóidtól is megvédjen. ~zér_t az új fejede
lem újonnan szervezett birodalmában mmdig hadsereget 
szervezett. Hasonló példákban bővelkedik a történelem. Ha
nem amikor a fejedelem úgy szerez új országot, hogy azt tag
államként régebbi birtokaihoz csatolja, akkor ezt az államot 
le kell fegyvereznie, azok kivételével, akik az új ország meg
szerzésekor oldalán harcoltak· de idővel és alkalomadtán eze
ket is gyöngíteni kell é erejüktől megfosztani, s úgy intézni a 
dolgokat, hogy birodalmad minden fegyvere saját katonáidé 
legyen, akik már régebbi birtokaidon is melletted álltak. 

Eleink közül azok, akiket bölcsnek ítéltünk, gyakran mon
dogatták, hogy Pi toiát a pártjai, PisáL pedig az erődítményei 
révén lehetett kézre kP,rÍteni; ezérL a körülöttük levő területe-
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ken viszályt szítottak, hogy könnyebben megtarthassák őket. 
Ezt abban az időben, amikor Itáliában valamelyes egyensúly 
uralkodott,_ helyé:1valónak mondhatták; de nem hiszem, hogy 
man~pság 1lyesm1t _ lehetne tanácsolni, mert a megosztottság 
s~nkmek, nem tesz Jót; épp ellenkezőleg, mihelyt ellenség köze
lit, __ a partoskodó városok tüstént elesnek, mert gyengébb 
feluk 3:z ellei:séghez csatlakozik, a másik rész pedig nem tudja 
tartam magat. 

A velenceiek is , úgy hiszem, a fenti gondolatoktól indíttatva 
t~mogatták az alájuk vetett vidékeken a guelf és ghibellin 
partot, s habár soha nem engedték, hogy véres összeütközések
re sor kerülj_ön, az ellentétet mégis szították közöttük, nehogy 
a me?kaparmto~t városok, melyeket egymásnak ugrasztottak, 
egysegesen tud1anak ellenük szegülni. Később azonban ez 
nem vált a javukra, mert mihelyt Vagliánál vereséget szenved
tek, _a városok egy része fellázadt, és megfosztotta őket bir
t~kaiktól. ~ ilyen elj,árás a fejedelem gyöngeségét sejteti, 
h1,s~~?- , a v1rágzó __ ~-rszag~kban so~~e~ engednek meg ilyen 
partut~seket, __ s kulonben 1s csak bekmdoben lehet jó kimenete
le, a_nukor ko.nnyebb_ a_z alattval?kat orruknál fogva vezet
getru, mert mihelyt k1tor a háboru, ez a módszer megmutatja 
csalóka voltát. 
. A fejedelmek nagysága kétségkívül akkor mutatkozik meg 
iga~_án,_ ha az elébük tornyosuló nehézségeket és az ellenállást 
lekuzélik, ezért a szerencse különösen kedvez az új fejedelem
ne_~, ~a ellenséget á~lít elébe, ~iszen az ilyennek nagyobb 
zuksege van a teluntélyre, mmt az öröklött uralommal 
rendelkezőnek, és az ellenség, ellene cselekedvén, okot ad rá 
ho&y a fejedel~m legyőzze, így éppen azon a létrán jut följebb: 
amit elle~_ségei ~ámasztottak elébe. Emiatt sokan úgy ítélik, 
hogy ~ bolcs feJedelemnek, ha erre alkalma nyílik, ravaszul 
valamilyen ellenséget kell szereznie, úgy, hoay azzal végezvén 
nagysága növekedjék. o. ' 

, Egyes fejedelmek, különösen az újak, megbízhatóbbaknak 
es hasznosabbaknak tartották azokat az embereket, akikre 
ur~lkodásuk kezdetén gyanakodtak, mint azokat, akikben 
elemte megbíztak. Pandolfo Petrucci,66 Siena fejedelme inkább 
azokra építette uralmát, akikre gyanakodott, mint a többiekre. 
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Nem lehet azonban minderről általánosságban beszélni, mert 

a dolog esetenként változik. Csak annyit mondok, hogy mind

azokat, akik az uralkodás kezdetén ellenszegültek, egyébként 

pedig támaszra lett volna szükségük, könnyűszerrel és mindig 

meghódítja magának a fejedelem; ezeknek ugyanis nagyobb 

hűséggel kell szolgálniuk, mert tudják, hogy tettekkel kell 

elfelejtetniük a róluk kialakult rossz véleményt. Így a fejede

lem jobban fel tudja használni őket, mint azokat, akik mindig 

biztonságban szolgálták, s ezért dolgait elhanyagolják. 

És mivel a tárgy megköveteli, nem akarom említetlen 

hagyni, hogy azok a fejedelmek, akik belső segítséggel jutottak 

egy állam birtokába, gondolják meg, hogy milyen erők indí

tották támogatóikat támoaatásukra, s ha nem az irántuk való 

természetes szeretet, hanem a korábbi állammal való elégedet

lenség sarkallta őket, igen nehéz megőrizni a barátságukat , 

mert szinte lehetetlen reménységüket valóra váltani. S ha 

példákkal, melyekkel mind régi, mind új események szolgál

nak, mindezt eléggé meaviláaítom, látni lehet majd, hogy sok

kal könnyebb azoknak a támogatására szert tenni, akik a 

korábbi állammal elégedettek voltak, tehát az új fejedelem 

ellenségei, mint azokéra, akik állapotukkal elégedetlenek 

voltak, az ő oldalára álltak, s hódításához segédkezet nyújtot

tak. 
Országuk biztonsáaa érdekében a fejedelmek erődítménye

ket szoktak emeltetni hogy megzabolázzák és féken tartsák 

azokat, akik ellenük terYeket kovácsolnak, s hogy biztos mene

dékük legyen valamely hirtelen támadással szemben. Én 

dicséretesnek vélem ezt az el járást, mert ab antiquo használatos . 

Napjainkban fes er Ticcolo Vitelli Citta di Castellóban mégis 

lerontott két erő éget, hogy azt az államot megtartsa. Guido 

Ubaldo, Urbino hercege,67 visszatérve birokába, amelyből 

Cesare Borgia keraette ki, földig romboltatta a tartomány 

valamennyi erődítményét és úgy gondolta, nélkülük nehezeb

ben fogja majd államát elveszteni. A Bentivogliók Bolognába 

való visszatértükkor ugyanezt tették. Az erődítmények tehát 

a pillanattól függően h zno ak vagy haszontalanok, s ha egy

felől hasznodra vannak i , má felől károsak. És mindezt így 

lehet taglalni: az a fejedelem, aki inkább fél a néptől, mint a 
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k~lső ell~ns~~től, erődítsen, hanem aki jobban fél az idegentől, 
mmt a neptol, hagyjon fel vele. A Sforza-háznak több háborút 

o~ozott a milánói vár, melyet Francesco Sforza építtetett 

m~nt, bármilyen zűrzavar abban az államban. A leghasznosabb 

erőd1tm~ny tehát, ha a nép szeret: mert akárhogy körülbás

tyázod 1s magad, ha a nép gyűlöl, nincs menedéked, mert ha 

f~gyvert ragadott, mindig akad idegen, aki a nép segítségére 
siessen. 

Azt láthattuk, hogy a mi időnkben egyik fejedelemnek sem 

v~ltak ez~k hasznára, hacsak nem Forli grófnőjének, amikor 

hit~~se, G1rolamo gróf meghalt; az erődítmény segítségével me

nekult m?g a népharag ~lől, kivárta a Milánóból érkező segítsé

get, é~ v1sszafogla~ta birtokát. Ám akkor olyan idők jártak, 

hog! idegen nem siethetett a nép segítségére; később azonban 

neki sem so~at használhattak az erődítmények, hiszen amikor 

Ce~are Borgia megtámadta, az ellenséges érzelmű nép egyesült 

az 1d~genekkel. Ezért akkor is és korábban is többet ért volna 

számara az, ha a nép nem gyűlöli, mint maguk az erődítmé
nyek. 

~érleg?lvé1:, t~hát ezeket a dolgokat, egyaránt dicsérem azo

kat is, akik eroditenek, és azokat is, akik nem; de minden eset

ben megrovom azt, aki az erősségekben bízva kevésbe veszi 
népei gyűlöletét. 
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A HAD::\IŰVÉSZETRŐL 
(Arte della guerra) 

(Opere di Vol. V. Firenze, 1820.) 

FABRizro:68 109. a) Akik erről (ti. a katonák kiválasztásáról) 

írtak, mind egyetértenek abban, hogy jobb ezeket vidékről 

választani, mivel ezek nélkülözésekhez szokott emberek, 

bírják a fáradozá okat, hozzáedződtek , hogy a napon álljanak, 

s kerüljék az árnyékot. Tudnak bánni a fegyverrel, ismerik az 

árokásást és a teherhorclá t hiányzik belőlük a ravaszság és a 

rosszindulat. Ebben a tekintetben azonban az a véleménvem, 

hogy mivel kétféle katona van, gyalogos és lovas, a gyalogo

sokat vidékről, a lovasokat a városokból választanám. 
Cosu:ro : Milyen korból választanád? 
F ABRIZIO: A tizenhetedik évtől a negyvenedikig venném, ha 

új katonaságot állítanánk fel. Amikor ezt befejeztem, utólagos 

megerősítésre mindig tizenhét éveseket vennék. 
CosrMO: Nem értem jól ezt a megkülönböztetést. 
F ABRIZIO: ::\fegmondom neked: Amikor új katonaságot 

állítok fel, amilyen még nem volt, szükséges lenne mindazokat 

az embereket kiválasztani, akik legalkalmasabbak lennének, 

mert katoná kodá ra alkalmas korban vannak, mert úgy lehet 

lehet őket oktatni, mintha csak magamnak mondanám. 

:Mikor azonban a kiválasztottakat azokba a helységekbe vin

ném, amelyek a rendelteté i helyeik, a pótlá t mindig a tizen

hét évesekből venném mert az idő ebbeket már kiválasztot

ták és besorozták. 
Cosrn:o: Hogyan vezetnél be ehhez hasonló rendszabályt a 

mi országunkban? 
FABRIZIO: Elmondom én neked szívesen. Úgy fegyverez-
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ném ~el, vezetném és gyakorlatoztatnám embereimet, hogy 

nem 1s tudom, vajon vannak-e már ilyen rendezett katonáid. 
CosIM:o: Tehát dicséred azt a rendszabályt? 
FABRIZIO: Miért kívánnád, hogy elítéljem i 
ÜOSIMO : Nekem még senki se bizonyította be ezeket, ezért 

más a véleményem. 
FABRIZIO: Vigyázz, nem a te hibád-e hogy még nem ismer-

ted fel igazam. ' 

ÜOSIMO: Látom, hogy ez nagyon a szíveden fekszik, mégis 
meg akarom mondani, hogy másoknak mi kifogása van e 

r~ndszer ellen, ho~l aztán annál jobban bizonyíthassam iga
zat. Ezeket mondJak, vagy haszontalan, és ha benne bízunk 

elv~szítj~k a~ ~ll~mot, vagy pedig nagyon is célravezető, é~ 
attol, aki seg1tsegevel kormányoz, könnyen meg is ragadhatja 

a hatalmat. A rómaiakat hozzák fel példaként akik éppen 
saját s~regeik által vesztették el a szabadságot.' Felhozzák a 

velence1~~-t és a fr3'.ncia kir~lyt, akik, hogy ne kelljen engedel
mes~edniuk egy sa1át polgaruknak, mások fegyvereivel élnek. 
A király lefegyvereztette saját embereit, hogy könnyebben 
paranc~olhasson nekik. Mégis inkább attól tartanak, hogy 

kat~ná1d hasznavehetetlenek, s erre két fő okot hoznak fel. 

Egyik az, hogy gyakorlatlanok, a másik az, hogy erőszak 
nem meg~;yőződés kén_yszeríti őket _arra, hogy katonáskodja~ 
nak, az eroszak_ból pedig soha semmi jó nem származik. 

FAB~IZIO: Mmdezek a~ érvek, amelyeket felhozol, olyan em
berektol származnak, akik a dolgokat kissé távolról szemlélik 

s e~t neked nyilvánvalóan be is fogom bizonyítani. Elsősorba~ 
ami a hasznavehetetlenséget illeti, azt mondom, hogy nincs 
hasznosabb katonaság, mint a saját, és nem is lehet saját 
katonaságot felállítani , csak az említett módon. És mivel ezen 

nen:i lehet vitatkozni, nem akarok erre sok időt veszteni, az 

a~t1k történelem összes példái úgyis mellettem szólnak. És 
imvel felhozzák a gyakorlatlanságot és az erőszakot, azt 

mondom, hogy valóban, a gyakorlatlanság kevés bátorságot 
er,edményez, és az erőszak elégedetlenséget szül. Azonban a 

batorságukat és begyakorlottságot meg lehet szerezni a fel

fegyverzésükk~l, begya}rnrlásukkal és megfegyelmezésükkel, 
ammt azt maJd ezen ervelés során magad is megláthatod. 
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Ami pedig az erőszakot illeti, meg kell értened, hogy azok az 
emberek, akik a fejedelem parancsából a katonasághoz kerül
nek, sem teljesen kényszerítve, sem teljesen önként nem jöhet
nek, mert a teljes önkénte ég azokat a helytelen dolgokat ered
ményezné, amikről fentebb zóltam, vagyis hogy akik jönné
nek, nem lennének válogatottak és kevesen lennének. Ugyan
így a tiszta erőszak is ro sz eredményeket szülne. Középutat 
kellene tehát elfoglalni, hogy ne legyen se teljes erőszak, se 
teljes önkéntesség, hanem vezesse őket az a tisztelet, amit a 
fejedelem iránt éreznek, jobban félnek annak megvetésétől, 
mint a fenyegető bünteté től. És így mindig úgy lesz, hogy az 
erőszak keveredik az önkénte séggel, ily módon születik az elé
gedetlenség, amelynek ro z kihatásai lehetnek. Ezzel nem 
azt állítom, hogy nem lehet ezt a katonaságot legyőzni, mert 
mind a római s~regeket, mind Hannibál seregét annyiszor le
győzték már. Ugy láthatod, nem is lehet olyan hadsereget 
felállítani, amelyet má ok semmiképp sem győzhetnek le. 
Ezért a te bölcs embereidnek nem azt kell tekinteni haszna
vehetetlenségnek, hogy egyszer már csatát vesztettek, hanem 
hinniük kell abban, hogy ahogyan veszít, úgy győzni is képes 
és helyre tudja hozni a ve zteségeket. Amidőn ezt megértették, 
úgy fogják találni, hogy a hibák nem a módszerben, hanem a 
még mindig nem tökéletes gyakorlatban rejlenek. Ahogy meg
mondtam, gondoskodni kell róluk, a rendszert nem kárhoztat
ni kell, hanem javítani kell rajta. Majd lassacskán megérted, 
hogyan kell azt c inálni. mi pedig ezt a kételyt illeti, hogy 
ilyen rendszer nem veszi-e el tőled az államot, egyikőtöknek, 
aki a hadsereg vezetője, azt felelem, hogy a törvényes és a 
megrendszabályozott hadsereg, amely a saját polgárokból és 
alattvalókból áll, oha nem okozott kárt, sőt mindig hasznos 
volt, és tovább lehet sértetlenül megtartani a városokat e 
hadsereg révén, mint anélkül. (1120) 
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II. KÖNYV. (1300) 

Elegendő , ha csak ennyit mondok a jelen fegyverkezési 
módról. A gyalogosoknak védelmükre vasmellényük és táma
dásra egy kilenc rőf hosszú lándzsájuk van (egy rőf kb. 58 cm), 
a~it pikának hívnak, oldalukon - a végén inkább kerek, 
mmt hegyes - kard. Ez általában a mai gyalogság fegyverzete 
~er~ kevesen vannak, akiknek a karját és a derekát páncél vé
di, sisakja pedig_szinte senkinek sincs. Néhányan a pika he
ly,ett ala?árdot v1,selnek, ez olyan lándzsa, amely, mint tudod, 
harom rőf hosszu, és hasonló vasa van, mint a fejszének 
közöttük arkebüzösök állnak, akik tüzelésükkel ugyanazt ~ 
~~?lgálatot teszik, amit régebben a parittyások és számszer
i1aszok. Ezt a fegyverkezési módot a németek találták ki 
~ől~g svájciak, akik szegények voltak, de szabadon akarvá~ 
elm, arra kényszerültek, hogy Romagna fejedelmeinek becs
vágyáért ragadjanak fegyvert, akik gazdagok lévén, lovakat is 
tudtak tartani, amire azok az emberek a szegénység miatt 
nem voltak képesek. Ebből az származott, hogy mivel gyalo
g?san harcoltak és védeni akarták magukat a lovas ellenség
től, meg kellett keresniük a régi módszereket és olyan fegy
vereket kellett találniuk, amely megvédi őket a lovasság 
~~madásától. Ez _a szükséglet tartotta fenn, vagy találta meg 
UJra náluk a régi csatarendet, amelyek nélkül, mint minden 
okos ember állítja, a gyalogság teljesen hasznavehetetlen. Ezért 
fegyverként a pikát használták, amely nemcsak a lovasság 
feltartóztatására, hanem legyőzésére is igen használható fegy
ver. És eme fegyver képességénél fogva, valamint az elmondott 
ri:tóds_~erek révén, akkora bátorságot szereztek a németek, hogy 
tizen~t- vagy húszezer közülük megtámadhat bármely nagy
~~ámu lov~sságot, az el~últ huszonöt év alatt elég sok példá
Jat láttuk is ennek. És v1tézségüknek e fegyverekre és ezekre a 
hadrende~re ~lapított -példái oly nagyok, hogy miután 
Károly király atkelt Itáliába, minden nemzet őket utánozta 
olyannyira, hogy a spanyol seregek igen nagy hírnévre tettek 
szert. 
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(1430) 

CosIMO: Manapság milyen gyakorlatokat végeztetné! em
bereiddel? 

F ABRIZIO: Elegendőek azok, amiket elmondottam; vagyis 
futni, vívni, gyakorlatozni a számszeríjjal és az íjjal, amihez 
hozzáteszem az arkebüz nevű, új, és amint tudjátok, szükséges 
fegyvert. És ezekhez a gyakorlatokhoz szoktatnám államom 
egész ifjúságát, de nagyobb szorgalommal és gondossággal, 
mint ahogyan ezzel a katonasággal kapcsolatban írtam. És 
mindig a szünnapokon gyakorlatoznának. Azt is szeretném, 
ha úszni is megtanulnának, ami nagyon hasznos dolog, mert 
nincsenek mindig a folyókon hidak, nem állnak mindig ren
delkezésre hajók sem, úgyhogy ha a hadsereged nem tud úszni, 
sok lehetőségtől meg lesz fosztva és ez bizony sok károdba 
kerülhet. A rómaiak nem másért rendelték el, hogy az ifjak a 
„Marsmezőn" gyakorlatozzanak, minthogy közel lévén a 
Tiberis, hozzá tudjanak szokni a gyakorlat fáradságaihoz a 
szárazföldön, felélénkül jenek a vízben és gyakorolják az úszást 
is. A régiekhez hasonlóan azokat is gyakorlatoztatnám, akik 
a lovasságnál szolgálnak, ez nagyon szük8éges, mert a lovaglás 
mellett megtanulnák a harchoz zükséges egyéb dolgokat is. 
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BLAISE DE MONTLUC 
(1501-1577) 

Az armagnaci kisnemes családból származó Montluc egész életét a katonáskodás töltötte 

be. Mond(lsa: ,,A béke napjai nekem éveknek sz(tmltottak", jól jellemzi gondolkodásmódját. 

P(llyafutásá,t egyszer(í katonaként kezdte. Az Itália birtoklásáért folytatott háborűban 

azonban a tehetséges és bátor katona hamarosan emelkedett a ranglétrán. Egyik legneveze

tesebb haditette a cerisolei diadal volt (1544. április 14 .), amelyben gascogue-i arkebüzösei 

élén kitüntette magát. Ugyanebben az évben tábornokká nevezték ki. Alt(lbornagyként 

sikerrel védte Sien(lt (1554. jó!ius-1555. április), majd fontos szerepet játszott Thionville 
ostromában. 

Az 1562-ben meginduló va!iásháborűkban Montluc a katolikusok oldalára állt. Érdemei 

elismeréseként III. llenrik király 1574-ben Franciaország marsalljává nevezte ki. 

Kommentárjait, melyben egy Mborűban eltöltött élet gazdag tapasztalatait örökltette 

meg, 1570 után írta. Tanulmánya hamarosan rendklvül népswr(í lett. IV. Heurik király „a 

katona bibliájának" nevezte el. 
E népszerOség okát azzal magyarázhatjuk, hogy Montluc alaposan ismerte a katonaélet 

minden fény- és árnyoldalát, ezt a gyalogság kapitányához intézett flgyelmeztetéséblll Is 

vil!ígosan láthatjuk. Dár gyakorlati ember, s ezért meg sem k!sérelte, hogy rendszerbe fog

lalja a hadtudomány legf/lbb törvényszertlségeit, a tapasztalt katona éles szeme azonban 

egyeseket, !gy pl. a ttlzfegyverek jelentőségét világosan meg!Cttta. MOvének másik jellemzll 

sajátossága a t(lmadás, az ütközet jelentőségének felismerése. 

Mindezeken túl munki\sságának legfőbb értéke, hogy a francia zso ldostlszt korának tipikus 

gyermeke volt, s !rl\saiból meglepll frlsseséggel árad a XVI. század levegllje, a kor minden 

kisebb-nagyobb problémáját meglepő szemléletességgel tárja az olvasó elé. Elsősorban ez 

teszi munkáját maradandó értékOvé. 
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FIGYELMEZTETÉS 

A GYALOG ÁG KAPITÁNYAIHOZ 

(Oomnumtaires . Paris, 1911. 28-35. p.) 

Nektek szól első orban: Kapitányok, tár aim, talán hasz
notokra válik. Biztosak lehettek benne, hogy miután oly so
káig viseltem a tisztségteket é annyi ideig voltam gyalogos 
kapitány, három ízben pedig tábormester és ezredes is, el
hihetitek, hogy egyet s mást megtanultam, és hosszú tapasz
talataim során sok kapitánynak láttam a szerencséjét, ámde 
soknak a balszerencséjét i . Az én időmben a hadsereg és a ne
messég meggyengült, egyesek vérpadon fejezték be életüket, 
másokat megszégyenítettek, és visszavonultak birtokaikra. 
Sem a király, sem más nem számított többé rájuk. Ezzel szem
ben olyanokat is láttam, akik mint pikások kezdték hat frank 
zsoldért, de olyan szép haditetteket hajtottak végre, és olyan 
tehetségről tettek bizony áaot, hogy noha szegény parasztok 
fiai voltak, mégis sokkal többre vitték bátorságukkal és ered
ményeikkel, mint ok nemes. És miután ezek a dolgok a sze
mem láttára mentek végbe, c akis az igazat mondhatom el ró
luk. Bár magam neme ember vagyok, mógis fokról fokra emel
kedtem fel, mint a legtöbb szegény katona ebben az ország
ban: én ugyarús olyan nemesember :fiaként jöttem a világra, 
akinek az apja minden vagyonát eladta, kivéve nyolcszáz 
vagy ezer livre-t kitevő járadékát, illetve jövedelmét. Miután 
pedig a hat testvér közül én voltam a legidősebb, Montluc né
ven ismertek meg, mfrelhogy ez a mi házunk neve. Életemben 
annyi veszélyt é kudarcot éltem át, mint egyetlen katona vagy 
kapitány sem, anélkül , hoay valaha is szemrehányás ért vol
na parancsnokaim ré zéről. )Jindig kitüntettek és megbecsül-
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tek annál a csapatnál, ahol voltam. Annyira, hogy ha vala
milyen nagy fontosságú vagy kockázatos vállalkozásról volt 
szó, a király hadnagyai és az ezredesek azonnal rám osztották 
ki a feladatot, s nem a hadsereg más kapitányára. E könyv 
tanúskodik majd erről. 

Attól kezdve, hogy a zászló alá léptem, mindig tudrú akar
tam, hogy mi a teendője annak, aki parancsol, és tanultam 
a más kárán. Elsősorban is száműztem magamtól a kártyát, 
a bort és a kapzsiságot; láttam, hogy azok a kapitányok, akik 
hajlamosak az ilyen káros szenvedélyre, sohasem lettek nagy 
emberek, sőt gyakrabban elérte őket a balszerencse, amelyről 
már beszéltem. Ezért űztem el magamtól mind e három dol
got, amelyet az ifjúság könnyen magáévá tesz, és amelyek 
n~gy károkat okoznak, rontják a parancsnok hírnevét és te
kmtélyét. A szerencsejáték annyira leigázhatja az embert, 
h~gy semmi mást nem csinál és semmi másra nem gondol, 
~lllt a nyereségre vagy a veszteségre. Mert, ha nyersz, egyre 
to?bet ~ell fáradozno~ azért, hogy olyan embereket találj, 
akikkel Játszhatsz, IDivel elterjed rólad a hír, hogy mindig 
11:y-e~:sz. Igy aztán nem gondolsz másra, csak a játékra, míg 
Y~gul mindenedet elveszted. És, amikor ide jutottál, itt a két
se,gbeesés; éjjel-nappal csak azt keresed, hogy hol szerezhetnél 
penzt, hogy újra játszhass és megkísérled visszanyerni, amit 
elvesztettél. És hogy képzeled, így el tudod végezni a király ál
tal rád kiszabott kötelességet, ha másra fordítod idődet. 
Ahelyett, hogy azon tűnődnél, miként járj túl az ellenség eszén, 
azon gondolkozol, hogy miként csalj a kártyán vagy a kockán. 
Ez teljesen eltérit a kötelességedtől. Rendszeresen katonáid kö
~ött kellene lenned, hogy amennyire lehet, név szerint meg-
1 merd őket, és megakadályozd, ha valamilyen nem illő dol
got szándékoznának cselekedrú, nehogy a király hadnagya 
vagy az ezredes szemrehányást tehessen neked. Főleg pedig 
azért, hogy magukra hagyva őket, fel ne lázadjanak, mert 
semmi sem veszélyesebb egy században, mint a lázadás. Ho
gyan tudhatod telj es szívvel ellátni a rád bízott feladatot, ha 
gondolatban mindig a játékkal vagy elfoglalva, amely száz és 
száz csetepatét ró rád naponta és kivetkőztet önmagadból 1 
Kerüljétek, pajtásaim, kerüljétek, kérlek benneteket, ezt a gonosz 
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bűnt, amely szemem láttára okozta többek romlását, nemcsak va

gyonukban, de becsületükben és tekintélyükben is. 

Ha a bor rabjai vagytok, nem kerülhetitek el, hogy ugyan

olyan bajba ne ju atok, mint az, aki játszik. Mert nincs még 

egy dolog a világon, amely annyira elbágyasztaná a lelket és 

annyira csalogatná az álmot a szemedre, mint éppen a bor. 

Ha nem iszol, nem is e zel annyit, mert a bor evésre ösztönöz, 

hogy tovább élvezhe daz ivás gyönyörét. A végén pedig, még 

mielőtt abbahagynád borral és hússal teli étkezésedet, máris 

aludnod kell, és kevé időd marad, hogy katonáid és pajtásaid 

között vagy az ezredes é a tábor mester mellett légy, hogy 

meghallhasd, amit azok a király hadnagyától megtudtak, és 

kifigyelhesd, hogy vajon nem kínálkozik-e valamilyen alka

lom, ahol érvénye ítheted bátorságodat és okosságodat. De az 

ivás más veszéllyel i jár: ha a kapitány részeg, nem tud pa

rancsolni, még kevésbé engedelmeskedni, ezenkívül ok nélkül 

kezdi verni katonáit. De még akkor is, ha oka lenne rá, először 

figyelmeztetéssel, majd fenyegetéssel kell büntetni, rámutat

va, hogy ha még egy zer előfordul, nem várhat mást, csak 

a büntetést. És nem jobb-e, ha katonáidat szóval és fenyege

téssel bünteted, mintha az ital hatása alatt karddal vágod és 

megölöd őket, vagy tagjaikat megc onkítod ! És ne hidd, hogy 

jobban fognak félni tőled, legfeljebb minden katonád halálo

san gyűlölni fog. É milyen együttműködést várhatsz olyan 

katonáktól, akik gyűlölnek? Kérlek, higgy nekem: mert volt 

annyi tapasztalatban részem, mint másoknak az én korom

ban. Láttam három kapitányt meghalni katonáik kezétől, 

hátulról ölték meg őket, a rossz bánásmódért, amiben részük 

volt. Olyan emberek ők is, mint mi, nem állatok; ha mi nemesek 

vagyunk, ők meg katonák; kezükben fegyver van, amely öntuda

tossá teszi azt, aki viseli. Boros állapotban gyakran már az első 

hibánál megfontolás nélkül rájuk rontasz: hiszen magadonkívül 

vagy. Egyébk 'nt i a király hadnagya vagy ezredesed és tá

bormestered soha nem bíz meg valamilyen megtisztelő vállal

kozással, amely pedig oka lehetne előléptetésednek, mert ezt 

mondják: ,,Olyanra bíznánk a vállalkozást, aki éppen abban 

az órában ré zeg, amikor józannak kellene lennie, hogy meg

ítélhesse a tennivalót? ak elve zejtené az embereket, é hi-
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bája vesztünket okozná." Ő, milyen rossz lesz a hírneved a bor 

miatt, és semmi érdemes dologra nem tartanak képesnek. Ke

rü1 jétek, pajtásaim, kerüljétek ezt a gonosz, az előbbinél is hit

ványabb és piszkosabb bűnt/ 

A kapitány ne legyen kapzsi, amint az a világban szokásos. 

Mert ha a bor és a játék egymás barátjának nevezhető, mind

kettőjükhöz társként szegődik a kapzsiság. S ez az, ami millió 

bajt okoz. Elsősorban, a kapzsiság éppoly vagy még nagyobb 

ba3okat okoz a kapitánynak, mint bármilyen más bűn. Mert 

ha engeditek, hogy úrrá legyen felettetek, akkor soha nen~ 

lesz mellettetek olyan katona, aki valamit is ér. Minden jó 

ember elkerül benneteket, mondván, hogy többre értékeltek 

egy legyet, mint egy derék embert, s így csak a hitványak ma

radnak meg mellettetek, és az első alkalommal, amikor ki kelle

ne tenned magadért, elhagynak, és életedet veszted vagy ma

gadr~ maradsz. És ne hidd, hogy akár haláloddal, akár életed

del v1sszan~erheted elvesztett hírnevedet. Mert, ha meghalsz, 

mé~ akkor 1s, ha megtetted kötelességedet, azt fogják mon

daru, hogy mértéktelen kapzsiságod okozta halálodat, mivel 

n~m voltak századodban derék emberek. Ha viszont megmene

kulsz, mert elfutottál, biztos lehetsz benne, hogy olyan bélye

g_~t sütöttél homlokodra, amit igen nehéz lesz valaha is letö

rolnöd, és csak életed legnagyobb kockáztatása árán oszlatha

tod el a hozzád ragadt rossz hírnevet. Nehezen kerülheted el, 

hogy ~kár életedet, akár valamely tagodat el ne veszítsd: 

i:,gyanis rendszerint ez a fizetsége a vakmerőknek. És az összes el

ism~rés, amiben részed lesz, csak annyi, hogy azt mondják: 

a ketsé~beesés, az elkövetett hiba cselekedtette meg veled 

az~, amit tettél, nem pedig aj6 kedv vagy ajó szándék. Ó, meny

~YI egyéb szerencsétlenségről írhatnék, ami elérheti és már el

erte a kapzsi kapitányokat! 

J,ól tudom, azt mondjátok: ,,És mit csináljunk, ha nem ta

kar1tunk meg magunknak pénzt és nem nyerünk a katonák 

zsoldján? Ha a háború befejeződik, mehetünk invalidusok há

f.~ba, mert sem a király, sem senki más nem törődik majd ve-

unk, jómagunk pedig szegények vagyunk." 

Már az is nagy dolog lenne, ha a király vagy a hadsereg 

akár csak tucatnyival rendelkezne. Igyekezzetek tehát, hogy 
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bátorságotokkal, oko ágotokkal és erényeitekkel e tucat közé 

kerüljetek, hiszen ez a tizenkettő sem élhet örökké. Az egyik 

meghal, s ha nem is tudtok egyelőre közéjük kerülni teljesen, 

kíséreljétek meg félig ha a következő is meghal, már köztük 

is vagytok. És azt gondoljátok, a király vagy a hercegek, akik 

ismerik értéketeket, engednék, hogy menhelyre menjetek? 

Ne féljenek ettől az okos és a bátor kapitányok, csak az iszá

kosak, a szerencsejátéko ok a kapzsik és a semmit érők. 

Mert, ha nagy dolgoknak zentelik életüket, igyekezetükkel 

és éberségükkel eltávolítják maguktól ezeket a bűnöket, sem

miben sem fognak hiányt szenvedni. Megmondtam, hogy még 

az is sok lenne, ha egy tucatra való akadna belőlük a tábor

ban. De még akkori , ha százával lennének, elég gazdag a ki

rály, hogy ne kelljen menhelyrn menniük. De ha a király ma

ga nem gondo kodhatna rólatok, nem akad-e vajon egy her

ceg vagy egy főúr, aki a háborúban felfigyel rátok, és aki elég 

gazdag ahhoz, hogy maga mellé vegyen, és megtalálja a mód

ját, hogy a királynál közbenjárjon érdeketekben és néhány 

rendfokozattal előléptes en? Másrészt pedig, elhiszitek, hogy 

a király ugyanabban a rendfokozatban hagy benneteket? Ne 

higgyétek. Mindig an-a törekednek ugyanis, hogy azokra bíz

zák a nagy feladatokat, akik jól ellátták a kicsiket. Kerüljétek 

el tehát ezt a hiti;ány blínt, amely annyi szerencsétlenségbe visz 

benneteket. 
Hogy én magam is olyan zegény katona voltam-e, mint 

ti? Hogy annyi hitván kapitány volt-e és van-e, akit a király 

és az egész világ nagy becsben tart? Mi vagyunk-e azok, akik 

a katonák pénzébó1 gazdagodtunk meg? zolgálatunk ellátása 

közben elkövetett csalá ainkkal harácsoltunk volna össze 

nagy vagyonokat? okat tudnék megnevezni a mi Guyenne

ünkből, akik semmit em zereztek és ne tudnánk másokat is, 

akik ötszáz ecure em tett k szert? Ezért vajon megvetik 

őket? Kórházba mennek? A király, a királynő, a trónörökös 

és az udvar ös ze hercege é főura számba ve zik a megbecsü

lést, amit az eg z világ érez hírnevük iránt, és amelyet oly 

sok főúrnál meg zereztek. É ha hazájukban vannak (ahol 

senki sem lehet próféta), kicsik és nagyok nem zületésükért 

és nem vagyonukért ti ztelik őket, hanem érdemeikért. 
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- ASSAUI JÁNOS 

(1561-1623) 

Orániai llfóric herceg kat · d . 
számára Közül(lk Já N onai gon ol~tait elsősorban tnu!tványai füizték meg az utókor 

moz alo~ nos, assau-Siegem gróf, Oránlai Vilmosnak, a németalföldi szabadsá -

1587~t/ll ro:~:t~a:,:~:t6~nek unokaöccse nevét em~lthetjük elsllsorbnn. Tevékenysé:e 

r ) 
1 

„ za adságharccal. Tapnsztalatnit J 587-ben Megjegyz~sek" (Obser 

va iones e mu munkájában összegezte. " -

Hosszabb idl!t töltött Németorez',gbai jd s é 1 „ 
felállltotta Euró 1 ó k . ' 1

' ma v e orszagbnn, majd hazatérve Slegenben 

h . pa e s orszer(l tisz tképz6 iskoláját. Az iskola azonban néhán év mű v 

armi~céves hábor~ za_varos viszonyai között beszüntette m0ködését. y 
I a a 

Nas:aul János több Jelentős katonai munkát !rt. Rözülilk a Megjegyzések" (Ob t· 

nes, l.>97-1620) a régi perzsák, görögök és rómaiak had . " serva 10-

Clriechen und Römer Kriegführung 1027) és A . '1 é viseJésé:ől (Von der altcn Perser, 

T 
• • ., ie en n mct haduizyről" ( Disc d ·t · 

eutsche Kriegswesen belangenclt." 1608.) emelhetők ki. " . uss er i z1ge 
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GRÓF A AU-SIEGENI JÁ OS 

,,:MEGJEGYZÉSEI"-BŐL 

(Observationes des Grafen Johann des Mittleren 

von assau-Siegen) 

(Kriegskundige aanteckenungen vor Johan der Middelste von Nassau. 

Door Wijn. J. W. Utrecht, Kemin ez Zoon, 1947.1 -4. p.) 

Ezeket a megjegyzé eket az én nagyságos uram, a fiatal 

János gróf úr jegyezte fel, amikor különböző alkalmakkor 

Németalföldön tartózkodott. Móric gróf69 a tartományok ol

dalán70 bizonyos váro okat és várakat ostromolt és vett be . 

Ezekben az ostromokban a mi nagyságos fiatal János gróf 

urunk is személye en ré zt vett, és minden feljegyzésre érde

mes dolgot szorgalma an megfigyelt. Különösen Steenwijknél 

(1592), Coevordennél (1592), Geertruidenbergnél (1593), Moer -

nél (1597) és Groningennél (1594). Ezek a megjegyzések mind

azt megértetik é megörökítik, ami 1597 novemberében tör

tént, részben bizon o sorrendbe hozva, részben ahogy azt 

a gyakorlatban Yégrehajtották.71 

:\IEXETEK RENDJE 

Móric gróf igen jól meg zervezte meneteit. A hadi szokások 

szerint mindig néhány zá zló72 lovasból és gyalogezredből álló 

elővédet küldött ki, azt követte a szintén lovasokból és gya

logosokból álló derékhad, majd az összes szekér és a vonat, 

azután az utóvéd, mely szintén lovasokból é gyalogosokból 

állt, végül a lova é gyalogos csapatból álló tartalék, ezt azon

ban csak akkor alkalmazta, ha a szükség úgy kívánta. 

Ami a lova ágot illeti , egyik zászló rendszerint ötsoros szé

lességben, ha azt akarjuk, hogy a menetoszlop rövidebb le

gyen, akkor több orban követi a másikat. indig ott kell 
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tartózkodjanak, a,hol a csatarendben a helyük van hogy eh-

hez hozzászokjanak. ' 

. A gyalo~s~gnál, is egyik ezred, rendesen ötsoros szélességben 

'onul a mas1k utan, ez a körülményektől függően lehet több 

de kevesebb is. Nincs is rá állandó szabály ' 

A~ ,egész menetrendet egykor a duplazs~ldosok73 (pikások) 

alapJan osztották fel aszerint, hogy az ezredben több vagy ke

vesebb volt belőlük. Most azonban az a rend, hogy csak 10 tag 

megy egymás mögött. 

, E tíz ~~gból álló seregnek külön parancsnoka van. A muské

i~.s~~ elol ~~11;1ek, ezután . következik rendesen két csapat 

ozonséges Jo--~resz. Ezek mmdegyikének külön parancsnoka 

van, hogy a~1kor csatarendet alakítanak, a szárnyak annál 

rendes~bben es gyorsabban kerüljenek helyükre. Ezután kö

;:!kezik ~gy csapat vagy egy zászló duplazsoldos (pikás), ez

b an ~egmt egy zászló duplazsoldos és ahány van az ezred-

1.~n, mmd egymás után menetel, és mindegyik csapatnak kü-

on parancsnoka van, rendszerint a legjobb kapitány 

, Ha egy zászlóban nincs elég duplazsoldos, akkor öt helyett 

negyet vagy hár7:1at teszünk egy tagba, hogy hossza ugyan

akkora legyen, mmt a tíz tagból állóké. 

_Ezutá1;1 következik újra két csapat lövész de mint előbb 
mmdegy1knek kü~ön parancsnoka van. Utoljára megint egy 

csa)?at muskétás, ilyen módon egy pillanat alatt át lehet alakí

taru. a menet.rendet csatarenddé. 

, Mindennap váltani kell a csapatokat, amelyik ma az elő
' éd! holnap derékhad legyen, holnapután pedig utóvéd. íg 

ef!1~ sen:i le?z előnyösebb helyzetben a másiknál, ugyanis a~ 

e oved mmdig néhány órával előbb ér a kvártélyba mint az 

~tóvéd,_ és arra a napra jobb kunyhókat választhat és min-

ennel Jobban elláthatja magát. t sz~kereket szintén beosztják. Először a lőszerkocsik men

nek' u~ana az élelmet szállítók, azután a fővezér, az ezredesek 

a apitányok és századosok kocsijai abban a sorrendben' 

:i1e!yben (egységei]~! menetelnek. Ezek mindegyikének bi~ 

, n3 os _számu kocsi Ja van, amit a tartományok fizetnek 

m~gpedig egy háromlovas szekérért naponta 1 koronát é~ 

minden lóért 60 garast. 
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Ha a hadinép rendben halad előre, rendszeresen néhány 
sáncásót visz magával a szoká o felszereléssel. Ezeknek min
den esetben előzési joguk van. Egy sáncmester van beosztva 
hozzájuk, feladatuk: minden akadályt elhárítani, hogy a ha
dinép gyorsabban menetelhessen é juthasson előre.74 

A menetrend a megállás után felbomlik. Arra kell ügyelni , 
hogy semmi bajt nem jelent, ha ilyenkor a biztosító őrség lót
száma kisebb vagy nagyobb a duplazsoldosokénál, ugyanis 
szaporítani lehet őket a menetrend vagy a szárny hosszabbí
tásával vagy szélesítésével, de c ökkenteni is lehet a menet
rend vagy a szárny vékonyítá ával és megrövidítésével. Szo
kás azonkívül néhányat csatározásra vagy lövészharcra is ki
küldeni.75 

A CSATAREXDRŐL 
(5-10 p.) 

Móric gróf ma a következőkben állítja fel a csatarendet: 
l. 4 lépcsőket legfeljebb egy lova · zázaddal erősítik mea. 
2. üt sornál több lovas nem állhat egymás mögött. Minél 

szélesebb a csatarend, annál jobb, mert így mindenki r'szt 
vehet a harcban; ezzel szemben, ha keskeny és sok tag áll 
egymás mögött, akkor csak kevé használhatja a fegyverét, 
amint azt a tapasztalat is megmutatta. 

3. A zászlós a második tagban áll, ami igen jó hely a csata
rendben, mert aki látja zá zló át é valamelyest is jóérzésű, 
követi őt és bátorságot merít tőle. Ha azonban a zászló any
nyira hátul van, mint a németeknél szoká os, akkor az el ő 
sorban haladók, akik tudvaleYőlea a legjobbak, nem tudják, 
de nem is tudhatják, vajon a zá zló, amelyre felesküdtek, kö
veti-e őket vagy sem. A franciák, éppúgy, mint a törökök, át
vették a németalföldi szoká t: mindenki látja a zászlót é 
igazodhat utána. Éppen ezért c ·atarendjük sokkal erősebb és 
jobb. Nem kanyarodnak német módra, hanem egyenest előre 
támadnak vagy oda fordulnak, ahol a szükség megkívánja. 

A hadnagy azonban állandóan a c atarend mögött tartóz
kodik, ügyel arra, hogy a legutol ók éppúgy kövessék a zászlót 
és kapitányukat, mint a leael ők, hoay a hátul keletkező 
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rendbontást megelőzhessék, helyénvaló, ha egy parancsnok 
hátul marad. 

4. A lovas lépcsők szorosan egymás mögött felzárkózva áll
nak, s az egymás mellett állók is igazodnak egymáshoz és min
den zászló között száz láb térközt hagynak, hogy a csatában 
vagy a visszavonulásban a csapatok ne torlódjanak össze. 

5. A lovasok igen jól és szinte kivétel nélkül egész vérttel 
vannak felszerelve, pisztolycsövük meghatározott hosszúságú, 
úgyszintén lovuk magassága is. Erre a komisszáriusok mindig 
nagy gondot fordítanak, ami igen hasznos is. A csatarend 
megalakítása ezután következik. 

Ami pedig a gyalogságot illeti, egyik lépcsője sem lehet erő
sebb egy ezrednél, s az sem baj, ha egy lépcső néha csak 500 
főből áll. Egymás mögött tíz tagnál többet nem állítanak fel, 
ugyanazon okok miatt, mint a lovasságnál, amint erre már 
rámutattunk. 

A legfontosabb a csatarendben, akiben isten mellett a leg
inkább bízhatnak, a duplazsoldos. Arra törekednek, hogy szá
muk minél nagyobb legyen, valamint arra, hogy a csatarend 
minél szélesebb legyen. A szárnyakat a következőképp alakít
ják ki: a muskétásokat a duplazsoldosok mellé teszik, mert 
nehézfegyvernem és a legjobb katonákból áll, de szabad utat 
kell hagyni közöttük és a mellettük álló lövészek között, azért, 
hogy amikor tagonként tüzeltek, ezen az utcán keresztül 
(hátra) kanyarodhassanak, újra tölthessenek és így egyik tag 
a másikat helyettesíthesse. 

A közönséges lövészek éppúgy, mint a menetben, két olda
lon állnak fel, közöttük utcát hagynak és mindegyik csapat
nak, mint fentebb megjegyeztük, külön parancsnoka van, 
a zászlók pedig a középre kerülnek és mindig a duplazsoldosok 
{pikások) legelső öt tagja kerül a lépcsőbe. 

Az azonos lépcsőben levő többi ezred, ugyanúgy áll fel, 
mint a lovasság. Az ezred szélességével egyenlő utcát hagynak 
közöttük, azért, hogy amikor kitérnek vagy társaikat felvált
ják, helyük legyen a harchoz, és ne keletkezzék rendetlenség 
vagy ne torlódjanak egymásra. 

Ahányszor csak alkalom kínálkozik rá, Móric csatarendbe 
állítja katona ágát, amely annyira gyakorlott, hogy még az 
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ezredeseknek sem kell jelen lenniük. Móric Őfensége csata
rendjének van egy alapmintája, amelyet előzőleg jól átgondol 
és minden évben javít rajta. És hogy ne csak az ezredes és 
a kapitány, hanem a katonák is megértsék és felfogják, hogy 
az adott létszámnak megfelelően miként kell a csatarendet 
megalakítani, rajzon is bemutatják nekik, mivel írásból nem 
érthetik meg oly jól, mint a rajzból. 

Nagyon szükséges és hasznos, ha időnként a lovas és gyalo
gos hadinéppel gyakoroltatják a fel- és elvonulást, a _csatarend 
megalakítását, az ellenséggel való összecsapást, az igazodást. 
A dob és a trombita hangjához is helyes hozzászoktatni őket, 
ezek ugyanis jeleket adnak, melyekből mindenki megtudhat
ja, mit kíván az ezredes, és milyen irányba kell menniük. 

AZ ÜTKÖZETEKRŐL ÉS A CSATÁKRÓL 
(12-17. p.) 

Azt tartják, hogy a csatában az a fél előnyösebb helyzetben 
van, amelyik mozdulatlan marad és hagyja, hogy a másik tá
madjon. A tapasztalat szerint az a csapat, amelyik előnyomu!, 
a harci lázban nem tud kellően rendet tartani, de ha meg 1s 
tartja, gyakran egy kis árok, sövény vagy mocsár olyan ren
detlenséget idézhet elő, hogy végül is vereséget szenved. Ha 
tehát rendetlenség támad harc közben, sürgősen segíteni kell 
a bajon, mert a rendezetlen tömegnek nincs ereje, a jól szer
vezett erő viszont meg tudja verni az ellenséget. 

Frieslandon és a hardenbergi mezőn Németalföld hadserege 
így szenvedett vereséget.76 

Azt is tapasztalták, hogy a kic i, de sok lépcsővel többet le
het elérni, mint a nagyobbakkal - bármilyen nagyok és bár
milyen erősek legyenek i . ~Iert, ha egy nagy lépcsőnek a pa
rancsnoka rossz, akkor az el ő tüzet leadó sorok meghátrálá
sát harc nélkül követi az egé z e apat, sőt gyakran rémület 
fogja el az egész egységet, ami annál káro abb, minél 11:agyobb 
a létszáma. Ezzel szemben a több lépcső, még ha nem 1s olyan 
erős, mint a másik, kipótolja azzal, hogy mindegyik harcolhat. 
Sőt, ha egyik csapat megfut, a többi a becsületére, gondol, és 
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se:n a kár, sem a szégyen nem olyan nagy, mivel a csapat ki
csi. Fontos tehát, hogy saját magunkat megóvjuk a rendetlen
ségtől, az ellenségnél viszont előidézzük azt. 

Egyetlen ezredes, kapitány vagy katona sem hagyja szí
v~sen ~ajban fegyvertársait és felebarátait, hanem segítsé
gukre siet. Ez azonban nem történhet meg, ha teljesen egy 
tömegben, egy csapatban vannak. Mindenki bizonyságot akar 
tenni férfiasságáról és bátorságáról a másik előtt, mindenki 
segítőkész, de erre nincs lehetőség, ha szorosan együtt vannak. 

Azt, h~gy va~aki j~ kato~a-e, abból lehet megállapítani, 
hogyan vISelkedik, amikor ki van különítve. Ezt jó, ha min
denki kitüntetésnek veszi. 

A kis lépcsők, ha jól összetartoznak, s ha a különböző lép
csőkben a jó rendet megtartják, képesek az ellenséget állandó 
támadással felbomlasztani, elcsüggeszteni, ezzel szemben asa
ját t~madást végre~ajtó csapatukat fellelkesítik. Az ellenség 
rend3ét, legyen az kis csapat vagy nagy, meg kell bontani. 

Tanácsos széles és tömör csatarendet alakítani, mert úgy 
mindenki tud harcolni, különben pedig nem. 

Sem a tüzelésnél, sem máshol nem késedelmeskedhetünk. 
Gondoljunk meg mindent előre, ne bízzuk magunkat a szeren
csére és ne vállalkozzunk bizonytalan dolgokra, bár néha ez is 
elkerülhetetlen. 

Ha az ellenség felé tartunk, és az ágyúval nagy kárt tesz 
?ennünk, ne meneküljünk el, hanem ha szükséges, rendben, 
ijedség nélkül kezdjünk kitérni és visszavonulni. 

Igen nagy előnyt jelent, ha a lövészeknek megparancsoljuk, 
hogy főleg a duplazsoldosokra tüzeljenek, akik a csatarend 
szívét alkotják és a legjobb emberekből állnak. Az ellenség lö
vészeinek ugyanis, miután tüzeltek, töltés céljából hátra kell 
húzódniuk, s ha ugyanakkor a duplazsoldosok is nagy tüzünk 
hatá ára szintén hátrálni kényszerülnek, az ellenséget köny
nyen megfutamíthatjuk. 

Az is előnyös, ha pikáink különböző hosszúságúak. Az első 
tagé a legrövidebb, az utána következő soroké egyre hosszabb, 
mégpedig az elsőé 12 láb, a másodiké 14 és így tovább, 16, 18, 
egészen 20 lábig. Továbbá az is előnyös, ha az első tag emberei 
nem olyan magasak, mint a mögöttük állók, hogy ez utóbbiak 
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a térközökben és felettük átnyúlha sanak és pikáikkal addig 
érjenek, mint az első sorban állók. Így nagyobb hatást érnek 
el, mert egyébként minden lándzsa egymagára utalva kevé 
lévén, kevesebb erőt fejthet ki , mint többen együtt. 

Kimondottan veszélyesnek tartják harc közben a kanyaro
dást, mert az fél vereséget jelent. Ez ugyanis jó alkalom az 
ellenség számára, hogy olda11:ól vagy elölről„szétszakíts~ a csa:
patot. Sokkal jobbnak tartjak egyenest elore támadm, s llll

előtt az ellenség a puska újratölté ével kész lenne, az oldal-
fegyvert használni. , 

Minden évben többször gyakoroltassuk a katonakat abban 
a csatarendben, amelyben harcolni fognak. Mert ha akkor ala
kítjuk meg első ízben, amikor szemben állunk az ellenséggel, 
akkor a kapitányok - nem is beszélve a ~atoná½ról - ~em
mit sem tudnak róla és nem tudnak hozzá igazodni, bármilyen 
szorgalommal, fáradsággal é munkával kíséreljék is meg. 
Ebben az esetben biztos a futás , a1nit szégyen és kár követ. 
Sok példa mutatja ezt (Hardenbergi mező). 

A katonákat arra is fel kell ké zíteni, hogy fegyverükkel 
bánni tudjanak, mert egyébként nem használják az ellenség
gel szemben, sőt rémület lesz rajtuk úrrá. A katonának az 
ügyesség és tapasztalat adja meg az előnyt és a bizton ágot, 
ezt is sok példa bizonyítja. 

Hála istennek, Móric gróf elérte, hogy a kapitányok bizo
nyos szavára a katonák fáradság, munka és időveszteség nél
kül csatarendbe állnak, s abba az irányba fordulnak, amerre 
akarnak, sőt azt is meg tudja értetni velük, hogy miként és 
milyen alakzatban támadjanak az ellenségre. Ezzel szemben 
más ezredeseknek fél, néha egé z napba telik, amíg csata
rendbe állnak katonáik é akkor i csak nagy nehéz égek é 
sok átkozódás árán. És ha elkészülnek is vele, alapjában véve 
semmit sem ér, mivel sem elméletileg, sem gyakorlatilag nem 
készítették fel őket. Nem be zélve arról, hogy azok, akiknek 
nincs tapasztalatuk, nem néznek utána könyvekben sem, és 
nem beszélik meg tervüket hadvi elt emberekkel sem. 

Igen jó, ha úgynevezett fríz lovasokat helyezünk a csata
rend elé, hogy a gyalog ágo fedezzék a lovasság ellen. ~zek 
6 láb hosszú , elöl-hátul hegye karók, amelyeket három-negye-
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sével tűznek le keresztben egymással. A lovasság nehezen tud 
átjutni rajtuk, különösen, ha lövészek állnak mögöttük. Egyet
egyet a katonák minden nehézség nélkül magukkal vihetnek. 
( Frieslandban csinálták igy.) Minden kapitánynak figyelembe 
kell vennie, hogy az is előnyös lehet, ha az ellenséget beszállá
~oláskor vagy a szállás elhagyásakor támadjuk meg, mert 
ilyenkor rendetlenséget lehet soraik között kelteni. 

Ha nincs elég hadinépünk, illő, hogy necsak erősebben sá:q
coljuk el magunkat, erősebb őrségeket állítsunk fel és szorgo
sabban végezzük a felderítést, hanem arra is ügyelnünk kell, 
hogy ütközetre vagy csatára ne kerüljön sor. Az ellenséo-et 
addig _kell feltartózta~ni, míg végül az idő , az élelemhiá;y, 
valammt más okok miatt dolgavégezetlenül kénytelen a csa
tatérről elvonulni. (Alba herceg járt mindig így Németalföl-
d .. )71 on. 

A lovasság ne ejtsen túlságos korán gyalogos foglyokat, ne
hogy félelmet keltsen, ezzel szemben ne hagyjon fel korán 
a portyákkal, a lesvetésekkel és az éjjeli rajtaütésekkel. 
A foglyokat külön-külön hallgassuk ki, ügyeljünk a titoktar
tásra és legyünk elővigyázatosak. 

A hadvezér ne mindig az ellenség után akarjon igazodni, 
vagy arra egyáltalán ne kényszerüljön, hogy utána kelljen 
igazodnia, hanem éppen fordítva, az ellenség igazodjon őhoz
zá. Az is nagy előny, ha a hadvezér egymás után több háború
ban vesz részt, különösen, mivel éveken át néha csak fél évig 
tart a hadjárat, s így igen kevés tapasztalatot szerezhet, mert 
ezt a mesterséget éppúgy, mint a többit, állandóan művelni 
és gyakorolni kell. 

A LOVEGRŐL ÉS A TÜZELÉSRŐL 
(45 - 52. p.) 

A lövegek közül várak ostromához és lövéséhez, valamint 
védelméhez legalkalmasabbak a fél és az egész kartányok,78 
amelyek tizenegy, vagy legfeljebb 12 láb hosszúak. Mezei 
harcban is ezek a leghasználhatóbbak, mert nemcsak nagy 
rémületet keltenek, de ha jól vannak beirányozva, és jó ágyú-
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mester van mellettük, nagy kárt is okoznak és megakadályoz
zák az ellenséget, hogy tetszé e zerint azt tegyen, amit akar. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy nem jobb a hosszabb csövű 
löveg, mert nemcsak hogy nem lő messzebbre és pontosabban, 
mint az arányos löveg, hanem drágább is, azonkívül nagy sú
lya miatt szállítása is igen la.s ú. Es miután a löveget hátra
hagyni szégyen és károsodás nélkül nem is lehet; ha elhozzuk, 
sok mindenben hátráltat, ellenben ha hátrahagyjuk az ütközet
ben, sok jó alkalmat mulaszthatunk el miatta. 

Tábori lövegnek legjobb az a fajta, amely 12 font vasat lő ki 
és 11 vagy 12 láb hosszú. A kisebb áayútól ugyanis nem fél
nek, s az nem is okoz nagyobb kárt és ijedséget, mint egy 
muskéta, viszont igen sok alkalmatlan ágot okoz a szállítása. 

Hogy az ágyú arányos é erős legyen, hátul a kamráját 
rendesen 3 golyó vastagságúra ké zítik, elöl pedig egy golyó
nyira, a cső tehát a kamrától a csőtorkolatig az ágyú arányai
nak megfelelően veszít vastag ágából. A delfint79 az ágyún 
nem teszik annyira előre , mint azelőtt, és az ágyútalpon sincs 
oly messzi hátul a cső, mint eddig volt szokásos, mert akkor ne
hezen lehet a lőrésen vagy a ánckosáron átdugni, ami a löve
tést vagy a védekezést igen akadályozza és sokszor még a sa
ját mellvédjét vagy sáncko arát is ellövi az ágyú (mint a 
geertruidenbergi csatában). A helyes arányokra mindenképpen 
ügyelni kell, nehogy éppen ellenl~ezőleg, elöl legyen túlságosan 

súlyos az ágyú. 
A lövegtalpra emelőt i zoktak felszerelni, amellyel az ágyú 

mögött álló ágyúmester fél kézzel oly magasra vagy alacsony
ra állítja az ágyút, amilyenre akarja és amilyen szükséges. 
Így három vagy négy, az irányzásnál segédkező embert meg 
lehet takarítani, akiket egyébként is le szoktak lőni. 

Hogy az ágyú lőpora ne legyen nedves, a gyújtólyukra ólom
ból vagy marhabőrből fedőt k' zítenek. 

Az ágyúkat vastag deszkából védőfallal borítják, amely véd 
a muskétagolyó ellen. Ezen a védfalon négyszögletes nyílá L 

találunk szárnyakkal, amelyek kapu módjára összecsukhatók. 
Amikor a lövést leadták vagy az áayú várakozásra van beál
lítva, az ágyúmester bec ukja ez a nyílást, így az ellenség 
muskétásaitól vagy lövé zeitől nincs félnivalója, és újra tölt-
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het. Ezek hiányában sok ágyúmester esett már el és kapott 
lövést (mint Steenwijknél és Lingeennél). 

Az ágyúállás akkor jó, ha hátul magasabb, mint elöl. Vas
tag deszkával kell kipallózni, nehogy az ágyú lövés után túlsá
gosan visszaszaladjon és így könnyebben lehet a helyére tolni. 

Ha sokat tüzelnek, akkor rendszerint kis hordókat készíte
nek, felül bőrzsákkal, amelyekben a lőport biztonságosan 
hordha_tják és veszély nélkül tölthetnek. (Steenwijk.) A gyújtó
lőport is nagy, csontból készült palackokban tartják hogy gyor-
sabban lőhessenek. ' 

. Ha egy helységet közelről akarunk ágyúzni, sokkal jobb és 
b1~tosabb, e?yben_ kevésbé feltű~ő, ha embe_rekkel húzatjuk 
elore az ágyut, akiket azonban ki kell oktatru, hogy bizonyos 
szavakra (vezényszavakra) hajtsák végre teendőiket és azokra 
figyeljenek. Például „közelebb". ( l( ülönösen akkor jó és hasz

n~s !z,. ha a r~hamot alcarjuk támogatni.) A vezényszavakat 
mmel Jobban es gyorsabba~ adjuk ki. A feladatokat pedig 
rendetlenség, fáradság és zaJ nélkül kell végrehajtani. 

Ha egy várat bombázunk, szokás szerint először a fal felső 
részét akarjuk szétlőni, ebben az esetben a lövegeket ne he
lyezzük túlságosan közel a várhoz, mert a golyók a vár felett 
repülnek el és a mellvédben80 semmilyen kárt sem okoznak. 
. Ha pusztán földből készült falra lövünk, ami egyébként 
igen nehéz és drága dolog (Steenwijk), akkor felülről kell el
kezdeni, főleg a bástyák csúcsánál, mert az dől legelőbb össze 
és ~ támadónak könnyű benne állást elfoglalni ( és közben fed
ve is vagyunk). 

. Ha azonban egy falat vagy egy kaput akarunk összedönte
m, vagy rést akarunk ütni rajta, akkor alulról kell kezdeni 
a lövést. A lövegekkel egyszerre kell ágyúzni, hogy hamarabb 
dőljön össze. 

Az ágyúmesterek a megtámadott pont közelében levő felső 
mellvédeket lőjék, mivel azokban messzire látó őrszemek 

vannak, továbbá a kazamatákat,81 amelyekből a védők tüzel
nek. Ilyenkor két oldalról kell tüzelni. 

A kazamaták lövésénél a nehéz ágyúnak nemcsak hogy né
hány száz lábnyira kell lennie a vártól, hanem vagy az ellen
lejtőre, esetleg a vár falára vagy magas állásokba kell állítani. 
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Sőt egész kartányokat is lehet az ostrom napján pusztán 
a földön behúzni a megközelítő árkokba vagy vívóárkokba 
görgőkkel és csigákkal, éppúgy, ahogy a boroshordókat a pin
cékbe be-, illetve kihúzzák vagy pedig erődfokokat, magas 
várvívófokokat emelnek, hogy magasabbról tudjanak belőni 
a várba. (Steenwijk.)82 

Az ágyúmesterek a szükségnek megfelelően éjjel-nappal 
ágyúzzanak. Arra is legyen gondjuk, hogy mindig egyforma 
lőport és töltést használjanak (Geertruidenberg, Groll), mert 
egyébként túlságosan maga an vagy túlságosan alacsonyan 
netán a saját csapatukba lőnek és nagy károkat okoznak, még 
az ágyúk is felrobbanhatnak. 

Szokás az is, hogy az ágyúból tüzes golyókat lőnek ki, amelye
ket külön kemencében melegitenek fel, hogy a házakat felgyújtsák. 

Ha az ellenséges ágyút ki akarjuk lőni vagy harcképtelenné 
tenni, akkor különböző helyeken f e"lállított lövegekkel kell arra 
a lőrésre lőni, amelyből az ellenség a kárt okozza, s amikor a lö
vést leadja, akkor egyszerre kell tüzelni rá. Mindez, de még ennél 
is több, csak akkor hajtható végre, ha lőporból, golyóból, 
töltésből és más hasonló anyagból bőséges készletünk van, 
sőt még annál is több, mint amit elégnek tartunk. 

Épp ezért már két vagy három kartányhoz is meghatározott 
személyeket, mindenekelőtt nemeseket rendelünk, akik az 
ágyúmesterre és övéire felügyelnek, valamint minden szük
ségletről gondoskodnak. zek a tüzérség főmesterétől függ
nek és neki engedelmeskednek. Egyébként rendesen feles kar
tányhoz három ágyúmester és egy nemes tartozik. 

A vár rombolására alkalmazott löveget, különösen, ha a 
roham támogatására állították be, úgy kell elhelyezni és el
sáncolni, hogy a vár felment' ére érkező ellen éggel szemben 
is védve legyen, és ott helyben kifelé fordulva is lehessen alkal
mazni. 

A bástyaoldalakban és a hadi népben nagy kárt lehet okozni 
a löveggel, ha a golyókat lánccal kötik össze. 

Ha van hosszúkás és fonott ko arunk, amelybe vassörétet, go
lyókat vagy apró köveket helyeziink, majd ezzel az ágyút megtölt
jük és szükség esetén ha.sználjuk, közeli távolságra ugyanilyen 
hatása van. 
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Óvakodnunk kell attól, nehogy haszontalanul lövöldözzünk 
egyes c~lokra a mezőn, emberekre vagy másra, mert tapaszta
lat szermt kevés hatása van és száz lövés közül gyakran egy 
em talál. (Geertruidenberg.) Sőt, ha egyes katonára lövünk, 

azért sem éri meg a kilőtt lőport, mert az emberre leadott lö
vés inkább megijeszti a tapasztalatlan hadinépet, mintsem 
kárt okoz. 

Őrizkedni kell attól, hogy a löveg mögött gerendákat vagy nagy 
fákat hagyjunk és a sánckosarakat83 ezekhez kötözzük, mert ha az 
ellenség ágyúgolyója eltalálja őket, háromszor akkora kárt okoz
nak ütésükkel, mint maguk a kartánygolyók (Geertruidenberg). 

Kartány- vagy más nehéz golyókat felemelő és a táborba 
zállító katonákat szokás megjutalmazni. 

Táborban vagy ostromnál a lőszer és a lövegek ára a hadi
költség felét teszi ki. 

A rendszerint igen keskeny és hátul emelt tüzelőállásban 
levő kartányokat lövésnél kétszeresen vett kötelekkel öt vagy 
hat személy tartja, hogy amikor a löveg elsül, ne csússzon 
hátra. Az ilyen cavalieréknek vagy emelkedéseknek a mellvé
clig 20 lábnyi széles helyük legyen és a löveg emögött fusson. 
Ezenkívül minden löveg mellett 12 láb (4 m) szabad széles 
hely legyen. 

A lövegek mellett mindig álljon őrség. 
agy gondot fordítsunk arra is, hogy jó és tapasztalt ágyú

mestereink legyenek, mert (az alkalmatlanok - a ford.) 
tapasztalatlanságuk és oktalanságuk következtében súlyos 
hibákat követhetnek el, mint a lőpor elhanyagolása, a sánc
kosarak és védőfalak rossz elkészítése, a lövegek felrobbanása, 
aját hadinépünk lövése és más hasonló dolgok. 

A PETÁRDÁKRÓL8t 
(57-58. p.) 

.Minél nagyobb a petárda, annál nagyobb a hatása, viszont túl
ságosan nagyot sem használhatunk, csak akkorát, hogy egy sze
mély éjjel is fel tudja emelni, és kb. 20 font lőport tehessünk bele, 
de ha többet, annál jobb. A petárdát fémből (öntvényből) vagy 
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vasból öntik, alakja majdnem olyan, mint egy vas kamra, 
amely elöl vastagabb, mint hátul; továbbá hátul fémből ké
szült fogója van. Elöl kb. 3 ujj vastag és két füle van, amibe 
egy nagy villa illeszthető és a kapuhoz támasztható. Az ilyen 
petárdának a gyújtólyuka egy kifelé álló csapban van, amelybe 
két lyukat fúrtak. Ezeken a lyukakon vezetik keresztül a gyújtás
ra szolgáló gyújtózsinórt. 

Az ilyen petárdákat a legjobb lőporral kell teletölteni. Ami
kor beletettünk egy ujjnyi lőport, erősen megnyomkodjuk, 
majd újra egy-egy ujjnyit helyezünk bele, amíg tele nem lesz. 

A lőporba higanyt teszünk. A lőpor felett két ujjnyi helyet 
kell hagyni és a gyújtólyukkal egyenlő nagyságú, két ujjnyi 
viasztapaszt készítünk, majd vászonkendővel a lőport mere
ven és erősen összekötözzük. 

A petárdát a fülénél fogva csavarokra - vagy ami még 
jobb, mert csendesebben és gyorsabban megy végbe -, vasvillára 
helyezzük és úgy támasszuk a kapuhoz. A gyújtáshoz jól ösz
szefont, pálinkába és lőporba mártott, valamint megszárított 
gyújtózsinórt használunk, amelyet a gyújtólyukon húzunk 
keresztül. Tudnunk kell, hogy a gyújtózsinór mennyi ideig ég, 
hogy biztonságban vis zahúzódha sunk. A gyújtózsinórt nem 
szabad kialudni hagyni. 
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IVAN SZEMJONOVICS 
PERESZVETOV 

(XVI. sz. közepe) 

!van Pereszvetov államelméleti és kormányzási kérdésekkel foglalkozó munkája a „Folya
modvány", feltevéseink szerint az 1540-es években keletkezett. Számunkra főleg hadsereg
szervezés! vonatkozása miatt figyelemre méltó. A központosltásban érdekelt szolgáló nemes
ség képviselőjeként támadta a főurakat, azok politikai és katonai szervezetét, s ez utóbbival 
szembeálJltotta a tl'izfegyverekkel felszerelt állandó hadsereget, amelynek tagjai a szolgál~ 
nemességből kerülnek ki. Szerinte a szolgáló nemes az egyetlen lehetséges támasztéka az 
uralkodónak. Éppen ezért a jobbágyokat nem tekintette a hadsereg számára alkalmas ele
meknek. A fejedelem és a.katonák ideáll.s kapcsolatátPereszvetov a keleti tlpusú monarchiában 
képzelte el megnlóslthatónak, abol az maik:odó a török szultán Jogaival rendelkezik:. Érde
kes, hogy Pcreszvetov, aki pedig világot 11\tott ember volt, s Moldovában, Magyarországon, 
Csehországban, Lengyelországban is megfordul L, munkájában nem nyugati, ha.nem keleti 
példákra hivatkozott. A monarchiáról alkotott felfogása is lényegesen különbözött kortársá
nak, a francia J. Bodlnnak felfogásától (1. Les slx llvres de la Républlque de J. Bodin, Ange
vin. Paris, 1580.). 

A magyar olvasót az Is érdekelheti, hogy Pereszvetov magi•arországi tartózkodásáról 
beszámolva aj:inlotta az uralkodónak az ún. huszárpajzs bevezetését az orosz hadseregben. 

Pereszvetov az állandó hadsereg megalakítására vonatkozó Javaslatakor nem vette 
szám1tá.sba az uralkodó korlátozott anyagi erejét, és az államapparátus kezdetleges voltát. 
A lövészgyalogosokból megalakltott sztrelec csapatok állandó jellegtlek volt~k ugyan, de a 
hadsereg magvát továbbra Is a föld után szolgáló köznemesi lovasság alkotta. 
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FOLYA)IODVÁNY 

A MOLDOVAI FEJEDELElI AZ OROSZ BIRODALO fRÓL 

Az igazhitű nagy cár és nagyfejedelem, egész Oroszország 
ura, Ivan Vasziljevics előtt hódolattal leborul a te szolgád, 
a Litvániából jött Ivasko Szemjonov, Pereszvetov fia ... Fen
ség, Magyarországról foldovaföldre érkeztem, és öt hónapig 
Péter85 moldovai fejedelemnél voltam Suceavában. És ő rólad, 
fenség, az igazhitű nagy cárról és fenséged birodalmáról beszél 
mindennap és kéri istent, hogy gyarapítsa a keresztény hitet, 
és így szól: ,,Ilyen erős volt a görög hit,86 és mi dicsőitettük őt, 
most pedi_g az oro z birodalmat dicsőitjük." És így szól: 
Istenem! Orizd meg őt a hitetlenektől és mindenféle eretnek
ségtől. De azt nem dic éri, hogy megesküsznek a keresztre és 
megszegik: nagy eretnekség, hogy a keresztény hitet nem vé
delmezik, és az uralkodónak nem szolgálnak hűségesen. Azt 
sem dicséri, hogy belháborút bocsát birodalmára: a városokat 
és járásokat a főuraknak adja birtoklásra, és a főurak a ke
resztények könnyein és vérén gazdagodnak meg becstelen 
harácsolásból, és amint végigjárják ellátás87 ürügyén a váro
sokat és járásokat, és igaztalanul ítélkeznek a peres ügyekben, 
mindkét féllel szemben ~ok vétket követnek el. .. 

MEH:M:ED TOROK SZULTÁN DICSÉRETE 

Ezt mondja a moldovai fejedelem az első török császárról, 
Mehmed88 szultánról: a hitetlen császár istennek tetsző dolgot 
művelt, nagy bölc e éget é igazságot honosított meg biro-
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dalmában; egész birodalmába igaz bírókat küldött ki, fizetés
sel saját kincstárából látta el őket, amelyből évről évre meg
élhettek. És országbíróságot rendelt egész birodalmában, el
lentmondás nélkül valót, és a törvénykezési díjakat kincstá
rába rendelte beszedetni, hogy kísértésbe és bűnbe ne esse
nek, és istent meg ne haragítsák. És, ha egy főurat meg akar 
jutalmazni híí szolgálatáért egy várossal vagy járással, elküldi 
híróihoz és meghagyja, hogy azonnal fizessék ki a kincstárból 
a jövedelmi jegyzék alapján. És ha egy bíró hamisan ítél, 
ilyen halált szab ki rá Mehmed törvénykönyve : felviszi egy 
meredek szirtre, és onnan letaszítja, és így szól: ,,Nem tudtál 
megmaradni a jó hírben és hűségesen szolgálni az uralkodót." 
:Másokat elevenen megnyúznak, és így szól: ,,Amikor benő 
a tested, megbocsáttatik a bűnöd." Mehmed törvénykönyve 
alapján a mostani császárok is nagy és bölcs szigorral élnek; 
a bűnösökre halál vár; ha bűnösnek találtatik, a legkiválóbb 
em kap kegyelmet; kivégzik őket cselekedeteik szerint, és így 

szólnak: ,,Istentől is meg van szabva kinek-kinek az ő csele
kedetei szerint." 

És ezt mondja a moldvai fejedelem: Bölcs könyvek azt 
mondják, bölcsek és doktorok azt írják az igazhitű nagy orosz 
cárról és nagy fejedelemről, egész Oroszország uráról, Ivan 
Vasziljevicsről, hogy az ő birodalmában is ilyen nagy böl
csesség, igazság és szigorúság lesz a hamis bírókkal szemben, 
istentől beléoltott nagy bölcsességétől. 

FŐURAK ÉS KATONÁK AZ OROSZ BIRODALOMBAN 

Azt mondja a moldvai fejedelem az Orosz Birodalomról, 
hogy az orosz cár főurai gazdagodnak, henyélnek és birtokát 
el zegényítik, és csak azért nevezik őket szolgáinak, mert dí
ze en vonulnak szolgálatára, lovakkal és emberekkel; de 

a keresztény hitet bátran nem védelmezik, és nem vívnak el-
zántan halálos viadalt az ellenséggel, s ezáltal hazudnak isten 

é az uralkodó előtt. És ezt mondja a moldvai fejedelem: Mit 
ér az ő sokaságuk, ha nincs bennük becsületes szív, és félnek 
a haláltól, és nem akarnak meghalni a keresztény hitért, mint-
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ha nem kellene mindnyájuknak meghalniuk. A gazdag nem 
gondol háborúra, békére gondol: pedig a vitéz is _me~gazdag
szik és ő restté válik. Ezt mondja a moldvai feJedelem: 
„A katonát úgy kell tartani, mint sólymot, és s~ívét mindig 
meg kell örvendeztetni, és semmivel sem szabad banatot okoz
ni neki." Mert ezt mondja a moldvai fejedelem: ,,Ilyen erős 
uralkodóhoz az illik, hogy egész birodalmából a maga kincs
tárába gyűjtse a jövedelmet, és kincstárából örvendeztesse 
meg a katonák szívét; akkor kincstára nem fog kimerülni, és 
birodalma nem szegényedik el." Amelyik elszántan vív halá: 
los viadalt az uralkodó ellenségével, és bátran védelmezi 
a keresztény hitet, az ilyen katoná~ak nev~t magaszt~lj~ fel, 
és szívét örvendeztesse meg, é zsoldJát emel1e uralkodói kmcs
tárából · más katonáknak a szívét hajlítsa magához, és engedje 
őket m~gához közel, és mindig legyen bizalommal„hozzáj1:k, 
és hallgassa meg minden panaszukat, és szeresse oket, mmt 
atya gyermekeit, és legyen irányukban bőkezű, az adakozó 
kéz sohasem szegényedik el, és dicsőséget szerez a cárnak; 
amilyen a cár bőkezűsége katonáival_ sze111:b~n, olyan az ő böl
csessége. Rólad, az uralkodóról, az igazhitu nagy cárról! ~zt 
mondja a moldvai fejedelem: ,,Ilyen uralkodóhoz az ilhk, 
hogy tartson húszezer bátor ifjat, jól szerkesztett tűzfegyver
rel felszerelve, 811 s álljanak a mezei hadak a határszélen a harc
mezőn az erődök mellett, az ellenséggel, a krími cárral90 szem
ben, ő 'pedig lássa el őket kincstárából minden esztendei ural
kodói zsoldjával, így majd megszokják, hogy a harcmezőn 
éljenek, és ellensége, a krími cár ellen hadakozzanak." 

A CÁR ÉS A KATO:N"ÁK AZ OROSZ FÖLDÖN 

Régtől fogva nem helyeslik a bölcs tudósok, hogy egyes fő
urak nem katonai szolgálataik alapján állnak közel a cárhoz, 
sem pedig egyéb természetű bölc ességük alapján.91 És ezek
ről ezt mondják a bölcs tudó ok: ezek varázslók és eretnekek, 
a cártól elveszik szerencséjét és cári bölcsességét, s eretnekség
gel és varázslattal hajlítják mao-uk felé a cá~· sz!vét, és csök
kentik hadseregét. És ezt mondja a moldvai feJedelem: ,,Az 
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ilyeneket tűzzel kell megégetni, és más keserves ,halállal él
pusztítani, hogy ne sokasodjék a gonoszság: ~egs~amlálhat~t
lan az ő bűnük, mert a hadsereget csökkentik, es a cár bol
csességét elveszik." A cár pedig nem lehet meg hadsereg_ nél
kül: isten angyalai és a mennyei seregek, azok sem teszik le 
kezükből egy pillanatra sem a lángoló fegyvert, őrzik az em: 
beri nemet mindennemű fertelmességtől, Adámtól fogva a mai 
napig ; hogyan lehetne ~e9, t~hát a ±:öldi cá~· hads_ereg nélkül,? 
Katonái révén erős és dicsoseges a car. A carnak ISten áldása
val és nagy bölcsességgel kel_l kor_mányoznia birodalmát,~ ka
tonákhoz olyannak kell lenme, mmt az atyának gyermekeihez, 
bőkezűnek . Amilyen a cár bőkez(í.sége katonáiva~ sze~ben, 
olyan a bölcsessége; az adakozó kéz sohasem szegenyedik el, 
és nagy dicsőséget szerez magának. 

A MOSZKVAI URALKODÓNAK MEG KELL SZEREZNIE 
A KAZANYI BIRODALMAT 

Beszélt Péter fejedelem a kazanyi birodalomról92 is: Ha meg 
akarja szerezni a kazanyi birodalmat, akkor istent híva segít-
égül, és magát semmitől sem kímélve, hadat kell indítania 

Kazany ellen, megerősítve katonái szívét cári zsolddal, nyá
jassággal és barátságos beszéddel i. és ~ás bátor harcosokat 
a kazanyi uluszok93 ellen kell kuldeme, meghagyva, hogy 
égessék őket, és az embereket mészárolják le, és ejtsé~ fogs~~
ba. És isten könyörülni fog, és szent segedelmét fogJa nyuJ
tani, hogy legyőzze, és megkeresztelje őket erősen. Es hallot
tam arról a földről, a kazanyi birodalomról sok katonától, 
akik megfordultak a kazanyi birodalomban, amit arról beszél
nek; nagy alkalmatosságával a paradicsom_ fölcljé~ez ~aso:1-lít
ják. S igen csodálkozunk azon, hogy egy ilyen kis fold, igen 
alkalmatos egy ilyen nagy és erős cár tőszomszédságában van, 
nem is barátságos iránta, és ő régóta tűri, hogy van és nagy 
bosszúságot okoz neki; ha egy ilyen alkal~~tos föld barátsá
gos volna is iránta, akkor sem lehetne tűrm, ilyen alkalmatos
sága miatt. 
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A XVI. SZÁZADI 
OROSZORSZÁG 

TÖRVÉNYEI A KATO--AI 
SZOLGÁLATRÓL 

IV. Iván törvénykönyvéhez csatolt törvénycikkek bepillantást engednek a XVI. századi 
orosz hadszervezet alapjlliba, s feltárják azokat a fogyatékosságokat Is, amelyekkel ez a had• 
szervezet küzdött. A közölt 170. Uin·énycikk mu'tatJa meg legjobban e hadszervezet viíls(,. 
gát, ami abban Jutott kifejezésre, hogy a közl)Oatosltásban loglnki\bb érdekelt szolgáló nemes· 
ség mindjobban húzódozik a katonai szolglílattól. Ez pedig arra kényszerltette a kormányt, 
hogy növelje a hadszervezet állandó ré zét. Ez~rt megnőtt a XVII. század folyamán az ún. 
„új rendszerű ezredek száma". A szoll!'áló nemességre alapuló hadszervezet a XVIII. század 
első éveiben az északi Mború elején c•úfosan megbukott, és átadta a helyét az llllandó had• 
seregnek. 

182 

MOSZKVA, 1547 
(62-64. p.) 

104. A hatalmas uralkodó és nagyfejedelem94 megparan
csolta, vizsgáltassék meg, hogy a főurak és bojárfik95 közül 
kik rendelkeznek sok földdel, és nem az uralkodó pénzén, 
hanem a szállásbirtokuk terhére teljesítenek szolgálatot. Az 
uralkodó megparancsolta, hogy a szolgálati birtokot96 is fel 
kell mérni. Mindenki annyi földet kapjon, amennyi neki jár. 
A felesleget a birtok nélküliek között kell kiosztani. 

105. A szállásbirtok után és a szolgálati birtok után meg
határozott szolgálatot97 kell teljesíteni, mégpedig minden száz 
csetverty98 jól termő föld után egy lovast teljes fegyverzetben, 
távoli hadjáratokra két lóval; és aki a birtok után szolgál, 
azt az uralkodó saját élelméből látja el, és a birtok után kiállí
tott emberekért pénzt is fizet. Aki pedig csak birtokolja 
földjét, de nem szolgál, annak (a szolgálatba nem küldött) 
emberek helyett fizetnie kell. Aki az előre meghatározott lét
számon felüli mennyiségben állít ki katonát, annak az uralko
dótól nagyobb ellátás jár és a kötelező létszámon felüli em
berekért harmad.fél pénzösszeg jár ... 99 

170. Ivan Vasziljevics cár meghagyta, hogy a szolgálati bir
tok és a szállásbirtok minden száz csetvertye után állítassék 
ki egy-egy, a had.viselésre mindenképp alkalmas ember; mi 
viszont látván, hogy ez igen nehéz dolog, most és mindenkor
ra megparancsoljuk, hogy azok, akiknek szolgálati birtokuk 
vagy szállásbirtokuk van, de maguk valami okból háborúba 
nem mennek, mert vagy az öregség, vagy a betegség, vagy 
a városban folytatott bíráskodás és igazgatás miatt maguk 
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nem mehetnek és fiukat em küldik, azok minden 200 cset
verty föld után küldjenek egy holopot100 teljes fegyverzetben, 
tartalékkal oda, amelyik váro ba parancsoltatott. Ott, ahol 
a földmérő könyvek szerint nincs meg a szükséges csetverty 
szám, vagy éppen fölösleg mutatkozik, kockadobás döntse el 
a dolgot. Akiket sebesülé ük vagy rokkantságuk miatt az 
ezredekből hazaengednek, és akik a fogságból térnek haza, 
maradjanak otthon és holopot se küldjenek. Az özvegyek és 
kiskorúak, akiknek csalá<lfőjük hadban esett el, vagy fogság
ban maradt, két évig senki e küldjenek. 

Akiknek szállásbirtokuk vagy szolgálati birtokuk van, és 
sem maguk, sem gyermekeik nem vonulnak hadba, és holopot 
sem küldenek, és kitudódik, hogy nem is akarnak küldeni, 
akkor ahány csetverty után nem szolgálnak, annyi csetvertyet 
kell tőlük elvenni és olyan szolgáló bojárfinak vagy másnak 
kell átadni, akinek birtoka kevés, vagy nincs is birtoka. 
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AZ ELSŐ OROSZ SZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 
(1571) 

Az első orosz katonai szabályzat létrejöttének körülményeit 
a központosított orosz államban végrehajtott katonai refor
mok határozták meg. A XVI. század ötvenes éveinek reform
jai között szerepelt a határőrszolgálat átszervezése is. Ezzel 
a fontos feladattal a neves hadvezért, M. I. Vorotyinszkijt bíz
ták meg. A Vorotyinszkij vezette bizottság sértetlenül hagyta 
a határőrszolgálat korábban kialakult alapelveit, de ugyan
akkor rendszerességet, nagyobb szervezettséget adott a határ
őrszolgálat rendszerének. Ez a bizottság dolgozta ki 1571-ben 
a határőrszolgálat szabályzatát is. A szabályzat nemcsak 
a határőrszolgálat feladatait, a sztanyicák és őrségek szerve
zetét és funkcióit határozta meg, hanem egységes elvek alap
ján a határszéli városok határőrszolgálati rendjét is szabá
lyozta. Ez utóbbi nagyban elé5segítette a határvédelem töké
letesítését. - (64-68. p.) 

BOJÁROK RENDELKEZÉSE 
A SZTANYICÁBAN101 MEG AZ ŐRSÉGBEN 

TELJESÍTENDŐ SZOLGÁLATRÓL 

A 7079-ik102 esztendő február havának 16-ik napján. Ivan 
Vasziljevics egész Oroszhon cá1iának és nagyhercegének ural
kodói parancsára, bojárja, Mihajlo Ivanovics Vorotyinszkij 
knyáz1oa tanácskozott a bojárfi_kk_al, a s~ta~yicák . fönökeive~ 
és sztanyicsnyikokkal, a puty1vh, tula1, 11azanyi, mescser1 
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sztanyicákról, az összes távoli és közeli határőrségről, a hóna
pos őrségekről, mely váro ból melyik reájuk bízott határrész
re érdemesebb és kifizetődó'bb a sztanyicsnyikoknak utazniuk, 
és mely őrhelyekre, mely városokból, hány embert melyik őr
állomásra kell beosztani; milyen őrállomások legyenek a krími 
és nogaji végeken, hol lehet azokat a legkedvezőbb körülmé
nyek között felállítani, hogy az ország határszélét jobban 
vigyázhassák, és ellenséges hadak a határvidékre váratlan rá 
ne csaphassanak, a sztanyicsnyikok viszont vonuljanak a reá
juk bízott határrészhez, és az őrök állják a vártát azokon 
a helyeken, amelyeket őrizniük kell, amelyeket védeniük kell 
az (idegen) harcosoktól. Őrt kell állniuk a lóról le nem szállva, 
egymást váltogatva, járva a rájuk bízott határrészt, jobbra 
meg balra két-két ember egymást váltva a vojevodák104 által 
adott parancs szerint. Tábort ne verjenek, tüzet ne rakjanak 
egyazon helyen; ha kását kell főzni ük, akkor se rakjanak tü
zet kétszer ugyanazon helyt; ha pedig valaki az egyik helyen 
töltötte a délidőt, ugyanazon helyt ne éjszakázzék, ám ha ott 
éjszakázott, a délidőt másutt töltse el. És ne az erdőkbe hatol
janak be, hanem olyan helyeken állapodjanak meg, amelyek 
a megfigyelésre alkalma ak. És ha a sztanyicsnyikok vagy 
strázsák fegyvereseket fedeznek fel valahol, akkor az őr
parancsnok menessze társait híradással az uralkodó közel eső 
határvárosaiba, és ők maguk szegődjenek a fegyveresek nyo
mába, vigyázzák a fegyvere eket az ösvényeken és letáboro
záskor, és ahogy haladnak a nyomukban és figyelik őket, 
küldjók másodszor is ezekkel a hírekkel társaikat azon váro
sokba, amelyek közelebb vannak, és utasítsák a hírvivőket, 
hogy a fegyvereseket elh3.oayva jobbra avagy balra, a rövidebb 
utakon haladjanak, hogy a fegyvereseknél jóval előbb érkez
zék meg a hír a határszéli városokba, ne pedig közvetlen 
előttük. A tőlük jobbra vagy balra álló sztanyicafőnökhöz és 
-őrségekhez küldjenek hírt. 

És ha úgy esik, hogy a cár vagy a cárevics, vagy sok hadnép 
megy támadásra, küldjenek futárt ezen elöljárókhoz és strá
zsákhoz, és parancsolják meg nekik, hogy ők is ugyanazon ös
vényen haladjanak, és induljanak abban az órában. És ha úgy 
esnék, hogy az elöljárók és trázsák nem érnek be egyhamar 
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hozzájuk, akkor induljanak el az úton a parancs szerint, ne 
késlekedjenek, ne várjanak az elöljárókra meg a strázsákra. 
Miután pedig azokat értesítették, és az ösvényen két vagy há
rom napot haladtak több vagy kevesebb ideig, a helyzetnek 
és az ellenség menetének megfelelően, előre merészkedve a tá
borhelyek és nyomok alapján, ennek megfelelően hírvivőket 
küldjenek sebesen, ők maguk pedig kövessék az idegeneket 
a nyomukon, esetleg ne is haladjanak ugyanazon ösvényen, 
ha más hely kedvezőbb, elhagyva az ösvényt jobbra vagy bal
ra, és haladjanak óvatosan és vigyázva, erősen ügyeljék az ide
geneket, akik ellen az uralkodó határszéli emberei vonulnak, 
és kémleljék ki őket tüzetesen, és az igaz hírekkel siessenek 
azon városok felé, amelyek ellen azon fegyveresek támadni 
akarnak. És azon sztanyicsnyikok, akik távoli, rájuk bízott 
helyeken fedeznek fel (idegen) harcosokat, küldjenek három 
vagy négy futárt vagy amennyi kedvezőbb, az embereknek és 
az ügynek megfelelően, nem egyoilonegy helyre, amely kö
zelebb esik a határszélhez, és nem is Putyivlba, sem Rilszkbe, 
hogy kitudakolva alaposan, miféle emberek, hová tartanak, 
és az igaz hírekkel siessenek azon városokba, amelyek ellen 
ezek haladnak. És a strázsák, észrevéve az embereket, küld
jék el a hírekkel társaikat azon városokba, amelyből ki:lri az 
őrségbe jár, a többi őrnek meg az a feladata, hogy haladJanak 
a nyomukban, járják be az ösvényeket, és kémleljék ki az 
embereket, majd miután kifürkészték őket, siessenek azon 
városokba, amelyek ellen ezek az idegenek vonulnak. Mert ha 
ninc enek a nyomukban és nem lesik meg azon embereket, 
nem tudják ki, mely helyek ellen vonulnak ezen fegyveresek, 
akkor a sztanyicsnyikoknak meg a strázsálmak nem szabad 
téYe hírekkel távozni és meg kell várni az őrségben, hogy az 
őröket az őrök leváltsák, különben a vártáról távozni nem 
szabad. És az az őr, aki a váltást be nem várva, elhagyja he
lyét, és ezen időben az ország határszélére az idegenek hábo
rúval törnek reájuk, azt az őrséget, az uralkodó cár és nagy
herceg nevében halállal kell sújtani. És azok a strázsák, akik 
a megállapított időn túl napokig állnak, és társaik nem érkez
nek meg az ő leváltásukra, azoknak kárpótlásul a határidőn túli 
többletnapokért fél poltina105 jár naponként, amit azokon 
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a strázsákon k,ell behajtani, akik engedetlenségből nem érkez
te~ meg le:7"áltasukr~. É ~zokat a sztanyicsnyikokat meg strá
~sakat, akiket a voJevodak vagy elöljárók lesre küldtek a ki
Jelölt pontokra vagy őrhelyekre, és akikről kitudódik, hogy 
~anyagu! és figyelmetlenül állnak az őrségben, vagy a kijelölt 
o:helyekig _el sem haladnak, még abban az esetben is, ha nem 
ta1?1adnak idegen ,fegyveresek, meg kell korbácsolni. És, amely 
VOJevodákhoz, varosokhoz és elöljárókhoz ilyen őröket be
o~ztan~k, a,zo~'.'1-k a v:ojeYodáknak meg elöljáróknak köteles
sege szigoruan ugyelm arra, hogy a strázsáknak jó lovuk le
gyen, és amikor őrállá ra a vártára lovagolnak, két-két lo
vuk legyen, olyan lovuk, amelyeken - ha idegeneket észre
vesznek - elvágtathas anak, ám rossz lovakkal, egymagá
ban ne engedjenek senkit az őrségbe. És azon strázsákat akik
n?k _nincsenek j? lovaik, küldjék a vojevodák meg az ~löljá
~·ok JÓ lovakon, irányít ák ó'ket az őrségbe, hogy bátran men
Jenek a vártára, hogy az ország határvidékét biztosítsák 
arról hírrel szolgáljanak. É azokat a sztanyicsnyikokat strá~ 
zsák~t, akiket a sztanyicákba meg az őrállomásokra küldenek 
a VOJevodák meg az elöljárók, minderről alaposan oktassák ki 
a ~endel~e~ésnek !11egfel~lően, vizsgálják meg lovaikat, hogy 
mmde~yikuknek }6_ lovai legyenek, akiknek pediglen rosszak 
a lov~i, ámde megis gyor. an útnak kell indítani őket, ezen 
strázsak alá a vojevod~k é ~löljárók tüst~nt adassanak (jó 
lovat -:- a ford.), és ha ugy esik, hogy sürgos és ha nem lehet 
kerítem, a~or a vojevodák a_ strázsák részére elöljáróiktól 
szerezzenek JÓ !ovaka~, h;3- pedig az elöljáróknak incs annyi 
lovuk, all;1enz:yit a s~razsak alá kell adni, akkor a vojevodák 
a falubeliektől szed1enek, értéküket fölbecsülve, és ezeken 
a lovakon küldjék a tráz ákat őrségbe, és rójanak ki bért 
ezekért a lovakért az elöljárókra, lovanként naponta négy 
altint106 pénzben, és ezt a pénzt adják oda azoknak az embe
reknek'. akiktől a lovaka el zedték. És ha egy strázsa a lovát 
elveszti vagy tönkreteszi, akkor azért a lóért az értékét be kell 
ha~tani az őrs~g elöljáróján, é a pénzt el kell juttatni azon 
bo1árfin3:k, akine~ a lova elveszett vagy tönkrement. És 
a szt;1~yicák Putyivlból rngy Rilszkből keljenek útra, onnan 
ellenőrizzék őket, a következő elo ztás szerint: 
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Az első sztanyica táborba száll tavasztól, április hó 1. nap
ján. A második sztanyica április hó 15. napján, a harmadik 
május 1. napján, a negyedik sztanyica május 15., az ötödik 
június 1. napján; a hatodik júniusnak 15. napján, a hetedik 
július 1. napján, a nyolcadik július 15. napján. A második 
rendben az első sztanyica induljon augusztus 1. napján, a má
sodik augusztus 15. napján, a harmadik szeptember 1. nap
ján, a negyedik szeptember 15. napján, az ötödik október 1. 
napján, a hatodik október 15. napján, a hetedik november 1. 
napján, a nyolcadik november 15. napján. Ha továbbra is 
szükséges sztanyicákat kiküldeni, mivel a hó még nem esett 
le, sztanyicsnyikokat ki kell rendelni, kiszámítva (az időt). 

Méghozzá két sztanyicát havonta, egy-egy sztanyicára két 
hetet meg egy napot róva. Ősz után azok a sztanyicák kel
jenek útra, amelyeknek ezen felosztás szerint kellett volna 
őrségbe állniuk: egy sztanyicát a többiek előtt kétszer nem 
szabad küldeni, amikor már minden sztanyica sorra került, 
újból egymás után sorba kell őket küldeni, az elsőtől kezdve. 
A sztanyicák Putyivlba, illetve Rilszkbe térjenek vissza, ahon
nan az uralkodó parancsára útra keltek kéthetes időre, és 
tartózkodjanak mind ahányan abban a városban útra bocsáj
tá ukig készenlétben. 

Ha esetleg az egyik sztanyicát szétszórták, a helyére egy 
másikat kell kirendelni, azt, amelyik a beosztás szerint soron 
következnék, a többi sztanyicába azonnal értesítést kell írás
ban küldeni és a határidőket közölni velük, milyen naptól 
kezdve kell (szolgálniuk), megállapítva és kiszámítva, melyik 
sztanyicának, milyen napon kell távoznia. Moszkvából pedig 
az uralkodó cár és nagyherceg Putyivlba a helytartónak vagy 
a vojevodának küld írást minden egyes hónapban, hogy küld
jék a sztanyicákat azon helyekről, ahonnan Mihajlo Tyufja
kin107 knyáz és Rzsevszkij íródeák helyesnek vélik, ahonnan 
a sztanyicáknak közelebb esik, hogy teljes számban küldjék 
őket a végekre, azon határidők szerint, amelyek ebben a ren
delkezésben felsoroltatnak, az első sztanyicát április hó első 
napján, és azon pontokig, amelyeket a sztanyicáknak el kell 
érniük, mind a nyolc sztanyicának a beosztás szerint, mellé
kelve a beosztást, hogyan követi egyik a másikat. És ha az 
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egyik sztanyicát szétverik, vagy fogságba ejtik, már nem az 
előző sorrend szerint kell küldeni őket, hanem az utána követ
kezőket kell sorba kirendelni, meghatározva melyik követke
zik a másik után, két hetet és egy napot róva rá mindegyikre. 
A helytartók és a voje,odák pedig azon nyomban közöljék 
az uralkodóval, hogy mely városokból, milyen időrendben, 
melyik nappal kezdve rendelték el, hogy a sztanyicák a ha
tárra vonuljanak, az érte íté t a legelső futárral küldjék és 
mellékeljék hozzá az érvényes beosztást. 

A donyecki őrállomá okra Putyivlból vagy Rilszkből, ta
vasztól kezdve hat hétre, és ezek április l-én keljenek útra, 
hat hétig legyenek őrségben az utazást is beleértve, aztán 
a második csoportot kell útra bocsátani, megfontolva és szám
ba véve a távoli és közeli őrállomásokat, hogyan jutnak el 
késlekedés nélkül az őrállomásokra, hogy ők ezen hat hét 
alatt Putyivlba vagy Rilszkbe hazaérjenek. És midőn a há
rom csoport mind sorra került már, akkor másodszor kell egy 
hónapra küldeni az első c oportot, az utazást beleértve, mind 
sorban, addig, ameddig erre szükség les~ és addig kell az őr
ségeken állni, ameddig a hó le nem esik . .!!.;s nem szabad egyet
len őrállomásnak sem őrség nélkül maradnia, egész éven át, 
egyetlen órára sem, míg a havazás meg nem indul, és egyikük 
se hagyja el a vártát, míg a váltás hozzájuk meg nem érkezik. 
A helytartók meg a vojevod.ák a donyecki sztanyicák elöl
járóinak, társaiknak és a trázsáknak, akiket a határba külde
nek meg a strázsákra, az uralkodó parancsára értékeljék fel 
lovaikat és felszerelésüket. És ha valamely sztanyicát vagy 
őrállomást szétvernek, és elrabolják a lovakat meg a felszere
lést, akkor a lovakért meg a fel zerelésért a vojevoda levele 
meg az árat megállapító irat alapján fizessék ki a kárpótlást, 
az eddigi szokás szerint. É azoknak a sztanyica-parancsno
koknak meg társaiknak, akik a reájuk bízott őrhelyekig el
menve visszaérkeznek a határból, útipénzt kell fizetni az ed
digi szokásoknak megfelelően. cár rendelete alapján Mihail 
Tyufjakin knyáz és Rz e, zkij íródeák kiküldetnek a hely
ségek meg erődítmények viz gálatára, és annak megállapí
tására, hogy mely hely égig é mely őrállomásig kell haladniuk 
a sztanyicáknak, és mely helyeken megfelelő az őrhelyek fel-
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állítása; és ahogy ők megállapítják, melyik városból és melyik 
helyig vonuljanak a sztanyicák, és mely helyeken előnyös tar
tózkodniuk a donyecki őrségeknek, megvizsgálják, vajon a ré
gi helyeken avagy az újakon, és akkor az ő vizsgálatuk és el
osztásuk alapján, ahogy ők írásban elrendelik, mely városból 
indítsák a sztanyicákat és állítsák az őröket az őrhelyekre, 
méghozzá havonta két-két sztanyicát, két hétre meg egy nap
ra rendelve ki őket. Az őröknek pedig hat hetet kell szolgál
niuk őrségben tavasszal és egy hónapot ősszel, ezt utazással. 
És az első részleg után a másodikat és a harmadikat, a parancs 
rendelte határidők szerint. És milyen határidőkre, mely nap
tól és mely hónapban küldik a vojevodák az őröket a végekre, 
an-ól is írni kötelesek az uralkodónak, azonnal, az első futárral 
hiteles írást mellékelve, hogy milyen időközökben rendelik ki 
az őrségeket. És a donyecki őrhelyekre és a határ menti váro
sokból a mezei őrhelyekre őröket kell állítani április 1. nap
jától, és az őröket addig az ideig kell állítani, amíg a nagy hó 
le nem esik. 
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KEMÁLP ASAZÁD E 
(Ahmed Semsz-eddin bin 

Szulejmán ibn Kemá.l pasa) 
(1483 táján - 1534. április 16.) 

Osnemes, tekintélyes oszmán ('S&!ádból származik, egész életét bizalmi AHA.sokban a szul
tánok közvetlen környezetében tölti, !gy a legtöbb kül- és belpolitikai kérdésben rendkívül 
tájékozott. 

Kezdetben katonáskodik, majd teljesen a tudománynak és a mohamedé.u valllísnak szen
teli életét. Szulejm(m szultán 1526-ban sejkh 01-lszlrunmlí, vagyis főpappá nevezteti ki. 

Kiterjedt irodalmi munkássAgot folytat. TOrténetlról tevékenységéből a „Tevarilek-i-11.l•i 
Oszmé.n" (Az oszmán Mz története) ctmd mdvét emelhetJOk ki, mely 1800 és 14110 között 
tárgyalja az uralkodóház és az oszmán birodalom történetét. Hadtörténeti szempontból jelen
tősebb a mohácsi hadjárattal foglalkozó „Mohácsnll.me" e. munké.ja, ebből közlünk részlete
ket is. A m1l elsőrend1l forrá.sérték:tl, mivel a 8!.8rző, Mr személyesen nem vett részt a had
járatban, értesüléseit szemtanúk elbeszéléséből merltette. Ennélfogva számos lényeges, 
másutt nem található adatot tartalmaJl. 

Kemálpasazll.de azonban nem történellró a szó mai értelmében. Nem a történelmi valósll.g · 
h1l és pontos felelevenitésére törekszik, hanem az oszmll.n házat és az oszmll.n hadsereget 
dicsőttő hősi elbeszélést lr. Ezért gyakorta tudatosan eltér a valóságtól. 

Szemelvényünket Thury József fordltAsa alapján közöljük. 
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MOHÁCSNÁME 

(Török történetírók. Ford. és összeáll. Thury József. 1-4. köt. 
Bp. 1889-1896. 1. köt. 236-239. p.) 

XXIII. 86. fej. 

Ez a fejezet elmondja, hogy az istentagadók felekezete talál
kozik a csatatéren az igazhívő sereggel és ezzel megütközik. 

Egy szerencsés reggel, mikor az ég széle a hajnal vérétől 
rózsaszínűvé lett, mikor a hold zászlója megfordíttatott és 
a fekete sereg (vagyis az éjszaka - a szerk.) elűzetett ... 

Mikor a világot megvilágító nap kihúzta kardját 
S az éj serege megfutott a nappal fényétől, 

mihelyt a reggeli szürkület győzelmet hirdetve mosolyogni 
s az üdv szellője lengedezni kezdett, akkor a harcvágytól égő 
seregek mozgásba jöttek, mint egy tenger, fölemelve a zászló
kat és lófarkakat. A gyalogosok és a lovasok a győzhetetlen 
sereg közepén, jobb és bal szárnyán teljes fegyverzetben csa
tasorba állottak külön hadtesteket alkotva. A győzhetetlen 
padisah, kit mindenfelől a szerencse környékez, akinek böl
csessége világítja meg a világot, s igazságszeretete virágaitól 
a föld színe rózsaliget - mikor kardot ragadva a csatába ro
han, olyan, mint a mindenséget világító nap ... 

Miután fel volt állítva a jobb és bal szárny s a sereg közepe 
olyan hősökből, akik fejüket lándzsával emelve rohannak 
a csatatérre s mellüket pajzs gyanánt tartják a nyilak és kar
dok elébe, megindultak a csapatok helyükről és előrenyomul
tak . Ez embertenger hullámzásai felkorbácsoltatván a szent 
harc szelétől, elárasztották a föld színét. Mily csodálatos ten
ger volt ez! A halak helyét kardok és pajzsok foglalták el, 

193 



a sámi1os lándzsák és rumi100 alabárdok vashegyei úgy tűntek 
fel, mintha a tenger fel zínén felugráló halak volnának. 

A padisah őfelsége utasítá a szerint a szerencsés pasa110 apa
rancsnoksága alatt levő félelme hadosztállyal előtte járt a szul
tán kíséretének ... Délben mikor a nap a zenitre ért, a makacs 
ellenség szerencséje pedig kezdett hanyatla1;i... megérkezett 
a leendő csatatér közelébe, ahonnan már lathatta a gonosz 
ellenség táborát, Szemendre111 bejét, Báli béget - kinek_ a csa
tatér volt igazi otthona, ki okszor szokott ez ország hitetlen 
lakóival harci kockajátékot játszani, s aki e gonoszokat öldös
ni szokta - magához híYán a bátor oroszlánt. Tanácsot kért 
a vén farkastól. .. hogyan kellene szembeszállni a csatában 
a gonosz ellenség kegyetlen seregével és hogyan ~ellene. m?g
ütközni e harcvágyó haddal. A világos eszű emir pedig 1_gy 
válaszolt: ,,Az ellenség, aki régóta ellenfelünk, olyan, m1?-t 
a könyörtelen hitelező ... A bo. z~álló ~l!~n é~e~ még ~a h1!
vány hangya is, nem zabad lekicsmyelm. A t1gns~ermes~etu, 
harcvágyó szerenc étlen magyaroknak az a régi szokasuk, 
hogy ha harcba indulnak, magokat és lovukat tetőtől talpig 
páncéllal, sisakkal é mellvérttel födik be, úgyh~gy csak két 
szemük látszik ki, mint fekete felhő mögül a csillag. Ennél
fogva a nevezett é helye észjárású bég így folytatta, .. 
,,E tűztermé zetű gazok tetőtől talpig acélba vannak b~rko
lózva, s ha egy zerre mindnyájan heves támadással bárm1l~en 
erős hadosztályra vetik magukat, áttörik azt, éppen úgy, mmt 
a rohanó patak fel zaggatja a hegy oldalát. Bármihez érnek 
szikrázó lándzsáikkal , mindent elégetnek. A leghelyesebb el
járás tehát az lesz, hogy amint a gonoszok egész csordáj~kkal 
reánk rohannak, soraink ketté nyílnak; hogy utat adJanak 
nekik: amint aztán feltartóztathatatlan sebességgel áthalad
tak soraink között, mi oldalba fogjuk őket. Mind e mai n~
pig így szoktuk e vadcli znókat vadászni, akár nagy, akár kis 
számban voltak, s mai c ak így kell cselekednünk ... 112 Azon
ban ez a mi óriási hadseregünk, régi módon való elrendezésben 
és felállításban nem bír megfelelni a makacs ellenségnek olyan 
módon amint említettem. ~fert ha a hadsereg háta a tevéken 
és öszvéreken levő podgyá zal, a végtelen mennyiségű s nagy 
értékű málhákkal van elfoglalva, soraink nem bírnak szétvál-
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ni, hogy a támadó lovasságnak utat adjanak, s ezt nem lehet 
közénk bocsátani." 

:Mikor a hadrendező és okos pasa e nagyon helyes beszédet 
figyelmesen meghallgatta ... s azután a fényes elméjének Dsem-
id poharának hasonló tükrében világosan mutatkozó tervet 

így adta elő a nevezett bégnek: ,,Kihirdetjük, hogy itt ütünk 
tábort, hogy a hadi nép és a tábori szolgák nagy tömegétől 
megszabaduljunk, akkor majd csak a harckészen álló, csatára 
éhes lovassággal és gyalogsággal megyünk a csatatérre." Báli 
bég hallván a tervet, nagyon megdicsérte és így szólt: ... 

„Szellemed kútforrása a helyes terveknek 
zavaid példaképei az ékesszólásnak." 

A pasa tehát e tökéletes terv szerint járván el, megparan
c olta a hadi népnek és a szolgáknak, hogy lássanak hozzá 
a tábor felütéséhez, és a hatalmas padisah sátorának felállí
tásához, szemközt a támadó ellenséggel. A hadrendező bégek
nek meghagyta, hogy hadosztályaikat ne engedjék eloszlani, 
hanem várjanak az ütközet kezdetére. A végek bégeit pedig 
utasította, hogy a vezetésük alatt levő 40-50 OOO akindzsiből 
kiválasztván a legvitézebbeket, legerőteljesebbeket, s akiknek 
legjobb lovaik vannak, ezekkel foglaljanak állást a csatatérül 
kiszemelt síkság egyik szélén,113 onnan csak távolról szemlél
jék az ütközetet, a harcba ne elegyedjenek bele, hanem várja
nak egé. zen addig, míg azt nem látják, hogy a rossz érzelmű
ek hadosztályai állá aikból kiveretve futni kezdenek; ekkor 
törjenek elő leshelyükről és fogják hátba az átkozottakat, s kit 
lándzsával szúrjanak át, kit súlyos buzogánnyal zúzzanak szét, 
kit kardjukkal aprítsanak össze, minden kímélet és irgalom 
nélkül. Az említett bégek, a találó tervű vezír parancsának 
engedelmeskedve a kijelölt helyre mentek, hogy a kiszabott 
kötelességnek buzgalommal és gyorsasággal megfeleljenek. 

~Iíg a többi lovasság és gyalogság harckészen várakozott 
a mezőn, a csata kezdetére; egyszerre a rossz úton járó gono
zok egy golyót küldöttek a mieinkhez, mely éppen a harc

rend előtt esett le. A félelmes ágyúdörgés tudatta minden vi
tézzel a harc és a küzdelem kezdetét. 
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KOCSI BÉG 
(15 ??-1631 után) 

Életét és tevékenységét nem ismerjük, csupán nevezetes emlékirata tartotta fenn emlékét. 

Annyi bizonyos, hogy magas beosztású áUamférfl, a reformokra törekvlí IV. Murád szultán'" 

(1623-1690) bizalmi embere volt. A szultán 1631-ben megblzta Kocsi bejt, hogy készltsen 

memorandumot az oszmán birodalom korábbi és akkori állapotáról. A memorandum elme: 

„Kocsi bégnek az állam rendelkezéséről trott, s a boldogságos és hatalmas IV. Murád ~zultán 

gázi"' elé terjesztett memoranduma". 
Az emlékirat M, Jóllehet némileg stuizált képet fest az oszmán birodalom korábbi állapo

táról, flíleg II. Szulejmán111 (1520-1566) uralkodását festi le a valóságnál derflsebb szlnek

kel. Saját korát nem b!rálja, a sorok között Is látszik azonban, hogy a még mindig hatalmas 

török birodalom a romlás szélén áll. Kocsi azért emlegeti olynn s!ír!ín a régi miniszterek 

kiválóságát, az egykori moszlim harcosok bátorságát, fegyelmét, a hadak hatalmas lét

számát, hogy ezzel Is hangsúlyozza a Jelen bajait. 
A memorandum nem járt eredménnyel. Murád kegyetlen kézzel megk!sérelte ugyan, hogy 

rendet csináljon az oszmán birodalomban, fáradozásai azonban eredménytelen~k maradtak. 
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KOCSI BÉG EMLÉKIRATÁBÓL 

('l.'örök történetirók. Ford. és jegyz. ell. Thury J. 

1-4. köt. Bp. 1889-1896. I. 406-415. p.) 

AZ OSZMÁN HÁZÁBÓL VALÓ NAGY SZULTÁNOKRÓL, 

VEZfREKRÖL, A DÍVÁN TAGJAIRÓL 

ÉS AZ UDVARI SZOLGÁKRÓL 

A boldogságos, hatalmas és vallásvédő padisah őfelségének 
Yilágos elméje előtt legyen feltárva, hogy boldogult nagy 
ősei, az előbbi szidtánok, egészen szultán Szulejmán khán gázi 
koráig, személyesen megjelentek igazságos császári dívánjuk
ban és így személyesen foglalkoztak a birodalom, nemzet, 
alattvalók, az állami kincstár állapotával és ügyeivel s a többi 
általános és részletes dolgokkal. De ezután szultán Szulejmán 
khán személyesen nem jelent ugyan meg a császári díván ülé-
ein; azonban személyesen részt vett a szultánsága ideje alatt 

indított több háborúban s e szerencsés útjai közben tudomást 
szerzett több ügyről és dologról; továbbá amíg béke idején 
Kosztantinije117 városában császári trónján ült , rostély mögül 
hallgatta a díváni tanácskozásokat és ilyen módon is értesült 
több ügyről; végre mikor egészen belefáradt az állam ügyeinek 
vezetésével járó sok munkába, a harc és háború iskolájául 
. zolgáló vadászattal töltötte idejét majd Edrene,118 majd 
Janboli vadászterületén, s mivel olyankor akadály és nehézség 
nélkül lehetett színe elé járulni s minden panaszt közvetítés 
nélkül előadni: ilyen módon is sok dologról szerzett tapaszta
latot. Mivel tehát az említett módon kellőképpen foglalkozott 
az állam ügyeivel: szerencsés uralkodása alatt az iszlám or-
zága nagy és virágzó volt, teljes biztonság és nyugalom 

uralkodott a föld színén. 
Az udvari kegyeltek és belső szolgák egészen Murád khán 

uralkodásáig tapasztalt, nagy eszű, jó érzelmí1, okos emberek 
Yoltak, mint Semszi pasa, Dselál bég és Ferhád aga ... 
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Az. előbbi szultánok dic ő uralkodása idején a vezírek, 
béglerbégek, szandsákbégek119 és a kengyeltartók szolgálatá
ban levők mind vásárolt rabszolgák voltak, s udvarukban 
egyetlenegy sem volt a világvédő padisah zsoldjából élő em
ber. Sőt a ráják és kereskedők osztályából sem tartottak ma
gok körül zsoldos szolgákat; mert ez két tekintetből káros 
lett volna. Egyik az, hogy mihelyt a ráják adóját fizető rája és 
annak- gyermeke a vezírek é más nagyok szolgálatába áll, 
többé nem fizette volna a rájaadót, ami nagy kárára lett volna 
az állami kincstárnak é a ziámetek s timárok birtokosainak. 
Másik pedig az, hogy az a rája, aki megszokta a lóra ülést és 
kardot kötni, ezt az állapotot egyszer megízlelvén, többé nem 
tudott rája maradni, s rende katonának sem volt alkalmas; 
minélfogva v6gre a rablók bandájába állt. Az anatoli vilájeté
ben120 régebben föllépő lázadó rablóbandák legtöbbnyire 
ilyenféle emberekből állottak. Ezen tekintetből az előbbi 
vezírek az ilyenféléktől óvakodva, vá árolt rabszolgákat fo
gadtak szolgálatukba, s a padisah szolgáit egyáltalán nem 
alkalmazták maguk mellett, és nem azokból alakították 
kíséretüket. 

Ezelőtt a bégi és béglerbégi rang s a többi állások a tarto
mányok kormányzásában tapa ztalt, hozzáértő, egyenes lelkű 
és vallásos embereknek adattak s ezért egy fillérnyi ajándék 
sem fogadtatott el vesztegeté képpen 6s amíg az illető valami 
bűnt vagy kihágást nem követett el, nem fosztatott meg 
állásától. Így különö en a szandsákbégek és béglerbégek 20, 
vagy 30 évig megmaradtak állá ukban; ennélfogva erejük és 
hatalmuk teljes vala a padi ah birodalmában, úgyhogy mikor 
a szultán hadjáratra indult, mindegyükik hét-nyolc záz, sőt 
ezer, teljes fegyverzetű harcos dsebelivel vett részt a győztes 
hadjáratban é vitt véghez vitézi és hőstetteket a padisah 
javára; s ha az iszlám országának valamelyik szögletén ellen
ség jelent meg, mielőtt ennek híre a magas udvarba jutott 
volna, az ellenségnek boldoatalan foje már megérkezett a 
császári dívánba. zultán zulejmán khán gázi dicső idejében 
(pedig) Dobridsa tartományában lépett föl egy Dözmedse 
Musztafa nevű lázadó 30-40 OOO rnblót gyűjtvén össze, 
mikor a falvakat és váro okat dúlta, rabolta, Bendernek ~k-
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kori szandsákbégje, az igen vitéz Ahmed bég, azonnal meg
támadván, meglakoltatta ... Az. ezekhez hasonló vitézi és hősi 
tetteknek, melyeket az emírek míveltek, nincsen száma. 
Mindegyikök több diadalt aratott annak idejében, s a határ
talan zsákmányból dsámikat, medreszéket és zárdákat épít
tetett, úgyhogy kegyes őseinek uralkodása idejében az iszlám 
hatalma és az igaz hit világossága napról napra folytonosan 
növekedett és terjedt. 

Az. előbbi szultánok dicső uralkodása idején a magas udvar 
kapudsi-basijai és nüteferrikái szandsákbégi és béglerbégi 
rangra méltó, Oszmán házához hű, tapasztalt, nagy eszű és 
gyakorlott emberek valának. - A magas díván hivatalnokai 
jó tollú, szépíró, törvénytudó és ügyes emberek voltak s olya
nok, akik képesek valának leveleket írni a külföldi fejedel
mekhez. - A szultáni és állami pénzügyi tisztviselők szakértő 
és megbízható, értelmes és hűséges emberek voltak. - A ma
ga udvar csausai tapasztalt, az ügyekben jártas, a külföldi 
fejedelmekhez követségekre alkalmas emberek valának. Mind
egyik osztálynak meghatározott száma lévén, annál sem több, 
sem kevesebb nem volt egyikben sem; s az 1005. évig nem 
volt közöttük kiváltságos, hanem mindnyája tartozott részt 
venni a szultáni hadjáratban. - A magas udvarbeli ka
pudsi-basiknak árpalikjai 19 999 akcse jövedelemig emelked
tek, azon felül egy akcsével sem; s árpalikját egyikök sem 
ziámet vagy tímár cimen kapta. 

A némák, törpék és a padisah többi mulattató szolgái vala
mennyien zsoldot kaptak, azonban a ziámethez és timárhoz 
nem jutottak. 

Az. előbbi szultánok idejében így álltak a dolgok. A további 
parancs és intézkedés a boldogságos, hatalmas és kegyes 
padisah ő felségének a dolga. 
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II. 

A TIMÁRLIK ÉS ZÁDIOK121 SZÁMA S HADI EREJE 

RÉGEBBEN 

Hogy az előbbi nagy szultánok annyi nagy háborút visel
hettek és annyi fényes győzedelmet arathattak; hogy oly sok 
várat és országot hódítottak meg; hogy hatalmuk hangja 
eltöltötte az egész világot, s hogy a külföldi fejedelmek adót 
fizettek nekik: mindez a záimoknak és timárliknak köszönhető. 
Valóban ez a hadosztály a vallásért és birodalomért fejét s éle
tét áldozó, válogatott, kitűnő, rettenthetetlen és engedelmes 
sereg volt. Mikor ezek teljes számban megjelentek a hadjára
tokban és csatákban, éppen nem volt szükség a kapu-kulira. 
A birodalomhoz hű, tiszta életű és jól fegyelmezett sereg volt 
ez. Egyetlenegy idegen sem volt közöttük, hanem mindnyájan 
olyan katonák és katonáknak fiai, akik őseiken elkezdve a 
padisahoktól kapott hűbérek birtokosai valának. Ezelőtt a 
szipáhi fia csak úgy kaphatott hűbért, ha előbb két záim és tíz 
timárli bizonyságot tett amellett, hogy az illető valóban szi
páhi fia. S a tanuskodóknak úgy kellett vigyázniuk, hogy ha 
kiderült, hogy az illető nem régi hűbéres családból való, mind
nyájoknak ziámete é timárja elvétetett, másoknak adatott 
büntetés és példaadá végett. A városbeliek és ráják a timár
ra való igény tekintetében egyenlők voltak a hitetlenekkel; 
az ilyeneknek lehetetlenség volt hűbérhez jutniuk. 

Aki a timárlik közül nem tüntette ki magát, s hadjárat 
alkalmával nem hozott nyelvet vagy fejet: nem részesült elő
léptetésben. De aki kitüntette magát s nyelvet és fejet hozott, 
annak jövedelme minden tíz akcse után egy akcsével fölemel
tetett. Amely timárli pedi a hadjáratban rendkívül kitüntette 
magát s 10-15 fejet va!!Y nyelvet hozott, az ziámetet kapott 
érdemeért. Az udvarnál enki em juthatott :fizetésemeléshez. 

Az állami és katonai méltó ágoknak nem volt ezüst lószer
számjuk és pompájuk; mindegyiküknek gyönyörűsége csak a 
jó, éles kard, páncél, ,ért. lándsa é íj volt. 

Minden hűbére. abban a ·zandsákban lakott é tartózkodott 
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a saját zászlója alatt, amelyikben ziámete és timárja volt; 
más helyen tartózkodnia nem lehetett. Ez azért volt így, hogy 
minden szandsáknak szipáhijai mindig otthon tartózkodván, 
ha a birodalom valamelyik zugában ellenség jelent meg, három 
nap alatt valamennyien felkészültek, s amerre kellett menni, 
arra siettek és dicséretre méltó dolgot mívelhettek. 

A valahol megürült ziámetet és timárt, 1000 akcsétől 100 OOO 
akcséig, az illető ejálet béglerbégje adományozta oda másnak 
és bejegyezte a részleges defterbe; az új birtokos aztán ez 
utalvány alapján kapott berátot a boldogságos udvarból. 
De egyenesen a boldogságos udvartól senki sem kaphatott 
hűbért. Ezen okból az iszlám országában nem volt pörös ziá
met vagy timár, s idegenek és érdemetlenek nem juthattak 
hozzá. Ha a béglerbég valamely timárt valami úton-módon 
érdemtelennek adományozott, azok, akiknek jogos igényük 
volt, a magas udvarhoz menvén, panaszt emeltek, s az illető 
béglerbég a padisahtól szigorú dorgálást kapott és állásától 
megfosztatott. Ilyen módon a ziámetek és timárok érdeme
sek lévén, azok életüket és fejüket áldozták a vallásért és bi
rodalomért; s mikor a hit ellenségeivel szembeszálltak, Allah 
kegyelméből melléjök szegődött a győzelem, és okvetlenül 
győztesek lőnek. 

Az abban az időben történt háborúknak egyike volt az, 
mikor boldogult szultán Szulejmán khán őfelségének uralko
dá.':!a alatt Németország gonoszmívű királya tengernagyságú 
óriási sereggel megtámadta az iszlám végvidékének kulcsát, 
Budunt. Mikor a rumilii béglerbég, Szófi Mohammed pasa 
- a ki akkor Szófia városában volt - ezt meghallotta, azon
nal odasietett s amint megérkezett, az ellenség közé rohanva, 
a százezer főnél többre rúgó gyaur seregnek legnagyobb részét 
a villogó kardok áldozataivá tette, ágyúikat, puskáikat és 
fegyvertárukat elvette, s az iszlám hadserege megrakodott 
határtalan zsákmánnyal. A történeti könyvekben így van 
elbeszélve. 

Mikor Boszna vilájet még szandsák volt és a rumilii ejálethez 
tartozott, ennek defterében összesen 12 OOO kilids volt fölvéve 

a kánun értelmében a dsebelikkel együtt 40 OOO válogatott 
é. vitéz katonát kellett kiállítania. Azonban némely hűbére-
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sek - kiknek tehetségük és erejük volt - buzgalomból és a 
jó hírnévért a kánun követelésénél nagyobb számú dsebelivel 
- ki harminc, ki negyven, ki ötven vagy hatvan fegyveres
sel - vonultak a háborúba s ily módon a rumilii hadtest 
70-80 OOO, oroszlánvadá zó férfiból és ellenségzúzó vitézből 
állott, úgyhogy bármerre mentek, mindenütt és mindig győz
tek. Az anatolii ejáletben a defter szerint 7000 kilids lévén, a 
kánun a dsebelikkel együtt 17 OOO fönyi sereget követelt 
onnan; de az ottani hűbéresek is nagyobb számú dsebelivel 
vonultak háborúba, mint amennyit a kánun megszabott, úgy
hogy az anatolii hadtest több, mint 30 OOO főből állott. 
Tová_bbá Diárbekir ejálete, Kurdisztánnak hozzája tartozó 
részeivel együtt, 20 OOO harcost, Ván ejálete, Kurdisztánnak 
ide tartozó részével együtt, 30 000-nél több harcost, Erzerum 
~jálete 20 OOO válo~atott harcost állított ki, s a többi ejáletek 
1s ehhez hasonló szamban. Egyszóval: csupán maga a rumilii 
hadtest meg tudott volna felelni a német királynak, Diárbekir, 
Ván és Erzerum katonasága pedig a perzsa sahnak, úgyhogy 
a hadsereg többi részére nem lett volna szükség. 

Rumilii ejáletében 20 OOO akindsi s 40 OOO jürük122 és 
müszellerr: volt defterbe fölvéve; Anatoli ejáletében pedig 
30 o_oo piád~.123 _Valahánysz_or hadjárat volt, az akindsi-bégek 
részmt akinds1kból, részmt gönüllükból124 álló negyven
ötven ezer, lovas és fegyveres, rettenthetetlen vitézzel vonul
tak háborúba és pusztították a gyaurok országát; úgyhogy a 
tatárokra egyáltalán nem lett volna szükség. A jürükök és 
müszellemek közül minden hadjárat alkalmával, sorrend sze
rint 5-6000 ember rendeltetett ki, s ezeknek hadi szükségle
teiről azok gondoskodtak, akik ekkor nem vonultak háborúba. 
Eme hadi osztályoknak a jürük-bégek lévén parancsnokaik, 
azok vezették őket a hadjáratra. Mikor pedig Anatoliban volt 
a háború, a piádék közül 3-4000 embert rendeltek ki sorrend 
szerint; ezeknek a janicsárok hadtestében levő 14 jaja-bég 
lévén a parancsnokaik, ezek vezették őket a hadjáratban. 
- A nevezett hadi osztályok dolga sáncásásból s az árryúk és 
puskák körüli szolgálatból állott; mert a hűbéresek ilyenféle 
munkákat nem teljesítettek, á ót, lapátot nem vettek kezeik-
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be, csupán a harcolással foglalkoztak, s amelyik várat ostrom 
alá vették, azt Allah segélyével el is foglalták. 

Így állottak régebben a dolgok. A további parancs az or
szághódító khán ő felségének dolga. 

III. 

A ZSOLDOT HÚZÓ CSAPATOK SZÁMA 
RÉGEBBEN 

A boldogságos és hatalmas padisah őfelségének naphoz 
hasonló fényes elméje előtt legyen föltárva, hogy a 989. évben, 
mikor nagy őse, a boldogult szultán Murád khán, Szelim khán 
fia, császári trónjára lépett, a zsoldos kapu-kulik ilyen szám
mal voltak, amint név szerint említtetnek. 

Udvari nüteferrika 
Csasnegir 
Udvari csausz 
A szultáni defter hivatalnokai 
A díván hivatalnokai 
A pénzügy-igazgatóság hivatalnokai 
Az állami kincstár tisztviselői 
Külső khazinedár 
Udvari kapudsi 
Szipáhi 
Szilihdár 

lufedsián-i-jemin 
1 ufedsián -i-j eszár 

Gurebá-i-jemin 
Gurebá-i-jeszár 
Janicsárok, azegbánok, piádék és zagardsik 
Adsem-oglán Isztambulban, Edrenében, 
Geliboliban és a szultáni kertekben 
Szultáni lovász 
A szultáni konyha ós éléstár személyzete 
Dsebedsi 

124 
40 

290 
4 

31 
17 
51 
10 

356 
2 210 
2 127 

400 
407 
406 
407 

13 599 

7 495 
4 396 

489 
625 
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Topcsi 
Top-arabadsi 
Sátorverő 
A tábori zenekar tagjai 
Baltadsi 
Pejk 
Vízhordók 
l\füezzin 
Kézművesek 
Kútmester és kurudsi12S 

Orvos és sebész 

1 099 
400 
229 
158 
115 

27 
18 

6 
537 

54 
26 

Összesen: 36 153 
ember 

A nevezett osztályok mindegyikének létszáma és a kincstár
b,ól kapott zsoldja, - a föntebbiek szerint - pontosan meg 
levén szabva, annal a zárnnál sem több, sem kevesebb nem 
volt egyikben sem. Ez o ztályoknak semmiféle összeköt
tetésük sem volt a ziámettel és timárral bíró szipáhikkal. 

, A hat bölük126 fölött minden hét évben egyszer szemle tartat
v~1~, a hányan e~ha~ta~ közülük, a _szultáni udvarból annyi 
reg1bb apród s a Jaruc arok, dsebeds1k és topcsik közül annyi 
alkalmas egyén tétetett át az említett osztályba; mert mind
járt először a bölükökbe lépni enkinek sem lehetett. Ez a ne
vezett hadi osztály Isztambulban, Edrenében, Bruszában és 
az ezek közt fekvő falvakban és városokban volt elszállásolva 
s más vilájetekben nem tartózkodhatott. 

A magas udvar janic árai, d ebedsijei, topc íjai és a többi 
ezredekben levő kapu-kulik valamennyien kiválogatott gyer
mekekből kerültek ki, má féle rendűek nem vétettek föl 

közéj~~:. ~-z a,z ~joncozá P~?i~ arnautok, bosnyákok, bulgá-
7ok, g;orogok es o~·~ények ~ozül történt, más népből sem. Az 
1gy kiválogatott 1f1akat elo zör durva vörös posztóba öltöz
tetve, mint adsem oglánokat a felügyelő agák a müszülmán 
s~okások és a török nyelv megtanulása céljából eladták Tür
lu~ztánba 2-2 aranyával, vagy p dig a fővárosban számukra 
ép1tett kaszárnyákba helyezték cl. Négy-öt év múlva össze
szedvén őket a defterbe jegyzett helyekről, óhajtásuk vagy 
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hajlamuk szerint beosztották őket az egyes fegyvernemek 
ezredébe. Hétévenkint egyszer szemle tartatván a janicsárok 
fölött, a közülök elhaltak száma szerint 15 -20 régi apródot 
vettek föl közéjük, annál eggyel sem többet. A janicsárok 
mind nőtlenek voltak és mindnyájan kaszárnyájukban laktak; 
Isztambulon kívül egyetlenegy sem tartózkodhatott. Ha vala
melyikök zsoldjának :fizetését beszüntették vagy azért, mert 
nem ment háborúba, vagy pedig valami rosszaságért, azután 
többé nem is juthatott hozzá. - Egy szóval a kapu-kulik az 
udvarnál, a timárlik pedig hűbéreiken tartózkodtak, más 
helyen tartózkodniuk nem engedte meg a kánun. 

A negyven kurudsin kívül több kurudsi nem volt, s azok a 
vízvezető csatornákat gondozták. Oturakok még nem voltak; 
azonban azok, akik öregségük és gyengeségük miatt nem 
mehettek háborúba, zsoldjuk három akcsével fölemeltetvén, 
nyugdíjat húztak. Ekkor megengedtetett nekik a házasodás, 
s ha családot alapítottak, azontúl csak a padisah szerencsé
jéért imádkoztak. Ha ezeknek fiaik voltak, néhány öregebb 
tanúságot tett arról, hogy azok az ő ezredükbeli katonáknak 
:fiai s így a :fiúk az adsem oglánok közé íratván, kiképzés végett 
átadattak valamelyik ezrednek, s idő múltával sorrend szerint 
fölvétettek a rendes janicsárok közé. 

A janicsárok hadtestében három csausz és tizenkét mumdsi 
volt, annál több nem. A janicsárok kiajája és csauszai 7 -8 

esztendeig megmaradtak állásukban, s ok nélkül nem fosztat
tak meg rangjuktól. A többi tisztjeik is ilyen módon hosszabb 
ideig megtartották rangjukat, és ha csak valami hibát nem 
követtek el, nem tótettek le állásaikról. 

Így állottak a dolgok régebben. A további parancs a világ
bíró padi ah ő felségének dolga. 



III. RÉSZ 

A HADTUDOMÁNY FEJLODESE 
A FEJEDELMI ABSZOLUTIZMUS 

ES A KAPITALIZMUS 
KIALAKULÁSA KORÁBAN 



RAIMOJDO 
MONTECUCCOLI 

(1609-1680) 

Itáliai származású császári hadvezér, korának egyik legje l entősebb és legnagyobb katonai 

tcoretiku~a. 
Már 16 éves korában katona, csilsz(lri szolgálatban részt vett a harmincéves Mborúban. 

Breitenfeldnél (1631), majd M~húknél svéd fogs.1gba esett. 1642-ben tábornokká nevezték 

ki. Ettől kezdve a császáriak legsikeresebb hadvezére. 1658 után a török hadsz!ntérre 

került. 1661-ben az Erdélyben működő csá~zll.r/ hadsereget vezette. Eredménytelen had

jtlratáért Zrinyi éles b!rálatban részesltette. Legnagyobb katonai sikerét 106-l-ben a szent

gotthárdi csatában érte el, amikor döntő győzelmet aratott a török hadak felett. 

1673-1675-ben a francia haclsz!ntércn uz évszázad talán legnagyobb hadvezére, Turenne 

ellen is eredményesen harcolt. 1080-ban Linzben halt meg. 

Írói tevékenyS(!ge 10-I0-1070 közé esett. Munkáiban kora és a saját, Mború.ban eltöltött 

életének gazdag tapasztalatait dolgozta fel. A század egyik legolvasottabb, lcgmllveltebb 

katonájává képezte magát. Ismereteire és tapasztalataira tl'lmaszkodva elsőnek k!sérelte 

meg, hogy a hadtudományt rendszerbe foglnlja. 
Rendszere azonban szinte teljesen gyakorlati Jellegll. Nem igyekszik a háború lényegének, 

törvényszerűségeinek feltárús/l.rn. Fellsmerl ugyan a gazdasági tényező, mindenekelőtt a 

pénz szerepét a háborúban, azonban nem Igyekszik a kérdés lénye(!ét megismerni. A politika 

és államtan sem foglalkoztatja . Tipikus zsoldosvezér, a fejedelmi abszolutizmus rend!thetet-
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len hlve. Azonban ebben sincsenek politikai megfontolások, csupán azért élt hűségesen csá• 

szára mellett, mert főként a központos!tott államl1atalom blztosltotta a haclsereg fejlődését. 

Montecuccoli éppen e tulajdonsága mlatt került ellentétbe Zrinyi Miklóssal. Jóllehet mind· 

ketten a XVII. században még progresszlv abszolút uralkodói hatalom hlvei, Zrinyi azonban 

magyar nemzeti királyságot k1ván teremteni, Montecuccoli pedjg a Habsburg-birodalmat 

akarja megerőslteni. A politikai célok különbözősége határozza meg katonai ellentéteiket is: 

Zrinyi Magyarországot klvánja védeni. Montecuccoli pedig a birodalom előterepét. 

Montecuccoli munkái közül a következőket emelhetjük ki: ,,Az ütközetről" (Delle bat

taglie). ,,Értekezés a háborúról" (Trattato della guerra) (mindkettő 1640-1042 között 

készült). ,,A Magyarországon és .-émetországban vlvott háború eredményei" (Successl 

della guerra segufü in Allemagna et in Ungherla. 1654). ,,Visszaemlékezések az 1661-

1669-es magyarországi hadjáratra" (Cose e memorie supra le campagne ln Ungheria. 1670). 

Végül f/l műve, a hadtudomány első Jelentős rendszerezését tartalmazó „Emlékiratok a 

há.borúról" (Memorta della gnerra. Opere dl Ralmondo Montecuccoli. Milano, 1807). 

Ebből közlünk részleteket. 
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Első Könyv 

A HADMŰVÉSZET RÖVID TÉTELEI 

(Delta guerra col Turco in Ungheria - Koeln, 1704.) 

Első fejezet 

A HÁBORÚRÓL 
(1-2. p.) 

I. A háború olyan tevékenység, melyben mindkét fél minden 
eszközzel kárt akar okozni a másiknak. 

II. A háború lehet kül- vagy belháború, támadó vagy védő, 
tengeri vagy szárazföldi - a személyek, a módszer és a had
zíntér különbözőségei szerint. 

III. A győzelmet felkészítéssel, elhatározásokkal és had
műveletekkel lehet kivívni. 

IV. E három tényező mindegyikében az időt, a helyet, a 
fegyvereket és egyebeket figyelembe véve, adódnak természe
tes vagy szerzett előnyök és hátrányok, melyek az ellenség 
legyőzését megkönnyítik, illetve megnehezítik. 

V. A felkészítés kiterjed az emberekre, a tüzérségre, a lőszer
re, az 'lelemre, a málhára, valamint a pénzre. 

VI. Az elhatározást az erőviszonyok, a terep és a cél szabja 
meg, aszerint, hogy mit akarunk: támadni, segítséget nyúj
tani vagy védekezni ? 

VII. A hadműveleteket - a menetet, a táborozást és a 
harcot - céltudatosan, titokban és gyorsan hajtsuk végre. 
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:\Iásodik fejezet 

A FELKÉSZÜLÉSRŐL 

VIII. Idejében; még békében ké ·züljünk fel 

Első szakasz 
(2 - . p.) 

Az emberekről 

IX. Az embereket fel kell fogadni, be kell osztani, fel kell 
fegyverezni, ki kell képezni és fegyelmezni kell. 

Ne az emberek söpredékét szedjük össze vagy azokat, akik
hez véletlenül jutunk, hanem vála szuk ki a legjobbak közül 
is az egészségeseket, a buzgókat, keményeket, fiatalokat, a 
tábori élettel és fáradsáao munkával szemben megedzetteket, 
valamint azokat, akik nem lu ták vagy elpuhultak és nem 
kicsapongók. 

X. A felfogadottak átmennek a mustrán127 és leteszik az 
esküt, melyben hű éget. engedelmességet és bátorságot fogad
nak. 

XI. Ezután hajlamaiknak és foglalkozásuknak megfelelően 
beosztjuk őket. 

1. A rend a mozgatója múltnak és jövőnek, meghatározza és 
elrendezi a dolgokat helyük és saját természetük szerint. 
A rend eredménye a szerencsés befejezés, a rendetlenség vi
szont zavart kelt. Tele van a történelem olyan példákkal, hogy 
a legerősebb, de rendezetlen hadseregek vere éget szenvedtek 
a kicsi, de rendezett ereaektől. 

2. Az emberek harco okra és nem harcosokra oszlanak. A 
harcosok: alac onyabl é magasabb rangú tisztek, lovas és 
gyalogos közlegények. nem harcosok: mesteremberek, 
kézművesek, vezetők, kémek, árkászok, markotányosok, keres
kedők, gyermekeké má , harcra alkalmatlan személyek, akik 
a katonák szolgálatára Yannak, lelk 'szek, orvosok, gyógysze
részek, felcserek, a ztalo ok, lakatosok, kőműve ek, pékek, 
fegyverkovácsok. 
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3. A katonákat szakaszos rendszer szerint (decuriákban)128 

osztjuk be a következőképpen: a) rajokba (tizedaljákba), 
8-10129 fő, néha kevesebb, néha több, a rajparancsnok, tizedes 
vezetése alatt; b) több rajból álló szakaszba; e) több szakasz
ból álló századokba és dJ több századból álló ezredekbe. 

4. A gyalogos ezredek bataillonokai130 alkotnak, melyek 
szélességben és mélységben több tagból és sorból álló egységek. 
A bataillont a lovasságnál svadronnak131 nevezzük. 

a) Tag vagy szélesség az egymás mellett álló katonák egy
séges sora. 

b) Sornak vagy mélységnek pedig az egymás mögött álló 
katonák egyenes sorát nevezzük. 

5. Több bataillonból és svadronból nagyobb csapategysége
ket alkotunk, melyeket brigádoknak hívunk. A brigádok a 
hadsereg alkotó részei. 

Ha a hadsereg menetel, azt a részt, mely elöl van, elővédnek, 
mely középen van, derékhadnak, és azt, amelyik a végén van, 
utóvédnek nevezzük. Ha a sereg csatarendben áll, jobb szárny, 
az a rész, amely középen áll és bal szárny az, mely balról áll. 

A hadsereget csatarendben három lépcsőbe rendezzük: első 
lépcső vagy arcvonal, második lépcső, harmadik lépcső vagy 
tartalék. éha oszlopokat (colonna) alakítunk. Ezek több 
egymás mögött menetelő bataillonból és svadronból állnak. 

6. A magasabb és alacsonyabb rangú tisztek a következők :132 

a) A hadseregnél a tábornokok. 
b) Az ezredeknél a törzs. 
e) századoknál a prima plana.133 

7. Ott, ahol több azonos rendfokozatú tiszt van együtt, a 
legidősebb az elöljáró, tekintet nélkül egyéb állásra vagy mél
tóságra. Ilyenformán állandó, megváltozhatatlan viszony 
keletkezik, amely minden vitának és véleménykülönbségnek 
elejét veszi. Ez azzal jár, hogy a főparancsnokságot csak egy 
, zemély viselheti, a szolgálatra nézve ugyanis éppoly káros a 
• ok vezető, mint a betegnek a sok orvos. 

a) Így szolgálati állás puszta címe gyakorlat nélkül nem 
lehetséges. 

b) Ha a császári katonaság valamely más fejedelem kato
naságával egyesül, a következő rendet kell tartani: ugyanabban 
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a rendfokozatban a e á zári tisztek előznek, tekintet nélkül a 
rangnapra,134 különböző rendfokozatok mellett azonban a 
magasabb rendfokozatú parancsnokol. Csatáknál és ostromok
nál a jobb szárny a e á záriaké, menetnél első alkalommal ők 
adják az elővédet. 

XII. A tábornokoktól a fokról fokra ellátott szolgálatnak 
megfelelően különböző tulajdonságokat követelünk meg. 
Ezekből a tulajdonságokból egyesekben több, másokban keve
sebb van meg. Eredetüket illetően vagy természetadta, vagy 
szerzett tulajdonságok. 

Természetadta tulajdon áook: 
1. Harcos szellem, egé z éges test, erős temperamentum, 

nagy szélsőségek, élénk vérmérséklet, hidegvér a veszélyben, 
méltóságteljes viselkedé é fáradhatatlanság a zolgálatban. 

2. Megfelelő életkor, ugyanis az ifjúság nem eléggé érett és 
tapasztalt, az öregek vi zont már nem elég elevenek. 

3. Előkelő származá , mely minél magasabb, annál nagyobb 
tiszteletet ébreszt az alárendeltekben. 

Szerzett tulajdon áook: 
1. Okosság, igaz ága ág, kitartás és mértékletesség. 
2. A hadművészet i merete elméletben és gyakorlatban, 

valamint a szónoklá · é · a vezénylés művészete. 
XIV. Az új csatarend az ezredesek megbízó levei iben, a 

mustrabiztosok va0 v .. zemlélők instrukcióiban, az artikulári · 
levelekben,m valanlint V. Károly és II. Miksa „Reuter
recht"-jében136 van lefektetve. Ezeket 1570-ben a ·peyeri 
birodalmi gyűlé en i me0erő ítették. A telje ség kedvéért 
ezekhez a svéd, holland é brandenburgi hadi törvények is 
odafüggeszthetők, melyek mind német mintára készültek. 

XV. A katonákat különböző feladatokra és különböző 

körülményeknek megfelelően fegyverezzük fel. Éppen ezért a 
fegyverek támadó é védő, nehéz- és könnyűfegyverek lehet
nek. A régiek buzogányt é harci bárdot, rövid és hosszú 
hajító dárdát, nyilat, mellyel íjból lőttek ki, követ, melyet 
kézzel vagy parittyával hajítottak ki, tőrt, buzogányt, ·aris
sát,137 pajzsot, vértet, roham isakot és lábvédet ha ználtak. 
Bár a lőpor felfedez' e következtében a mai fegyverek sokban 
különböznek a régiektől, okban hasonlítanak is. 
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Nálunk a következő fegyvereket alkalmazzák: 
Védő fegyverek : teljes vért mell vassal, hátvassal, rohamsisak

kal, kar- és combvérttel, kesztyű, félvért mell- és hátvassal, 
rohamsisak, vagy nyílt sisak, kerek vagy hosszúkás pajzs. 

Támadó fegyverek: távoli harcra: muskéta, karabély, kis 
muskétapisztoly, kézzel vagy parittyával hajítható kézigrá
nátok; közelharci fegyverek: lándzsák, pikák, kardok és ala
bárdok. 

A védőfegyverek oltalmazzák a testet, de nem gátolhatják 
a mozgást; ezért a tet(Ítől talpig vassal befedett vértes katona 
már kiment a használatból. Ez a védőfegyverzet olyan nehéz 
volt, mint a vasból készült fal, és olyan szi lárd, hogy semmilyen 
lökés nem tudta megingatni. 

A támadó fegyverek attól a pillanattól kezdve, amikor az 
ellenséget felfedeztük, egészen addig, amíg megverjük és el
űzzük őket a harcmezőről, szünet nélkül szorongassák és ver
jék az ellenfelet. Minél jobban közeledik felénk az ellenség, 
annál nagyobb legyen a reá zúduló tűzorkán. Amíg messze 
van, ágyút(ízzel, ahogy közeledik, muskétával, karabéllyal, 
pisztollyal, lándzsával, karddal, végül magával a csapat 
lökőerojével (hassunk az ellenségre). Ezért osztották a rómaiak 
egy légióba lovasaikat és gyalogosaikat, nehéz- és könnyű
fegyvereseiket. Ezért helyezték be a spártaiak és a makedónok 
a phalanxba még a hadigépeket is, azon idők tüzérségét. 
És ezért számítottak V. Károly138 artikuláris levelében egy 
zá zló lovasságra 60 teljes vértest, 120 félvértest és 60 hosszú 
arkebüzzel felszerelt könnyűlovast, 400 gyalogosból álló 
zá zlóaljra pedig 100 pikást, 50 kardost és alabárdost,139 200 
arkebüzlövészt és 50 létszám felettit a lyukak feltöltésére. 
Ilyen módon a különböző fegyvernemek egyesítve lettek, az 
egyik tudja támogatni a másikat, és bármilyen helyzetben is 
legyen az egység, alkalmas eszközei vannak a védelemre vagy 
a támadásra. 

Az idők folyamán a hadvezérek tapasztalhatták, hogy a 
lovasság és a gyalogság menetben nem illik össze, mivel az 
egyik gyorsan jár, a másik pedig lassan. Éppígy nem fértek 
össze elszállásolásban sem, mivel a gyalogság takarmány nél
kül és sátorban is megvan, amit pedig a lovasság anélkül, hogy 
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teljesen tönkre ne menjen, em eltűrni, sem kibírni nem tud. 
Vezetés és parancsnoklá zempontjából sem férnek össze, 
mert ebben is különböznek egymástól. Ezért aztán helyesebb
nek tartották, ha a lova ágot és a gyalogságot külön csapa
tokba szervezik, sőt a lova ágnál még külön lándzsás-vértes 
és lövészegységek is megkülönböztetnek. A tábornokok fel
adata és az ő belátásuktól függ, hogy a csatarendben úgy osszák 
el az ezredeket, hogy azok kölcsönösen támogathassák egy
mást. 

XVI. Ennek megfelelően a mai gyalogezredek kétharmada 
muskétásokból, egyharmada pikásokból áll. 

A német hadaknál az arkebüzök már nem használatosak, 
mivel a muskéta me zebb hord, és az, aki arkebüzt visz, 
elbírja a muskétát is. 

A muskétások vigyenek magukkal villát,140 hogy biztosab
ban célozhassanak. Jó , ha hegyes végűek, mivel így szükség 
esetén nyárs módjára a lovas ág ellen is használni tudják. 

A muskéták egyforma űrméretűek legyenek, nehogy tévedés 
fordulhasson elő a golyókkal.141 

A pikák legyenek erő ek, 15, 16, néha 17 láb142 hosszúak, 
hegyük legyen pontynyelv alakú, és felső részüket vaslapokkal 
verjék ki. A pikások fel zerelése: mellvért, hátvas és roham
sisak legyen. 

A gyalogságnál egy taa pajzso emberekből állhat, akik 
közelharcban karddal é pajzz al fedezik a pikásokat, az ellen
ségre vetik magukat és rendetlenséget okoznak soraiban. 

Lehetnek gránáto zázadaink is. Ezek a gránátot kézzel 
dobják vagy ami még jobb, parittyából, ellenlejtők,143 külső 
védművek144 megtámadá a etén rohamoknál, vagy bármilyen 
megerősített állás ellen. 

A dragonyosok nem má ok, mint lóra ültetett gyalogosok. 
Könnyű muskétákkal (ezek valamivel rövidebbek, mint a 
többiek), valamint félpikákkal és kardokkal vannak felszerel
ve. Feladatuk: az állások gyors elfoglalása é átkelőknél az 
ellenség megelőzése. Ezért á óval és fejszével is el vannak lát
va. Szokás őket lóháton a bataillonok közepén vagy üres 
helyein felállítani. Ilyenkor a többiek feje felett tüzelnek. 
Egyébként rendszerint gyalogosan harcolnak. 
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XVII. Manapság alovasezredek félvérttel vannak felszerelve, 
azaz mell- és hátvassal, valamint több vaslapból összetett 
inggel, mely hátul és kétoldalt össze van kapcsolva, hogy a 
nyakat és a füleket védje. Kesztyűjük a kezet könyökig védi. 
A mellvas a muskétagolyóval szemben, a többi rész pedig a 
pisztolygolyó és a kardvágás ellen véd. A lovasok támadáshoz 
pisztolyt és hosszú, erős kardot használnak. A karddal szúrni 
és vágni lehet. A lovasságnál a lándzsa a fegyverek királynője, 
éppúgy, ahogy a gyalogságnál a pika. Hordása, kezelése és 
tartása azonban nehéz, ezért nálunk elhagyták. Ha ugyanis a 
lovak nem a legjobbak és nincsenek jól betörve, a lándzsa nem 
használható. Az embereknek pedig, mivel tetőtől talpig 
páncélozva vannak, szükségük van szolgára, erős lovakra és 
más kisegítő dolgokra, amik igen sokba kerülnek. Végül a terep 
árkos-bokros, nem egyenletes és nem engedi meg a szabad 
vágtát, legtöbbször tehát semmit sem lehet kezdeni a lán
dzsával. 

Az arkebüz-lövészek és karabélyosok, mivel nincsenek 
felvértezve, nem tudnak zárt egységet alkotni, s a rohamnak 
zilárdan ellenállni. Nem jó, ha a csatában túl sok van belő

lük, mert nem tudjuk hova tenni őket, ugyanis gyors for
dulataiknál zavarokat okozhatnak. A caracola végrehajtása
kor az ellenség hirtelen megtámadhatja őket kanyarodásuk 
közben, nyomon is követheti őket, ha pedig menekülésszerűen 
hátrálnak, megzavarják a többieket, beléjük rohannak és 
nagy rendetlenséget okozhatnak. Ez volt az oka, hogy Wal
lenstein, a császári csapatok akkori vezére, szigorú rendelettel 
kitiltotta őket a hadseregből, miután 1632-ben a lützeni csa
tában ro szul harcoltak, és rossz tapasztalatokat szerzett velük 
kapcsolatban. 

telj es vért kitűnően alkalmas rohamra és védekezésre. 
De nem golyóálló s ezért keve et ér. Sőt, a golyó által átütött 
páncél szilánkjai slllyos sebeket is okozhatnak. A golyóálló 
fel. zerelés viszont igen nehéz, akadályozza a lovast, s ha lová
val felbukik, nem tud magán segíteni. Azonkívül a comb- és a 
karvas rongálja a nyerget, a málha és az egész felszerelés 
túl ágosan igénybe veszi a lovat és megnyomja a hátát. 
Ezek miatt megelégszenek a félvérttel. 
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XVIII. A felfegyverzett embereket ki kell képezni : kiképzés 
nélkül nincs hadsereg, e ak ö zeverődött emberek rendetlen 
halmaza, tudatlan tömeg. 

A katonákat egyenként é együttesen is képezzük ki. 
Egyenként képezzük ki a katonákat, hogy hozzászokjanak 

a futáshoz, az ugráshoz, a birkózá hoz, a fáradalmak elviselé
séhez. Ismerjék meg a lát- é hangjeleket. Meg kell tanítani 
őket a fegyverek kezelésére, a pontos lövésre és arra, hogy 
felszerelésüket jól tudják elrendezni. A lovasokat ezenfelül 
meg kell tanítani a ló gondozá ára, mindenekelőtt a felszállásra 
és leszállásra, a fel- é lenyergelésre, a szár használatára, 
etetésre, a ló vasalá ára é gyógyítására, lóúsztatásra, vala
mint arra, hogy miként szoktas ák a lovat a szárhoz, és hogyan 
szoktassák le az ijedezé ről. 

Kötelékben a következőkre képezzük ki a katonákat: 
rendben és sorban való felállá Ta, fordulatokra, helvváltozta
tásra, melynek során helyüket a többi katonákl{oz képest 
megtartják vagy megváltoztatják. 

A katonák úgy hajt ák végre a fordulatokat, hogy jobbra, 
balra vagy hátra megváltoztatják arcvonalukat. Mindezt ak
kor használjuk, amikor oldalt vagy hátra akarunk mozogni, 
ugyanis elegendő, ha a kfránt irányba arcot fordítunk é · 
megindulunk egyenesen. Ezáltal tudjuk a sorokat szűkíteni 
vagy tágítani és ezáltal lehet a e apatok között utakat, átjá
rókat és térközöket létrehozni, ahogyan a legjobban megfelel. 

Ha más terepszaka zt foglalunk el, akkor az alakzatot úgy 
változtatjuk meg, hogy a orokat ö szevonjuk; ha megkettőz
zük a sorokat,145 vagy ellenmenetet146 hajtunk végre, az alak
zatot nem változtatjuk meg, mert ez lehetővé teszi, hogy a 
tagok egymás után meh enek előre lövészcsatározá céljából, 
majd visszatérhessenek.'\ égrehajthatjuk a kanyarodásokat is 
(a lovasságnál caracolát), amikor a bataillon együtte en, 
egész tömegével fordul el, mintha az egész egy darabból lenne, 
hasonlóan a vízben mozoó hajóhoz. egyed-, fél-, három
negyed és teljes kanyarodá okat ismerünk. Ezek a fő mozdula
tok, melyekből az ö ze többi levezethető. A rómaiaktól és 
görögöktől vettük őket át, akik találóan írtak ezekről a dolgok
ról. 
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A vezényszavak legyenek rövidek, világosak, egyértelműek. 
Hogy mindenki megértse őket, először csendet kell parancsol
ni. Minél gyorsabbak, egyszerűbbek és kisebbek a mozdulatok 
és alakzatváltoztatások, különösen az ellenség előtt, annál 
jobb. 

Lovassággal szemben leengedjük a pikát, az alsó végét a 
jobb lábhoz támasztjuk, bal lábbal jó előre lépünk és kézbe 
vesszük a kardot. Gyalogsággal szemben a pika végét a jobb 
kézzel fogjuk át, mely a derékövre támaszkodik, a bal könyö
köt az előrehelyezett és behajlított térdre vagy a combra 
támasztjuk. Akkor csináljuk ezt így, ha alulról fölfelé akarunk 
döfni. A pika hegyét az ellenség övének, a ló szügyének vagy 
a mellső nyeregkápa csúcsának irányítjuk. Ide céloznak a 
muskétások is. A kardot foghatjuk a jobb kézben is. A pikát 
ilyenkor középen markoljuk meg úgy, hogy a végét a földön 
húzzuk. Ez éjjeli támadásoknál, kapuk ellen intézett vállal
kozásoknál, utakon és szűk helyeken alkalmas módszer. 

XXVI. A hadsereg harcrendjét több bataillon és több svad
ron alkotja. Vegyünk egy 40 OOO főből álló sereget: 

24 OOO gyalogos, 16 ezredben, 18 baiaillont alkot, 
12 OOO nehézlovas, 16 ezredben, 80 svadront alkot, 

2 OOO könnyűlovas, 2 ezredben, 4 svadront alkot. 
Összesen: 40 OOO harcos, 36 ezredben. 

Tüzér ég: fél karthaun (kartáng) 
negyed karthaun 
falkon 
mozsár 
tábori löveg 

4 
6 
8 
2 

80 

Összesen: 100 löveg 

Egy gyalogezred 1500 fő~ől áll. Ebből 60 tiszt, 480 pikás, 
80 pajzsos, 880 muskétás. Osszesen: 1500. 

Egy bataillonban van 480 pikás, 80 pajzsos, 720 muskétás, 
ö zesen: 1280 közkatona. 

Egy lovasezredbcn 750 közkatona van. 
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Egy svadronban 150 fő van, ez három ember mélységben 
és 50 ember szélességben áll fel. Nagyobb svadront nehéz lenne 
vezetni, viszont kisebbnek az ellenállása és lökőereje gyenge 
lenne. Ha szükséges, hogy erősebb svadronjaink legyenek, 
kettőt össze lehet vonni. 

Inkább több kisebb egy ég legyen. Az egységeket római 
módra különítsük el egymá tól, legyenek könnyen egyesíthe
tők vagy feloszthatók, nem úgy, mint a makedónok egységei, 
melyek nehézkesek voltak, é a legkisebb árok rendetlenséget 
okozott közöttük. 

A bataillonban 480 piká van, akik 6 ember mélységben és 
80 ember szélességben állnak fel. Előttük egy 80 muskétásból 
álló tag sorakozik fel. Ezeket a pikások fedezik, így biztonság
gal tudnak tüzelni térdelve vagy állva, anélkül, hogy mozgást 
kellene végrehajtaniuk. A muskétások elé még egy sor pajzsot 
is állíthatunk, mely felfogja a mögöttük állókra irányuló dö
féseket. A pikások két oldalán levő muskétások 10 svadronba 
vannak beosztva, svadrononként 40 - 40 fővel, 6 -6 ilyen 
svadron balról és jobbról két vonalban felállítva a szárnyosz
tagokat147 alkotja. Két svadron a pikások mögött lovakról, 
kocsiról vagy más kiemelkedő helyekről a bataillon feje felett 
tüzelhet a lovasságra. Ezek a kifáradt szárnyak felváltására 
és más célokra is felhasználhatók. Végül pedig szakaszonként 
a legközelebb levő lovassáa közé állíthatjuk őket, ahol foly
tonos tüzet adnak le mindaddig, amíg nem kerül sor a közel
harcra, akkor vi szamennek azokba a bataillonokba, ahonnan 
eredetileg kikülönítettük őket. Ha a muskétásokat így eloszt
juk a lovasság közé, valamint a pikások elé és mögé, megrövidí t
jük az arcvonalat is, mely túl ho szú lenne, ha az összes mus
kétást a pikások két oldalán egy vonalba állítanánk, főleg ott, 
ahol két bataillon e atlakozik egymáshoz. A muskétások 
ugyanis nem tudnak zilárd ellenállást kifejteni, hátrálni 
kényszerülnek , és ennek következtében túl nagy térköz 
keletkezne az arcvonalon, melyen keresztül az ellenség lovas
sága széles arcvonalon betörve, mindent felforgatna. 

XXVII. Az egyes lépe ők között 300 lépés 1.ávközt tartunk, 
azért, hogy azok a lövé ek, melyek az első sort érik, egyszerre 
ne okozhassanak kárt a má odikban is, valamint azért, hogy 
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ha az első lépcsőt megverik, legyen elegendő tere a visszahúzó
dásra, és ne ütközzék a második lépcsőbe, mely még teljesen 
ép lévén, alkalmas a harc kiegyenlítésére. Ezenfelül az ellenség 
nem tudja hosszú ideig üldözni az első lépcső megvert lovas
ságát, mivel hátában és oldalain hagyja a lépcső gyalogságát, 
és beleütközik a teljes, egységes és érintetlen második lépcső
be. Ha egy vagy két svadront az első lépcsőből visszavetnek, 
ugyanannyi mehet a helyükre a tartalékból, hogy a rendet
lenséget megszüntessék, időt és teret adjanak nekik az újra
egyesülésre. E nagy térköz másik előnye, hogy a csatarend 
oldalait és hátát biztosítja, ugyanis az ellenség nem tehet meg 
ilyen nagy kerülő mozdulatot, anélkül, hogy ne bontsa fel 
csatarendjének összefüggését, ami által igen nagy veszélybe 
kerülne. 

XXVIII. A harcrend megalakításához például a következő 
alakzatot vehetjük fel, melyet a terepnek és a körülmények
nek megfelelően változtathatunk: 

Lovasság: 
Vértes svadronok 

az első lépcsőben 25 
a tartaléknál 10 
a második lépcsőben 25 
a tartaléknál 10 
a jobb szárny közepén 5 
a bal szárny közepén 5 

Összesen: 80 svadron 

Könnyű svadronok vagy horvátok148 

szemben az első lépcsővel 500 
szemben a második lépcsővel 500 
jobboldalt 500 
baloldalt 500 

Összesen : 2000 könnyű
lovas 

221 



A könnyűlovasokat ott kell felállítani, ahol az ellenség nem 
rohanhatja meg őket, de ahol, mintegy pórázon tartva, ké
szenlétben állnak, hogy egy pillanat leforgása alatt, amikor 
az alkalom erre kedvező, kitörjenek. Ha a könnyűlovasság 
száma 2000-nél több, igen nehéz beosztani őket a csatarendbe. 
Ilyenkor a csatarenden kívül, oldalt kell elhelyezni őket szük
ség esetére. Ha a támadá nak nem tudnak ellenállni, a csa
tarend mögött vagy má biztos helyen állítjuk fel őket. 

Gyalogság: 
Az első lépcső bataillonjai 
Hátul, az oldalak és zögletek meg

erősítésére, valamint kettős 
bataillonok képzé ére 

A második lépe őben 
Hátul 

Ö zesen: 

6 

2 
6 
2 

16 bataillon 

Dragonyosok a gyalog ág helyettesítésére: 
A jobb szárnyon 800 
A bal szárnyon 800 
Az első lépcső mögött 200 
A második lépe ő mögött 200 

Összesen: 2000 dragonyos 

Tüzérség: 
Elosztjuk az egé z arcvonal ho szában. A nehézlövegeket 

a gyalogság előtt é két oldalán helyezzük el, olyan helyre, 
ahol megfelelően bizto ítva vannak, ahonnan az ellenséget 
könnyen megláthatják és ha meglátták, azonnal tüzelhetnek 
is rá. Ahonnan egyenes é kere zttüzet adhatnak le anélkül, 
hogy a csapatok mozgá át akadályoznák. A könnyűlövegeket 
a svadronok és a szaka zok közé osztjuk be. Így nem kockáz
tatjuk, hogy baj e etén eg:é z lüzérségünket egyszerre elveszít
jük, ahogyan a csá záriakkal történt a wittstocki és jankaui 
csatákban 1636-ban ' 1645-ben, 119 amikor egész tüzérségüket 
egyesítve tartották. 
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Szekerek és a málha : 
A szekerekből és a málhából a harcrend mögött szekérvárat 

alkotunk. Őrséget állítunk mellé, mely megvédi az ellenség
től, de a saját katonáktól is, akik sokszor ki akarják fosztani. 
Így a csatarend hátát is jobban megvédjük, mivel a sereg 
látja, hogy ha átengedi a csatateret, ezzel együtt elveszti 
asszonyait, gyermekeit, és mindazt, ami számára a legdrá
gább. Ennek következtében sokkal kitartóbban fognak har
colni.150 

XXIX. A harcrend minden része önmagában is erős, mivel 
különféle fegyvernemekből van összeállítva. Nehéz szétverni, 

mindaddig megőrzi egységét, amíg a részek szilárdan állnak. 
Ezenfelül arra is alkalmas, hogy bármilyen más alakzattá át 
lehessen változtatni aszerint, hogy a terep, szándékunk vagy 
a kínálkozó alkalom mit kíván meg. 

A terep. Ha balról, jobbról erdők, falvak vagy dombok van
nak, a legszélső szárnyon levő gyalogosok vagy dragonyosok 
azonnal foglalják el és rendezkedjenek ott be. 

Ha egy patak vagy szakadék teljesen fedezi a sereg egyik 
szárnyát, az egész lovasságot tegyük a másik szárnyra, ahol 
az összes erőt az ellenség egy szárnya ellen felfejlődtetve, so
kan harcolnak kevesek ellen, tehát átkarolhatjuk és bekerít
hetjük őket. 

Ha baráti vidékről vezető út közelében fedett helyek vagy 
erdők vannak, a bataillonokat kisebb csapatokba osszuk fel, 
hogy előnyomulás közben széles arcvonalat mutatva az ellen
ségnek, összecsapás előtt megfélemlítsük. Azzal is meg lehet 
rémíteni az ellenséget, hogy a leghevesebb harc közben olyan 
híreket terjesztünk sorai között, hogy fővezére elesett. 

Ha az ellenség hátában vagy oldalában fedetten megköze
líthető erdő vagy völgy van, küldjünk oda könnyűlovasságot 
vagy dragonyosokat, hogy a harc tetőfokán megtámadják az 
ellen ég hátát, szárnyait vagy a vonatát és ezzel zavart kelt-
enek; azok ugyanis, akik elő vannak készülve, mindig meg

lepik a készületleneket. 
Ha a terep megengedi, titokban közelítsük meg az ellensé

get, és mielőtt még csatarendjét megalakíthatta volna, tá-
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madjuk meg, ahogyan ez a franciák ellen 1643-ban Tuttlin-
gennél, Svábföldön sikerrel járt. .. , ,, 

Ha a terep szűkös, a ereget három vagy tobb lepcsoben ál-
lítjuk fel. , 

Ha mocsár vagy árok van előttünk, csa?atoka~ á~htha~unk 
elé, melyek az ellen_ség közel~~ésekor a;z elor~ elkesz1te~t es az 
ellenség által nem 1Smert át1arókon v1Sszahuzódnak és az el-
lenséget kelepcébe e alják. . , 

Az elhatározás. Ha jobb szárnyunkkal akaquk az ellenseget 
megverni vagy ellenkezőleg (itt tartunk legjobban az ~llens~g 
támadásától - a ford.), tegyük erre a szárn~ra ~ leg1oh?, es 
legtöbb csapatot. Ezzel a szárnnyal és a masodik _lépcsovel 
gyors léptekkel nyomulunk előre, miközben a másik szárny 
csak lassan mozog vagy egyáltalán meg sem mozdul. Így az 
ellenséget kétségben hagyjuk, és még mielőtt felfedezte volna 
a cselt és ellenrendszabályra határozta volna el magát, egy~zer 
csak azt látja, hogy a mi főerőink állnak„az,,? gyeng_~ erőivel 
szemben és bosszankodhat azon, hogy foeroi tétlenul és fel
használatlanul állnak. Ha ezen a részen véletlenül egy falu 
van, fel kell gyújtani, hogy az ellenség ne támadhassa meg 
a bal szárnyat és ne ismerhesse fel a helyzetet. 

Ha mindkét szárnyunkkal át akarjuk karo~ni az_ ellenséget, 
megtévesztésül egyenes vonalban kell felállm, ma~d nyomul
junk előre a középpel 1 an, a szárnyakkal pedig gyorsan. 
Félhold alakú bemélyedé képződik. Ezen a módon kerítette 
be Baner1s1 svéd tábornok a császári csapatokat Melníknél 
1639-ben. De a e atarend közepét üresen hagyva, a sereget 
két részre is o zthatjuk. "\ agy pedig az. első lép,?sőt éri!'!-tetle
nül hagyva, a két részre o ztott máso?ik lépcso az _elso szár
nyain nyomul előre, így annak hosszat ugyananny1yal !.11eg
növeli. Ez a csel köd.ö időben, porban és füstben s1k~rulhet 
legjobban és általában minden olyan alkalommal, amikor az 
ellenség nem tudja felismerni ezt a mozdulatot. Hogy még 
jobban megtéve zük az ellen éget, a középre lovasságból álló 
vonalat helyezhetünk, mely megakadályozza, hogy az ellenség 
a keletkezett hézagot feli merje. , . . 

Hogy az ellenség főerőit a mi okkal gyengébb erőmkkel ki
fárasszuk, majd pihent főerőinkkel az ő fáradt seregét megtá-
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madjuk, vessük előre összes könnyűlovasságunkat néhány 
tartalék svadronnal, hogy az ellenség ezekre öntse ki első 
haragját, ő támadjon először és amikor kifáradt, érezhesse 
a mi harcra kész és pihent csapataink hevességét és nyomását. 
Hogy saját hadseregünk viszont ne rémüljön meg attól, hogy 
a könnyűlovasságot megfordulni látja, szükséges, hogy előző
leg tájékoztassuk őket erről a cselről. 

Körülményelc. Ha az ellenség között félelem és zavar jelei 
mutatkoznak, amit a sorok összezavarodásából, a csapatok
nak térköz nélküli összekeveredéséből, a zászlók ingadozásá
ból, a pikások közt egyszerre megindult mozgolódásból és 
hátrakanyarodásukból lehet észrevenni, azonnal támadni kell, 
és nem szabad időt hagyni az ellenségnek arra, hogy össze
szedje magát. Könnyűlovasokat kell előre küldeni, dragonyo
sokat, pelotonokat és válogatott csapatokat, abból a célból, 
hogy valamely állási megszálljanak, és mialatt a sereg zárt 
rendben nyomul előre, ők felkutatják az árkokat, mélyedése
ket, erdőket, magaslatokat és minden olyan előnyös pontot, 
mely a sereg előtt, tőle oldalt vagy hátul van. 

XXX. Katonák közt mindennél fontosabb a fegyelem, 
enélkül sokkal több kárt okoznak, mint hasznot, félelmeteseb
bek számunkra, mint az ellenség számára. A fegyelmi szabá
lyokat behatóan tárgyalják a katonai törvények és a hadi ren
delkezések. Ezek az elöljáróval szemben engedelmességet, 
az ellenséggel szemben bátorságot és becsületes életet követel
nek. Az érdemeknek megfelelő jutalmat, a bűnnek megfelelő 
büntetést írnak elő. 

Második szakasz 

A tüzérségről 

XXXIII. Megvizsgáljuk a gyártását, méreteit, kezelését és 
segédeszközeit. 

A gyártással kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a régebbi 
fegyverraktárakban a tüzérségi anyagot teljes zűrzavarban, 
rendezetlenül, méret és megkülönböztetés nélkül tárolták. 

zinte nincs elegendő név a megjelölésükre, nincs olyan kígyó, 
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vadállat vagy madár, melyről ne neveztek volna el löveget: 
Mindenki, fejedelem, tábornok vagy ágyúöntő talált fel ÚJ 
kalibereket és méreteket, anélkül, hogy ezek hasznát és hatá
sát szabályos vizsgálat alá tudták volna venn_i. A~ ilyen ~zs
gálatok ugyanis igen sokba kerülnek, és csak igazi háboruban 
lehet helyes megfigyelé eket végezni. 

A lövegek alkalmas ágáról úgy győződhetünk me~, ha több 
darabot öntetünk ki a legkisebbtől a legnagyobbig, a leg
könnyebbtől a legnehezebbig. Ezután különböző, a legkisebb
től a legnagyobbig terjedő távolságokra, a lővonalban vász
nakat feszítünk ki egymás mögött és több lövést adunk le 
a különböző vastagságú földhányásokra, hogy megfigyelhes
sük a lövegek ellenállását, lőszabatosságát és erejét, valamint 
annak a görbe vagy egyenes vonalnak a nagyságát és inilyen
ségét, melyet a golyó a levegőben leír, amikor átüti a vász-
nakat. 

E kísérletek útján meghatározták a helyes méreteket, ennek 
következtében a régi méretek elévültek. Ezeket kell szem előtt 
tartani, nem szabad mást elfogadni, csak amit a használat 
igazolt. . .. . 

A túl nagy és túl úlyo löveg igen sokba k_erul, mivel sok 
anyag kell az öntéséhez, ok lőport fogyaszt, igen sok ló kell 
a vontatásához és sok ember a kiszolgálásához. Így nehézkes 
és lassú, nehéz a szállítása és kezelése, tüzelésnél megrongálja 
az üteget,152 a mellvédet, a lövegtalpat, a beágyazást,153 az 
irányzó szerkezetet és a lőréseket. . 

A túl könnyű löveg hatá a a kevés lőportöltete miatt cse
kély. Erős a hátrafutása, hamar felmelegszik, az irányt se tart
ja mindig, nem lő ponto an és igen gyakran felrobban. . 

A túl hosszú c övű ágyúk igen nehezek, a golyó pedig el
veszti erejének egy ré zét, még mielőtt elhagyná a csövet. 
A túl rövid ágyúknál vi zont a golyó előbb elhagyja a csövet, 
még inielőtt a lőpor teljesen elégett volna és elegendő lökést 
kapott volna. Ezenkívül pedig, mivel csőtorkolatuk nem nyú
lik az ütegállást fedező ánckosarakon és rőzsekötegeken túl, 
szétszaggatják, elégetik é megrongálják őket. 

XXXIV. Megadunk néhány világos, könnyen megtartható 
méretet, melyek a legjobbnak bizonyultak, és amelyekben 
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a részek egymáshoz és az egészhez viszonyítva szimmetriában 
van1;1ak. Ezek szerint öntettem ágyúkat Itáliában és a csá
szári a~zenálokban. Néhány közülük fémben154 erős volt, né
hány ~iszont fémben gyenge, de mind igen jól bevált. 

,Arru a_~ ágyú anya~át illeti, bőrből,155 vasból és ágyúbronz
bol készul. Ez utóbbi a réznek és az ónnak különböző arányú 
keveréke. 

Formáját illetően manapság csak két fajta löveg van: olyan, 
melynek a belseje végig egyforma, de a külseje csonkakúp 
alakú156 és olyan, melynek az űrmérete nem egyforma, kama
rával van ellátva vagy harang alakú.157 Az elsőhöz tartoznak 
ágyúk158 és csatakígyók.150 Egyenlőtlen űrméretűek, melyek
nek kamarájuk van: ágyúk és kővetők.160 Harang alakúak: 
a mozsarak,161 a petárdák és az orgonák.162 

Az ágyúk:163 a lövedék 
a csőhossz165 súlya100 súlya 

egé zágyú 
félágyú 
nyolcadágyú v. falkon 

A csalakígyók: 

egész 
fél 
negyed 
nyolcad v. falkon 

Kamarás vagy harang alakú 
könnyűágyúk: 

fontban164 kaliberben 

48 18 
24 20 
6 27 

16 32 
8 33 
4 34 
2 35 

félágyúk 24 12 
negyedágyúk 12 14 
n_yolcadágyúk 6 3 
tizenhatos ezredlövegek 3 18 

q 

71 
43 
21 

56 
33 
20 
11 

A kőhajítók vagy kőhajító ágyúk nem vasat vagy ólmot, 
hanem csupán 18 -48 fontos köveket, kartácsokat és tüzes 
zerszámokat Jőnek ki. 
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XLII. Csak az menjen élelmiszer nélkül háborúba, aki ké

pes táplálkozás nélküli élni. Az éhség ijesztőbb a fegyvernél, 

a nyomor több sereget tett tönkre, mint a harc. 

Minden egyéb dologban található valamilyen megoldás, ha 

viszont élelmiszerben zenvedünk szükséget és megfelelő idő

ben nem gondoskodtunk ké zletekről, nincs segítség; - harc 

nélkül legyőznek. 
A következő élelmi zerek elengedhetetlenül szükségesek az 

emberek számára: kenyér, só, kétszersült, ecet és valamilyen 

ital. Ehhez jön még fri és sózott hús, vaj, sajt, szalonna, do

hány, sózott hal és főzelék. A lovak számára: zab, árpa, széna, 

szalma, fű. 
Emberenként általában két font kenyeret, egy font húst, 

egy pint bort167 vagy két pint sört, hetenként fél font sót szá

mítunk. Lovanként naponta vagy hat font zabot, vagy tíz 

font árpát, vagy négy font búzát, három köteg szalmát és 

hetenként 10 font szénát zámítunk. Egy polgári háztartás

ban egy személyre évente gabonából egy vékát168 vagy zsákot 

és két tonna sört zámítunk. 
A raktárakat a hadsereg közelében több megerődített hely

ségben osszuk szét, hogy a szállítás hajóval, kocsival vagy mál

hás állattal kényelmes legyen. Jó, ha a szállítóeszközök kétsze

res mennyiségben állnak rendelkezé re, hogy amíg egy részük 

a táborba tart, a má ik r' z már újra rakodhasson. 

A raktárakat a legegé z égesebb szelek irányába építsük 

és gyakran fri sít ük fel új élelmiszerrel. Legyenek bennük 

vízi-, szél- , kézzel é állattal hajtott malmok, valamint kenyér

sütéshez sütőkemencék . Az élelmezésre vonatkozó rendeletek 

kiterjednek a pékekre, a vendéglősökre, a markotányosokra, 

az élelmiszerekre é italokra. profoszok és a hadbírák szab

ják meg mindennek az igaz ágos árát, összehasonlítva az el

adási árat a vételárral , figyelembe véve a nehézségeket és 

a kockázatot. A mértékek, súlyok és az áruk legyenek jók, 

és ne legyenek hami ak. eregnél levő élelmiszert gondosan 

őrizzük rablás, csalás, romlá és tűzveszély ellen. Az élelmi

szert rendben, takaréko an é a hiteles lét. zámkimutatások

nak megfelelően kell kio ztani. 
Használjuk fel a környék élelmiszerét. Arattassuk le a ga-
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honát, é~. a„környező helységeket kötelezzük beszolgáltatásra. 

z~k~s sutokem~~céket a __ föl_d~,e fúrni, és, a szükség megtanít 

ana is, hogy épuletek koveibol vagy mas alkalmilag talált 

kövekből kézimalmokat építsünk. ' 

Negyedik szakasz 

A málhár6l 

XLIII. Nincs szó, amely jobban kifejezné a málha jelenté

sét, mint a latin impedimenti.169 A vállalkozásokat gyorsan 

lehet~e végrehajtani, ha a málha ezt meg nem akadályozná. 

HagyJuk azonban figyelmen kívül a sok káromlást, amit a ta

pas~talatlanok eldörögtek ellene. Nem lehet úgy megvilágí

ta~. egy testet, hogy az ne vessen árnyékot. A természet ki

k~rulhet~tl,e;11 parancsa, hogy együnk, igyunk, hogy védekez

zunk az 1dő1árás ellen és, hogy pihenjünk néha. Ezért szüksé

~es tehát, hogy a táplálkozás miatt főzzünk, hogy ruházkod

JUnk, hogy aludjunk, hogy sátraink legyenek, hogy takarmá

nyozzunk, hogy felszereléseket és szerszámokat vigyünk ma

gunkkal, és mindemellett, hogy a szolgálatot se hanyagoljuk 

el. Szükséges éppen ez~rt, hogy legyenek olyan személyek, akik 

e~ekkel a dolgokkal hivatásszerűen foglalkoznak, míg a kato

nak har?olnak; belőlük áll a vonat személyzete. 

II. Miksa regulamentumában1io m~nden 12 lovas után egy 

»:álhás lovat engedélyezett. Egy másik rendelet pedig minden 

tiszt számára biz?nyos mennyiségű poggyászt és lovat engedé

l_Yez. Jelenleg mrnden magyarországi helyőrségnél is ugyan

ugy meg van engedve, hogy a tisztek poggyászt és szolgálót 

tart anak. A császári hadseregben az a szokás, hogy hadjára

tok i_~ején mi?den_ századnak négy tendes és egy markotányos 

koc IJa van, _es mrnden lovasnak a szolgálati lován kívül egy 

1;1álhás lova 1s. A gyalogságnál megengedik, hogy asszonyokat 

e málhás lovakat tartsanak. Külön kell számítani az élelmet 

a ebesülteket és a kézművesek szerszámait szállító kocsikat'. 

Arra kell törekednünk, hogy a rend és a fegyelem érdekében 

a vonatot a legkisebbre csökkentsük. Erre vonatkozóan igen 
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figyelemreméltó pontok vannak a hadi rendelkezésekben, kü
lönösen a svédeknél. 

A császári csapatok beszállásolásainál „szolgáltatások"171 

alatt hálóhely, tűzifa, világítás és só értendő. A spanyol had
seregben ezeken kívül ide tartozik még a konyhai és az asztali 
felszerelés, valamint a fehérneműmosatás is. 

Ötödik szakasz 

A pénzről 

XLIV. A pénz az az egyetemes szellem, mely mindent át
hat, mindent éltet és mozgat, az egyedül mindenható, az esz
közök eszköze, mely kép arra, hogy a legbölcsebbek lelkét 
és a legdurvábbak heves égét is elvarázsolja. Miután a törté
nelem tele van a pénz hatalmának csodálatos bizonyítékaival, 
egyáltalán nem meglepő, ha valaki arra a kérdésre, hogy mi 
szükséges a háborúhoz, ezt válaszolta: pénz, pénz és pénz.172 

Mivel pedig a pénz a halandók lelke és vére, csak igen nehezen 
lehet meggyőzni a népet , hogy a katonaság fenntartására adót 
fizessen. Be kell bizonyítani, hogy elkerülhetetlenül szükség 
van rá, és meg kell ígérni, hogy a maga idejében könnyítéseket 
fogunk adni. 

Fegyverek nélkül egyetlen állam sem tudja megvédeni nyu
galmát, nem tudja vi ·zaverni a támadást és nem képes a tör
vényeket, a vallá t é a zabadságot megoltalmazni. Isten 
maga tisztelte meg a fegyvereket azáltal, hogy önmagát, a se
regek urának nevezte. fejedelmeknek sem lehet tekintélyük 
fegyverek nélkül, em aját alattvalóik előtt, akik fellázadná
nak, sem idegenek előtt , akik háborút indítanának ellenük. 
Sem a vagyon, sem a jólét nem őrizhető meg fegyverek nélkül. 
Az egyiptomiak a birodalom ös zes bevételét három részre 
osztották: egy részt az áldozatokra fordítottak é a papságnak 
adták, a második ré zt a királyoknak és a hivatalnokoknak, 
a harmadik részt pedig a hadseregnek adták. Gondoljuk meg, 
milyen károkat okoz egy rablóbanda egyszeri betörései .. Ha 
összehasonlítjuk azoka a károkat, melyek egy óra leforgása 
alatt keletkeznek rombolások, gyújtogatások, pusztító. ok kö-
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vetkeztében a földeken, a házakban, a termésben, a felszerelé
sekben, az emberekben és nyájakban azzal a kiadással, mely
be bizonyos számú katona évi eltartása kerül, azt látjuk, hogy 
az előbbi károk messze felülmúlják az utóbbi kiadásokat. 

Nagymértékben megkönnyítjük az adózást, ha igazságosan, 
egyenlően, mértani arányban vetjük ki, és ha az adószedők 
durvaság nélkül, mértékletesen és egyéni haszon nélkül sze
dik be. Főleg pedig, ha pénz hiányában más dolgokat, kelmét 
vagy élelmiszert is elfogadunk. A legnagyobb könnyebbséget 
az jelenti, ha a hadsereggel elhagyjuk saját országunkat, más
nak az országába vagy az ellenségébe visszük. Bárhogy is van 
azonban, lehetőleg annyit hódítsunk, hogy a hadsereget egész
ben vagy részben, a határ menti várak és védőművek őrségeit 
pedig teljesen eltarthassuk, az utóbbiak biztosítanak nekünk 
megbízható teret173 ahhoz, hogy a hazában nyugodtan élhes
sünk. 

Harmadik fejezet 

AZ INTÉZKEDÉS 

XLV. Az intézkedés az a rend, melyet a dolgoknak minő
ségük és mennyiségük szerint adunk. 

A rend a világgal együtt született, melyet amikor a káosz
ból kialakult, céljának megfelelően a diszpozíció rendezett el. 

XL VI. Érett mérlegeléssel rendezzük el az anyagot a formá-
hoz, az eszközöket a célhoz és a részeket az egészhez. 

A mérlegelés a cselekvés alapja. Ennek szempontjai: 
1. Lassan mérlegelj és gyorsan cselekedj. 
2. A hadsereg üdve legyen az első szempont. 
3. Egynémely dolgot bízzál a szerencsére. 
4. Szerezz hírnevet fegyvereidnek. 
5. Használd ki a kedvező alkalmakat. 
6. Aki mindent, meg akar fontolni, semmit sem cselekszik, 

aki kevésre gondol, tévedhet. 
Az intézkedés lehet általános és részleges. 
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Elsö szakasz 

Az általános intézkedésről 

XL VII. Az általáno intézkedés a háború egészére vonatko
zik, előírja vezetésének általános elveit, és a legelőnyösebb 
módon irányítja. Az el ő jó húzások befolyásolják a játszma 
egész menetét, valamint elő egítik a győzelmet. És ellenkező
leg, ha a :figurák felállítá a és elrendezése alapjában rossz, 
ezt a későbbiekben már igen nehéz kijavítani. Orvosi elv az, 
hogy az első gyógyszeradagolásban elkövetett tévedést nem 
lehet a másodikkal kijavítani. Azokat a hibákat, melyeket 
a felsőbb hivatalnokok intézkedéseikben elkövetnek, nehe
zen tudják az alsóbb zervek a végrehajtásnál kijavítani és 
gyakran ők kénytelenek vi elni a felelősséget azért, amit az 
előbbiek elkövettek. em hiába kérte Dávid az Istent, hogy 
szabadítsa meg má ok bűneitől! 

A svédek királya, Gu ztáv Adolf, Lengyelországban hada
kozva, erős gyalogságból , de kevés lovasságból álló hadsere
gét nem tette kockára a hatalmas lengyel síkságokon, hanem 
Poroszországban maradt , ahol az elfoglalt várakba befészkel
ve magát, a békekötéskor megtartotta azt, amit a háború alatt 
hódított. Ezzel zemben Károly Gusztáv, miután 1666-ban 
kirobbantotta itt a háborút kihasználva a pártütést, keresztül
nyargalta a királyságot egyik végétől a másikig. Amikor 
azonban a pártütés kialudt, hadserege pedig kifáradt és le
gyengült, mindent elv zített. A svédek nehéz hadaihoz nem 
való a nyargalás, a lengyelek könnyű hadaihoz pedig nem il
lik a zárt sorokban folytatott harc. A lengyelek Varsó alatt 
elfogadták a nyílt csatát, é vereséget szenvedtek, a svédek 
pedig nyargalásaikkal önmagukat tették tönkre. 
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:Második szakasz 

Az intézkedés, tekintettel az erőkre 

XLVIII. Mint az elfogulatlan bíró a perben, mérjük fel 
erőinket és hasonlítsuk össze az ellenségével. 

Ha erőnk főleg lovasságból áJl, a síkságokat és a kiterjedt és 
nyílt vidékeket keressük. Hegyes, zárt, akadályokkal teli tere
pen inkább a gyalogságra támaszkodjunk. Gyalogsággal vív
juk a várakat, lovassággal a mezei csatákat. 

Ha a seregünk erős és harcedzett, viszont az ellenségé gyen
ge, tapasztalatlan, újonc vagy a tétlenségben ellustult, keres
sük a csatát, ahogyan ezt Nagy Sándor és Caesar, veterán és 
ok győzelmet látott hadaikkal tették. Viszont, ha ezekben 

a dolgokban az előny az ellenség oldalán van, inkább kerüljük 
a csatát. Ilyenkor válasszunk ki előnyös táborhelyeket, sán
coljuk el magunkat szorosokban, elégedjünk meg azzal, hogy 
az ellenség előnyomulását késleltetjük. 

A csatát nem kerülni kell, hanem arra kell törekedni, hogy 
előnyös körülmények között vívjuk meg. 

Inkább a megfontolásra bízzuk magunkat, mint a véletlenre. 
}futassunk be áldozatot az Istennek, imádkozzunk és te

gyünk fogadalmat. 
Üssünk tábort az elJenség közelében, kísérjük oldalról, ma

gaslatokon és kedvező terepen. Foglaljuk el az ellenség tábora 
körül levő várakat és azokat a helyeket, ahova menetelni 
szándékozik. Maradjunk meg a hadműveleti vonalban, és ne 
engedjük kedvezőtlen körülmények között ütközetre csábí
tani vagy arra feltüzelni magunkat. Mert nem kis dolog ám az, 
ha az ellenséget tétlenségre kényszerítjük; veszíttessünk időt 
vele, vezessük fölre, hiúsítsuk meg szándékait, előnyomulását 
ké. leltessük vagy állítsuk meg. 

zálljuk meg a várakat, romboljuk le a hidakat, vonjuk 
a lakosságot a védelemre alkalmatlan helyekről biztonságos 
vidékre, pusztítsuk el a környéket, gyújtsuk fel a házakat és 
tegyük tönkre az élelmiszert. 

Legyenek élelmiszerkészleteink a hátunkban és biztosítsuk 
ezek t, az ellenséget csaljuk erőforrásokban szegény vidékre, 
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akadályozzuk meg az élelembeszerzést állandó portyázással, 
gátoljuk meg az ő portyázásait, figyeljük mozdulatait, kísér
jük oldalról, vessünk lest neki. 

A háború ezen módjával saját országban, ahol a szükséges 
segítség nem hiányzik, az ellenség viszont ellenséges földön 
van, ahol sem várai, sem raktárai nincsenek, s a háború foly
tatásához szükséges eszközei is hiányoznak, szenved minden
től, s emberei állandóan fogynak, ereje és bátorsága csökken, 
tehát ilyen körülmények közt - mondom - még akkor is le 
lehet győzni az ellenséget, ha ölbe tett kezekkel ülünk. 

Ha azonban az ellen ég a katonák számát és minőségét te
kintve fölényben van, és nem tudjuk vele felvenni a harcot, 
hagyjuk el a mezőt, s hadainkat osszuk szét a várban. (Ilyen
kor az országon végigvonuló ellenséget csak a szétszórt őrsé
gek csipdesik, gyengítik [anélkül, hogy jelentősebb várat ha
gyott volna maga mögött, mivel unván az ostromot lemond 
róla]. Vagy egymás után megvívja a várakat, de így idejét és 
erejét elfecsérli.) 

Hatodik fejezet 

A :\IEZEI CSATÁRÓL 

LXXXIII. A mezei csata vagy részleges, és akkor erőinknek 
egy részével vívjuk, vagy általános, és akkor az összes erőt 
bevetjük. 

A csatában négy fő forrá ból nyerhetünk előnyöket: 
1. Ha sok harcol kevés ellen. Ide tartozik: a szállások,m 

őrségek,175 élelmiszer-szállítmányok, takarmányozók megtáma
dása; a felfedezett lesvetők bekerítése; gyenge és kikülönített 
osztagok megtámadása az egész hadsereggel.176 

2. Ha felkészültek támadják meg a felkészületleneket, fel
fegyverzettek a fegyverteleneket, bátrak a félénkeket, hatá
rozottak a tétovákat. Ide tartozik: a meglepés, melynek leg
lényegesebb vonása az, hogy akkor támadjuk meg észrevétle
nül és váratlanul az ellenséget, amikor az alszik, étkezik, ün
nepel, takarmányoz, éppen tábort akar ütni vagy bontani, 
őrségeit még nem küldte ki, vagy már bevonta őket, lovait 
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lenyergelte és lekantározta. Ide tartozik még a lesvetés és az, 
hogy akkor támadjuk meg az ellenséget, amikor vezér nélkül 
van, vagy menetel. 

3. Ha arcban lekötjük az ellenséget és oldalról, valamint 
hátulról támadjuk meg. Ide tartozik: hogy nyomon követjük 
az ellenséget és szorosokban támadjuk meg, mielőtt az meg
fordulhatna és csatarendbe fejlődhetne, továbbá, hogy két 
részre oszlunk és az ellenség szárnyaira vetjük magunkat, vagy 
pedig titokban osztagot küldünk a hátába. 

4. Ha számunkra kedvező terepen minden fegyvernemet 
arra a pontra helyezhetünk, ahol hatni tud és nem marad 
tétlen . Ide tartozik: hogy szoros előtt foglalunk állást, ahol az 
ellenségnek át kell vonulni; magaslatokat és erdőket fogla
lunk el, ahol rejtve vagyunk, de mindent megfigyelhetünk, és 
ahol a felülről lefelé végrehajtott támadásnak nagyobb az 
ereje. Ide tartozik az is, hogy ha lovasságban vagyunk erő
sebbek, sík és nyílt terepen harcolunk, de ha a gyalogságban 
vagyunk erősebbek, erdős és nehéz terepet keresünk. Szűk 
területet keresünk, ha kisebb a létszámunk, tágasabbat, ha 
sokan vagyunk. 
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SÉBASTIEN LE PRESTRE 
DE VAUBA~ 

(1633-1707) 

A „Napkirály" egyik leghdségerebb és legeredményesebb munkatársa, nemcsak mint az 

ostrom és a védelmi technika kiváló szakértője, hanem mint közgazdász és politikai lró Is 

nagy tekintélynek örvendett kortársai e!6tt. 
Vauban klsnemesi csal!dból ezármazoll, katonai pályafutását 1651-ben kezdte, 1655-ben 

már mérnökkari tiszt, 1668-ban ezredes és Lille vl!.rának parancsnoka; később az erlldltések 
föfelilgyelöjévé nevezték ki. I 703-ban ö az első francia hadmérnök, aki a „Franciaország 
marsallja" rangot megkapta . 

Munkablrása és teljesltményel elLsmerésre méltóak. Több mint 300 várat épftett újjá, és 
33 várerlldöt emelt, klkötllket rende:rett be, folyókat szabályozott, kijavltotta Franciaország 

csatornarendszerét, és az ország vesu!lyeztetett részeit erlldltésekkel blztosftotta az ellenség 
ellen. 53 ostromot vezetett, és mintegy ltO nagyobb harccselekményben vett részt. Nyolcszor 

sebesült meg. Bár élete nazy részét táborokban vagy a várépltéseknél, illetve egyik várból a 

másikba utazva az országutakon töltötte, arra is jutott ideje, hogy értekezéseket !rjon 
technikai kérdésekrlll, a háborűról, a politikai eseményekről. 1707-ben halt meg Pl!.rlzsban. 

A XVII. század a racionalizmus, az ész mindenhatósl!.gába vetett hit százada volt, Vauban, 

mint Descartes kövotllje, Monte<:uccolihoz hasonlóan a szigorú rendszerességet a hadvezetés
ben is érvényre klvánta juttatni. Gyakorlati tapnszlaiataira s hatalmas elméleti felkészült
ségére támaszkodva kidolgozta a d.ro,tromok és várvédelem metodikáját. 

Legjelentllsebb munkáiban: ,,A helységek ostroml!.ról" (De l'attaque des pinces. 1660), 

,,Emlékirat az ostromok ve1,etéséröl é a helységek védelméről" (Mémoire, pour scrvlr d'lnst

ruction dalls la condulte des i es et dans la défense des plnces. Leydcn, 174.0), tudományos 
elemzi! módszerrel tárta fel a virbáború törvényszer(!sl!gcit. 

Más, kevésb6 ismert műveiben ha&eregszervezésl és hadklegészltési problémákkal, a sze
mélyi állomány anyagi és erkölCEi helyzeté,·el foglalkozott. lrlisa ibnn bnrcolt a nép nyomora 

ellen, minden állampolgárt egyaráJJt terh lll közteherviselést hirdetett. Ezért egy Ideig kegy

vesztett is lett sz udvarnál . 
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EMLÉKIRAT AZ OSTROMOK VEZETÉSÉRŐL 
ÉS A HELYSÉGEK VÉDELMÉRŐL 

(Mémoire, pour servir d'instruction dans la conduite des sieges et dans 

la défense des places. L eyden, 1740., 30-37. p.) 

A VÁRVÍVÁS DEFINÍCIÓI 

I. A vár körülzárása: amikor egy várostromhoz jelentős lo
vas sereget (egységet) küldünk előre azzal, hogy éjjel-nappal 
menetelve szálljon a vár alá, zárja le az utakat, nehogy segít
ség mehessen be. 

II. A vár megszállása: amikor az ostromló sereg táborát egy 
vár körül veri fel, s szállásainak megszakítatlan sorával körül
zárja, sőt még sáncvonalakkal is kiegészíti, mivel attól tart, 
hogy a külső ellenség elég erős és ki akarja kényszeríteni az 
ostrom felhagyását, vagy segítséget akar oda bejuttatni. 

III. A vár lerohanásának nevezzük, ha elfoglalása érdekében 
petárdát használunk, ha a falat megmásszuk, ha lest vetünk, 
ha csapatokat juttatunk be a földhányás valamilyen nyílásán, 
csatornán, patakon vagy a befagyott árkon keresztül, vagy 
a helyőrség néhány tisztjével, katonájával vagy polgárával 
titokban egyetértünk, végül pedig ha bármilyen hadicselt al
kalmazunk, amelynek révén mentesülünk az egyéb ostromok
kal járó időveszteségtől és formalitásoktól. 

IV . .A vár elfoglalása hosszú ostrommal vagy kiéheztetéssel: ha 
az ostromlók, miután a várhoz vezető összes utakat lezárták 
és erődökkel, valamint sáncvonalakkal körülvették, gondosan 
megakadályozzák, hogy valaki be- vagy kijusson; ezenkívül 
anélkül, hogy támadnának, szállásaikon maradnak mindaddig, 
amíg a védők elfogyasztják élelmüket és kénytelenek megad
ni magukat vagy kapitulálni. 

V. Királyi ostrom. Amikor az ostromló elkészült az ostrom
sáncokkal,171 s megközelítő vonalaknál178 ütegekkel, árokba 
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való leereszkedéssel179 é átkeléssel,180 aknákkal és aknafolyo
sókkal,181 rohammal támadja az erődöt, azokkal az eszközök
kel tehát, amelyekkel lerombolja a védőműveket, áthatol az 
árkon, elfoglalja a kül ő műveket, végül magán a fővároson 
is rést tör, amelyben állá ait egyre jobban előretolja annyira, 
hogy az ellenség kényszerhelyzetbe kerülve, vagy megadja 
vagy darabokra vágatja magát. 

VI. Körülzárás (blokád). A várvívásnak az a módja, amelyet 
közepes erősségű csapatokkal hajtunk végre. A csapatok kö
rülzárják a várat és megakadályozzák, hogy bárki is bemenjen, 
ezzel lassanként szorult helyzetet idéznek elő, ami szökést és 
a helyőrség gyengülé ét vonja maga után úgy, hogy az végül 
is nem tud erős ellenállá. t kifejteni. Ezután szabályos módon 
végrehajtjuk a támadást. 

VII. A vár erősuikos megszállása. Ha egy várat körös-körül 
úgy szállunk meg, bog nem készítünk ostromsáncokat és 
ahelyett, hogy megnyitnánk a megközelítő árkokat, azzal 
kezdjük, hogy a külső műveket támadjuk meg, vagy az ellen
lejtő~ foglalunk állást, s hátrafelé dolgozzuk magunkat.182 

VIII. Ha az ellenség igen erő a mezőben, és ha jelentős fel
mentő sereg várható, akkor az egész hadsereget nagy sánccal 
vesszük körül. Ezt a áncot circumvallati6s vonalnak vagy 
egyszerűen circumvallati6nak nevezzük. 

IX. Ha a várban az ellen ég elég erős ahhoz, hogy rajta
ütéseket hajthasson véo-re a szállásokon, akkor olyan sánc
vonallal vesszük körül magunkat, amely ágyúl5távolságnyira 
húzódik a vártól és védelmet nyújt a helyőrség kitöréseivel 
szemben. Ezt a sáncvonalat a contravallatio vonalának vagy 
egyszerűen contravallati6nak nevezzük. 

X. A tábor az a terület a két vonal között, ahol a hadsereg 
táborozik. Ezen a helyen a hadsereg szembenéz a mező felől 
fedező circumvallati6val és a vár felől fedező contravallati6val. 

Xl. A vállauit rőzseköteo-ekkel megerősített földhányás, 
amelynek magassága nyolc-kilenc láb, 183 ho szúsága 20 - 25 
öl,184 szélessége tizenkét-tizenöt láb. A vállazatot a lovas ág 
néha a saját tábora előt ké zíti, a harcrendnek a számára ki
jelölt részében, hogy a támadás alatt fedezve legyen az ellen
ség ágyújától. 
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XII. Megjegyzendő: 1. azok a csapatok, amelyek az ágyú 
hordtávolságán belül vannak, szintén készítenek vállazatot, 
hogy fedve legyenek; 2. ugyanezt meg kell csinálni a megköze
lítő vonal végénél, hogy biztosítsuk a lovas őrséget; 3. ugyan
ezt meg kell csinálni az ütegeknél, hogy a lövegeket fedezzük; 
ezek azonban más alakúak. A következőkben egynéhányuk 
elkészítésének módját megtanítjuk majd. 

XIII. A kvártély185 a hadseregnek az a része, amely egy vagy 
több tábornok vagy tábornagy parancsnoksága alatt táboro
zó brigádból áll. A kvártély rendszerint annak a nevét viseli, 
aki felette parancsnokol. 

XIV. A brigád néhány ezredből áll. Parancsnoka a briga
déros, aki a tábornoknak vagy tábornagynak engedelmeske
dik. Két fajtája van: lovas és gyalogos. Minden brigád az első 
ezred nevét viseli. 

XV. A térköz két zászlóaljat egymástól elválasztó terület. 
Akár táborozunk, akár csatarendben állunk, a térköz rendesen 
akkora, hogy ott egy másik zászlóalj áthatolhasson. Ostromló 
sereg táborában azonban inkább nagyobb, mint kisebb. 

XVI. A tábor és a contravallatio vonalának térköze az a távol
ság, amely a tábortól a sáncig terjed. Ez a távolság kb. 100 
vagy 120 öl,186 azért, hogy a védelemhez szükséges zászlóalja
kat és escadronokat befogadhassa és (azonfelül) maradjon 
mögöttük elegendő hely a támogatásukra érkező csapatok át
hatolásához. Majdnem ugyanezt kell szem előtt tartani cir
cumvallatiónál is. 

XVII. A királyi szállás az, ahol a parancsnok lakik, és ahol 
azok a személyek táboroznak, akiknek nincs beosztásuk a had
seregben, valamint a keresked(Sk és a markotányosok, akiknek 
semmilyen különös feladatuk nincs az ezredeknél. 

XVIII. Az élelmezési körlet az, ahol az élelemvonat van el
helyezve, és ahol a naponta kiosztásra kerülő kenyeret sütik 
a katonák számára. 

XIX. A tüzérségi telephely többnyire sáncokkal körülvett 
tér, ahol minden tüzérséghez tartozó anyagot, úgymint ágyú
kat, mozsarakat, golyókat, bombákat, ágyútalpakat s min
denfajta eszközöket, ólmot, lőport stb. gyűjtenek össze. 

XX. A táborőrség különleges őrség, amelyet az ostromló állít 
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fel éjjelente, hogy megakadályozza, hogy segítség jusson 
a várba. Kétféleképpen és két különböző időben állítják fel. 

Az első attól kezdve működik, hogy a várat körülfogták, 
egészen az ostromsáncok befejezéséig. A hadsereg legnagyobb 
része, kihasználva a sötétséget, éjszaka közelíti meg a várat, 
egészen a muskéta lőtávolságáig, ahol a zászlóaljakból és az 
escadronokból kört alkotnak, mégpedig úgy, hogy az egymás 
mellett felállított egy égek között az ellenség ne tudjon észre
vétlenül áthatolni. Ebben a helyzetben a csapatok abba az 
irányba néznek, ahonnan a felmentés érkezhet, és kisebb őrsé
geket különítenek ki előre és hátra, valamint az összes utakra, 
hogy kellő időben értesülhessenek az ellenség közeledéséről. 
Amikor virradni kezd, az őrségek és a csapatok időnként meg
megállva, fokozatosan visszavonulnak, egészen addig, míg a 
nap teljesen fel nem kelt; ekkor mindegyik bevonul táborába. 

A másik mód az, hogy az ostromsáncok befejezése után, 
ahelyett, hogy az őrségeket a vár közelében állítanák fel, 
amint azt kezdetben tették, most az ostromsánc mentén, an
nak két oldalán helyezik el. Ebben a helyzetben a hadsereg 
az ostromsáncon kívül számos figyelőt állít fel, amelyek egy 
része állva marad a helyén, a másik része pedig egész éjszaka 
cirkál egészen napfelkeltéig, amikor mindegyik visszavonul tá
borába és csupán a rendes őrségeket hagyja a sáncvonalakban. 

XXI. A főőrség két-háromszáz lovasból álló lovas egység 
- inkább több, mint kevesebb -, amelyet a sáncvonalon kí
vül állítanak fel valamilyen magaslaton vagy kedvező kiemel
kedésen kb. ágyúlőtávolságra, hogy messzi kilátása legyen. 
Itt az őrség állá t foglal é az o trom egész tartama alatt he
lyén marad, kisebb őrségeket és őrszemeket küldve ki minden 
irányba, felderítésre é a meglepetések megelőzése céljából. 
Nemcsak egy ilyen őr 'g van, hanem a terepnek és a helyzet
nek megfelelően több ponton is felállíthatnak hasonlót. Fel
adata, hogy megvédje a takarmányozókat, hogy elkergesse 
a vonalak körül kóborló portyákat és megakadályozza azok 
felderítését, hogy a kisebb felmentő csapatoknak ellenálljon, 
a nagyobbakat pedig kellő időben felfedezze, azokról állandó
an jelentést küldjön, amennyire tudja, feltartsa őket és ezál
tal időt bizto ítson a hadseregnek a fegyverbe lépésre. 
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XXII. Az ostromvonalak rendes őrsége kisebb őrségekből áll 
amelyeket-~ vonal m~ntén helyeznek el bizonyos távolságra'. 
de olyan ~ozel egymashoz, hogy az őrszemek beszélni tudja
na~ eg~m~ss~!· A von_c;~ak őrségén kívül, amelyet esténként 
a ,t~?ororsegbol megeros1tenek, néhány őrséget még a vár felé 
nezo oldalra, a táborok elejére, a tábornokok szállásaihoz és 
az élelemraktárakhoz is elhelyeznek. 

A VÁR ELLENI TÁMADÁS DEFINÍCIÓI 

r _Szabályos lá:Mdás az, amikor a vívóárkokat a végüknél 
n~,ItJuk meg, maJ~ a munk~latokkal lépésről lépésre haladunk 
elore egé!zen addig, hogy altaluk elérjük az erődítményeket. 

_!I. Er~~~kolt támadás az, amikor a vívóárkok megnyitását 
elo! kezd1u~ meg, a vár felé eső elülső művekkel, majd hátra
fele folytat1uk a munkálatokat mindaddig, amíg a végüknél 
be nem fejezzük. · 

III. A megközelítő vonal olyan út, amelyet az ostromló azért 
készít, hogy a várat rejtve (és fedve) közelíthesse meg. 

IV. ~ fegrverhel'!/ek ennek az útnak legnyitottabb, jobbra és 
balra kmgro részei, amelyekben csapatokat helyeznek el biz
tosítás céljából. 

V. A r!dutok, a fegyverhelyek szélső pontjain levő kis négy
zet alaku erődítmények. Körös-körül árok övezi őket ezen
kívül a vár felé néző oldalukon ágyútűz ellen védő földhányás 
van. Ezekben a redutokban rendesen 50-60 emberből álló 
őrség van, hogy ellenállhasson az ellenség kitöréseinek. 

VI. Ütegállásnak nevezik mindazon helyeket, ahová ágyút 
tesznek, hogy onnan a vár védőműveit lerombolják. 

VII. Állásnak nevezik, amikor az ellenséget védőműveinek 
néhány pontjáról élőerővel elűzzük, s magunkat sáncoljuk el 
bennük, hogy biztosítsuk és fenntartsuk magunkat. 
. VIII. Az aknafolyos6 a folyosónak olyan fajtája, melyet tel
Jes egészében a földbe süllyesztünk, és amelynek segítségével 
az ellenség valamelyik művét megközelítjük. 

IX. A fedetlen _aknafolyos6 vagy fél-aknafolyosó olyan akna, 
amelyet csak féhg süllyesztünk le, a többi része fedetlen ma-
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rad: vagy pedig a ·dvóárok csúcsa, amelyet a rendesnél mé
lyebbre süllyesztünk, és amely lépésről lépésre vezet az ellenség 
védőművéig. ,, 

X. Leereszkeil,ő az árokba. Olyan akna, amely valamely védo-
mű ellenlejtőjének vársíkjában k?zdődik, és ~~ely ~th~ladva 
a fedett út alatt, az ostromlott var árkába ny1hk. Vizszmtben 
halad ha az árokban víz van, az árok fenekének szintjén, ha 
nincs benne víz. Ha az ároknak nincs elegendő szegélye, és teli 
van vízzel, egy zerűen felül hatolunk át, de ekkor a hosszanti 
tűz ellen tetőkkel és gyertyatartókkal187 védekezünk. vagy 
pedig a mondott ho zanti tűz elől kitérünk. 

XI. A folyosó vagv átjáró az árkon, olyan földből vagy rőzse
kötegekből ké zült tölt' amelyet vízzel teli árkon kere~ztül 
vezetünk és azon az oldalon, ahol lövés érheti, lövedék.biztos 
vállazattal látjuk el. Leginkább deszkafallal és gyeptéglával 
fedjük be, amely alatt haladva , védve vagyunk ~ ledobált 
tűzszerszámok ellen é a védő ereg muskétasortüze1vel Rz m
ben. Száraz árkokon ugyanígy kelünk át, azzal a különbséggel, 
hogy nem építünk tölté t. . 

XII. Az akna igen zűk folyosó végére épített kis kamra 
vagy pinceféle, amely ferde irányban olyan védőmű __ föl_dhá
nyása alatt halad át. amelyen az ostromló rést akar utm. Az 
aknát megtöltik lőporral. lefojtják, meggyújtják. A robbanás 
hatá. ára rés keletkezik az említett földhányá on. 

XIII. A rés az akna hatá ára keletkezik. Azt a nyílást ne
vezzük résnek, amelvet aknával vagy ágyúval nyitunk. 

XIV. Az elsáncolás ki erődíté , amelyet az ostomlottak épí
tenek a réssel szemben. Oda vonulnak vis za, ha a bástya 
valamely részét vagy má erődítést el kell hagyniuk. 

XV. A traverz1 a ánc egyik r 'sze, amely elzár vagy keresz
tez valamely védőművet vagy árkot. 

XVI. Valamel védőmű akkor van haránllűz alatt, ha a he-
lövés iránya 20 foknál ki ebb. 

XVII. Valamely v'dőmű akkor áll hosszanti ti'iz alatt, ha 
egyugyanazon golyó elejétől végéig súrolja.180 

XVIII. Valamelv védőművet akkor lövünk hátulról, ha a 
belsejébe látunk anélkül, hogy hosszanti tűz alatt tarta
nánk.190 
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ÉRTEKEZÉS A HELYSÉG VÉDELMÉRŐL 

(Traité de la défense des places. Paris 1785., 63 -66. p.) 

AZ OSTROM TARTAMÁRÓL 

Mielőtt egy adott erődben a létesítendő raktárakról és a 
helyőrség erejéről határoznánk, szükséges, hogy kiszámítsuk, 
mennyi ideig tud az illető erőd ellenállni az ostromnak. Amit 
itt elmondunk, az inkább okulásul, semmint határozott sza
bályként szolgál, ugyanis minden erőd más és más, és mindig 
aszerint kell eljárni, hogy mennyi az ellenséggel szembeállít
ható lövegek száma, és milyenek a megközelítési lehetőségek. 
Ezen felül még két dolgot kell mindig feltételeznünk, az egyik, 
hogy a helyőrség a lehető legjobban teljesíti kötelességét; 
a. másik, hogy az ellenség a legerősebb irányból támad, ami 
bizony elég gyakran előfordul. Ebben az esetben azt kell 
elérni, hogy a parancsnok, aki egyébként derék és intelligens 
e~nber, ne kényszerüljön idő előtt megadni magát azért, mert 
nincsenek meg az eszközei ahhoz, hogy a védelmet addig 
folytassa, ameddig az ésszerűen lehetséges. 
. 'l'ételezzünk fel tehát egy szabályos erődöt, amelynek hat, 
Jól beburkolt és alátámasztott,191 ellenállóképes bástyája van, 
félholdjai192 és árka - legyen az száraz vagy vizes - szintén 
be vannak burkolva. Az egészet jó fedett193 út övezi, amelyet 
cölöpakadállyal194 és keresztgátakkal láttak el. A vársík195 

kiképzése jó, az előterep pedig egyenletes és az ágyuk lőtávol
ságán belül nincs rajta semmi fedezék vagy kiemelkedő pont. 
A várnak más előművei, sem rendkívüli sáncai nincsenek. 
Ezen az alapon a következő becslést végezzük: 

A vár megszállására, az ostromsáncok kijelölésére, az anyag 
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összegyűjtésére és a megközelítő vonalak megnyitására kilenc 
nap kell; ennyi idő kellett nekünk is. . 

A megközelítő vonalak megnyitásától a fedett út ellem 
támadásig kilenc nap kell; ennyi idő kellett általában nekünk 

is. 
A fedett út megtámadá ára és elfoglalására, beleértve a 

fegyverhelyekért és a keresztgátakért folyó küzdelmet és a 
tökéletes berendezést, négy nap kell. 

Leereszkedés a félhold árkába és áthatolás rajta, három 

nap. 
Aknatelepítés, vagy ezzel egyenlő értékű ütegállások elké

szítése, megfelelően nagy nyílású rés megnyitásáig, négy nap. 
A félhold belsejének elfoglalása és az érte folytatott harc, 

három nap. 
Két bástya nagy árkán rnló áthatolás, amit feltehetően a 

félhold elfoglalása előtt kezdenénk el, négy nap. 
Aknászok alkalmazása vagy ütegállások építése a fedett 

úton, hogy megnyis uk az erődöt és megfelelő rést üssünk raj-
ta, négy nap. · 

A rés védelme és fenntartása, miután az erődöt megnyitot-

ták, két nap. 
A vár átadása a kapituláció után, két nap. 
Az ellenség által elkövetett hiba, hanyagság és a jó védeke

zés, négy napra becsülhető. 
Összesen negyvennyolc nap. 

Megjegyzések: 
1. Ha a félhold burkolt és megtámasztott, ellenállóképes bel

ső művel volt megerősítve, három vagy négy nappal tovább 

tud ellenállni. 
2. Ha a megtámadott bá tya torkában lett volna egy jól 

burkolt sáncolat, ez még öt-hat nappal meghosszabbíthatta 
volna a védelmet, vagy többel vagy kevesebbel, attól függően, 
hogy milyen jól volt elké zítve, és hogy a bástyák belsejének 
védelmét miként rendezték el, é miként értették meg. 

3. Ha lettek volna harapófogók,196 az árkon való áthatolást 
még néhány nappal ké leltetni lehetett volna. 

4. Ha lett volna egy jó, meafelelően burkolt szarvmű vagy 
ezzel egyenlő értékű (előmű) félholddal és fedett úttal, ennek 
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ellenállása meghosszabbíthatta volna a védelmet 10-12 nap
pal. 

5. Ha lettek volna redutok, vagy néhány félelmetes fedett 
út, ezek megannyi akadályt jelentettek volna, és a támadás 
ütemét lelassíthatták volna. 

Ahol mindez megvan, ott józan becsléseket kell végezni, 
inkább erősebbeket, mint gyengébbeket, tekintettel arra, hogy 
a helyőrség létszámát és a lőszerellátást az ostrom tartamának 
megbecsülésével kell szabályozni és ebben a fenti okok miatt 
a hiányosságokat mindenképpen el kell kerülni. 

6. Beismerem, ez a becslés igen szoros, és sokkal hosszabb 
tartamú ostrommal kellett volna számolnom, de úgy gondol
tam, hogy a veszteségekkel a sebesültekkel és a szökött vagy 
elrejtőzött emberekkel csökkent létszám, nyolc vagy tíz nap
pal egyenértékű, s alkalmat ad a hiányok pótlására, ha a fo
gyasztást szabályozzák. 

A KÓRHÁZRÓL 

(Traité ... 81. p.) 

Igazgató és két hivatalnok, egy orvos a hat bástya alatti, 
kettő vagy három a bástya feletti helyiségeknél. 

Két vagy három gyógyszerész és inasaik, a betegek és 
sebesültek gyógyításához és kezeléséhez szükséges, helyesen 
kiválasztott és jó minőségű vegyi- és gyógyszerekkel. 

Sebészfőnök, valamint tíz-tizenkét inas, felszerelve a mes
terségük gyakorlásához szükséges szerszámokkal. 
Főápoló és tíz segéd. 
Egy szakács és segédjei, nyolc vagy tíz inas, valamint öt 

vagy hat cseléd a fehérnemű tisztítására, továbbá a sebesültek 
és betegek gondozására. 
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MARQUIS 
ANTOINE DES PAS 

DE FEUQUIERES 

(1648-1711) 

Francia főnemes, 18 éves kora óta zolgált a hadseregben. Luxembourg, Turenne, Catinat 

és Villazs alatt fontos parancsnoki tisztet töltött be. 1092-ben Speyerback védelménél külö

nösen kitíintette magát, ekkor al!AbornaggyA lépett elő. Katonai plllyafnt!sa 1697-ben a 

ryswykl békével fejeződött be, mivel ellentétbe került Villeroi marsallal, az udvar kegyelt

jével. 
Ettől kezdve elsősorban tapasztala!Anak irodalmi feldolgozAsl!.val foglalkozott. Műve ' a 

kor egyik legismertebb és legnépsi.erűbb katonai szakkönyvei közé tartozott, 1725-ben m(l.r 

a m(lsodik klad(lsban jelent meg, hamarosan angolra és németre Is lefordltotulk. 

Montecuccolihoz és Vaubanhoz hasonlóan gyakorlati szakember. A Mbordt önmag!ban, 

politikai, gazdasAgl és t.ArsadAlmi összef0ggéseib61 kiszakltva vlzsgAlta. Mivel csak a tapaszta

latot ismerte el, tagadta a Mboru általl!.nos törvényszerűségeit. 

M(l.r Clausewitz előtt felismerte a védelem adta lehetőségeket, amelyet előnyben részesltett 

a tlímad(lssal szemben. Műveiben, mint ezt a közölt szemelvényekből Is 11!.thatjuk, nagy súlyt 

helyezett az ellAtás, a fegyverzet és a szervezés kérdéseire. 

MunkAssAgllt gazdag tapasztalatok, a ré.szletek biztos és alapos ismerete Jellemzi, a nagyobb 

összefüggések megl!t!sa, a rendszeralkotás képessége azonban hlAnyzott beJöie. Műve mégis, 

éppen a részletek precizitása és gazda í!Aga, a gyakorlati tapasztalatok bősége miatt nem

csak korAban volt népszer1!, ha.nem ha a XVTI. szl!.zad m(lsodik felének lmdművészetét a 

maga apró nézeteiben 1B meg akArjAk ismerni, ma is nélkülözhetetlen forr(l.smunka. 
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EMLÉKIRAT 

(Mémoire de M. de Marquis de Feuqiiieres. Tome 1. 

Amsterdam, 1741., 140-143. p.) 

A KATONA RUHÁZATÁRÓL ÉS FEGYVERZETÉRŐL, 

VALAMINT A LOVAS FELSZERELÉSÉRŐL 

A gyalogos ruházata jó, de egyszerű és dísztelen legyen és ne 
akadályozza semmilyen ténykedésében. Mire jó megterhelni 
haszontalan teherrel a katonát és arra kényszeríteni, hogy 
olyan dolgokat hordozzon állandóan, amelyeket csak azért 
tartanak, hogy a szemle napján feldíszítsék velük? Talán annyi 
tartalék ereje van az embernek, hogy nem is kell vele taka
rékoskodni? Még akkor is, ha azt állítják, hogy ezek a díszek 
nem nyomnak sokat, csak azt tudom mondani, hogy minden
esetre olyan helyet foglalnak el, amelyet a katona sokkal hasz
nosabban használhatna ki. 

Azt em szeretem, hogy oly sok anyagot használnak fel a 
katona ruhájához. Mire jók azok a széles ruhaujjak, a díszes 
zubbonyok, hacsak arra nem, hogy akadályozzák a katonát és 
megnöveljék ruházata súlyát, anélkül, hogy a hideg ellen 
védene. Nem kellene már arról egyszer Franciaországban le
szokni, hogy a katonákat túlságosan szépen öltöztessük 1 Más, 
nem pedig jó ruhaanyag kell ahho;,;, hogy a katona jól szolgál
ha sa fejedelmét és (sokkal inkább olyan ruhára van szükség), 
amely semmilyen ténykedésében nem akadályozza, amely 
megkíméli erejét és nem terheli feleslegesen. 

Ami a katona fegyverzetét illeti, napjainkban érkeztek csak 
el majdnem oda, amit én már évekkel ezelőtt javasoltam: 
hogy tudniillik eltörölték a muskétát, amely, az igazat meg
mondva, egyszerűbb volt ugyan, mint a flinta, de összehason
líthatatlanul nehezebben lehetett hordozni. Most már csak az 
hiányzik, hogy azok, akiket a fejedelem a fegyverellátás fel-
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ügyeletével megbízott, szüntelenül arra törekedjenek, hogy 
a fegyverek jók is legyenek. A töltény is szokásba jött: kitűnő 
dolog, a gyalogság tüzét meggyorsítja, azonban használatára 
igen gondosan kell kiképezni az újoncokat.197 

A szuronyon kívül a széles és nehéz kardot, és az úgyszintén 
széles és nehéz derékszíjat is megtartották. Ezek túlságosan 
súlyosak és kimerítik a katonát. A töltény, amelyet belehelyez
nek ebbe a széles övbe, szintén igen kényelmetlen a katonának, 
mivel többször le kell hajolnia érte, amikor fegyverbe tölti. 
Úgy vélem, hogy egy valamelyest hosszú és éles szurony elég 
lenne, amelyet a katona kezében vagy puskája végén forgat
hatna. Ezt a fegyvert egyke kenyebb övre kellene felkapcsol
ni és itt kellene elhelyezni a töltényt is. A katonát nem terhel
né meg annyira és nem akadályozná mozdulataiban, követke
zésképp sokkal tevékenyebb é gyorsabb lehetne minden 
feladatában. 

Végre megszabadultunk a pikától is. Felismerték, hogy az 
erős tüzet leadó és zuronyokkal felszerelt zászlóalj sokkal 
inkább ellen tud állni sík terepen a lovasságnak, mint az, 
amelyet a hadjárat folyamán megmaradt kevés pikával tűzdel
nek meg. 

Ami a lovasságot illeti, ez a fegyvernem sokkal könnyebben 
tartható össze, mint a gyalogság. A lovasságnál az embervesz
teség összehasonlíthatatlnul kisebb, feltéve, ha a takarmányo
zások során nem fogy el, ami különösen a hadjárat kezdetén 
gyakori. Ha a fejedelem a téli szállás idején rendesen ellátja 
pénzzel a lovasságot, az mindig jó állapotban marad. 

A francia lovasságnak jó a fegyverzete. Rátértek a félvértre. 
Én azonban jobban szeretném, ha a muskéta golyója ellen védő 
vértjük lenne elöl. Az nemigen felel meg a franciák termé
szetének, hogy védőfegyvert használjanak; ezeknél sokkal 
jobban kedvelik a támadó fegyvereket. Ilyenformán igen 
nehéz és állandó figyelmet igénylő feladat lesz, hogy rászorít
suk a lovasságot, még magukat a tiszteket is, a vért használa
tára. Ez mindazonáltal elengedhetetlen. Vértből mindig legyen 
tartalékunk a határ menti raktárakban, hogy pótolni lehessen 
a hiányokat. Ez ugyan részletkérdés, mégis nagy kiadást 
jelent a fejedelemnek . fizeté és a többletjövedelem ugyani 
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nem elegendő ahhoz, hogy pótolni lehessen a vérteket, ame
lyek akár a lovasok betegsége és halála, vagy lovuk elpusztulá
sa következtében, akár pedig a kisebb és nagyobb ütközetek
ben elvesznek. 

Ami a lovasság öltözetét illeti, mint haszontalant elhagy
nám a széles ujjat és inkább testhez szabott zubbonyt adnék 
nekik, azért, hogy rossz időben ne kelljen a pisztolyuk betaka
rására a köpenyt használniuk. 

A karabélyosokat kivétel nélkül huzagolt karabéllyal sze
relték fel, de más csapatoknál is adtak századonként néhányat. 
Ez igen jó dolog. 

A HADSEREG GYÜLEKEZÉSÉRŐL 
(199-204. p.) 

Bár címe után ennek a fejezetnek nem kellene mást tartal
maznia, mint a hadsereget alkotó csapatok összetalálkozását 
azon a helyen, ahol táborozni akarunk, mégis, miután több 
oka lehet egy ilyen gyülekezésnek és különböző alkalmakkor 
mehet végbe, szükségesnek tűnt előttem, hogy néhány sza
bályt megadjak. 

A hadsereg első gyülekezése a háború elején, valamint 
minden évben a hadjárat elkezdésekor megy végbe, amikor 
valamilyen ostromba akarunk fogni, vagy az élelmezést meg
könnyítő állást akarunk elfoglalni . 

A hadsereg együtt vagy részletekben gyülekezhet. A háború, 
amelynek megindításakor a hadsereg első alkalommal gyüle
kezik, lehet támadó vagy védő. Ha támadó háborúról van szó, 
akkor már előzőleg el kell rendezni a szállásokat és intézkedni 
kell a csapatok menetére szállásukról a gyülekezőhelyre, még
pedig úgy, hogy lehetőleg ugyanazon a napon érkezzenek oda 
meg. A menetintézkedés akkor lesz pontos, ha a csapatoknak 
a szállásokból a gyülekezőhelyig megteendő meneteihez iga
zodunk. 

Ennek az egyidőben végrehajtott nagy mozgásnak az a 
célja, hogy megfélemlítsük és megelőzzük az ellenséget. Ez 

etben elengedhetetlen, hogy a tervezett vállalkozás végre-
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hajtásához szükséges dolgokat egyugyanazon időben intézze a 
hadsereg, vagy legalábbis ne késlekedjenek túlságosan vele, 
nehogy emiatt a vállalkozás végrehajtása elé akadály gördül
jön. 

Ha a hadsereg védőháború folytatásához gyülekezik, akkor 
először a gyalogságot vonjuk össze több nagy egységbe a várak 
alatt vagy magukban a várakban, akár azért, mert az ellenség 
támadásától tartunk és első vállalkozását meg akarjuk nehe
zíteni, akár azért, hogy a gyalogság segédkezzék a vár védő
műveinek kijavításában vagy éppen új védőművek felépí
tésében. 

A vár alatt a gyalogságot elsáncolt és a vár által fedezett 
táborban helyezzük el, ha erre alkalom nyílik és egyáltalán 
előnyösnek látszik. Vagy pedig magában a várban helyezke
dünk el, ha elegendő fedezet van kinn, vagy ha a vár alatti 
elsáncolt tábor nem lát zik biztonságosnak. 

Ez esetben csak annyi lova ágot helyezzünk el ezekben a 
várakban, amennyi szüksége , egyrészt azért, hogy az ellen
ség mozdulatainak szemmel tartására portyákat tarthassunk 
kinn, és ezekről a fővezért értesíthessük, másrészt azért, hogy 
ostrom esetén magát a ,árat is megvédjék. 

A fennmaradó lovas áa tartózkodjék a mezőben és ne zár
kózzék be (ti. sáncok mögé - a ford.), nehogy az ellenség 
körülzárja. A lova ság megfelelő okossággal ügyeljen bizton
ságára és őrizze meg mozgá i szabadságát, akár azért, hogy 
segítséget vagy szállítmányt kísérjen a várba, akár pedig azórt, 
hogy megzavarja az ellenséget a takarmányozá ban és a 
szállításban. 

Amikor a háború további folyamán azért gyülekeztetjük a 
hadsereget, hogy megkezdjük a hadjáratot, először a gyalog
ságot küldjük előre a gyülekezésre ki zemelt pont közelébe, 
hogy ne kelljen nagy meneteket megtennie a gyülekezőhelyig. 

A lovasságot az élelmezé szempontjából alkalma helyeken 
hagyjuk hátra, akár záraz- akár zöldtakarmányról van szó, 
amint erről már említé t tettem a legeltetésről írt ré zben. 

Ha a fővezér azt ter,ezi, hogy a hadjárat kezdetén o tromba 
fog, amelyre már előre felké ·zült, akkor vagy az o tromolni 
szándékolt Yár, vaay a fejedelem városainak közelében helyez-
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kedik el. Ebben az esetben ez az egyetlen támadási cél. Vagy 
pedig egyszerre több olyan várat fenyeget, amely hatósugarán 
belül esik, hogy azután arra vesse magát, amelynek ellátott
sága a leggyengébb. 

Ha a támadás célja az előbbi, akkor hadseregét több, gya
logságból és lovasságból álló csoportban gyülekeztesse, azért, 
hogy egyszerre induljanak el, és a megteendő úthoz képest 
együtt érkezzenek a vár megszállásának helyére, amikor is az 
egyes részeket vezető tábornokok tudják, hogy hol kell 
elhelvezkedniük. 

Ha a vár, amit a fővezér meg akar támadni, messzebb van 
annál, semhogy az egymástól elkülönített seregrészek egy 
menetben elérhetnék, vagy pedig - amint már említettük - , 
több várat fenyeget egyszerre, hogy a legkevésbé felszereltet 
támadja meg, ebben az esetben a hadsereg gyülekezzék együtt 
s amint összegyülekezett, azonnal induljon az ellen a vár ellen, 
amelyet nem áll szándékában megtámadni. A fővezér a had
sereg mögött végeztessen mozdulatokat a műszakiakkal és a 
tüzérekkel, mintha ezt a várat akarná ostrom alá venni, ilyen 
módon vonja ide az ellenség figyelmét. 

Ha az ellenség mindezeket a félrevezető mozdulatokat való
dinak véli és az ostromolni szándékolt vár irányában ébersége 
elalszik, a lovasság egésze azonnal szállja meg, ezt követően 
pedig a gyalogság is lehető leggyorsabban meneteljen oda. 

Ha a fővezér azért gyülekezteti össze hadseregét, hogy az 
ellátás szempontjából előnyös állást foglaljon el, amikor is fel 
kell tennünk, hogy ezt nem az élelem, hanem a takarmány 
miatt teszi, amelyet meg akar szerezni és az ellenséget meg 
akarja fosztani tőle, akkor igen bölcsen cselekedett és ország
ismeretéből, valamint az ellenség helyzetéből indult ki. 

Ebben az esetben a főszabály az, hogy a hely egészséges és 
kényelmes legyen, fekvése jó legyen, akár azért, hogy a tábor 
előtt kockázat nélkül megszerezhesse a takarmányt és az 
ellenségtől elvegye, akár pedig azért, hogy a hátul levőt meg
őrizhe se. Végül azt is tartsuk szem előtt, hogy biztosításához 
ne kelljen túlságosan nagy őrség. 

emmi újat nem mondok arról az esetről, amikor az egész 
hadsereg együtt gyülekezik, miután az előző cikkekben már 
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volt róla szó. Csupán azt mondom, hogy akkor, ha részenként 
gyülekezik a hadsereg, a hadvezér mindig tartsa szem előtt, 
hogy ezeket a részeket alkalmasan helyezze el első és második 
lépcsőként, hogy zavarmentesen vonhassa össze a hadsereget 
azon a ponton, amelyet gyülekezőhelyként kiszemelt magának. 

Ha a szállásokat folyó vagy patak fedezi, a lovasság szállá
sain a biztosítás végett gyalogság is legyen. Ha a szállások 
fedetlenek, akkor ugyanolyan elővigyázati rendszabályokkal 
kell élni, mint amelyekről a takarmányozás szállásainál be
széltem. 
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MARQUIS 
JACQUES FRANQOIS 

DE CHASTENET 
DE PUYSÉGUR 

(1656-1743) 

Az elgó hadt,lptiszt, aki a francia hadseregben a legmagasabb rendfokozatig, a marsalli 

ra.ngig emelkedett, Puységur volt. 

A főnemesi családból származó Puységur 22 éves korában lépett a hadseregbe. Itt gyorsan 

emelkedett a ranglétrán, 1691-ben Luxembourg marsall föszáiilísmestere lett. 1703-ban szer

kesztette hires, a hadseregben hosszű Ideig érvényben levő gyakorlati szabályzatát. 1704-ben 

altábomagllyá nevezték ki. XIV. Lajos közvetlen környezetéhez tartozott, sokszor a királyi 

tanác~adó szerepét töltötte be. 1734-ben, mint a németalföldi határvidék katonai parancs

noka, elnyerte n marsallbotot. 
Föm1lvét: ,,A hadm1lvészet alapelvei és szabályai" (Art de la guerre par principes et par 

rcg1es), halála után, 1749-ben adták ki, csakhamar népszer(lvé vált, néhány év műlva né

metre. és olaszra is lefordltották. 
Puységur legnagyobb érdeme, hogy felismerve a háborű törvényszer(lségeinek fontosságát, 

megklsérelte azok pontos meghatározását. Az ösztönös, csak a tapasztalatokon alapuló veze

tési módszerekkel szemben a módszeresség hlve. KitOnóen ismerte a matematikát, s ennek 

eredményeit a badászatra is alkalmazta. 0 az első katonai teoretikus, aki tudományosan al

kalmazta a had.sereg uttmpótlásának bonyolult problémáit. Könyve mllsodlk részében rend

klvül alaposan és részletesen dolgozta ki egy, a Szajna és Loire között felvonuló hadsereg 

utánpótlásának valamennyi problémáját. 
Következtetéseit nemcsak saját tapasztalataiból sz(lrte le, mint pl. Feuqul~res, hanem 

bőven merltett a történelem példáiból. Éppen ezért maga is fölöttébb fontosnak tartotta a 

hadtörténelem tanulmányozáaát és oktatáaát. Ez vezette - jóval II. Frigyes előtt - a 

ferde cSl\tarend jelent6ségének felismerésére. 
Munkásságát kora Igen nagyra becsUlte, fenti érdemei folytán mi is méltán tarthatjuk 

Puységurt a XVIII. sz. első fele legjelent6sebb katonai lrójának. 

253 



A HADMŰVÉ ZET ALAPELVEI 
ÉS ZABÁLYAI 

( Art de la guerre par principes et par regles. 

Paris, 1749. 115-125. p.) 

HÁNY EMBERBŐL ÁLLTAK A SZÁZADOK 

ÉS HÁNY SZÁZADBÓL ÁLLTAK A ZÁSZLÓALJAK, 

VALAMINT AZ ESZKADRONOK AZ UTRECHTI BÉKÉT 

MEGELŐZŐ HÁROM HÁBORÚBAN, 

ÉS MILYEN FEGYVEREKET HASZNÁLTAK 

Franciaországban a c apatok így különböznek egymástól: 
gyalogság, amely lehet francia és idegen; lovasság, amely áll 
nemesi lovasságból, könnyűlova ságból és dragonyosokból.198 

1678-ig, amely a nimwegeni békével végződő háború utolsó 
éve volt,199 a francia gyalog ág zászlóaljai tizenhét századból 
álltak. Ezek közül tizenhat rendes, egy pedig gránátosszázad 
volt. A századok mindegyikében volt egy kapitány, egy had
nagy és egy alhadnagy. Ezek voltak a magas gallérú tisztek. 200 

Altisztnek számítottak: két őrmester, három tizedes, három 
anspessade. 201 Negyven közkatona és egy dobos volt a század
ban, a létszám tehát a három tiszt nélkül ötven embert tett ki. 
Ezenkívül zászlóaljanként volt még egy segédtiszt. Az ezredesi 
zászlóaljakban202 egy őrnaggyal több volt. Következésképp a 
zászlóaljak nyolcszázötYen katonából és ötvenkét tisztből 

álltak, ami összesen kilenc záz embert tett ki. 
A tisztek tíz láb ho zú pikával, a két őrmester hat-hét láb 

hosszú alabárddal, négy katona flintával, 203 tizenkettő-tizen

négy láb hosszú pikával, az ö ze többi pedig muskétával volt 
felszerelve. A gránáto zázad katonáit mind flintával zerol
ték fel, amelyhez egy favégű szurony is tartozott. Ezt a szu
ronyt lövés után, amikor közel kerültek az ellenséghez. a csőbe 
illesztették bele. Minden őrmester és katona derékszíj helyett 
borjúbőrből készült váll zíjat hordott. A muskétások ugyan
ilyen vállszíjat viseltek, és ezen csüngtek a fából készült lő
portartók. Minden il en lőportartóba egy lövéshez zükséges 
lőpor fért. A zá zlóaljak c tarendjüket hat sorban alakították 
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meg, másként szólva, hatos mélységben , amelyet a hadjáratok 
vége felé ötre csökkentettek. 204 

A francia gárdaezred zászlóaljainak mindegyike hat század
ból állt. Ez zászlóaljanként nyolcszáz embert jelent. Még nem 
voltak gránátos századaik, ezzel szemben nagyszámú katona 
volt a századokban, akik együtt harcoltak a többi gyalogság 
gránátosaival. . 

Ami az idegen gyalogságot illeti, a svájci zászlóaljakban négy · 
század volt, amelyek mindegyike kétszáz katonát számlált, 
beleértve a tiszteket is. Így a zászlóalj létszáma nyolcszáz fő 
volt. 

A német gyalogságban nyolc százados zászlóaljak voltak, 
századonként száz emberrel. A zászlóalj létszáma tehát -
tisztek nélkül - nyolcszáz fő volt. A svájciaknak és a németek
nek nincsenek gránátos századaik, de minden században több 
olyan katona van, aki ellátja ezt a szolgálatot. A többi külföldi 
ezred, legyen olasz vagy ír, ugyanilyen erejű. Az egész gyalog-
ág, akár francia, akár idegen, ugyanúgy van felfegyverezve. 

A könnyűlovasságnál az ezredek tizenkét, kilenc vagy hat 
századból álltak. Minden században volt egy kapitány, egy 
hadnagy, egy zászlótartó, egy szállásosztó,205 ötven lovas, 
beleértve két brigadérost206 és egy trombitást. Minden eszkad
ron három századból állott, ami százötven lovast és tizenkét 
tisztet jelentett. 

A dragonyos ezredekben tizenkét század volt. A dragonyos 
századokban a tisztek és dragonyosok létszáma hasonló, mint 
a könnyű lovasezredben. Az eszkadronok három századból 
álltak, s létszámuk százötven dragonyos, valamint tizenkét 
tiszt volt. 

A nemesi lovasság eszkadronjai szintén százötven lovast 
zámlálnak és hasonlóan a könnyűlovassághoz és a dragonyo
okhoz, három sorban állnak fel a harchoz. A nemesi lovasság, 

a könnvűlovasság és a dragonyosok egyaránt vállszíjat visel
nek. V 

Miután a dragonyosok gyalog és lovon harcolnak, muskéta 
helyett flintájuk van. Lőporszaruval és fanyelű szuronnyal is 
felszereltók őket, amit a csőre illesztenek, mint a gyalogosok. 
A neme i lovasságban a két muskétásszázad rendeltetése, hogy 
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gyalog és lovon harcoljon. Hadjáratok idején muskéta helyett 
flintával látják el őket. A lovas gránátosszázadnak is flintái 
vannak. 

Ennek a háborúnak az utolsó évében a francia gyalogság 
zászlóaljaitól négy száza<lotelvettek és belőlük új zászlóaljakat 
állítottak fel. !gy zászlóaljanként csak tizenhárom század 
maradt meg, és létszá.ma a, tisztek nélkül hatszázötven emberre 
csökkent. A zászlóaljak már ötös mélységben álltak fel. 

Az 1688-as háborúban, a, francia gyalogság ezredei először 
tizenhat, egyenként - a tisztek nélkül - ötven főt számláló 
századból álltak. Két év múlva azonban zászlóaljanként há
rom századot elvettek és má okat állítottak fel belőlük. A szá
zadok létszámát ötvenről ötvenöt katonára emelték fel, és 
ezekből tíz, pikával volt felszerelve. A zászlóaljak létszáma, 
hétszáz ember és negyven tiszt volt, és ötös mélységben álltak 
fel a csatához. A hadjárat vége felé a zászlóaljak többsége csak 
négyes mélységben állt fel. A francia gárda létszámát két 
gránátosszázaddal növelték meg, és hat, a többi francia 
zászlóaljjal nagyjából egyenlő lét zámú zászlóaljból állt. 

Az idegen gyalogezredek állománya, mint a svájciaké is, 
lecsökkent három, egyenként kétszáz főből álló századra. 
Zászlóaljaik létszáma tehát a tisztekkel együtt hatszáz fő lett. 
Ennek a háborúnak az elején elhagyták a vállszíjat és derék
szíjjal helyettesítették. gyszintén eltörölték a borjúbőr lőpor
tartót és lőporszaruval pótolták. 

A könnyűlovasság új ezredeiben tizenkét század, mindegyik
ben ötven lovas és négy tiszt volt. Eszkadronjaikat három 
századból alakították meg ezek százötven lovast és tizenkét 
tisztet számláltak. dragonyo ezredekben ugyanennyi század 
és ember volt, eszkadronjaikat pedig ugyanúgy alakították 
meg. 

A könnyűlova ság régi ezredeiben a századok mindegyiké
ben negyven lovas és négy tiszt volt. Eszkadronjaikat négy 
századból alakították meg így létszámuk százhatvan lovast 
és tizenhat tisztet tett ki. nemesi lovasság minden eszkad
ronja körülbelül százötven lovasból állt. Az eszkadronok 
mindegyike hármrui orokban állt fel. 

Az 1701-ben elkezdődő háborúban, a francia gyalogság 
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zászlóaljai tizenhárom századból álltak, amelyek mindegyiké
ben három magas gallérú tiszt és ötven ember volt . Ez utóbbi
akba értendő két őrmester, egy dobos. Az egész zászlóalj 
létszáma hatszázötven emberre és negyven tisztre rúgott. 
Amikor megkezdődtek a hadműveletek, a gyalogság legna
gyobb része négysoros csatarendben állt fel, kisebb része há
romsorosban. A hadjárat vége felé igen kevés zászlóalj maradt, 
amelyik négyes mélységben állt fel. 

Amikor ez a háború elkezdődött, akadt már néhány ezred, 
amely elhagyta a pikát. A többiekben a katonák egyötöde 
még pikával volt felszerelve, de 1703 -1704 telén még teljesen 
megváltak tőle. Röviddel ezután a muskétát is elhagyták. 
E háború alatt a tisztek nyolc láb hosszú félpikával, 207 az 
őrmesterek hat láb hosszú alabárddal voltak felszerelve. 
Minden katona flintát kapott, amelyet gyíírűs szuronnyal 
láttak el, hogy a cső végére tűzött szurony se akadályozza a 
tüzelést. 208 

A könnyűlovasságnak és a dragonyosoknak harmincöt fős 
szcí.zadaik voltak - a tisztek nélkül - eszkadronjaik pedig 
négy századból álltak. Az eszkadronok száznegyven közle
gényből és tizenhat tisztből álltak. A nemesi lovasság tizenhat 
százada szintén nyolc eszkadront alkotott, eszkadrononként 
száznegyven emberrel. A királyi testőrség lovasszázadai ugyan
ilven létszámúak voltak. 

~ Amikor a gyalogságnál, a könnyűlovasságnál és a drago
nyo oknál ezredekről beszélünk, ez nem mond semmit a zász
lóaljak számát illetően, ugyanis a gyalogezredekben lehet egy, 
de lehet akár öt vagy hat zászlóalj is. Ugyanez vonatkozik az 
e zkaclronokra a lovasságnál és a dragonyosoknál is. Amikor 
zászlóaljakban és eszkadronokban számolunk, ez távolról sem 
jelzi az emberek számát, mivel gyakran az egyik állománya 
nagyobb, a másiké kisebb. 

A nemesi lovasságra ugyanez vonatkozik, bár csak száza
dokból és nem ezredekből állnak. Például a királyi gárda 
zázadainál ez éppúgy eszkadront tesz ki, mint egy ezred, 

tekint ,e, hogy a század hat brigádból áll, ami ugyanaz, mint 
hat . zázad a könnyűlovasságnál. Mindebből az következik, 
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hogy bármilyen lét zámú i }egyen egy eszkadron, részekre 
oszlik. Ez a rend a csapatoknal elengedhetetlen. 

Miután még az eszkadron teljes állománya is gyenge -
mindössze száznegyven fő - , a lovasság és a dragonyosok a 
háború megkezdésekor nem mindig álltak fel hármas sorokban, 
mert nem mindegyik Yolt teljes létszámú. A háború közepe felé 
már csak két, a végén pedig e ak egy sorban álltak fel. 

:\IEG,JEGYZÉSEK 

A három utol ó háború zászlóaljairól és eszkadronjairól 
közölt részletekből kiderül , hogy az első háborúban a zászló
aljak létszáma nyolc zázötven közkatona és_ ötvenkéJ tiszt 
volt. A zászlóalj hat orban állt fel. A második háboruban a 
zászlóaljak hétszáztizenöt közkatonát és negyven tisztet 
számláltak, és ötös orokban álltak fel. Az utolsó háborúban a 
zászlóaljak hatszázötven katonából és negyven tisztből álltak 
és négyes, sőt hárma . orokban álltak fel. 

Amikor a zászlóaljak tizenhét ötven fős századból álltak, és 
amikor mindegyikből négyet elvettek, hogy új zászlóaljakat 
állítsanak fel beló1ük, ezáltal lec ökkentették őket tizenhárom 
ötven fős századra, e ak a zászlóaljak számát, és nem a kato
nákét növelték. Megnövelték ugyan a hadsereg arcvonalát és 
kiterjedését , de lec ökkentették a mélységét, miután a sorok 
száma négyre, sőt háromra zállott alá. 

Ez a megjegyzé szük éae ahhoz, amit ki fogok ezután fej
teni. Sőt mi több, felhívom a figyelmet arra, hogy XIV. 
Lajos kiskorúsága idején (1643 - 1661) a hadseregek igen kicsi
nyek voltak, mégi a zá zlóaljak többsége ezer főt számlált és 
nyolcas sorokban álltak fel a c atához. Így volt ez Condé 
herceg209 és Turenne úr hadseregeiben. Eszkadronjaik pedig 
csak százhúsz lo,asból álltak. 

Mivel ezek a nagy emberek kis hadseregeikkel nem akartak 
szélességben nagy teret elfoglalni , inkább mélyítették vona
laikat. Mindebből az következik, hogy nem ismerték fel a 
csatarertd erejét. agy pedig azok nem ismerték fel ezt, akik 
utánuk gyakran négy zer erősebb hadseregeket vezettek 
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(amelyek következésképpen sokkal szélesebb arcvonalat ké
peztek) és akik, hogy megnöveljék a szélességet, zászlóaljaik 
mélységét, hat sorról négyre lecsökkentették. Ez ugyan egy
harmaddal megnövelte arcvonalukat, de ugyanannyival 
lecsökkentette mélységüket, ugyannyira, hogy ezek a két 
orban felállt nagy hadseregek két vonalat alkotnak mélység 

nélkül. Miután azonban ezek a későbbi tábornokok semmikép
pen sem homályosították el a herceg úr (Condé - a ford.) és 
Turenne úr emlékét, meg kell vizsgálni, hogy a két ellentétes 
szokás közül melyiket kell előnyben részesíteni a másikkal 
szemben. Mint valószínű dolgot, azt mindenesetre előrebocsát
hatom talán, hogy a görögök és a rómaiak óta, akiknél a 
hadseregek mozgása és a csatarend a geometria elvein alapult 
és a mozgó erők összehasonlítása alapján úgy alakították meg 
őket, hogy az egyik hatha son a másikra - tehát mondom, a 
görögök és rómaiak óta nem vették alapul ezeket az elveket és 
nem alkalmazták a mezei háborúkban és egyedül az emberek 
ötletei irányították a dolgokat, minden művészet nélkül, 
következésképp igen tökéletlen gyakorlat alapján. 

)IIBŐL ÁLL NAPJAINKBA A CSAPATOK OKTATÁSA 

ÉS KIKÉPZÉSE 

Az előzőekben azt mondtam, hogy mindaz, amit a csapa
toknak gyakorlatokon tanítottak, minden elvi szempontot 
nélkülözött és ellentétben állt mindazzal, amit az ütközetek
ben és csatákban végre kell hajtani. Ennek bizonyítására fel
hozom a.z utolsó szabályzatot, amelyet ebben a tárgyban 
1 ?.03-?an készítettek. Ez Briquet uram gyűjteménye másoclik 
kotetenek 466. oldalán található. Ezt a könyvet 1728-ban 
nyomták, címe pedig: A gyalogságnak az elhunyt király által 
1703. március 2-án szabályozott és a csapatok mai szokásaihoz 
alakított gyakorlatozása. Amikor ezt a szabályzatot írták, a 
csapatoknak még pikájuk volt, amit napjainkban teljesen 
eltöröltek. 

E?ben az időben a zászlóaljak tizenhárom ötven fős század
ból alltak. Ezek közül tizenkét rendes század volt, amelyekben 
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tíz katona pikával, ha1minchét részben flintával, részben mus

kétával, két őrmester hat és fél láb hosszú alabárddal volt fel

szerelve. Végül pedig egy dobo is tartozott a századhoz. 

Ezenfelül tizenharmadikként a gránátosszázad, amelyben min

den katona flintával volt felszerelve. Így tehát a teljes állo

mányú zászlóalj hat zázötven emberből állott, a tisztek nélkül. 

KIVONAT A GYAKORLATI SZABÁLYZATBÓL 

Ez a szabályzat azt tartalmazza, hogy miként kell a száza

doknak olyan terepen menetelni , ahol a zászlóaljjal harcolni 

akarunk. Megjegyzi a zabályzat, hogy a kvártélyukból ki

vonuló századok négye tagokban menetelnek, amikor azon

ban közel érnek a terephez, ahol csatarendet akarnak alakíta

ni, az őrmesterek csak öt ort alakítanak. Miután pedig mindig 

vannak számfelettiek ezek a többi századok számfelettieivel 

további tagokat alkotnak. 
„A csatamezőre a maguk szokott ötös soraiban megérkező 

századoknál az őrmesterek haté fél lábas alabárdjaikkal két 

hossznyira mérik ki a má odik sor távolságát az elsőtől, a 

harmadikét a másodikétól, majd a negyedikét és az ötödikét. 

Ebben a helyzetben gondo kodjék arról az őrnagy, hogy az 

első négy század mindegyikéből négy, az utol ó nyolc század 

mindegyikéből három lövészt , továbbá két őrmestert és egy 

dobost utasítson, hogy a zá~lóaljat alakíts! vezényszóra, ez a 

negyven lövész, két őrmester és egy dobos egy kapitánnyal és 

egy hadnaggyal balra át-ot hajtson végre és induljon el, hogy 

követve a paranc zót, zaka zt210 alkosson a zá zlóalj bal 

szárnyán." 
,,Az őrnagy utasítja annak a századnak a parancsnokát is, 

akinek a zászlóalj bal zárnyán kell majd parancsnokolnia, 

hogy a zászlóaljat al.akíts! vezényszóra a század induljon el és 

foglalja el helyét kapitányával a zászlóalj bal szárnyán." 

,,Az őrmestereket zintén utasítani kell, hogy erre a vezény

szóra helyezkedjenek el a zá zlóalj szárnyain - tudniillik 

minden szárnyon ecry - a többi őrmester pedig alakít ·on sort 

három lépésre a katonák mögött. a zá zlóalj hátában." 
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, ,Erre a parancsszóra a <lo bosok is elindulnak és elhelyez

kednek a gránátosok és a bal szárny szakaszán túl az első sor 

végén, ahhoz felzárkózva." 
,,Ezután fegyverfogásokat hajtunk végre az egész zászló

aljjal stb." 
Megjegyzem, hogy ezeknek a fegyverfogásoknak a célja 

semmi más, mint hogy megtanítsuk a zászlóalj katonáinak az 

egyszerre történő töltést, tüzelést. 
Miután ez a zászlóalj vagy több zászlóalj együtt fegyverfo

gásokat hajtott végre, a király vagy a főparancsnok előtt 

szemlére vonultatjuk fel őket, vagy még inkább azért, hogy 

megalakítsák csatarendjüket, hogy harcolhassanak. 
em beszélve a sok kis részletről, ami a szabályzatban talál

ható, ez olvasható a felvonulás módjáról: ,, ... azt is szem előtt 

kell tartani, hogy az alabárdok hossza hat és fél láb, és amikor 

felállnak csatarendbe, az őrmesterek két alabárd hossznyira 

mérjék ki az első és a második sor távolságát, ugyan~y a má

sodikét és a harmadikét, a negyedikét és az ötödikét. !gy tehát 

az egyes sorok között a távköz tizenhárom láb. 
„Amikor csatarendben állunk, az őrnagy az elrendeltek 

szerint parancsot ad az elvonulásra. Ha azonban nem ad pa

rancsot, a legkényelmesebb és legközönségesebb, ha félsze

gélyenként vonulnak el. 211 

Ha jobbra vonulunk el, az egész zászlóaljat előreléptetjük 

hat lépéssel, és megállás nélkül mindegyik félszegély negyed

fordulatot hajt végre. A gránátos század indul el először, az 

ezredes az első osztály élén,212 őt követi félpikányi távközre az 

alezredes és ·azután következnek a kapitányok szintén fél

pikányi távolságra. A zászlóalj tisztjeit megosztjuk, a kapi

tányok fele a zászlóalj élén, másik fele a végén menetel. 

A hadnagyokat és az alhadnagyokat szintén elosztjuk, még

pedig osztályonként." 
„Az osztályok élén menetelő tisztek ügyeljenek arra, hogy 

elosszák egymás között az osztály arcvonalát, és hogy soha ne 

l_e~enek két lépésnél előrébb a katonáktól és félpikájuk vége 

enntse a katonák sorát." 
,,Menet közben a zászlóalj osztályai egymástól való táv

közeiket az arcvonal szélességéhez igazítsák; például, ha az 
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arcvonal szélessége harminc lépés, akkor ne hagyjon tizenöt 
lépés távközt, mert az elöl menetelő osztály, miután negyed 
kanyarodást hajtott végre, hogy a csatarendben elhelyezked
jék, tizenhat lépés széle éaet foglal el, de ennél kevesebb lesz, 
amint végrehajtotta a negyed fordulatot. Következésképp 
ezek a menet közben hagyott tizenöt lépéssel csatlakoznak és 
elegendő helyet adnak a c atarend felvételéhez. Ugyanez az 
arány érvényes akár szegélyenként, akár negyedszegélyen-. 
ként vonulunk fel. 

Amikor félszegélyenként vonulunk fel, a zászlóalj öt osztályt 
alkot, ha szegélyenként vonulunk fel, csak hármat. 

Ha a zászlóaljak századonként é négye tagonként vonul
nak fel, a zászlók az ötödik or után menetelnek. 

Ha félszegélyenként menetelnek, a zászlók a harmadik osz
tály élén helyezkednek el. 

Ha szegélyenként menetelnek, a má odik szegély élén he
lvezkednek el. 
• Ha pedig az egész zá zlóalj együtt vonul fel, a zászlók a 
közép előtt vannak, egymástól tíz lépés távolságra. 

Bármilyen módon vonuljunk is fel, az őrnagy mindig ügyel
jen arra, hogy minden osztály élére kerüljön tiszt, az őrmeste
rek pedig a sorok szárnyaira, arra az oldalra, amely előtt fel
vonulnak. 

Ha teljes zászlóaljjal vonulunk fel, és ez őfelsége vagy a 
főparancsnok előtt pusztán szemle céljából történik, akkor 
csak negyven lépés távközt hagyjunk, hogy ne kelljen őfelségé
nek sokat várakoznia. 

Ha a mozdulat azért kell, hogy teret nyerjünk, és hogy az 
ellenség előtt csatarendbe álljunk, a menet elkezdéséhez szük
séges fordulat végrehajtá a után százhúsz lépés távközt kell 
hagyni, mivel a zászlóalj arcvonala nyolcvan lépés, de a csata
rendben ötven-hatvan lépés térközre is szükség van. 

A gránátosszázadok mindig a gyalogezredek élén vonul
nak fel. 

A tisztek menet közben arra ügyeljenek, hogy ne legyenek 
soha egy félpika ho zánál messzebb a katonák soraitól. A fél
pikát olyan módon tart ák hátra, hogy a katonák sora majd
nem érintse a végét.' 
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MAURICE DE SAXE 
(Móric szász gróf) 

(1696-1750) 

Erős Ágost szász választófejedelem és lengyel király törvénytelen fia. Katonai pályl\ját a 
császári hadseregben kezdte, 1717-ben Savoyal Jenő alatt MagyarorszAgon harcolt a törökök 

ellen. 1720-ban francia szolgAlatba lépett. A német származású, protestáns Móric rendklvül 
népszer!ltlen volt a francia tAbornokl karban. Ennek ellenére Szász Móric bizonyult a feudil

lis Franciaország utolsó nagy katonájilnak. A sziléziai (174.0-1747) hábortíban fényes győ
zelmeket aratott - közt(lk a legjelentősebb az 1745-ben Fontenoy-uál az angolok felett ara

tott győzelme volt. E sikerek hatAsAra XV. Lajos 17 4 7-ben Franciaország marsalljá vil nevezte 
ki. Az aacheni béke (1748) utAn visszavonult, s hátralevő éveit emlékiratai meglrásilnak szen

\elte. 
Hadm!lvészeti elveit még későbbi nagy sikerei előtt, az 1733-han meglrt, s halála után 

1757-ben kiadott Álmodozás" (Mes r~veries) clmlí munkájában foglalta össze. A clm maga 
is Jellemző. Szás;• Móric zseniális hadvezér, de nem száraz és pedáns katonai teoretikus, 
mint pl. Puységur .. ,A hábortí mechanizmusa száraz és unalmas" lrta egy helyen. Meg sem 

ltlsérelte hogy módszerezze kora hadtudományát, csupán saját véleményét vetette paplrra 

az őt érdeklll kérdésekben. Rendklvül szellemes, nagy mlíveltséglí lró, akinek munkflit ma 

Is szlvesen olvassuk. 
Maradandóságát azonban nem elsősorban olvasmányosságának, hanem több nagyszerO. 

meglátflsának köszönhette. A királyi vérb61 származó marsall meglepő élesen Ismerte fel és 

birAlta kora szilmos társadalmi vlsszilsságát. Slkraszállt az :Utalilnos védkötelezettség beve

zetése mellett, s felvetette a tisztikar megreformAlásának gondolatAt Is. Nem a származást, 
hanem egyedOI a rátermettséget tartotta a magasabb rendfokozatok elérésére jogosltó érdem• 
nek. 

Filozófiai gondolatai, Montesquieu-t és Rousseau-t megelőzve, szinte forradalmiak. Látta, 
hogy a társadalom az elnyomók és az elnyomottak összessége. Nem ment ttíl a bajok fel-
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ismerésén, nem hiidette az erőszakos vált-0zás szükségességét, de számos, főleg katonai ter

mészetű reformmal enyhlteni klvánta a társadalmi visszásságokat . 

Harcászati és kiképzési elvei is figyelemre méltók. Elsőként osztott be a gyalogsághoz ágyű

kat - zászlóa!Janként kettőt -, s ez.zel megvetette a későbbi hadosztálytüzérség alapjait. 

Világosan látta az egyszerre lépés előnye i t, s érdekesek a t üzelés módszerét és lefolyását 
érintő gondolatai is. 

Munkái „Álmodozások" (Mes rherle . Amsterdam, 1757), ,,A harcászat törvényeinek szel

leme" (Esprit des lois de la tactique. Den Haag, 1762), ,,De Saxe marsall válogatott levelei 

és visszaemlékezései.. . főleJZ az 174-l-1748-as fiandriai hadjáratokról" (Let tres et mémoires 

cholsis de maréchal de Saxe ... relatifs notemment aux campagnes de Flandre de 1744-1748. 

Paris, 1794). 
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A CSAPATOK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

(Mes réveries . .. Tome 1 - Z. Amsterdam, 1757. I. 7 - 11. p.) 

A csapatokat szerződéses és szerződés nélküli alkalmazással , 
néha erőszakkal, legtöbbször azonban csalással egészítjük ki . 

Ha szerződéssel veszünk be újoncokat, igazságtalan és 
embertelen, ha nem tartjuk be a szerződést. Ezek az emberek 
szabadok voltak, amikor szerződést kötöttek, és minden 
isteni és emberi törvény ellen volna, ha nem tartanánk meg 
ígéretünket. Ez mégsem így történik. Mi következik ebből? 
Az emberek elszökdösnek. Igazságos, ha bírói eljárás alá von
juk őket? Hitszegők voltunk, és ez kiegyenlíti a dolgokat. 
Ha nem járunk el szigorúan, veszélyeztetjük a fegyelmet; 
ha igen, gyűlöletes és szörnyű dolgot követünk el. A hadjára
tok kezdetén sok katonának már lejárt a szolgálati ideje, mégis 
a kapitányok, akik századaikat teljes létszámon akarják tar
tani , erőszakkal visszafogják őket. Innen származnak azok a 
bajok, amelyekről beszéltem. 

A csalással történő kiegészítés szintén gyűlöletes. Pénzt 
csempésznek az emberek zsebébe és katonának nyilvánítják 
őket. Az erőszakos katonafogás még utálatosabb. Ez nyilvános 
csapás, amelytől a polgár és a lakosság nem szabadulhat meg 
másként, mint pénz árán. Ennek a pénznek azonban szaga van. 

Nem lenne sokkal jobb törvényben kimondani, hogy minden 
ember, legyen bármilyen állapotú is, köteles fejedelmét és 
hazáját öt éven keresztül szolgálni ?213 Ezt a törvényt nem le
hetne eléggé helyeselni, mivel természetes és igazságos, hogy a 
polgárokat felhasználjuk az állam védelmére. Ha a huszadik és 
harmincadik életévük között választanánk ki őket, ebből 
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semmi károsodás nem következnék. Ezek a szabadosság évei, 
amikor a fiatalság szerenc ét próbál, járja az országot és kevés 
hasznára van szüleinek. Ez nem okozna kétségbeesést, mert 
mindenki biztos lenne abban, hogy öt év után elbocsátják. 
Ez a helyes hadkiegészíté i mód. Daliás katonák kimeríthetet
len tömegét adná, akik nem szökdösnének el. Ezenfelül a kato
nai szolgálat becsület és kötele ség dolgává válna. De, hogy ez 
így legyen, senkivel nem tehetünk kivételt, legyünk szigorúak 
e tekintetben és gondosan hajtsuk végre a törvényt mind a 
nemesekkel, mind pedig a gazdagokkal szemben. Ha így lesz, 
senki sem zúgolódik majd. Ebben az esetben azok, akik szol
gálnak, megvetéssel tekintenének azokra, akik kibújnak a 
törvény alól, és lassanként dicsőséggé válna a katonai szolgálat. 
A szegény polgárt megvigasztalná a gazdag példája, a gazdag 
pedig nem merészelne pana zkodni, látva, hogy a nemes is 
szolgál. A háború tisztes foalalkozás ! Tanú eire Turenne úr. 214 

Hány tisztet láttam, akik zívesebben választották ezt hiva
tásul, mint bármilyen hitvány foglalkozást. Egyedül az elpu
hultság miatt tűnhet eg esek számára keménynek ez a tör
vény. De minden dolognak megvan a jó és a rossz oldala. 
Kétségtelen, hogy emmi em előnyösebb, mint ha rákény
szerítjük a tartományokat, hogy adjanak újoncokat. oha 
igen sok kellemetlenség támad belőle, mert a tisztek egyáltalán 
nem gondoskodnak katonáikról. A császáriaknál szinte min
dig azt láttam, hogy az újoncoknak a fele, sokszor háromne
gyede elpusztul: csak azért . mert a tisztek nem fordítanak kellő 
gondot katonáik ellátására. Ha betegek lesznek, hagyják el
pusztulni őket, mert az ápolá uk sokba kerülne. Ezt a vissza
élést igen egyszerűen orvo olhatjuk: a tisztek fizessenek a reg
ruták után. Adják a tartományok az újoncokat, de a tisztek 
fizessék meg őket. Ezt az ö zeget azután szigorúan be kell 
hajtani a tiszteken. Ez elő e0 íti a katonák megtartását. Mert 
tegyük fel, hogy hú zezer regruta kell, és a tiszteknek ötven 
livre-t kell fizetniük mindegyik után, ebben az esetben egy
millió lenne a katonai kiadá ra fordított összeg megtakarítása, 
így nem fordulhatna elő, hogy az állam annyi emberét elve
szítse. 
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A FIZETÉSRŐL 
(I. 26-38. p.) 

Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék, csak egyet mond
hatok: a fizetés legyen magas. Inkább kevés, de jól tartott és 
fegyelmezett hadunk legyen, mint sok, de rosszul fizetett és 
fegyelmezetlen. Nem a nagy hadseregek nyerik meg a csatá
kat, hanem a jók. A takarékosságot ne vigyük túlzásba: 
megvannak a határai, s azon túl már zsugorisággá fajul. Ha 
nem adunk tisztjeinknek tisztességes fizetést, csak a gazdagok 
állnak majd szolgálatba a szabados élet kedvéért vagy a 
nyomorultak, akik csüggedtek. Az előbbiekkel nem sokat 
törődöm, mivel nem bírják sem a kényelmetlenséget, sem a 
fegyelem szigorát; mindig lázadoznak - igazi léhűtők. Ami az 
utóbbiakat illeti, annyira letörtek, hogy nem várhatunk tőlük 
kiváló eredményeket; buzgalmuk korlátolt, mivel a cél, ami 
előttük áll, tudniillik az előléptetés, alig érdekli őket; a nyo
morultnál is nyomorultabbak lévén, inkább maradnak azok, 
amik, főleg ha az előléptetés valamilyen kötelességgel jár. 

Ha az embert a remény élteti, mindent elvisel és mindenre 
vállalkozik; ha megfosztjuk tőle, vagy ha túlságosan távoli, 
a lelkétől fosztjuk meg. Elengedhetetlen, hogy a kapitány 
jobb legyen, mint a hadnagy és így tovább, minden rend
fokozatnál. A szegény nemesember nagy szerencsének, ne 
pedig tehernek érezze, ha kap egy ezredet: rendelkezzék meg
felelő erkölcsi állhatatossággal, és tettei, valamint szolgálatai 
révén jusson előre. Ha mindezeket a dolgokat jól mérlegeljük, 
csapatainkat a legszigorúbb fegyelemben tarthatjuk. A sze
gény nemesek az igazi jó tisztek, mivel a köpenyükön és 
kardjukon kívül másuk nincs. Fontos azonban, hogy meg is 
élhes ·enek foglalkozásukból. Aki rászánja magát a hadi mes
terségre, tekintse úgy, mintha szerzetesrendbe lépett volna be: 
nem lehet semmije, nem lehet más otthona, mint a hadsereg, 
és legyen büszke hivatására. 

Franciaországban bármilyen előkelő születésű ifjonc meg
alázá. nak tekinti az udvar részéről, ha tizennvolc-húsz éves 
korában nem bíznak rá egy ezredet. Ez a ·többi tisztből 
és a királyság egész kisnemességéből minden buzgalmat kiöl, 
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mivel meg vannak arról győződve, hogy ők soha nem kaphat

nak ezredet, következésképp oha nem nyerhetik el azokat a 

tekintélyes állásokat, amelyek dicsősége kárpótolhatná őket 

egy fáradságos élet fájdalmaiért és szenvedéseiért, amelyet 

feláldoznak a csábító jövőnek és a hírnévnek. 
Nem ellenzem, hogy a hercegeknek vagy más magas rangú 

személyeknek adjanak bizonyos kedvezményeket. Mindazon

által a kedvezményt igazolja az érdem; ebben az esetben meg

adhatják neki a kegyet, hogy valamelyik, betegsége vagy kora 

miatt szolgálatképtelenné vált, szegény nemestől megvegye 

ezredét. Ez egyben kárpótlás is lenne e szegény nemes vagy 

saját erejéből magát felküzdött tiszt számára. Ennek az elő

kelő születésű embernek azonban ne legyen joga ahhoz, hogy 

csapatát másnak adja újra el: elég kegyet gyakoroltak vele, 

amikor megengedték, hogy megvegye, és e kegy legyen ára 

szolgálatainak és erényének. 

A GYAKORLÁ RÓL 

A gyakorlás igen fontos, hogy magabiztossá és ügyessé te

gyük a katonát. Mindazonáltal nem szabad egész figyelmün

ket ráfordítanunk, sőt ez a hadi mesterségnek az a ré ze, amely 

a legkevesebb figyelmet igényli, kivéve azokat a dolgokat, 

amelyekkel megelőzhetünk valamilyen bajt, például a flinta 

hordása a bal karon vag a zakaszössztűz; (ezek elhanyago

lása) gyakran szégyenteljes vere égek okozója. 
Ennek előrebocsátása után, főleg a lábakat gyakoroltassuk 

és ne a kezeket; a lábakon múlik a manőver és az ütközet 

sikere, a láb az, amihez i azodni kell. Mindenki, aki má ként 

cselekszik, tudatlan, de neme ak abban, amit katona mester

ségnek neveznek. 
Folard lovag215 elég jól válaszolt a felmerült kérdésre: ti. 

arra, hogy mesterség-e a hadvezet s, vagy tudomány? Ezt 

mondta: ,,A hadvezetés mesterség a tudatlanok számára, de 

tudomány a hozzá.értó'k zámára." 
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A CSAPATOK HARCHOZ VALÓ FELÁLLÍTÁSÁNAK 

MÓDJÁRÓL 

I\,liután beszéltem már a csapatok kiegészítéséről, a ruházat

ról, a fizetésről (eltartásról), helyénvaló, ha most arról beszé

lek, hogy miként kell felállítani őket a harchoz. 
Az anyag igen nagy, épp ezért az eddig tiszteletreméltó szo

kástól annyira eltérő módon fogom tárgyalni, hogy talán lesz

nek olyanok, akik emiatt ki is nevetnek. Hogy mégse váljak 

nevetségessé, bemutatom a jelenlegi helyzetet, ami nem kis 

feladat, mivel arról már egy terjedelmes könyvet írtam. 
A menettel kezdem. Itt kénytelen vagyok elmondani olyan 

dolgot, amely furcsának tűnhet a tudatlanoknak. 
Senki nem ismeri az ókoriak taktikáját. Mégis a katonák 

nagy része állandóan beszél róla, azt gondolva, hogy ez a csa

patok gyakorlása vagy a csatához való elrendezése. Mindenki 

dobszóra menetel, anélkül, hogy tudná e szokás értelmét; és 

mindenki azt hiszi, hogy a dobszó a katonai díszelgést szol

gálja. 
Sokkal jobb véleménnyel kell lennünk a régiekről és a ró

maiakról, akik a mi mestereink vagy legalábbis annak kellene 

lenniük. Képtelenség azt hinni, hogy a katonai hangjeleknek216 

csak az a célja, hogy elkábítsuk egymást. De térjünk vissza 

a menetre. Úgy láttam, hogy az emberek gyötrik és gyilkolják 

vele magukat, mert nem ismerik a titkát. Egyesek gyorsan 

szeretnek menetelni, mások lassan. De mit csináljunk azokkal 

a e apatokkal, amelyekkel nem menetelhetünk kívánságunk 

szerint, a szükségnek megfelelően gyorsan vagy lassan, és 

amelyeknél minden sarokba kell egy tiszt, aki vagy azért, 

mert csigalassúsággal menetelnek vagy pedig azért, mert fut

nak, irányítja őket, hogy a hosszú sor valahogy vánszorogni 

tudjon? Csupán egyetlen zászlóalj megindulása vígoperához 

hasonlít: az ember rosszul összeállított gépezetnek hihetné, 

amely minden pillanatban széteshet, s amely csak végtelen 

nehézs6gek árán tud mozgásba lendülni. Azt akarjuk, hogy 

az él gyorsan meneteljen? Mielőtt az oszlop vége tudomást 

szerezhetne arról, hogy az él gyol'S ütemben menetel, már itt 

vannak a térközök, s hogy a vég felzárkózhassék, lábait nya-
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kába véve, futnia kell. Az o zlop végét követő élnél ugyanez 
a helyzet. Így azután hamarosan rendetlenség támad. Mind
ebből az következik, hogy oha nem tudunk gyorsan előnyo
mulni, mivel őrizkednünk kell attól, hogy menetoszlopaink 
élével gyorsan meneteljünk. 

Pedig ezekre a nehézségekre, és a belőlük származó, igen 
nagy következményekkel járó más alkalmatlan ágokra köny
nyen találhatunk gyógy zert, maga a természet t.a.nít meg rá. 
Kimondjam a varáz zót - nevet.·égesnek tűnhet, de így 
van - , amely magában foglalja a művészet összes titkát? 
Jfeneteljünk lépést tartva. Ez a rómaiak járásmódja, íme, itt 
a titok nyitja. 

Ezért intézményesítették a meneteket és ezért verik a do
bot. S erről senki nem tud é enki nem gondol rá. A lépéstar
tással tetszésünk szerint menetelünk gyorsan vagy las an; 
menetoszlopunk soha nem fog vánszorogni; a katonák egy
szerre lépnek, a negyedfordulatokat gyorsan és kecsesen hajt
ják végre; lábaik nem keverednek össze; nem kell megállnunk 
minden negyedfordulatnál, hogy ugyanazon lábbal lépjünk 
ki, katonáink negyedannyira em fognak kifáradni, mint je
lenleg. Mindez rendkívülinek tűnhet. Bizonyára mindenki lá
tott már embereket táncolni egé z éjen át, miközben állandó
an ugrálnak és figurákat hajtanak végre. Próbáljunk azonban 
egy embert arra kény ·zeríteni, hogy csak egy negyedórán át 
muzsika nélkül ugráljon látni fogjuk majd, hogy ellenáll 
akaratunknak. Ez azt bizonyítja, hogy a hangoknak valami
lyen titkos hatalmuk van felettünk, s hogy érzékszerveinket 
a test gyakorlására k' ztetik és e gyakorlás közben pihen
tetik. 

Ha valaki megkérdezi tőlem, hogy milyen dallamokat játsz
szunk menet közben, azt Yála zolom - anélkül, hogy kedélyes
kedéssel vádolhatnának - , hogy minden induló, két- vagy 
háromütemes dallam alkalma , az egyik jobban , a másik 
kevésbé, aszerint, hogy mennyire jellegzetes. E dallamokat 
játsszuk dobon vagy ípon - . de mindig a megfelelőt Yála z
szuk. 

Azt mondhatja valaki , hogy az emberek közül soknak nincs 
hallása. Ez tévedés: ez a mozgás természetes, és hogy úgy 
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mondjam, önmagától működik. Gyakran megfigyeltem, hogy 
zászlóbontáskor a katonák önkéntelenül és anélkül, hogy tu
datossá válna előttük, lépést tartanak: a természet és az ösz
tön váltja ki ezt belőlük. Sőt azt mondom, hogy lehetetlen 
valamilyen zárt alakzatból ütem nélkül felfejlődni. Ezt a ma
ga helyén, majd be fogom bizonyítani. 

Felületesen nézve mindazt, amit elmondtam, ez a lépéstar
tás nem tűnhet túlságosan nagy dolognak. Pedig egy csatában 
döntő következményei lehetnek, amikor arról van szó, hogy 
a menet ütemét fokozzuk vagy csökkentsük. A rómaiak ka
tonai lépése sem volt más: ezzel a járásmóddal tettek meg öt 
óra alatt huszonnégy római mérföldet, ami nyolc francia mér
földnyi útnak felel meg. 217 Vajon van-e olyan francia gyalogos 
egység jelenleg, amely öt óra alatt nyolc mérföldet képes meg
tenni? A rómaiaknál ez volt a kiképzés legfontosabb része. 
Ezek alapján megérthetjük, hogy miért szenteltek a rómaiak 
oly nagy figyelmet csapataik erőnlétének és a menetütemnek. 

)fit szólnak hozzá, ha azt mondom, hogy lehetetlen erélyes 
rohamot végrehajtani lépéstartás nélkül és e nélkül csak zi
lált sorokban ütközünk össze az ellenséggel. Milyen szörnyű
séges hiba! Úgy gondolom, hogy három-négyszáz év óta senki 
nem szentel figyelmet ennek. 

Egy kissé meg kellene tisztogatni azt a módot is, ahogyan 
zászlóaljainkat megalakítjuk és ahogyan harcolunk. -Azok, 
akik legjobban értik a dolgot, a zászlóaljat tizenhat részre 
osztják, amelyek mindegyikét a maguk módján nevezik el; 
az ogyik szárnyra oda tesznek egy gránátosszázadot, a másik
ra egy őrséget; íme az elfogadott és használt módszer. Ennek 
a zászlóaljnak a mélysége négy emberből áll, és együtt indul 
támadásra az ellensóg ellen; azért van ez így - mondják egye
sek - , hogy széles legyen az arcvonala. 

A zá zlóaljak érintkeznek egymással; az egész gyalogság egy 
rakáson van, a lovasság szintón (hogy miért - józan észszel 
megérteni nem lehet); erről azonban később beszélünk majd. 
A zá zlóaljak tehát mennek előre, méghozzá elég lassan, mivel 
má ként nem tudnak; az őrnagyok kiabálnak: zárkózz, mire a 
kat. nák közép felé zárkóznak, maga a közép pedig észrevétle
nül felbomlik; a középen nyolc ember mélységű a vonal, a szár-
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nyakon négy, aminek k?vetkeztében héza~ok „ tá~~~ak ~ 
zászlóaljak között. enki sem akad a hozzaértok kozul, aki 
ne értene mindezzel egyet. Az őrnagyok megzavarodnak, mert 
a tábornokok látva a zászlóaljak közötti hézagokat és attól 
való félelmükben, hogy oldalba támadhatják őket, szintén meg
zavarodnak, szidni kezdik az őrnagyokat. Így tehát meg kell 
állni, ami tulajdonképpen a :vesztüket Irnllene hogy_ okozz~, 
miután azonban az ellenség is rosszul allt fel, a baJ nem is 
olyan nagy. Intelligens ember nem állna meg a za~~rt helyre
hozni hanem tovább folytatná menetét, mert elofordulhat, 
hogy rialatt rendezi or~it, az ellensé~ nekilendül, és akkor el 
van veszve. Mi következik ezután 1 Mmdkét oldalon elkezde
nek tüzelni ami a zavar tetőfoka. Azután megközelítik egy
mást· körülbelül ötven-hatvan lépésre érve egymástól, az 
egyil~ fél menekülni kezd. Íme ez az, amit ro~amnak neveznek. 
Miből származik ez 1 ro z felállásból, ami megakadályozza, 
hogy jobban csinálják. Tételezzünk fel azonban egy lehetetlen 
dolgot. Tegyük fel, hogy két zászlóalj támad, egy?1ás elle~, 
ingadozás, a sorok kettőzé e és szétsza~adása nélkul. Melyi~ 
fog győzni 1 Az, amelyik a tüzeléssel piszmog, vagy az, aki 
nem tüzelt 1 Az eszes emberek azt fogják mondani, hogy az, 
amelyik nem tüzelt. É igazuk van. M~rt attól elteki;,itve, -~o~y 
az aki tüzelt zavarba jön, még meg is áll, mert a loporfuston 
át

1

meglátja, hogy az ellenség közeledik felé. Aki viszont meg
áll elveszett ha a má ik menetel. 

Ha a legutóbbi háború21 még eltartott volna egy darabig, 
nem kétséges, hogy mindegyik fél szálfegyverrel har~olt vol
na. Kezelték ugyani é zrevenni a tüzelés hátrányait, hogy 
nagyobb zajt e ap, mint amennyi kárt oko~ az ellenségbe~, 
és hogy mindig Yere · 'get ?kozot~ annak, aki élt v le. Ha _vi
szont nem tüzelünk úgy hi zem, igen hamar megváltoztatJuk 
a jelenlegi négy tag mély ·éaű és széles arcvonalú harcrendet, 
mert mire jó eay ilyen la ú é nehézkes arcvonal olyan kato
nákkal szemben, akik naayobb s bossé0 gel menetelnek és 
könnyedén mozo~ak? 

2í2 

A TŰZFEGYVEREKRŐL ÉS A TÜZELÉSRŐL 

(I. 134-139. p.) 

Említettem már, hogy a parancsszóra történő tüzelés fe
szélyezi a katonát, és megfosztja a tüzet minden hatásától, 
azaz a pontosságtól. És veszélyes a tüzelés, ha olyan helyen 
van dolgunk gyalogsággal, ahol egymást megközelíthetjük, 
mivel a tüzeléshez meg kell állni, és biztosan vereséget szenve
dünk, ha az ellenség nem menekül el. Márpedig nem menekül, 
mivel éppen azt várja, hogy tüzeljünk. A mi csapatunk pedig, 
miután abban bízik, hogy tüze megsemmisíti az ellenséget, 
tüzelés után látva, hogy az ellenség nem menekül, ő maga 
veszi majd futóra a dolgot. Tehát olyan helyeken, ahol az el
lenség megközelíthet minket, vagy mi őt, egyáltalán nem kell 
tüzelni, csak sövények mögött, és ha vala1nilyen árok, folyó, 
szakadék és más hasonló dolog választ el az ellenségtől. Ilyen
kor viszont tudni kell tüzelni és oly pokoli tüzet adjunk le, 
hogy senki ne állhasson ellen. Erről a következőket mondha
tom. 

1. Azt szeretném, hogy katonáimnak kovás zárral felszerelt 
puskájuk legyen, amelyet gyorsabban meg lehet tölteni, 
amellyel messzebbre és pontosabban lehet lőni. A csata iz
galmában a katonák ne felejtsék el feltépni a töltetet, amikor 
a puskába teszik, mert ennek elmulasztásától sok fegyver 
használhatatlanná válik. e töltsenek egymásra két golyót, 
mert a második benn marad a csőben. Gyakran ezért mennek 
tönkre a puskák. Azt szeretném továbbá, hogy katonáim 
puskája legyen nagy űrméretű, és legyen az alján vaskoca, 
hogy a töltények keménypapírból készüljenek és nagyobbak 
legyenek, mint a cső űrmérete, nehogy a katonák szórakozott-
ágból benyomják a csőbe; a töltények legyenek pergamenttel 

lezárva és felül beragasztva, hogy a katonák fogukkal köny
nyen leszakítha sák fedelüket; annyi lőpor legyen bennük, 
amennyi a lőporserpenyőbe és a töltéshez kell. A katonák 
golyói legyenek a tölté!1ytáskában, é. amikor ~lérkezi~- a, tü
zelé ideje, vegyenek ki egy marokny1val, tegyek a szaJukba, 
hogy onnan egvenként csúsztassák a e őbe, miután a töltényt 
behelyezték. · 
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Ha a dolgokat így elrendeztük és valamilyen folyó egyi~ 

partjáról a másikra akarunk á~lő~, vagy az ellen~éget va~am1-

lyen pontról el akarjuk mozdítam, vagy _el akarJuk űzm egy 

sövény mögül, vagy más esetekben, armkor álló helyz?tben 

kell harcolnunk, minden két sorhoz osszunk be egy tisztet 

vagy egy őrmestert; ezután a tisztek és az őrme ~erek egy lé

péssel soraik elé lépnek, megmutatják a s~r ele1én állón~k, 

hogy hova kell lőni, é amikor az csőre kapJa a célt, hagyJák 

tetszése szerint tüzehú. Azután a mögötte álló katona oda

adja neki saját puskáját. A többi sorokban ugyanígy teszne~, 

így a puskák kézről kézre járnak. A sor élén álló katona tehat 

négy lövést ad le egymá után. Igazán nagy balszerencse ~ell 

ahhoz, hogy a má odik vagy a harma~k lö"."ésé"."el, ne tal~l]~~ 

célba hiszen a tiszt ott áll mellette, látJa, rmt csmal, megJeloli 

az irányt, ahova tüzelnie kell és buzdítja, hogy ne siesse el 

a dolgot. Ezt az embert emmi sem zavarja, parancsnoka nem 

szorongatja és nem ürgeti, enki nem lökdösi; kedvére tüzel

het, úgy célozhat, ahogy neki tetszik és négy lövést ad le egy

más után. 
Ha egy sor tüzelt, a ti zt hátra küldi, előre lépteti a követ

kezőt, amellyel ugyanezt végrehajtatja, majd visszatér az első

höz, amelynek bő ég en volt ideje, hogy puskáját újra meg

töltse. Mindezt órákon át lehet folytatm. 
Ez a tűz mindenek között a legpusztítóbb, nem hinném, 

hogy bármely hadsereg i kibírná. Hamar elhallgattatom 

a szakaszt és a sortűzzel tüzelőket, mert legyenek bár Cézá

rok, szeretném látni, hogy akár negyedóráig is kitartsanak, 

hiszen ezekkel a ková zára puskákkal percenként hat lövé. t 

könnyedén leadunk. Tegyük fel, hogy a fegyverek cseréJe 

miatt csak négy löv t adunk le; egy puska hatvan golyót lő 

ki negyedóra alatt, következé képp egy ötszáz katonát szám

láló ezred sorel ői harmincezer lövést adhatnak le és ebbe nem 

számítottuk bele a könnyűc apatok tüzét. Egy óra alatt száz

húszezer lövé t adhat le az ezred, ami a könnyűcsapatok 

tüzelésével együtt felmegy záznegyvenezer puskalövésre. 

:Mindez egé zen má ként van kidolgozva, mint a megszokott 

tüzelési mód. 
Amikor egy elleru 'g rohamra készül valamely vár előmű-
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ve219 ellen, sok, ha két ily módon elrendezett ezredet helyezünk 

a vár-főfalra, és mindezt egy órával azelőtt, mint az ellenség 

állást foglal a vársíkon, és a fedezők visszavonulnak, akkor az 

ellenségnek ennél az előműnél kétszáznyolcvanezer puskalö
vést kell elszenvednie. 220 

Az eddigi tüzelési módnál a katona megtöltötte puskáját, 

felszaladt a padkára és leadta lövését a mellvéd felett.221 

De hova lőtt 1 Az előmű fölé vagy az árokba, mivel sietett és 

nem volt ideje megkülönböztetni a tárgyakat. Ezenkívül ez

zel a módszerrel a zászlóaljak összekeveredtek. Meggyőződé-

em, hogy húsz lövés közül legfeljebb kettő talált bele az elő-

1;1űbe, ah_ova az ell~nség _befészkelte_magát, ahelyett, hogy az 

altalam Javasolt tuzelés1 mód szermt az összes lövés abba 

a részbe csapott volna be, ahol az ellenség állást foglalt. Ez 

egészen más hatással járna, különösen, ha az ellenséget arra 

kényszerítjük, hogy nagy erővel mássza meg az előművet, 

ahová be akarja fészkelni magát. 
Az összes tüzelési mód közül ez a leggyorsabb, legegyenle

tesebb és egyedül ez a jó. Nem is tanítok soha mást. Ha lovas-

á~ra tüzelünk, akko1· a tüzet előbb kell megnyitni, nehogy 

mmdössze egy lövést tudjanak leadni.222 Miután gyorsan töl

tenek, egyeseknek kissé később, másoknak korábban kell 

tölteniük. Ha ez a tűz nem is lesz olyan élénk, mint a soron

kénti tüzelés, még mindig folyamatos lesz, főleg pedig elegen

dő le z ahhoz, hogy a lovasságnak ellenállhassunk. A folya

:l'!atos tüzet tehát a szélességben felállított fegyverek biztosít

Jak, amelyeket nem úgy alakítunk meg, mint a zászlóaljakat, 

amelyekben csak szuronyos puskák vannak, és ahol csak az 

első két sornak van valami haszna, s a többi nem kell. Úgy 

gondolom, hogy ennek az én két sorom tüzének, amelyet 

a szélesen felállított fegyverek adnak le, elegendő hatása van. 

;egalábbis szerintem töhbet ér, mint a parancsszóra lehajoló 

<; · felemelkedő négy tag tüze, 223 amelyet nem szélességben fel

al,htott fegyverek adnak le. A négyes sorban történő felállás

itl a második két sornak semmi haszna sincs, és (az ott levő 
atonák) csak vállaikkal lökdösik egymást. 
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A KATOXAI FEGYELEMRŐL 
(I. 149-156. p.) 

A csapatok felállítá a után a legfontosabb dolog a fegyelem 
megszilárdítása. A fegyelem a katonaság lelke. Ha nem, ala
pozzuk meg oko an a fegyelmet, és nem tartjuk fenn rend1the
tetlen határozott ággal, ne is számítsunk a1Ta, hogy igazi 
katonáink lesznek. Fegyelem nélkül az ezredek, a hadseregek 
nem egyebek, mint hitvány fegyveres népek, amelyek az ellen
ségnél is veszélyesebbek az államra. 

Senki se higgye, hogy a fegyelem, az alárendeltség és a szol
gai engedelmesség tönkreteszi a bátorságot. Állandó tapaszta
lat, hogy minél szigorúbb fegyelmet honosítanak meg a had
seregben, ez annál nagyobb dolgokat tud végrehajtani. 

Igen sok hadvezér azt hi zi, hogy mindent megtett, ha so
kat intézkedett, márpedig azért intézkedik sokat, mivel sok 
rendetlenséget talál. Ez azonban hibás elv, s ha így állnak 
hozzá a dologhoz, oha nem állítják helyre az elveszett vagy 
meggyengült fegyelmet a hadseregben. Keveset kell parancsol
ni, a végrehajtá t ellenben figyelmesen kell ellenőrizni. Rang
ra és születésre való tekintet nélkül büntessünk. e legyünk 
tekintettel semmire, mert egyébként gyűlölni fognak. Lehe
tünk pontosak, hibátlanok é megszerettethetjük magunkat, 
miközben félnek tőlünk. zigorúságot azonban nagy gyön
gédséggel kell páro ítani, de ne a hami ság, hanem az igazi jó
ság legyen az alapja. 

A büntetések ne lef!Venek durvák. Minél enyhébbek a bün
tetések, és minél gyo abban megszüntetjük a visszásságokat, 
annál inkább egít majd mindenki kijavításukban. 

Igen káros szoká Franciaországban, hogy mindenért ha
lállal büntetnek. fo ztogató katonát felaka ztják. Ennek 
azután az le z a kö,etkezménye, hogy senki nem tartóztatja 
le (a fosztogató katonát) mert mindenki irtózik attól, hogy 
halálát okozza egy nyomorultnak, aki ayakran c upán kenyér 
után kutatott. Ha azonban egy zerűen átadjuk őket a pro
fosznak; ha bilinc. be verjük, mint a gályán; ha két-három 
hónapra száraz keny'rre é vízre fogjuk őket; ha elvégeztet
jük velük azokat a munkákat, amelyek egy hadseregben min-
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dig adódnak; ha a csata előestéjén visszaküldjük őket ezre
deikhez, vagy amikor a fővezér azt alkalmasnak véli; - akkor 
mindenki közre fog működni a büntetésben; a főőrségek tiszt
jei és az előőrsök százával fogják őrizetbe venni őket, és hama
rosan nem lesz fosztogatás, mert mindenki segíteni fog elfogá
sukban. Jelenleg csak a balszerencséseket fogják el. A főpro
fosz és mindenki elfordítja tekintetét, ha meglát egy foszto
gatót. A fővezér viszont kiabál az elkövetett rendetlenség 
1niatt: végül a profosz elfog egyet, felakasztatja, a katonák 
pedig azt mondják, hogy lám, a balszerencsések vesznek el. 
"Megőrzi ez a fegyelmet 1 Nem, nem teszünk mást, mint hogy 
megöljük az embereket, anélkúl, hogy orvosoltuk volna a bajt. 
Ó - fogják mondani - , a tisztek akkor is átengedik őket az 
őrségnek. Van azonban erre is orvosság. Nem kell más, mint 
hogy a profosz kihallgassa a kint elfogott katonákat és meg
tudja tőlük, hogy melyik őrségnél távoztak (el a táborból). 
Ezek tisztjeit be kell zárni a hadjárat hátralevő ideje alatt; 
ettől majd éberek lesznek, figyelmesek és hajthatatlanok. Ha 
azonban arról van szó, hogy a tisztnek halálba kell küldenie 
a katonát, kevés akad, aki ne kockáztatna inkább két vagy 
három havi börtönt. 

fgy van ez a fegyelem minden dolgában, ha a büntetések 
túlságosan szigorúak. An-a is ügyelni kell, hogy ne zülesszük 
le a büntetéseket, hiszen azért, mert büntetések, még nem 
megbecstelenítők. Franciaországban például lezüllesztették 
a ve szőfutást, pedig abban semmi megbecstelenítő sincs, hi
szen bajtársak hajtják végre. Hogyan züllesztették le ezt 
a büntetést 1 Úgy, hogy vesszőfutást róttak ki a rossz erkölcsű 
lányokra és a szolgákra, az ítéletet hóhérral hajtatták végre. 
1:Ii következett ebbé5l 1 Le kellett borítani a vesszőfutó katonák 
fejét a zászlóval, hogy ezáltal mentesítsék a szégyentől, ami 
a vesszőfutáshoz kapcsolódott. Magánál a betegségnél is ár
talmasabb orvosság ez. 
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II. (NAGY) FRIGYE 
(1712-178ó) 

A XVIII. század legel zántabb ~· Jegmobóbb hódltója, Poroszország és a porosz had

sereg nagyhatalmi helyzetének megteremtője. 
Kemény és szigorú ne..,.eltetbe során több lzben ellentétbe keriilt atyjával, I. Frigyes 

Vilmossal (a „Káplár-királlyal"), aki egyik ~zökése után klzi\rntta a badseregMI, és KUsztrln 

várába csukatta. 
A rendklvül fukar, de a hadseregért rajongó Frigyes Vilmos halálakor 80 OOO fös, kltll-

nően képzett hadsereget és két é\'I hadjárat költségeit fedező 1>énzösszeget hagyott utódjára . 
II. Frigyes azonnal harcba lépett. Csapataival lerohanta és Poroszországhoz csatolta Szilé
ziát (1740). Ez az orvtámadás ho zt1 évtizedekig tartó háborúkat Idézett elö, melyek csak 
1763-ban, a hubertusburgi béké"<el értek véget. Poroszország ugyan megtartotta Szllézl!).t, s 
elismert nagyhatalommá ..,.ált Európában, 11 hC\borúk hatási\ra azonban súlyos gazdasági 

és társadalmi válságba került. 
A háborúkban II. Frigyes vezet~! szempontból fölöttébb el6nyös helyzetben volt. Mint 

uralkodó s mint hadvezér, személyében a politikai és katonai vezetést egyesltette. Porosz
országot Ily módon teljesen a háború szolgálatába tudta !lllltanl. A Mborűban, bl\r fényes 
gyözelmek mellett számos .... ere éget la szenvedett, végig eredményesen harcolt. Sokszor 
keriilt ugyan válságos heh·zetekbe (pl. 1763-bnn), de országát hadvezéri ügyessége vagy 
még Inkább az ellenséges koallció belső ellentmondásai mindig megmentették a teljes össze-

omlástól. 
1703 után már nem törekedett hódltásokra. Célja Poroszország nagyhatalmi helyzetének 

megóvására és a feudAlis társadalmi rend konzerválására korHHozódott. 
Frigyes egyike a legtermékenyebb katonai tróknak. Munkál nagy részét, melyekben lep

lezetlenül tárta fel a feudAlls poro,;z hadsereg és lillam gy ng lt, ,,házi használatra", parancs· 
nokal számára állltolta ze. Mth·el klvlllóan felkészült, éles megflgyelö, a hadtudomáuy 
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minden ágl'lban Jártas, új gondolatok elméleti felvetésére képes, elveit rendszerezni ia tudó 
szakemberről tanúskodnak. Megfigyeléseib61 azonban nem vonta le a végsö következtetése· 
ket. Célja a végletekig reakciós jw1ker Poroszország fenntartása és megerösitése volt, ezért 
a hadsereg bajait nem tudta és nem is kivl'lnta orvosolni. Mlnöségi v!utozások helyett a 
meglevö rendszert akarta konzerválni, ha kell, a legbrutálisabb módszerekkel. Ezért nem 
szakitott a már idejétmúlt, fejlödést gátló zsoldosrendszerrel sem. 

Katonai elméleti és gyakorlati munkásságának legerősebb oldala a taktika. A ferde csata
rend tökéletesltése, az oszlop mint támadó alakzat újbóli bevezetése, a tüzérség és lovasság 
szerepének helyes meghatározása, taktikailag a feudális hadművészet legfelsőbb fokát jelen

tették. 
II. Frigyes legfontosabb munkái (legnagyobb résziiket franciául lrta) a következök : 

,,A háború által(mos alapelvei" (Principes généraux de Ja guerre. 1746), ,,Szabályzatok" 
(Ordres. 1744), ,,Hadművészet" (Art de la guerre. 1751 Tanköltemény), ,,Gondolatok a 
taktikáról" (Réfiexlons sur le tactique. 1758), ,,Katonai végrendelete" (Testament mili
talre. 1768), ,,Emlékiratai" (Mémoires. 1708), ,,Gondolatok a haditervekről" (Réflexions sur 
les projects de campagne, 1775). 
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A RÁBOR .i:"AK .A POROSZ CSAPATOK 

TAKTIKÁJÁRA ÉS FEGYELMÉRE 

ALKAL:\IAZOTT ELVEI 

(Oeuvres militaires de Frédéric II, roi de Prusse, J. 3-7. p.) 

A háborúk, amelyeket Yiseltem, alkalmat adtak arra, hogy 
mélyen elgondolkozzak e nagy, oly sok birodalmat felemelő 
vagy megdöntő műYészet elvein. A római fegyelem egyedül 
nálunk él még; épp ezért, követve példájukat, a háború szá

munkra elmélkedés, a béke pedig gyakorlás. 
Úgy gondolom, ha zno lesz, ha közlöm Önnel elmélkedései

met,224 Önnel, akinek utánam a legnagyobb részt kell visel
nie a parancsnoklá ban, akinek egy félszóból is meg kell ér
tenie gondolataimat, végül pedig akinek távollétemben az én 
elveim alapján kell e elekednie. 

Ebben a könyvben saját gondolataimat összeötvöztem azok
kal, amelyeket a legnagyobb hadvezérek írásaiban találtam; 
ezekből alkottam e művet, amelyet csapataink kiképzésének 

és fegyelmezésének céljából írtak. 
Csak tisztjeim számára írok, csak arról beszélek, ami a po

roszokra alkalmazható, és csak azokat az ellenségeinket vizs
gálom, akik szomszédaink - ami sajnos ugyanazt jelenti. 
Remélem, hogy ez a művem sokkal meggyőzőbb lesz, mint 
beszélgetéseim, é bebizon ítja tábornokaimnak, hogy csapa
taink kiképzése és fegyelme a dicsőség és az állam megmaradá
sának alapja. Ilyen zempontból nézve a dolgokat, remélem, 
hogy jobban fognak lelkesedni a rend fenntartá áért, mint 

valaha, nehogy azt mondhassa valaki, hogy hagytuk kicsor
bulni kezeink között jó hírnevünk szerszámait. Igen szép, 
hogy megszereztük a dic ő éget; de távol álljon tőlünk, hogy 
hamis biztonságba ringas uk magunkat, épp ezért már jó elő-
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re elő kell készíteni az eszközöket, amelyeket felhasználhatunk, 
ha az idő és az alkalom megkívánja. 

Okfejtéseimet az általam kiadott katonai intézkedésekre ala
pítom,225 s miután ezek a tisztek katekizmusai, ebben az írás
ban csak a tábornokokat érdeklő dolgokat tárgyalom és azt, 
ami a háborúban a legnagyobb és legfenségesebb. 

I. Cikkely 

A POROSZ CSAPATOK, HIBÁIK ÉS ERÉNYEIK 

A mi csapataink alkata parancsnokaiktól állandó tevékeny

ségeket követel; állandó fegyelem alatt kell tartani, nagy 
figyelemmel kell róluk gondoskodni és talán Európa összes 
katonáinál jobban kell táplálni őket. 

Ezredeink felerészben állampolgárokból, felerészben zsoldo
sokból állnak. Ez utóbbiakat semmilyen szál sem fűzi az ál
lamhoz, az első alkalommal dezertálnak, és itt van mindjárt 
egy fontos dolog: megakadályozni őket a szökésben. Táborno
kaink némelyike úgy gondolkozik, hogy egy ember csak egy 
ember, egy személy elvesztése pedig nem gyakorol befolyást 
az egészre. Ami azonban más hadseregekről elmondható, ti., 
hogy nem történt semmi, ha egy ügyetlen ember elszökik, és 
egy másik fajankóval helyettesítik - ez a mondás alig alkal
mazható nálunk. Hiszen, ha egy olyan katona szökik el, akit 
két éven át idomítottak, hogy elnyerje a szükséges ügyességet, 
és rosszul vagy egyáltalán nem helyettesítik másikkal, ez 
messzemenő következményeket von maga után. És nem lát
tuk, hogy egész ezredeket tett tönkre, hogy a tisztek elhanya
golták a kis részleteket? Láttam nem egy ezredet, amely a szö
kések következtében bámulatosan összezsugorodott. Az ilyen 
yeszteségek leapasztják a hadsereget, ahol pedig a létszám 
igen sokat számít. Ha tehát nem tartják a kezüket a dolgokon, 
legjobb erőinket hagyják elveszni, és nincsenek abban a hely
~etben, hogy jóvátehessék. Legyen bár megannyi ember is 
allamainkban, oly sok megfelelő testmagasságú van-e közti-
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lük? És még akkori , ha lennének, ki vannak-e úgy képezve, 
mint a többiek? 

Tehát minden hadsereget vagy kikülönített seregrészt ve
zénylő tábornok fonto feladata, hogy elejét vegye a szökés
nek. 

A szökést a következőképp akadályozhatjuk meg: 1. ha csak 
akkor táborozunk nagy erdők közelében, amikor a hadi hely
zet arra kényszerít, 2. ha sátraikban gyakran ellenőrizzük 
a katonákat, 3. ha huszár járőrőket cirkáltatunk a tábor kö
rül, 4. ha éjszakánként vadászokat helyezünk el a gabonában 
és este megkétszerezzük a lovas őrszemeket, hogy szorosabbra 
vonjuk a gyűrűt, 5. ha nem tűrjük, hogy a katonák kóborol
janak, hanem arra kény zerítjük a tiszteket, hogy rendben és 
sorban vigyék őket szalmáért vagy vízért, 6. ha szigorúan 
büntetjük a rablá t, ami a legnagyobb rendetlenségek forrása 
szokott lenni, 7. ha a falvakban felállított őrségeket a menet 
napján csak akkor vonjuk be, amikor a hadsereg már csata
rendben áll,226 8. ha csak akkor menetelünk éjszaka, amikor 
azt valamilyen fonto ok megköveteli, 9. ha szigorú rendsza
bályokat hozunk, hogy menet közben a katonák ne hagyják el 
szakaszaikat, 10. ha huszárjárőröket cirkáltatunk a gyalogság 
mellett, amikor erdőn megyünk keresztül, 11. ha a szorosok 
elejére és végére tiszteket állítunk, hogy a csapatokat rendez
zék, 227 12. ha gondo an eltitkoljuk a csapatok előtt azokat 
a mozdulatokat, amel eket hátrafelé kell tennünk és tetszetős 
ürügyekkel leplezzük, 13. ha állandóan ügyelünk, hogy acsa
patoknak semmi se hiányozzék, legyen az kenyér, hús, sza
lonna, pálinka stb., 14. ha egy ezredben vagy században meg
indul a szökés, megviz gáljuk annak okait, és megnézzük, hogy 
a katona megkapta-e zabályszerű zsoldját és minden neki 
járó kedvezményét, továbbá, hogy a kapitány nem bűnös-e 
sikkasztásban. 

Nem kevesebb gondot igényel a fegyelem fenntartása sem. 
Azt mondhatná valaki: majd az ezredesek ügyelnek erre, ez 
azonban nem elég. zükséges, hogy a hadseregben minden 
a legtökéletesebb legyen, és hogy az emberek lássák, hogy 
mindaz, ami történik, egy ember műve. A hadsereg túlnyomó 
része nemtörődöm emberekbéSl áll, és ha a hadvezér nincs 
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állandóan a nyomukban, ez az egész oly elmés, oly tökéletes 
gépezet igen gyorsan megzavarodik, és a hadvezér csak elmé
letileg rendelkezik majd jól fegyelmezett hadsereggel. Hozzá 
kell tehát szokni az állandó munkához, és akik így cseleksze
nek, tapasztalni fogják majd, hogy mily nagy szükség van 
erre, és hogy mindennap szembe találják magukat megszün
tetendő visszaélésekkel, amelyeket csak azok nem vesznek 
észre, akik nem akarják. 

Bár ez a kínos és állandó szorgalom keménynek látszik, 
mégis, ha így cselekszik a hadvezér, nagyon is megkapja jutal
mát. És mekkora előnyt jelentenek az ellenséggel szemben az 
ilyen ügyes, derék és jól fegyelmezett csapatok! Nálunk még 
a más népeknél oly vakmerőnek számító hadvezér is közönsé
gesszámba megy: mindent merhet és mindenre vállalkozhat, 
ami katonáitól kitelik. 

Mi mindenre nem vállalkozhat ilyen fegyelmezett csapatok
kal! A rend megszokottá válik az egész hadseregben; a tiszt 
és a közkatona pontossága oly fokot ér el, hogy minden készen 
áll a megjelölt időpont előtt fél órával, hogy a tiszttől a leg
utolsó bakáig senki nem okoskodik, hanem végrehajtja a fel
adatot, hogy a hadvezér parancsát azonnal teljesítik - ha 
parancsolni tud - biztos lehet a végrehajtásban. Csapataink 
oly ügyesek és tevékenyek, hogy pillanatok alatt csatarendbe 
állnak; szinte soha nem érhet meglepetés minket, mivel oly 
gyorsak a mozdulataik. Puskatűzzel akarnak hatást elérni? 
Melyik hadsereg ad le a mienkhez hasonló tüzet? Ellenségeink 
mondják, hogy szinte a pokol tornáca nyílik meg, amikor 
a gyalogságunkkal állnak szemben. Vagy azt akarják, hogy 
a gyalogság csak szuronnyal támadjon? Melyik gyalogság 
megy jobban az ellenségre ingadozás nélkül és nagyobb lépé
sekkel? Hol találunk több kitartást a legnagyobb veszélyben 
is? Ha egy negyedfordulatot ke11 végrehajtani, hogy az ellen
ség szárnyát megtámadha suk, egy pillanat, és kész a mozdu
lat, és mindez a legkisebb megerőltetés nélkül. 

Olyan országban, ahol az első rend a katonaság, ahol a ne
messég virága a hadseregben szolgál, ahol minden tiszt elő
kelő születésű, ahol még az állampolgárok, azaz a polgárok és 
a parasztok :fiai is katonák - ilyen országban biztosak lehe-

283 



tünk abban, hogy az ilyen ös zetételű csapatokban becsület
nek is kell lennie. ::\Iárpedig sok van bennük. Hiszen láttam 
tiszteket inkább meghalni, semmint egy tapodtat is engedtek 
volna. Láttam, hogy a ti ztek, de még a katonák sem tűrnek 
meg soraik között olyanokat, akik a legkisebb gyengeségnek 
adják tanújelét, ami má hadseregekben bizonyára észre sem 
vesznek. Láttam súlyo an sebesült tiszteket és katonákat, 
akik semmiképpen sem akarták helyüket elhagyni, sem pedig 
visszavonulni, hogy bekötöztessék magukat. 

Ilyen csapatokkal akár az egész világot leigázhatjuk, ha 
a győzelem nem lenne zámukra éppoly végzetes, mint ellen
ségeik számára; ugyani mindent végrehajthatunk velük, fel
téve, hogy elegendő élelemmel rendelkezünk. Meneteljünk és 
megelőzzük ellenfelünket; támadjunk meg erődöket és elfog
laljuk azokat; má zuk meg a hegyeket és kiverjük állásaik
ból a védőket; alkalmazzunk tűzfegyvereket, és az nem lesz 
más, mint öldöklés; ve ük be lovasságunkat, s itt a mészárlás 
és az ellenség meg emmi ít' e. 

Miután azonban a e apatok kiválósága nem elegendő és 
egy tábornok ügyetlensége még ilyen nagy előnyöket is tönkre
tehet, foglalkozni fogok a hadvezér feladataival és olyan sza
bályokat írok majd elő, amelyeket saját káromon tanultam 
meg, vagy amel eket n rzy hadvezérek hagytak örökül. 
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A HÁBORÚT ILLETŐ GONDOLATOK 

ÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

(Oeuvres 105-134. p.) 

A HADSEREG ŐSSZEGYŰLEKEZÉSE 

Olyan ponton gyülekeztessük hadseregünket, ahonnan, 
mint egy középpontból irányíthatjuk a hadműveleteket: vé
delemnél olyan területen, amely legjobban fedezi az országot, 
a raktárakat és az ellenség támadásának legjobban kitett vá
rakat; támadásnál pedig olyan helyre tegyük előbb táborun
kat, ahol a szállítmányokat a hadsereg biztosíthatja, és ahol 
az ellenségnek aggodalmakat okozhatunk, vagy ahonnan na
gyobb vállalkozásokat könnyűszerrel végrehajthatunk. A hely, 
ahol a hadsereg gyülekezik, mindig fedezzen valamilyen vé
delmi vonalat, mint valami első paralelt228 a mezei hábo
rúkban. (Vö. az ostromtechnikával kapcsolatban elmon
dottakkal.) Ez az első paralel lehet folyó, hegylánc, amely
nek legfontosabb átjáróit elfoglaljuk, vagy erődvonal. Ami
kor az ellenség országában nyomulunk előre - hogy kövessük 
a szabályt -, az első győzelmek és a városok elfoglalása után 
előbb létesítsünk második paralelt. E paralelek célja, hogy 
biztosítsák hátunkat, szállítmányainkat stb. és hogy balsze
rencse esetén legyen biztos visszavonulási utunk, továbbá 
annak megakadályozása, hogy az ellenséges könnyűcsapatok 
szárnyainkat é hátunkat fenyeges ék. 
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A :MENET 

Mindig legyünk ti ztában azzal, hogy miért menetelünk, 
hova menetelünk és mit eredményez ez a hadmozdulat. A had
sereget csak alapo okok miatt szabad megmozdítani. Az 
erőltetett menetek hallgatag tanúi annak, hogy a hadvezér 
hagyta magát lépre csalni ellenfelétől, egyébként nem kellene 
futnia, hogy gyorsa ággal hozza be az elfecsérelt időt. Min
den menetben szükség van jó elővédre, amely menetfelderítést 
végez. A menetoszlopok számát a gondosan felderített utak 
számához igazítjuk. A lovasság egyáltalán ne hatoljon keresz
tül erdőkön. Amennyiben mégis vannak útvonalán erdők, 
néhány gyalogzászlóaljat adunk kíséretként mellé! A huszá
rok tartózkodjanak az elővédnél és a hadsereg oldalaiban, ha 
pedig az ellenségtől távolodunk, az utóvédnél. A vonat képez
ze a menetoszlop közepét, és biztosítsuk erős utóvéddel. Az 
elővéd csupán negyed.mérfölddel; ha pedig az ellenség közelé
ben vagyunk, csupán ezerkétszáz lépéssel előzze meg a had
sereget. 

A TÁBOROZÁS 

A táborok ahhoz a célhoz idomuljanak, amit el akarnak ér
ni. Egy gyülekező tábor nem kíván nagy elővigyázatot. A töb
bi tábor lehet támadó vagy védő. A támadó táborok, amelyeket 
olyan terepen foglalunk el, ahol az ellenséggel csatát akarunk 
vívni, nagyon különböznek egymástól. Altalános szabály, 
hogy a szárnyakat jól megtámasszuk. Ha olyan terepen va
gyunk, amiről tudjuk, hogy az ellenségnek keresztül kell vo
nulni, és meg is várjuk ott akkor ha az erőviszonyok kiegyen
lítettek, válasszunk íksá0 ot, olyat, ahol szabadon működhet 
a lovasság, mert igen hamar megszabadít gondjainktól. Ha 
gyengébbek vagyunk az ellen 'gnél, akkor olyan terepet ke
ressünk, amely arcvonalunk előtt összeszűkül, s így az ellen
ség vonalát állandóan túl zárn alhatjuk, aminek következté
ben túlereje ha zontalanná válik, és bár sokkal gyengébbek 
vagyunk, mégis zembe zállhatunk vele. A védekező táborok 
vagy takarmán ozó táborok - ha közel vannak az ellenség-
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hez -, vagy olyanok, amelyeket őrállásoknak nevezünk. 
A védekező tábor ereje arcvonalában és szárnyaiban van; bár
miként is legyen azonban, a tábor hátában ne legyenek szo
rosok, hogy a hadsereg nehézség nélkül vonulhasson ki belőle. 
Szinte soha nem találhatunk kívánságainknak megfelelő tá
bort és olyat, amire vágyunk; épp ezért tudással kell pótolni 
hiányosságait, meg kell mozgatni a földet, redutokat kell ké
szíteni aknákkal, 229 és ezzel az ellenség támadását néhány 
pontra kell korlátozni. A torlaszok akkor jók, ha időnk van 
tökéletesíteni é5ket, enélkül azonban semmit sem érnek. Bár
milyen erős tábort foglalunk is el, fel kell tételeznünk, hogy 
az ellenség vagy jobbról vagy balról megkerüli. Ebben az 
esetben már jó elé5re ki kell szemelni egy vagy két másik tá
borhelyet, ahová szükség esetén visszavonulhatunk anélkül, 
hogy az ellenség utánunk nyomulva ütközetre kényszeríthetne 
minket. 

A KÜLÖNÍTMÉNYEK 

Ha sok könnyű csapat áll velünk szemben, kénytelenek va
gyunk különítményeket kiküldeni, hogy megvédjék védővo
nalunkat, főleg azonban azért, hogy biztosítsák szállítmányain
kat. A különítmények legyenek erősek; azok a legjobbak, 
amelyek olyan távolságra vannak, hogy a hadsereg támogatni 
tudja őket . Ha az ellenség hadseregétől távolabb vagyunk, 
messzebb is elküldhetjük és eré5sebbé is tehetjük őket, de ha 
az ellenség főerfövel a közelben tartózkodik, ne merészked
jünk messzire küldeni őket. A különítmények mindig szoro
ok mögött és szoros jellegű terepen álljanak fel, hogy legyen 

idejük a visszavonulásra, vagy ha harcolni kell, legalábbis ne 
rohanhassa le őket a túlerő. Ha a két hadseregben a könnyű 
csapatok arányának különbsége nem nagy, és a vidék lakossá
ga nincs teljesen ellenünk, akkor a különítmények az ellenség 
különítményei és élelmezői ellen okosan vezetett támadások
kal leplezzék védőállásainkat. Egyszóval, ha túlságosan össze
szorulunk, az ellenség aggodalom nélkül készíthet terveket 
ellenünk; de ha mi ezeket ellene fordítjuk, óvatossá válik 
vállalkozásainkkal szemben és védekezésre kényszerül. 
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AZ ÉLELE~I ÉS A VELE KAPCSOLATOS 

ELŐVIGYÁZATI RENDSZABÁLYOK 

A hadsereg emberek okasága, akik mindennap enni akar
nak. Az élelem jó kenyérből, jó húsból, a tábor közelében ta
lálható fő.zelékekből, pálinkából és ha lehet, sörből áll. Nem 
elegendő azonban, hogy bőven legyen táplálékunk a táborban, 
az is szükséges, hogy olcsó legyen. 

Hogy ennek a szükségletnek megfelelhessünk, raktárakat 
helyezünk el arra a határra, ahol meg akarjuk kezdeni a had
műveleteket. Ha szerencsénk valamilyen folyó mellé vezet 
bennünket, akkor fel ő folyásánál több havi készletet halmo
zunk fel, aszerint, hogy mennyit ítélünk szükségesnek. Ha nem 
áll rendelkezésünkre folyó, akkor szekereken egy-két havi 
lisztet szállítunk magunkkal. A készletből valahol főraktárat 
létesítünk, amelyet földerődítésekkel, palliszádokkal stb. 
megerősítünk és jó helyőrséget helyezünk bele, amelyet az
után a táborba menő napi élelemszállítmányok kísérésére is 
felhasználunk. Vannak kézi malmaink is, amelyeket fel tudunk 
használni és megho zabbíthatjuk velük ellátásunkat. A szál
lítmányokat úgy biztosíthatjuk a legjobban, ha az ellenség és 
a szállítmány közé egy nagyobb seregrészt helyezünk, ezen
felül a szállítmány mellé is kí éretet adunk; ilyenkor ugyanis 
az ellenség őrizkedni fog attól, hogy bekeveredjék a különít
mény és a kíséret közé és tiszteletben fogja tartani a szállít
mányt. Ezenkívül már jó előre el kell foglalni a szállítmány 
útjába eső pontokat é zoro okat, hogy elejét vegyük annak, 
hogy az ellenség felha ználhassa őket. Minden esetben, ami~or 
ilyen helyeken haladunk át, a szekereket össze kell vonru és 
biztosítást kell kirendelni. Az élelmezés kérdése a legérdeke
sebb. Ha az ellenséO' Yédelmi háborút kíván vívni, szinte ki
zárólag csak az élelmezé en keresztül okozhat veszteségeket; 
erre törekszik minden különítménye és valamennyi könnyű 
csapata. Mindez arra kény zerít minket, hogy a legnagyobb 
ésszerűséggel járjunk el é néha még feleslegesnek látszó elő
vigyázati rendszabályokkal is éljünk, hogy szállítmányainkat 
biztosítsuk. Ha ugyanis a nélkülözés győz le, sokkal nagyobb 
vereséget szem·edünk, mint ha egy csatát vesztettünk volna el. 
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A TAKARMÁNYOZÁS 

Akkor is takarmányozunk, ha az ellenség távol van, akkor is 
viszont, ha közel van. Ha az ellenség távol van, nem kell mást 
tennünk, mint hogy a terep adottságaihoz szabott intézkedés
sel egy jó tábornokot és megfelelő kíséretet adunk a takarmá
nyozók mellé, hogy könnyű csapatokkal védjük meg őket - és 
nincs félnivalónk. A takarmányozás az ellenséges hadsereg 
közelében sokkal nagyobb elővigyázatot követel. Ha lehetsé
ges, ugyanazon a napon kell takarmányozni, mint az ellenség, 
és arra kell ügyelni, amint azt a táborról írt résznél már emlí
tettem, hogy aknákkal körülvett jó redutokat emeljünk, mi
vel ez az a pillanatok egyike, amelyet egy ügyes ellenség elő
szeretettel választ ki, hogy megtámadjon minket, hiszen tud
ja, hogy gyengék vagyunk, miután erőink egynegyede takar
mányozni ment ki. Ezeket a takarmányozásokat nagyobb elő
vigyázattal kell végrehajtani, mint a többieket; a lehető leg
több járőrünk legyen kinn a terepen, hogy megtudjuk, mit 
csinál az ellenség,és annyi kémet alkalmazzunk,amennyit csak 
találunk, mert, amint mondottam, az ellenség megtámadhat 
minket a takarmányozás alatt, vagy pedig oly erős különít
ményt rendelhet ki, hogy a tábornok és a takarmányozók 
üres kézzel kénytelenek visszatérni, vagy pedig a lehető leg
kedvezőtlenebb körülménvek között kell harcba bocsátkoz-
niuk. · 

AZ ÜTKÖZETEK ÉS A CSATÁK 

Az ütközetben kisebb csapatok harcolnak kisebb csapatok 
ellen, vagy pedig csak a hadsereg egy része támad vagy véd. 
A csaták általános katonai műveletek, amelyekben a két fél 
minden erejét beveti. Minden alkalommal, amikor támadni 
akarunk, a mód, ahogyan harcolni fogunk, a tereptől és azok
tól az előnyöktől függ, amelyeket az ellenség ügyességével 
megszerzett magának. Az állások megtámadása egyenlő a sza
bályos ütközettel. Ha az ellenség kerülni akarja a csatát, ne
hezen megközelíthető terepen keres egérutat, amelyet árkok 
és mélyutak szelnek át, valamint folyók vagy erdők szűkíte-
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nek össze; a hegyek és magaslatok csúcsain foglal állást, meg

szállja a falvakat, ütegállásokat készít, a természeti adottsá

gokat kihasználva megerősíti a terepet, minden fegyvernemet 

a neki legalkalmasabb helyre állít, gyalogságát a lovasság tá

mogatásával erősíti meg, és viszont; spanyollovasokkal, 230 

redutokkal és sáncokkal védi magát. E más és más terephez 

alkalmazott védekezési módok mindegyike más és más eljá

rást kíván meg a táma<lótól. Az első orákulum, ami taná

csot ad nekünk, a terep, amelynek figyelembevételével és 

a háború szabályainak ismeretében kitalálhatjuk az ellenség 

csoportosítását és megítélhetjük intézkedéseit, cseleit és elő

vigyázati rendszabályait, hogy számolni tudjunk ezek követ

kezményeivel. 
A következő általános zabályokat mindig szem előtt kell 

tartani: 
1. Ha összezárt o zlopban menetelünk, kezdjük meg a fel

fejlődést ötszáz lépésnyire az ellenségtől, ennél közelebb soha, 

a tüzérség pusztító hatása miatt. 2. Ha ferde csatarendet alakí

tunk támadó szárnyainkkal, karoljuk át az ellenség egy ré

szét, enélkül ugyani a támadás megindításakor megteendő 

negyed.fordulattal - azzal ti., amellyel az ellenség felé manő

verezünk - lovasságunknak a második vagy harmadik esz

kadronjával, gyalogságunknak pedig második vagy harmadik 

zászlóaljával kerülünk zembe, ahelyett, hogy átkarolnánk, 

vagy legalábbis arcvonalának legszéléhez érnénk.231 3. Mindig 

mi karoljuk át az el1enséget támadásunkkal, legkülső szár

nyaink segítségével é oha ne vezessük csapatainkat a vak

világba, alkalmat adva arra, hogy átkarolhassanak. 4. Tartsuk 

a gyalogságot mindig együtt, és ha valahol nyílás keletkezik 

az arcvonalon, ez soha ne a támadó szárnynál legyen. 5. Ha 

arra kényszerülünk , hogy a szárnyakról vagy a második vo

nalból ezredeket vonjunk ki és jobbra, illetve balra küldjünk, 

értesítsük a másik szárnyat, hogy ugyanannyit küldjön a má

sodik vonalba azért, hogy a támadó szárnyra érve, azt fedez

hessék és megerő íthessék. 6. Minden olyan támadásnál, mely

ben egy seregrészt küldünk előre, azért, hogy egy falut, üte

get stb. támadjon meg, arra kell ügyelnünk, hogy az arcvonal 

menetközben ne maradjon le száz lépésnél messzebb, hogy 
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a támad? ré~~t támogathassa és 1n_egvédhesse. 7. Ha a gyalog

sággal ,lepcs~zetesen támadunk, ,ugy vezessük a brigádokat, 

~OfsY _all~ndoan fedezzék egymas szárnyait. A lovasságnál 

1s 1gy JárJunk el. Nem tudjuk elégszer ismételni, hogy a szárny 

a csapat gyenge pontja; mindig őrizni és erősíteni kell. 8. Mi

nél keves~bbet tüzeljünk a gyalogsággal, inkább szuronyro

hamot haJtsu~k végre. 9. Soha ne használjuk az oszlopokat, 

ha az ellenseg lovasságát gyalogsága mögött állította fel. 

Az oszlopom232 ugyanis csak akkor használható, ha a gyalog

ság már megkezdte a tűzharcot és annak ellenére vonalban 

áll; és ha nincs a gyalogság mögött lovasság, ekkor a második 

vonal négy eszkadronnal megerősített zászlóaljából oszlopot 

alakítunk és áttörünk vele. 10. Falvak elleni támadásnál az 

első s~regrész, ~m~l~, behatolt a helységbe, ott állást foglal, 

~-~ maJd azok tiszt1tJak meg a helységet teljesen, akik utána 

Jon~ek. _ 11 . A ~artalékon kívül mindig legyen lovasságunk 

a m~odik lépcsoben; nem kell túlságosan közel lennie; egészen 

addig tartsuk az ~lle~ség tűzhatásk~;letén kívül, amíg akció

?a nem lép. 1~. Mmdig legyen az elso vonal ágyúi mögött egy 

ute~ a máso~k _vonalból. 13. Három zászlóalj erősségű szár

~yamknak mmdig legyen két gránátosszázadból álló tartalék

Ja. 14. Mindig legyen három vagy négy eszkadronunk tarta

lékban a lovasság mögött, annak legkülső szárnyain, hogy al

kalomadtán átkarolhassák az ellenséget. 15. Ha olyan állást 

t~m~_dunk meg, amelynek minden ereje a terepben van, ne 

siessuk el a dolgot, nyomuljunk előre az elővéddel, derítsük fel 

:z e:leJ?-ség állását, hogy ennek megfelelően tehessük meg intéz

h ede~emket, és ha lehet, ne a szarvánál támadjuk meg a bikát, 

a viszont az ellenség megrendül, támadjuk meg a lehető 

legeré!yesebben, anélkül, hogy egy pillanatig is haboznánk. 

l6 . Minden alkalommal, amikor állásban levő csapatokat aka

r~nk me9t~madni, vigyünk magunkkal tíz mozsarat, képez-

1unk belőluk a vonal mögött két kereszttüzet leadó üteget, 

d ogy bombázhassák az ellenség ütegeit, amikor támadásra in

dulunk. 17. Soha ne bombázzunk községet, ha a szél felénk fúj 

f~· hombázzunk és hamvasszuk el, ha a szél az ellenség felé 
U]. 

Íme néhány szabály, amelyet észben kell tartanunk, és ha 
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1. vázlat 

a körülmények megengedik, alkalmaznunk kell. Most áttérek 

a vázlatokra. 
Az ellenség állá ából láthatjuk (1. vázlat), hogy arcvonalát 

lerövidítette, ami a támadást megnehezíti, mivel az él kijutva 
ebből, a nyílá ból már felfejlődött arcvonalat kénytelen meg
támadni; egyébként biztosra vehetjük, hogy az ellensé,g köny
nyűgyalogsággal tömte meg az erdőt. Ezt az állást ugy kell 
megtámadni, hogy méo az erdő előtt megalakítjuk a csata
rendet , melyben a gyalogság az első vonalban helyezkedik el, 
a lovasság pedig a má odikban; tizenkét zászlóalj erősségű 
csoportot ki onunk, hogy foglalja el az e1dőt; jobb oldalon 
hidat veretünk, hogy a folyón némi gyalogsáo ágyúkkal átkel
hessen. Miután birtokba vettük az rdőt, küldjünk annyi 
gyalogságot bele, amennyi meg zállhatja a szegélyét; alakít
sunk a folyó ' az erdő között egy nagy lovas szárnyat; 
visszatartva a jobb ·zárn at, támadjuk m g bal szárnyunk
kal az ellen ·ég jobb oldalát, hogy oldalba fogjuk stb. 

A terep, ahol felt 'telezé em zerinl az llenség elhelyezke-
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2. 1·ázlat 

det~, fekvésénél fogva igen erős (2 . vázlat). Ha el lehet kerülni 
:ü\am~dá~t, nézetem szer~nt ezt kellene tenni; de ha feltétle
k szukseg~s megtámadni , íme, így kell eljárni. A bal szárnyon 

ell lefolyma az egész ütközetnek, mivel az ellenség jobb szár
nya van kevésbé megerődítve. A lovasságnak kell itt nagy tá-
madással r" ,,r 'té t . , a .io ero.iesz1 s megtenrne, rátamaszkodva a mo-
csárra; a jobb szárny maradjon a muskéta lőtávolságán kívül 
~~h~gy fe~esle~es veszteségeket szenvedjen. A két hadsereg 

1zott, mivel igen mély, a bevágott út képezi a határt. Ha 
~ ovas~~~ támadása sikerül, a gyalogság balra vonulhat, hogy 
a ~gkerul1e az ellenség jobb szárnyát és oldalba támadja. Ha 

Jobb szárnyon támadnánk, bizonytalan véres harcba keve-
:ednénk !s hallatlanul sok embert veszthetnénk. Eközben 

2 ellensegnek lovasságunkat oldalozó, jobb oldali ütegével 
szembe~ felállítanék egy mozsárüteget, hogy elhallgattassa 
~zt, amm~ ez a (2. sz. ) vázlatból kivehető ; ugyanis felteszem, 

ogy a melyút az ellenség jobb oldala felé megszűnik ; én ma-

293 



3. vázlat 

gam néhány zá~zlóaljat helyezek bal szárnyam végére, azért, 
hogy meggyors1tsa az ellenség felbomlását és vereségét. 

Ime, itt egy csoportosítás, amely annál is inkább megtévesz
tő, mivel az ember nem veszi észre az ellenség által felállított 
csapdákat (3. sz. vázlat). Első vonala tulajdonképpen csak 
fedezi valódi berendezéseit; a jobb szárny lovassága a máso
dik vo~al?oz cs~tlakozik, _mégpedig úgy, hogy a gyalogság 
oldalazo tuzzel tamogathatJa; ennek a lovasságnak a második 
vonala túlszárnyalja az elsőt, így az egész oldalazva van; az 
arcvonal előtt árkok, mélyutak és tavacskák vannak; a bal 
szárny lovasságát gyalogosnégyszög erősíti meg, amely egy 
mocsárra támaszkodik. em támadnám meg ezt a bal szár
nyat, mivel igen meg van erősítve, és mert a patak, amely a 
tavacsk~ból föl~ ki, összeszűkíti támadásom arcvonalát; így 
tehát a Jobb szarny megtámadására határozom el magamat. 
A lovasságomnak lépcsőnként kell támadnia, amint ez a váz-
1,aton látható; támadó lovasságom jobb szárnyán eszkadron 
all eszkadron mögött, hogy elkerüljék a gyalogság tüzét, me
lyet oldalból kapnának, és rettenetes lenne. Fel kell használ-
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nom a tavacskából kiömlő patakot, hogy rátámaszkodjam 
jobb szárnyammal, a gyalogságnak pedig balról kell támad
nia, amint ez a vázlaton látható. A nehézség ott kezdődik, 
amikor szétszórtuk a gyalogság első vonalát; ekkor ugyanis 
szembe találjuk magunkat a gyalogsággal megtömött faluval, 
amely mögött az ellenség megvert lépcsője rendezheti sorait. 
Hogy ezt megakadályozzuk, győztes lovasság1,1nknak, miután 
megverte az ellenség lovasságát, be kell kanyarodnia, hogy 
elérje a falu túlsó oldalát. Ezenfelül szükség van arra is, hogy 
idevonjuk tartalékainkat, és ha a falu elleni támadás meg
kívánja, annak végrehajtásához vonjuk ki a második vonalból 
a friss, tűzben még nem volt csapatokat. A falu elfoglalásával 
a csatát tulajdonképpen meg is nyertük, és most már csak 
arról van szó, hogy az ellenséget hevesen üldözzük. 
Ebből a felállásból láthatjuk (4. vázlat), hogy az ellenség 

lovasságának és hadserege kétharmadának arcvonalát spanyol
lovasokkal rakta meg, továbbá, hogy a középen két vagy 
három nagy ütege van. De ezenkívül azt is láthatjuk, hogy 
bal szárnyára harminc gránátosszázadot helyezett, és ezeket 
hatos mélységben felállt, kivont kardú magyar huszárok tá
mogatják a második vonalban, akiket viszont a spanyollova
sok mögött levő balszárnylovasság fedez. Nem vizsgálom 
most , hogy ez a felállás jó-e vagy nem, de ha megnézzük az 
én felállásomat, könnyen megítélhetjük. Láthatjuk, hogy egé
szen addig, amíg hatszáz lépésre érünk az ellenségtől, gyalogos 
oszlopaimat a lovassággal leplezem; ezután belépnek a (lovas) 
ezredek közé, és előrevontatva az ágyúkat, megközelítik az 
ellenség lovasságát. Ha ez tartja magát és maga előtt hagyja 
a spanyollovasait, gyalogságom felfejlődik és szétszórja az 
ágyúk, valamint a kézi lőfegyverek tüzével. Ha az ellenség 
lovassága elveszti türelmét és eltávolítja maga elől a spanyol
lovasokat, hogy támadásra induljon, (lovasságom rohamot 
hajt végre) és megveri, miközben a gyalogság oszlopai állan
dóan mögötte vannak, hogy támogassák. Amikor az ellenség 
lovassága vereséget szenvedett, ezek a zászlóaljak felfejlődnek 
és oldalba kapják az ellenség gyalogságát. Ami a lovasságot 
illeti , -ha az osztrák gránátosok átengedik magyarjaikat, hogy 
török módon támadjanak, 233 jobbról is, balról is két-két esz-
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4. vázlat 

kadront kanyarítok ki, hogy fogják őket oldalba. Így még 
~indig marad két es~kadronom a második lépcsőben , hogy 
vissza vesse azokat, akik behatoltak soraink közé, nem beszélve 
nagy ágyúimról, amelyek hatalmas pusztítást végeznének kö
zöttük. Ezután a győztes lovasságnak nincs más dolga, mint 
hogy hátba támadja az ellenség második lépcsőjét , és biztos 
vagyok benne, hogy nagyobb fáradság nélkül megveri. 

Ez a felállás (5. vázlat) sokkal átgondoltabb, sokkal leple
zettebb, következésképp sokkal erősebb, mint az előző. Agya
logság arcvonalát és szárnyait spanyollovasok fedezik; a lo
vasság a spanyollovasokkal körülvett gyalogos négyszögek 
előtt helyezkedik el. Ha lovasságunk támadást indít ellene, 
ennek a lovasságnak vissza kell vonulnia, mégpedig azzal a 
céllal, hogy amikor a gyalogság tüzétől rendetlenségbe jutott 
támadók visszafordulnak, rájuk mehessenek. Miután azonban 
az ellenség felállását mindig figyelembe kell venni és elköve
tett (hibáit) hasznunkra kell fordítani, spanyollovasai igen 
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5. vázlat 

nagy segítséget jelentenek számunkra, mivel az a vonal csak 
végtelen nehézségek árán nyomulhat előre. Íme, javaslatom a 
támadásra: Most nem leszek tekintettel a terepre; teljesen 
mindegy, hogy jobbról vagy balról vágok bele, ott támadok, 
ahol a terep kedvezőbb. Tételezzük fel, hogy jobbról támadok; 
az ellenségtől hatszáz lépésre álló gyalogságom áttöri a lovas
ságot; a szárnyon egy két zászlóaljból álló oszlopot hagyok 
négy löveggel, a nyolc másik zászlóalj mindegyike két vonalba 
felfejlődve, erős tüzérséggel, a lovasság előtt áll. Az ellenséges 
lovasság oly nagy veszteséget fog szenvedni az ágyúktól és 
a gyalogságom kézi lőfegyvereitől, hogy válaszút elé kerül: 
megtámadja gyalogságomat, vagy elmenekül. Ha támad, nem 
jövök zavarba; gyalogságomat egyik oldalról megvédi saját 
tüze, másik oldalról ott van lovasságom, hogy támogassa. 
Tíz zászlóaljam van, és ezek közül a bal szélső a második vo
nalban mindig fedezheti a szárnyat, ha az ellenség megtá
madja. Mindazonáltal inkább azt kell feltételezni, hogy miután 
a lovasság parancsot kapott, hogy vonuljon vissza gyalogsága 
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négyszögei mögé, meg is fogja tenni; ebben az esetben először 
az ellenség utolsó redutját kell megtámadni, majd a másodikat, 
közben pedig a különítmény összes ágyújával fovetni kell a 
redutokat és a mögötte álló lovasságot. Miután két redutot 
elfoglaltunk, a lovassáonak mintegy tizenöt eszkadronja ro
hamozhat, az egész szárny pedig kövesse. Amint az ellenség 
lovasságát megfutamítottuk, lovasságunk máaodik vonala 
forduljon derékhada ellen és támadja hátba, gyalogságom 
jobb szárnya pedig csatlakozzék a négyszöget összetörő sereg
részhez , hogy megkerülve az ellenség gyalogságát, annak ol
dalába támadjon. Az ellenség aligha tudja majd megakadá
lyozni ezeket a mozdulatokat, miután saját spanyollovasai 
akadályozzák, és egyébként sem tud pillanatok alatt negyed
fordulatot végrehajtani e0 ész hadseregével. Nem is beszélek 
arról, hogy a terep is nyújthat számunkra előnyöket, amelyek 
kihasználásával még inkább megzavarhatjuk az ellenséget és 
arra kényszeríthetjük , hogy meg se moccanjon. Igen nagy 
figyelmet kell fordítani arra, hogy belevéssük a mozgó redutok 
ellen támadó tisztek fejébe: ne engedjék elragadtatni magukat 
,és soraikat tartsák mindig összezárva, mivel az ellenség lo
vassága minden hibás mozdulatukat kihasználja. Mindenek
felett azonban arra kell ügyelni, nehogy oldalukat mutassák 
az ellenségnek és ne adjanak le zászlóalj-össztüzeket, csak 
szakaszonként tüzeljenek .234 A redutok megtámadásánál pedig 
feltűzött szuronnyal kézitusára kell menni, főleg pedig nem 
szabad szétszóródni , amikor elíízték az ellenséget. Az ellensé
ges lovasság eltávolítása végett tüzeljünk sok ágyúval , s ha 
látjuk , hogy ez sikerült , a má odik lépcső zászlóaljai alakítsa
nak oszlopot ; de csak akkor, ha a lovasság megközelítette 
már az első lépcsőt és közvetlenül mögötte áll. 235 Ekkor azután 
a lovasság teljes lendülettel támadjon, a balszárnyezredeknek 
pedig arra legyen gondjuk, hogy az ellenségnek a derékhadhoz 
legközelebb levő ezredei ne kapják oldalba. Íme, így kell ezt 
elképzelni - legalábbi · úgy hiszem. Mindazonáltal egyáltalán 
nem akarom tagadni a feladat nehézségeit, de sem jobbat, 
sem biztosabbat nem tudok elképzelni és másként nem tudok 
megverni egy ilyen módon felállt hadsereget, csak úgy, hogy 
valamelyik legkül. ő zárnyát támadom meg, és ha gyalogsá-
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gomat állandóan lovasság által támogatva has~nálom, v~gül 
pedig, ha annyi tüzérséget alkalmazok, amennyi,t a, terepes a 
körülmények megengednek. Azt sem vonom ketsegbe, hogy 
az ellenség, látva támadásom irányát, mi~den e;őfes~ítést 
megtesz annak érdekében, hogy meghosszabbitsa szarnyat; de 
hogy derékhadának szárnyáról ne irányíthassa tüzérségét tá
madásom ellen, egy üteget kell szembeállítani vele, hogy le
fogja, vagy legalábbis megakadályozza, hogy tüzét t~madá
som ellen irányítsa. Szerintem a hadművészet abban nyilvánul 
meg, hogy az ellenség intézkedéseit elterelő műveletekkel za
varjuk össze, amelyek arra kényszerítik, hogy terveit módo
sítsa; főleg pedig, ha sikerül arra. kényszeríteni, hogy ~elállás~t 
megváltoztassa, félig már meg is nyertük a csatát, mivel_ ere1e 
szilárd helyzetében rejlik, és ha kénytelen megmozgatm csa
patait, a legkisebb mozdulat megbontja egységét és szétrom
bolja felállásának erejét. 

A mellékelt ábrán láthatjuk (6. vázlat), hogy az ellenség 
állása rendkívül erős és hogy egyedül ott támadható meg, ahol 
spanyollovasait felállította. Tegyük fel azonban, hogy feltét
lenül támadnunk kell, akkor viszont nincs másról szó, mint 
egy állás elleni világos és egyszerű támadásról. Íme a tervem: 
felállítom gyalogságom első lépcsőjét és szemben azzal a ~ont
tal, ahol támadni akarok, elöl két gyalogos vonalat alakitok. 
Láthatjuk továbbá, hogy mindegyik szárnyra két zászlóaljat 
helyeztem azzal a rendeltetéssel, hogy támadják meg, vagy 
kössék le az ellenség szárnyán levő két redutot, és hogy a tá
madó rész rohamának támogatása céljából két bombavető 
ütegemnek megszakítás nélkül kell bombáznia azokat. A_ gya
logság lövegei tüzeljenek erősen, miközben megközelítik az 
ellenség vonalait. A gyalogság meneteljen jó ütemb~n és cs~k 
akkor tüzeljen, amikor a spanyollovasokhoz ér. Amikor pedig 
az ellenséget kiverte állásaiból, vegye birtokba spanyollova• 
sait és tartsa magát mögöttük addig, amíg a lovasság meg
érkezik. Akkor alakítson zászlóaljoszlopot és engedje át a 
lovasságot, hogy az rohamát végre tudja hajtani. Egy ilyen 
rés arra kényszeríti az ellenséget, hogy feladja egész állását. 
Azután egész hadseregünkkel benyomulhatunk a résbe és a 
körülményeknek megfelelően cselekedhetünk. Véleményem 

299 



G. vázlat 

szerint azonban nem lehetünk elég erélyesek és gyorsak azok
ban a pillanatokban, amikor az ellenség sorai ingadozni kez
denek, hogy vereségét teljessé tegyük. 

E különböző csaták elrendezéséből láthatjuk, hogy a kö
rülmények kényszere alatt váltogatni kell intézkedéseinket, 
és hogy a legkisebb halmot vagy iszapos mocsarat sem szabad 
kihasználatlanul hagyni. A fő dolog az, hogy a fegyvernemek 
mindig támogassák egymás t , hogy a lovasságot gyalogsággal 
és tüzérséggel erősítsük meg és hogy a gyalogság támogatására 
állandóan legyen kéznél a lovasságunk. Nem mulaszthatom el 
megemlíteni, hogy minden olyan alkalommal, amikor az üt
közet csupán egy ponton zajlik, a tartalékot ott tartsuk, akár 
jobb, akár bal oldalról legyen szó: ugyanis bármilyen baleset 
következzék is be, a tartalék helyreállíthatja az egyensúlyt és 
kezünkbe adhatja a g őzelmet. Mindebből világosan látható 
tehát , hogy a hadvezetés nagy művészete abból áll, hogy is-
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merjük jól a terepet és minden előnyét kihasználjuk, s hogy 
minden esetben megfelelően intézkedjünk. Az ilyen állások 
elleni támadásnál pedig az kell, hogy harcrendünk jó legyen 
és igazodjék az ellenség helyzetéhez és a terephez. Nem túl
zok talán, ha azt állítom, a terepet és rajta a hadsereg~ket 
ábrázoló kis vázlatok alapján minden adott esetben, amikor 
egy csatarendben felállt hadsereget és a terepet vizsgáljuk, 
megállapíthatjuk - amennyire az az ilyen válságos pillana
tokban egyáltalán lehetséges - , hogy milyen lehet az ellenség 
harcrendje, ami vezérfonalként szolgálhat a támadó számára, 
amikor felállását meghatározza. 

A CSATÁK 

A csaták nagy harci cselekmények, amelyekben egész had
seregünk harcol az ellenség egész hadseregével. Azért nevezem 
őket nyílt csatáknak, mert ritkán mennek végbe másutt, n:iint 
sík vidéken. Ezekben az esetekben nem szabad alkudozm az 
ellenséggel, hanem gyorsan csatarendet kell alakítani és ar~
vonalával párhuzamos vonalakban azonnal meg kell támadm. 
Egyedül a lovasság döntheti el egy ilyen nap sorsát. Lovassá
gunk indítsa meg azonnal nagy támadását. Tartalékát huszá
rok alkossák, akiket az ellenség sorainak felbomlása után a 
gyalogság hátába lehet küldeni. Kezeskedem, hogy ilyen al
kalmakkor a dolog sem hosszú, sem véres nem lesz, és hogy a 
gyalogság puszta szemlélője ma:ad _a harcnak. ~eladata ig~n 
könnyű és legfeljebb abból fog allm, hogy befe3ezze egy mar 
megrendült gyalogos osztag leverését és azt tüzével véglegesen 
szétszórja. (7. vázlat.) 

Az az előny, amit számunkra a síkság jelent, sokkal nagyobb 
annál , mint az, hogy az ellenség részéről állásokkal és erős 
csatarenddel kell számolni. Az ilyenfajta harcokban viszont 
vagy a gyalogság tüze hozza a megoldást - bár ez sokszor 
rosszkor megy végbe - , vagy pedig meg kell alakítani két
három eszkadronnal megerősített oszlopomat, amely biztosan 
meghozza a döntést. 
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7. vázlat 

A VISSZAVONULÁS 

A visszavonulás a legnehezebb háborús manőver. Meg kell 
akadályozni, hogy a sereg elcsüggedjen, és el kell kerülni a 
zavart. Hogy elejét vegyük a csüggedésnek, mondjuk azt, hogy 
csak azért hátrálunk, hogy nagyobbat ugorhassunk előre, ta
láljunk ki mindenféle mesét, terjesszünk kedvező híreket stb. 
Ami most már a visszavonulást illeti, találjuk ki az ellenség 
készülő furfangjait, foglaljuk el jó előre azokat az állásokat 
és tereprészeket, ahonnan nyugtalaníthat minket. Ezek azok 
a menetek, amelyekben a szokottnál is szigorúbbnak kell len
nünk, hogy így elejét vegyük annak, hogy a tisztek elhagyják 
magukat. Mindezek ellenére, igen nehéz megakadályozni, hogy 
az utóvéd sokat ne szenvedjen, ha pandúrok vannak a nyomá
ban, főleg, ha a környező terep sűrűn fedett. 
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A TÁBOROKON ÉS A MENETELŐ HADSEREGEKEN 
TÖRTÉNŐ RAJTAÜTÉS NEHÉZSÉGEI 

Mondhatnók, szinte lehetetlen meglepni az osztrákokat tá
boraikban. Túl sok könnyűcsapatuk van, amelyeknek egy 
része fedezi táborukat, a másik része pedig mindig azzal van 
elfoglalva, hogy körülvegyen, figyeljen és nyugtalanítson min
ket. Persze a véletlen elősegíthet egy ilyen tervet, de csak a 
bolond bízza magát a véletlenre. Ugyanígy sok katonai könyv
ben olvashatjuk, hogy az ellenségen való rajtaütés legkedve
zőbb pillanata, amikor menetben van. Ez mindazonáltal sok
kal nehezebb, mintsem gondolnánk, mégpedig a következő 
okokból. Általában nem táborozunk fél mérföldnél közelebb 
az ellenséghez ;236 ha semmi sem választja el egymástól a had
seregeket, azonnali összecsapásra számíthatunk, de ha szoros 
vagy nehezen járható terep van közöttünk, miként érjük el 
az ellenséget 1 Egyedül a lovasság lenne alkalmas erre, de ha 
a terep, amelyen az ellenség menetel, csak a gyalogság szem
pontjából előnyös, miként érheti el lovasságom 1 Túlságosan 
sokat bíznánk a szerencsére, ha ezeket a vállalkozásokat köny
nyedén vennénk. De ha a hadseregek két-három mérföldre 
táboroznak egymástól, teljes lehetetlenség elérni az ellenséget, 
ha az jobbra vagy balra elvonul. Csak akkor találkozhatunk, 
ha ő is közeledik felénk. Ebben az esetben és ha alkalmasnak 
ítéljük a helyzetet a harcra, elindulhatunk, hogy találkozzunk 
vele. Ekkor azonban: 1. tudni kell, hogy a terep, ahol az 
ellenség táborozni akar, kedvező-e számunkra; 2. éjszaka kell 
elindulni, nehogy túlságosan későn érkezzünk; 3. késedelem 
nélkül és könyörtelenül fogjunk a harchoz. Ebben az esetben 
és ez után az éjjeli menet után igen nehéz lesz üldözni az ellen
séget, ha vége az ütközetnek, pedig az üldözés sokkal szüksé
gesebb és sokkal hasznosabb, mint maga a csata. 
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AZ ÜLDŐZÉSRŐL 

Háromfajta üldözés van: különítmények, hadseregszárnyak 
és egész hadseregek üldözése. Az üldözés első fajtájánál le
gyünk igen óvatosak, főleg, ha a különítmény gyenge és tőrbe
{)Salástól kell tartani. Ha hadseregünk egyik különítménye 
üldözi az ellenséges hadsereg különítményét, nagyon kell vi
gyázni, mert ha túlságo an szorongatja, az ellenség vezére 
{)Sapatai segítségére siet, s előfordul~at, hogy , a győz? _vesz
tessé válik. A különítményt vezető tiszt okossagán muhk te
hát, hogy előre meglássa a következmé3-yeket, hogy, megfi
gyelve a terepet, eldöntse, alkalmas-e torbecsalásra, es hogy 
lefékezze katonái buzgalmát, ha az előbb említett segítség 
megérkezésétől vagy atJól ,kel_! ta;,tania,, ~ogy a menekülő 
valamilyen alkalmas, szandekait elomozdito terepen kelepcét 
tartogat számára. Egy zárny üldözésénél majdnem hasonló 
szempontok jönnek t~ki~_tetbe. Elen~ed~~tetlen:, ~ogy a, fel
adat oroszlánrészét viselo lovasság tiszt101 megorizzék lelek
jelenlétüket és ne üldözzék túlságosan hevesen az ellenség lo
vasságát, ha gyalogsággal megrak~tt ,sövényt va~y falvakat 
látnak. Minden más terepen, ahol siksagok, valammt dombok 
vannak és biztosak lehetünk abban, hogy nincs gyalogság, a 
lovasság szétszórása után hevesen üldözzük egész addig, amíg 
azt nem látjuk, hogy a különböző menekülő csap~ttes~ek 
összekeverednek. Ilyenkor néhány eszkadron, amelyik pisz
tolylövéssel üldözi ezeket a szétzüllött katonákat, elegendő a 
rémület fokozásához , feltéve, ha a lovasság feszesen zárkózott 
sorai élénk ütemben kö-rntik és támogatják. Szorosokhoz érve 
arra kell törekedni , hogy az eszkadronok nagyszámú fogly~t 
ejtsenek, miután ebben a pillanatban a tömeg zavart okoz, es 
a zűrzavar megakadályozza, hogy cselekedjenek és legcseké
lyebb ellenállást is tanúsítsanak 3: győzővel sze_mben. Abban 
a pillanatban, amikor egy lovassági tábornok látJa, hogy an1'.-ál 
a szárnynál, amely ellen rohamot intézett és megvert, telJ~S 
zavar uralkodik , kikülönítheti huszárjait és drag~nyosait,: 
hogy támadjanak a gyalogság hátába és e_zzel_ °:ozditsák elo 
a csata sikerét. Ezenfelül olyan helyekre 1s kikuldhet sereg
részeket, amelyeken átvezet az ellenség valószínű visszavonu-
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lási útja. Ez betetőzi a zavart az ellenségnél. A menekülő 
csapatok mindig azt az utat használják, amelyen érkeztek, 
mivel a tömeg, amelynek szava döntő a futásban, nem ismer 
mást. Ami most már a hadsereget általában illeti, bizonyos, 
hogy a rend adja meg a fölényt, és hogy egy megvert hadsereg 
nem más, mint emberek laza halmaza, akik felborították az 
elrendezést, amelyben felállították őket, és amelytől félelme
tesek lettek. Így azután teljesen képtelenné válnak arra, hogy 
engedelmeskedjenek azoknak, akik vezetni tudnák őket. Bár
mennyire tiszteljenek is egy tábornokot ügyessége miatt, mi
előtt a hadseregen úrrá lesz a fejetlenség, összes tudományával 
együtt semmivé válik attól a pillanattól, hogy csapatai között 
kitör a zavar. És bármilyen nagy mestere is legyen valaki a 
hegedülésnek, kevés tanújelét adhatja ügyességének, ha vo
nója alatt elszakad a négy húr. A zavarnak ebben a pillanatá
ban minden rend megdől, a vezetés megszűnik, az ügyesség, 
amelyből egy tábornoknak hasznot kell húznia, haszontalanná 
válik. Minden csata, amely nem fejezi be a háborút, haszon
talan vérpazarlás az állam szempontjából. Ha már az egész 
hadjárat alatt azon dolgoztunk, hogy eltaláljuk azt a pillana
tot, amikor zavart okozhatunk az ellenségnél, ki kell használni. 
Épp ezért: 1. vigyünk magunkkal mindig néhány napi ke
nyeret ; 2. több napon át üldözzük az ellenséget, legfőképpen 
azonban a csata napján. Ha az ellenség nem talál alkalmas 
pillanatot, hogy összeszedje magát, ~gyre tovább menekül. 
Ha azonban valahol megállni merészel, azon a ponton támad
juk meg kímélet nélkül, ahol a jelek szerint meg akarta szi
lárdítani sorait. Ilyenkor ne kíméljük csapatainkat sem a fá
radságtól , sem újabb és újabb támadásoktól, hiszen éppen 
arról van szó, hogy fáradalmak árán szerezzünk nekik hosszú 
pihenést. Az üldözés minden napja néhány ezer emberrel csök
ken ti az ellenség hadseregét, és hamarosan nem marad rende
zett csapata, különösen, ha minden lehetőt megteszünk, hogy 
vonatát is zsákmányul ejtsük. Az ilyesfajta vállalkozások 
magyarázzák, hogy egynéhány hadjáratban nagyobb utat 
tettem meg, mint más hadvezérek hosszú évek alatt. Ez azon
ban nem könnyű, mivel sok tiszt befejezettnek véli a dolgot, 
ha zorosan vett kötelességét teljesítette; a legtöbbje annyira 
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meg van elégedve a csata után, hogy csak a legnagyobb nehéz
ségek árán lehet őket üldözésre buzdítani. Legfontosabb, hogy 
jól válasszuk ki a kikülönített tiszteket, a~k feladata az e~
lenség menekülésének meggyorsítása; a leg3obbakat kell ki
szemelni. Ha nem így cselekszünk, éppúgy n~m lesz sikerünk! 
mint Jenő hercegnek é ~farlboroughnak, akik a malplaquet-1 
csata után a hannoveri Bülow tábornokot rendelték ki üldö
zésre, és ez, igen ügyelve, hogy ne közelítse meg ,túlságosan 
a franciák utóvédjét, hatszáz lépésnyire követte 6ket. 

A HADSEREG KÜLÖNBÖZŐ ALAKZATAIRÓL 

Nem beszélek itt a folyóátkelés, a visszavonulás, a rajta
ütések különböző alakzatairól, mivel az első részben már szól
tam róluk. De mindenkinek ajánlom, akire ilyen feladatot 
bíznak, hogy mindenekelőtt szárnyai biztosítására gondol~on, 
és hogy a gyalogságot a lovassággal, ezt a gyal~gsággal, mmd
kettőt pedig a tüzérséggel erősítse meg, és mmdezeket kap
csolja össze az erődítés és az aknák nyújtotta előnyök~el. 
Mindezeket pedig a körülményekne~ és a terepnek meg[eleloen 
alkalmazza. Egyáltalán nem beszelek sáncolat ellem táma
dásról, mivel ellenfeleink soha nem sáncolják el magukat. 
Ha mégis támadást kell indítani valamilyen sáncolat ellen, 
vagy még azon a napon támfdjunk, a~ko~ az ellenség me~
kezdi a sáncépítést, vagy egyaltalán ne 1s fog3u1;1k bele, ':gya1;11s 
minden nap, amit elvesztegetünk, ugyanannyi nyereseget Je
lent számára, hiszen arra használja ki, hogy minél job~an 
megerősítse magát. Ami most már magát a támadást 1llet1, a 
legnagyobb figyelmet arra kell fordítani, hogy kihasznál~~k 
a terepet, az árkokat és 11:1-é!y~dése~~t. Ily módon lep!~zhetJ~,k 
el az ellenség elől erőfesz1tese1nk fő irányát és vehet3uk ele3et 
annak, hogy erősítést vigyen oda. 
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A HÁBORÚ FŐ RÉSZEJ237 

( A hadjáratok terve és az ellenség mozdulatai ellen 
hozott elha_tározások:_ hogyan különböztethessük meg színlelt 
fenyegetéseit a val6diaktól, s hogyan biztosíthassuk magunkat 

könnyű csapatai ellen stb.) 

A HADJÁRATOK TERVE 

... ~- hadjár~to~ terve a saját és az ellenség erejéhez, a számba
iovo ~adszmterhez és Európa adott politikai viszonyaihoz 
igazodik. Ha háborút akarunk indítani tudnunk kell hogy 
akár számbelileg, akár a csapatok belső' értékét tekint~e fö
lényben vagyunk-e az ellenség felett, hogy az ország am~lyet 
megtáma?unk, nyílt, fo~y~tól fedett, hegyes, vagy 'várakkal 
van-e teh; vannak-e, sz3:lhtásra alkalmas folyók, vagy pedig 
szekereken kell szálhtaru az élelmet; vannak-e váraink a ha
táron, és ha nincsenek, miből áll védelmi vonalunk. Ezenfelül 
azt is tudni kell, hogy ellenfelünknek kik a szövetségesei, mit 
!~rt~lmaz szövetségi szerződésük, mennyire növelik meg ere
Jet,, e_s hog;y segély~sapatokat adnak-e vagy csupán diverzióval 
seg1t1k. Mindeze~ ismerete szükséges ahhoz, hogy megalapoz
hassuk a háborut. E fontos szempontokat a Jniniszterek el 
szokták hanyagolni, mivel legtöbbjüket csak a szenvedélyek 
veze~ik é,s csak hiúságb~} vagy el~akult kívánságoktól, sőt 
gyűlolettől és ellenszenvtol vezetve 1s háborút indítanak. Bár
ki, aki olvassa a történelmet és még nem is a régi időkét, 
csupá1? az elmúlt századét, meggyőződhet ennek igazságáról. 
Úgy hiszem, egy értelmes ember, akiben nem dúl a szenvedély 
soha nem kezd el olyan háborút, amelyet kezdettől védekezőe~ 
kell viselnie. Bármilyen nagy szavakat is hangoztatunk az 
olyan háború, amely nem vezet hódításhoz, gyengíti a győ~őt 
és kimeríti az államot. Soha nem szabad tehát elkezdeni a~ 
ellenséges~edé,st, hacsak nincsenek biztos esélyeink a hódí
táara, ami mar eleve meghatározza a hadviselés módját és 
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támadó háborút ír elő. Miután azonban Európa két nagy tá

borra oszlik, minden háborúban bizonyos erőegyensúly jön 

létre, aminek következtében még oly szép sikerek után sem 

jutnak sokra a békekötéskor. Ha pedig a minden oldalról fe

nyegető ellenséggel szemben az erőket még meg is kell osz

tani, nincs olyan állam, amely egyidőben három vagy még 

ennél is több támadó hadsereg fenntartásának hatalmas költ

ségeit fedezni tudná. Ez végül is azzal a következménnyel jár, 

hogy még egyetlenegy irányban is csak csekély erőfeszítésre 

képes, másutt pedig hadseregei nem érhetnek el eredményt és 

tétlenségre kényszerülnek. 
Ha nagy eredményeket akarunk elérni, szükséges, hogy 

egyetlen ellenfélre összpontosítsuk erőfeszítéseinket. Sikerre 

csak ez esetben számíthatunk. A körülmények azonban nem 

mindig engedik meg, hogy azt tegyük, amit szeretnénk, és 

gyakran olyan elhatározásra kell jutnunk, amelyeket a szük

ség diktál. Egy hadjárat tervének az a legnagyobb hibája, ha 

apró tűszúrásokat teszünk, azaz ha kisebb seregekkel kalan

dozunk el messze a határtól és nem támogatjuk őket. Ez a 

módszer igen hibás, és igen rosszul jártak, kik követték. Azzal 

kell tehát kezdeni, hogy ugyanúgy cselekszünk a nagy dolgok

ban, mint a kicsikben. enkinek nem jut eszébe, hogy egy 

várvívást az első paralel helyett a harmadikkal kezdje; először 

az élelemraktárak helyét jelöljük, és minden ostrommű, ame

lyet előrefelé építünk, kapjon a hátsóktól támogatást. Ugyan

úgy a csatákban is csak azok a felállások a jók, amelyekben 

az egyes részek egymást támogatják, és ahol egyik seregrész 

sem magára hagyatva kísérti a szerencsét, hanem a többiektől 

állandóan támogatást kap. Ugyanígy kell viselni nagyban is 

a háborút. Ha hegyes vidéken hadakozunk, a hegyek alkossák 

a védelmi vonalat, szálljuk meg a különítményekkel a főbb 

szorosokat és álljunk fel az ellenség felé eső oldalra, hogy a 

vonalat fedezhessük, mert akár folyóról, akár hegyvonulatról 

legyen szó, nem fedezünk semmit, ha az innenső oldalon ma

radunk. Ha a hadszíntéren sok a vár, ne hagyjunk hátunkban 

egyet sem, hanem foglaljuk el mindet; ezután folytassuk me

netünket módszeresen és nem kell többé aggódnunk hátsó 

összeköttetéseink miatt. Ha sok vár kerül kezünkre, nagyobb 
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részüket romboltassuk le, hogy megtakarítsuk a megvédésük

höz szükséges helyőrségeket, és csak azokat tartsuk meg, ame

lyekre az élelmezés szempontjából és az esetleges visszavonu

lás biztonsága miatt szükségünk van. Amikor elhatároztuk, 

hogy mit akarunk tenni, gondolkozzunk az ellenség fejével, 

képzeljük el, mekkora erőt állíthat velünk szembe, és tervünket 

úgy készítsük el, hogy számoljunk a nehézségekkel, amelyeket 

utunkba gördíthet; mert csak a katonai mesterségben járatlan 

vagy felületes ember jut olyan helyzetbe, hogy kénytelen ki

mondani: ,,nem hittem volna". Tervezzünk meg tehát min

dent már jó előre, és akkor minden bajra találunk orvosságot, 

m~rt százszor többet ér az, amit nyugodt fejjel gondoltunk át, 

mmt a csatamezőn hozott, meg nem emésztett és át nem gon

dolt hirtelen elhatározás. A rögtönzések sikerülhetnek , de 

mindig többet ér az, amit előre kiterveltünk. Meg kell kü

lönböztetni a háború kezdetén kidolgozott terveket azoktól, 

amelyeket néhány hadjárat után alkotunk. Az előbbiek el

dönthetik a háborút, ha jól csináljuk meg őket, és ha ki tudjuk 

haszn~lni m~~~e~t az előnyt, amit er~ink ,vagy az idő, vagy 

valamilyen 30 időben elfoglalt állás biztos1tanak ellenségünk 

felett. Az első hadjáratok után alkotott tervek annyi körül

ménytől függnek, hogy teljességgel lehetetlen általános sza

bályokat megadni, hacsak nem azt, hogy mindig őrizzük meg 

védelmi vonalunkat és egyes seregrészeket ne küldjünk ki túl

ságosan messze. Mindezen tervekben - legyenek bármilyen 

természetűek is - fő figyelmet az élelmezésre fordítsuk, nem 

azért, hogy arról legyen tudomásunk, hogy a következő tizenöt 

napra van-e élelmünk, hanem arról, hogy az egész hadjárat 

tartamára van-e? Ahhoz, hogy a háború folyamán jó terveket 

alkothassunk, az szükséges, hogy legyenek kémeink az ellen

séges fejedelem kabinetjében vagy a katonai hivatalokban. 

Ha ismerjük az ellenség szándékait, könnyű keresztezni intéz

kedéseit, és bátran végl'ehajthatjuk, amitől legjobban fél, mert 

biztos szabály, hogy mindig az ellenkezőjét kell cselekedni an

nak, amit az ellenség óhajt. Egy hadjárat terve akkor szép, 

ha kevés kockázat árán olyan helyzetbe hozzuk az ellenséget, 

hogy az mindent elveszít. Jó példa erre a cremonai rajtaütés,2as 

a luzarai,239 és a cassanói240 csata, Turenne átkelése a Thannál 
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és Belfortnál stb.; akkor jó a hadvezér, ha a cselt az erővel 
egyesíti. A művészet abban áll, hogy megtévesszük az ellen
séget; mint: Starhemberg átkelése az Addán a szárdiniai király 
megsegítésére ;241 Savoyai Jenő herceg242 a torinói csata előtt; 
Luxembourg Landaunál, ez utóbbi, meg kell vallanunk, mes
termű volt. Ezek azok a nagy példák, amelyeket utánoznunk 
kell. Az osztrákok könnyű csapatainak harcmódja azonban 
béklyóba köti a hadvezért: védekezésre szorítja, és igen nagy 
fáradságába kerül, hogy akaratát rákényszerítse az ellenségre. 

A ,.ÉDŐHÁBORÚ 

A védőháborúk terve a megerődített háborúkon alapul, 
amelyekben hadseregünkkel előnyös körülmények között tá
borozunk, valamint a különítményeken, amelyeket jobbra és 
balra küldünk ki, hogy az ellenség élelmét elvegyék, takarmá

nyozóit megverjék, apródonként kimerítsék, szükséget idéz
zenek elő csapatai között, élelemhiányt és ennek következté
ben szökést okozzanak. Mindezt pedig a háborús cél érdekében 
használjuk ki. Soha nem szabad pusztán védelemre korlátozni 
magunk.at, és kihasználatlanul hagyni az ellenség által elkö
vetetJ hib~kat. Ez történt ,a Provence-t, Dauphinét és Savoyát 
fedező Catmat243 hadseregevel, amely szűkülködött élelemszál
lító szekerekben és öszvérekben, úgyannyira, hogy az élelem
hiány odaszögezte állásához. A jól vezetett védelmi háború 
rendelkezzék a támadó háború összes külső jelével· csak a 
megerődített táborok dolgában különbözzék tőle é; abban, 
hogy ne kockáztassunk csatát, csak akkor, ha biztosra mehe
tünk. A háborúnak ebben a fajtájában bőven van helye az 
ellenség bosszantásának, a ravaszságnak és hadicselnek. Olyan 
hadvezér, aki járatos ezekben a dolgokban, hamarosan merész 
támadássá változtatja a védekezést. Nem kell csak két alka
lom, hogy az ellenséggel alami hibát követtessünk el ame
lyeket kihasználva megváltoztathatjuk az egész hadihelyze
tet. Nekünk, poro zoknak igen nehéz ilyenfajta védelmi há
borút f?lytatni az osztrákok ellen könnyűlovas és gyalogos 
csapataik nagy fölénye miatt. Gyalogságunkat római legiona-
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riusoknak tekinthetjük, a csatáért vannak, erre lettek kiké
pezve, osztatlan egységükben és szilárdságukban rejlik erejük. 
A könnyű csapatok harca egészen más, könnyűgyalogságunk 
egyébként nincs, huszárjaink pedig kevesen vannak ahhoz, 
hogy szembeszállhassanak Magyarország királynőjének hu
szárjaival. Ha tehát azt akarom, hogy a két hadsereg vala
mennyire is egyenlő legyen, legalább kétezer huszárra és négy
ezer önálló századokra osztott könnyűgyalogosra van szüksé
gem. Mindehhez azonban idő és sok pénz kell, de előbb vagy 
utóbb meg kell lennie, ha háborúra kerül sor. 

AZ ELLENSÉG SZÍNLELT ÉS VALÓDI 

FENYEGETÉSEI 

Igen nehéz megkülönböztetni egymástól az ellenség színlelt 
és valódi támadásait. Mint valószínűt, a következőket mond
hatom el: Savoyai Jenő herceg azt tartotta a legjobb módszer
nek, hogy legyen az ellenfél udvarában megbízható kémünk, 
vagy legalábbis a hadseregben, aki hírt ad a fővezér szándé~ 
kairól. Ha erre nincs mód, akkor tanulmányozzuk az ellenség 
fővezérének módszereit. A hadvezérek többsége ugyanazon az 
úton jár, ha az ember megismeri, akkor könnyűcsapatainak 
mozdulataiból és manővereiből következtethetek szándékaira. 
Ami szándékaik kitalálását illeti, legbiztosabb, ha abból in
dulunk ki, hogy azt fogják csinálni, ami a legelőnytelenebb 
számunkra. Ha ugyanis ebben az irányban igyekszünk meg
előzni őket, és mást tesznek, sikerük nem okoz akkora kárt. 
Legjobb módszer, ha az ellenség közelében táborozunk, mert 
láthatjuk, mit csinál, és módunkban áll szándékait keresztezni. 
Ha azonban az ellenség több napi menetre áll tőlünk, állan
dóan hamis híreket adnak róla, és előfordulhat, hogy alkalmat
lan mozdulatot hajtunk végre, s ez minden dolgunkat elront
hatja. Ha viszont szemmel tarthatjuk az ellenséget, csak jól 
ki kell nyitni szemünket, és látni fogjuk, hogy mit csinál. 
Ezenfelül az ellenséghez legközelebb eső táborok a legbizto
sabbak, persze csak akkor, ha minden rendben van nálunk. 
Háborúinkban legfontosabb, hogy raktárainkat fedezzük, és 
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az ellenség terveinek többsége szükségképpen ezek körül fo
rog. Amikor olyan szorosok vagy átjárók elfoglalásáról van 
szó, amelyektől a hadjárat sikere függ, ez a menet szempont
jából külön csatát jelent. Végül pedig, amikor különítménye
ket küldünk ki, igen ügyeljünk arra, hogy támogatást nyújt
hassunk nekik, ha az ellenség megkísérli, hogy egyiküket vagy 
másikukat hadserege egészével megsemmisítse. Hogy az el
lenség ilyen terveket forral , azt attól a pillanattól sejthetjük, 
amikor könnyűcsapatainak egy nagyobb egysége elvágja ösz
szeköttetésünket valamelyik különítményünkkel. Ilyenkor, 
anélkül, hogy sokat fontolgatnánk, dobjuk előre könnyűcsa
patainkat, hogy segítsék meg a különítményt, amely ha eddig 
még nem keveredett harcba az ellenséggel, rövidesen harcban 
fog állni vele. Ebből az elővigyázatból és a különböző bizton
sági intézkedésekből láthatjuk, hogy a hadsereg parancsnoká
nak fáradhatatlannak kell lennie az éberségben, mindenre gon
dolnia kell, mindent előre kell látnia és ügyelnie kell az ellenség 
legkisebb mozdulatára is. Ha a legkisebb elővigyázati rend
szabályt is elmulasztja a hadjárat alatt, biztos lehet benne, 
hogy az ellenség nem fog késlekedni a mulasztás kihasználásá
val, és súlyos árat fog fizetni hanyagságáért. 

A HADICSELEK 

Oly sok fajtája van a hadicselnek, hogy igen nehéz lenne az 
összeset felsorolni. Vannak hadicselei a várvívásnak, a mezei 
hadjáratoknak, a rajtaütéseknek, sőt még a harcrendi fel
állásoknak is. A hadicsel célja az, hogy megtévesszük az ellen
séget és szándékunkat elleplezzük előtte. A várvívásban a 
hadicselnek két célja lehet: egyik, hogy eltérítsük az ellenséget 
attól a vártól, amelyet ostrom alá akarunk venni, a másik, 
hogy gyengítsük helyőrségét. Ennek érdekében két különböző 
helyen állítsuk fel raktárakat. (NB. Ez a csel sokkal drágább 
annál, semhogy túlságosan gyakran és mindenki alkalmazhas
sa.) A hadsereget olyan helyen vonjuk össze, amely távol esik 
attól a vártól, amelyet ostrom alá akarunk venni. Úgy teszünk, 
mintha egy másik ellen akarnánk támadást intézni, ami rend-
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szerint azt eredményezi, hogy az ellenség a fenyegetett vár 
helyőrségének megerősítésére messzebb fekvő várakból von el 
csapatokat. Ekkor, különítményekkel és ellenementekkel hirte
len a felé a vár felé fordulunk, amelyet valójában ostrom alá 
akarunk venni, és amelynek helyőrségét legyengítették a mon
dott kikülönítések. 

A mezei hadjáratokban alkalmazott hadicselek száma vég
telen. Van úgy, hogy valódi szándékaink leplezése céljából 
olyan tervekről teszünk megjegyzéseket, amelyeket nem aka
runk végrehajtani. Egy másik hadicsel abban áll, hogy a had
sereggel összefüggő mozdulatokat teszünk, amikor is egy se
regrészt megindítunk az egyik oldalról és intézkedünk, hogy a 
többi kövesse, s ezután más irányba menetelünk, és az eddigi 
álelővéd egyszer csak utóvéddé válik. Támadó háborúban 
tegyünk úgy, mintha három különböző irányból akarnánk 
behatolni az ellenség országába, hogy elleplezve a valóságos 
irányt, kevesebb ellenállásra találjunk. A folyókon való átke
lés több fortélyt igényel, és a ravaszabb győz. Arról van szó, 
hogy magát az átkelés helyét is titokban tartsuk, hogy gyenge 
ellenállást találjunk, és mielőtt az ellenség egyáltalán tudomást 
szerezhetne szándékunkról, hadseregünkkel már ott legyünk. 
Benn hagyni táborunkban hadseregünk egyik lépcsőjét és 
éjszaka átmenni egy másikba - ez is hadicsel; tüzeket rakni 
egy olyan táborban, amelyből kivonulunk és embereket hagy
ni benne, akik zajt csapnak - olyan hadicsel, amelyet akkor 
alkalmazunk, ha el akarjuk titkolni, hogy tábort bontottunk. 
Az összes színlelt támadás hadicsel; például, ha kiküldünk 
egy seregrészt, hogy támadást színleljen az ellenséggel szem
ben, de ne bocsátkozzék harcba, s közben az ellenségnek egy 
rosszul elhelyezett különítményét megtámadjuk és megverjük. 
Ha az ellenség tart tőlünk, mi azonban alkalmasnak ítéljük a 
helyzetet az összecsapásra, ringassuk hamis biztonságban, 
tegyünk úgy, mintha félnénk tőle, készítsük elő a visszavonu
lás útját. Önteltsége több előnyt fog jelenteni számunkra, 
mint saját harci erőnk. Ha az ellenség túlságosan merész, 
tegyünk úgy, mintha meg akarnánk vele küzdeni, kíséreljük 
meg, hogy valamelyik kisebb különítményét megverjük, nyug
talanítsuk, és mindjárt kezelhetőbbé válik. Ha sokkal erősebb, 
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mint mi, minden elképzelhető hadicsel alkalmazásával kény
szerítsük sorai megbontására, s ha megtette, használjuk ki az 
alkalmat és részenként verjük meg. Várak lerohanásánál is 
alkalmazhatunk hadicselt, például: Jenő herceg Cremonánál 
céljaink leplezésére használt hadicselt. Télen például mindig 
nvert. A csel arra szolgált, hogy leplezze csapataink gyüleke
zését vagy annak valamilyen ürügyet adjon, mint téli szállá
sok felváltása, vagy néhány ezred szállásának megváltozta
tása. 

A csapatok egyesülésének pillanatát meghatározó pontos 
menetintézkedés dönti el vállalkozásunk sikerét. Hadicselek
hez sorolhatjuk az elsáncolásokat is, hogy vakmerőbbé tegyék 
az ellenséget és arra késztessék, hogy hadseregünk szeme láttá
ra leplezetlenül manőverezzen, például oldalát mutassa, vigyá
zatlanul meneteljen, folyón keljen át közvetlen közelükben. 
Ekkor érkezik el annak a pillanata, hogy elhagyva sáncainkat, 
megbüntessük ostobasága miatt. A végből, hogy csapatainkat 
a kívánt helyre irányíthassuk és zavar nélkül kitörhessünk, 
hagyjunk nyílásokat a sáncokon. Küldjünk ki tüntető külö
nítményeket és rövid idő múlva vonjuk vissza őket; rendel
jünk ki takarmányozókat, hogy az ellenség rájuk küldje lovas
ságát, majd rendeljük vi za őket és támadjuk meg főseregét, 
amelyet meggyengített az említett lovasság kiküldése. Amikor 
menetelünk és közel vagyunk az ellenséghez, itt is , ott is buk
kanjanak fel ál-menetoszlopaink, hogy félrevezessük. Soha 
nem fejezhetném be mondanivalómat, ha fel akarnám sorolni 
az összes alkalom szülte ötletet, amellyel megtéveszthetjük az 
ellenséget. 

Elérkeztem oda, hogy a felállítás cseleiről beszéljek. Ide 
sorolható: amikor az ellenséggel szemben zárt oszlopokban 
menetelünk, majd hirtelen ferde csatarendet alakítunk, ugyan
csak ide tartozik az is, amikor zászlóalj-oszlopainkat az egyik 
lovasszárny mögé rejtjük el, amíg alkalmazásra nem kerülnek; 
.a lovasság mögött elrejtőzött gyalogos oszlopok, amelyek az 
ellenségtől hatszáz lépésre bukkannak fel, felfejlődnek és tüzet 
nyitnak, ilyen jellegűek: az osztrákok csatarendje lovasság 
mögött felállt gyalogos négy zögeivel, ide sorolható: egy terep 
által rejtett lovascsapa amelyet valamilyen terepfedezet 
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mögött váratlanul vetünk be, hogy az ellenség szárnyát vagy 
hátát megtámadja, és íme, még egy hadicsel: a csata napján 
valamilyen bokros helyen vagy mélyedésben csapatokat helye
zünk el, amelyek hirtelen segítségként megjelenve, elcsüggesz
tik az ellenséget és új erőt öntenek a mieinkbe. Minden szín
lelt támadás, amelyet állásban levő ellenség ellen intézünk, 
hadicsel, mivel elvonja figyelmét valódi szándékunkról és arról 
a pontról, ahol át akarunk törni. A sáncok elleni támadáskor 
használjuk fel a közelükben levő mélyedéseket, és helyezzük 
beléjük azokat a csapatokat, amelyekkel be akarunk hatolni a 
sáncok közé; ez szintén az ellenség megtévesztését szolgálja. 
Gyakran mind az ellenséget, mind a saját csapatainkat meg
tévesztjük. Ez akkor következik be, amikor védelemben va
gyunk; ezt nevezzük feltartó háborúnak. 244 1673-ban, amikor 
Turenne úr a Nagy Választó245 és Bournonville246 úr kétszeres 
túlerőben levő hadseregével szemben védelmezte Elzászt, 
egészen Saverne-ig, Bitches-ig és Petite-Pierre-ig vonult visz
sza. Ebben az utolsó táborban, bár szándéka az volt, hogy ki
üríti és Lotaringiába vonul vissza, indulásának előestéjén 
sáncokat kezdett építeni; ez hadseregét és az ellenséget egy
aránt megtévesztette; másnap tábort bontott és veszteségnél
kül visszavonult Lotaringiába. A hadseregnek tehát mindig 
kitartást kell mutatnia, és amikor vissza akar vonulni, olyan 
magatartást tanusítson, hogy az ellenség azt higgye, harcolni 
akar. Miután pedig megbízhatóan számításba vette visszavo
nulási útjának veszélyes pontjait, táborát a lehető legnagyobb 
gyorsasággal hagyja el, anélkül azonban, hogy rendje felbom
lana. A több soros sakktábla felállítása tűnik számomra a 
legjobbnak. A hátul álló csapatok legkülső részenként vagy 
szárnyanként vonuljanak vissza, úgy, hogy a hadseregnek azt 
a részét, amely helyben marad, állandóan támogassák azok, 
amelyeket már előre felállítottunk az átjáróknál. Mindig rejt
sük el tehát szándékainkat az ellenség elől és igyekezzünk ki
találni az övét, mérlegeljünk sokáig, cselekedjünk gyorsan és 
határozottan, élelemben soha ne szűkölködjünk, és ha így 
teszünk, idővel úrrá válunk ellenségeink felett. De sohase 
szenderedjünk el, különösen pedig sikereink után legyünk 
éberek, a szerencse veszélyes: hamis biztonságba ringat és 
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lebecsülteti az ellenség erejét. Így történhetett meg, hogy még 
egy olyan nagy ember is, mint Savoyai Jenő herceg, a denaini 
csata247 után egyszer csak azon vette észre magát, hogy az 
ellenség elfoglalta marchienne-i raktárait. 

MIT ÁLLÍTHATU)IK A MAGYAR KIRÁLYNŐ 
KőNNYŰCSAPATAIVAL SZEMBEN 

A magyar királynő könnyűcsapatai mindenekelőtt arra 
kényszerítenek, hogy két különítményt rendeljünk ki: egyet 
jobbra, egyet pedig balra, mert egyébként megkerülnek min
ket. Huszár ellen huszárt, gyalogos ellen gyalogost kell szem
behelyeznünk; miután azonban nincs könnyűgyalogságunk, 
komolyan kell gondolnunk arra, hogy mesterségesen teremt
sük meg őket. Könnyen felállíthatnánk francia szökevények
ből egy-két ezredet és még tiszteket is adhatnánk melléjük a 
legutóbbi létszámcsökkentés alkalmával elbocsátottakból. 
Ezeknek a csapatoknak más feladatuk nem lenne, mint hogy 
portyázzanak, akár azért, hogy nagyobb őrségeket és külö
nítményeket nyugtalanítsanak, akár pedig azért, hogy kisebb , 
hibásan felállított seregrészeket elfogjanak, röviden: végezzék 
el a szabad századok feladatait. 248 Itt tűnik elő azonban az a 
leküzdhetetlen akadály, ami miatt a királynő országaiban 
könnyűcsapatai mindig fölényben vannak a mieink felett: 
a nép önkéntes vagy kikényszerített támogatása, aminek 
következtében csapataink semmiről sem értesülnek, az ellen
ség viszont még a legkisebb különítmény elindulásáról is hírt 
kap. Nem tudjuk megvédeni magunkat kémeikkel szemben 
országukban, mivel a hadseregnek élnie kell, márpedig bizto
san sok ilyenfajta ember van azok között, akik élelmiszerekkel 
kereskednek. Bármilyen éberek is legyenek őrségeink, miként 
ismerjenek meg egy kémet, és hogy különböztessék meg a többi 
paraszttól? Miután ez lehetetlen, kénytelenek vagyunk zártan 
hadakozni, csak erős különítményeket küldhetünk ki a tábor
ból és csak biztos sikert ígérő vállalkozásokba foghatunk. Egy 
hadjárat folyamán azonban kevés félnivalónk van a könnyű
csapatoktól; céljuk a zsákmány, és bármit tesznek is parancs-
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nokaik, soha nem fog kiveszni belőlük a fosztogatás ösztöne. 
Kéthónapos hadjárat elég hozzá, hogy teljesen visszaálljon ez a 
régi szokásuk, amint ezt a legutóbbi háborúba~ is láthattuk. 
Magyarország királynőjének tehát csak annyi hasz~1a van 
könnyűcsapataiból, hogy állandóan kíséretet kell kirendel
nünk, ami fárasztja a csapatainkat, és hogy a takarmányozóin
kat háromszor annyi csapattal kell biztosítanunk, mint neki. 
Ezzel szemben mi sokkal nagyobb előnyét látjuk könnyűcsa
patainak: az állandó csetepatékban katonáink megedződnek és 
hozzászoknak a veszélyhez, tisztjeink pedig kiképződnek . 
Ellenségeink viszont nyugodt táboraikban úgy élnek, mintha 
békehelyőrségben lennének, aminek következtében a csata 
küszöbén sokkal nyugtalanabbak, mint a mi csapataink, 
amelyek a folytonos összecsapásokban megbarátkozn::i,k a 
veszéllyel. A könnyűcsapatok tehát csak egy esetben, vissza
vonulás alkalmával lehetnek ártalmasak, de még ebben az 
esetben is csak akkor, ha a hadsereg menetvonala hegyes, 
fedett, nehezen járható vidéken vezet. Ilyen terepen lehetetlen 
veszteség nélkül visszavonulni, bármilyen intézkedéseket 
tegyünk és bármilyen elővigyázattal éljünk is. Ezek azok az 
esetek, amikor rejtve kell elhagyni táborunkat, hogy m~ne
tünket titokban tartsuk az ellenség előtt. Ilyenkor a csel szmte 
minden esetben beválik, míg ezzel szemben erőszakot csak 
kivételesen alkalmazhatunk. 

Íme, néhány gondolat a háborúról, amely üres óráimban fel
merült bennem. Szándékom sokkal inkább az volt, hogy saját 
elképzeléseimet helyesbítsem és elismételjem magamnak a 
háború elveit, semmint hogy másokat tanítsak. 
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FRANZ MORITZ 
LACY 
(Lascy) 

(1725-1801) 

A ~:!:zári tábornagy. Sikeresen harcolt az olaszországi, szl!éziai és németalföldi csatatereken 
t b . •ves hllborúban, ~ 760-ban, egész Berlinig tört előre, érdemei ellsmeréséill Mária Terézi~ 

fi omaggyll nevezte ki. 1706-tól az Ud,•arl Haditanács (Hofkriegsrat) elnöke lett ltt rend 
klvilll erőfeszítéseket tett a hacLoereg korszertl"1tésére. Az 1788-as slkert I n tö ök h ., · 
után visszavonult. e e r adiarat 

Lacy ki~űnő ~:_ervez6 volt. Katonai elméleti elgondolásait az ii utasltására készült szabály• 
zatokból 1Smer3uk. E szabályzatok a kor legfejlettebb katonai elméleteit dolgozták fel s 
tették az egész hadsereg közkincsévé. 

Az itt köz"Jt k" · ta • 0 es umm nemcsak Lacy lrói munkásságára, hanem valamennyi XVIII szá 
z~di hadsereg erkölcsi arculatára jellemző. A katonáikat nem 8 hazaszeretet vagy a b~jt(u: 
siasság, hanem a vallás és a császárbQség szellemében kényszerltették az engedelmességre. 
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ESKŰ 

(Neuestes Reglement /iir die séimtliche Kaiserlich-Königliche 

Kavallerie. 1. Teil. Berlin, 1786. 132-133. p.) 

A hadicikkelyek felolvasása után, s miután hüvelyk-, mu
tató- és középső ujjukat - a Gyakorlati előírás szerinti mó
don - esküre emelték, a hadbíró vagy más, erre kijelölt sze
mély felolvasta az alábbi eskü szövegét, amelyet mindenki 
hangosan utánamondott: 

Ezennel személy szerint esküszünk a felséges és mindenható 
Istenre, hogy felséges és hatalmas Fejedelemasszonyunknak, 
Mária Terézia római császárnőnek, az özvegynek, Magyar- és 
Csehország királynőjének, Ausztria főhercegnőjének, a mi 
legkegyelmesebb asszonyunknak, továbbá a felséges és hatal
mas, győzhetetlen fejedelmünknek és urunknak, II. József 
római császárnak, mint uralkodótársnak, nemkülönben a szent 
Római Birodalomnak, továbbá császári és királyi felségeik ál
tal elénk rendelt minden tábornoknak és tisztnek, akik nekünk 
az ő nevükben most és a jövőben parancsolni fognak, különö
sen pedig ezredesünknek és az ő alezredesének, főstrázsames
terünknek, a többi fő- és alantas tisztnek engedelmeskedni 
fogunk, hozzájuk hűségesek és készségesek leszünk, őket tisz
teljük és becsüljük, parancsaikat és tilalmaikat híven meg
tartjuk, éjjel és nappal, menet alatt és őrségen, az ellenséggel 
szemben csatákban, ütközetekben és összecsapásokban, várak 
megszállásában és minden más alkalommal, vízen és szárazon, 
ahogy a helyzet magával hozza, s ahogyan és ahol ő császári és 
királyi felsége szolgálata kívánja, magunkat oly bátor emberül 
s engedelmesen viseljük, mint az becsületes és derék katonák
hoz illik, s megtenni tartozunk; ő császári és királyi felsége 
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álta~ megerősített hadicikkelyeket minden pontjával és zára
<l~kaval mindenkor meg~artjuk, ő császári és királyi felsége 
mmden ellensége ellen kivétel nélkül, mindenkor kötelesség
szerűen becsülettel. vitézül és férfiasan harcolunk és hadako
zunk, azokkal a legki ebb egyetértésbe em ereszkedünk; 
ezredünket, századunkat, csapatainkat vagy zászlóinkat el 
nem hagyjuk, hanem azzal élünk és halunk, úgy segítsen min
ket az Isten és a Szent Evangélium. Ámen. 

S. hogy mindenki tudja meg, milyen nagy dolog az eskü, 
s m1~yen szörnyűsége bűn a hamis eskü vagy az eskü meg
szegese, meg kell mondanunk, hogy aki az ellen vét, a világi 
büntetésen kívül I ten bosszúját is magára vonja. Kérjük 
Istent, hogy ez a bűnö soha .-igaszra és segítségre ne számítson. 
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HENRY HUMPHREY EVANS 
LLOYD 

(1720-178?) 

Az elsll jelent/Is angol katonai szakért/!. Szinte valamennyi fontosabb európai hadsereg

ben szolgált. Francia, porosz, majd osztrák szolgálatban részt vett a hétéves háborúban 

- pl. Lacy segédtisztjeként az osztrák seregben -, majd 1761-ben újból II. Frigyesnek 

ajánlotta fel kardját. 1773-ban az orosz hadseregbe lépett, 1774-ben pedig visszatért Angliába. 

Ezzel aktiv katonai pályafutása végéhez érkezett. Hátralevő éveit Angliában és a kontinen

sen katonai elméleti művek lrásának szentelte. 
Lloyd rendklvUI alapos katonai, valamint földrajzi, kartográfiai és geometriai ismere

tekkel rendelkezett. Életében és alkotásaiban Is a hazátlan zsoldos és a tudós tMretikus 

keveréke. Korának tipikns gyermeke volt, ezért az ész, a tudomány mindenhatóságába 

vetett hit hatotta át minden munkáját. 
Katonai lróként a rendszerességre, a hadtudomány örök törvényeinek megállap!tására 

való törekvést tekinthetjük a legjellemzőbb tulajdonságának. Elismerte a hadtudomány 

létezését, sőt az egyik leglényegesebb és legnehezebb tudománynak tekintette. Ez a tudo

mány szerinte két részből áll: ,, ... az egyik a mechanikus rész, mely szabiílyokban rögzlthető, 

a másik, melyet nem tudok megnevezni, a háború legmagasabb rendű része, melyet sem 

meghatározni, sem megtanulni nem lehet" - az utóbbi a hadvezetés művészete, vagyis 

hogy a zseniális hadvezér miként alkalmazza a valóságban az elméleti munkákból leszúrt 

következtetéseket. 
Lloycl sokat tett " hadtudomány „mechanikus" részének kidolgozására. Fölöttébb nagy 

jelent&éget tulajdonltott a terep és a hadszlntér szerepének, s ő határo;-,ta meg első lzben a 

hadmti.veleti vona l fogalmát Is. 
Az első számottevő - s egyben nagy vitát kiváltó - had művészettörténeti munka; 

,,A legutóbbi németországi háború története" (The History of the late war ín Germany. 

London. 1781) - szintén Lloyd nevéhez fűződik. 
Lloyd munkásságában a korábbiaknál sokkal inkább érvényre jutottak az új burzsoá 

tudomAny és filozófia jellemvonásai. Nagy súlyt helyezett a gazdasági és politikai viszonyok 

pontos Ismeretére, ezek nélkül lehetetlennek tartotta a hadtudomány fejlődését. Nézetei 

annak ellenére, hogy merevek és doktrinérek voltak, s a legtöbb részletkérdésben ma már 

teljesen elavultak, korukban a legfejlettebb, leghaladóbb katonai elméletek közé tartoztak. 

Munkái közül még: ,,Katonai emlékiratai" (Military memoirs. 1780), valamint a had

művészet elveit legvilágosabban összefoglaló német nyelvű szemelvényes kiadást, ,,Tanul

mány a hadművészet általános törvényeirlíl" (Abhandlung über dle allgemeinen Grundsiltze 

der Kriegskunst. Wien. 1785) emelhetjük ki. 
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.A HAD1IŰVELETI VONALRÓL 

( Abhandlung iiber die allgemeinen Grundsö.tze der Kriegakunst. 

Wien, 1784. 182-188. p.) 

Ha tatárok módjára e ak rabolni és fosztogatni vonulnánk 
be egy országba, akkor éppúgy, mint azoknak, csak könnyű
lovassággal kellene rendelkeznünk. Egyik oldalról berohan a 
sereg, mindent elvesz, amit talál és egy másik úton gyorsan, 
amint csak lehet, eltávozik a zsákmánnyal. 

Ha valaki ezt a kegyetlen és embertelen harcmódot bevezet
né, 100 OOO köm1yűlovasával szép hadseregeink, tüzérségünk, 
nehéz svadronjaink tb. ellenére rövid idő alatt egész Euró
pát végigpusztítaná. A háborúban ugyanis minden a moz
gékonyságon múlik, é éppen ez az, ami teljesen hiányzik had
seregeinkből. Váraikhoz vannak kötve, ott vannak még rak
táraik is, így azután hú z mérföldnyi utat sem tehetnek meg. 
Állandóan egy szűk körben forgolódnak, amelynek közép
pontja a raktár. 

A tatároknak ninc raktáruk, de nincs is szükségük rá. 
Gyors mozgásuk miatt mindent a helyszínen kell megtalál
niuk és meg is találják . .Amikor viszont mi nyomulunk előre 
nehézkes hadseregeinkkel az ellenséges országban, akkor min
dig egyik vagy másik tartomány, vár stb. elfoglalására gon
dolunk. Miután azonban menet közben semmilyen hadianya
got nem találunk, bizonyo állandó és meghatározott pontjaink 
vannak, ahol lőszerünket és készleteinket hagyjuk és innen 
szállítjuk a hadsereghez. Ha azonban támadó háborút vise
lünk, a hadsereg ezektől a megadott pontoktól, más meghatá
rozott pontok felé halad az ellenség országában. Ha védő-
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háborút viselünk, akkor saját országunk határán levő egyik 
ponttól haladunk a másik felé. 

Azt a vonalat, amely ezeket a pontokat összeköti, és ame
lyen a hadseregnek működnie kell, hadműveleti vonalnak neve
zik. Ez a vonal az eddig említettek közül a legfontosabb, mert 
elsősorban ennek helyes vagy helytelen kiválasztásán múlik 
a háború kimenetele. Ha rosszul választjuk ki, akkor bármi
lyen szembetűnő sikereket arassunk is, végeredményben 
semmire sem megyünk. 

Ezt a tételt egy példával igyekszem megvilágítani. Vegyünk 
egy hadsereget, amely 40 OOO gyalogosból és 10 OOO lovasból 
áll, s ehhez számítsuk még hozzá a tüzérség, a kenyérszállító 
kocsik és a tisztek stb. lovait, ami további 10 OOO, ha nem több 
lovat tesz ki. A hadsereg Exeternél van, és London felé akar 
előnyomulni: összes raktárainak Exeternél kell lenniük. Én a 
magam részéről, mint ellenség megelégszem 30 OOO emberrel. 
Táboromat a lehető legközelebb verném fel Exeterhez; így 
késztetném az ellenfelet néhány előnyös állás elfoglalásával 
an-a, hogy 14 napi menettel Dorchesterre és Blandfordra 
jöjjön. Mindeddig szemben állnék fel vele, és csak kisebb por
tyákat küldenék szárnyaira. Amikor azonban 6 vagy 9 mér
földre ért Exetertől, ahonnan ellátását kapja, akkor nem szem
ben foglalok vele állást egész erőmmel, hanem 10 OOO embert a 
menetvonalán állítok fel, 10 000-et a bal szárnyára, a harma
dik 10 OOO embert pedig a hadműveleti vonalára, amely tábo
rától egészen exeteri raktáráig húzódik. Négy-öt csoportot 
osztanék el ezen a vonalon, s így egyik végétől a másikig meg-
zakítatlan láncot alkotnék, úgyhogy egyetlenegy kocsi sem 

haladhatna el észrevétlenül, egyik vagy másik portyám meg
támadná. Száz ember száz kocsit semmisíthet meg; nem kell 
mást csinálniuk, mint a kocsisokat elkergetni, a lovakat el
venni vagy leölni, vagy pedig a kocsikat darabokra törni stb. 
Az ellenség tehát arra kényszerülne, hogy erős csapategységet, 
pl. 10 OOO embert rendeljen ki, hogy a nagy szállítmányát fe
dezze. Ekkor egész hadseregemmel jobb oldali irányba moz
dulok el, úgyhogy a bal szárnyam ferdén fog állni az ellenség 
bal szárnyához képest, míg közepem és jobb szárnyam néhány 
mérföldnyire a hátába kerül. Most már akárhogyan is osztja el 
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fedezetét, részben a szállítmány elején, részben a közepén, 
részben a végén, sem 10, sem 20 ezer ember nem tudja megmen
teni. Ezeknek ugyanis a szállítmány mellett kell maradniuk és 
sem ettől, sem pedig állásaiktól nem távozhatnak el, ezzel 
szemben én csapataimat tetszés szerint alkalmazhatnám és 
küldhetné'm támadásra, ott, akkor és úgy, ahogy akarom. 
Megtámadhatnák és feltarthatnák a fedezetet valamilyen szűk 
útban vagy erdőben, aminek következtében az egésznek meg 
kell állnia. Eközben 2-3000, kis portyákra felosztott ember 
az egész szekéroszlopot, egyik végétől a másikig megtámadná. 
Csak egyetlenegy helyen sikerüljön támadásuk, rövid idő alatt 
az egészet szétszórják. 

Tanácsos lenne erőink nagyobb részével a fedezetnek azt a 
részét megtámadni, am~ly a szállítmány élén menetel, s akkor, 
mikor a táborból 2 vagy 3 mérföldre ért. Ebben az esetben a 
fedezetnek ezt a részét teljesen elvágnók a zömtől. Erre az 
ellenségnek vissza kellene fordulnia, hogy segítségére siessen a 
fedezetnek. Ez azonban nem olyan könnyű, mert hadseregünk 
közepe és bal szárnya hátában és szárnyain, visszavonulási 
útján van. Egész bizonyos, hogy elkésne és nem akadályozhat
ná meg szállítmánya szétszórását. Nos, éppen ez lenne a cé
lunk. 

Más feltevés szerint: az ellenség ne 6 vagy 9 mérföldre legyen 
Exetertől , hanem 21-22-re, pl. Salisburynél, és egész ellátását 
még mindig Exeterből vagy valamilyen más, de szintén 22 
mérföldre levő helyről kapja. Megállapíthatom, hogy ebben az 
esetben az ellenség nem tartózkodhatna 14 napig ebben a tá
borban, még akkor sem, ha semmi más nehézsége sem lenne az 
utánszállításnak, mint a ho szú út, az időjárás viszontagságai 
és más véletlen dolgok. 

Lehetetlen egy 50-60 ezer embert számláló hadsereg ellá
tásához szükséges lovat, illetve járművet beszerezni, eltartani, 
valamint a 44 mérföldre és 220 menetnapra a táborhoz ide-oda 
mozgó fedezetet élelemmel, takarmánnyal és lőszerrel ellátni. 
Annyira meg vagyok győződve, hogy egyáltalán nem kétséges, 
hogy még egy 20 OOO gyalogosból és 5000 lovasból álló had
sereg is, amely ellátá át csupán 20 mérföldről kapja, 8 napon 
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belül táborbontásra kényszerül, hogy szállítmányai elé mene
teljen és részekre tagozódjék, másként megsemmisül. 

E természetes és kikerülhetetlen nehézségekhez vegyük még 
hozzá azokat is, amelyeket egy ügyes hadvezér az előbb elmon
dott elvek betartásával okoz az ellenségnek, és beláthatjuk, 
hogy nincs hadsereg, legyen akármilyen erős vagy gyenge, 
amely 20 mérföldes hadműveleti vonalon működhetne, feltéve, 
hogy mindkét fél meg tud maradni a mezőben. Épp ezért arra 
kell törekednünk, hogy a nagy csatát elkerüljük. 

Minél több erdő, hegy, folyó, mélyút stb. van egy országban, 
annál nagyobb nehézségekkel találja magát szembe az ellen
ség. Minél több keresztút van, annál előnyösebb számunkra, 
mivel ezek alkalmat adnak, hogy állandóan az ellenség had
műveleti vonalai ellen működhessünk. Ilyen országban szinte 
mindenütt előnyös lesállásokat foglalhatunk el az ellenség 
portyázóival szemben. Aki mindazt átgondolja, amit mondot
t unk, meggyőződik róla, hogy az ellenség rajtaütésétől való 
félelem alaptalan. 

Ebből az okoskodásból, amelynek helyességéről a tapaszta
lat győzött meg bennünket, világossá válik, hogy miért 
maradtak eredménytelenek Anglia vállalkozásai Amerikában, 
és hogy miért nem voltunk képesek 10 mérföldre benyomulni 
az országba, és miért nem tudtunk még egy 4-6 mérföldnyire 
fekvő állást sem megtartani az ország belsejében. Mindezekből 
következik : 

Először: hadműveleti vonalunk kiválasztásánál, ha a táma
dásra kiszemelt terület jellege és raktáraink helyzete ilyen 
szempontból valamennyire is szabad választást enged, arra 
kell töredeknünk, hogy a legrövidebb és a legkönnyebb le-

gyen. h d " 1 · 1 . ' l l h 
Másodszor: a a muve et1 vona 1ranya o yan egyen, ogy 

hogy az ellenség ne fenyegethesse szárnyainkat, következés
képp hadműveleti vonalunkat. Ez azonban elkerülhetetlen, 
ha a menetvonalunktól jobbról vagy balról fekvő tartományok 
az ellenség kezén vannak. Minél messzebb nyomulunk előre 
egy ilyen vonal mentén, annál biztosabb, hogy vereséget szen
vedünk, ugyanis rövidesen egyáltalán nem lesz hadműveleti 
vonalunk; teljesen körül leszünk véve és elveszünk. 
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Harmadszor: a hadműveleti vonal valamilyen döntő pont felé 
vezessen: egyébként még a legszerencsésebb hadjáratok sem 
hoznak olyan eredményt, ami megérné a fáradságot. 

Miután a ~10hézségek abban az arányban növekednek, ahogy 
hadműveleti vonalunk hossza nagyobbodik, két egyforma erős 
hadsereg közül az lesz előnyben, amelynek rövidebb a hadmű
veleti vonala, sőt még akkor is fölényben lesz, ha jóval gyen
gébb, feltéve persze, hogy okosan és tevékenyen működik. 
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JACQUES DE GUIBERT 
(1743-1790) 

A feudális hadtudomány utolsó jelentős képviselője. Katonanemesi családból származott, 
már gyermekként atyja oldalán részt vett a hétéves háború csatáiban. (Rossbach, stb.) 

1768-ban már ezredessé nevezték ki. 
Fő művét: Általános értekezés a taktikáról (Essai général cle tactique) 1772-ben adták ki, 

s azonnal felkeltette kortársai figyelmét. Ettől kezdve gyorsan emelkedett a katonai rang

létrán. 1782-ben dandártábornokká, 1788-ban tábornokká nevezték ki. Már 1774-től Saint

Germaine hadügyminiszter katonai tanácsadója, majd 1787-1788-ban előadója lett. 
A forradalom kettétörte pályáját. Nem választották be a bourges-i rendi gyfüésbe, majd 

röviddel később, 1790 májusában meghalt. 
Gulbert munkásságAt katonailag forradalminak, politikailag ellenben reakciósnak tekint

hetjük. A feudális abszol(1t monarchia tántorlthatatlan h!veként arra törekedett, hogy a 
meglevő társadalom keretein belill tökéletesltse a hadsereget. Nem filozófus, bár Montesquieu 
és az enciklopédisták elvei rá is hatottak, ezért Lloyddal ellentétben, nem klsérelte meg, 
hogy a hadtudomány örök elveit rendszerbe foglalja. Művei !gy szinte teljesen gyakorlati 

Jellegűek. Azonban a mai olvasó számára is nagyon érdekesek és tanulságosak. Meglátásai 
ugyanis a hadtudomány valamennyi ágában figyelemreméltóak. Kitűnő megfigyelő, a leg

több esetben előre látta a hadseregek, a hadművészet fejlődésének várható irányát. Stratégiai 

nézeteiben pl. szinte teljesen Napóleon el6hlrnöke. ,,Támadás a végsőkig", ,,Különváltan 
menetelni, de egyesülten harcolni", ,,A háború tápl/tlja a h(,borút", nemcsak közismert 

napóleoni axiómák, hanem Guibcrt műveiben is megtalálhatók. 
Munkált alapos szakmai felkészültség mellett lrói erényei, jó szerkezet, olvasmányosság, 

szellemesség le jellemzik. Műveiből az Értekezés mellett A modern háború rendszerének 

védelme (Défeose du systeme de guerre moderne. Vol. 1-2. Paris, 1779.) és a Tanulmány a 
hadseregről (Tralté de la force publlque. Paris, 1790.) emelhetők ki. 
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A MODER.i: HÁBORÚ RENDSZERE 

( Essai général de tactique . Tom. 1-2. Liege, 177 3. I. 137 -142. p.) 

Ha a (had)művészet szemszögéből nézzük, a háború összes 
valaha is létezett rendszerei közül napjainké a legtudományo
sabb és legtökéletesebb, ugyanakkor pedig ha kiszámítjuk 
hatásait és eredményeit, a legelőnyösebb a kormányok és 
nemzetek szempontjáhól , a legkevésbé pusztító és bajt hozó, 
a béke és a birodalmak legbiztosabb megőrzője. 

Mindenekelőtt fogadjuk el azt a vitathatatlan tényt, hogy 
a filozófia hiába emeli fel hangját a háború ellen, annak alkal
mazását nem szünteti meg. Hogy a háborút megszüntethessük, 
meg kellene semmisíteni a szenvedélyeket; angyalokból álló 
nemzeteket kellene teremteni. De még ebben az esetben is 
tanúi lehetnénk annak, amint a gőg és a becsvágy teremtőjük
kel vitába kényszerítené őket. Ha pedig a háború az emberi 
nem szenvedélyeinek elkerülhetetlen következménye, akkor 
szükség van egy művészetre, amely szerint hadakoznak, és 
szükség emberekre, akik neki szentelik életüket. 

Hagyjunk fel ezekkel az agyrémekkel és beszéljünk arról a 
két módról, ahogyan a népek, ókoriak és modernek, vitáikat 
a leggyakrabban, a legmegszokottabban intézték. Az egyik az, 
amikor a háborút önmagában viselték, azaz abban a pillanat
ban ragadtak fegyvert, amikor a háború kitört, kiválasztották 
maguk közül a legfiatalabbakat, a legerősebbeket, a legbuz
góbbakat, a legnemesebbeket és ezzel a többé-kevésbé formát
lan tömeggel hadakoztak, és azt hol kommunális, hol lovagi, hol 
nemesi felkelő, hol pospolita csapatoknak,240 hol pedig milíciá
nak nevezték. A má ik mód, hogy állandóan és nagy költségek 
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árán (hivatásos - a ford.) hadsereget tartanak lábon, amelyet 
békében előkészítenek, fegyelmeznek, kiképeznek a háborúra, 
és amelyre a nemzetek rábízzák védelmüket. E hadsereg mö
gött, kivéve azt a vidéket, amely a hadszínteret alkotja, az 
emberek vetnek és aratnak, élvezik az élet minden örömét, s 
legfeljebb kíváncsiságból vagy személyes érzelemtől indíttatva 
vesznek részt a háborúban, és mindazok az események, ame
lyeket a háború elindít, már merő történelmi álomképek, ami
kor hozzájuk eljutnak. 

A biztonság, részben a szükség, a modern nemzetek érdeke 
azt követeli, hogy a hadakozást reguláris csapatokra bízzák 
sokkal inkább, mint hogy a háborút önmagunk (vagyis a pol
gárok - ford.) viseljék. 

Ha kormányformától függetlenül mindenkinek részt kell 
vennie az adózásban, a közös védelem kétségtelenül a leg
szentebb kötelesség, és mindenekelőtt a véradó az, amely alól 
a legősibb intézményekben sincs joga kivonnia magát senki
nek. Nos, itt van az államadósság, itt van az adó, amellyel a 
nemzet által eltartott hadinépek enyhítik a magisztrátusok, a 
kereskedők, a tudósok, a művészek, a családatyák helyzetét, 
még azokét az állampolgárokét is , akik csak tehertételei az őket 
tápláló anyaföldnek, és akik semmit nem tesznek érte. 

Ezek után olvasómra bízom annak megítélését, hogy igaz
ságos-e, hogy a katonák ellen deklamálnak, hogy a zsoldos 
lealacsonyító címével illetik őket, és hogy állandóan sajnálkoz
nak a rájuk fordított kiadások felett. Es mennyivel inkább 
mondható a katonákról, hogy zsoldosok, mint a magisztrátus
ról, amely fizetést kap, és az írókról, művészekről , akik ellátást 
élveznek~ Ha a fizetések nagy átlagát nézzük, és más hivata
lokéval hasonlítjuk össze, az övéké a legkisebb. Végül, ha az 
ellenszolgáltatást nézzük: a többi hivatásbeli idejét adja, 
ezek vérüket és életüket . .. 

De nemcsak ebből a szempontból kedvezőbb az emberiség 
számára a háború modem rendszere. Napjainkban a háborúk 
nem is olyan rettenetesek. A csatán kívül nem ontanak vért; 
tisztelik a hadifoglyokat, nem rombolják le a városokat, 
nem égetik fel a falvakat. A filozófia, a felvilágosodás, az er• 
kölcsök általános megszelídülése kétségkívül hozzájárultak 
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ehhez a forradalomhoz, ami ugyanakkor mégis a háború mo
dern rendszeréből is fakad. 

Hajdanában, amikor a háborút nemzeti alapokon viselték, 
amikor azt a nemesség és ideiglenesen egybegyűjtött vazallu
sai tartották fenn, a győzelem, valamely ország elözönlése, egy 
város bevétele szükségképpen maga után vonta a rombolást é 
a pusztítást. Minden ország, melyet saját lakosai védtek, szinte 
elkerülhetetlenül ki volt téve effajta csapásoknak. Azt remél
ték, hogy azáltal megfélemlítik és fegyverletételre késztetik 
őket. Abban az időben a győző a fosztogatást a védekezéssel 
szemben megtorlásnak tartotta. Úgy hitték, hogy a rombolás
sal és a pusztítással gyengítik az ellenséget, s valójában gyen
gítették is. Végül is igen nehéz megállni, hogy akaratlanul is 
ne kezeljék szigorral a lakosságot, amely a minap még fegyvert 
tartott a kezében. Ez a szigor szinte a természet törvényéből 
következik; ugyanis úgy tűnt, hogy az országlakó, miközben 
védekezik és kiontja a hódító vérét, mindennel, amije van, 
a hódítás díjává és tárgyává vált. Imigyen, a híres harmincé
ves háborúban Magdeburg, melyet lakói védtek, nem volt más, 
mint hullák és romok halmaza. Németország szinte egész ter
jedelmében és szinte minden tekintetben a pusztulás színterévé 
vált. Mostanában látjuk Amerikában, hogy a háború sokkal 
szörnyűbbé és sokkal kegyetlenebbé vált, mivel a lakosság is 
részt vesz benne. Az angolok, akik az összes többi háborújuk
ban oly humánusak és nagylelkűek, ebben borzalmas dolgokat 
követnek el. A filozófia szemrehányást tehet nekik, de az ösz
szes ok, amire hivatkoztam, igazolja őket. 

Az Európában szokásos háború modern rendszere a had
sereget és a nemzetet két egymástól teljesen különálló osztály
lyá változtatta. Annak az országnak a lakói, ahol a háborút 
viselik, csupán nézők. Egy hallgatólagosan elfogadott erős 
konvenció őrzői, és szentként tisztelik őket még a győztesek 
is. Láthattunk napjainkban karddal bevett városokat, amelyek 
nem szenvedtek fosztogatást; ez azért volt, mert lakóik nem 
vettek részt a védelemben, márpedig barbárság lenne, ha olyan 
ellenállás miatt érné őket megtorlás, amelyben részt sem vet
tek. A hadsereg elfoglal egy országot, és az ország alig veszi 
észre, hogy gazdát cserélt. A hódító hadsereg nem okoz több 
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terhet, mint az, amely védte. Gyakran az a kontribúció, 25° 

amit fizet, kevésbé terhes, mint a saját fejedelmének fizetett 
adó, mivel a katonai kivetést sokkal közvetlenebb és egyszer
rűbb úton-módon fizetik, hiszen az adóhoz a beszedés pénzügyi 
terhei is csatlakoznak és mindaz a visszaélés, ami ezzel jár. 
Végül pedig, ha a nagyszámú hadseregek és hatalmas felszere
lésük sokkal jobban kimerítik is a vidéket, viszont arra is rá 
vannak kényszerítve, hogy gazdálkodjanak a készletekkel és 
ügyeljenek a rendre és a fegyelemre; sokkal több pénzt hagy
nak az országban, mint amennyit kivisznek, így inkább áradat
hoz hasonlítanak, amely miközben pusztít, termékenyít is, 
és amely a termékenységnek új csíráit hagyja maga után. 
Flandriát sokszor érte ez a megpróbáltatás, és Hessen, amelyet 
a háború után tíz évvel volt alkalmam látni, ugyanezt a képet 
mutatta ... 

Napjainkban a modern háború rendszere sokkal inkább, 
mint bármikor, a védekezés felé fordult. Ez lehet visszaélés, ez 
lehet a hadművészet bűne; mellette és ellene egyaránt lehet 
érvelni; az azonban bizonyos, hogy minden előnyös a nemzetek 
nyugalma és a birodalmak biztonsága szempontjából. A de
fenzívának ez az uralkodóvá válása a háború modern rendsze
rében jelenlegi fegyvereink jellegéből ered, mivel sokkal alkal
masabbak a védekezésre, mint a támadásra; abból a fölény
ből, amit az állások kölcsönöznek a védőnek a támadó felett; 
abból a szokásból, ahogyan napjainkban a hadseregek feláll
nak; abból a támasztékból, amelyet a várak jelentenek; 
abból az irdatlan vonat- és tüzérségi felszerelésből, amelyet 
napjainkban a hadseregek magukkal visznek; abból a zavar
ból, ami mindebből a nagy manőverek és az élelemellátás 
szempontjából származik; végül abból a nehézségből, amit a 
támadás szempontjából mindez a zavar és akadály okoz: 
mert szemben az előítélettel szentesített véleménnyel, kivéve 
azt a nagyszabású védelmet, amelyet Turenne hajtott végre 
1675. évi hadjáratában, és amely egyidőben cselekvő volt és 
támadó, napjainkban a támadó háborút tartjuk a legnehezebb
nek, részben e zavarok és akadályok, részben a védelem 
tökéletesedése miatt. Véleményünkben az erősít meg, hogy az 
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összes középszerű generális többé-kevésbbé érti a védelmet, de 
csak a legkiválóbbak értenek a támadáshoz ... 

Mik tehát azok a következtetések, amelyeket le akarok von
ni ebből a hosszadalma tárgyalásból 1 Ezek a következőben 
foglalhatók össze: a háború kétségtelenül istencsapás, de el
kerülhetetlen. 

Hogy minél ritkábbá tegyük a háborút és hogy minél job
ban eltávolodjunk tőle, vagy fegyverezze fel magát Francia
ország annyira, hogy elvegye szomszédai kedvét a támadástól, 
vagy pedig ne tegyen semmi olyat, ami sérti érdekeiket. 

Ha úgy látjuk, hogy országunknak feltétlenül sereget kell 
fegyverben tartania, ez a hadsereg feleljen meg a királyság 
nagyságának, népességének, politikai rendszerének és az ösz
szes egyéb körülményeinek. :Minden módon arra kell töreked
nünk, hogy ezt a hadsereget a lehető legnagyobb gazdaságos
sággal tartsuk fenn, mert kétségtelenül nagy baj, hogy két
szer-háromszor annyit költünk rá, mint a többi hatalmak, de 

ha már olyan az ország alkotmánya, hogy vagy nem tud
ják, vagy nem merik, vagy nem akarják orvosolni azokat a 
visszaéléseket, amelyek előidézik ezt a szembeszökő különb
séget, akkor nincs má hátra, mint hogy szemet hunyjunk 
a költségek felett, és kerüljön, amibe kerül, állítsuk fel a had
sereget; bármilyen drága ugyanis ez, az országnak képesnek 
kell lennie arra, hogy megvédje birtokait és begyűjthesse 
annak termését, amit elvet; meg kell őriznie tekintélyét és meg 
kell védenie magát az elözönléssel szemben. Legdrágább és 
legterhesebb a félhadsereg fenntartása, azzal ugyanis soha nem 
tarthatjuk azt a színvonalat, amely politikánknak, rangunknak 
és az általunk játszani kívánt szerepnek megfelel; azt a kia
dást kell valójában sajnálni, amely elégtelen. 

Ha már hadseregünk van, akkor kiképzés és fegyelem szem
pontjából legyen legalábbis egyenlő, de ha lehet, magasabb 
értékű a többi államok hadseregeinél. Ha valami drága, akkor 
a közepes értékű hadsereg az, akár a jelenben, akár a jövőben; 
a költsége ugyanis nem kisebb, mint egy jó hadseregé, a hábo
rúban pedig a győzelmek által kamatozik a befektetett pénz. 

Ahhoz, hogy kitűnő had eregünk legyen, mindenekelőtt az 
kell, hogy katonás szelleme legyen; ha ez a szellem a nemzet-
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ben meggyengült, akkor fel -kell újra támasztani és meg kell 
őrizni a hadseregben. A kormányzat legfőbb kötelessége az 
legyen, hogy ezt a szent tüzet élesztgesse, mert ha kialszik, 
Róma sorsára jut. 

A nemzet egésze nem akarhat, nem kívánhat, nem áhíthat 
mást, mint a békét, mert minden más lúvatás csak általa vi
rágozhat; a hadseregnek azonban szomjaznia kell a háborút ... 

A katonai mesterség nem az ész és a filozófia mestersége; 
ez egy természetellenes hivatás, amelynek mozgalmait állan
dóan el kell fojtani. Oly mesterség ez, amelyben az erkölcsök 
nem lehetnek túlságosan szelídek, mert ha azok, könnyen 
elpuhíthatják a katonás hajlamokat. Olyan mesterség ez, 
amelyet szeretni kell, hogy jól végezhessük, és egyenlő képes
ségek mellett az végzi legjobban, aki leginkább szereti. Végül 
pedig olyan mesterség ez, amelynél gondosan meg kell őriz
ni a dicsőség és a becsület presztízsét, amely felemeli és 
megnemesíti; ha ugyanis a mesterséget gyakorlók elkez
denek rajta elmélkedni és filozófusok módjára kezdenek 
érezni - amit azok biztosan jobban csinálnának -, ez azt 
jelentené, hogy felhagynánk vele, vagy csak lagymatagon 
gyakorolnák. 

Igen veszélyes, rosszul átgondolt, világosságot igen nélkü
löző filozófia az - bármennyire gőgösen tart igényt arra, hogy 
szétterjedjen - , amely a háborút, a hadművészetet és a ka
tonai hivatást csepüli. Sokkal több okunl{ lenne leszólni a 
tengeri kereskedelmet, mivel a viharok, a betegségek és a 
tengerészettől elválaszthatalan szerencsétlenségek évente sok 
embert pusztítanak el; az amerikai szigetek birtoklását, mivel 
az oda jutó európaiak legnagyobb része ott is leli sírját; a 
bányák kiaknázását, bármilyenekről is legyen szó, mivel nincs 
bennük olyan pont, amely ne lenne egészségtelen és gyászos 
az ott dolgozó munkásoknak. Ha azt vesszük, tulajdonkép
pen nyugodtan meglehetnénk anélkül, hogy kapcsolatban áll
junk azokkal a nemzetekkel, akiktől végtelen tengerek válasz
tanak el. Nyugodtan lemondhatnánk a cukorról, a kávéról, az 
indigóról; meglehetnénk kobalt, arzén, salétrom stb. nélkül , 
de életbevágóan fontos, hogy az országot megvédjük és hogy 
biztosak lehessünk abban, hogy egy másik nép, amelyet gaz-
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daságunk és gyengeségünk egyaránt támadásra csábít, ne tá
madjon ránk és ne űzzön el (hazánkból - ford.). 

A modern háború rendszere, az egyházi és filozófiai átkok 
helyett a népektől inkább elismerést, a kormányok részéről 
pedig a legnagyobb figyelmet érdemelne. 

A halhatatlan Bacon emlékezetes szavaival élve: ,,Abban a 
pillanatban, hogy egy termé zeténél fogva harcos nép elhanya
golja a fegyverforgatást és el tunyul, minden oldalról elözönli a 
háború áradata. Egy birodalom, amely elfajul, csak a gazdag
ságra gondol; az azonban c alétek szomszédai számára, akik 
kihasználva gyengeségét, meghódítják és zsákmányukká te
szik." 

A FERDE CSATAREND 

(Essai général... 51-60. p.) 

Láttuk, hogy a hadtudomány miként helyettesítette a 
párhuzamos csatarendet a ferde csatarenddel és miként tette 
a csatákat tudományosabbá és kevésbé véresekké. A vak sze
rencse játéka és a romlá helyébe a számítás és a kombináció 
játéka lépett. Igazán szerenc e, hogy a hadtudomány, amely a 
rombolás tudománya, miközben tökéletesedett, csökkentette 
a háború rombolóerejét. )lilyen szerencse, hogy most már a 
hadvezér ügyessége dönti el a csatákat, nem pedig a kiontott 
vér. Végül is igen tiszteletreméltó és igen bátorító a katonák 
számára, hogy egy olyan zázadban, amelyben az összes mű
vészet olyan nagy előrehaladá t tett, a hadművészet is érzi a 
felvilágosodás terjedé ének hatását. 

A ferde csatarend a leggyakrabban használt, a legtudomá
nyosabb, kombinációkra a legalkalmasabb csatarend, az a 
harcrend, amelyet mindig a jó hadvezérek által vezetett 
gyengébb hadseregek alkalmaztak; ez az ókoriaknak az a 
bizonyos híres csatarendje, amelynek belső mechanizmusáról 
azonban taktikusaik egyike em tájékoztatott minket. A po
rosz király251 volt a modern időkben az első, aki elvek alapján 
hajtotta végre, és aki a mai taktikához alkalmazta. 

Ahhoz , hogy egy c atarend ferde legyen, nem szükséges, 
hogy arcvonala pontosan ferde vonalat írjon le az ellenség 
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arcvonalához képest, mivel ritkán engedik meg a körülmények 
és a terep, hogy ilyesfajta szabályosság fennállhasson. így 
tehát ferdének nevezek minden olyan felállást, amelyben erő

in~ egy_~és~év?l és elitj~vel tá1;1adjuk ~eg az ellenséget, csapa
t~nk tobb1 reszét pedig hatokörén k1vül tartjuk; egyszóval 
mmden olyan harcrendet, amelyben az ellenség csatarendjének 
egy vagy több pontját támadjuk meg számunkra kedvező 
körülmények között, miközben a többi pontokon becsapjuk, és 
olyan helyzetet veszünk fel, hogy ne támadhasson meg. 

Így értve a dolgot, szinte az összes csatát, amely egy évszá
zada végbement, ferde csatarendben vívták meg, mivel (harc
cselekmények többnyire) a támadási pontokra korlátozódtak. 
Ezt a csatarendet azonban véletlenszerűen alakították meg, 
és a körülmények, vagy pedig a terep jellege írta elő. Előnyeit 
nem fejlesztették tovább, nem ismerték finomságait, nem tud
ták annak módját, hogy miként kell valamilyen meghatáro
zott ponton a pillanatnyi körülményeknek meafelelően meg
alakítani, sem azt, hogy miként kell már a ~enetrendben 
előkészíteni. Imigyen gyakran előfordult egy olyan művészet
ben, amely még csak bölcsőjében volt, hogy egy eszközt, 
amelynek sem tulajdonságait, sem használatát nem ismerték 
még, mechanikusan alkalmaztak. 

Ahhoz, hogy a ferde csatarend elméletét tökéletesen kifejt
hessük, bele kell menni a részletekbe, amelyek segítségével 
lépésről lépésre tárgyalhatjuk elveit, tárgyát és alkalmazását. 
~findenkinél nagyobb ellensége vagyok a hosszadalmaskodás
nak; az elméleti művekben azonban meg kell győzni az olva
sót, a meggyőzéshez azonban néha el kell mélyedni. 

~findenekelőtt különböztessük meg a ferde csatarend két 
fajtájá~: az egyik az elv szerinti ferde csatarend, a tulajdon
képpem, tehát az, amelyben a hadsereget az ellenség arcvona
lához képest valójában ferdén állítjuk fel; a másik a körülmé
nyek diktálta ferde csatarend, tehát az, amelyben a hadsere
get ugyan ne_m állítottuk fel ferdén az ellenség csatarendjéhez 
képest, mégis, akár a terep alakulása, akár mozdulataink 
ügyessége következtében olyan helyzetben van, hogy az ellen
séget egy-két ponton támadja, másokon pedig hatáskörletén 
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kívül áll. Egymás után fogok besz~lni e két mód mindegyiké
ről és éreztetni fogom különbségeiket. , , , 

A tulajdonképpeni ferde csatarend ket módon alak1t?ato 
meg: vonalban, vagy lépcsőzetesen, A vonalban megalak1tott 
ferde csatarendnél a felállást arcvonallal és nyolcadf?r~ulatt~l 
alakítják meg; az összes zászlóalj és eszkadron ermtkez1k 
egymással és egy vonalban áll. , , 

A lépcsőzetesen megalakított f~rde, csata:endnel a szomsze
dos zászlóaljak és eszkadronok túlszarnyalJák e~ym~t __ ab~_a1; 
az irányban, ahol támadni akarunk, . mégpedig ~ulonbozo 
mértékben, attól függően, hogy mennyi csapatból allanak_ az 
egyes oszlopok, és hogy milyen f~rdeség~t akarunk ~,1 ~ 
csatarendnek. Az egész támadó resz eközben egy eloreallo 
kalapácsot alkot, és a rendes felállásban van. 

A lépcsőzetesen megalakított ferde cs_atarend~t, amelyet 
minthogy zászlóaljak és eszkadronok szermt alak1t~nak ~eg, 
megalakíthatjuk - és így ö zehasonlíthatatlanul Jobb 1s, -
ezredek és brigádok szerint, sőt még nagyobb egységenkent 
is, amikor is ezek az eg ségek lépcsőz~tesen áll1:~k fel egy
mástól, úgy, hogy szükség ,es?tén seg1tséget nyuJthassanak 
egymásnak, és hogy olyan allasokat foglalhass~nak el, am~
lyek leginkább megóvják a megtámadtatástól, es félrevezetik 

az ellenséget. H • •• •• l „ 
A csatarend vonalas és lépcsozetes módJa kozul az e so 

elem, és tisztán módszeres. Jól alkalmazható kikép~ő tábo
rokban, ahol megkezdhetjük a ferde csa_tarend megertetését 
a táborokkal, és annak célját. A má,sodik, amely nem ~ás, 
mint az első következménye, egyszerúbb, megalakítása kony
nyebb, minden terepen alkalmazh~~ó, és ha a csatarendet 
megalakítottuk, manőverre és, akmor~. ~-o~kal alkalm~abb. 
Ezt kell alkalmazni a háboruban, kulonosen ha brigádok 
vagy nagy egységek szerint alakítjuk meg a lépcs~ke~, ame
lyek célja, hogy távol tart ák magukat az ellensegtol vagy 
félrevezessék. 

A különböző ferde c atarendeket többféleképpen képez-

hetjük: 
1. Már előre megadjuk az oszlopoknak azt a ferdeséget, 
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amivel _rendelkeznie kell a csatarendnek, mégpedig úgy, 
hogy szmte orgonasípok módjára állítjuk fel őket. Eszerint: 

2. Az oszlopok élét az ellenség arcvonalával párhuzamosan 
állítjuk fel, imigyen bizonytalanságban hagyva őt a felveendő 
alakzatról, majd elkezdünk manőverezni, részben előre, azért, 
hogy a leggyengébbnek felismert pontra vessük magunkat és 
ott fejlődjünk fel, részben hátra, hogy visszahúzódva csata
rendünknek kiürített és harcba bocsátani nem akart részeit 
kivonjuk az ellenség hatóköréből. 

3. A lépcsőket nagy egységenként alakítjuk meg, és az 
oszlopokat vagy az oszlopokat alkotó részeket azokra a pon
tokra irányítjuk, ahol fel kell fejlődniük. 

4. Végül pedig úgy is meg lehet alakítani ferde lépcsőben, 
hogy egy már megalakított párhuzamos csatarendből kiindul
va a támadó zászlóaljak előre mennek, és azok, amelyeknek 
ki kell tartani, és amelyekkel nem akarunk harcba bocsát
kozni az ellenséggel, egymást követően folyamatosan hátra 
maradnak, mégpedig olyan távolságra, amely a csatarend 
szándékolt ferdeségének megfelel. Azok a tisztek, akik a 
porosz király kiképző táborában ezt az alakzatot néhány 
zászlóaljjal meg akarták alakítani, tévedtek, amikor azt hit
ték, hogy ez a mód egy egész hadseregre is alkalmazható. 
Ez az alakzat csak egyes csoportokra vagy a vonal egyes 
részeire alkalmazható, amelyeknek támadniuk kell, amikor is 
az erők egy részével egymást követő támadásokat hajtunk 
végre, míg a többit tartalékban tartjuk az ellenség tűzhatás
körletén kívül. Egy egész hadsereggel ugyanis egyedül oszlop
ban végrehajtott mozdulatokkal alakíthatjuk meg a csata
rendet, mivel minden olyan manőver, amit széles arcvonalon, 
csatarendben hajtunk végre, túlságosan lassú, nehézkes és igen 
sok időt és előnyt ad az ellenségnek, hogy ellenintézkedéseket 
tehessen. 

A ferde csatarendet jobbra, balra és középre alakíthatjuk 
meg, ami azt jelenti, hogy ennek a csatarendnek a segítségé
vel az ellenséget tetszés szerint támadhatjuk meg e három 
pont egyikén, miközben a csatarend többi részét harcon 
kívül tartjuk. 

A ferde csatarend ferdeségének mértékét, akár vonalas, 
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akár lépcsőzetes alakzatról legyen szó, az ellenség erejéhez, 
tudásához, bátorságához, különösképpen pedig a terep adott
ságaihoz alkalmazkodva kell szabni: ti. a vé~eleinflek azok
hoz az előnyös pontjaihoz, amelyeket a terep biztosit ~zoknak 
a részeknek, amelyeket harcon kívül akarunk tartam. Ilyen
formán minél erősebb, ügyesebb és manőverképesebb az ellen
ség, és minél inkább arra törekszünk:, hogy a cs~tarend g}'.'~nge 
és védekező részeit távol tartsuk tole, annál mkább szuksé
ges, hogy a csatarend ferde arcvonalának iránya szöget zárjon 
be az ellenségnek azzal a szárnyával, amelyet megtámadu~. 
Végül is alig lehetséges erre nézve általános elvet me_g~zabm: 
a terep jellege ugyanis olyan lehet, hogy egyes pontJam ~át
rány nélkül közelítjük meg az ellenséget azokk_al a _részemk
kel amelyekkel védelemben akarunk maradni, mivel azon 
állá.sok révén, amelyeket ezek a pontok kínálnak, csapataink 
és az ellenség között olyan akadályok keletkeznek, amelyek 
meggátolják abban, hogy eme gyenge részek ellen támadást 
intézzen. Még alkalmam le z visszatérni erre a pontra akkor, 
amikor a ferde csatarend második fajtájáról beszélek. . 

Miután a ferde csatarendet szinte mindig az ellenség egyik 
szárnyával szemben alakítjuk meg, célja pedig mindig az 
kell legyen, hogy túlszárnyaljuk és hátba támadjuk az ellen
séget; abban a pillanatban, ami~or a hadvezér ~!határozta, 
hogy melyiket akarja megtámadni, az oszlopok élukkel ol~a,~
vást a szárny irányába menetelnek oly módon, hogy a felfeJlo
dés pillanatában az ütközetet elkezdő szárny túlszárnyalja az 
ellenséget és oldalba kaphatja. 

Ahhoz, hogy minél könnyebben biztosíthassuk az e~lenség 
túlszárnyalásával . járó előnyöket, , 3:z kell, hogy amiko~ a 
ferde csatarendet Jobb oldalra alak1tJuk meg, a hadsereg osz
szes oszlopa, vagy legalábbis a támadásra kiszemelt csapatok 
jobbra fejlődjenek fel; é balra fejlődjenek fel, ha a ferde csata
rendet balra alakítjuk meg; ilyenformán a szárn?'?,n és a 
menetrenden kívül teret nyerünk, amelyen felfeJlodhet a 
szárny oszlopa . .1 em következik azonban ebből az elvből, 
hogy hasonló körülmények között soha nem lehet az oszlopo
kat a közép felé felfejlődtetni: sőt, miután a felfejlődésnek ez a 
fajtája felényivel rövidebb, minden olyan e etben alkalmaz-
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nunk ke~l: a?1ikor a h~dser~g menetének irányával már 
elérte célJat, es az ellenseget tulszárnyalta. 

Mindazt, ami megtévesztheti az ellenséget csapataink el
osztása felől a csatarendben, valamint rendeltetésükről fel 
kell használni a ferde csatarendben; ilyen szempontból külö
nösen kell érteni a zárt és a nyílt térközökkel végrehajtott 
~elfejlődések kombinált elegyítéséhez. A csapatok taktikájáról 
irt tanulmányomban már kifejtettem az ebből fakadó elő
nyöket. 

Miután a ferde csatarend másik előnye, hogy az ellenséget 
váratlan fe!áll:i8sal lepjük meg, és még az előtt támadjuk 
meg, hogy ideJe lenne csatarendjét megváltoztatni, az oszlo
pokat oly t~volságra, kell felfejlődtetni, hogy abban a pilla
n~tb_~n, amikor a tamadó szárny felfejlődött, időveszteség 
nelkul fordulhasson az ellenség ellen és azonnal rátörhessen. 
~ égül is, leh~tetleJ?- ~ontos szabályokba foglalni ezt a távol
s~got; neha igen kies~ lehet: ha kevés vagy gyenge az ellenség 
tuzérsége, vagy pedig; fedetten támadhatjuk meg; máskor 
~agyobbnak kell lenme, ha az ellenség tüzérsége számos és 
Jól képzett, továbbá, ha a terep lapos és nyílt. Ebben a vonat
kozá~ban, nagy figyelmet kell szentelni a csapatok minőségé
nek 1s. Batrak, harcedzettek, ügyesen manővereznek? Ebben 
az ~setben merészebbek lehetünk, és inkább megkockáztat
hatJuk, hogy az ellenség közvetlen közelében vonultassuk fel 
őket,_ -~nt akk?~·, ha elpuhultak és tudatlanok. A lovassággal 
k~zdJuk a felfeJlődést? A legtávolabb állíthatjuk csatarendbe, 
mivel gyorsabban futja át a támadási célig a terepet. Vagy a 
gyalogsággal kezdjük a felfejlődést? Ellenkező okok miatt a 
lehető legközelebb kell felfejlődtetni. Végeredményben az 
egyetlen általános szabály, amit ebben a tekintetben adha
tunk, az, hogy olyan távolságra fejlődjünk fel, amelyen az 
ellenség tüze n~m lehet annyira gyilkos, hogy összezavarja a 
csapatok manoverét; ugyanakkor nem szabad túlságosan 
nagy távolságra sem felfejlődni, mert ebben az esetben elveszt
jük az oszlopban való mozgás előnyét, amely mindig gyorsabb 
~s ~cönnyebb, mint a vonalban való mozgás, sokkal hosszabb 
1de1g leplezi az ellenség előtt támadó csapataink számát vala
mint lehetővé teszi a támadási cél gyors és egy lendüietben 
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való elérését. Talán felesleges is hangsúlyoznom olvasóim 
előtt, hogy ez a cikkely, a megelőző kettővel együtt, amelyek
ben azt a módot írom le, ahogyan az ellenség túlszárnyalása 
céljából fel kell fejlődni, és azt a szokást, ahogyan zárt és nyílt 
térközökkel végrehajtott felfejlődések kombinált elegyítését 
alkalmazzák, tehát mindkét cikkely alkalmazható a háború
ban használatos mindennemű támadó alakzatnál. 

Beszéljünk most már a ferde csatarend másik fajtájáról, 
arról, amelyben a hadsereg nem éppen ferdén áll az ellenség 
arcvonalához képest, azonban akár a terep jellege, akár moz
dulatai ügyessége révén olyan helyzetbe került, hogy egy 
vagy két ponton támadhat, ugyanakkor csatarendjének azok 
a részei, amelyekkel nem akar harci érintkezésbe kerülni az 
ellenséggel, annak hatókörén kívül állnak. Ezt a csatarendet 
alkalmazzák leginkább a háborúkban, mivel a csatákat igen 
ritkán vívják teljesen lapos és nyílt síkságokon, ahol a harc
rendet a tereptől függetlenül, és az elvileg megadott ferdeség 
nélkül lehet megalakítani. zinte minden esetben arra kény
szerülünk, hogy a terep nyújtotta előnyös állások kiha ználása 
céljából eltérjünk ettől a szabályszerűségtől, akár mert félre 
akarjuk vezetni az ellenséget, akár mert biztonságba akarjuk 
helyezni a csatarend gyenge részeit. Ilyenformán a lissei 
csata252 csatarendjét ferdének nevezem, bár a porosz király 
hadserege sem állt ferdén az osztrákok arcvonalához képest ; 
bal szárnyukat támadta meg ugyanis elit csapataival, hátukba 
került és szétszórta őket, miközben kihasználva a jobb szár
nyával és közepével zemben levő magaslatok szegélyét, félre
vezette és lekötötte hadseregének ide helyezett, kitűnő védő
állásban levő részeivel , amelyeket meggyengített a jobb 
szárnyra vitt erőkkel. , gyszintén ferdének nevezem Ferdinánd 
herceg hadseregének felállá át Crevelnél,253 mivel elit csapa
taival megkerülte é megtámadta bal szárnyunkat, miközben 
hadseregének fennmaradt ré ze több egységbe osztva és 
ágyúik lőtávolságán kívül maradva, több ponton megmutatta 
magát, és feltartotta hadseregünk jobb szárnyát és közepét. 
Elmondhatom tehát, hogy szinte az összes hadsereg, amely 
egy évszázada csatát vívott, ferde csatarendben harcolt, mi
után támadá aikat néhány pontra összpontosították, s ezt 
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még akkor is állítom, ha tudatában is vagyok annak, hogy 
ezeknek a csatáknak a többségében (kiveszem ezek közül a 
porosz király csatáit) a rutin és a véletlen alakították meg a 
csatarendet, és valójában semmit sem tudtak a ferde csata
rendről, mechanizmusáról és céljáról. 
. ~~után a második fajta ferde csatarend alkalmazkodik leg
mkabb a terephez és a körülményekhez, a tábornokoknak 
főleg ezt kell tanulmányozniuk és elmélkedniük rajta. És 
hol van alkalom erre a tanulmányra? A kiképző táborokban 
a háborúban, és - ha szabad így kifejeznem magamat - ab~ 
ban a módban, ahogy csapatainkat és a körülményeket fel
illetve kihasználjuk. Néhány elvet fektettem le olyan terüle~ 
!,en, ahol még egy sem volt, a zseni dolga, hogy alkalmazza 
oket. 
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I. (NAGY) PÉTER 
(1672-1725) 

A rabszolgatartó társadalom és a feudalizmus időszakában a legkiemelkedőbb katonai 

t eoretikusok nem az Ismert és jelentős hadvezérek soraiból kermtek ki. A XVII. és a XVIII. 

században viszont már annak vagyunk tanúi, hogy a neves had vezérek közvetlenül is részt 

vesznek a hadtudomány fejlesztésében. Nézeteik nem nbsztrakt jelleg!iek, hanem szorosan 

kapcsolódnak a gyakorlathoz, mondhatnók, hogy a gyakorlati igényeket elé!(itik ki, s ugynn

akkor befolyásolják az adott ország hivatalos hadtudománytloak alakulását. I. Péter nev~ 

is összefonódik az orosz hadtudomtloy kérdéseivel. Nemcsak a ten·ezett és bevezetett kato

nai reformokban mutatkozik ez meg, hanem azoknak a szaMiyzatoknak a megalkotásában 

is, amelyek a XVIII. század elején általtlno ttották az orosz hadseregnek az északi Mború 

különböző szakaszain szerzett tapasztalatait. Az el 6 szabillyzatokat maga I. Péter szer

kesztette Weide és Golovin részvételével. Ezek: ,,Alaki szabályzat", ,,Rövid, szokásos okta

tás", ,,A lovas dragonyosok oktatásának rövid szabályzata". Ezek a szabályzatok rövidsé

g(lkkel, világos fogaJmazásukk.al Uíntek ki és a vonaltaktika szellemében készültek. 

1705-1716 között adják ki azokat az uta !ttlsokat, amelyekben már az új taktika, az 

oszlopokban végrehajtott műveletek kontúrjai is fellelhetők. Ebb51 a szempontból Igen 

fontos az ,;Otközetre való felkészülé r61" és az a hadiszabályzat, amelyet I. Péter sajátkezű

leg Irt. I. Péter itt azt javasolja, hogy a vonalakat tartalékok ti\mogatásá,·al alkalmazzák. 

1716-ban látott napvilágot a „Hadi reglama", amely azé zaki háború tizenöt éves tapaszta

latait összegezte. A „Hadi reglama" Mrom köayvblll áll. Az els6 könyv a hadszervezet fel

épltésével foglalkozik . Megtalálható benne a külö.nféle magas rendfokozatú és beosztású 

tisztek kötelességének le!rása és a tábori szolgtllat alapjai. A második könyv tulajdonképpen 

az orosz hadsereg katonai fegyelmi és büntető elj(irtlsainak kódexe. A harmadik könyv az 

alaki kiképzést és a harcászati szabályzatot tartalmazza, meghatározva az ezred tisztje inek 

jogait és kötelességeit. 
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Nagy Péter orosz egyeduralkodó 

SAJÁTKEZŰLEG ÍROTT 
HAD !SZABÁLYZATA 

(Hresztomatija po russzkoj vojennoj isztorii. M., 1949. 150-153.p.) 

Amikor az ellenséget megtámadni készülünk, akkor fontos, 
hogy a gyalogságból egynéhány embert kikülönítsünk, és belő
lük külön csoportot alkossunk, amelynek az a feladata, hogy 
az ellenséges tüzérség embereit és lovait tönkretegye és igye
kezzék elpusztítani. 

Ha az ellenség ágyúi nagy veszteséget okoznak, akkor sür
gősen meg kell őket támadni; ez azonban a lovasság feladata; 
ugyanis mennél közelebb vagyunk az ágyúkhoz, azok annál 
kevésbé tehetnek kárt bennünk, annál kevesebb veszélyt je
lentenek. Ha esetleg az ellenség elhagyja ágyúit, akkor egy 
szempillantást sem szabad habozni, birtokba kell venni őket, 
és ha nem használhatjuk fel azokat az ellenség ellen, akkor 
feltétlenül be kell őket szögelni, használatra alkalmatlanná 
kell tenni; ha a csata folyamán a lovasság és a gyalogság így 
tevékenykedik, akkor alkalmassá válik az ágyúk megszer
zésére és elpusztítására. 

Helytelen, ha lovasságunk túlságosan messzire üldözi az 
ellenséget; viszont feltétlenül szükséges, hogy a lovasság, 
miután szétzúzta ellenfelét, újfent svadronokba gyülekezzék 
és rendben masírozzék, s így várja parancsnokainak utasítását. 
Csak kisebb egységeket különíthet ki az ellenség üldözésére, 
de mindenekelőtt fontos, hogy azon nyomban rendezze so
rait, és ez a dolog olyan jelentős, hogy nem tudjuk eléggé 
nyomatékosan leírni, sem elegendő mértékben rekommendálni. 

Ha az ellenségnek sikerülne a lovasságot elűznie, akkor az 
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helyesen teszi, ha a gyalog ág mögé vonul vissza, hogy ott 
tüstént ordre-de-bataille-ba254 rendeződjék. 

Ha valamelyik svadron támadási parancsot kap, akkor a 
többi svadronnak nem zabad határozott parancs nélkül 
(a főparancsnok rendelkezé e nélkül) hozzá csatlakoznia. 

Erről azért szólok, mivelhogy a minap akcióban255 magam 
láttam, hogy több svadron parancs nélkül támadta meg az 
ellenséget, sőt minden ok nélkül, csupán csak azért, mert 
látták, hogy mások támadá ha mentek. . 

Noha az első vonal paranc ot kapott a támadásra, tilos, 
hogy a második vonal parancs nélkül kövesse, mivel ezáltal 
(ezt saját szememmel láttam) megváltozik és összezavarodik 
a harcrend. A vonalakat vezénylő generálisokat szigorúan 
ellenőrizni kell, megfelelő parancsokat kell kiadni, hogy (az 
ilyen esetet) megelőzhessük. :Megfigyeltem, hogy amikor az 
ellenséget megrohamozták é. néhány helyen megfutamítot
ták, megesett, hogy az ordre-de-bataille összezavarodott, és a 
lovasság nem vonult vi za a c atamezőről, hanem egy helyen 
összesereglett és az ellen éggel harcba bocsátkozott, holott 
erre nem akadt elegendő tér; mindazonáltal nem volt olyan 
hathatós, mint amikor én elrendeltem, hogy nagyobb helyet 
és szélesebb frontot foglaljon el, hogy vonalban, nem pedig 
oszlopokban - mint ahogy azt régebben tevék - attakíroz
hasson, mivel így nem keletkezik kavarodás. 

Azt is szigorúan be kel I tartani, hogy egymást erősítsék, meg
óvják, és amikor az ellen ég az egyik szárnyat támadja, akkor a 
másik szárny hátulról attakírozza oldalba az ellenséget. 

Amikor az ellenfél lova ága otthagyja önnön gyalogságát, 
nem szabad elvesztegetni az időt a lovasság üldözésével, ha
nem azonnal a szárnyakon vagy hátba kell támadni a gyalog
ságot. Ha pedig a saját (lovasságával) ismét egyesül, akkor 
feltétlenül minden rendelkezésünkre álló erővel meg kell 
támadnunk; így például mi a legutóbbi csatában hat svad
ronnal rohamoztunk meg négy svad.ront, és kénytelenek vol
tunk elhúzni a gyalogsáa mellett, amelynek ágyúi is voltak. 
Amikor mi mellettük elvágtattunk, szerettem volna két svad
ront visszafordítani, hogy ezt a gyalogságot hátba tám~dju~ 
és ágyúit elszedjük, ezt azonban nem tudtuk megval6s1taru, 
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mivelhogy ezek a svadronok a többiekkel együtt, túlzott 
hevességgel az ellenfélre vetették magukat. 

Szükséges, .h?gy ,a gyal,ogságnál háromfontos ágyúk legye
nek, ezekkel 1dőnkent állast kell foglalni és kartáccsal tüzelni 
~z ellenségre. Ugyanakkor a gyalogság mindig takarékoskod
Jék a tüzeléssel. 

A ,hat- és tizenkét fontos ágyúkat magaslatokon állítsuk 
fel, es onnan - ahogy csak tudjuk - , lőjük az ellenséget. 
Ám ha a hadsereg előrenyomul, akkor időnként ezeket is 
előbbre kell vontatni; ennek a feladatnak az ellenőrzése a 
tüzérségi ezredes (a rangidős parancsnok) kötelessége, és neki 
kell az ehhez szükséges előkészületeket megtennie. 
. ~ :7ezérlő ge~erálisok kötelesek harcálláspontjukat meg-
3elol111, hogy a tisztek szükség esetén minél hamarabb meg
találhassák őket. 

Az alá1:~ndelt ge~erálisoknak meg kell tiltani, hogy ők 
:11'.1-guk szukségtelen1:1I. merészen előbbre törjenek és svadron-
3a1kat vagy zászl6al3a1kat az ellenség ellen vezessék, kivéve, 
ha végső szükség ezt diktálja; ezenkívül mégis törődniük kell 
a tábornok uraknak azzal, hogy a nékik adott parancsokat és 
az általuk adottakat saját személyüket nem kímélve maradék
talanul teljesítsék. 

Ugyanígy arra_ ,sincs j,oguk a tábornok uraknak, hogy a 
csatatere,t elhagy~ak, ~m1g erre a parancsnokuktól nem kap
na~ utas1tást. Aki pedig helyét parancs nélkül elhagyja, vagy 
ba3társát cserbenhagyja, vagy szégyenletes menekülést okoz, 
az becstelennek kell nyilvánítani és ki kell végezni. 

É~ mind a generáli~oknak, mind a tiszteknek megparan
c olJuk, hogy ezt kemenyen oltsák be katonáikba, és tartóz
tassák őket vissza, és ha mégis úgy esnék, hogy a közkatoná
kat nem bírnák tartóztatni, akkor a tábornoknak és tisztek
nek azok mellett kell maradniuk, akik helytállnak, akár a 
lova ságiak a gyalogság, akár a gyalogságiak a lovasság 
mellett. 

Az eredeti szabályokat írta és 
aláírásával megerősítette maga 

Az 1713. esztendő január havának ... napján. 2so 
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AZ ÜTKÖZETRE VALÓ FELKÉSZŰLÉSRŐL257 

(Az „Orosz Invalidus" cimü/oly6irat 1891. 97. számából.) 

AZ ÜTKÖZETRE VALÓ FELKÉSZÜLÉST MANAPSÁG 
EMÍGY JAVASOLJÁK 

Ismeretes, hogy az idős katonákat nem szüks,éges többé 
olyan gyakorlatokon oktatni, amelyeket a regrutak számára 
szerveznek, hiszen ők ezen a gráduson már túljutottak, 
ámde szüntelen oktatni kell őket arra, hogy és mint viselked
jenek a csatában, a pontos é nem elhamarkodott tüzelésre, a 
célzott lövésre, a pontos fordulatokra, a visszavonulásra és 
támadásra a vonal széthúzására, az ellenséges szárnyak meg
semmisíté~ére, a kölcsönös támogatásra és más egyéb ~atonai 
fordulat, mozdulat végrehajtására, s arra, hogy mm~ez~k 
anyja a fegyelem, s aki erre nem ügyel, kétségtelenül mmdig 
vesztes marad, mert ez az egyetlen, ami a hadsere~et fel
emeli vagy ledönti; ezért minden tisztnek_ ezt kell óv:rua, m~g 
az életénél is derekasabban. Mert ha a tiszt életét 1gyeksz1k 
megmenteni, cserbenhagyva az ügyet, vagy pedig szökéssel 
próbálkozik, vesszen el bec telenül a bitófán. Éppen e~ér~ 
szükséges, hogy minden kapitány meg a többi tisztek, k1-ki 
a maga századát veze se, és ne várjanak mindenb~n ut~ítást 
az őrnagytól, s közben ők maguk tétlenkednek, rmv~l mmden 
zászlóaljparancsnoknak már előzőleg fel kell keresnie azokat 
a helyeket, ahonnan (a lövészek) majd tüzelnek, aztán tüstén~ 
hátralovagoljon és csak az első sortűzről intézkedjék, a további 
tüzelést már minden egyes kapitány (illetve századparancs
nok) irányítja; a zá zlóaljparancsnoknak_viszont az a köteles
sége, hogy a legutolsó sor mögött lovagolJon fel s alá, a z~zló
alj egyik végétől a má ikig, és ügyeljen arr~, hogY:_ mu~den 
rendben történjék; éppen ezért helyes, ha rmnden torzstiszt-
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nek lov_~ v:~n. Arra viszont, hogy milyen manérban tüzelje
nek az utkozetben, a következőket javasoljuk: 

[l.] 

A fő tábornokok kötelessége minden egyes tisztet és altisztet 
a fent említett dolgok~an vizsgáztatni, megparancsolni nekik, 
h?~! ,ekként_ cselekedJenek a gyakorlómezőn, egyenként el
kul~_mtve, rmntha tényleges ütköze_t volna, majd pedig újfent 
egyuttesen; és ha_ esetleg valamelyik ebben járatlannak bizo
nyulna, és az egyik alacsonyabb rangú jobban elvégzi, akkor 
a maga~abb rangút ~ell le~jebb helyezni, az alacsonyabbat 
~~g felJ?bb, mert 3:z ilyen igazságtétel által mindnyájukban 
novekedik a kedv, illetve a rémület; aki viszont ebben csal 
az idejében a fejével felel tettéért. 258 ' 

[3.] 

A tiszt~k harcálláspontja p~dig a következő: kapitány - a 
század kozepén, hadnagy a Jobb oldalon, zászlós ha nincs 
ilyen, ~~~?r a~ ő~mester, a ~aloldalon, ,a század végén; mind
ezek elolrol szamitva, az első vagy a masodik sorban álljanak 
hátrébb ne h?zódjanak, mivel innen láthatnak és parancsol~ 
h3:tnak a legJoh?an; a hadnagy hátra ügyeljen, századának 
mmden sorát vigyázva, a káplárok, mindegyikük a maga 
káplárságának:259 jobb oldalán álljon katonáival egyazon 
cs3:ta~orban és fe~ügye!jenek a katonákra, hogy pontosan 
telJes1!sék azt, ami~ a ~1Szt parancsol (abban az esetben pedig, 
ha a tisztnek valami miatt okvetlenül kell távoznia [ vagy elesett, 
vagy más feladatot kapott] és abban az esetben, ha elesett vagy 
megs~besülf, akkor a ~áplárnak kell a helyére lépni, és át kell 
vennie a tiszt feladatait); az őrmester a században úgy visel. 
kedjék, mint az őrnagy az ezredben; kaptenarmusz260 és a 
szállásmester segítse hátul a hadnagyot. 
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[4.] 

Más a módszer a szakaszoknál, amely helyesebben és jobban 
óv a kavarodástól; inkább erre a módszerre szokták az embe
reket kiképezni, semmint az elsőre. A következő eljárást köves
sük: A katonák szintén négyesével állnak egy sorban, a káp
lárok ugyanabban a sorban álljanak (mint ahogy fentebb 
leírtuk a soronként történő tüzelésnél), pontosan a bal oldalon, 
a tisztek pedig a jobb oldalon. (És midőn a tiszt eltávozik, 
vagy valamilyen baj éri a csatában, akkor a káplárnak kell cse
lekednie, és a tiszt helyére állnia, úgy kell viselkednie, miként 
azt a harmadik pontban leírtuk) minden szakasznál ugyanazon 
sorban ... , és ha a kapitány a többi szakasz megszemlélése 
céljából eltávozik, akkor az ő parancsára az első szakasznak a 
kommandóját az első káplár ve zi át, a másodikét az alhadnagy, 
a harmadikét a zászlós, ha pedig nincs zászlós, az őrmester, a 
negyedikét a hadnagy; a századraktárt kezelő altiszt és a 
szállásmester pedig hátul. És tüzelni pedig így ( csupán három 
sor minden egyes szakaszban) vállról kell és nem sietve; és 
ebben is nagyon kell ügyelni arra, hogy a negyedik szakasz 
semmiképpen se tüzeljen mindaddig, amíg az első a muskétá
kat meg nem tölti. Valamint arra is ki kell képez1ú az altiszte
ket, hogy ők is tudjanak vezényelni, núként a főtisztek, mert 
abban az esetben, ha egy főtiszt eltávozik, vagy megsebesült, 
vagy elesett, akkor az alti ztnek minden parancs nélkül át 
kell vennie a helyét és vezényelnie kell. 

[5.] 

Ugyanígy a tábornokok köteles ége, hogy szigorúan ügyel
jenek az igazságra, ellenőrizzék a bíráskodást és a rendet, ne 
halogassák későbbi időre a nyomozást vagy a bírói eljárást 
- hacsak nem főbenjáró kényszerűségből -, hanem azonnal 
folytassák le a hadbíró ági eljárást; utaljanak arra, hogy 
minden, fontos ok nélküli késlekedés egy napjáért egyhavi 
zsold megvonása jár; ha pedig valaki bármely bűntettben 
fedez valakit, vagy valami más módon segíti a vétkest, anél-
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kül,,, hogy a bűnös kérte volna, aztán ez kitűnik, akkor a le _ 
:~Iso táborno~ minden késlekedés nélkül olyan büntetésb!n 
reszesítse, amilyet az érdemel. És nehogy valaki tudatlanságá
val „véd~kezhessék, azért adjuk ki ezt a rendelkezést saJ·át 
kezu alá1rásunkkal ellátva. ' 

Ezeket a po~tokat közöltük a tábornaggyal, a két főtábor
?,okkal, Repnymnel és Allarttal, valamint von W erlin vezér
ornaggyal. 261 
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HADI REG LAMA 

[ A gyakorlatozá.sról, a menet előkészítéséről, 
az ezred tisztjeinek és tiszteseinek kötelességeiről 

és szolgálatáról J 

(Hresztomalija ... 154-157. p.) 

ELŐSZÓ 

Ez a kis könyv három ré zben a következőket tartalmaz~a: 
Kezdetül a szabályos kiképzés, és hogy ennek során mire 

kell ügyelni a gyalogságnál. Aztán miként kell eljárni elő
írásosan a menet előké zíté énél; a Generalitásnak járó tiszte
letadásról, a garnizonbeli é tábori szállásra való vonulás_ról 
és az onnan visszatéré ről, arról, hogyan kell megtartam a 
parancsokat és az egyébként helyes viselkedést. Végül pedig 
mi az ezredben levő katonáknak a feladata és szolgálata, a 
közkatonától kezdve egé zen az ezredesig mindez a legrövi
debb magyarázattal ellátrn. 

I. rész 

A KIKÉPZÉSRŐL 

Egyszerű oktatás rövid magyarázattal, ahogy a gyalogság
nál kell alkalmazni, főként pedig hogyan lehet a legjobban 
ellenőrizni a három tempóból álló muskétafogásokat; aztán 
mindenféle alakzatban, tüzeléskor, fordulatoknál, a rendek 
és sorok kettőzésekor é egyéb idetartozó mozdulatoknál; és 
hogy mindez haszonnal is járjon, az ezredes és 1;1ás tö~·zs- és 
főtiszt uraknak, valamint az őrmestereknek, kinek-_kinek a 
maga rangja és beosztá a zerint minden es~közzel igyekez
niük kell. Es ezért mind a szálláshelyen, mmd a táborban, 
ahogy erre idő és alkalom adódik, kötelesek katonáikat állan-
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dóan tökéletesen rendben tartani, és minden tiszt, már aki 
ezekb~ ~s. :°ás katonai _ügyekbe példamutató buzgalmat és 
re,ncl~1vuh igyekezetet visz be, szerencséjét minden okoskodás 
n~l~ul ,megtalálha~ja: mellőzőm a további fejtegetést, és a 
kik~pzesre térek ra, ugy, _ahogy alább következik, mégpedig: 
Anukor a parancsnok, akik a kiképzést fogja végezni, a front 
(arcvonal) elé áll és azt vezényli: Vigyázz ! akkor a 
sorban feltétlenül végtelen csendnek kell uralkodni, senkinek 
sem szabad beszélgetni, hogy azt, amit a tiszt parancsol hall
ják és bevéssék, majd pedig illő buzgalommal végrehajt~ák ... 

Lőoktatás 

Vigyázz! Fegyvert tölts! 
E~or a katon~nak le kell vennie válláról a puskát, hogy 

m,eg~_ol~~e, és anukor végrehajtotta a parancsot, vezényszó 
nel~ul u3fent a vállára ~ell tennie; ezután meg kell parancsolni 
a ti~zteknek, hogy menJenek a helyükre, és meg kell mondani 
nekik, hogy a tüzelés soronként lesz; és amikor a főtisztek el
f?glalták ~el_yüket, akkor a törzstisztek helyezkedjenek el 
loháton, ki-~ a maga zászlaja mögött, és adják ki a tűzparan
cs?t: ne ál13anak a csapat elé, hogy a katonák szokják meg, 
nnkent lesz a valóságos ütközetben. 

Első sor (vagy mind) szuronyt fel, hátsó három sor felkészülni! 
Első két sor térdre, hátsó sor, célozz/ Tüzelj! 
Ekkor tüzel a harmadik sor, majd azonos módon a második. 

, Az el~ő sor csak rendkívüli szükség esetén tüzel, de amikor 
tamadm kell, ezt kell vezényelni: 

Fel! Roham! És amikor kellően megközelítette az ellensé
get, újból ki kell adni a vezényszót: Első sor, térdre! A többi 
fölzárkózni!, majd ugyanígy folytatódik, amint arról fentebb 
megemlékeztünk. 

Tüzelés szakaszonként 

Minden századot négy szakaszra kell beosztani, és amikor 
a sorok fölzárkóznak és tüzelésre készen állnak, akkor a tiszt 
vezényel: Első szakaszok, célozz! Tüzelj! Ugyanígy kell végre-
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hajtaniuk a műveletet a második, a harmadik, a negyedik 
szakaszoknál. 

Ugyanilyen módon kell tüzelni szakaszokban mind táma-
dáskor, mind visszavonuláskor. 

És amikor az ellenségre a legerősebb tüzet kell ráirányítani , 
azaz össztüzet, akkor szuronyt föltűzve az első két sor letérdel, 
a második két sor felké zül, felhúzza a kakast, majd mindnek 
egyszerre, parancsszóra kell tüzelnie (az első sor ismét nem 
tüzel, csak legfeljebb végső szükségben), majd pedig szuronyt 
szegezve, megrohanják az ellenséget. Amikor viszont össztüzet 
kell adni tiszteletből , akkor vállról kell végrehajtani az alábbi 
módon: 

1. Muskétát, kész! 2. Kakast húul fel! 3. Célozz! Felfelé, egy-
szerre, tüzelj! 

A gránátosok ugyanúgy használják a puskát, mint a mus
kétások, amikor viszont g1ánátot kell vetniük, akkor ezt a 
következőképp hajtják végre: 

1. Muskétát előre! 2. Szíjat fogj! 3. Muskétát vállra! 
1. Zsákot nyisd kii 2. Gránátot vedd kii 3. Harapd el,262 a 

csövet fogd be mutatóujjaddal! 
1. Éleszd, készítsd elő a kanócot! 2. Gyújtsd meg, hajítsd el! 
És midőn a fent leírt fogásokat alaposan begyakorolták, 

akkor már rövidebben lehet kiadni a parancsot, mégpedig 
amint itt következik: 

1. Muskétát vállra! 2. Gránátot vedd kii Harapd el! 3. Gyújtsd 
meg, hajítsd el! 

A muskétával és a bajonettel ugyanúgy bánnak a gránáto
sok, amint arról már megemlékeztem; ugyanolyan módon, 
miként a katonák, mind c ak amikor alakulatban vonulnak a 
parádén, akkor ková puskájukat a bal kezükben viszik. 

Végül még közlöm: ha valakinek úgy tűnik, hogy valamit 
nem eléggé érthetően fej tettek ki a szabályok, mind a puska
fogásokat, mind egyéb má t illetőleg (mivel az igazat bevallva, 
nem szándékoztam a dolgokat írásban bőven fejtegetni), akkor 
érdeklődjenek a tiszt uraknál, akár magánál a tábornoknál, 
nehogy valaki azt mondha a, nem igazítottak el megfelelő 
módon. 
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Egyébké~t, erre rövide~ utalok, a tiszt urak, mindegyik a 
maga rangJanak megfeleloen, ne csak az oktatást igyekezze
~ek k?telező buzgalommal és tökéletesen végezni, és minden 
illendő rendet betartani, hanem igen buzgón végezzék az ellen
őrzést is, hogy a katonák jól és helyesen tárolják a patrono
~at, megfe~elők legyenek a kovakövek, a muskétákat mindig 
tisztán és JÓ állapotban tartsák, mert a tökéletes renden és a 
bátor szíven kívül az ellenséggel szemben a legerősebb eszközünk a 
tökéletes állapotban levő fegyver ... 

Miként kell szakaszban, zászlóaljjal vagy egész ezreddel 
jobbra vagy balra fordulni, azt minden ezredben alkalmazzák 
és határozot~an tudják úgy, h5>gy erről írásban bőségesen 
megemlé~ezm felesleges. Ugyamgy az egész stábnak nagyon 
kell tudnia, hogyan kell az ezreddel zászlóaljankint a carrét263 
csináltatni, milyen formában kell előremasírozni visszahúzód
~,_jobbra vagy balra me1;mi :·ei1~ben; és amiko; elhangzik az 
allJ ! azonnal frontot alakitam mmd a négy irányba ... 

III. rész 

AZ EZREDBEN LEVŐ TISZTEK ÉS TISZTESEK RANGJÁRÓL 
ÉS KÖTELESSÉGEIRŐL A KÖZKATONÁTÓL AZ EZREDESIG 

Mi a katona? 

Ez a név: katona, magában foglalja mindazokat az embe
reket, akik a hadseregben szolgálnak, a legfelső tábornoktól 
kezdve az utolsó muskétásig, lovasig és gyalogosig. A tisztek 
és parancsnokok közt pedig megkülönböztetjük a főtiszteket 
és _az altiszteket; azok, akik a zászlósnál lejjebb állnak, az 
altisztek (azaz az alsóbb parancsnokok), a többieket viszont, 
a zászlóstól vagy hadnagytól fölfelé az őrnagyig, főtiszteknek 
nevezzük (azaz felsőbb parancsnokok), a harmadik csoportot 
pedig az őrnagytól az ezredesig törzstiszteknek. És miként a 
fe!sők parancs?lnak ~s _irányítanak, a többiek úgy hajtják 
vegi:e parancsaikat, ki-ki a maga rangja és a katonai szokások 
szermt. Abból a célból, hogy a háborúban minden rendben 
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történjék, és semmiféle kavarodás ne üssön ki ennyi temérdek 
ember közt, a katonaságot különböző egységek szerint osztják 
fel. 

A gyalogszázad szervezete 

A gyalogszázadban 144 fő puskásnak és pikásnak kell lennie, 
a gránátosszázadban pedig ugyanilyen számú gránátosnak. 
A században a következő rendfokozatú tiszteknek kell len
ni ük : egy-egy kapitány, főhadnagy, alhadnagy, zászlós; két 
őrmester, egy-egy századraktárkezelő altiszt, alzászlós, hat 
káplár, egy századírnok, két dobos és a gránátosoknál egy 
fuvolás ... 

A gyalogezred szervezete 

A gyalogezredben nyolc századnak kell lennie, eltekintve a 
gárdaezredtől vagy az olyantól, amely különleges parancs 
alapján három zászlóaljban zerveződik. 

Az ezredhez a következő törzstisztek tartoznak: 
1 ezredes, 1 alezrede , 1 első osztályú őrnagy, 1 másod

osztályú őrnagy. 
A törzshöz beosztott ezredtisztek a következők: 
Ezredszállásmester, ezredaudi tor, 264 ezredsegédtiszt, ezred

biztos, ezredtréntiszt, ezredélelmezési tiszt, ezredorvos, ezred
fiskális, 265 ezredprofosz. 266 
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!VAN TYIHONOVICS 
POSZOSKOV 

(1652-1726) 

I van Tyihonovlcs Poszoskov korának kiemelkedő, államelmélettel és gazdasági kérdések
kel foglalkozó tudósa. 1701-ben tOnt fel „Levelek a pénzügyről" cfmO írásával melyben a 
váltópénz reformjával foglalkozott. Ugyanebben az esztendőben terjesztette a kormány elé 
„A hadvlselésr<'ll" ctmO tervezetét, amelyet az orosz seregek Narva alatti vereségének hatása 
alatt Irt. írásaiban javaslatot tett a hadszervezet megváltoztatására. Legjelentősebb mOve 
,.Az fnség és a b<'lségkönyve", amelyet minden valósztnOség szerint I. Péter számára készt
tett 1724-ben, 72 éves korában. Kézirata az államélet szinte minden területét felöleli. Mint
hogy Poszoskov e munkájában a születő orosz burzsoázia érdekeit képviseli, k:ihangsűlyozza 
a kereskedelem és a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének fontosságát, a hazai ipar fej
lesztését. Könyvében kOlön fejezetet szentel a hadügynek. Élesen btrálja a retrográd feudá
lis gazdaságot és hadsereget. Letrja, hogy véleménye szerint milyennek kellene lennie a had
seregnek, és melyek azok a követelmények, amelyeknek meg kell felelnie. Különösen élesen 
támadja a nemesi hadsereget, a földbirtok utáni katonai szolgálat rendszerét és rámutat 
arra, hogy a korszerű fegyverek, sőt az űj hadszervezeti formák se érnek semmit, ha a 
hadsereg a régi alapokon nyugszik, s ha nincs megfelelően fejlett gazdaság, amely a hadsereg 
ellr.tását minden tekintetben biztosttja. Poszoskov tehát az állandó hadsereg kifejlesztése. 
a feil6dést akadályozó gazdasági, társadalmi tényezők kiküszöbölése érdekében szállt sikra. 
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AZ ÍNSÉG ÉS A BŐSÉG KÖNYVE 

(Kniga o szkudoszti i o bogatsztve. 111., 1951. 42-44., 47-51. p.) 

A HADVISELÉSRŐL 

Akadnak majd olyan emberek is a hadban, akik nem szok
tak eléggé hozzá a hadi regulához és nem ismerik a fegy"."erek 
erejét, ráadásul még a célzott lövéshez sem érten~k: az ilyen 
emberek a hadi tettekben a sereg erejét nem növelik, tőlük az 
ellenség nem retteg. Ha még ráadásul az ilyen emberek éle
lemben sem bővelkednek , akkor aztán igazán rosszul szolgál
nak. Az a hír járja, hogy némely katonának még tíz altin 
hópénzt sem adnak, ám anyarú helyzetükről feltételezem, 
senki sem tudósítja a nagyságos uralkodót, hanem, úgy tu
dom, azt közlik vele, hogy jóllakottak és mindennel meg van
nak elégedve ... 

Az effajta rendetlen ég és az élelem nélkül való szűkölködés 
miatt a szolgálat nem nagyon erősbödik, mivel az, aki menet 
közben éhezik, még a szalmaszálhoz is odakapdos, nem pedig 
az ellenséget üldözi, nem kúszik át sövényeken, nem ugrik át 
patakokon. Az éhe ember olyan, mint a nyárfalevél, már a 
legcsekélyebb szellőtől is megrezzen, az éhes ~mbernek a 
munkája sem sokat ér, hát még a szolgálata. Az igazat meg
vallva, hallottam, hogy a katonák azt mondták maguk közöt~, 
hogy örülnének, ha meghalnának. És mi hasznun~ van mi
nékünk az afféle emberekből a szolgálatban, akik még az 
ellenséget sem kívánják elpusztítani, hanem ellenkezőleg, azt 
szeretnék, hogy ó'ket pu ztítsa el az ellenség, mintha a túl
világon valamilyen meanyugvás várná a földi ínség és nélkü
lözés jutalmául, lú zen önként vállalták a halált ... 
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És a bekvártélyozott katonák meg a dragonyosok oly ékte
lenül garázdálkodnak és oly szörnyű igazságtalanságokat, 
zavargásokat okoznak, hogy még felsorolni sem bírjuk őket· 
ahol pedig tisztjeik állomásoznak, nem különb bajokat okoz~ 
nak, tüstént elégetik a tűzifát, ha pedig nem kapnak tűzre
valót, nekiesnek az erdőt irtani. Ám ha valaki szembeszáll 
Yelük és azt mondja, a felséges uralkodó parancsa szerint 
önnön fátokat égessétek, akkor rettentően elbánnak vele. 
Éppen ezért sokan még házukat is féltik. 

Es hlába fordulsz ellenük a bírósághoz, nincs hová fordul
nod, noha a haditörvényszék szigorú, de nehéz elérni, núvel 
távol esik az _egy~zerű emberektől. Nemcsak az egyszerű nép 
nem bír odaJutru, hanem a katonaember sem, ha rangján 
fölül akar panaszt tenni ... 

Képtelen v~gyok megérteni, micsoda régi katonaszokás, 
hogy egyre tönk magukat, úgy tüzeljenek, mintha egy csapás
ra, egy puskából szólna. Az ilyen lövés vigasságkor vagv vidám 
bankettnál megfelelő, de véres bankettnál ez a szabá.ly nem 
alkalmas, mert olyankor nem játékszer a puska, hanem ko
moly szerszám, és a puskaport nem szabad haszontalan paza
rolni és az ólmot sem a szélbe hajigálni, hanem az egészet 
komoly célra kellene felhasználni, amelyért összesereglettek. 
Sokszor ily dicséretet hallottam külországbeliektől: ,,De 
keményen harcoltak, hat óra hosszat állták az ellenség tüzét 
és helyükről nem tágítottak." Ám ez német dicséret, bennün
ket azonban Isten segéljen, hogy emilyen dicséretet érdemel
jünk: ,,Nem lehet az oroszok ellen küzdeni, ha ők egyenként 
adják le lövéseiket, mert akkor (seregünk) java részét harc
képtelenné teszik." És az ily csata nem hat órát, hanem egy 
percet tart. És ha Isten megengedi, akkor úgy kell az orosz 
katonát kioktatnunk, hogy egyetlenegy golyót se tékozoljon 
el hlába, és ha ilyen katonákból úgy ezret összeszedünk, akkor 
más húszezerrel sem mer csatába szállni ellenünk, és az orosz 
katonák elől, miként a fenevadak elől, úgy futna meg bár
mely fajta ellenség, még körültekinteni sem merészkednek. 

Azov mellett a Svart-ezredet267 megrohanták a tatárok, 
és ekkor a katonák ezredesük parancsára német módon mind 
egyszerre tüzeltek, mire az egész ezred együttvéve még tíz 
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embert sem terített le. És ekkor a tatárok észrevették, hogy 
a katonák nekifogtak a fegyvert megtölteni, nekik rontottak, 
nem adva nekik időt a fegyver megtöltésére, és mindnyájukat 
úgy terelték a földjükre, mint a birkát, az ezredesükkel együtt. 

Ám ha nem a pu zta levegőbe lőttek volna, hanem csak a 
fele tüzelt volna, a másik fele pedig tartalékban marad, nem 
bírták volna őket birka módjára (fogságba) terelni. Sőt, ha 
egyáltalában célozni tudtak volna, akkor a legrosszabb eset
ben is vagy két-három zázat megöltek volna, és a tatárok 
nem merészkedtek volna olyan bátran az egész ezredre rátá
madni, ha meg a tatárok közül egyenest öt-hatszázat kilőttek 
volna, akkor úgy elmenekültek volna a pokol fenekére, hogy 
meg sem lehetett Yolna őket találni ... 

. . . És ha az ilyen harcosok mellett még tűzfegyverekkel, 
szakállas puskákkal268 védett torlaszokat építenénk, akkor 
ezekből a fegyverekből úgy száz szazsenyről269 bele lehetne 
lőni az ellenségbe, miközben a rohamra felkészülnek, és így 
az elöl levő emberek ama csoportját, amely az ezred előtt fel
tűnik, meg lehetne emmisíteni. Es midőn 30 szazsenyre lesz
nek, akkor torlaszokból kell rájuk tüzelni, és akik ezen, a tor
laszból való tüzelés után még megmaradnak, azok rohamát a 
katonák ková puskáikkal fogják fel. És ha némelyek még e 
tüzelés után is életben maradnának, akkor azokat kézitusá
ban kell leölni, ha pedig megfutamodnának, akkor a lovasok 
meg a puskás dragonyo ok kísérjék őket örök nyugalomra. 

Az ilyen, tűzfegyverekkel felszerelt gyalogosokhoz lovaso
kat is kell rendelni legalább egy ezret, hogy lovon vágtatva 
vagy rohanva mind maguk elé!Je, mind kétoldalt meg hátra 
célba tudjanak lőni, ' akkor ez az ezer lovas a valóságban 
jó tízezernyit pótol. É tettük felérne húsz_e~erével, 1;1ert ilye!l 
harcosok ellen, én nem hiszem, hogy bárki 1s meg b1rná állm, 
és nemhogy a tűzben ecrész nap megmaradna, hanem egy 
fertály óra alatt mecrtörne. Ezt úgy értem, hogy még két 
tüzelést sem bírna ki, hanem a megmaradók mind megfuta
modnak, csak hogy fejüket megmentsék. 

A katonákról és a dracronyo okról messzemenően kell gon
doskodni, akkor is, amikor bekvártélyoznak, hogy sem éle
lemben, sem ruházatban akkor se szenvedjenek hiányt, mikor 
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hadba mennek, hogy megelégedettek legyenek, és így szívesen 
szolgáljanak. .. 

Ha valamelyik katona vagy dragonyos a jó ellátás ellenére 
gazemberkedik, és megszökik a szolgálatból, miután elfogták, 
ki kell hallgatni, hogy megtudjuk, miért szökött meg. Ha 
azért szökött, mert nem akar szolgálni, halálra kell ítélni, 
vagy a halálbüntetés helyett keresztet vagy más bélyeget kell 
sütni a homlokára, hogy mindenki előtt ismeretes legyen szö
kevény mivolta. Az ilyen a jövőben már nem szökik meg, 
mert a homlokán viselt jel miatt senki be nem engedi házába 
és semmiféle munkára fel nem fogadja, s ha bárki őt az ezre
dén kívül meglátja, elfoghatja és megkötözve a bíróságra 
vezetheti, és számára a bíróság csak halálos ítéletet hozhat. 

De ha az elfogott katona azt mondja, hogy azért szökött 
meg, mert tisztje bántalmazta, akkor az ügyet ki kell vizs
gálni. S ha a sérelem nyilvánvalóvá válik, akkor a tisztet kell 
megbüntetni, és a katonát a megbélyegzéstől fel kell men
teni.270 
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PJOTR 
ALEKSZANDROVIC 

RUMJANCEV 
(1725-1796) 

Orosz államférfi és hadvezér . .A hét<!..-es Mború idején (1756-1763) dandár és hadosztály
parancsnok. 1764.-töl a 90-es é..-eklg Ukrajna főkormányzója és a Kisoroszországi Kollégium 
(ukrajnai ügyekkel foglalkozó minisztérium) elnöke. Részt vett az 1768-1774. és az 1787-
1791. évi orosz-török háborúban. ·evéhez fOzódik az egyesült török-tatár seregek felett 
1770-ben Largánál és Kagulnál aratott nagy győzelem. 1794-ben a Lengyelországban állo
másozó orosz csapatok főparancsnoka. 

Rumjancev hátrahagyott parancsalból, jelentéseiből és más dokumentumaiból összeálllt
hatjuk azokat a hadtudományi elveket, amelyekkel a kittlnö orosz hadvezér gazdagltotta 
a hadtudományt. írásaiból megállapltható, hogy különös figyelmet fordltott a hndmtlvészet 
általános törvényeinek jellegére, a hadsereg felépltéPére, oktatflsára és kiképzésére. Sokat 
foglalkozott a katonai stratégia és a politika kapcsolat(lva.l is. ,,Könnyen hibázom - lrjn 
Panyinnak -, ha nincs tndomá..<0m a politikai ilgyek ama részéről, amelyek a hadilgy sza
bályait diktálják." 

Két nagyobb lélegzettl munkája: A szolgálat rendje (1770) és a Gondolatok. A szolgálat 
rendje kés6bb az orosz had.sereg o;zabályzatává vált. Mindkét emlltett munkAjában a hadsereg 
fejlesztését, mozgékonyságának növelését, ha.rei felkészilltségének korszertlsltését tartotta 
szem előtt. 

Rumjancev, mint ahogy I. Péter is, a katonAt a hon védőjének tekintette, kiképzésére, 
nevelésére nagy gondot fordltott. Fellépett az üres cllszelgésre oktatás és a merev drill ellen. 
Hangoztatta, hogy a katonát arra kell tanltani, amire a hAborúban szilksége van. 
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GONDOLATOK 

A hadsereg helyzetéről, a csapatok szerkezetéről és ellátásáról, 
erőditmények, arzenálok és raktárak épitéséről, katonaiskolák 
létesítéséről. A fegyelemről és a katonai rendőrségről, a kornisszá-

riátusról és rnás egyébről 

(Feldmarsal Rumjancev. Moszkva, 1947. 68 --83. p.) 

BEVEZETÉS 

Némely körülmény következtében az összes európai hatal
mak szinte ugyanabban az időben arra kényszerültek, hogy a 
hadüggyel - tekintet nélkül egyéb ügyeikre - feltétlenül 
foglalkozzanak: ám fizikai és morális állapotuk eltérő volta 
miatt egyikük hadserege sem egyezhetik a másikéval, sem 
számbelileg, sem minőségben, és felismerve, hogy a hadügy 
súlyos terhet ró az állam egyéb ügyeire, most minden eszközt 
és módot felhasználnak arra, hogy jó kapcsolat alakuljon ki 
az államélet különféle területei között ... Nekünk ezzel éppen 
hatalmas területünk miatt még inkább kell törődnünk ... , 
azért, mivel az ország lakossága nem azonos hitű és nem azo
nos erkölcsű, és a legcsekélyebb mértékben sem hasonlítunk a 
többiekre, éppen ezért nekünk ügyelnünk kell arra, hogy csak 
számunkra hasznos módon és előnyeinknek megfelelően ter
jeszkedjünk, és csak a kiváló dolgokban utánozzuk a többi 
államot, lehetőségeinknek és jövedelmeinknek megfelelően 
fegyverkezzünk, és rendkívüli módon tiszteljük azt a forrást, 
amely számunkra az egyetlen a katonai erők fenntartására, 
mégpedig a népet, amely mind a hadsereget és az embereket, 
mind a pénzt szolgáltatja nekünk, ügyeljünk arra, nehogy 
elszegényítsük, hanem olyan eszközöket alkalmazzunk, hogy 
a veszély idején is legyen tartalékban pénzünk és képesek 
legyünk arra, hogy erőinket meghatványozhassuk, anélkül, 
hogy önmagunknak ezzel érezhetően ártanánk. 

A következő fejezetek csak néhány, és ráadásul önmaguk
ban elégtelen gondolatot vázolnak fel; ám a belső jólét bölcs 
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megalapozása, a kormányzóságok új és hasznos átszerve
zése271 révén megkapjuk azokat az eszközöket és módozato
kat, amelyek segítségével, helyesebb és jobb elképzeléssel 
módosítva az eredeti állapotot, megjavítjuk az állam egyéb 
ügyeit, miáltal ezek majd jótékonyan elősegítik, hogy bizo
nyos mértékben a hadügy is, a kölcsönös előnyök és nehézsé
gek megfontolása után egyvonalba kerüljön az állami élet 
többi részével; enélkül a hadügy szervezetlen marad, a hiá
nyok miatt szenvedni fog, vagy más nyomasztó nehézségekkel 
fog küzdeni. Ezt bizonyítja majd néhány változtatás, amely 
ezen intézkedések nélkül csak elképzelés maradt. 272 

I. fejezet 

NÉGY HADSEREG FELÁLLÍTÁSÁRÓL, 
amelyeket a szükségnek, a külső biztonságnak, a belországi nyugalmi 

állapotnak és a gazdasági helyzetnek megfelelően kell elhelyezni 

A szárazföldi haderőből külön tervek alapján négy hadsere
get kell szervezni: a tábori és a helyőrségi gyalogság, a lovas-, 
dragonyos-, huszárezredek és könnyűcsapatok,278 tüzérek, 
aknászok és mesterek274 tartozzanak e hadseregek be; ezeket 
a külső és belső biztonságnak és a gazdasági helyzetnek meg
felelően kell elhelyezni. I. A tengermelléki hadsereget a nov
gorodi, finnországi, ingermanlandi,275 észtországi, livlandi, 276 

pszkovi és polocki kormányzóságokban. II. Az ukrajnai had
sereget a mogiljovi, azovi, voronyezsi, szlobodszki és belgorodi 
kormányzóságokban. III. A déli hadsereget - a nyizsegorodi, 
kazanyi, orenburgi és asztrahanyi kormányzóságokban. IV. 
A tartalék címén szervezett hadsereg az állam olcsó és kedvező 
helyén állomásozzék, ahonnan egyformán megerősíthetők a 
határvédő csapatok - tehát az egykori moszkvai és a szmo
lenszki kormányzóságok egé z területén. És mindegyik had
sereget egy-egy olyan tábornok gondos felügyelete - inspi
ciója - alá kell rendelni, aki szolgálatban érdemelte ki rend
fokozatát, és aki tökélete en jártas a katonai mesterségben, 
tekintet nélkül arra, hogy különböző az egyenruhájuk és fegy-
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verzetük, a ~sapatok elnevezése, különbözőek a katonai ügy
osztályok, 1!11:'el az a lényeges, hogy képességei megfeleljenek 
~zeknek ! k1vetelt képez azonban a flotta, a szibériai és az 
Ir~~tsz~. kormány~óság ~ az első azért, mivel a szolgálat 
kulon?oz1k, a másik ketto a nagy távolság miatt - és az 
utóbbiakat egy külön intézményre kell bízni. 

V. fejezet 

A FEGYELEMRŐL ÉS A KATONAI RENDŐRSÉGRŐL 

I. A katonai fegyelem fogalmán mi a hadseregben uralkodó 
rendet értjük, ebben benne foglaltatik az alsóbbrangúaknak a 
felsőbbek iránt tanúsítandó megingathatatlan, mindenkori 
engedelmessége és tisztelete, az, amit más néven szubordiná
?iónak ~~vunk, illetve egyező hatása miatt a szolgálat lelkének 
is, nevezunk; __ ha a fegyele~ meg~endülését tapasztaljuk, a leg
súlyosabb buntetes árán 1s tel1es egészében vissza kell azt 
állítani. 

(Megjegyzés. Sok államfő a fegyelem ösztönzése céljából 
törvénybe iktatta, hogy azok iránt, akik az ő hatalmát fenn
tartják - a főparancsnokokra gondolok -, az alárendeltek 
u,gyanolyan tfszteletet, megbecsülést és engedelmességet tanú
s1tsanak, amilyenre az alattvalókat esküjük kötelezi az ural
kodó legfelségesebb személye iránt.) 

II. A katonai rendőrséget ugyanazok a feladatok illetik 
meg a hadjáratok és táborozások idején, amelyek elvégzésére 
a polgári rendőrség hivatott a városokban, és erre vonatkozó
la~ a katonai szabályzatban, miután az összes cikkelyeket 
mmdenre vonatkozólag külön-külön és általában felsorolták, 
ami a szárazföldi hadseregben való szolgálati teendőkre vonat
kozik, ~ szab~lyzatokkal ö~szehangban még a következőket 
kell be1ktatm: az egyházi kötelezettségekre vonatkozólag 
:figyelembe kell venni az istentiszteletek, az esketések más 
~eresztényi szolgál~atások és sze~ta;tások időpontját, ;zokét 
1s, amelyek alkalmiak: a keresztiárasét, a vízszentelését és a 
temetésekét; figyelembe kell venni a kikötői, valamint az 
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erődítményben teljesített szolgálatot, a tengerész egységek 
beosztását a szárazföldiekhez, a szárazföldiekét a tengerészet
hez, a polgári személyekkel kapcsolatban fontolóra kell venni 
azokat a jogokat, amelyek a katonai, illetve a polgári szemé
lyeket megilletik, méghozzá különös tekintettel a bekvárté
lyozásra, egyszer és mindenkorra meghatározva, mennyi illet 
meg egy-egy törzset, svadront és századot, a lakóházak szá
mához arányítva, és meg kell határozni, mi illet meg minden 
egyes rendfokozatú személyt, beleértve a tábornokokat is, 
hány szoba jár nekik, tekintetbe véve, mennyi helyiségre van 
szüksége a tulajdonosnak a maga hasznára, és tételesen fel kell 
sorolni, amit a katonaságnak be kell szolgáltatni beszállásolás 
esetén, vagy amikor egy-egy városon, községen vagy falun 
átvonul, milyen kereskedelmi és kézműipari kapcsolat enge
délyezhető az ő maguk, feleségük és gyermekeik részére, 
mindezt pontosan meg kell határozni, hogy kiküszöböljük az 
eddig gyakran előforduló félreértéseket, az eddig tapasztalt 
bosszúságot és elkeseredé t. 

VI. fejezet 

3. § A felszerelésről 

I. Ügyelni kell arra, hogy a tábori tüzérségben lehetőleg 
mennél kevesebb eltérő kaliberű löveg legyen; a jó állapoton, 
a jó kezelésen és fogatoláson kívül erre kell ügyelni, valamint 
lehetőleg előnyben kell részesíteni a 12 és a 6 fontos ágyúkat, 
meg a félpudos277 orrszarvú lövegeket. 278 A 3 fontos ágyúk 
és a 12 fontos orrszarvúak kisebb akciók végrehajtására alkal
masak, egy bizonyos mértékben. 

II. A fegyvernemek szerint meghatározandó: a gyalogos 
katonának a rendes művelethez kováspuska, a különlegeshez 
pedig szurony és a tábori tisztelgéshez németes egyenruha 
esetén kicsiny spáda, 279 m¾:,ayaros egyenruha esetén szablya; 
a lovaskatonának a rende művelethez németes egyenruha 
esetén pallos, magyaro e etén szablya; rendkívüli esetben a 
németeseknek igazi karabély, magyarosoknak a lehető leg
rövidebb, és némelyeknek pika adandó vagy banderollal, 280 
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vagy pedig az ezred színének megfelelő zászlócskával; a dra
gonyosoknak kováspuska adandó, nem túl súlyos szuronnyal 
v'.1-lamint pallos, és minden lovaskatonának egy-egy pá; 
pisztoly, a legjobb anyagból, a legjobb kivitelben. 

III. A katonák a muníciót táskában, patrontáskában, vál
~on átvetett töltényövben és kardszíjon függő tasakban (hord
Ják); a lovasoknak nyereg, nyeregtakaró, fejtakaró, zabla, 
kengyel jár, ezt egyenruhájuknak és felszerelésüknek meg
felelően kell kiadni, a németeseknek németet, a magyarosok
nak magyart. 

IV. Előnyösebb a tartós sátorok készítése, amelyekben az 
e~berek menedéket lelnek m~nd az eső, mind a hőség elől, és 
kiegyenesedve állhatnak; a v1zhordó kulacsokat, sáncmunká
hoz szerszámot, az emberek számához arányítva kell ki
osz~ani; éppen ezért a tábori fogatot (trént) is úgy kell elkészí
tem, ~ogy a lehető legerősebb és legtartósabb legyen, simán 
haladJon a fogat és ne dűljön fel egykönnyen; a lovasságnál e 
szükséges tárgyak javarészét a katonalovakra lehet felmál
házni, az úgynevezett artyellovakat, 281 amelyeket az alsóbb 
rendfokozatúak: a felszerelés és néha az élelmezés szállítására 
is kötelesek az utols~ kopejka és a végső falat takarmány fel
használásával tartam, teljesen meg kell szüntetni, vagy pedig 
az?nos rendeltet~ssel teherhordó lovakat kell ugyanilyen 
szamban beállítam. A török sátrak és vízhordók nekem nagyon 
megtetszettek; azt óhajtanám, hogy nálunk is rendszeresítsék 
őket a mi embereink szolgálatának megkönnyítésére és hely
zetük javítására. 

(Megjegyzés. 1. ~~ységes selejtezé~i eljárás végett a fegyve
reknél és a mum01ónál szabályozm kell a határidőket· de 
legyen határidőhöz nem kötött azonnali selejtezés is, és 'cse
réljék ki a fegyvert meg a muníciót, ha az inspektor véleménye 
szerint erre szükség van. 2. A mellvért a tűzfegyver használata 
előtt jelenthetett valami akadályt a gyalogság számára, de ma
napság egészen elhagyhatnók, hogy az emberek terhét meg
könnyítsük, hiszen a vért csak egy pillanatig óv, de folyton 
súlyt ró viselőjére. Én mindig mellőztem a mellvértet, ebben 
a szolgálat szempontjából semmi elítélendőt sem találtam.) 
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4. § Az egyenruháról 

A felső és alsó mundért a tábori és helyőrségi ezredek részére 
az azoknál használatos egyenruhával összhangban egy bizo
nyos időre kell kiadni. A tengermelléki és a tartalékhadsereg
ben német mundért kell bevezetni, az ukrajnai és a déli had
seregben a magyarból és a németből azt, ami olcsóbb. A mun
dér meghatározásakor arra kell ügyelnünk, hogy élénk vagy 
világos színű, a testalkatnak megfelelően szabott legyen, tar
tós anyagból készüljön, viselete előnyös legyen. 

(Megjegyzés. A gyalogság részére olyan tornisztert, más 
néven hátizsákot varrjanak, amely kényelmesen hordható; szí
jazata széles legyen , csak a legszükségesebb dolgokat helyez
zék el benne, hogy a katonát, akit a fegyver amúgy is eléggé 
akadályoz, ne terheljük még jobban; ne vitessünk vele váltás 
cipőt, csak azt, amelyet a lábán hord. Ennek megfelelően 
állapítsuk meg a lovasságnál is, milyen tárgyakat kell fel
málházniuk; a kenyér ré zére külön vászonzsákot kell rend
szeresíteni, arra is ügyelni kell, hogy az mindig friss legyen, és 
ne rontsa meg szagával a kenyeret; külön tartsuk a bőr
tárgyaktól, mivel nyirkos idő esetén a bőr hatására a kenyér 
ehetetlenné válik.) 

VIII. fejezet 

A KATONASÁG ÁLLANDÓ FOGLALKOZTATÁSÁRÓL 

A katonaságnak állandóan tökéletesen felszerelve, készült
ségben kell lennie esetleges zolgálatra, ezen és más fontos 
okok miatt a csapatokat fizikai és morális állapotuk tökélete
sítése céljából szüntelenül különféle kiképzéssel kell foglalkoz
tatni, éspedig: a helyőrségi szolgálat esetén mindenütt, egy
formán és egyidőben őrségeket kell állítaniuk az erődítmények
ben és átjárókon; tábori szolgálat esetén gyakorolni kell a 
táborhelyek, őrhelyek és erődítmények kiválasztását; meg kell 
tanulni azt is, hogyan kell az ilyenekért az ellenséggel megküz
deni; hogyan kell az ellen éget a már elfoglalt táborhelyekről, 
őrhelyekről, erődítésekb61 kiüzni; gyakorolni kell az oszlopban 
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é~ vonalban való menetet különböző módon; a takarmányszer
zest; a folyón való átkelést; a csatamezőn meg az erődítmény
ben levő ellenség megtámadását; erődítmények ostroma és vé
delme esetén meg kell ismerni a szükséges tennivalókat a szo
kásos kutatásoknál és munkában egyaránt, és mindabban, ami 
csak a szolgálathoz tartozik. A tenger és a folyó mentén elhe-
13:.ez~tt. gya~ogság~~~ oktatni ~ell a tengerészszolgálat egy 
reszet 1s, neha kozos gyakorlassal, különösen az evezést, 
a„ vitorlák kezelését, kisebb hajók irányítását, mindenkor a 
fo1;>arancsnok szeme láttára, an'a ügyelve, hogy minden kato
nai ,vállalkozást ügyesen, érthető módon magyarázzanak meg, 
de ugy, hogy az ő egyszerű értelmük vagy az elégtelen indoklás 
következtében az, ami szükséges és hasznos, ne tűnjék nekik 
felesleges tehernek, olyannak, ami sohasem valósítható meg és 
sohasem alkalmazható és végül, nehogy mindez haragra inge
relje őket és utálatot keltsen bennük. 

(Megjegyzés. Az ehhez a foglalkozáshoz tartozó emberek 
tökéletesen tudják, mi az eredménye és a haszna az efféle ál
landó foglalkoztatásoknak, amelyek a parancsnokok szeme 
Iátt~ra folynak, és tudják, milyen bosszantó következmények
kel Jár, ha elhanyagolják őket, illetve ha csak megszokásból 
végzik azokat.) 
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ALEKSZANDR 
VASZILEVICS 

SZUVOROV 
(1729-1800) 

Orosz hadvezér. Kora ifjúságában lépett a katonai ptUyára. Részt vett a hétéves és az 
1768-1774. évi orosz-török hAborűban. 1770-ben megkapta tábornoki kinevezését. Az 
1787-1791. évi orosz-török hAborűban seregével Rimnylknél és Izmailnfll megsemmlsltő 
csapást mért nz ellenségre. A Kosciuszko yezetto lengyel felkelés leverésére küldött orosz 
hadsereg parancsnoka. A 'apóleon-ellenes koallciós htlborúban, miut(m Oroszország csat
lakozott a koaHclóhoz, az Itáliában m0kOdll orosz hadsereg fllparancsnokává nevezték ki. 
A sikeres itáliai és svájci hadjáratért megkapja a generalisszimusz c!met. Szuvorov életmCíve 
az orosz hadmCívészet fejllldésének csúcspontJ!lt jelenti a XVIII. században. 

Bár Szuvorov nem alkotott kötetekre menő hadtudományi ml1veket, szabályzatai, paran
csai, jelentései olyan ój elveket tartalmaznak, amelyek túlmutatnak az addig uralkodó 
porosz szisztémlin. 

Hadvezéri tevékenységét az jellemezte, hogy nem követte a vonalharcászat sablonjait, 
hanem a körülményeknek megfelel/len alkalmazta a négyszögalakzatot, az oszloptaklik:'.t és 
a szétszórt alakzatot. Ezért katonáit nemcsak a célzott lövésre, a szuronyrohamra, hanem 
a harctéren való manllverezésre is oktatta. Ez az utóbbi elképzelhetetlen bátor, találékony és 
kezdeményezll tiszt és katona nél.k1ll. Az óJ taktika azt ls megkövetelte, hogy minden kato
na a legkülönbözllbb harchelyzetben L~ ismerje fel, mi a feladata. Ezért hangsúlyozta Szuvo• 
rov, hogy „minden katona azt tannlja meg, amire a háboróban szüksége van", s hogy az 
ellenséget nem számbeli fl!lénnyel, hanem ésszel kell legyőzni. Mert „nem szabad azt gondol• 
nunk, hogy a vak btltorság gyllzelmet blztoslt az ellenség felett: csak akkor, ha az a hadmCívé• 
szettel párosul. Vajon nem szílkséges-e, hogy a gyalogos megszerzett tudásá.t ne csak felejthe
tetlenül megőrizze emlékezetében, hanem emellett naponta tapasztalatokat Is gyűjtsön?" 
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A GYŐZELEM TUDOMÁNYA 

(A. V. Szuvorov: Polkovoe ucsrezsdeníje. Moszkva, 1949. 134-142. p.) 

Zártrendi kiképzés. Igazodj! Verd a gyülekezőt, oktatás lesz! 
Fogadások és fordulatok vezényszóra, a szárnytisztes után, 
dobütemre! 

Tüzelés lesz! Puskát tölts! Szakaszonként, félosztályonként ! 
Töltésnél a puskát semmi esetre se helyezd a földre. Visszaug
rál a töltővessző 1 Nem verted be a golyót erősen. 

Lövészet. Figyeld meg, ferde-e a sor. A puska tusát erősen 
szorítsd a jobb vállgödörbe, a csövet bal tenyeredbe fektesd, 
a g~lyó elviszi az ellenség féltestét. Bemutató lehet puskapor
ral 1s. A puskát óránként tisztítod. Kilövés egy vagy két töl
t~ny. A szakaszok kezelik. Pihenő nincs, a dob indulót ver, 
kilövés: egy vagy két töltény. 

Rohambemutató, roham vonalban az ellenséges vonalak ellen. 
Roham az első ellenséges vonalra! Szurony! (Dörgő csatakiál
tás egyszerre.) Hurrá! Szakaszparancsnokok: Szúrd! Szúrd! 
A legénység dörgő hangon: Hurrá! - Rövid pihenő. 

Roham az ellenséges lovasság ellen: Az ellenség lovassága 
vágtat a gyalogság segítségére. Roham! Hurrá! Itt a szuronyt 
az ember hasának szegezd, de előfordul, hogy a szurony bele
szalad a ló pofájába, nyakába és főleg a szügyébe. - Rövid 
pihenő. 

Roham?zd az ellenség második vonalát vagy pedig az ellenség 
tartalékait. Roham! - Ugyancsak rövid pihenő. 

Harmadik roham, az ellenség összes vonalaira. 
A vonal pillanatok alatt kiigazodik. Előre! Senki se merjen 

hátramaradni, még négy lépésre sem. Indulj! Szakaszonként! 
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Félosztályonként vag osztályonként! Előnyomulásban a 
szakasznyira. A katonai lépés egy arsin, 282 a kezdő lépés más
fél arsin. Elkezdi a dob, veri a hármas ütemet, felváltja a zene. 
Az egész menet alatt muzsikál, most hallgat a dob. Így váltják 
egymást. Verni, muzsikálni élénken, ettől gyorsul a lépés. 

A térközökre és távközökre a szakaszok közt vigyázni kell, 
hogy állj! vezényszóra az összes szakaszok megálljanak és 
könnyen vonalba fejlődhessenek. 

A vonal második (vagy az első) fele fejlődjék fel soronként 
balra (vagy jobbra). Indulj! Roham! Indulj! 

A dobok mindenütt peregnek, verik a tábori indulót. A csa
patok kerüljék ki az ellenséges kartácstüzet. 

Indulj ! Az összes dobok verik a menetet! Az ellenség arcvo
nalától nyolcvan szazsenyra még 10-15 lépéssel átrohanunk 
az ellenség nehéz tábori tüzérségének kartácstüzén, hatvan 
szazsenyra a tábori tüzérség kartácstüzén futunk keresztül, 
valamint az ellenség hatá os puskatüzén át. 

Rohanj! Rohanj! Szuronyt! Hurrá! Az ellenség arctűzzel 
fogad minket ezen az utolsó távon és harminc lépésre már ő is 
szuronyt ragad. 

A két oldalról indított általános roham, hasonlóan az előbbi
hez, vonalroham. 

Mindkét csapat előbbi helyén áll. Feladata: Oszlopban be
hatolni az arcvonal erődítései mögé. Ha van hely, mindkét 
csapat oszlopba fejlődik, a szakasz embereinek számához 
mérten egy vagy két o zlopba. 

Roham oszlopban. 
Oszloproham lesz, indulj! A dob indulót ver. Indulj! Egyik 

a másiktól hatvan lépésnyire. Indulj! Indulj! Roham! Szu-
ronyt! Hurrá! ' 

A puska jobb kézben súlyban. Az oszlopok egymásközt gyor
san átvonulnak, célozva szúrnak. 

Oszlopok! Négyszögbe fejlődjetek! Lövészek! Célozva lőni! 
Szakaszok kezdik. 

Itt áll a négyszög helyben. A lövészek lövik a feléjük rohanó 
ellenséget, különösen a tiszteket, a szakaszok tüzelnek a tömeg
re. A tüzelés rövid legyen, itt jobb a kartács. 

Majd szuronyra kerül sor. Indulj! Roham I Szuronyt! 
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Hurrá! Általános négyszögroham. Lövészek, előre! Irtsátok, 
pusztítsátok a négyszögek közt levő muzulmánokat! 

A dob rövid gyülekezőt ver. Lövészek, helyetekre! Négy
szögek, oszlopba! Végrehajtás ugyanúgy, mint az imént az 
oszlopoknál. 

Négyszögroham. Oszlopok, négyszögalakzat! Négyszög, in
dulj! Indulj! Roham! Szuronyt! Hurrá! 

Itt tüzelés nélkül, az előbbi roham. Négyszög! Arcvonal 
alakzat! A felfejlődő csapatok parancs szerint vonal helyett 
oszlopba, vagy négyesével állnak fel. A vezényszavak ezek: 
Soronként! Vagy: Négyesével jobbra (vagy balra) indulj az 
előbbi helyre, arcvonal alakzat! Dob, tábori induló. 

Megjegyzés: Ezek az alapvető gyakorlatok, menetelések, 
felfejlődések azonosak a zászlóalj-, ezred- és hadtestgyakorla
tokkal. 

Elrendelheti-e a parancsnok az általános tüzelést? Ha azt 
pontosan és célszerűen irányíthatja. Bár ennek hatása a leg
jobb akarattal sem értékelhető ki. A szakasznál ez egészen más, 
ott az egyes lövések a célok szerint önmaguktól alakulnak. 

Golyókímélés céljából itt minden lövés célozva történjék, 
hogy megölje az ellenséget. 

Ossztűz? Őrségen, ünnepélyes alkalmakkor (Wachparade), 
a puskacső megtisztítására. Alakzatban a helyes puskagya
korlat kedvéért. Az ellenség ellen azonban nem célszerű., mert 
amíg (a katonák) újra töltenek, (az ellenség) leszúrhatja avagy 
levághatja (őket). 

Roham szakaszonként? Legfeljebb a gyakorlat kedvéért, 
mert ebben a megtört vonalban az előbbi oknál fogva szintén 
nem célszerű, és az ellenség, még kisebb lovassággal is könnyen 
megsemmisítheti. 

Visszavonuló szakaszoknál? Arra még gondolni sem szabad, 
hogy visszavonulunk. A katonára mind a lovasságnál, mind 
a gyalogságnál igen káros hatással lehet, még ha csak beszél
nek is a visszavonulásról. 

Szóbeli oktatás, a katonák részére elengedhetetlenül szükséges 
tudnivalókról. 

Ezután az őrségi oktatás után az őrség bevonul a főszállásra, 
ahova még szürkületig beérnek és virradatkor már a gyakorló-
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téren vannak. Annak az ezrednek a törzstisztje, amelyhez az 
őrség tartozik, ,,puskát súlyba!" vezényszó után a jelen levő 
tábornokok, törzs- és főtisztek előtt az ő nyelvükön a követ
kezőket mondja a katonáknak: 

Sarkakat össze, térdek kiegyenesítve! A katona úgy áll, 
mint a nyíl. A negyediket látom, az ötödiket nem látom! ·Aka
tonai lépés egy arsin, a kiinduló lépés másfél arsin. Vigyázz a 
távközre. A katonák vonalban könyöktávolságra igazodnak. 
Vonal a vonaltól három lépés, menet közben két lépés, dobok, 
ne zavarjatok! Három napra való töltényed legyen, de esetleg 
előfordulhat, hogy az egész hadjáratra is , amikor nincs után
pótlás. Tüzelj ritkán, de pontosan. A szuronyt használd gyak
ran. A golyó célt téveszthet, a golyó bolond, a szurony a derék 
leány. Szúrd csak és dobd le a muzulmánt a szuronyról. Hulla 
a szuronyon olyan, mintha karddal csiklandozná.k a nyakad. 
Kard a nyakadon? gorj hátra egy lépést és szúrj ismét, szúrd 
a másikat, a harmadikat. Aki vitéz, leszúr egy féltucatot, sőt 
még többet is láttam. Őrizd a golyót a csőben, mert ha hárman 
jönnek rád, az elsőt ledöföd, a másodikat lelövöd, a harmadikat 
ismét szuronnyal elintézed! 

Roham. Rohamban ne ácsorogj, ha tüzelsz, csináld jól, 
emberre célozva, mert nem nagy takarékosság, ha egy ellen
ségre húsz ólmot pazarolsz. Mi célra lövünk. A harmincadik 
lövés vész kárba? Hát a tábori vagy ezredtüzérségnél talán 
kevesebb a tizediknél? 

Kanócot a kartácsnak! Vesd rá magad, a fejed fölött repül 
el, és tiéd az ágyu és az emberek. 

Vágd, szúrd, öld ott, ahol éred! Az utolsóknak adj kegyel
met, vétek hiábavalóan ölni, ők is emberek. 

Aki életben marad, annak becsület és dicsőség ! 
. Beszámolás. A lako ágot ne bá.ntsd! Ők látnak el étellel, 
itallal. A katona nem rabló! A zsákmány szent! Foglald el az 
e~~enség tál?orát, és minden a tiéd! Vedd be erődjét, minden a 
tied I Izma1lban egyebek közt egy egész halom aranyon és 
ezüstön osztozkodtatok. gyanígy volt ez még sok más helyen. 
Parancs nélkül ne menj z ákmányolni ! 

Hadakozás és támadás nagyobb tömegekkel. Nyílt harc
ban három irányú rohamot ü;merünk: Roham a gyengébb 
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szárnyra, mert az erősebb szárny az erődre támaszkodik. Ez 
nem ésszerű! A katona átmegy a mocsáron, de a folyón híd 
nélkül átkelni nehéz, egy akármilyen árkon meg átugrik. 

A közép lerohanása sem célszerű, noha a lovasság jól vag
dalkozhat, de a többieket elnyomhatják. 

A hadtáp megrohanása igen jó, de csak kisebb hadtesttel; 
hadsereggel nehéz végrehajtani. 

Csata a harcmezőn, vonallal sorkatonaság ellene. Négyszögek
kel a muzulmánokra! Meglátjátok, hogy ötszázas négyszögeink 
a szárnynégyszögek támogatásával a törökök öt- és hétezres 
tömegét törik át. Ebben az esetben az ellenség oszlopba verő
dik össze, erre már igen sok példa volt eddig is. 

Vannak istentelen, szeles, hóbortos franciák, 283 akik a né
metek és mások ellen oszlopban harcolnak. Ha úgy történne, 
hogy ellenük harcolnánk, hát majd mi is oszloponként verjük 
szét őket. 

Lövészárkok elleni harc alapelvei. Az árok nem mély, fala 
nem magas! Vesd magad az árokba, ugord át a falat! Szúrd, 
vágd, hajtsd, szakítsd el az ellenséget, hogy jobban keze ügyébe 
essék a lovasságnak! Prágában284 is gyalogság vette be az 
árkokat, bár itt hármas, sőt többszörös árokrendszer - való
ságos erődvonal volt, és ezeket oszlopokban rohamozták. 

Roham vagy tömegtámadás. Törj át a torlaszokon! Dobj 
fonott falat a farkasvermekre ! Gyorsan fuss, ugord át a hegyes 
karókat, dobj rőzsét rájuk! Vess létrát az árkokba és eresz
kedj le! Lövészek! Ritkítsátok az oszlopokat, fejre célozzatok ! 
Oszlopok! Repüljetek át a falokon a sánc tetejére és ott fejlőd
jetek vonalba! 

Őrség I A lőporos pincékhez! Nyissatok utat a lovasságnak! 
Az ellenség menekül a városba! Ágyúit fordítsátok ellene! 
Erősen tüzelj az utcákba, bombázd, kövesd gyorsan, ahogy 
csak bírod! Parancs! Nyomulj be a városba, öld az ellenséget 
az utcákon! Lovasság, vágd! A házakba be ne menjetek, har
coljatok a tereken! Rohanj az ellenségre mindenütt, ahol csak 
látod! Foglald el a tereket, állíts biztosításukra őrséget. 
Pillanatok alatt helyezz dzsidásokat a kapuk elé, pincékhez és 
raktárakhoz! Az ellenség megadta magát! Adjatok kegyelmet 
neki! A falat elfoglaltuk, zsákmányolni! 
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A harc művészete. A harc művészetének három követelmé
nye van: Első a szemmérték, hogyan táborozzunk, menetel
jünk, hol rohamozzunk, üldözzünk és verjük az ellenséget, 
ugyancsan a helyzet megítélése, az ellenség erőinek és vállal
kozási lehetőségeinek értékelése. 

Második a gyorsa,ság. A tábori tüzérség fél verszttől285 egy 
versztnyi távolságra a többitől vonul előre, hogy leereszkedés
nél és magaslatra emelkedésnél ne akadályozzon. Az oszlop 
hol közelebb, hol távolabb követi. Hegyeken lépésben, sík
ságon ügetésben. A menet soronként, illetve szűk úton, utcán, 
keskeny hídon, mocsaras, vizes terepen négyesével vonul fel, 
nehogy túl hosszúra nyúljék. Ne maradozz el! Sétálj, muzsikálj 
énekelj, verd a dobot, szóljon a zene. 

Megtettük az út tizedrészét. Első szakasz, védekezz a szél 
ellen. Heverjetek le! Az első után a második és így szakasz 
szakasz után. Az első ne várja a hátulsó szakaszokat! Az osz
lop menet közben széthúzódik, hol négyesével, hol másfélre, 
soronként kettőre. Ha egy lépésre állt, kinyúlik kettőre, ha egy 
verszten állt, kinyúlik kettőre, ha kettőn, úgy négyre. Ha az 
első szakaszok bevárnák az utolsókat, elveszne egy félóra. 
Az út első tizede után a pihenő egy óra. Pihenő után az első 
szakasz felugrik és 10 -15 lépést előreszalad, völgynek le és 
hegyre föl 15-től 50 lépésig. És így szakasz szakasz után, hogy 
közben a hátsó szakaszok is pihenhessenek. 

Az út második tizede. ~fegállás ! A pihenő egy óra, esetleg 
több is. Ha a harmadik menetszakasz rövid, csak félannyi, 
tehát háromnegyedóra, vagy félóra, negyedóra pihenő. A fiúk 
kapják meg mielőbb ká ájukat. Ez vonatkozik a gyalogságra. 

Lovasság menetel előre. Lóra! Rövid pihenő után hosszabb 
utat tesz meg, hogy a lovak a táborban jobban kifújhassák 
magukat. Tábori konyha, kantin előre l Megjöttetek, testvérek, 
menjünk kásáért. Élelmező tisztes l Kásáért l Reggelinél a 
pihenő négy óra, ugyanannyi lefekvés előtt, éjjeli pihenő pedig 
hat óra, mert még nagy út áll előttetek. Közeledvén az ellen
séghez, az üstök, élelmi zer- és tűzifakészletek a sátoros ko
csikra kerülnek. 

Ilyen gyorsaság mellett az emberek nem merülnek ki, az 
ellenség nem sejt minket, záz versztnyire gondol, vagy két-
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százra, vagy háromszázra, sőt talán többre is, amikor mi 
hirtelen rajtaütünk, ráesünk, mint a hó az ember fejére. 
Megszédül, belezavarodik a feje! Rohand meg azzal, amit isten 
adott! Lovasság, rajta! Vágd, szúrd, lődd, hajtsd, ne engedd! 
Csodákat csináltok, testvérek 1 

Harmadik követelmény a rátörés. Láb a lábat megtámasztja, 
kéz kezet erősít. Tüzelésnél sok ember pusztul. Az ellenségnek 
is van fegyvere, ám nem ismeri az orosz szuronyt. Fejlődj 
vonalba és támadj hideg fegyverrel! Nem alkothatsz vonalat 
zárt, szűk helyen. Amikor a gyalogság szuronnyal harcol, 
itt szóhoz juthat a lovasság is. De ne legyen versztnyi rés 
köztetek. Az ágyuk kartáccsal fejre lőnek. 

Általában a lovasság utat vág magának és a gyalogság 
követi, de mindenütt alakzatban! 

A lovasság úgy, mint a gyalogság, mindenütt ott legyen, 
lovak vezetéken. A kozákok pedig mindenüvé eljutnak. 
A döntő küzdelemben lovasság üsd, vágd! Ha a lovasság előre
tör, nem marad el a gyalogság sem. 

Az erők három vonalban küzdenek, az első rést tör, a máso
dik dönt, a harmadik befejezi. 

Kórházak. Félj a hadikórháztól ! A német orvosságokat 
messziről hozzák, összevissza dobálják, rothadtak, értéktele
nek és ártalmasak. Az orosz katona nem szokta meg ezeket. 
Vannak nálatok, ayoggyászotokban, gyökerek, füvek, szerek. 
A katona drága! Orizd egészségedet! Ha szorulásod van, tisz
títsd gyomrodat. A koplalás a legjobb gyógyszer! Annak, aki 
nem vigyáz emberei egészségére, ha tiszt, fogság, altisztnek és 
őrvezetőnek bot, de bot jár annak is, aki nem vigyáz saját 
magára. 

Amde korog a gyomor, enni kell! A napocska lenyugtával 
egy kis üres kása kenyérrel, az erős gyomrúaknak pedig bükk
makk melegvízben, vagy lósóskagyökér. 

Emlékezzetek Belopolszkij tábori törzsorvos tanácsára: 
ha heves lázad van, semmit sem eszel, akár tizenkét napig se 
igyál katonai kvaszt. 286 Az az orvosság! Váltóláznál ne egyél, 
ne igyál! Büntetés! Ne kíméld magad l . 

A tábori kórházban első nap puha ágy, másnap valami fran
cia kotyvalék, harmadnapig ki sem bírod, szedd a holmidat és 
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takarodj! Ha meghal egy bajtárs, tízen szívják be a hullabűzt. 
A táborban a betegek, gyengék takaróban lézengenek. Falun 
tisztább a levegő, még kórház nélkül is meggyógyulsz. Nem 
kell azonban a pénzt sajnálni az orvosságra, ha vele segíthetsz 
magadon. 

Mindez nem fontos! Tudunk mi vigyázni magunkra! Más 
népeknél ha egy hónap alatt száz közül meghal egy ember, 
ugyanakkor nálunk ötszázból is kevesebb pusztul el. Az egész
ségesnek a levegő is táplálék, a betegnek pedig ugyancsak a 
levegő káros ital! Vitézek! Az ellenség remeg tőletek! Ám 
több az ellenség, mint a kórház. 

Átkozott nem tudom !287 Rejtvény, találós kérdés, hamisság, 
szépszavacska, udvariasság, finomkodás, meg ne sértsem, 
ország-világ, ördög, pokol stb., stb. Szégyen bevallani, de 
e miatt a „nemtudom" miatt sok, sok baj van! 

A nemtudomért a tisztnek fogság, törzstisztnek szobafog
ság a büntetése. A tudás világosság, a tudatlanság sötétség! 
A mester dolga a tanítás. Ha a paraszt nem tud az ekével 
bánni, nem terem kenyér. Egy tanult emberért három tudat
lant adnak! Nekünk kevés három! Adjatok hatot, adjatok 
tízet egyért! Mindenkit leverünk és felül múlunk! 

A katonához hozzátartozik, hogy egészséges, bátor, határo
zott, igazságos és tiszte éges legyen! 

A legutóbbi hadjáratban az ellenség haszontalanul elvesztett 
hetvenötezer embert, majdnem százat, ezzel szemben mi még 
ezret sem! Íme, te tvérek, mit jelent a katonai kiképzés! 
Tisztek, ugye nagyszerű! 

Megjegyzés: A tábornagy előadása végeztével maga vezé
nyel: Jel szót! Mindkét szárnyról őrség, előre, indulj ! Őrség! 
Miután átadták a tábornagynak, illetve másoknak a jelszót, 
a tábori jelszót, a jelhangot, következik a megdicsérés, illetve 
megrovás. 

Ezek után hangos zóval: 
Függelem, felkészültség, engedelmesség, kiképzettség, rend, 

parancs, tisztaság, egé z ég, csinosság, vidámság, bátorság, 
vitézség, - győzelem! 

Dicsőség , dicső ég, dic ő ég! 

IV. RÉSZ 

A BURZSOÁ HADTUDOMÁNY 
SZÜLETESE 
(1789-1847) 



LAZARE NICOLAS 
CARNOT 

(1753-1823) 

A francia forradalmi hadsereg legjelentlísebb katonai szervezője és irányftója polgári 
családból származott. 1775-ben lépett a hadseregbe, a forradalom kitörésekor már mlíszaki 
százados. 1791-ben mint meggylízlídéses köztársaaágp{irtlt, a Törvényhozó Gy(llésbe válasz
tották, 1793 után a Konventnek Is tagja lett. 

Ebben az évben a francia forradalom legflíbb irányftó szervének, a Közjóléti Bizottságnak 
tagjává választották, ahol a katonai ügyeket intézte. 1793-1795 között, majd amikor 1795 
őszén az első Direktóriumba is bekerült, lényegében Carnot volt a franria forradalmi hadse
reg legfőbb vezetője. Politikai és katonai szerepének 1797-ben egy Időre vége szakadt, a napó
leoni harcokban már csak kisebb szerepet vállalt magára. 1814-ben Antwerpen hősi védel
mével tüntette ki magit. Napóleon 100 napos uralma alatt a belügyminisztériumot vezette. 
A Bourbonok visszatérése után számlízetésben fejezte be hosszú és eseménydús életét. 

Carnot elsősorban gyakorlati ember volt, ritkán foglalkozott elméleti kérdésekkel. A had
m(ívészetr(íl és főleg a hadseregszervezésről alkotott elképzeléseit leginkflbb a Közjóléti 
Bizottság, majd később a Direktórium részére készftett világos, szakszer\'\ helyzetjelentései
ből és a vezényllí tábornokoknak küldött utasltásokból ismerhetjük meg. 

Nem nagy stratéga, felismerte ugyan, hogy a felszabadftott területek lakossága a francir,
kat támogatja, s ezért helyesen támadó háborút javasolt, hadászati elgondolásait mégis a 
XVJII. században megszokott elvek, a felesleges manővezerés, az erők szétszórAsa, a súly
pont nem mfodig helyes kiválasztása, elemzése Jellemzi. HarcAszati elképzelései már lényege
sen korszerlíbbek voltak. Helyesen látta a rsatárlánc és az osz lopharc jelentlíségét, s ennek 
lrásaiban hangot is adott. 

Carnot tevékenysége mégis elsősorban a hadseregszervezésben hozott reformjai miatt 
érdemel figyelmet. A forrada lmi jelleg(í 1793-as katonai törvények, a sorezredek és a nemzet
őrség Osszeolvasztl'lsakor vezető „amalgám" rendszer; valamint az általános védkötelezett
ség első törvényerej(í rendelete, az 1793. augusztus 13-án hozott „levée en masse" (népfel
kelés) törvény kidolgozása, mindenekelőtt Cnrnot nevéhez f\'\ződik. 
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Párizs, az egy és oszthatatlan fran
cia köztársaság II. évében, frimaire 
15-én ( 1793. december 5.) 

A ÉP KÉPVISELŐI 
A KÖZJÓLÉTI BIZOTTSÁGBAN2ss 

HOCHE TÁBORNOKHOZ 

(Correspondence Générale de Carnot. Publ. par É. 

Charavey. Tome IV. Paris, 1907. 232 - 233. p.) 

A vereség nem bűn, ha mindent megtettünk, hogy kiérde
meljük a győzelmet. em az események alapján ítéljük meg 
az embereket, hanem erőfeszítéseikből és bátorságukból. Nem 
szeretnénk, ha az emberek elkeserednének a haza sorsa miatt. 
Hadsereged jó, még jobb le z, ha megtisztítjuk az árulóktól 
és a gyáváktól, akik veszélyeztetik dicsőségét. Bizalmunk nem 
rendült meg benned; gyűjtsd össze csapataidat és szórd szét 
a királypárti hordákat. Tízezer embert küldünk hozzád az 
Ardennes-hadseregből. Próbáld meg értesíteni Landaut, hogy 
segítségére sietsz, és nézz utána, hogy megvárva a Pichegru
höz289 való csatlakozást, meg tudjátok-e verni az ellenséget, 
amely őt Strasbourg előtt feltartóztatja. 

C. CARNOT - A. P RIEU R200 

a Közj6ltti B izottság tagjai 
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A Köztársaság II. évében, nivose 
5-én ( 1793. december 25.) 

A NÉP KÉPVISELŐI 
A KÖZJÓLÉTI BIZOTTSÁGBAN 

A HONVÉDELMI BIZOTTSÁG TAGJAIHOZ 

(Correspondence ... 252 - 253. p.) 

A brigádok felállítására vonatkozó törvény, 291 kedves kol
légák, talán szükséges volt akkor, amikor arról volt szó, hogy 
minden különbséget eltöröljünk az önkéntesek és a sorcsapa
tok között, miután azonban ez a különbség ma már sem tény
legesen, sem pedig az emberek gondolkodásában nem létezik, 
a Közjóléti Bizottság úgy véli, hogy jelentős hátrányok szár
maznak a törvényből. Epp ezért, kedves kollégák, felhívunk 
benneteket, annak megvizsgálására, hogy vajon nem lenne-e 
időszerű visszavonni ezt a törvényt, vagy olyan módosításo
kat eszközölni, amelyek, anélkül, hogy ártanának a sorcsapa
tok és az önkéntesek annyira szükséges szoros elegyedésének, 
elejét vennék azoknak a nehézségeknek, amelyek a brigádokba 
való összevonással járnak. Kérünk benneteket, kedves kollé
gák, közöljétek velünk a lehető leggyorsabban véleményeteket 
az ügyről azért, hogy egyetértésben javasolhassuk a Nemzeti 
Konventnek a legjobb és a hibák megelőzésére legalkalmasabb 
megoldást. 

CARNOT 
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Párizs, a Köztársaság II. évében, 
prairial 6-án ( 1794. május 25.) 

A KÖZJÓLÉTI BIZOTTSÁG 
A NÉP KÉPVISELŐIHEZ 

AZ ÉSZAKI ÉS A SAMBRE-MEUSE 
HAD EREGNÉL 

(Correa-pondence ... 378. p.) 

Kedves kollégák, tegnap távírón értesültünk Quesnoy visz
szavételéről. A részlete jelentés különfutár útján az imént 
érkezett meg. Ez a részletes jelentés nem látszik alkalmasnak 
arra, hogy a Nemzeti Konvent elé terjesszük, amelynek szi
gorú rendeletével a feltételek több pontja ellentétben áll, 
például az első, amely majdnem katonai tiszteletadást biztosít, 
és a második, amely a tisztek számára könnyítést ígér. Akár
hogy is legyen azonban, az ostromló hadsereget a legnagyobb 
dicséret illeti meg, és okunk van azt hinni, hogy Valenciennes 
sem tarthatja már sokáig magát ellene; minden bizonnyal a 
legalkalmasabb rendszabályokat léptettétek életbe, hogy a 
lehető legrövidebb idő alatt elfoglaljátok. Az Északi és a 
Sambre-Meuse hadsereg jelenlegi tétlenségének oka nem any
nyira Valenciennes és Condé várainak ellenállása, hanem az 
erődök és folyók mögé vis zavonult ellenséges hadsereg hely
zete, valamint az, hogy nem vagyunk még urai holland Fland
ria várainak, amelyek bizto an elvágnának bennünket. Egyéb
ként hadseregeink tétlensége igen távol áll hadviselési rend
szerünktől és mindattól, amit a mai napig előírtunk. Úgy 
gondoltuk, hogy nem szabad nagy csatába bocsátkoznunk, 
de soha nem szűntünk meg hangsúlyozni, hogy meg kell sok
szorozni a kisebb harccselekményeket és minden módon nyug
talanítani és pusztítani kell az ellenséget; ezek az elvek vál
tozatlanok, bármilyen állá ban is legyünk. Egyébként, ahhoz, 
hogy előre mehessünk, készen kell lennünk arra, hogy Bergen-
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op-Zoomot és más fontosabb várat megtámadjunk és úgy 
hisszük, az előkészületek erre még nem történtek meg. 

Éppúgy meg vagyunk győződve, mint ti, hogy a csaták 
hozzák a hadjáratok valódi sikerét; de átkelve a Meuse-ön 
Liege alatt, sőt még azt is feltételezve, hogy sikerül az ellen
séget kimozdítani állásaiból, mindez igen bizonytalan helyze
tet teremtene, hacsak nem nyernénk nagy csatát, amit azon
ban az ellenség valószínűleg nem fogadna el; rövidesen vissza
vonulna, vagy újra átkelne a folyó bal partjára, ahol számbeli 
fölényben lenne. Nem látszik tanácsosnak előttünk, hogy a 
Sambre-Meuse hadsereget átküldjük a folyó jobb partjára, 
hacsak azért nem, hogy kövesse az ellenséges hadseregnek azt 
a részét, amely Trier felé közeledhet, hogy azt visszafoglalja, 
vagy hogy támogassa Luxembourg-t. Ez az alkalom, amikor 
csatát kockáztathatunk anélkül, hogy veszélyeztetnénk Bel
giumban megszerzett előnyeinket. Egyedül a Moselle hadse
reggel való aktív összeköttetéssel és mozdulatainak állandó 
figyelemmel kísérésével lehet az ellenséget megfelelő időben 
elérni és teljesen megsemmisíteni. 

Ami Namurt illeti, már megjegyeztük, hogy ezt a várat 
akaratunk ellenére erősítették meg, hiszen látható, hogy az 
ellenség a Sambre és a Meuse között soha nem fog szemből tá
madni, mivel ez a front összehasonlíthatatlanul erősebb a töb
binél, továbbá, ha ide akar jönni, át kell kelnie a Sambre-on 
tüzérségével, ahol zsákutcába kerül, és ezret tehetünk egy 
ellen, hogy az egészet elveszíti. Ezzel szemben, ha szerencsét
lenségünkre ezt a várost jelenlegi állapotában elveszik tőlünk, 
figyelembe véve a Sambre-Meuse front erejét, nem támadhatjuk 
meg anélkül, hogy át ne keljünk a folyón, ami mérhetetlenül 
nagy hátrányt jelentene számunkra. Ugyanis, ha az ellenség 
a végsőkig elszánja magát Namur megtartására, e vár előtti 
helyzetünk fölöttébb válságossá válna, hiszen elmulasztanánk, 
hogy a Sambre-Meuse arcvonal erődeit egyszerű, kevésbé je
lentős kordon kivételével földig leromboljuk. Ebben az esetben 
ugyanis az ellenség hiába foglalná el a várat, mivel tetszésünk 
szerint visszafoglalhatnánk. 

Alaptalanul hivatkoznak az élelemellátásra, mert nem ezen 
az elöl levő helyen kell raktárt telepíteni, hiszen a legkisebb 
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visszacsapás esetén zsákmányul ejtik vagy felgyújtják. A folyó 
megkönnyíti a szállítást Libramontból éppúgy, mint Namur
ből. Újból kérünk tehát benneteket, kedves kollégák, hogy 
gyorsítsátok meg Namurnél a Sambre és a Meuse közötti arc
vonal lerombolását, kivéve a külső művek nélküli kordonét. 

Ugyanezek a szempontok jöhetnek számításba Charles-sur
Sambre esetében is , amely erőtlen az ellenséggel szemben, de 
félelmetes számunkra ; le kell rombolni az elárasztást fenntartó 
zsilipeket és az egész állást a Sambre és Meuse közötti oldal 
felől egyszerű kordonná kell változtatni. 

Ami pedig Oostende kikötőjét illeti, mi is ~gy gondoljuk, 
mint ti, hogy alkalmasabb lenne elhalasztam lerombolásá~. 
Helyénvalónak tűnik itthagyni a tengerészeti felszerelést, mi
vel újra a Dune-Libre-re szállítva, azt a hitet keltitek, hogy 
lemondtatok a Walcheren-szigeti vállalkozásról, és az ellenség 
biztonságban hiszi magát. Erre a vállalkozásra, amelyet meg
lepésszerűen kellene végrehajtani, már kétségtelenül nincs le
hetőség, mégsem haszontalanok az előkészületek, mivel . az 
ellenség nagy erőit tartják sakkban, amelyek ezt meg_akarJák 
akadályozni. Úgy hisszük tehát, hogy ebben a tekintetben 
folytatni kell az előkészületeket , és ezért Oostende kikötőjére 
még szükségünk van . 

Mostanáig foglalkoztunk azzal, hogy orvosoljuk a lövegek 
gyújtólyukainak hibáiból eredő súlyo~ károkat, ami~r?l érte
sítettek minket, de amelyeket már mas hadseregeknel 1s meg
figyeltek. A Bizottsáu elrendelte, hogy mielőtt a löveget ki
küldenék a hadseregekhez, hűtsék le a magot, azon lövegek 
számára pedig, amelyek már kinn vannak és tönkrement~k, 
elkészítik a szüksége szerszámokat, hogy helyben végrehaJt
hassák a szükséges munkálatokat. A munkásokat is azonnal 
útba indítjuk, akik elvégzik a javítást. 
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Üdv és barátság. 

TALLIEN, 292 BRÉARD, TREILHARD, OARNOT, 
ESOHASSERIAUX, P. THURIOT, A. LALOY, 
BILLAU D-V AREN E 293 

a Közjólét i B izottság tagjai 

A Köztársaság II. évében, pluvióse 
14-én ( 1794. február 2.) 

A LEGKÖZELEBBI HADJÁRAT 
HADMŰVELETEINEK ÁLTALÁNOS 

RENDSZERE 

(Oorrespondance ... 279-283. p.) 

A Köztársaság minden hadserege támadóan lépjen fel, de 
nem mindenütt egyforma eszközökkel. A döntő csapásokat 
csupán két vagy három pontra kell irányítani; egyébként az 
erőket nagyjából egyenletesen kellene szétforgácsolni a hatá
rokon, és a hadjárat mindegyiken csak olyan eredménnyel vég· 
ződnék, ami nem akadályozná meg az ellenséget abban, hogy 
a következő évben újra kezdje az ellenségeskedést, méghozzá 
akkor, amikorra már a Köztársaság erőforrásai teljesen ki
merültek. 

Mindenki úgy érzi, hogy északon kell mérnünk a legnagyobb 
csapásokat, mert az ellenség itt már uralkodik országunk egy 
darabja felett, és ő maga is ide irányítja erőinek legnagyobb 
részét, innen fenyegetheti ugyanis leginkább Párizst és foszt
hatja meg élelmétől; végül az ellenséget itt lehet legkönnyeb
ben megtámadni, mivel a vidék nyílt, távol esik a fővárostól, 
nincsenek rajta ellenséges várak, hadseregeink az ellenség költ
ségén élhetnek, és adottak a felkelés csírái is, amelyekből nagy 
sikerek terebélyesedhetnek ki. 

Főleg az Északi hadseregre kell tehát figyelnünk; az Ar
dennes hadsereg alá rendeltük és hadműveleteit össze kell 
vele hangolnia, azaz úgy, ahogyan azt eddig is csináltuk; a 
végrehajtás pillanatában a parancsnokságot egy tábornokra 
kell bízni. 

Ugyanez vonatkozik a Moselle és a Rajna hadsereg egymás 
közti viszonyára is. E két hadsereg egyesülése és mozdulatai
nak összeegyeztetése tette lehetővé Landau felmentését, és a 
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két hadsereg megtámadhatatlanná tette a határnak ezt a ré
szét. Hadműveleteinek azonban nagyobb összefüggésekben 
kell mozogniuk, s összhangban kell lenniük az Északi- és az 
Ardennes hadsereg hadműveleteivel. Megfigyelve az ellensé
get, sakkban tartják és megakadályozzák, hogy minden erejét 
északra dobja át. Sőt, a ~Ioselle hadsereg állandóan olyan 
állást foglalhat, amely rendkívül nyugtalaníthatja az ellensé
get, miután Liege és Pfalz között elhelyezkedve, azt támad
hatja meg e két tartomány közül, amelyiket az ellenség kiüríti; 
ehhez azonban az kell, hogy a hadsereg állandóan táborozzék294 

és mindig menetké z legyen. Íme ezért igen fontos, hogy a 
főparancsnok utasítást kapjon arra, hogy 20 OOO emberrel 
foglaljon állást Arlonnál, ahonnan egyrészt Triert és Luxem
bourg-t, másrészt Llege-t és Brabantot fenyegetheti. 

A rajnai sorompó egé z kiterjedésében Germersheimtől Bá
zelig bizonyos fokig nyugalomra int, mivel ilyen pozícióban 
igen nagyok a támadó hátrányai, ugyanis ahhoz, hogy sikerrel 
tevékenykedhessen, hatalmas erőket kellene ide vonultatnia, 
amelyekkel szemben a Yédő a Fekete-erdőből váratlanul ki
bontakozó jelentéktelen erőkkel is könnyen ellenállhat. Szá
munkra a Vogézek biztosítanak ugyanilyen előnyöket; ha az 
ellenség megkísérli, hogy átkeljen a Rajnán, többi hadseregeit 
legyengíti, anélkül, hogy minket arra kényszerítene, hogy túl
ságosan sok erőt vigyünk a támadás pontjára. 

Az Alpok lánca, amely a Rajna vonala után következik, 
ugyanilyen akadályokat gördít a támadó elé és ugyanilyen 
előnyöket biztosít a megtámadottnak. Ez a határnak tehát 
megint olyan darabja, amelyen nem szabad támadni, csak a 
hegyszorosokban, amelyek némi átkelési lehetőséget biztosí
tanak az ellenségnek, mint a Kis Szent Bernát és a két Mont 
Cenis; olyan pontok ezek, amelyek döntő fontosságúak, hogy 
elfoglaljuk. A Piemontéba való behatolás előbb az utak hiánya 
miatt lesz igen nehéz azokon a hegyláncokon keresztül, ame
lyek elválasztják a ).font Blanctól; de ha átkeltünk rajtuk, 
mielőtt Torino alá érkeznénk, ostrom alá kell venni Susát; ez 
a város viszont igen erő , s ha csak a legkisebb ellenállást is 
tanúsítja, a hó elvágja ös zeköttetéseinket, és nem tudván tü
zérségünket visszaszállítani, az ellenség zsákmányává válna. 
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Így tehát, Piemonte ellen, a Tengeri Alpok területén keresztül 
kell a támadást végrehajtani, mégpedig úgy, hogy előbb 
Oneiglát foglaljuk el, s így megakadályozzuk, hogy az ellenség 
támogatást kaphasson Szárdiniából, elvágván összeköttetéseit, 
ugyanakkor számunkra könnyebbé válna az élelemszállítás a 
Génuai-öbölben. Ezek a körülmények arra kell, hogy késztes
sék a Közjóléti Bizottságot, hogy elrendelje Oneigla elfoglalá
sát, ahonnan a következőkben már könnyű lesz behatolni 
Piemontéba, hátba támadva a San Giorgó-i állást és ostrom 
alá véve Cunesót. Oneigla elfoglalása még azzal a további 
előnnyel is járna, hogy minden valószínűség szerint a Génuai 
Köztársaságot oldalunkra állítaná és kiűzné az ellenséget Kor
zikából, amennyiben megfosztaná egy támaszponttól, amely 
összeköttetésként szolgál és seregeit táplálja. Az itáliai had
seregnek nagyon ki kell terjesztenie állásait a partokon és egy 
federalizmusra hajló tömeget kell féken tartania. Kívánatos 
lenne tehát, hogy megerősítsük, amit az Alpesi hadsereg rová-
ára lehetne megtenni, ha a Szent Bernát-hegyi és a Mont 

Cenis-i vállalkozás már végbement. 
Ami a keleti Pireneusokat illeti, nem hiszem, hogy itt másra 

törekedhetnénk, mint hogy elűzzük az ellenséget területünkről 
é hogy megtartsuk Cerdagne-t és a Val d'Aran-t, amelyeknek 
természetesen Franciaországhoz kell tartozniuk, miután a he
gyeken innen vannak. De az a gondolat, hogy behatoljunk 
Cataloniába, hogy ott berendezkedjünk, csak igen nagy ne
hézségek árán valósíthatnánk meg, s még siker esetén sem 
jelentene reális előnyt. E hadsereg parancsnokának adott uta
sításban megadott cél tehát csak az lehetne, hogy kényszerítse 
az ellenséget területünk elhagyására, hogy a határvidéket 
pusztítsa, hogy adót szedjen és hogy igen erős diverziókkal 
egítse elő a Nyugati-Pireneusok hadsereg támadó hadműve

leteit. 
Ez utóbbi hadsereg rendeltetése az lenne, hogy támadóan 

működjön, nem azért, hogy bevonuljon-Spanyolország bel-
ejébe, hanem azért, hogy megszerezze számunkra a híres 

Passage295 erődöt és két támpontját, San-Sebastian és Fuen
terrabia296 városokat. Ez a szándék vezette a Közjóléti Bi
zottságot, amikor elrendelte, hogy a Toulon ostromához szánt 
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nehéztüzérség zöme vonuljon Bayonne-ra. Ezt a fontos rend
szabályt azonban a nép képviselőinek egy rendelete keresz
tezte, amely ezt a tüzérséget visszameneteltette egészen Stras
bourg-ha. A hadseregnek szánt fegyvereket pedig a nép kép
viselőinek egy másik rendelete Commune Affranchie-ba297 irá
nyította; az élelmet, egyszóval mindent, amit erre a határra 
irányítottunk, feltartottak, és így a legtöbb sikert ígérő had
műveleteink egyikének kimenetele pillanatnyilag legalábbis 
bizonytalan. Mindazonáltal, érdekes módon, bár a leghiányo
sabb volt a felszerelése, s szinte teljesen megfeledkeztek róla, 
továbbá nagyon rossz vezérkar vezette, lehetőségeihez képest 
a Nyugati-Pireneusok hadsereg tett a legtöbbet, és szervezete is 
a legszilárdabb maradt. :Mindez főleg a hadsereghez küldött 
népképviselők éberségének és buzgalmának tulajdonítható! 

Még hátra van, hogy a bresti és a cherbourg-i partoknál 
működő hadseregek hadműveleteiről szóljunk, amelyeket tu
lajdonképpen egy hadműveletnek tekinthetünk. Ennek a két 
hadseregnek három célt kell elérnie: 1. befejezni a vendée-i 
háborút; 2. őrizni a partokat; 3. végrehajtani a tervezett 
partraszállást Angliában. Az első feladathoz könnyűlovasság, 
néhány erős gyalogos hadtest és igen kevés tüzérség kell; a 
másodikhoz jó helyőrségek az erődökben és jó őrségek a par
tokon; a harmadikhoz ugyanaz szükséges, mint a másodikhoz, 
nagyszámú és állandóan ké zenlétben álló flottával. 

A partraszállá al kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy 
még akkor is, ha nem hajthatjuk végre ebben az évben, maguk 
az előkészületek a hadjárat tartama alatt sakkban tartják az 
angol tengeri erőt és megakadályozzák, hogy másutt kísérelje
nek meg jelentős vállalkozást. Ezek az előkészületek ezen felül 
még arra is kényszerítik Angliát, hogy tekintélyes szárazföldi 
hadsereget tartson fegyverben, ami alkotmányára igen veszé
lyes, pénzügyileg kimeríti, és megakadályozza, hogy segítséget 
vigyen Németalföldre. Lényeges tehát, hogy az előkészületeket 
a lehető legnagyobb erővel folytassuk és készen álljunlc arra, 
hogy a legelső kínálkozó alkalmat kihasználva végrehajtsuk. 

Az imént kifejtett rendszerhez néhány általános szabály 
járul, amelyek alapként zolgálnak a Közjóléti Bizottság ösz
szes, a hadműveletek irányítására vonatkozó rendeletéhez. 
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Ezek a szabályok: mindig együtt tartott erőkkel és táma
dóan működni; szigorú, de nem kicsinyes fegyelmet tartani; 
a csapatokat állandóan foglalkoztatni, anélkül, hogy túlhajta
nánk őket; csak a legszükségesebb őrségeket hagyni a várak
ban; gyakran változtatni a helyőrségeket, a vezérkarok és az 
átmeneti parancsnokságok álláspontját, hogy szétszakítsuk a 
kötelékeket, amelyek minden túlságosan hosszú egy helyben 
Yaló tartózkodásnál szövődnek, és amelyekből következnek a 
védőket az ellenség kezére játszó árulások; az őrszolgálatot a 
legnagyobb éberséggel ellátni, kötelezni a tábornokokat, hogy 
mmél gyakrabban személyesen ellenőrizzék az őrségeket; a 
harcot minden esetben szuronnyal megvívni; az ellenséget 
állandóan és a teljes megsemmisítésig üldözni. 

Egészen természetes, hogy nagy csaták nélkül nem fejezhet
jük be a háborút ebben a hadjáratban, mert, ha részleges 
hadműveletekkel meg is semmisítjük az ellenség hadseregének 
felét, még mindig marad annyi ereje, hogy a következő évben 
újra megtámadjon és így meghosszabbítsa ezt a békétlen ál
lapotot, amiben vagyunk. Tehát a legtámadóbb, a legerélye-
ebb hadjáratra van szükségünk. Ez az, amit tábornokainknak 

ajánlunk, és főleg az Északi hadsereg parancsnokának, mert 
ő az, akinek a legdöntőbb csapásokat kell mérnie az ellenségre. 

OARNOT 
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BONAPARTE NAPÓLEON 
(1769-1821) 

A vilttgtörténelem egyik legjelentősebb és legismertebb hadvezére a korzikai Ajacrióban 

született. Tizéves korától kezdve a brlenne-i, majd a párizsi katonaiskolákon nevelkedett, s 

1786-ban albadnaggyá nevezték ki. 
A forradalom kitörésekor a po!gárl fejlődés ht,·e, azonban kezdetben csupán szUl/5földje, 

Korzika zavaros politikai ldlzdelmelbe kapcsolódott be. Itteni kudarcai után 1703-ban újból 

visszatért Franciaországba, abol kinevezték a Toulon ellen támadó hadsereg tüz rparancs

nok(wá. Katonai tehetsége ekkor (1793 decemberében) ttint fel először. Az ifjabb Robespierre 

t!\mogatásával csakhamar dandártábornokká nevezték ki. 
1795-ben Párizsban ráblzták a vendémlalre 13-i (október 5.) királypárti felkelés leverését. 

Barras, a Direktórium egyik tagja, ezért az itáliai francia hadsereg parancsnokává nevezte 

ki. Az 1796-1 ittlltal hadjárat Napóleon hatalmas sikerével végződött. Eredményeiért hama

rosan a köztársaság legkiválóbb hadvezérének számttott, akit a nagyburzsoázia egyes körei 

már akkor alkalmasnak tartottak arra , hogy segttségével megszil(mlttsák a forradalom szá

mukra kedvező vtvmányalt, s egyszersmind megakadályozzák a tovllbbl reformokat. 

A sikertelen egyiptomi kaland (1798) után az 1700. brnmaire 18-1 (november 9.) Allamcstny 

első konzullá, a köztársaság el 6 emberévé tette a néhi\ny évvel korábban még tPljesen isme

retlen, 31 éves tábornokot. Az 1800-as hadJtírat során Jlfnrengónál újabb fényes gyözelmet 

aratott a császáriak felett, majd az 1801-es I unevllle-i, s az ezt követö 1802-es amlens-i 

béke után rövid idlíre elhallgattak a fegyverek. 
1804. december 2-án császárrá koronáztatta magát. Uóditó hadjáratait 1805-ben folytatta, 

ekkor még káprázatos ikerekkel. 
1805. december 2-án Au-terlitznél nagy győzelmet aratott az osztrák és orosz csapatokon. 
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1806-ban Jénánál és Auerstlidtnél a porosz sereget zúzta szét. 1807-ben a tilsitl béke meg

kötésekor úgy ttint, hogy szinte egész Európa ura. Angltát azonban nem tudta legyőzni, és 

amikor 1808-ban Spanyolországba küldte hadait, első tzben történt, hogy nem az uralkodók

kal, hanem a néppel került szembe. 1809-ben már csak nehezen tudta legyőzni az osztrák 

Eereget. Itt szenvedte el első nagy vereségét (Aspern, 1809), melyet a nehezen kivivott wag

rami győzelemmel még ellensúlyozni tudott. 
1812-ben az orosz hadjáratban serege, a Grande Armée elpus1.tult. Ettől kezdve már hiába 

ktsérelte meg, hogy a hadiszerencsét megfordttsa. Kezdeti sikerek után, 1813-ban, a lipcsei 

,,népek csatájá"-ban döntő vereséget szenvedett. 1814-ben, miután a tábornokai is elfordul

tak tőre, lemondásra kényszerült. Elba szigetére száműzték. Innen 1815-ben visszatért, de 

100 napos uralma már csak epizód maradt. Újabb hadjáratára középszerti parancsnokokkal 

indult, s maga is elJentmondó parancsokat adott ki. Nem használta ki lignyi sikerét, és ami

kor Waterloonál az angol gyalogsággal találkozott, az egyesillt angol-porosz hadseregtől 

döntő vereséget szenvedett. Másodszor is lemondásra kényszerült. Ezután még hat évet töl

tött számtizetésben Szent Ilona szigetén, itt halt meg 1821. május 5-én. 

Napóleont, bár önéletrajza, számos levele és a Rogniat könyvéhez irt komment1rok meg

lehetősen termékeny tróvA tették, mégsem tartozott a hadtudomány kimagasló képviselői 

közé. Írásaiban részben az éles szemti gyakorlati katona, részben az önigazolAst kereső poli

tikus dominál. Sehol sem lépett tűi a részletek gondos, alapos és találó AbrázolásAn, s meg 

sem klsérelte, hogy a francia forradalmi és saJAt Mborúlnak döntő, a hadmtivészet fejlődésé

ben forradalmi változásokat hozó tapasztalatait kidolgozza vagy általánosttsa. 

A mtiveiben elszórtan található nézeteinek, valamint hadjáratainak alapján ezt a fel

adatot mások végezték el. Így a napoleóni hadmtivészet eredményeinek feltárása nem a 

császár-hadvezér, hanem mindenekelőtt CJausewitz és Jomlnl munkásságAban tükröződik. 

Munkál közül „Katonai levelezését" (Correspondance milltaire. Tome 1-10. Paris, 1858-

1868.), .,Emlékiratait" (Mémoires de Napoléon I., Tome 1-4. Paris, 1823-1825.), valamint 

a „Tizenhét megjegyzés a Gondolatok a hadmtivészetr/51-höz" (Dix-sept notes sur l'ouvrage 

intltulé: Consideratlons sur !'art de la gnerre. Bibliotheque Historlque et Militaire. Pubi. 

pnr Ch. Liskenne-T. Sauvan. Tome VI-VII. Paris 1842.) ctmti munkáit emelhetjük ki. 
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TIZENHÉT MEGJEGYZÉS 
A GONDOLATOK A HADMŰVÉSZETRŐL 

CÍl\IŰ KÖNYVHÖZ 2P8 

(Bibliotheque Historique et ,llilitaire. Publ. par Ch. Liskenne-T. Sauvan. 
Tome VI- VII. Paris, 1842., VI. 341-390. p.) 

1. A hadsereg szervezete és kiegészítése. - 2. Gyalogság. -
3. Lovasság. - 4. Tüzérség. - 5. A csatarendről. - 6. A vé
delmi háborúról. - i. A támadó háborúról. - 8. A hadseregek 
ereje Napóleon és XIV. Lajos alatt. - 9. Az eylaui és a jénai 
csata. - 10. Az esslingi csata. - 11. Moszkva. - 12. Vissza
vonulás Oroszországból és Szászországból. - 13. Az 1813. évi 
hadjárat. - 14. A Mont-Saint-Jean-i csata. - 15. A becsület
rend. - 16. Napóleon 1800. évi és Hannibál Kr. e. 218. évi 
felvonulásainak összehasonlítása. - 17. Következtetések. 

Ez a mű tizennégy fejezetre oszlik és egy kötetben hatszáz 
oldalt tesz ki . A szerző számára idegen a gyalogsági, a lovas
sági, a tüzérségi és a vezérkari szolgálat. Műszaki alezredes 
volt 1809-ben Spanyolországban. Catalonia, Aragonia és Va
lencia tartomány több várának ostromát vezette. Suchet mar
sall299 ajánlotta, mint jó hadmérnököt és fokozatosan kieszkö
zölte számára a brigádtábornoki és a hadosztálytábornoki 
rangot, majd a bárói címet. 1813-ban, a szászországi hadjárat 
idején ő töltötte be a „Nagy Hadsereg" első hadmérnöki 
tisztét. Nem igazolta uchet marsall róla alkotott véleményét, 
nem volt elég gyakorlata é lelkileg sem volt kiegyensúlyozott; 
a hadsereg első mérnöke számára legfontosabb a jó ítélőképes
ség, hiszen ő tervezi , java olja és irányítja a hadsereg összes 
műszaki munkáját. 
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I. Megjegyzés 

A HADSEREG SZERVEZETE ÉS KIEGÉSZÍTÉSE 

(ROGNIAT nézetei) 
„A mindig a fejedelem rendelkezésére álló és az időnként 

kiállított és rendszertelen felkelést helyettesítő állandó had
seregek alkalmazása egész Európában elterjedt. A falvakat 
arra kötelezték, hogy évente bizonyos számú embert adjanak, 
s ezeket kiképezzék. Hogy ki legyen katona vagy milicista 
(milites), sorshúzással döntötték el." (70. p .) 

,,Milyen aljas és gyűlöletes eszközöket vettek igénybe a to
borzók, hogy soraik közé csalják a tapasztalatlan fiatalo
kat ... " (72. p.) 

,,Ez a szó, hogy összeírás, megrémítette a tömeg lelkét! 
Nohát, változtassuk meg ezt a rettenetes szót! Vegyünk egy 
másikat, például azt, hogy milícia ... " (75. p.) 

,,Felmerül egy igen fontos, vizsgálatot érdemlő kérdés, még
pedig az, hogy melyik az az életkor, ameddig a hadseregnek 
és az államnak kedvező zászló alatt tartani a katonákat. 
Harminc éves korában, amikor az ember növekedése befejező
dik, tagjai kezdik elveszíteni hajlékonyságukat és hamarosan 
testesekké, nehézkesekké válnak ... " (79 . p.) 

„Az északi emberek, akiket a hideg elernyesztett és a sör 
megkövérített, zsíros és súlyos testűek, türelmesek és flegma
tikusak, lomha képzeletűek. A déliek, akiket az éghajlat kel
lemes melege és a bor éltet, szárazak és soványak, de idegesek, 
élénk képzeletűek és állhatatlanok ... Az előbbiek rettenetes 
éghajlatuk alatt kemény élethez szoktak ... A háború terheit 
és fáradalmait panasz nélkül tűrik; egykedvűen viselik el a 
sors csapásait és gépiesen, szó nélkül engedelmeskednek; azon
ban hidegek, apatikusak és lassúak, kevésbé bírják a gyors 
meneteket és kevésbé alkalmasak kemény támadásra és me
rész kirohanásokra. Az utóbbiak élénkek és tevékenyek, lel
kesek és lendületesek, gyorsan menetelnek előre, rárohannak 
az ellenségre és a veszély kellős közepébe vetik magukat. 
Semmi sem félelmetesebb, mint első fellobbanásuk; első tüzük 
azonban rövid idő alatt lelohad, a tartós veszély elkedvetle-
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níti, a tartós munka türelmetlenné teszi őket. A táborok durva 
élete, amely nem nyújt számukra semmi élvezetet, amihez 
szokva vannak, elviselhetetlennek tűnik számukra; a vissza
vonulás elcsüggeszti őket: ha a siker feltüzeli, a legkisebb 
balsiker viszont leveri őket. Engedetlenek és állhatatlanok 
lévén, csak nehezen vetik alá magukat a fegyelemnek." (86. p.) 

„Az angol az a nép, amelynek a világon a legjobb polgári 
és katonai intézményei vannak ... " (86. p.) 

(NAPÓLEON megjegyzései) 
1. Mindig éltek a kényszertoborzás eszközeivel a köztársa

ságokban éppúgy, mint a monarchiákban, az ókoriaknál épp
úgy, mint a modern népeknél. Oroszországban és Lengyel
országban a parasztok rabszolgák, és úgy sorozzák őket, mint 
más országokban a lovakat. émetországban minden falunak 
megvan a maga földesura, aki kijelöli a regrutákat anélkül, 
hogy akár jogaikkal, akár beleegyezésükkel törődne. Francia
országban a hadsereg kiegészítése mindig sorshúzással történt: 
XIV. Lajos, XV. Lajos és XVI. Lajos alatt milícia-sorshúzás
nak, Napóleon császár alatt konskripció-sorshúzásnak nevez
ték. A kiváltságos osztályok mentesek voltak a milícia-sors
húzás alól, de senki nem volt mentes az összeírás-sorshúzása 
alól: ez volt az előjog nélküli milícia. Amennyire kellemetlen 
volt ez utóbbi a kiváltságos osztályoknak, annyira kellemetlen 
a milícia a néptömegeknek. A nép szempontjából az összeírás 
volt a legigazságosabb, a legenyhébb és a legelőnyösebb. Tör
vényeit a császárság alatt annyira tökéletesítették, hogy sem
mit nem kellett változtatni rajta, még a nevét sem, nehogy 
így vegye kezdetét magának a dolognak a megváltoztatása is. 
Azok a kerületek, amelyeket 1814 után választottak le Fran
ciaországtól, mint jótéteményt kérték és kapták meg, hogy 
továbbra is konskripció törvényének legyenek alávetve, és így 
elkerüljék az osztrák és a porosz törvényekkel járó igazság
talanságokat és zaklatá okat. Az illír tartományok, amelyek 
régen hozzászoktak már az o ztrák újoncozáshoz, nem győztek 
csodálkozni a francia konskripció törvényei felett, és amikor 
újra régi uralkodóik jogara alá léptek, elnyerték, hogy ezek a 
törvények érvényben maradjanak. 
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A forradalom első tíz évében a hadsereget rekvizíció útján 
egészítették ki, ami kiterjedt az összes tizennyolc és huszonöt 
év közötti állampolgárra. Nem volt sem sorshúzás, sem he
lyettesítés. A konskripció törvényei csak a 20. életévükbe lépő 
fiatalokra terjedt ki, ezeket öt évi szolgálatra kötelezték. Ez 
azzal az előnnyel járt, hogy sokkal több katonát lehetett ki
képezni, akik veszély idején készen álltak a haza védelmére. 
Ugyanekkor nagy hátrányai is voltak. Helyénvalónak látszott, 
hogy a szolgálati időt tíz évre, tehát harminc éves korig fel
emeljék, annak fenntartásával, hogy szabadságot kaphatnak 
és övéiket meglátogathatják, de mindenki, aki huszonötödik 
életévét betöltötte és öt teljes évet leszolgált, háború idején 
köteles ezredéhez bevonulni. Az ember harmincadik és ötve
nedik életéve között van ereje teljében, tehát ez a kor a leg
kedvezőbb a katonáskodásra. Minden eszközzel arra kell ösz
tönözni a katonákat, hogy maradjanak a zászló alatt. Ezt úgy 
érjük el, ha nagy becsben tartjuk az öreg katonákat és három 
osztályba sorolva őkat, a harmadik osztályba tartozóknak 
például napi öt sou-t300 adunk, a második osztálybelieknek 
hét sou-t és hat dénárt, az első osztálybelieknek tíz sou-t, 
a tizedeseknek tizenöt sou-t, az őrmestereknek pedig har
mincat. Nagy igazságtalanság, ha az öreg katonát nem fizetjük 
jobban, mint az újoncot. 

Egymillió lélek után évente hét-nyolcezer összeírt számít
ható, körülbelül a népesség százharmincötöde. A fele ennek az 
adminisztráció, az egyház és a mesterségek szükségleteinek 
kielégítésére kell. Évente háromezerötszáz újoncot számítva, 
tíz év alatt harmincezret kapunk, figyelembe véve a halotta
kat; tizenötezer ember számítandó a sorhadseregre, tizenöt
ezer a tartalékra. A sorhadsereg tizenötezer emberéből hat
ezret tizenkét hónapon át, négyezret három hónapon át és 
ötezret tizenöt napig tartanánk fegyverben. Ez azt jelenti, 
hogy az egész hadsereget tekintve, hétezer embert vonnánk 
ki a mezőgazdaságból. A tartalék hadsereg tizenötezer embe
rét egyáltalán nem vonnánk ki munkájából és nem szakíta
nánk ki otthonából. 

apóleon hadserege békében egymillió-kétszázezer ember
ből állt. Ebből hatszázezer ember alkotta a sorhadsereget, két-
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százezer a honi hadsereget és négyszázezer a tartalékhad
sereget. A sor hadsereg hatszázezer embere így volt beosztva: 
1. negyven gyalogezred, amelyek mindegyikében tizenkét, ki
lencszáztíz embert számláló zászlóalj, egy felderítő század há
romszázhatvan embe1Tel é négy láb, hat hüvelyk magassá
gú301 lovakkal, egy üteg nyolc ágyúval és kétszáznyolcvan em
berrel, egy árkászszázad százötven fővel, egy vonatzászlóalj, 
három, egyenként huszonkét szekeret és kétszáztíz embert 
számláló századdal; ö szesen tehát ezredenként tizenkétezer 
ember volt. a) Húsz lova ezred, egyenként háromezer-hatszáz 
emberrel; mégpedig: nyolc könnyűlovasezred, hat dragonyos 
ezred és hat vértes ezred; minden lovasezred tíz, egyenként 
háromszázhatvan embert zámláló és három századba beosz
tott svadronb61 állt. b) Tíz tüzérezred, egyenként nyolc, ötszáz 
embert számláló zászlóaljjal. e) Egy műszaki ezred, nyolc 
zászlóaljjal és négyezer emberrel. d) Egy vonatezred négyezer 
embe1Tel; összesen háromszázezer ember. 

A birodalomnak több mint negyvenmillió lakosa volt és 
negyven, egyenként egymillió embert számláló kerületre ~sz
tották fel. :Minden kerületnek egy gyalogezredet kellett kiál
lítania. Nehogy a federalizmus szelleme felüsse fejét, gondos
kodtak arról, hogy mindegyik tiszt, az altiszteknek pedig a 
fele idegen legyen a kerületben. 

Ha a hadseregben a gyalogság arányát egynek vesszük, ak
kor a lovasságé egynegyed, a tüzérségé egynyolcad, a mű.szaki 
csapaté egynegyvened, a ,onatcsapaté egyharmincad, össze
sen tizenhárom harmincad. A hegyvidékek miatt azonban 
elegendő, ha a lovasság csak egyötöde a gyalogságnak. 

A kétszázezer embert zámláló honi hadsereg kétszáz gya
logos zászlóaljból és négy záz tüzérszázadból állt. Feladata 
háború idején a várak és a tengerpart védelme volt. Ennek a 
hadseregnek csak a ti ztjei szolgáltak állandóan, az altiszteket 
és a legénységet csak vasárnaponként vonták össze a környék 
fő helyén. A négyszázezer emberből álló tartalékhadsereg csak 
papíron létezett . Mindö ze háromhavonként vizsgálták felü~ 
a tartalékokat, hogy létezé ükről meggyőződjenek és személyi 
adataikban beállt változá okat helyesbítsék. Ez az egymillió-
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kétszázezer katonát számláló hadsereg tehát mindössze két
száznyolcvanezer embert vont el a mezőgazdaságból. 

2. A rómaiak, a görögök és a spanyolok déli népek. Virág
zásuk századaiban katonáik türelmesek, fegyelmezettek, fá
radhatatlanok voltak és soha nem csüggedtek el. A svédek 
Gusztáv Adolf és XII. Károly idején, az oroszok Szuvorov 
vezetése alatt tevékenyek, intelligensek, féktelenek voltak. 
Az egyes országok területi adottságai, a síkságok és a hegy
vidékek fekvése, a nevelés vagy a fegyelem nagyobb hatással 
vannak a csapatok szellemére, mint az éghajlat. 

3. Az angolok katonai intézményei igen fogyatékosak: a) 
csak pénzen felfogadott katonaságuk van, sőt igen gyakran 
börtön töltelékekkel egészítik ki ezredeiket; b) kegyetlen esz
közökkel tartják fenn a fegyelmet; e) a legénység minősége 
oly alacsony, hogy csak igen közepes altiszteket nevelhetnek 
belőlük; ezért kell a tisztikar állományát mértéken felül meg
növelni; dJ zászlóaljaik az asszonyok és gyermekek százait 
cipelik magukkal; nincs még egy hadsereg, amelynek akkora 
vonatja lenne; e) a tiszti állások megvásárolhatók: a hadnagy
ság, a századok, a zászlóaljak adhatók és vehetők; f) a tiszt 
egyszerre lehet őrnagy a hadseregben és kapitány az ezredé
ben; a katonai szellemmel teljesen ellentétben álló fonákság. 

II. Megjegyzés 

GYALOGSÁG 

(RoGNIAT) 
,Zászlóaljaink legnagyobb hibája azonban, hogy csak egy

fajta gyalogságunk van. Valamikor kétfajta gyalogságm~k 
volt: pikások, akik szilárdan helytálltak, és lövészek, akik 
tüzeltek ... " (93. p.) 

„1. Íme ezen a módon állítom össze zászlóaljamat, amelyet 
azért nevezek cohorsnak, hogy emlékeztessek arra, hogy a 
római szervezésből vettem. A cohorsnak a csatában a termé
szetes elosztása a tag. Elfogadom tehát ezt a régi római légiók 
által szentesített beosztást és mindegyik tagból egy sorszáza
dot képezek. Így cohorsonként három sorszázadom lesz, mi-
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után három tagból állunk fel a csatához. Az első század, ame
lyet nem termet után, hanem a legbátrabbakból és a legkép
zettebbekből választok ki, alkotja az első tagot, amelyik leg
jobban ki van téve a veszélynek, és amely példát ad a töb
bieknek: ezeknek adom a szép gránátos elnevezést, amelyet 
oly sok vállalkozás tett híres é, és amely oly sok dicsőséges 
emléket idéz fel. A második századot, amelyet másodsorban 
választunk ki, harmadik tagnak tesszük, végül az újoncokból 
és legkevésbé bátrakból álló harmadik századot a második 
tagba iktatom be, a két válogatott tag közé, s így rákény
szerül arra, hogy megteg e a kötelességét." (96. p.) 

,,E három sorszázadon kívül szervezzünk könnyűcsapatok
ból egy negyedik századot, é nevezzük voltizsőröknek, ami 
jól kifejezi a szolgálatot, amit el kell látniuk. 302 Egészen bi
zonyos ugyanis, hogy kétfajta gyalogságot kell képezni: az 
egyik adja a tömegeket vaay a vonalakat, hogy végrehajtsa a 
lökést, a harci erőfeszíté ek fő részét viselje és az ellenséget 
megfutamítsa; a má ik végezze a felderítést, nyugtalanítsa az 
ellenséget, majd üldözze. Ez mindenki számára, aki háborúban 
járt, kétségtelen igaz áa." (99. p.) 

,,A könnyűcsapatok és a orkatonaság kiképzése csak any
nyira hasonlítson egymá hoz, mint szolgálatuk. }\.fire jó meg
tanítani a voltizsőröknek a vonalharcrend nehéz és szabályos 
mozdulatait, ha soha nem harcolnak vonalban és soha nem 
használják ezeket a mozdulatokat? Inkább a futást, az ugrást, 
az úszást, az akadálymá zá t, a terepkihasználást és a csata
rend előtti szétszóródá t gyakoroltassuk velük. Tanulják meg 
a gyülekezést teljes futá ban, hogy zárt alakzatot felvéve sza
kasztüzet adhassanak le a lova ágra, a lovasságunkkal való 
keveredést és együttharcolá t; felugrást a lovasok mögé a 
nyeregbe, főleg pedig a ponto lövést minden helyzetben; íme, 
ez az a kiképzés, amelyik legjobban megfelel szolgálatuknak." 
(166. p.) 

„A voltizsőrök rendelteté e, hogy elszigetelten meneteljenek 
és harcoljanak. Ha zontalan tehát, ha lépést tartva menetel
nek és ha a sorkatona ág módjára megtanítjuk őket az együt
tes szabályos manőverre. Elég, ha megszokják, hogy a lovas
ság ellen gyor an kört formáljanak és hogy visszavonuljanak 
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a csatarend mögé. Az első esetben futólépésben gyülekezzenek 
össze, tömörüljenek szakaszban tisztjeik körül és alakítsanak 
tömött kört, amely minden irányba tűzzel és szuronnyal har
col. Ez a leggyorsabb és talán legjobb módszere annak, hogy 
a lovasság ellen kis csoportot alakíthassunk." (168. p.) 

,,Az első vonal voltizsőrjeinek egy része a cohorsok arc
vonala előtt szóródik szét. Ezeknek a lövészeknek a száma 
álljon arányban az arcvonal hosszával, mégpedig minden há
rom-négy lépésre jusson egy, hogy szabadon mozoghassanak. 
Ez a feladat nem igényel többet, mint cohorsonként egy fél
századot. A többi voltizsőr álljon fel a cohors mögött vagy 
maradjon tartalékban, készen arra, hogy az első lövészeket 
felváltsa, akiknek ebben a fáradságos és veszélyes szolgálatban 
eltöltött három-négy óra után pihenőre van szükségük. Ezt a 
voltizsőrtartalékot használjuk fel még az arcvonal sebesült
jeinek összeszedésére és a kötözőhelyre való szállítására, a lő
szervonatról történő lőszerpótlásra, végül minden olyan szol
gálatra, amely a kötelék elhagyásával jár. Így a sorkatonák
nak nem lévén semmilyen ürügyük rá, hogy köteléküket el
hagyják, megszokják, hogy soha ne lépjenek ki, és beosztásuk
ban rendületlenül megmaradjanak. Ez a módja annak, hogy 
soraink zártak és hézagmentesek maradjanak. A második vo
nal voltizsőrjei a cohorstól jobbra és balra oszlopban állnak 
fel, vagy pedig, amikor az oszlopok négyszöget alkotnak, a 
négy sarokra helyezzük őket, olyan helyekre, ahová a négy
szög oldalainak tüze nem ér el."303 (200. p.) 

,,A lövészeket igen jól felhasználhatjuk arra, hogy elősegít
sék az ellenség vonalainak megközelítését, valamint tüzének 
elterelését, illetve zavarását. Bátran előreszaladhatnak két
háromszáz ölre, hogy lőtávolságra állást foglaljanak és tüzük
kel zavarják az ellenséget. Annál is inkább megtehetik ezt, 
mivel némi intelligenciával és gyakorlottsággal fedezhetik ma
gukat, és az ellenség sem árthat nekik. Egyesek árok fenekén 
lapulnak, mások barázdában feküsznek; ezek fák mögé búj
nak, amazok sövényekben és facsoportokban rejtőznek." 
(212. p.) 

,,Az ellenség pedig minden bizonnyal előreveti lovasságát, 
hogy elűzze és megbüntesse ezeket a kellemetlen lövészeket, 
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voltizsőrjeink azonban értenek hozzá, hogy megvédjék ma
gukat. Gyors futással gyülekeznek, sorakoznak és különböző 
kis tűzgolyókat304 alkotnak, amelyeket annál is nehezebb meg
közelíteni, mivel kétc övű, kétlövetű puskával vannak fel
szerelve ... " (214. p.) 

„Taktikánk a cohors zázadtagjait nyolc vagy tizenhat 
részre osztja be. Ez megszabja egyúttal, hogy a részek vezeté
séhez szükséges őrmesterek és tizedesek száma nyolc, illetve 
tizenhat legyen. Mindig ugyanazok az altisztek legyenek a 
részek parancsnokai, hogy érdekeltté tegyük őket a hozzájuk 
tartozó katonák kiképzésében és fegyelmezésében . .. " (123. p.) 

,,2. Az én legionárius szervezésem szerint - amint erre ol
vasóim emlékezhetnek - a gránátosok alkotják az első tagot; 
a harmadik század a másodikat és a második század a harma
dikat. A három kapitány mindegyike saját századának vagy 
tagjának jobb oldalára, a három hadnagy hasonlóan a bal ol
dalára áll. Így a cohorsot hat tiszt veszi körül és közvetlen 
jelenlétével elejét ve zi a megingásnak és a rendetlenségnek, 
ami válságos pillanatokban rendszerint a szárnyakon, a csata
rend leggyengébb részén kezdődik meg. Katonáikkal egy vo
nalban állnak és példájukkal lelkesítik és bátorítják őket. 
A hat alhadnagy egymá tól egyforma távolságra, a cohors 
mögött áll a rend fenntartá a céljából és azért, hogy megaka
dályozza a katonákat abban, hogy beosztásukat elhagyják. 
Az őrmesterek és a tizedesek mindegyike saját szekciója jobb 
szárnyán áll fel..." (195. p.) 

,,A voltizsőröket képezzük ki ana, hogy a könnyűlovasság
gal elegyedjenek és együtt harcoljanak vele. Voltizsőrjeinket 
hatvanhat emberből álló, a legionárius svadronokhoz hasonló 
erejű pelotonokba osztjuk be. A pelotonokat a svadronok 
mellé osztjuk be, hogy azokat minden mozdulatukban futó
lépésben kövessék szoro ok elfoglalása vagy védelme alkalmá
val. Ez a két fegyvernem kölcsönösen támogatja egymást és 
mindegyik olyan terepet keres magának, amelyik a harc szem
pontjából a legelőnyö ebb, de úgy, hogy állandóan olyan tá
volságra legyenek egymá tól, hogy támogathassák egymást. 
A voltizsőröket képezzük ki arra, hogy felugorjanak a lovasok 
mögé, azért, hogy a gyalogos pelotonok ugyanolyan gy01san 
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érhessenek egyik pontról a másikra, mint a lovasság. Hozzá 
kell szoktatni őket, hogy puskájukat hátukra csatolva viseljék 
és hogy kezükkel könnyedén a ló farára támaszkodva, fel
ugorjanak a lovasok mögé... A voltizsőrök gyakorlatainak 
többsége megkívánja, hogy ne hordjanak hátizsákot, mert 
megfosztaná őket könnyedségüktől és hajlékonyságuktól és 
állandóan csökkentené mozdulataik gyorsaságát. Azt szeret
ném, ha zsákjukat a cohorsok mögött málhás állatokon szál
lítanák. Ehhez soronként kilenc málhás állat szükséges." 
(169. p.) 

„Legionárius lovasságunk elővédjét négy hadtestlégióból 
képeznénk, hasonló létszámú voltizsőrrel. .. " (310. p.) 

„3. Csak egy szót mondok a katonai zeneszerszámokról és 
megkísérlem száműzni a dobot, ezt a barbár hangszert, amely 
monoton és kellemetlen hangjával megsüketíti a katonákat 
és kifárasztja még a legkevésbé érzékenyek fülét is ... '' (121. p.) 

,,A védőfegyvereknek ez a hiánya igen gyászos következ
ményekkel jár gyalogságunkra. Bármilyen távolságról érkező 
golyó, ha eltalálja, harcképtelenné teszi őket. A legkisebb 
érintéstől is megsebesülnek." (146. p.) 

„Terhelésük ne legyen több nyolc vagy kilenc livre-nél ... "3os 
(148. p.) 

,,A voltizsőröknek inkább szükséges a vért, mint a sorkato
náknak, mivel nem az a feladatuk, hogy egy ponthoz kötve 
harcoljanak és kézi tusára menjenek az ellenséggel; csak tá
volról harcolnak ... " (150. p.) 

,,A belszolgálatnak mindazon kis részletét, ami eddig ki
zárólagosan a számvevő őrmester dolga volt, lássák el ezentúl 
felváltva a század tisztjei, kivéve a századparancsnokot. Ily 
módon véget vethetünk az altisztek csalásainak ... " (125. p.) 

,,Befejezve ezt a fejezetet, szabadjon itt az ellen a forrada
lom alatt szokásba jött és a csapatok egészsége és megtartása 
szempontjából igen veszélyes szokás ellen tiltakoznom, hogy 
a katonáknak táborozáskor nem adunk sátrat. Főleg ez az 
egyik oka a legutóbbi. háborúinkban bekövetkezett ijesztő 
emberveszteségnek, ammek következtében egy gyalogos ka
tona átlagosan csak két hadjáratot bírt ki. Gyakran előfordul, 
hogy szerencsétlen katonáink esőben-sárban megtett kínos 
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menet után, sötét éj zaka, vízzel elárasztott területre érnek, 
ahol semmilyen fedél nem várja őket. Nincs sem idejük, sem 
meafelelő anyaguk, hogy barakkokat építsenek maguknak. 
Az begész éjszakát szabad ég alatt, fáz-ya,, esőtől. verve töltik 
el, s fejüket nem hajthatják álomra. Miutan pedig az állandó 
nedvesség miatt szüntelenül szenvedve, nyomorúságos életü
ket egy ideig eltengetik még, legyengülnek, megbetegednek és 
siralmas körülmények között elpusztulnak ... " (252. p.) 

(NAPÓLEON) 
1. A rómaiaknak kétfajta gyalogságuk volt; könnyűfegy

verzetű, amelyet hajító fegyverekkel szereltek fel, és nehéz
fegyverzetű, amely rövid karddal harcolt. 

A lőpor feltalálása után is megmaradt a kétfajta gyalogság: 
a felderítést végző és az ellenséget nyugtalanító arkebüz-lövé
szek lettek a könnyűfegyveresek; a pikások töltötték be a 
nehézfegyverzetűek szerepét. Százötven éve, mióta Vauban 
kezdeményezésére Európa minden hadseregében eltűnt a lán
dzsa és a pika, és a szuronyos puskával helyettesítették, az 
egész gyalogság könnyűfegyverzetűvé vált. Feladata a fel
derítés és az ellenség feltartóztatása. Csak egyfajta gyalogság 
volt, s ha volt is zá zlóaljanként egy vadászszázad, ez a grá
nátosok ellentétje volt· a zászlóalj kilenc századból állván, 
egyetlen elit század nem volt elég. Amikor Napóleon létre
hozta a dragonyos pu kával felszerelt voltizsőr-s~ázadokat, ez 
azért történt, hogy hel ettesítsék a vadászokat. Öt lábnál ala
csonyabb emberekből állították fel ezeket a századokat, ~ogy 
felhasználhassák a négy láb tíz hüvelyk és öt láb közöttieket 
is, akiket addig mente ítettek a szolgálat alól, és így a többiek 
számára az összeírá terhe súlyosabbá vált. Ez a megoldás 
nagyszámú öreg katonát kárpótolt, akik öt lábnál alacsonyab
bak lévén, nem lehettek gránátosok, pedig érdemeikkel rá
szolgáltak, hogy elit zázadban szolgáljanak. A törpéknek és 
az óriásoknak ez a szembeállítása igen megnövelte a versen
gést. Ha hadseregében különböző bőrű emberek lettek volna, 
fekete és fehér századokat állított volna fel; ha lett volna egy 
félszemű szörnyekből é púposoktól lakott ország, még ebb61 
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is hasznot húzott volna és felállította volna a félszeműekből 
és púposokból álló századokat. 

1789-ben a francia hadsereg sorezredekből és vadászzászló
aljakból állott. A Cevennek, a Viverais, az Alpok, Korzika és 
a Pfreneusok vadászai a forradalomkor könnyügyalogos fél
dandárokat alkottak, de nem merült fel az igény, hogy külön 
gyalogságot szervezzenek belőlük, mivel ugyanúgy nevelték és 
oktatták őket, mint a többi gyalogságot, és ugyanaz volt a 
fegyverzetük is. Egyedül a vadászzászlóaljak embereit soroz
ták hegyvidékről vagy vadőrök fiaiból, aminek következtében 
igen jól fel lehetett használni őket az Alpokban és a Pireneu
sokban. Amikor pedig az északi hadseregekbe osztották be 
őket, előszeretettel küldtük ki őket egy-egy magaslat meg
mászására vagy erdők átkutatására. Ezek az emberek, ha a 
csata napján véletlenül a csatarendbe osztják be őket, igen jól 
helyettesítik a sorzászlóaljakat, miután kiképzésük, fegyver
zetük, nevelésük ugyanaz. Háború idején az államok gyakran 
szabad zászlóaljnak vagy légiónak nevezett szabadcsapatokat 
állítanak fel, külföldi szökevényekből vagy szabados szellemű 
és felfogású emberekből. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy 
kétfajta gyalogság lenne. Nincs is, de nem is lehet, csak egy
fajta. Ha az ókor majmai utánozni akarták volna a rómaiakat, 
akkor nem könnyíícsapatokat kellett volna felállítaniuk, ha
nem nehéz fegyverzetűeket vagy karddal felszerelt zászlóalja
kat, mivel Európa minden gyalogsága a könnyűcsapatok szol
gálatát látja el. 

Ha lehetséges lenne, hogy a gyalogság lövészharcra csupán 
a voltizsőröket küldje ki, elhagyná a tűzharcot, és egész had
járatok telnének el úgy, hogy senki nem ad le egy puskalövést 
sem. Ez azonban lehetetlen. Le fog mondani a felderítésről a 
zászlóalj négy százada, ha a voltizsőr-századot elővédbe, vo
natbiztosításra vagy oldalbiztosításra küldjük ki? Eltűrik, 
hogy az ellenség lövészeinek golyói soraik közepébe hulljanak? 
Ra a zászlóalj egy századát kikülönítjük, le kell majd mon
dania a felderítésről, vagy pedig ingával kell vinnie a volti
zsőrök egyik szaka zát? A voltizsőr-zsázacl a zászlóaljnak csak 
negyedrészét teszi ki, és a csatában nem lehet elegendő a 
lövészharc szempontjából, de még inkább nem felel meg a fel-
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adatn:lk, ha állományának csak fele vagy háromnegyede van 
m_eg. f sorgyalogság ~önt~ alkal_makkor teljes egészében lö
veszkent harcolhat, neha ketszer 1s. A lövészeket kétóránként 
fel kell váltani, mert kifáradnak, puskáik elromlanak és be
piszkolódnak. 

M~r hogy a voltiz~?rö~~~k semmilyen rendre, semmilyen 
taktikára ne_lenne szuksegu~, de meg arra sem, hogy csata
rendben tud1anak menetelm? Soha nem kényszerülnek arc
vonalváltoztatásra, oszlopba fejlődésre, sakktáblaszerü visz
szavonulásr::t? em I Elég, ha fittni tudnak, hogy lábukat 
használva kivonhassák magukat a lovasság rohama elől. Akkor 
h~?Y, k~~ánhatju~ meg tőlük, hogy egyesüljenek és a hadsereg 
eloved1et alkossa~? Hogyan akarhatjuk, hogy a legionárius 
lovasság szakaszaival összekeveredve, háromszáz ölre eltávo
lod~anak a c~atarendt~H? EgJ:általán nem szükséges megtaní
taru a katonakat f1;1tm, ugraru, fa mögött elrejtőzni; de igenis 
meg kell szoktatm őket, hogy megőrizzék hidegvérüket ha 
p~r~!1csnokaik t,ávol v~nnak, és ne váljon úrrá feletti.fü a ;ak
remulet; hogy allandoan közel legyenek egymáshoz és mea
védhessé~ e~má t, hogy gyors lépésben négyesével sorako~
z::tnak, mielot.t a lova ág lekaszabolná őket; hogy nyolcas, 
tizen~atos soro~ba álljanak fel, mie~őtt a svadronok megroha
moztak volna oket. Ilyen módon sietség nélkül, újra és újra 
szem~efordulva az ellenséggel csatlakoznak a tartalékhoz ahol 
a kapitány van, aki lövé zeinek egyharmadával csatare~dben 
áll és !?távolságban marad. Amikor pedig a század egyesült, 
négyszog_et a~kot, vagy arcvonalváltoztatást hajt végre, vagy 
megkezdi a VIs~zavonul~ t, _és amikor túlságosan szorongatják, 
a Félf?.r~ulat ,J?bbra, ti~zelJ :vezényszóra megfordul; mintegy 
varázsu~esre u1ra kezdi a visszavonulást s így csatlakozik a 
zászlóal1parancsnokhoz, aki emberei egyharmadával tartalék
ban maradt. Ekkor a zá zlóalj szakasz térközökkel menet
oszlopot alakít_ és vi ,zavonul. Arra a vezényszóra, hogy Állj, 
szakasz?nként {obbra es balra csatarendet alakíts, két tag tüzelj, 
f~lbontJa a negy ,zöget, o,: ztályokat ~lakít stb., vagy pedig 
hidegv~rrel ,sa~tablaszeru rendben visszavonul a kijelölt ál
lás1?a, es akar Jobbra, akár balra ellenállást fejt ki. Íme ez az 
a®t meg kell tanítani a voltizsőröknek és ha kétfajta gya~ 
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logságunk lehetne, lövész és sorgyalogság, akkor a legjobban 
kiképzetteket kellene lövésznek beosztani. Valójában, az ön
kéntes századok, amelyek gyakrabban harcolnak lövészként, 
mint a többiek, legjobban értenek a manőverhez, mivel ők 
érzik leggyakrabban szükségét. A görög és latin írók félreérté-
ét jelenti az ilyen elgondolás: sokkal jobban felhasználta 

volna idejét, ha egy voltizsőr tizedessel, vagy egy öreg gráná
tos őrmesterrel beszéli meg a dolgot; sokkal egészségesebb 
ötleteket kaphatott volna tőlük. 

2. Napjainkig egy több-kevesebb századból álló zászlóalj 
úgy alakította meg csatarendjét, hogy egy parancsnok állt a 
jobb szárnyon, egy vagy több a középen és egy a bal szárnyon; 
ezenkívül mindig ugyanazok a tisztek, őrmesterek, tizedesek 
és katonák álltak a kapitány parancsnoksága alatt. Lehetet
lennek tűnik, hogy akadjon valaki, aki egy szép napon ko
molyan azt javasolja, hogy a századot egy tagban állítsák fel, 
úgy, hogy hatvan öl széles legyen a kiterjedése, a kapitány 
a jobb, a hadnagy a bal szárnyán legyen, és a második, vala
mint harmadik század mögött álljanak sereghajtóként az al
hadnagyok. A zászlóalj három, egymás mögött álló kapitánya 
egyugyanazon ágyúgolyótól találva elesik, a három hadnagy 
ugyanígy jár a második lövésre. És hogyan hallanák meg a 
bal szárnyon a jobb oldalon álló kapitány hangját, ha a közé
pen álló zászlóaljparancsnokét is alig értik meg? Hogyan 
tudnák a katonák kapitányaik hangját egymástól megkülön
böztetni, amikor ugyanazon a ponton állnak? De ez megköny
nyítené a tagonkénti tüzelést. Nem. Ezt a tüzet sokkal egy-
zerűbb a zászlóaljparancsnok vezényszavára leadni, miután 

középen áll. Előfordulhat, ho_gy az első század kapitánya 
Előré-t vezényel, a harmadik Allj-t, a másodiké pedig Félfor
dulat jobbrá-t. Az Osztályt alakits jobbra vezényszóra a zászlóalj 
három vonalra tagozódna, amelyekben minden századból len
nének tisztek, altisztek, tizedesek és katonák. A P elotont ala
kíts jobbra vezényszóra pedig a hat vonal mindegyikében len
nének tisztek, altisztek és közlegények a három századból. 
Ra egy századot kikülönítenénk, egy vonalba állnak fel, a 
zá zlóalj többi része pedig két vonalban? Micsoda kakofónia! 
)Iilyen nagy járatlanság a peloton-kiképzésben ! És ez francia 
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vezérkari tiszt, aki így megbecsteleníti az egyenruhát egész 
Európa derültségére! ? Hogyan lehetséges, hogy a nyomda
vezető, aki munkáját kinyomta, nem :figyelmeztette, holott 
valószínűleg részt vett a háborúban, vagy legalább szolgált a 
nemzetőrségben. 

3. Háromezer Yoltizsőr lesz az elővéd, anélkül, hogy zászló
aljakat szerveztek volna belőlük; minden peloton a saját sza
kállára műk~dik, minden kapitány főparancsnok. De valójá
ban, hogyan 1s szervezhettek volna belőlük zászlóaljakat, ami
kor nem kell érteniük a manőverhez és nem kell ismerniük 
a taktikát, hiszen ezeket a századokat a könnyűlovasság szá
zadai mellé osztották be, amely felveszi őket a nyereg mögé. 
Ő, valójában igaza van annak, aki meg akarja őket tanítani 
a futásra, szükségük van rá, hacsak már az első napon nem 
esnek fogságba vagy nem ölik meg őket. Ha már egy ötven 
főt számláló peloton sem harcolhat kiképzés nélkül , még fon
tosabb a kiképzés egy zá zlóaljnál, de csak köbre emelve lehet 
kifejezni fontosságát egy háromezer emberből álló brigádnál. 
De állítsuk fel azt a háromszor kiképzett, jól manőverező, 
zászlóaljakba szervezett voltizsőrt, ettől a lovassággal elegyí
tett keveréktől semmi jót sem várhatunk; a lovasságnak és 
a gyalogságnak egyaránt vesztét okozná. Hogyan tudna ma
nőverezni az a könnyűlovasság, amely nyerge mögött hor
dozza a voltizsőröket? Hogyan fejthet ki komoly ellenállást 
ha nem támogatja a orlovasság? Az utóvéd- és az elővédszol~ 
gálat állandó manőverezést jelent. Kétségtelen, hogy a lovas 
ság, feláldozva magát, szállíthat embert, hogy a gyalogság 
gyorsabban érkezzék egy állásba. De ha valaki azt akarja, hogy 
így meneteljen az elővédnél vagy az utóvédnél, ez azt jelenti, 
hog! halvány fogalma incs e fegyvernemnek szolgálatáról. 
Az ilyen ember egy napot sem töltött elővédnél. Ha mindaz, 
amit javasol, előnyös lenne, már minden nemzet, minden nagy 
hadvezér megcsinálta volna. 

4. A dob az ágyú hangját utánozza; az összes hangszer kö
zött a legjobb, mert nem lehet hamisan játszani rajta ... A vé
dőfegyverek nem védenek a puskagolyó, a kartács és az ágyú
~oly~ ellen. Neme ak, hogy haszontalanok, de még veszélyesek 
1s, mivel súlyosabbá teszik a sebet. A parthusok íja igen nagy 
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volt, s gyakorlott és erős emberek kezé?en olf e~ővel r~pítette 
ki a nyílvesszőt, hogy átütötte a rómaiak p_aJzsat. Ettol a ve
terán légiók megzavarodtak, és ez volt egyik oka Crassus ve
reségének. 306 

A lövészeknek nagyobb szükségük lenne a védőfegyverzetre, 
mint bárki másnak, hiszen ők közelítik meg legtöbbször az 
ellenséget, és ők vannak leginkább kitéve a veszélynek, hog)'.' 
a lovasság kardélre hányja őket. De nem szabad túlterhelm 
őket, mert elvesztenék mozgékonyságukat. Ilyenformán még 
akkor is ha a védőfegyverzet hasznos lenne a sorgyalogság 
számára: nem szerelhetnénk fel vele, miután bármely zászlóalj 
katonái lövész feladatokat is ellátnak szükségszerűen. 

Nincs olyan iskolából alig kikerült kadét, akiben ne ötlene 
fel, hogy a lövészeket kétlövetű puskával szereljék fe~ .. .?.~. ele
gendő egyetlen hadjárat tapasztalata arra, ho~y ra3033on a 
fegyver háborús használatának alkalmatlansága1ra. , . 

Öt dolog van, amitől a katona soha nem válhat el: puska3a, 
lőszere, hátizsákja, legalább négy napra való é~elme és ~-tász
szerszámai. Hogy ennek a zsáknak a tartalmat a leheto l~g
kisebb mennyiségre korlátozzuk, hogy ne legyen benne mas, 
mint egy cipó, nyakszegély,. egJ'. tűzcsiholó (t?zs~ersz,ám) -
mindez igen helyes. De az 1s biztos, hogy mmdig_ na~a kell 
lenni, mert ha egyszer elhagyja, soha többé nem lát3a viszont. 
Más az elmélet és más a gyakorlat. Az orosz hadseregben az 
volt a szokás, hogy a harc megkezdésének pillanatában a ka
tona földre helyezte zsákját. Mi az előnye ennek ~z eljárá~nak_? 
A tagok jobban összezárkózhatnak, a harmadik tag tuze 1s 
hasznos lehet, az emberek sokkal fürgébbek, szabadabbak 
lesznek és nem fáradnak annyira el. Viszont a katonát attól 
való fél~lme, hogy elveszti zsákját, amelyben minden vagyona 
van, egy helyre szögezi. Austerlitznél az orosz hadser~g ?sszes 
zsákjait megtaláltuk csatarendben lerakva a posoricz1 ma
gaslaton. A futáskor otthagyták. Bármilyen agyafúrt modon 
is indokolják ezt a szokást, a gyakorlat magukkal az oroszok
kal is elhagyatta. A kil_en? málhás ,~llato~ pedig sokkal ,cé~
szerűbb az egészségügyi ladák, a loszer es az élelem szalh
tására felhasználni. 

A századtisztek lealázzák magukat, ha beleavatkoznak a 
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katona fizetésének részletkérdéseibe és altisztekké válnak. 
Erre a feladatra a számve,ő őrmester a legalkalmasabb. Any
nyira lehetetlen becsületes számvevő őrmestert találni? De ha 
a tiszt is csalni fog, kihez forduljon a katona? Mennyire ir
tózna a kapitány attól , hogy meghallgassa egy katona pana
szait hadnagya ellen, azzal a hadnaggyal szemben, aki az ő 
társaságához tartozik, akivel együtt étkezik, aki vele egyenlő. 
Bízzunk benne, hogy nem akad olyan tiszt, aki annyira aljas 
lenne, hogy kihasználja katonáinak tudatlanságát. És ez utób
biak, természetüknél fog,a gyanakvók lévén, kevésbé lenné
nek bizalmatlanok azután ? E azt a mély, a katonai fegyelem 
által megkívánt ti zteletet, amelyet tisztjével szemben kell 
éreznie, nem csökkentené ez? 

A sátor nem egészsége . okkal jobb, ha a katona szabadban 
hál, mert lábát a tábortűznél melegítve aludhat. A szél ellen 
pedig megvédheti maaát néhány deszkával vagy kevés szal
mával. A tiíz hamar ki zárítja a talajt, amin alszik. Sátorra 
csak azoknak a paranc nokoknak van szükségük, akiknek 
olvasniuk és a térképet tanulmányozniuk kell. Legyen sátra 
a zászlóaljparancsnoknak, az ezredesnek, a tábornoknak, s el 
kell rendelni nekik , hogy oha ne aludjanak házban, mert az 
igen vészes szokás é ok katasztrófát okozott már. A franciák 
példáját követve, Európában mindenütt elhagyták a sátrat, 
és ha a pihenőtáborokban még mindig használják, ez azért 
van, mert gazdaságo. kíméli az erdőket, a viskók tetejét és 
a falvakat. Egy nap ellen árnyékot adó fa , egy eső ellen védő 
hitvány fedél többet ér, mint a sátor. A sátrak szállításához 
zászlóaljanként szüksége öt lovat inkább 'lelemszállításra 
használjuk fel. átrainkat a kémek és az ellenség vezérkari 
tisztjei megfigyelik, mert támpontokat adnak létszámunkra 
és helyzetünkre vonatkozóan. Ez mindennap és minden pil
lanatban jelentkező kényelmetlenség. Egy, két-három sorban 
szabadon táborozó hadseregből me sziről nem látszik más, 
mint a füst, amit az ellenség ködnek néz. Lehetetlen measzá
molni a tábortüzeket, annál könnyebb a sátrakat és könnyű 
vázlaton rögzíteni helyzetüket. 
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III. Megjegyzés 

A LOVASSÁG 
(ROGNIAT) 
„Hiábavaló dolog úgy kielégíteni a gyalogság igényét, hogy 

tábornokaitól független lovas csapatokkal támogattatjuk. En
nek a módszernek a hibáit a tapasztalat nemegyszer meg
mutatta. A két fegyvernem versengése és kölcsönös féltékeny
sége megakadályozza, hogy megfelelően támogassák egy
mást... Csak egy módon szabadulhatunk meg ettől a rák
fenétől, ha a lovasságot a légióhoz osztjuk be. - A legionárius 
lovasság szolgálata, ami felderítésből, megfigyelésből, lesvetés
ből áll, inkább gyorsaságot, mint rendet kíván. Ezek a lovasok 
szétterjeszkednek, szétszóródnak, mindenüvé becsúsznak, 
mindent látnak, megfigyelnek, hozzá vannak szokva a kis 
ütközetekhez és lovaik gyorsaságában bíznak akár az ellenség 
eléréséről, akár a menekülésről van szó. Igen rosszul végeznék 
dolgukat, ha megszoknák, hogy zárt sorokban maradjanak. 
Egyszóval a légióba nem a sorlovasságot, hanem a könnyű
lovasságot kell beosztani ... " (112. p.) 

,,Említettem már, hogy a könnyűcsapatok feladatait a le
gionárius lovasságnak kell ellátni. lly módon tehát a rend, az 
együttes fellépés, a szabályosság nekik aligha tetszik jobban, 
mint voltizsőrjeinknek. Kiképzésük ne hasonlítson huszár
jaink és vadászaink kiképzéséhez, akiket a sorbeli manőverek
kel elrontunk és természetesen jó tulajdonságaiktól megfosz
tunk. Valójában, ha ahhoz szoktatjuk őket, hogy rendesen 
gyülekezzenek és svadronban lovagoljanak, hogyan várjuk el 
tőlük, hogy felder.ítsenek, szemrevételezzenek, a vidéket át
kutassák, hogy megfigyeljék és kikémleljék az ellenség moz
dulatait, hogy háta mögé szivárogjanak és nyugt.alanítsák 
szállítmányaikat, hogy lest vessenek, üldözzék a menekülőket 
és foglyokat ejtsenek, hogy leplezzék és fedezzék oszlopaink 
menetét, egyszóval, hogy teljesítsék a könnyűcsapatok mind
azon feladatait, amelyeket csak szétszórtan és elszigetelten 
harcolva teljesíthetnek. Egyébként is mit nyerünk azzal, ha 
a renddel és szabályossággal lelassítjuk a könnyűlovasság moz
gását és béklyóba kötjük élénkségét? Milyen előny származik 
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abból, ha zárt rendben küldjük rohamra őket? Félelmetesebbé 
válnak az ellenség előtt? em hiszem. Véleményemet régi és 
újabb példák tömegével támaszthatom alá. Anélkül, hogy 
visszamennék egészen a numidokhoz és parthusokhoz, ezekhez 
az ókorban annyira híre sé vált irreguláris, rendetlen lovas 
bandákhoz, megelégszem azzal, hogy a szpáhikra és a mamelu
kokra307 hivatkozom, akik a világ legjobb lovasainak számí
tanak, pedig nem ismernek más manővert, mint a rendezetlen 
felállást és a megeresztett kantárral végrehajtott fegyelmezet
len rohamot. A franciákra hivatkozom, akik Egyiptomban meg
tanulták tisztehú a mamelukok értékét. Vajon a mi európai 
svadronjaink annyira tündökölnek összefogott mozdulataik
kal és zárt rohamukkal e rendetlen milícia mellett? Ellen 
tudnak neki állni akár egy pillanatig is? Nem törték át és 
nem szabdalták darabokra őket a mamelukok, akik sokkal 
inkább úgy vágtáztak, mintha gyakorlótéren lettek volna és 
nem a csatatéren, annyira nem látták veszélyesnek a roham
nak ezt a módját. A francia gyalogosok ugyan ellen tudtak 
állni az egyiptomi kopár íkságon az annyira ügyes és bátor 
lovasoknak, ez azonban csak azt bizonyítja, mennyire tehe
tetlen még a legkitűnőbb lovasság is a jó gyalogsággal szem
ben. A huszárok, az osztrákok könnyűlovasai, eredetileg nem 
voltak mások, mint magyar parasztoknak fizetetlen és fegyel
mezetlen irreguláris bandái, akik zsákmányért harcoltak. 
Messzi vidékekre szóródtak szét; mindenüvé becsúsztak és 
mindig elszigetelten harcoltak. A legjáratlanabb ösvényeket 
használták, egészen a táborok közepéig hatoltak csendben, 
kihasználva az éjszaka sötétjét. Becsúsztak az oszlopok olda
laira és hátába. Rajtaütöttek vonattelepeken, szállítmányo
kon és magányos őrségeken. Végül pedig az ellenség minden 
mozdulatát megfigyelték, nappal az erdőkben és sűrűkben 
bújván meg. Annyira félelmete sé vált a katonaságnak ez a 
fajtája, hogy az európai népek legtöbbje utánozta. De azonnal 
regularizálni akarták ezeket a bandákat, ragyogó , a sorlovas
ság manővereire kiképzett ezredeket szerveztek belőlük. 
Ettől fogva a huszárok elve ztették mindazokat a tulajdon
ságaikat, amelyek ol értékessé tették őket. Az oroszok kiváló 
könnyűlovassága, a kozákság, ma az, ami régen a magyar 
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huszárság volt. De ha a regularizálás ürügye alatt rákénysze
rítik őket a zárt fellépésre és a sorcsapatok szabályos mozdula
taira, elveszítik mostani kitűnő tulajdonságaikat és igen köze
pes sorlovassággá válnak. 

Mindezen példából megállapíthatjuk, hogy a módszeres 
mozdulatok és a szabályos eljárások általában nem nélkülöz
hetetlenek a lovasság számára, de kimondottan károsak a 
könnyűlovasság szempontjából, amelynek gyors mozgását 
akadályozzák és ellentétben állnak feladataival. A lovassággal 
más a helyzet, mint a gyalogsággal; ennek minden ereje és 
értéke a rendben, a fegyelemben, az együttes fellépésben van; 
a lovasság viszont rendetlenül és zűrzavarosan működhet, 
feltéve, ha gyorsan cselekszik. Nincs olyan dolog, beleértve 
rendetlenségét is, amelynek ne venné hasznát a harcban, hogy 
átkarolja az ellenséget, minden irányban fenyegesse, szeme előtt 
megsokszorozza önmagát, elkápráztassa caracoláinak gyorsa
ságával és változatosságával, végül, hogy fellobbantsa kép
zeletét és félelemmel töltse el..." (171-172. p.) 

„A francia sorlovasság nagytestű lovaival, rendkívül nehéz 
nyergével, kétségtelenül igen lassú és nehézkes, akármit is 
állít néhány lovas tiszt. Azt képzelik, ha svadronjaiknak 
könnyebb lovakat adnának, nem tudnák ugyanazzal az erővel 
fellökni az ellenség vonalait. Tévednek azonban, a testek 
lökőereje egyenlő lévén ugyanis a tömeg és a gyorsaság szor
zatával, amit tömegéből veszítünk, azt elnyernénk a ló gyor
sasága által. .. " {176. p.) 

„Tíz peloton legionárius lovas fedezze a gyalogság szárnyait 
a második vonal magasságában, ahol ügyelhetnek a szárnyak 
biztonságára, anélkül, hogy a kézifegyverek tüze fenyegetné 
őket. ( A második vonal százötven öl távolságra áll az elsőtől.)" 
(201. p.) 

„Az egy tizenegyed arány elegendőnek látszik ahhoz, hogy 
a legionárius és a könnyűlovasság hivatását betölthesse. 
Teljesen felesleges lenne egy olyan csapat számát a szük
ségesnél jobban megnövelni, amely szinte semmilyen befo
lyást nem gyakorol a csatában aratott győzelemre. Így a légió
hoz hétszázhatvan lovasból álló csapatot osztanánk be. Két 
részből állna, amelyeket szárnyaknak neveznénk el, mint a 
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rómaiak, hogy ezzel is jelezzük, hogy feladatuk a gyalogság 
szárnyainak védelme és ezért ott kell voltizsálniuk. Minden 
szárnyat öt, egyenként hetvenhat lovat számláló pelotonra 
osztanánk. Ezek kicsisége lehetővé teszi számukra, hogy 
sokkal gyorsabban, élénkebben és könnyebben mozogjanak. 
Olyan előnyök ezek, amelyekkel a nagy svadronok nem ren
delkezhetnek. Egyébként mivel a pelotonok száma megegye
zik a cohorsokéval, minden kikülönített cohorshoz beosztha
tunk egyet ... " (213. p.) 

,,Ehhez a létszámhoz hozzá kell tenni az eszkadronparancs
noki rangot viselő két Io-vasszárny parancsnokát, valamint 
tíz kapitányt és ugyanannyi hadnagyot, akik a legionárius 
lovasság pelotonjait vezetik. A lovassághoz a légió legfürgébb 
és legélénkebb tisztjeit o zuk be, mivel a lovasszolgálat na
gyon megfelel ezeknek az élénk, lendületes, szenvedélyes 
tiszteknek, akik nem fontolgatván a dolgokat, semmitől sem 
félnek. Kell, hogy a termé zetükben lakozó hév állandóan az 
ellenségre vigye őket, hogy híreket hozzanak és szétszakítsák 
a könnyűcsapatok függönyét, s igyekezzenek elrejteni mozdu
lataikat az ellenség elől. .. " (225. p.) 

,,A lovasságnak két igen különböző szerepet kell eljátszania; 
menet közben szét kell szóródnia, hogy végigfussa a vidéket, 
felderítsen és üldözzön; a c atákban ezzel szemben csak úgy 
érhet el nagy hatást, ha tömegben, gyorsan az ellenség gyenge 
pontjaira támad, ahol már vereséget szenvedett, és rés nyílt 
vonalain. Európának zinte minden népe megértette, hogy két 
ennyire különböző feladat más-más lovasságot kíván. Ezért 
különböztetjük meg a könnyűlovasságot a sorlovasságtól, 
amelyet rendszerint nehézlo asságnak neveznek ... " (229. p.) 

„A rómaiak a lovasságot többnyire a gyalogság szárnyaira 
helyezték, hogy azt megvédjék és fedezzék. Ezt teszik napja
inkban is, amikor a szárnyak nem támaszkodnak terepaka
dályokra. A legionáriu lova ág azonban elegendő arra, hogy 
az oldalvédnek ezt a zerepét betöltse. Az összes sorlovasságot 
a közép vagy a szárnyak mögött tartalékba kell helyezni ... " 
(247. p.) 

,,A voltizsőrök elegyíté e a könnyűlovassággal remek meg
oldás az elővédharcok ikere szempontjából. .. " (213. p.) 
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,,XIV. Lajos idején a francia elővédek részben dragonyo
sokból, a könnyűcsapatoknak ebből a vegyes fajtájából álltak, 
akik néha lovon, de legtöbbször gyalog harcoltak ... Ez a 
fegyvernem, amelynek csak a neve maradt ránk, igen jó 
szolgálatokat tett az elővédeknél. Mindazonáltal könnyű 
észrevenni, hogy helyettesíteni tudják a dragonyosokat, 
mégpedig kevesebb költség árán, a legionárius lovasságnak és 
a voltizsőröknek általunk javasolt elegyítése által. Nyereg 
mögött hordott könnyű gyalogosaink ugyanazzal a gyorsa
sággal mozoghatnak, mint a dragonyosok, anélkül, hogy hoz
zájuk hasonlóan ki kellene vonni a harcból a katonák egy 
részét a lovak tartása végett. Végül pedig annál is jobban har
colnak gyalog, miután soha nem kívánunk tőlük más harc
módot. A megtakarítás pedig jelentős ... " (304. p.) . 

,,Legionárius lovasaink kardja legyen egyenes, _mmt a dra
gonyosoké, hogy inkább szúrásra használják, mmt vágásra. 
Tíz vagy tizenkét láb hosszú lándzsájuk legyen, amelynek 
szíja a bal kéz felé haladjon, és igen rövid karabélyuk, amelyet 
a nyeregre függeszt:--e hordjanak_. .. " (~5~. :r-:-) . 

„Nevetséges a m1 dragonyosamk kikepzese: an:61 akar1,uk 
meggyőzni őket, hogy ha lovon vannak, a gyalogsag nem all
hat ellen rohamuk hevességének, ha viszonyt gyalog vannak, 
akkor meg a lovassággal szemben legyőzhetetlenek. Ilyen
formán egyszer az egyik, másszor a másik fegyvernem megve
tésére ösztönözzük őket." (115. p.) 

Hadtestemet négy légióból és háromezer sorlovasból mint 
ta1'.talékb6l állítom össze. Ez összesen harmincezer embernél 
többet jelent a következő felosztásban: huszonhétezer-nyolc
száz sorgyalog, hé~ezerhatszáz könnyű gyalog~s, háro~e,zer 
legionárius lovas, haromezer sorlovas, nem szám1tva a tuzere
ket és az utászokat. - Leszámítva a lábadozókat, a betegeket 
és távollevőket, akik arányát a létszám egyötödére lehet 
becsülni marad harmincezer harcos. - Látjuk, hogy a lovas
ság a h~dsereg egyhatodát teszi ki." (218. p.) 

Ami a sorlovasságot illeti, előnyösebbnek látszik, ha had
t~tenként egy egységet képezünk belőle, miután csak akkor 
számíthat sikerre, ha összevonva harcol. A csatában a hadve
zér közvetlen alárendeltségébe, tartalékba kerül, készen állva, 
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hogy a megfelelő pillanatban beavatkozzék; ... ha ellenben 
már a csata kezdetén rohamra küldjük őket érintetlen és 
harcedzett gyalogság ellen, biztosan egészen a sereg többi 
részéig vetik vissza őket, amelyre átragad rendetlenségük .. . " 
(230. p.) 

,,Elővédeinkbe legionáriu lovasságot, a hadtest négy léo-ió
ját és hasonló létszámú voltiz őrt osztunk be. Ez utóbbiakat 
úgy n~erjük, hogy minden légióból négy századot veszünk el. 
Ez a haromezer lovasból, háromezer voltizsőrből és öt könnyű
lövegből álló könnyűseregrész egy-két mérföldnyi távolságra 
halad az oszlop előtt, miközben őrsöket állít fel elöl és oldalt 
é~ figyelőőrsöket hagy az utakon , az úttól jobbra és balra eső 
kiemelkedőbb magaslatokon. Ezek az őrsök csak akkor vonul
nak be az elővédbe, ha az oszlop oldalvédjei leváltották 
őket ... " 

(NAPÓLEOx ) 

1/1. A könnyűlova sereg igazgatása függjön a gyalogosoké
tó!? 2. A könnyűlo,va ság taktikai kiképzése olyan legyen, 
mmt a sorlovasságe? Vagy pedig csak szétszórt taktikára 
alkalmazzuk őket, mint a magyar felkelést, a mamelukokat és 
a k~zákokat? 3. Az elővédnél , az utóvédnél, a hadsereg szár
nya;n alkalmazzuk őket anélkül, hogy a sorlovasságtól támo
gatast kapnánk? 4. El kell törölni a dragonyosokat? 5. Az 
egész nehézlovasságot tartalékba kell tenni? 6. Mennyi legyen 
az egyes lovas csapatnemeek létszáma, és mi legyen az ará
nyuk? 

A könnyűlovasságnak a hadseregtől távol kell felderítést 
végez~e, tehát nem _tartozhat a gyalogsághoz, egyedül a sor
lova~sag t~mogathatJa. A gyalogság és a lovasság mindig szem
ben allott es versengett egymá al. Könnyűlovasság szükséges 
az elővédhez, az utóvédhez é a hadsereg szárnyaira, tehát nem 
os~tható be valamely gyalogos részhez, hogy annak mozdula
tait kövesse. Sokkal termé zete ebb irányítását a sorlovassá
géval ~gyesíteni , mint e1:1 hogy~ gyalogságtól függj ön, amellyel 
semmilyen kapcsolata mc . :Mindazonáltal önálló adminiszt
rációval kell rendelkeznie. 

A lovasságnak több ti ztre van szüksége, mint a gyalogság-
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nak, mivel jobb kiképzést kell kapnia. Nem csupán a gyorsa
ság biztosítja sikerét, hanem inkább a rend, az együttes fel
lépés, a tartalékok helyes alkalmazása. Miután a könnyűlovas
ság az elővédet alkotja, szükséges, hogy svadronokba, brigá
dokba és hadosztályokba legyen beosztva, hogy manőve
rezni tudjon. Az elővédek és az utóvédek ugyanis nem csinál
nak mást: sakktáblaszerű felállásban üldöznek, vagy vissza
vonulnak, több vonalban állnak fel, vagy oszlopba rendeződ
nek, gyors arcvonalváltoztatást hajtanak végre, hogy átka
roljanak egy szárnyat. Mindezen mozdulatok kombinált alkal
mazásával kerülheti el valamely gyengébb erejű elővéd vagy 
utóvéd, hogy lerohanják, s hogy általános harcra kényszerít
sék, miközben késlelteti az ellenséget és időt biztosít a had
seregnek, hogy beérkezzék, a gyalogságnak pedig, hogy felfej
lődjék, a főparancsnoknak, hogy kiadhassa intézkedéseit, 
a vonatnak, hogy besoroljon. Az elővéd és az utóvéd parancs
nokának művészete abban áll, hogy egységének feláldozása 
nélkül feltartsa az ellenséget, késleltesse, arra kényszerítve, 
hogy három-négy óra alatt tegyen meg egy mérföldnyi utat. 
A lovasság és a gyalogság, az elő-, illetve utóvéd, valamint 
bármilyen más egység csak a taktika segítségével oldhatja 
meg feladatait. A magyar felkelés, amellyel 1797-ben, 1805-
ben és 1809-ben találkoztunk, siralmas volt. Ha a könnyűcsa
patok Mária Terézia idején félelmetesek voltak, ezt jó szerve
zetüknek, főleg nagy számuknak köszönhették. Különös 
fogalmai lehetnek a dolgokról annak, aki feltételezi, hogy 
hasonló csapatok értékesebbek lennének, mint Wurmser308 

huszárjai és Latour309 vagy János főherceg310 dragonyosai. 
Azonban sem a magyar felkelés, sem pedig a kozákok soha nem 
alkották az osztrák vagy orosz hadseregek elővédjét; mivel 
az elővéd vagy utóvéd olyan csapatot jelent, amely manőve
rez. Az oroszok szemében egy kiképzett kozák ezred felér há
rom kiképzetlennel. A kozákokban minden elvetendő, egyedül 
a kozák maga értékes, mert szép emberpéldány, erős, ügyes, 
könnyed, jó lovas és fáradhatatlan. Lóra született és a polgár
háborúkban nevelkedett, az ő a síkságon, ami a beduin a 
sivatagban és mint a valdens311 az Alpokban. Ház küszöbét 
soha nem lépi át, soha nem alszik ágyban, naplementekor 
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me~változtatja táborhelyét, nehogy olyan helyen éjszakázzon, 
armt az ellenség megfigyelhetett. Két mameluk dacolhatott 
három franciával , mivel jobb voll a fegyverzete, nyeregfel
szerel~se, kiképzése: két pár pisztolyuk volt, egy tölcséres 
puská1uk, egy karabélyuk, rostéllyal ellátott sisakjuk, pán
célingjük, több lovuk és több gyalogszolgájuk. Azonban száz 
francia lovas nem fél száz mameluktól, háromszáz pedig már 
legyőz ugyanannyit, ezer pedig ezerötszázat is megver. Ilyen 
nagy a jelentősége a taktikának, a rendnek, az alakzatoknak! 
A lovasság tábornokai, Murat,312 Leclerc,313 Lasalle314 több 
sorban álltak fel a mamelukokkal szemben és amikor ezek 
már azon a ponton voltak, hogy átkarolják az első sort, a 
második sor balról és jobbról segítségére sietett. Ilyenkor a 
mamelukok megálltak és kikanyarodtak, hogy ennek az új 
v~malnak a szárnyait is átkarolják. A francia lovasság ebben a 
pillanatban rohamozott, é rohama mindig sikerült. 

Az e!ővéd és u_tóvéd feladata nem az, hogy előnyomuljon 
vagy visszavonul1on, hanem hogy manőverezzen. Jó könnyű
lovasságból álljon, és a orlovasságból álló jó tartalék, kitűnő 
gyalogos zászlóaljak é jó tüzérütegek támogassák. Ezeknek a 
csapatoknak a kiképzése legyen jó, a tábornokok, a tisztek és 
a katonák pedig, mindegyik a beosztásának megfelelő fokon, 
jól ismerjék a taktikát. Egy kiképzetlen csapat csak akadályt 
jelent az elővédnél. 

Elfogadott, hogy a manőver megkönnyítése miatt, a svad
ronnak száz emberből kell állnia, és hogy három vagy négy 
svadron fölött egy főti zt parancsnokoljon. 

Nem szüksége , hogy az egé z sorlovasságnak vértje legyen. 
A négy láb kilenc hüvelyk magas lovú, egyenes karddal fel 
szerelt, vért nélküli dragonyosok a nehézlovassághoz tartoz
nak. Szuronyos gyalog ági puskával, gyalogsági csákóval, 
ujjas köpennyel kell felszerelni őket, valamint olyan kis táská
val, amelyet gyaloglá közben a vállán keresztbe vetve elvihet. 
Min~en lov~ ren~elkezzék tűzfegyverrel és értsen a gyalog
manőverhez 1s. Haromezer könnyűlovas vagy háromezer vér
tes ne engedje magát feltartóztatni ezer, erdőben vagy lovas
ság számára járhatatlan terepen felállt gyalogostól; három-
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ez~r dragon)'.',°~ n,e haboz~on m~gtámadni ké~ezer gyalogost, 
akik kedvezo allasukat kihasznalva, fel akarJák tartóztatni. 

Turenne, Savoyai Jenő herceg, Vendőme, nagyra tartották 
a dragonyosokat és igen jól használták őket. Ez a fegyvernem 
dicsőséggel övezte magát Itáliában 1796-ban és 1797-ben. 
Egyiptomban, Spanyolországban az 1806. és 1807. évi had
járatban bizonyos előítélettel kezelték őket. A dragonyos 
hadosztályokat Compiegne-ben és Amiens-ban vonták össze 
ho~;v az An&lia elleni vállalkozásban ló 1;élkül hajózzák b~ 
be oket. Addig harcoltak volna gyalog, am1g sikerült volna el
l~t~ ?ket az ország lovaiból. Első felügyelőjük, Baraguay-
d Hilhers315 tábornok volt a parancsnokuk ebben az időben, aki 
lábszárvédővel látta el őket és nagyszámú olyan újoncot osz
tott be hozzájuk, akik csak gyalogos kiképzést kaptak. Így 
már nem voltak lovasezredek. Az 1806. évi hadjáratot gyalog 
harcolták végig, egészen Jénáig, amikor is a kétharmad rész
ben harcképtel~nné tett porosz lovasságtól zsákmányolt lova
~at adták_ alá1uk. A körülmények összejátszása tehát igen 
a:tot~ ~ekik. 1813-ban és 1814-benazonbanmárméltóverseny
tarsaiva váltak a vérteseknek. A dragonyosokra szükség van, , 
hogy t~mog,a~hassák :i,z elővéd és utóvéd könnyűlovasságát és 
mert biztos1tJák a szarnyakat. A vértesek kevésbé használha
tók elő- és utóvédnél. Csak akkor szabad erre a szolgálatra 
alkal_maz~i őket, ha lendületben akarjuk tartani, vagy edzeni 
aka1:~uk őke~. Kétezer dragonyosból álló hadosztály, amely 
ezerotszáz konnyűl,ovassal gyo~·san elérhet bármilyen pontot, 
lóról szállva megvedhet egy ludat, egy szoros bejáratát, egy 
magaslatot a gyalogság megérkezéséig. :És milyen nagy előnyei 
vannak ennek a fegyvernemnek visszavonulásban! A lovasság 
a gyalogs~g„ létszá~á~ak 1;egyedé~ tegye ki. Négy fajtája le
gyen, armbol ketto konnyu-, ketto nehézlovasság, mégpedig: 
az öt láb mag~- felderítők, ,akik~1ek négy láb hat hüvelykes 
lovuk van; a konnyűlovas~ag negy _ láb hét-nyolc hüvelykes 
lovakkal; a dragonyo~ok ne~y láb lulenc hüvelykes lovakkal, 
a vértesek négy láb t1z és tizenegy hüvelyk magas lovakkal. 
Ez azt jele~t~: hogy a lovasításhoz mind~n ló tekintetbe jöhet. 

A feldentoket a gyalogsághoz oszt1uk be, mivel lovaik 
kicsisége miatt kevésbé alkalmasak lovassági feladatokra. 

417 



Ha a kilencezer főből álló hadosztályok mindegyikéhez egy 
háromszázhatvan főből álló svadront osztunk be, a gyalogság 
egyhuszonötöd részét fogják kitenni. Ellátják a futárszolgála
tot a tábornokoknál, kísérik a szállítmányokat és a szökevé
nyeket altisztek parancsnoksága alatt álló brigádokban, tá
mogatják a tábori csendőröket a hadifogolykísérésben és a 
rendészeti. szolgálatban. Még mindig marad elég, amiből több 
osztály képezhető, amelyek felderítést végezhetnek a légiónak, 
vagy az ellenséget megelőzve, elfoglalhatják az előnyös állá
sokat. Állandóan a gyalogság tábornokainak parancsnoksága 
alatt, a gyalogság mögött állnak fel csatarendben, és kivárva a 
kedvező pillanatot, amikor az ellenség sorai felbomlanak, 
lándzsásaikkal rátörnek a menekülőkre és foglyokat ejtenek. 
Lovaik kicsisége miatt a lovasság tábornokai aligha esnek 
majd kísértésbe (hogy parancsnokságuk alá vonják őket). 

Amikor a hadjárat elkezdődik, minden gyalogezred lead egy 
százhúsz főből álló felderítő zázadot, amelyet úgy szerveznek 
meg, hogy a katonákat beo zthassák a nehézlovasság ezredei
be, mégpedig egy a tízhez arányban a vértesekhez és egy az 
öthöz arányban a dragonyosokhoz. Így tehát háromszázhat
van vértes mellett harminchat felderítő lesz, ugyanennyi 
dragonyos mellett hetvenkettő. Felhasználják őket a tábornok 
melletti futárszolgálatra , a vonat és a foglyok kíséretére, 
lövész feladatokra, a terep felderítésére és a gyalogosan harcoló 
dragonyosok lovainak tartására. 

Egy harminchatezer ayalogosból álló hadseregben kilenc
ezer lovas van , mégpedig: kétezerhetven felderítő, amelyből 
ezernégyszáznegyven a gyaloghadosztályokhoz , négyszázhúsz 
a dragonyosokhoz, két záztíz a vértesekhez van beosztva; 
kétezerhétszáz vadás?'. vagy huszár; kétezerszáz dragonyos; 
kétezerszáz vértes. 0 ze en tehát van négyezernyolcszáz 
könnyű- és négyezerkét záz nehézlovas. 
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IV. 1Iegjegyzés 

TÜZÉRSÉG 

(ROGNIAT) . 
„De minden légióhoz tüzérséget kell beosztam. És ne1:1 lehet

ne az összes löveget a menetoszlop végére beosztam, hogy 
elker~ljük, hogy megszakít~ák és zavarják a cs~patok .1!1ene
tét? Ugy hiszem, ezt csak reszben lehet megtenm: a lég10khoz 
kell néhány löveg, hogy önállóan harcolhassanak, vagy azért, 
hogy megkezdhessék és fenntarthassák a harcot, amíg a tüzér
ségi tartalék megérkezik a harcmezőre. A tüzérség fennmaradó 
része menet alatt tartalékban maradhatna a hadsereg végén, 
hogy ne zavarja és ne késleltesse a csapatok menetét .. . " 
(II7.p .) 

" .. . Légiónként öt löveg elegendőnek tű.nik, hogy elláthassa 
azt a feladatot, ami a tartalék ütegek megérkezéséig ráhá-
rul. .. " (II8. p.) , . , . 

" ... Félszázad tüzérseget osszunk be szolgálatra leg10narms 
tüzérségként." (ll9. p.) .. , , , .. ... 

„Szilárd elv legyen, hogy a tuzerseg szamát ne novelp1k a 
többi fegyvernem minős~gének ro;ásá1:a. ~a ro~~z ~ gralog
ságunk, habozik rámenm az ellensegre es fel megutkozm vele, 
minden bizalmunkat a tüzérség be kell helyeznünk és a háborút 
ágyútűzzel kell viselnünk. Ez a fegyvernem válik csatadöntővé, 
a gyalogság pedig puszta kisegítő fegyvernemmé süllyed és más 
feladata nem marad, mint hogy menet alatt a tüzérséget 
kísérje és a harcmezőn őrizze. Két ~zemben -~lló rossz ha~ser~,g 
közül azé lesz a győzelem, amelyik több loveget tud _tuzelo
állásba hozni. De még ebben az esetben sem lehet bizonyos 
arányt túllépni, mert azon túl a ,~~bbi fegyver~em már nem 
lesz elegendő, hogy a lövegeket onzze. Ugy hiszem, ~ogy a 
tüzérség maximális aránya a legrosszabb hadseregben 1s csak 
az lehet, amit a hétéves háború idején és a mi 1813. évi szász
országi hadjáratunkban elért, amikor fiatal gyalogságunk 
hiányosságait ágyúkkal akartuk pótolni ... " (236. p.) . 

,, ... azt szeretném, ha a legionárius ütegeken kívül mmden 
hadtestet tartalék tüzérség, harmincöt löveggel követné, 
amelyből tizenöt tarack, húsz pedig tizenkettes löveg lenne. 
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A csata napján ebből az egész tüzérségi tartalékból mindössze 
egy üteget képezzünk é tüzét az ellenségnek arra a pontjára 
irányítsuk, ahol át akarunk törni ... " (234. p.) 

,,Végül pedig öt könnyűlöveget rendelünk az elővédhez. 
Ezek kalibere kisebb, mint a többié, fogatolásuk jobb, és mel
léjük lovas tüzéreket o ztanak be, akiknek lovai hámszerszám
mal is el vannak lát.a, hogy adandó esetben a lövegek elé 
foghassák őket. Az ily módon szervezett könnyűtüzérség 
mindenüvé el tud menni, és gyorsan üldözheti az ellenséget. 
- Ilyen módon egy harmincezer embert számláló hadtestben 
hatvan löveg lenne; úgy hi zem, hogy a tüzérség számára leg
kedvezőbb nyílt terep ennyit igényel, feltéve, ha a gyalogság 
jó ... " (255. p.) 

(NAPÓLEON) 
Ha elfogadnánk ezeket az elveket, az alábbi következmé

nyekkel járna: l. A tüzéro ztály két tarackból és három hatos 
ágyúból állna; 2. egy negyvenezer emberből álló hadtest tüzér
sége hatvan lövegből állna (ezer emberenként három és fél 
löveg); 3. a tüzérség ö zetétele ez lenne: a lövegek három
tizenketted része hato , négytizenketted része tizenkettes, 
öttizenketted része tarack, azaz hatvan lövegből tizenöt hatos 
ágyú, húsz tizenkettes ágyú, huszonöt pedig tarack. 

A tüzérosztály lövegeinek számát Gribeauval tábornok nyolc 
egyforma űrméretű négyes, nyolcas, tizenkettes ágyúban vagy 
hathüvelykes tarackban szabta meg, ugyanis: l. szükséges, 
hogy a tüzérosztályt két-három ütegre lehessen felosztani; 2. 
nyolc löveget egy száz emberből álló század úgy is ki tud 
szolgálni, hogy a tüzérségi vonatnál egy szakasz tartalékban 
marad; 3. a nyolc löveghez szükséges szekereket fogatolással 
elláthatja egy vonatszázad; 4. egy jó kapitány felügyelni tud 
a nyolc löveg felett és azok elegendő munkát adnak egy kovács
és egy szíjgyártóműhelynek, végül pedig két tartalék löveg
talp elegendő nekik. Ha a tüzérosztály kevesebb lövegből állna, 
több kovácsműhely , zíjgyártóműhely és tartalék lövegtalp 
kellene. 

Napóleon eltörölte a néayes és a nyolcas lövegeket és hatos
sal helyettesítette őket. zt tapasztalta ugyanis, hogy a gya-
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logsági tábornokok megkülönl:>özteté~ ~élkül, ha~ználják, a 
négyes és nyolcas lövegeket, tekmtet nell~ul a sz_~nd~~olt hatas
ra. Eltörölte a hathüvelykes tarackot es az ot huvelyk hat 
Yonalas tarackkal helyettesítette, mivel az elsőnél két töltény
nek van akkora súlya, mint az utóbbinál háromnak. Azonkívül 
az öt hüvelyk hat vonalasnak ugyanakkora az űrmérete, mint 
a huszonnégy fontosnak, amelyből olyan sok van ostrom
tüzérségünkben és várainkban. Napóleon fogatolt tüzérosz
tályait két öt hüvelyk hat vonalas tarackból és ,}'lat hato~ 
ágyúból, vaay két öt hüvelyk hat vonalas, nagy lotávolságu 
tarackból és

0 
hat tizenkettes ágyúból állította össze. A lovas 

tüzérosztályok viszont négy hatos lövegből és két tarackból 
álltak. Mindazonáltal kedvezőbb, ha ugyanaz a szervezete, 
mint az előbbinek azaz két öt hüvelyk hat vonalas tarackból 
és. hat hatos ágyúból álljon. Egész tüzérségének tizenkét hu
.·zada hatos, háromhuszada tizenkettes ágyú, öthuszada tarack 
volt. 

Ezekkel a változtatásokkal (Napóleon - a ford.) módosította 
Gribeauval rendszerét; mind az ő fejében születtek meg. és 
egyik sem mon,dott cs~döt. Sok minde?t ,megújítot_t, sok rro,n
dent egyszerűs1tett. Mindazonálta_l a tuzerség még 1g~n,ne~e~
kes, igen bonyolult, és még sok rrondent kell egyszeru~;tem __ es 
egységesíteni ahhoz, hogy elérkezzünk a lege9yszeru?bho~. 

Egy tizenkettes löveg töltényének ~kkora a s~lya, mmt k~t 
hatosé. Többet érne tehát, ha egy t1zenkettesu~k lenn~ ket 
hatos helyett 1 Bár akadnak olyan helyzetek, amikor a tizen
kettes előnyösebb rendesen két hatos többet ér nála. Továbbá, 
tarackunk legyen' inkább, vagy két ~atos ágyúnk 1 A tarack 
igen használható ha egy falu felgyúJtásáról, vagy egy redut 
bombázásáról va~ szó. Találata azonban bizonytalan. Rendes 
körülmények között nemhogy felérne két hatos ágyúval, ha
nem még egyet sem pótol. Tehát csak kevés kell„ belőle: 
Napóleon ugyan előszeretettel, alk_alma~t:i,, de a_ tuzé_rség1 
tudomány elemeinek nem t~dásat b1zony;1tJa az, aki azt Java-
olná, hogy a tüzérség ött1zenketted reszén, legyen ta~ack, 

négytizenkettede tizenkettes ágyú és pusztan háromt1zen
ketted része legyen hatos ágyú. 
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Egy, Napóleon elvei szerint szervezett, hatvan csőből álló 
tüzérszerelvény a következőkből tevődik össze: harminchat 
hatos, kilenc tizenkettes ágyú, tizenöt tarack. Ez hét és fél 
osztályt jelent és harminckét kovács, szíjgyártó és tartalék 
lövegtalpat szállító koc i kell hozzá. Szükséges még: a hatos 
ágyúk lőszerének szállítá ához nyolcvanegy (kocsinként har
minchat töltény), a tizenkettesekéhez negyven és fél (hatvan
nyolc lövés kocsinként), a tarackokéhoz hatvan és fél lőszer
kocsi (ua. mint előbb), huszonkilenc szerelékkocsi (hat kovács
kocsi, tizenhat szíjgyártó kocsi, hat szerszámot szállító kocsi), 
harminc szekér a gyalog ág lőszerének szállításához (négyszáz
nyolcvanezer töltény) , és húsz pontonszekér (három kocsi 
darabonként, ami százötven öl hosszúságú, százhúsz löveg szá
mára elegendő, vagy négy záz öl hosszú, százhatvanezer em
?,erből álló hadsereg számára elegendő hídnak felel meg). 
Osszesen tehát négyszáz kocsi , vagyis lövegenként hat kocsi. 
Ez csövenként háromszázhat lövést jelent, nem számítva, a 
lőszerládákat. Ha a hatvan csövet számláló tüzérséaot 
(a szerző - a ford.) által javasolt módon szerveznénk m~g. 
akkor lenne: tizenöt hato , húsz tizenkettes ágyú és huszonöt 
tarack. A tüzérosztály öt lövegből állván, tizenkettő l nne 
belőle. Így azonban negyvennyolc kovács- és szíjgyártómű
hely, valamint_ tartalék lövegtalp kellene, összesen négyszáz
nyolcvan kocs1,316 azaz csövenként hét kocsi. Tehát lrntvan
négy kocsival több lenne, mint az előbb. A zavarnak mekkora 
megnövekedését, a vonat elnehezülését és milyen nagy ember-, 
ló- és anyagfelhasználá t jelentene ez. Legfőképp a tizenkettes 
ágyúk zavarják a menetet , mivel ezerötszáz-ezernyolcszáz 
livre súlyuk lévén köyezett utakon kívül nehezen vontatha
tók. A császári tüzérszerelvény hatvan lövegéből negyvenöt 
volt ágyú, a szerző által javasoltnál csak harmincöt. 

A négyszáznyolcvan kocsi , ami ehhez a tüzérszerelvényhez 
kell, hetvenkét csá zári löveghez lenne elég, azaz kilenc osz
tályhoz, mégpedig: negyvenkét hatos, tizenkét tizenkettes 
~gyúhoz _és tizennyolc tarackhoz. 317 Az a kérdés tehát, legyen 
mkább tizenöt hato é húsz tizenkettes ágyúnk, valamint hu
szonöt tarackunk , mint ötvenkét hatos és 12 tizenketLes 
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ágyúnk, valamint tizenöt tarackunk? Milyen őrültség, hogy 
olyanról beszél valaki, amihez nem ért! 

Az imént azt mondták, hogy a rómaiak mintájára, a hadosz
tály legyen egy kis hadsereg és közben a legszükségesebbet, a 
legfontosabbat, a tüzérséget megvonják tőle. Lám! Egy nyolc
vagy kilencezer emberből álló légiót, mint a hadsereg elő-. vagy 
utóvédjét három ágyúval és két tarackkal küldenek lu. De, 
ha szembe találja magát egy azonos erejű orosz, porosz vagy 
osztrák hadosztállyal, annak harminc ágyúja van (ez a jelen
legi szervezés). A légió tüzérségét minden bizonnyal gyorsan 
elnémítanák és szétlőnék; a gyalogságot ágyútűzzel kergetnék 
el állásából, ha pedig helyben maradna, az csak nagy véráldo-
zat árán lenne lehetséges. . 

Gribeauval úr, aki az osztrák hadseregben harcolta végig a 
hétéves háborút, és zseniális tüzér volt, úgy szabályozta a 
tüzérség erejét, hogy négy löveg essen egy ezer embert szám
láló zászlóaljra, vagyis harminchat egy kilencezret sz~ml,á]~ 
hadosztályra és százhatvan egy negyvenezer emberbol allo 
hadseregre. A császári tüzérszerelvényben százhúsz cső esett 
egy negyvenezer embert számláló hadtestre, amelY,nek négy 
gyalog-, egy könnyűlovas, egy dragonyo~ és egy vertes had
osztálya volt. A tizenöt tüzérosztályból mmden gyaloghadosz
tályhoz kettőt osztottak be, három tartozott a tartalékhoz és 
négy a lovassághoz, egy a könnyűlovas hadosztályhoz, egy ,a 
dragonyosokhoz, kettő a vértes, hadosz~ályhoz. _Hetvenket 
hatos tizennyolc tizenkettes ágyu, valammt harmmc tarack, 
a löv~geket, a kétszeres ellátmányt és a gyalogság kocsijait is 
beleértve csaknem hatszáz jármű. 

A tüzérség császári szervezésénél egy löveg kiszolgálásához 
átlagosan harminc ló és harmincöt ember szükségeltetett, ,a 
(szerző által - a ford.) javasolt szervezésnél negyven ember,es 
harmincöt ló kellett. Egy nyolc löveges tüzérosztályhoz ket
százhetvenkét ember és kétszáznegyven ló kellett, ami két 
erős svadronnak felel meg. 

Azok az emberek, akik az ókoriak alapján akarnak fogalmat 
alkotni a modern háborúról, azt állítják, hogy egy negyvene
zer főt számláló ·hadseregben inkább legyen háromezer lóval 
vagy négyezer gyalogossal több, mint hogy százhúsz ágyú vagy 
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pedig csak hatvan löveg legyen, a lovasok számát azonban ezer
ötszázzal, a gyalogosokét pedig kétezerrel emeljék meg. Ez 
tévedés! A hadseregben a gyalogság, a lovasság és a tüzérség 
arányának helyesnek kell lennie. A fegyvernemek nem pótol
hatják egymást. Volt olyan alkalom, hogy az ellenség meg
nyerte a csatát: ötven-hatvan löveggel erős állást foglalt el, és 
hiába rohamoztuk negyvenezer lovassal és nyolcezer gyalogos
sal. Hasonló erejű üteget kellett szembe állítani vele, hogy 
tüzének fedezete alatt a támadó oszlopok előre mozoghassanak 
és felfejlődhessenek. A három fegyvernem arányáról a nagy 
hadvezérek minden időben sokat elmélkedtek. 

Megegyeztek abban, hogy l. ezer emberenként négy löveg 
kell, ami azt jelenti, hogy a tüzérség a hadsereg személyi állo
mányának nyolcadrészét teszi ki; 2. a lovasság a gyalogság 
egynegyedét képezze. 

Agyrém arra várni, hogy a lövegeket megrohanják, hogy 
szálfegyverrel foglalják el őket, vagy a tüzéreket a lövészek 
semmisítsék meg. Ilyen rajtaütések mégiscsak előfordulhat
nak, erre nézve igen jó példákat is találhatunk. Általában azon
ban még a legbátrabb gyalogság sem tehet meg büntetlenül 
öt-hatszáz ölnyi távol ágot tizenhat jól elhelyezett és jól kezelt 
ágyúval szemben. }Iielőtt ezek az emberek útjuk kétharmad 
részét megtennék, elesnek, megsebesülnek, szétszóródnak. 
A tábori tüzérség okkal jártasabbá vált a tüzelésben annál, 
semhogy egyetérthetnénk a görög és római példákért lelkesedő 
Machiavellinek azzal a véleményével, hogy a tüzérség csupán 
egy sortüzet adjon le, é utána vonuljon vissza a csatarend 
mögé. 

Kétségtelen , hogy a jó gyalogság a hadsereg lelke. Ha azon
ban hosszú időn át kell harcolnia nyomasztó fölényben levő 
tüzérséggel szemben, demoralizálódik és tönkremegy. A for
radalmi háború első hadjárataiban Franciaországnak éppen 
tüzérsége volt a legjobb. Egyetlenegy példát nem ismerek 
ebből a háborúból, hogy húsz jól elhelyezett ágyút szuronnyal 
elfoglaltak volna. Yalmynál Jemmapes-nál, Nordlingennél és 
Fleurus-nél erősebb tüzér égünk volt, mint az ellenségnek. 
Igaz, hogy gyakran csak két löveg jutott ezer emberre, ez 
azonban csak azért volt, mert hadseregeink igen nagy létszá-
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múak voltak. Előfordulhat, hogy egy tábornok, aki jobban ért 
a manőverhez és ügyesebb, mint ellenfele, jobb gyalogságával 
a hadjárat egyes részeiben sikert arathat, bár tüzérsége sokkal 
gyengébb. Következzék el azonban a döntő csata napja, ke
gyetlenül megérzi majd annak a hátrányát, hogy gyengébb a 
tüzérsége. 

Egy negyvenezer főt számláló hadsereg számára nyolcvan 
kocsi teljesen elégtelen. Mindössze ezerötszázhúsz mázsa lisztet 
és két napra való pálinkát tud elszállítani. A tapasztalat meg
mutatta, hogy egy hadseregnek egyhavi élést kell magával 
vinnie; tíz napra szólót visznek az emberek és a málhás 
állatok, húsznapit a kocsik. Legalább négyszáznyolcvan ko
csira van tehát szükség, amelyből kétszáznegyven szervezés 
szerinti, rendes kocsi, kétszáznegyven pedig a helyszínen igény
be vett. Ezért hadosztályonként egy három századból álló 
vonatzászlóaljra van szükség. Minden században negyven 
kocsi után legyen meg a keret; ebből a negyven kocsiból húszat 
a (hadsereg - a ford.) közigazgatása állít ki és foga tol, húszat 
pedig helyszíni igénybevétel útj~n biz,tosítunk. Ez hado~ztá
lyonként százhúsz, hadtestenkent negyszáznyolc kocsit és 
zászlóaljanként kétszáztíz embert jelent. 

V. Megjegyz6s 

A HARCREND 

(RoGNIAT) 
,,Íme, így néz ki légióm harcrendje, amelyet az imént elmon

dott elvek alapján kell felállítanunk, közben általában figyel
men kívül hagyjuk a terep különböző formáit és estlegességeit, 
amelyekkel majd a kés?bbiek?en kíván:ink fogl,~lkozni. E~ő
ször, milyen a teljes légió szabalyos és mmtaszeru harcrend3~: 
az első vonalban a légió öt cohorsa áll fel harcrendben, az elit 
cohorson kezdve folyószám szerint jobbról balra. Az ötvenöt 
öl széles arcvonalú cohorsokat öt ölnyi térköz választja el 
egymástól. Az egész vonal hossza tehát háromszáz öl. 

Azután az első vonal mögött százötven ölre áll fel a követ
kező öt cohors. Ezek mindegyike osztályonkénti oszlopban 
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foglal helyet egymástól felfejlődési térközre. Ezekben a ki
csiny, tizennégy öl széles és tizennégy öl mély oszlopokban 
negyvenkét sor egymás mellett és négy tag egymás mögött áll. 
A térköz közöttük negyvenhat öl. Az első sor voltizsőrjei rész
ben a harcrend arcvonala előtt vannak szétszórva, részben 
cohorsaik mögött állnak felsorakozván az őket elválasztó 
térköz közelében. A második vonal voltizsőrjei félszázadonként 
felsorakozva, oszlopaik szárnyain állnak. A lovasság a szárnya
kon tartalékban van a második sor magasságában. A legioná
rius tüzérség pedig ötven ölnyire az egyik szárny előtt egyetlen 
üteget alkot ... " (201. p.) 

(NAPÓLEON) 

A római hadsereg mindig ugyanabban a vonalban táboro
zott, illetve állt fel a csatához. Háromtól négyszáz öl oldalú 
négyszögbe zárkózott be és néhány órát fordított megerősíté
sére és megtámadhatatlannak hitte magát. Ha csatára került 
sor, három, egymástól ötven öl távolságra levő sorban állt fel, 
szárnyain a lovassággal. A tábor kijelölésével vagy a harcrend 
megalakításával megbízott vezérkari tiszt egészen mechanikus 
műveleteket végzett és sem szemmértékre, sem tehetségre, 
sem tapasztalatra nem volt szüksége. Ezzel szemben napjaink
ban, egy olyan állás kiválasztásának művészete, ahol táboroz
ni vagy csatázni akarunk, tapasztalatot, tehetséget és szem
mértéket kíván, mert annyi körülményt kell figyelembe venni. 
Ez magának a had vezérnek a dolga, hiszen egyugyanazon pon -
ton többféleképpen lehet táborozni vagy harcrendet alakítani. 

Sempronius Trebbiánál,318 Varro Cannaenál319 vereséget 
szenvedett, holott sokkal erősebb hadsereggel rendelkeztek, 
mint ellenfeleik. Római zokás szerint ugyanis harcrendjüket 
három vonalban állították fel, ezzel szemben Hannibál az 
öv~t c~ak egy sorban. karthágói lovasság minőségi és meny
ny1ség1 szempontból egyaránt fölényben volt. A római hadse
:egeket szemből, oldalról és hátulról egyszerre rohanták meg, 
es szétverték őket. Ha a két római konzul a körülményeknek 
legjobban megfelelő csatarendet képezett volna, s nem karol
ták volna át őket - e etleg még győzhettek volna is ! 

Egy tábort kell-e a hadseregnek képezni, vagy annyit, 
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ahány hadteste és hadosztálya van? Milyen távolságra kell az 
elővédnek és az oldalvédeknek táboroznia? Milyen legyen a 
tábor szélessége és mélysége? A csatához több vonalban kell-e 
felállnia a hadseregnek, és ha igen, milyen térköz legyen a 
csapatok között? A lovasságnak tartalékban kell-e lennie a 
gyalogság mögött, vagy a szárnyakra kell állítani? A csata 
kezdetétől fogva be kell-e vetni az egész tüzérséget, vagy pe
dig, tekintettel arra, hogy egy-egy lövegnek huszonnégy órára 
elegendő lőszere van, a felét tartsuk tartalékban? E kérdésekre 
adandó válasz a körülményektől függ : 1. A hadsereget alkotó 
gyalogság, tüzérség és lovasság számától; 2. a két fegyvernem 
egymáshoz való viszonyától; 3. erkölcsi állapotuktól; 4. a 
céltól, amit el akarunk érni; 5. a csatatér jellegétől; 6. az ellen
ség állásától és parancsnokának képességeitől. Nem lehet, de 
nem is szabad abszolút érvényű szabályokat előírni. Napjaink
ban egyáltalán nincs közvetlenül adott harcrend. 

A modern hadseregekben a parancsnok feladata sokkal bo
nyolultabb, mint az ókorban, és az is igaz, hogy hatásosabban 
befolyásolja a csata kimenetelét. Az ókori hadseregekben a 
hadvezér, az ellenségtől nyolcvan vagy száz ölnyi távolságra 
semmilyen veszélynek nem volt kitéve, ugyanakkor alkalmas 
helyen állott, ahonnan hadseregének minden mozdulatát irá
nyíthatta. A modern hadseregekben viszont a négyszáz vagy 
ötszáz ölnyire álló hadvezér céltáblája az ellenséges ütegek 
tüzének, és nagy veszélyben van, ugyanakkor mégis oly mesz
sze áll, hogy az ellenség mozdulatai közül sok elkerüli figyel
mét. Nincs olyan harci cselekmény, amelyben ne kellene a 
kézifegyverek hordtávolságáig előre mennie. A modern fegy
verek hatása annál nagyobb, minél jobb helyen állnak: egy 
ágyú vagy üteg, amely felülről lő és uralkodik az ellenség felett 
vagy oldalból lövi azt, eldöntheti a győzelmet. A modern 
csatarendek sokkal kiterjedtebbek, s ezért nagyobb terepsza
kaszt kell tanulmányozni: sokkal több gyakorlat és katonai 
tehetség kell egy modern hadsereg irányításához, mint egy 
ókoriéhoz. 
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VI. :'llegjegyzés 

A VÉDŐHÁBORÚ 
(ROGNIAT) 

„Eltérnek a vélemények afelett, hogy helyes módja-e az 
ország határai megvédé ének, ha pusztán várakkal, hadsereg 
~özreműködése nélkül akarjuk megvédeni ... Hogy gondolata
mkat rögzítsük, képzeljünk el nyílt vidéken egy száz mérföld 
hosszúságú határt, amelyet erődökkel akarunk megvédeni az 
ellenség vállalkozá aival szemben. A mai rendszer szerint há
rom, egymástól egynapi járóföldre, vagyis öt-hat mérföldre 
álló erődvonalat kell kiépíteni. Ilyenformán tehát az egész 
határ megvédéséhez ötven vagy hatvan vár kell. Vegyük az 
alac~?1:1,:Yab~ sz~mo~, .8;z ötvenet, és, egy vár építési költségét 
becsulJuk tizenotrmlliora, bele zám1tva a semmiképpen nem 
nélkülözhető fedezékeket, ebben az esetben azt látjuk, hogy 
az államnak egyetlen határrész megvédése hétszázötven 
m,illióba !rer~l. .. ~ váraknak ez a labirintusa vajon ana fogja 
kenyszer1tem a tamadó had eregeket, hogy megálljanak és 
végtelenül hos zú várháborúba kezdjenek, vagy pedig éppen
séggel arra, hogy a várak helyőr égeinél erősebb seregeket 
hagyjana~ hátra 1 A tapas2:~alattal alátámasztott megfontolás 
azt mondJa, hogy nem. Otven várunk, egyenként hatezer 
főnyi helyőrséggel, ö ze en háromszázezer embert emészt fel 
a védelemre, azaz körülbelül annyit, mint amennyit Európa 
nagyobb államai rende en fegyverben tartanak. Ilyenformán 
tehat nem maradna hadsereg, amelyet szembe lehetne állítani 
a támadóval, a többi határ pedig teljesen védtelenül maradna. 
Az elmélet és a gyakorlat egyaránt tiltakozik az erők ilyen 
~elhasználá a ellen. A helyőr égeknek csak egyharmadát hagy
JUk meg 3:zokban a várakban, amelyek félreeső helyen vannak, 
vagy pedig olyan m ze vannak a raktáraktól és az ellenség 
hadtestei tő], hogy nem fenyegeti őket közelebbi ostrom; a 
megmaradt helyőr ég pedig elegendő ahhoz, hogy rajtaütés 
ellen megvédje őket. őt még az a gondolat is felmerült, hogy 
a sorcsapatokkal való jobb gazdálkodás érdekében ezeknek a 
vá~aknak az őrzé ét bízzuk a lakos ágra. Ez azonban számom
ra 1gen veszélye dolognak tűnik ... '' (479. p.) 
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,,Így tehát nem mentesülhetünk attól, hogy legalább száz
ezer embert ne használjunk fel ennek az ötven várnak az őr
zésére, ami azt jelenti, hogy százezer emberrel kevesebbet vet
hetünk be a csatákba, amelyek pedig végsősoron eldöntik a 
birodalmak sorsát. Tételezzük fel tehát, a dolgok ilyen állása 
mellett, hogy az ellenség több oszlopban nyomul előre, hogy 
támadást intézzen a hármas sorompóval védett határunk 
ellen. Miután az ország belsejébe vezető nagy utakat a várak 
feltétlenül lezárják, az ellenség oszlopai nem töltik azzal ide
jüket, hogy ostrom alá vegyék őket, hanem letérnek az útról 
és keresztutakat felhasználva a tüzérség hatókörén kívül, 
megkerülik ezeket a várakat, és így haladnak át közöttük. 
Semlni más nehézségük nem lesz, mint hogy egy-két mérföld
nyi darabon szűk utakon kell haladniuk, amelyeket azonban 
könnyű kiszélesíteni és megjavítani ... " (482. p.) 

,,Tudom, hogy megfelelő indokok alapján úgy számolnak, 
hogy egy helyőrség körülzárásához háromszoros túlerő kell. 
Ilyenformán tehát, ha az ellenség szükségesnek véli, hogy 
körülzárja a hátában hagyott várakat, sokkal több csapatot 
használ fel, mint Jni. De láttuk már, hogy eléggé haszontalan 
az ilyen blokád, és elég, ha gondos megfigyelés alatt tartják 
őket, nehogy árthassanak. Az ellenség tehát egész hadseregét 
erődövünk közepén alkalmazhatja, és kockázat nélkül nyo
mulhat keresztül a hármas sorompón, mindenesetre annyi 
elővigyázattal élve, hogy egy megfigyelő sereget hagy hátul. 
Alnikor pedig a hadsereg kiért a váraknak ebből a labirintusá
ból, szétterjeszkedik az országban, hogy erőforrásait kihasznál
ja. Raktárakat, hadműveleti alapot kell létesítenie, meg kell 
alkotnia tartalék hadseregét, egyszóval a háborút úgy kell 
folytatnia, Jnintha váraink egyáltalán nem is léteznének, 
miután kívül esnek az operáló hadsereg hadszínterén. Egy 
ilyen ötven várral megtűzdelt száz mérföldes határsáv egyál
talán nem agyrém. Valójában létezik, és csak a legutóbbi 
háború tapasztalataihoz kell fordulnunk, hogy megtudjuk: 
jogosult-e túlságosan sokat várni egy erős várakból álló há
romszoros erődövtől, amely egyébként magára van hagyat
va L ." (484. p.) 

„Ezen a száz mérföldes nyílt határon, amilyet a jelenlegi 
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módszer mellett ötven Yárral tömnek meg, én csak ötöt-hatot 
építenék, egymástól tizenöt-húsz mérföldre. A fő útcsomó
pontokon lennének, főleg azonban a folyók két partján, nem 
tekintve folyásirányukat, azért, hogy megkönnyítsék a had
seregek mozgását. Szükséges, hogy elegendő nagyságúak 
legyenek ahhoz, hogy megfelelhessenek harcoló hadseregeink 
szükségleteinek, amelyek létszáma gyakran százezer harcos 
fölé emelkedik ... Ha attól félünk, hogy az állam utolsó mene
dékét jelentő nagy raktárakat az ellenség meglepi, és a mezei 
hadmt'.íveletek csak ke,é c apatot engednek megszállásukra, 
ezt a veszélyt egy citadella felállításával elháríthatjuk, ame
lyet kevés csapat könnyen megvédhet, és biztosítja a vár 
őrzését és birtokban tartását... " (488. p.) 

„Nem látok jobb módot e feltételek teljesítésére, mint hogy 
minden nagyobb vár köré négy kis erődöt építsünk, amely 
így egy hatalmas négy zög központját alkotná. Ezek a min
den irányban lezárt é a legalkalmasabban fekvő magaslato
kon elhelyezett erődök a vártól ezerhatszáz-ezerötszáz ölre, 
egymástól pedig két-háromezer ölre lennének. Két erőd kö
zött akkora terület lenne, hogy egy ötven-százezer harcosi 
számláló hadsereg elférjen rajta és alkalmas, leküzdhetetlen 
csatateret alkotna: a nagyöblt'.í ágyúkkal felszerelt erődök 
tökéletesen támogathatnák a szárnyakat. A hadsereg arc
v~nalának közepét pedig, amit ezek az ágyúk a nagy távolság 
miatt nem érhetnek el tüzükkel, tábori erődítményekkel 
lehetne megerősíteni amelyeket a pillanatnyi szükségnek 
megfelelően és a vár tüzér égétől támogatva lehetne kiépí
teni. Ilyen módon a vár a körülötte levő négy kiserőd együt
tesen hatalmas elsáncolt tábort alkotnának, és négy várat 
vagy négy csatateret képYiselnének úgy, hogy bármelyik 
oldalról érkezzék i az ellen ég, hadseregünkkel mindig szem
beállhatnánk vele. Hátrább, húsz-egynéhány mérföldre az 
első erődök mögött, má hasonlókat létesítenénk, amelyek 
szintén tizenöt-hú z mérföldre lennének egymástól, és így 
tovább, egészen az orszáa közepéig ... A hegyek és az erdők 
átjáróit erődökkel és zárt ütegekkel biztosítanánk, amelyeket 
azonban ne tévesszünk ö ze a várakkal. .. " (490. p.) 
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,, ... Bármi is dívott az utolsó háborúkban, őrizkedjünk 
attól, hogy százezer emberünkkel arcban ellenálljunk az 
ellenségnek, ha az többszázezer emberrel vonul ellenünk. 
Ezzel kockáztatjuk esélyeinket, ha ugyanis elfogadjuk a döntő 
csatát, az ellenség számbeli fölénye biztosítaná számára a 
győzelmet; ha viszont állásról állásra visszavonulva akarjuk 
előnyomulását késleltetni, csapataink erkölcsi ellenállását 
gyöngítjük ezekkel a hátrafelé irányuló manőverekkel, anél
kül, hogy erőinek szétforgácsolására kényszerítenénk, ami 
pedig tulajdonképpeni szándékunk. Tartalékhadserege, amely 
az elfogadott elveknek megfelelően az első hadseregét helyet
tesíti, elegendő arra, hogy körülzárja és megfigyelés alatt 
tartsa a hátul hagyott várakat, alávesse és féken tartsa a 
lakosságot, biztosítsa hátsó összeköttetéseit és élelmezését. 
Így tehát mi területet vesztenénk, anélkül, hogy arra kény
szerítenők aktív hadseregét, hogy (kikülönítésekkel - a 
ford.) gyengítse magát ... Abban a pillanatban, hogy az ellen
ség két, határ menti várunk közé hatol, hat-hétezer emberrel 
megerősíti azt, amelyikről feltehető, hogy körülzárja vagy 
o trom alá veszi. Ezután hadseregünk többi részével, állásról 
állásra haladva, visszavonulunk egy másik vár elsáncolt 
táborába. A dolgok ilyen állása mellett mit tehet az ellenség? 
Ha elhanyagolva a szárnyain levő hadseregünket, vakmerően 
előnyomul országunk belsejébe, a vesztébe rohan. Attól fogva 
ugyanis, hogy megindul, mögéje kerülünk és elvágjuk rak
táraival, valamint bázisaival való összes összeköttetését ... 
Ha viszont azt a megoldást választja, hogy hadseregünk le
kötése és megfigyelése céljából hasonló erőt állít vele szem
ben, majd fennmaradó ötvenezer emberével benyomul az 
ország belsejébe, akkor ez a betörés, amelyet tartalék had
seregünk és felfegyverzett népünk megállíthatna, nemcsak 
hogy semmi előnyt, semmilyen állandó és reális hódítást nem 
biztosítana számára, hanem a legnagyobb veszélybe so
dorná ... " ( 494. p.) 

,,Meggyőződve annak lehetetlenségéről, hogy úgy nyomul
jon előre, hogy védő hadseregünket szárnyain és a hátában 
hagyja, kétségtelen, hogy az ellenség teljes erejével ellene 
fordul. Ekkor mi, visszavonulva az egyik határ menti várunk 
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elsáncolt táborába, két erőd között csatarendbe állunk a 
négyszögnek azon az oldalán, amely szemben áll a támadóval. 
Itt mi megtámadhatatlannak gondolhatjuk magunkat, főleg, 
ha a szárnyainkat biztosító két erőd között közepünk meg
támasztása végett, néhány tábori erődítést emelünk. Ez a 
IX. fejezetben leírt módon végrehajtva mindössze egy éjszaka 
műve. A vár menedékként szolgál, biztosítja táborunkat, és 
minden lőszer- és élelemszükségletünket kielégíti. Ezek az 
erőforrások azonban nem kimeríthetetlenek, tehát gondos
kodni kell pótlá ukról, ami igen könnyű lesz számunkra, 
hiszen szabad ö zekötettésünk van azokkal a várakkal, ame
lyek az ellenséggel ellenkező oldalra esnek. Ha az ellenség el 
akarja vágni ezeket az összeköttetéseinket, csak úgy teheti, 
hogy minden oldalról blokád alá vesz bennünket. Ehhez azon
ban százötvenezer emberét a négy erőd által alkotott hatal
mas négyszög négy oldalára kellene elosztania, amelynek 
kerülete tizenkétezer öl. .. A várak ágyúinak hatókörében fel
állított elsáncolt táboroknak ez a rendszere szerintem kiválóan 
alkalmas arra, hogy az ellenség invázióját már a kezdetén 
megállítsa. Minden bizonnyal felhozzák majd ez ellen, hogy 
ha az ellenség nem tud elzárni semmit védőhadseregünkkel 
szemben, akkor egy zomszédos várat vesz majd ostrom alá. 
Íme, éppen ez az, amire kényszeríteni akartam: igenis kezd
jen várháborúba, amely mindig lassú, költséges és veszélyes 
egy érintetlen védő hadsereg közelében, és mindig sovány 
eredményekkel jár ... " (496. p.) 

(NAPÓLEO ) 
1. A flandriai határ várai hasznosak voltak vagy károsak? 

2. A javasolt új rendszer vajon gazdaságosabb? Kevesebb 
helyőrséget igényel? Kedvezőbb Vauban és Cormontaigne320 

rendszerénél 1 3. Hogy megvédhessük fővárosunkat, vissza 
kell-e vonulnunk irányában, és fedeznünk kell-e 1 Vagy pedig 
egy várra támaszkodó elsáncolt táborba kell vonulnunk? 
Vagy pedig szabadon kell manőverezni, anélkül, hogy akár a 
fővárosra, akár pedig valamelyik várra támaszkodnánk? 

A flandriai határ védelmi rendszere nagyrészt Vauban 
műve. Neki azonban alkalmazkodnia kellett a már meglevő 
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erődökhöz, viszont újakat is épített, hogy fedezzék az elárasz
tásokat lehetővé tevő zsilipeket, vagy azért, hogy fontosabb 
erdők és hegyek között levő átjárásokat fedezzenek. Ezen a 
határon voltak első-, másod-, harmad- és negyedrendű erős 
várak. Építési költségük né?y-öt millióra_b~csü~he!ő, ~ miután 
száz év alatt készültek el, evente négymillió kiadast Jelentet
tek. A belső nemzetőrség ötvenezer embere elegendő volt, 
hogy rajtaütés és gyújtóbombával való felgyújtással szemben 
biztosítsa őket. Lille, Valenciennes, Charlemont menedéket 
adhattak a hadseregeknek, éppúgy, mint a Maubeuge és 
Cambrai alatti elsáncolt táborok, Vauban az egész vidéket 
elsáncolt táborrá alakította, amelyet folyók, elárasztások, 
várak és erdők fedeztek, de soha nem állította, hogy ezek az 
erődítmények önmagukban le tudnák zárni a határt. Azt 
akarta, hogy ez a határvidék, így megerődítve, adjon védel
met az ellenségénél gyengébb hadseregnek, és olyan had
műveleti területet biztosítson neki, amelyen fenntarthatja 
magát, az ellenség előnyomulását megakadá,lyozh;1-tja, és ke~
vező alkalmakat nyújt az ellenség megtamadasára, végul 
pedig időt biztosít a segítség beérkezéséig. 

XIV. Lajos vereségei idején az erődöknek ez a rendszere 
mentette meg a fővárost. - Savoyai Jenő he:ceg elveszt~tt 
egy hadjáratot, mert Lille-t kellett ostromolma; Landremes 
ostroma alkalmat adott Villars-nak, hogy megfordítsa a sze
rencsét. Száz évvel később, 1793-ban, Dumouriez árulása 
alkalmával a flandriai várak mentették meg újra a fővárost; 
a szövetségesek egy hadjáratot vesztettek el az.által, hogy 
Condét, Valenciennes-t, le Quesnoy-t, és Landrecies-t kelle~t 
ostrom alá venniük. Az erődöknek ez a vonala 1814-ben 1s 
hasznos volt: a szövetségesek, hogy elkerüljék e várakat, 
megsértették Svájc területét és a Jura hegység völgyeibe1;
vonultak fel, és még így is, bár elkerülték őket, blokád ala 
kellett venniük, méghozzá e helyőrségek létszámát meg
haladó hadsereggel. Amikor Napóleon átkelt a Marne-on! ~s 
az ellenség hátában manővereze~t, ha az ár?lás nem ny1t1a 
mecr Párizs kapuit, e határ menti váraknak igen nagy szere
pük lett volna. Schwarzenberg herceg hadseregének k~zéjük 
kellett volna állnia, ami jelentős következményekkel Járha-
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tott volna. 1815-ben ha onlóképpen igen nagy hasznuk lett 
volna: az angol - poro z hadsereg nem merte volna átlépni a 
Somme-ot, amíg az o ztrák -orosz hadseregek nem érték 
volna el a Marne-t, ha a fővárosban nem következnek be 
(az ismert - a ford.) politikai fejlemények. És biztosan állít
hatjuk, hogy azok a várak, amelyek hűek maradtak, nagy 
befolyással voltak 1814-ben és 1815-ben a béke feltételeire 
és a szövetséges királyok magatartására. 

A javasolt új rendszer drágább, mint Vaubané; több hely
őrséget kíván és amellett sokkal gyengébb. Három vonal 
egyenként hat nagy várral, tizennyolc várat jelent. Ezek 
mindegyikét négy erőd veszi körül, amelyeknek, miután mesz
sze vannak a vártól, hajlékkal, zászlóalj erejű helyőrséggel, 
valamint huszonöt ágyúval kell rendelkezniük. Mindez körül
belül annyi munkát igényelne, mint maga a vár (felépítése 
- a ford.). E három vonal költsége tehát harminchat vár 
költségét tenné ki. Ezt a négy elszigetelt erődöt azonban a 
megszállás első hetében elfoglalnák, még mielőtt a circum
vallatiós vonal kiépülne. Remekül vannak elhelyezve, hogy 
oldalból biztosítsák és megtámasszák, és még mielőtt meg
nyitnák az ostromárkokat, a vár helyőrsége azon venné észre 
magát, hogy anyagának fele é zászlóaljainak elitje az ellen
ség kezére került. Ez minden bizonnyal igen rossz hatással 
lenne moráljára. 

Az állás, amelye a hadsereg e négy erőd között elfoglalna, 
semmilyen biztonságot sem nyújtana: az ellenség az egyik 
erődre merőlegesen táborozna, néhány nap alatt lerombolná, 
majd egymás után elfoglalná a többit. Tábori tüzérsége, meg
erősítve harminc hu zonnégyessel, elegendő lenne ehhez a 
művelethez. Ezen a rendszeren az ellenség két, egymástól 
két menetre levő vár között rést nyithatna. Vauban rend
szerében ezzel szemben a két vár közötti rés csak két-három 
mérföld volt. Könnyebben lehetne ennek az új rendszernek 
valamelyik várán i rajtaütni. 

De vajon úgy kell-e megvédeni a fővárost, hogy közvetle
nül fedezzük, vagy pedig úgy, hogy mögötte bezárkózunk va
lamilyen elsáncolt táborba 1 Az első megoldás a jobb, mert 
lehetővé te zi a folyók átkelőhelyeinek és a szorosoknak a 
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védelmét, sőt állások kiépítését is a mezőben, továbbá a 
honi csapatokkal való megerősítést is, miközben az ellenség 
állandóan gyengül. Igen helytelen lenne bezárkózni egy el-
áncolt táborba; ez azzal a kockázattal járna, hogy az ellenség 

elnyomna bennünket, vagy legalábbis blokád alá venne és 
arra kényszerítene, hogy áttörjük és karddal a kézben szerez
zük meg a kenyeret és a takarmányt. Egy százezer embert 
számláló hadsereg táplálásához napi négy-ötszáz szekér szük-
éges. A támadó hadsereg gyalogságban, lovasságban és tüzér
égben egyharmados fölényben levén, megakadályozná, hogy 

a szállítmányok befussanak. És még ha nem is zárják körül 
olyan légmentesen, mint a várakat, a szállítmányok menete 
annyira meg lenne nehezítve, hogy éhség ütné fel a fejét a 
táborban. 

Van egy harmadik megoldás is, mégpedig az, hogy úgy 
manőverezzünk, hogy nem támaszkodunk a fővárosra, ame
lyet meg akarunk védeni, de nem vonulunk elsáncolt táborba 
em. Ehhez azonban jó hadsereg, jó tábornoki kar és jó had

vezér kell. A főváros, de bármilyen pont fedezése oldalmene
tekkel általában kényszerű kikülönítésekkel jár együtt, és 
mindazzal az alkalmatlansággal, amit a hadseregnek túlerejű 
ellenség előtt való szétforgácsolása okoz. 

1812-ben a szmolenszki ütközet után, amikor a francia 
hadsereg egyenesen foszkvának menetelt, Kutuzov tábornok 
a fővárost egymást követő mozdulatokkal fedezte, mind
addig, míg a mozsajszki elsáncolt táborhoz nem ért, ahol 
megállt és elfogadta a csatát. Miután vereséget szenvedett, 
folytatta menetét, átvonult a fővároson, amely a győztes 
kezére jutott. Ha Kijev felé vonul vissza, maga után vonja 
ugyan a francia hadsereget, ugyanakkor azonban egy külö
nítménnyel Moszkvát is fedeznie kellett volna, és semmi sem 
akadályozhatta volna meg a francia fővezért abban, hogy 
egy nagyobb erejű csapattal kövesse ezt a különítményt, és a 
főváros feladására kényszerítse. 

Ha ilyen problémákat kellett volna Turenne-nek, Villars
nak vagy Savoyai Jenőnek megoldania, erősen zavarba jöt
tek volna. Dogmákat felállítani olyan dolgokban, amihez 
valaki nem ért, a tudatlanok sajátja. Olyan ez, mintha valaki 
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azt hinné, hogy má odfokú egyenlettel oldhatja meg a transz
cendentális geometria valamely problémáját, és ezzel e!k~
pesztheti Lagrange-t v~g~ _Laplace-t. 321 A m~g~abb takt~ka: 
nak mindezek a problema1 határozatlan fiz1ka1-matematika1 
problémák, amelyeknek több megoldása van, és nem alkal
mazhatók rájuk az elemi geometria képletei. 

VII. Megjegyzés 

A TÁMADÓ HÁBORÚ 

(ROGNIAT) 
,,1. A despotikus államokban egyedül a hadsereg harcol, 

de katonái általában szenvedély nélkül, következésképp igen 
rosszul harcolnak, hacsak nem fűti őket fanatizmus, ami 
szinte az egyedüli dolog, amire fogékonyak. A népet nem 
érdekli a háború, legfeljebb akkor, ha megsértik erkölcseit 
vagy vallását. őt, néha az őt elnyomó trón összeomlását 
kívánja, és mint felszabadítókkal fog kezet zsarnoka ellen
ségeivel. A köztá asáaokat viszont polgárainak szeretete 
védi: itt a háború nemzetivé válik, a hadsereget az egész 
lakosság támogatja é táplálja. Mindenki fegyvert fog a leg
főbb jóért, a politikai zabadságért ... Az előbbinél egy csata 
elegendő ahhoz, hogy megdöntse a birodalmat, mivel a des
potikus, lényegében katonai kormánynak nincs más támasza, 
mint a hadsereg. Amint a hadsereg tönkremegy, a trón össze
dől, a győző pedig a régi romjain újat emel, anélkül, hogy a 
nemzet ellenszegülne: rabszolgák nyája ez, amely gazdát 
cserél.. . " ( 442. p.) 

„A köztársaságiak azonban jellemesen és erős akarattal 
védekeznek, amellyel szemben ellenségeik minden győzelmi 
reménye szertefo zlik." ( 442. p.) 

„2. Az oroszok meaverhették a törököket és kiűzhették 
Európából, de nem hódíthatták meg, mivel a hadsereget 
meghódítani nem zokás. 

A népek patriotizmu ánál nem kisebb másik ok is akad~
lyozza Európában a hódítá t, mégpedig az uralkodók poh-
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tikája, amely nem nézheti féltékenység nélkül a szomszédok 
hódítását ... " (445. p.) 

,,3. Ilyenformán a hadsereg-élelmezés módja, amely létesít
mények felállítását követeli meg, hogy kenyeret és kétszer-
ültet készítsünk, ezt a legnehezebben előállítható táplálékot; 

a harc módja, amely állandó pótlásra szoruló lőszert fogyaszt, 
az erődeinknek megadandó szilárdság, hogy ellenállhassanak 
az ágyú tűznek; a nehézség, amit a népek patriotizmusa a 
hódítással szemben támaszt; az Európában elfogadott rend
szer - mindez törvényként írja elő, hogy csak fokozatosan 
nyomuljunk előre az ellenség országában, hogy biztosítsuk 
hátunkat és összeköttetéseinket, hogy lépcsőzetesen telepít
sük élelmi- és lőszer-raktárainkat, hogy szárnyainkat sza
baddá tegyük, hogy tartalékainkkal úrrá váljunk annak a 
vidéknek a lakosságán, amelyen átvonulunk, egyszóval, hogy 
metodikus háborút viseljünk. Ez a fajta háború - és ezt 
mindmáig nem értették meg - két hadsereget követel : egy 
aktív és egy tartalék hadsereget. Az aktív hadsereg kizárólag 
jó csapatokból álljon, amelyek fegyelmezettek, bátrak és 
gyakorlottak lévén, sikeresen harcolhatnak a harcmezőn. Ez 
le z a csaták hadserege. Ez nyomul előre, ez hatol be az ellen-
éges ország belsejébe, ez veri meg hadseregeit, és kényszeríti 

Yisszavonulásra és területfeladásra. Ennek a hadseregnek 
azonban szüntelenül meg-megújuló szükségletei vannak: 
élnie kell, pótolnia kell fegyver és betegség miatt nap nap 
után kieső embereit és lovait, főleg pedig állandóan pótolnia 
kell az ütközetekben eltüzelt lőszerét, mert amint mondot
tam, már nem elegendő, hogy csak egy csatára valót vigyen 
magával. Lőszer- és élelemraktárait biztosítania kell az ellen-
éges hadsereg és a lakosság rajtaütései ellen várakkal, ame

lyek őrzését újoncokra bízhatja. Mindez azonban nem ele
gendő, ezenfelül uralkodnia kell a vidék felett, hogy élelem
készletekre tegyen szert, és azokat raktárakban halmozza fel. 
Főleg arra kell ügyelnie, hogy a raktárak és az aktív hadsereg 
közötti összeköttetés soha ne szakadjon meg, hogy szünet 
nélkül érkezhessenek a szállítmányok. Ezt a két célt másként 
elérni nem lehet, mint olyan csapatokkal, amelyek a harc
mezőn harcolnak, és olyanokkal, amelyek tartalékban marad-
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nak, hogy féken tartsák az ellenséges országot, és kiseprűzzék 
az ellenség portyáit, amelyek becsúsztak az aktív hadsereg 
háta mögé." (452. p.) 

,,Ez a védelmi vonal, amely nélkül nem lehet hadjára
tot tervezni, ésamelyet hadműveleti alapnak neveznek ... " 
(455. p.) 

„Vizsgáljuk meg most, hogy mi az a pont, ameddig egy 
aktív hadsereg eltávolodhat hadműveleti alapjától anélkül, 
hogy biztonságát és létét kockáztatná. Nem szabad szem elől 
téveszteni, hogy csak a felállított raktárakban készített kenyé
ren tarthatjuk fenn magunkat. Az ellátásnak ez a módja had
műveleteinket egy olyan körben rögzíti, amelynek területét 
nagyjából ki kell számítani. Ez határozza meg a távolságot, 
amelyet keresünk, hogy legsürgetőbb szükségletünkről, azaz 
az élelemről gondo kodhassunk. - Katonáink rendesen csak 
négynapi kenyeret visznek magukkal. De könnyen megterhel
hetjük nyolcnapi adaggal is őket, ha kétszersültet adunk 
nekik, amelyet a fel zerelésükhöz tartozó bőrből készült táska
félében visznek. Hét-nyolc livre kétszersült nyolc napra elég, 
ha fél livre hús helyett egy livre-t osztunk ki naponta. A hús
ellátás sohasem okoz majd nehézséget, mivel tetszés szerinti 
mennJiségben vihetünk magunkkal ökörcsordákat a hadsereg 
után. Így tehát megkétszerezzük katonáink élelmét anélkül , 
hogy túlterhelnénk őket. Így jobban táplálkoznak, és élel
mezési hiányo ságok kevésbé akadályozzák majd a hadműve
leteket ... Felteszem, hogy egy százhúszezer embert számláló, 
négy hadtestbe beo ztott, aktív hadsereggel akarunk meg
támadni valamely zomszédo országot. Miután felállítottuk 
lőszer- és élelemraktárainkat, kórházainkat és mindenfajta 
(más hadfel zerelé t tartalmazó - a ford.) raktárainkat, két 
vagy három olyan várban, amely a támadásra kiszemelt 
határ közelében van, e várak alatt hirtelen összevonjuk azokat 
a csapatokat, amelyek az aktív hadsereg négy hadtestét alkot
ják, majd katonáinkat nyolcnapi kétszersülttel ellátva, azon
nal megindulunk , nehoay időt adjunk az ellenségnek, hogy 
felkészülhessen a védelemre. Átlépjük a határt, és három 
oszlopban menetelünk az ellenség ellen. Kétségkívül az a leg
fontosabb, hogy erőltetett menetekkel, hirtelen érkezzünk 
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táborai közé, megtámadjuk, és csapatait minden irányban 
üldözzük, megakadályozva hogy egyesüljenek. Így szórjuk 
szét a hadjárat kezdetétől fogva szétzilált csapatait, anélkül, 
hogy bizonytalan kimenetelű csatát kockáztatnánk. Nem téte
lezhetünk fel azonban az ellenségről akkora ügyetlenséget, hogy 
így hagyja magát meglepni. Feltehető tehát, hogy összevonva 
hadtesteit, c8atára készen találjuk, vagy azért, hogy el
döntse a viszályt, vagy hogy a védőháború lehetőségeit ki
használva, lépésről lépésre hátrálva harcoljon anélkül, hogy 
ezzel kockáztatná hadseregét. Akár egyik, akár másik esetben 
habozás nélkül ellene vonulunk, hiszen azért kezdtünk táma
dásba, mivel erősebbnek ítéljük magunkat. Eközben a hatá
ron az előnyomuló aktív hadsereget a raktárak és helyőrségek 
csapataival és újoncokkal helyettesíthetjük, utóbbiakat éjt 
nappallá téve felfegyverezzük, felszereljük és kiképezzük, 
hogy aztán adják tovább mindazokat az újonnan felállított 
fiatal cohorsokat, amelyeket tapasztalatlanságuk miatt nem 
vethettünk még harcba. Ezekből alakítjuk meg tartalék had
seregünket anélkül, hogy szigorú pontossággal akarnánk az 
aktív hadsereghez való arányát megállapítani, mert ez az 
arány az ellenséges ország lakossága által támasztott nehéz
ségektől és azoknak a váraknak a számától függ, amelyekben 
helyőrséget kell tartanunk. Tételezzük fel pl., hogy két had
testből és hatvanezer emberből áll. Ezek a csapatok nyomon 
követik az aktív hadsereget, védik szállítmányait, megtisztít
ják mögöttes területeit az ellenség pol'tyáitól, féken tartják 
és lefegyverzik a városok és falvak lakóit, körülzárják és 
ostrom alá veszik az aktív hadsereg hátában maradt ellen
séges várakat. - Nyolcnapos nagy hadművelet, gyors és 
állandó menetek, az ellenséggel vívott harcok és sikerek után 
a hadsereg valamilyen, a támadási irányát keresztező folyó
hoz ér, harminc-negyven mérföldre határaitól. Itt az ideje, 
hogy lélegzetvétel céljából megálljon, pihenjen és új bázist 
építsen ki magának, hiszen a magával vitt élelmi készletek 
kimerültek, és raktáraival való összeköttetése a nagy távol
ság miatt megnehezült. Pótolni kell lőszerét, össze kell gyűj
teni nagyszámú lemaradozóit, akik a harcok, az éjjeli mene
tek és az oldal mozgások alatt szakadtak el egységeiktől." 
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„Azonnal megkezdi kiépíteni kiválasztott új bázisának 
biztonsági hídjait. Ez az az eset, amikor sor kerül a IX. feje
zetben leírt alkalmi erődök kiépítésére. Ezeknek tizenöt nap 
alatt felépíthető védőművei elegendők ahhoz, hogy raktárain
kat és mindenfajta létesítményünket bármilyen támadással 
szemben megvédjék, ,agy bázisonként kiválasztott folyón 
hídként szolgáljanak. A négyes erődítéseknek ez az állandó 
és hevenyészett erődítés között álló fajtája, bár mindeddig 
kevés esetben használták, a legalkalmasabb arra, hogy ki
elégítse a hadsereg ürgős és átmeneti szükségleteit. Átmeneti
leg betöltheti az annyira drága és oly lassan felépülő állandó 
erődítés szerepét, több tartást és biztonságot ad, mint a heve
nyészett erődítés. Tizenöt nap alatt mindegyik hadtest ilyen 
tábort épít a legfonto abb pontokon, ahol főbb útvonalak 
keresztezik a folyót, és rövid idő alatt négy, új bázisunk biz
tosítására alkalmas átmeneti várunk lesz. Ugyanebben az 
időben is szállítjuk lőszerraktárainkat, élelmet halmozunk fel, 
arzenálokat, kórházakat, raktárakat állítunk fel, és ide irá
nyítjuk tartalék hadseregünket. A dolgok ilyen állása mellett 
felteszem, hogy az elkövetkező ütközetek megvívására előre
menetelő aktív hadseregünk az ellenséget a lehető legmesz
szebb, új bázisunktól harminc vagy negyven mérföldre találja 
csatára készen. Ez a legkedvezőtlenebb feltételezés a mi 
szempontunkból. Az ellenség nem kísérelheti meg, hogy 
benyomuljon aktív hadseregünk és annak bázisa közé, vagyis 
a hadsereg és raktáraink összeköttetési vonalára, amelyet 
rendesen hadműveleti vonalnak neveznek. Az okosság tiltja, 
hogy ezt megtegye. Ilyen módon ugyanis aktív és tartalék 
hadseregünk közé kerülne, amelyek közül egyik a hátában 
működne, a másik pedig arcból támadná olyan helyzetben, 
amelyben a legkisebb balsiker teljes romlását okozhatná, 
miután telje en meg van fosztva a visszavonulás lehetőségé
től. Egyébként dőre lépé ét csak aktív hadseregünk elnézésé
vel tehetné meg, amely mindig útját állhatja egy olyan ellen
ségnek, amely hátunkba akar férkőzni ... Az ellenség tehát 
csak arcvonalunkat vagy szárnyainkat támadhatja meg. Bár
melyik esetben, ha a c atát elvesztettük, visszavonulásunk 
biztosítva van. Tartalék hadseregünk elénk küld néhány 
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légiót, hogy elkergesse az ellenség által hadműveleti vonalunk 
ellen irányított könnyű csapatait, kezet nyújt nekünk, és mi 
valamivel többel visszaérkeztünk bázisunkra négy-öt napi 
menettel, ez nem olyan nehéz és nem is olyan nagy távolság, 
hogy hadseregünket elcsüggessze. Az érkezéskor aktív had
seregünket a tartalék hadsereggel erősítjük meg, beosztván 
katonáit az aktív légióba, hogy állományunkat feltöltsük és 
veszteségeiket pótoljuk. Az aktív hadseregbe ily módon be
olvasztott tartalék hadsereg kádereit határainkra küldjük, 
hogy ott fogadják az újoncokat, és új tartalék hadsereget állít
sanak fel első hadműveleti bázisunkon. Négy várraktárunkba 
fegyvereket, kocsikat, lőszert küldünk, hogy pótoljuk az el
használt vagy elveszett hadianyagot. Csapataink ott majd 
bőséges élelmet találnak. Egyszóval megújulunk, és pillana
tok alatt újraszervezzük egész személyi állományunkat és 
hadianyagunkat ... " (456-458. p.) 

(NAPÓLEON) 
Macedónia Nagy Sándor utódai alatt, Ázsia Mithridatész,322 

Parthia az Arszakidák,323 Poroszország Nagy Frigyes alatt, 
Oroszország, Spanyolország a legújabb időkben - nem des
potikus monarchiák voltak-e? Achaia, Aitólia Aemilius 
Paulus324 idején, Hollandia 1786-ban, Velence 1797-ben, 
Svájc 1798-ban - nem köztársaságok voltak-e? A népeknek, 
éppúgy, mint az embernek, megvannak a maguk életkora: 
gyermekkor, férfikor és öregség. Minden kormány nemzeti, 
amely idegen hatalom beavatkozása nélkül született és tartja 
fenn magát. A magántulajdon, a polgári törvények, a haza
szeretet, a vallás bármely kormány összetartó kötelékei. Ha 
valaha is győztes hadsereg tette volna lábát Londonba, min
denki meglepődött volna, hogy milyen kevés ellenállást tanú-
ítanak az angolok. 

Amikor az oroszok elfoglalják Konstantinápolyt, annyi 
muzulmánt tartanak meg, amennyit akarnak, meghagyván 
vagyonukat és eltűrvén vallásukat. A mórok mind alávetették 
magukat a spanyoloknak, sőt még az inkvizíciónak is. Ahhoz, 
hogy kiíízhessék őket, Ferdinánd és Izabella rendeletére volt 
szükség,325 minden más közvetett eszköz csődöt mondott. 
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A török hadsereg napjainkban már nem sokat ér. A törökök 
sem Kisázsiában, sem zíriában, sem Egyiptomban nem tart
hatják fenn magukat, ha az oroszok, mint a Krím, a Rion 
folyó326 és a Kaspi-tenger partjainak urai, elfoglalják Kons
tantinápolyt is. 

A népek patriotizmu a, az európai udvarok politikája sem 
Lengyelország felo ztását, sem pedig több más nemzet kifosz
tását nem akadályozhatta meg; még inkább nem fogják meg
akadályozni az o zmán birodalom összeomlását. 327 Mária 
Terézia csak kedve ellenére vett részt a Lengyelország ellen 
szőtt összeesküvésben, egy olyan nemzet ellen, amely Európa 
bejáratánál állván, kivédhette az északi népek betörését. 
Bécsben féltek az Oro zország megnagyobbodásával járó 
hátrányoktól, ugyanakkor azonban nem kis megelégedést 
éreztek, hogy több millió lélekkel gyarapodtak, s a kincstár 
is több millióval gazdagodott. Napjainkban éppúgy, mint 
abban az időben, Au ztria félne Törökország felosztásától, de 
mégis beleegyezne, mert kellemes lenne számára megnövelni 
hatalmas birtokait zerbiával, Boszniával, a régi illír tarto
mányokkal, amelyeknek Bécs volt eddig a fővárosuk. Mit 
tesz Anglia és Franciaország ? Egyikük elfoglalná Egyiptomot 
- gyenge kárpótlá !. .. Egy kiváló államférfi mondta: ,,Min
den alkalommal, amikor arról hallok, hogy flották hajóznak 
a görög kereszt alatt é horgonyt vetnek a szeráj falainál, úgy 
tűnik, mintha a félhold birodalmának pusztulását hirdető hír
nökök kiáltását hallanám." 

Ázsia és Európa területi viszonyai eltérnek egymástól. 
Az Ázsiát minden oldalról körülvevő sivatagokat számos, 
töméntelen lovat és tevét tenyésztő barbár nép lakja. A szkí
ták, az arabok, a tatárok Dzsingisz kán, Tamerlán és más 
kalifák alatt kitörtek óriá i pusztaságaikból, milliónyi lovas
sal árasztották el Perz ia, az Eufrátesz, Kisázsia, Szíria és 
Egyiptom síkságait. Ezek gyors hódítások voltak, mert harc
edzett, a ivatagban igénytelen és kemény élethez szokott 
népek össze ége hajtotta végre. Európa azonban, amelyet 
északtól délig é keletről nyugatig civilizált népek laknak, 
nem volt kitéve ha onló forrongásoknak. 

Minden támadó háború inváziós háború ; minden jól veze-
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tett háború metodikus háború. A védőháború nem zárja ki 
a támadást, ugyanúgy, ahogy a támadó háború sem zárja ki 
a védelmet, annak ellenére, hogy célja az ellenség határának 
áttörése. A háború elvei azok, amelyek a nagy hadvezérek 
magatartását irányították, akiknek kimagasló tetteiről a tör
ténelem tanúskodik, mint Nagy Sándor, Hannibál, Caesar, 
Gusztáv Adolf, Turenne, Savoyai Jenő herceg, Nagy Frigyes. 

Nagy Sándor hét hadjáratot vezetett, ezekben meghódí
totta Ázsiát és India egy részét; Hannibál tizenhetet harcolt 
végig, egyet Spanyolországban, tizenötöt Itáliában, egyet 
Afrikában; Caesar tizenhárom hadjáratából nyolcat a gallok 
ellen és ötöt Pompeius légiói ellen vívott; Gusztáv Adolf 
három hadjáratot vezetett, egyet Litvániában, kettőt Német
országban a Habsburg-ház ellen; Turenne tizennyolc hadj áratá
ból kilencben Franciaországban és kilencben Németországban 
parancsnokolt; Savoyai Jenő herceg tizenhármat vezetett, 
kettőt a törökök ellen, ötöt Itáliában a franciák ellen, hatot 
a Rajna mellett vagy Flandriában; Frigyesnek tizenegy had
járata volt, Sziléziában, Csehországban és az Elba partjain. 
E nyolcvannégy hadjárat gondosan feldolgozott története a 
hadművészet teljes kézikönyve; p, védő- és támadó háború
ban követendő elvek bővízű forrása lehetne ... 

Háborúi ( agy Sándor háborúi - a szerk.) metodikusak 
voltak, és méltók a legnagyobb dicséretre. Egy szállítmányát 
sem tartóztatták fel, hadseregei menet közben állandóan 
növekedtek. Leggyengébb a kezdésnél, a Granikosznál volt, 
az Indusnál hadseregét már megháromszorozta, nem szá
mítva a meghódított tartományok kormányzóinak csapatait, 
amelyek sebesült vagy kimerült macedóniaiakból, Görög
országból küldött újoncokból, vagy a szatrapák szolgálatában 
álló görög seregekből, végül magában az országban, a benn
szülöttek közül szolgálatba fogadott idegenekből álltak. Nagy 

ándor kiérdemelte azt a lúrnevet, amelynek évszázadokon 
át és minden népnél örvendett. Ha azonban megverték volna 
Isszosznál, ahol Dareiosz328 visszavonulási vonalán állt fel 
csatarendben, bal szárnyával a tengerre, jobb szárnyával a 
hegyekre támaszkodva, míg ezzel szemben a macedónok jobb 
szárnya a hegyeknél, bal szárnyuk pedig a tengernél, a kilikiai 
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út pedig a hátukban volt! És ha Arbelánál szenved veresé
get, a Tigrissel, az Eufráte szel és a sivataggal a hátában, várak 
nélkül, kilencszáz méiföldre Macedóniától ! Vagy ha Pórosz320 

veri meg, amikor hátáYal az Indusra támaszkodott! 
Kr. e. 218-ban Hannibál elindult Karthágóból, átkelt az 

Ebrón és a kar~hágói hadsereg által mindaddig nem ismert 
Pireneusokon. Atkelt a Rhöne-on, majd az Alpokon és első 
hadjáratában berendezkedett a cisalpin gallok között, akik 
mindig ellenségei voltak a rómaiaknak, néha le is győzték 
őket , ám legtöbbször vereséget __ szenvedtek tőlük, leigázni 
azonban soha nem lehetett őket. Otször tette meg ezt a négy
száz mérföldes utat, é emmilyen helyőrséget, semmilyen 
raktárt nem hagyott maga mögött. Semmilyen összeköttetése 
sem volt Spanyolországaal, sem Karthágóval. Ez utóbbival 
csak a Trasimenus-tónál vívott csata után állította helvre az 
összeköttetést az Adrián kere ztül. Soha nagyobb, szerte
ágazóbb tervet ember nem hajtott végre. Nagy Sándor vál
lalkozása sem volt ilyen meré z, és sokkal könnyebb volt; 
sokkal nagyobb e élyei voltak! Mégis, ez a támadó háború 
metodikus volt: a milánói és bolognai cisalpinok Hannibál 
karthágóiaivá váltak. Ha felállít hátában várakat és rak
tárakat, meggyengítette volna hadseregét, és veszélyeztette 
volna hadműveletei sikerét; mindenütt sebezhetővé vált volna. 
217-ben átkelt az Appennineken, a trasimenusi mezőn meg
verte a római hadsereaet, megkerülte Rómát és az Adria alsó 
partjaihoz menetelt, ahonnan összeköttetést tarthatott Kar
thágóval. 

216-ban nyolcvanezer római támadta meg. Cannaenál 
megverte őket, ha utána megindul, hat nap múlva Rómában 
van, és Karthágó a viláa ura! Mindazonáltal hatalmas követ
kezményei lettek ennek a naay győzelemnek: Capua, az összes 
görög települé , nagy zámú alsó-itáliai város megnyitotta 
előtte kapuit, é a zerenc e nyomdokába szegődve elhagyta a 
római ügyet. Hannibál elve az volt, hogy c apatait együtt 
tartsa, helyőr éget e ak egyetlen várban hagyjon, amelyet 
alkalmasan megőrzött , hogy elhelyezhesse benne túszait, 
nagy hadigépeit, ért 'ke ebb foglyait és betegeit, rábízván 
saját, egy zer mind zövet égeseinek összeköttetéseit. Tizen-
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h3:t évig t~rtotta fenn magát Itáliában, anélkül, hogy bár
milyen seg1tséget kapott volna Karthágóból, és csak kormá
nya ;utasítására hagyta el, hogy hazája védelmére siessen. 
Záma1;1ál a szerencse elfordult tőle, Karthágó pedig megszűnt 
létezm. Ha azonban Trebbiánál, a Trasimenus-tónál, Cannae
nál ver~éget ~zei;ived, 1;1Ílyen nagyobb balszerencse érhette 
volna, mmt ami Zama utan bekövetkezett? ... Bár fővárosának 
falai alatt verték meg, nem tudta megakadályozni hadserege 
teljes pusztulását ... 

Caesar elvei megegyeztek Nagy Sándoréval és Hannibálé
val: az erőket összpontosítani, sebezhető pontot nem mutatni 
a ~ö1;tő pontra gyor~an menetelni, az erkölcsi erőkre, fegyve~ 
rei hírnevére és az altaluk keltett félelemre támaszkodni de 
kihasználni a ro~itikai eszközök~t is, hogy szövetségeseit l;ű
ségben, a legyozott népeket pedig engedelmességben tartsa ... 

_Gusztáv Adolf -~tk~lt a ~alti-tengeren, elfoglalta Rügen 
sz1~etét, Pomerá~1.1at, es hadaival egészen a Visztuláig, a Raj
náig és a Dunáig nyomult. Két csatája volt; Lipcsénél330 
győzött, Lützennél is, de itt elesett a csatában. Rövid pálya
futása ellenére bátorságával, mozdulatai gyorsaságával csa
patainak rendjével és rettenthetetlenségével örökké e~léke
zetessé tette nevét. Gusztáv Adolfot Nagy Sándor Hannibál 
és Caesar elvei ihlették. ' 

Turenne-nek öt hadjárata volt a vesztfáliai béke után 
egészen 1675-ben bekövetkezett haláláig. 1646., 1648., 1672. 
és 1673.,évi hadjárat~iban ugyanolyan elvek alapján menetelt 
és manőverezett, mmt Nagy Sándor, Hannibál, Caesar és 
Gusztáv Adolf. 

Az 1674. évi hadjáratban Montecuccoli magához raaadva a 
kezdeményezést, átkelt a Rajna bal partjára, hogy a 

0

háború 
színterét _oda helyezze át. Turenne-t mindez nem aggasztotta, 
hanem v1sszaragadva a kezdeményezést átkelt a Rajnán és 
arr~ ké~yszerítette Montecuccolit, hogy 'a folyó jobb partján 
térJen vJSsza. 

Turenne Wilstedtnél verte fel táborát, hogy a háta mögött 
két„ mérföld:e _Ie"."ő Strasbourg-t és a jobb szárnya mögött 
l_evo ottenhe1m1 ludat fedezz~. Montecuccoli a Kinzig mögött 
allt, másfél mérföldre a francia hadseregtől, Offenburg várára 
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támaszkodva, ahol helyőrséget tartott fenn. Turenne állása 
rossz volt, mert inkább csatába kellett bocsátkoznia, sem
mint kockáztassa az ottenheimi hidat, visszavonulási útját 
és a strasbourg-i hidat. 

Ha Montecuccoli egy hatórás folyamatos éjjeli menetben 
Ottenheimre vonul, miközben hadműveleti vonalát Freiburg 
felé vezeti, elfoglalhatta volna az ottenheimi hidat, még mi
előtt a francia hadsereg segítségére tud sietni. De nem tett 
semmit, tapogatózva ment előre, és megelégedett azzal, hogy 
balra kiterjeszkedjék. Úgy vélte, elég néhány tüntetés ahhoz, 
hogy elhagyassa Turenne-nel wilstedti állását, és fedezetle
nül hagyja Strasbourg-t. Turenne semmit sem tett, csak any
nyit, hogy még jobban elrontotta állását azzal, hogy kiter
jeszkedett jobbra. Idó'közben azonban megértette, hogy 
mennyire rossz helyzetben van, hídját Ottenheimnél lebon
totta, és újra felépítette Altenheimnél, egy mérfölddel köze
lebb vitte Strasbourg-hoz és wilstedti táborához egyaránt. 
De még az is igen me sze volt Strasbourg-tó!, ezért később 
egy mérföldre verette fel. 

Montecuccoli megváltoztatta tervét. Elhatározta, hogy 
Strasbourg alatt átkel a Rajnán. Ebből a célból hajóhidat 
rendelt a város lakóitól, akik mind eladták magukat neki, 
és előnyomult, hogy a hidat átvegye. Turenne azonnal elfog
lalta a szigeteket, cölöphidat építtetett és sáncokat emeltetett 
a Rench partján. :Montecuccoli, miután látta, hogy elvágták 
Offenburgtól és Caprara seregétől, lemondott tervéről. 

Ebben a hadjáratban Turenne olyan nagy hibát követett 
el, ami egészen bizto hadserege romlását okozta volna, ha 
Condéval áll szemben: hídját egy mérföld helyett négy mér
földre építette fel Strasbourg-tó!. De összehasonlíthatatlanul 
fölényben volt fontecuccolival szemben, mert 1. rákényszerí
tette, hogy lemondjon a kezdeményezésről, és abbahagyja, 
amibe belekezdett; 2. megakadályozta, hogy bevonuljon 
Strasbourg-ha; 3. elfoglalta a strasbourg-iak hídját; 4. a 
Rench mentén el ágta Iontecuccolit Offenburgtól és Caprara 
seregétől, ami két égtelenül arra kényszerítette, hogy vissza
térjen a Fekete-erdő mögé, és ezzel megkoronázta a hadjárat 
sikerét. 331 
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Savoyai Jenő herceg az 1697. évi hadjáratban legyőzte a 
törököket, s a zentai csata332 meghozta a békét. 1701-ben 
harmincezer emberrel Tridenten keresztül behatolt Itáliába, 
Carpinál átkelt az Adigén, bevonult Bresciába és az Oglióig 
vetettevisszaCatinat-t. Chiarinál megverte Villeroi-t.1702-ben 
rajtaütött Cremonán és Luzzaránál csatát vesztett Villeroi
val szemben. 1704-ben Flandriában parancsnokolt és meg
nyerte a höchstadti csatát. 333 1705-ben Vendőme334 ellen hada
kozott Itáliában, és vereség érte Cassanónál. 1706-ban elin
dulva Tridentből végigvonult az Adige bal partján, egy francia 
sereg előtt átkelt rajta, a Pó bal partján felfelé menetelt, és 
szárnyát az ellenség felé fordítva, átkelt a Tanarón Orléans 
herceg előtt, és Torino alatt csatlakozott Savoya fejedelmé
hez. Itt megkerülte a francia vonalat, a Sesia és a Dora között 
megtámadta szárnyukat, és legyőzte őket. Ez a menet a 
merészség mesterműve volt l 

1707-ben benyomult Provence-ha és Toulont vette ostrom 
alá. 1708-ban a Rajna mentén vezette a hadakat, megvívta 
az audenarde-i csatát335 és négy hónapon keresztül tartotta 
ostrom alatt Lille-t. 1709-ben megnyerte a malplaquet-i csa
tát.336 1712-ben elfoglalta Quesnoy-t és megszállta Landre
cies-t. Villars marsall Denainnél megmentette Franciaorszá
got. Az 1714. évi béke vetett véget ennek a háborúnak. Az 
1716. évi török hadjáratban Eugén herceg (Savoyai Jenő) 
Temesvárnál győzött, megszállta és bevette Belgrádot és a 
portát békére kényszerítette. 1733-ban vezette utolsó had
járatát. Előrehaladott kora azonban óvatossá tette, nem 
akarta kockára tenni dicsőségét egy tizennyolcadik csatában; 
hagyta, hogy Berwick337 marsall szeme láttára foglalja el 
Phillipsburgot (Baden). 

Frigyes csehországi, morvaországi invázióiban, az Odera, 
az Elba és a Saale menti meneteiben többször megvalósította 
a gyakorlatban e nagy kapitányok elveit. Különösen hadsere
gének fegyelmében, bátorságában és taktikájában bízott. 

apóleon tizennégy hadjáratot vezetett: kettőt Itáliában, 
ötöt Németországban, kettőt Afrikában és Ázsiában, kettőt 
Lengyelországban és Oroszországban, egyet Spanyolország
ban és kettőt Franciaországban. 
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Az első itáliai hadjárat 1796-ban: (Napóleon serege -
a szerk.) Savonából indult el, átkelt a hegyek legvédtelenebb 
pontján, ott, ahol az Alpok végződnek és az Appenninek elkez
dődnek, elválasztotta az osztrák és a szárd hadsereget egymás
tól, bevette Chera cót, a Tanaro és a Stura összefolyásánál 
Savonától húsz mérföldre levő várat, és itt állította fel rak
tárait. Szárdínia királyával338 átengedtette Tortona várát, 
amely Cherascótól húsz mérföldre keletre :Milánó irányában 
fekszik. Itt berendezkedett, majd Piacenzánál átkelt a Pó 
folyón. Elfoglalta Pizzighettonét, a Tortonótól huszonöt 
mérföldre fekvő várat az Adda partján, Mincio felé fordult, 
elfoglalta Peschierát, harminc mérföldre Pizzighettonétól az 
Adige vonalán. A folyó bal partján elfoglalta Verona vár
övezetét és erődjeit, ami biztosította számára e város három 
kőhídját és Porto-Legnacrót, amely révén újabb híd került 
birtokába ezen a, folyón. Ebben az állásba,n mara,dt egészen 
Mantova, bevételéig, amelyet megszállt és ostrom alá vett. 
Verona ala,tti tábora é a Chambéryben levő első franciaorszá
gi raktára között lépe őzete en négy vára volt, amelyek ma
gukba fogadták kórházait és raktárait; helyőrségenként csak 
négyezer ember ta,rtózkodott bennük. Ehhez a, lábadozók és 
az újoncok is megfeleltek. Így ezen a, százmérföldes darabon 
minden négy menetre volt egy raktára. Mantova bevétele 
után, amikor bevonult a Szentszék területére,339 Ferrara lett 
a Pó mellett a várraktára és a hét-nyolc menetre levő Ancona 
az Appenninek lábainál a második raktára. . 

Az 1797. évi hadjáratban átkelt a Pia vén és a Taghamentón, 
megerődítette a, _fantovától nyolc menetre levő Palma-Novát 
és Osoppót, átkelt a Júliai-Alpokon, helyreállította az Osop
pótól öt menetre levő Klacrenfurt régi erődítményeit, és állást 
foglalt a emmeringen. yolcvan mérföldre volt Mantovától, 
de ezen a hadműveleti vonalon három vára volt lépcsőzetesen 
és egy támpontja, azaz minden öt vagy hat menetre esett 
egy. 

1799-ben Alexandria elfoglalásával kezdte meg kele~i had
műveleteit, ezt a nagy váro t megerődítette, és raktáramak és 
egész (polgári és katonai - a ford.) szervezetének ½özpont
jává tette. Kairó felé való menetében a Nílus melletti Rama-
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nában, húsz mérföldre Alexandriától, erődöt építtetett és 
Kairó citadelláját, valamint több erődjét felfegyverezte. Ettől 
a várostól harminc mérföldre El-Salhiyában, a sivatag bejá
ratánál, a gazai úton még egy erődöt építtetett. Az itt tábo
rozó hadsereg tizenöt menetre volt Alexandriától. Hadműve
leti vonalán három megerődített támpontja volt. 
. Az 1799. évi hadjáratban nyolcvan mérföldet tett meg a 

sivatagon keresztül, Saint-Jean-d'Acre-t (Akka) megszállta34o 
és megfigyelő hadtestét az alexandriai főraktárától ötven 
mérföldre levő Jordan partján állította fel. El-Salhiyától húsz 
mérföldre a sivatagi Qatiehben, ettől harminc mérföldre EI
Arishban és ettől húsz mérföldre Gazában erődöket állított 
fel. Ezen a kétszáz mérföld hosszú hadműveleti vonalon nyolc 
megfelelően erős vára volt, hogy a várható ellenséges táma
?-ásoknak ellenállhassanak. Valójában, ebben a négy had
Járatban egyetlen szállítmányát vagy futárját sem fogták el. 
1796-ban néhány magányosan járó katonáját Tortona köze
lében lemészárolták. Egyiptomban a Níluson, Recsidben , 
Ka,iró közelében néhány dzsermét341 feltartóztattak. Ez azon
ban csak hadműveletei kezdetén fordult elő néhány alkalom
mal. Egyiptomban felállított tevés ezredei annyira megszok
ták a sivatagot, hogy állandóan szabadon tartották az utat 
Kairó és Saint-Jean-d'Acre között, valamint Felső- és Alsó
Egyiptomban. Huszonötezer emberével elfoglalta a körül
belül harmincezer négyzetmérföldnyi, háromszög alakú terü
leten fekvő Egyiptomot, Palesztinát és Galileát. Saint-Jean
d'Acre, a főhadiszállása és a Felső-Egyiptomban levő főszál
lásmestere, Desaix között háromszáz mérföld volt a távolsácr. 

Az 1800. évi hadjáratot ugyanilyen elvek szerint vezett~. 
Amikor a németországi hadsereg megérkezett az Innhez, 

lm és Ingolstadt ura volt, ami azt jelentette, hogy két rak
tárvár állt rendelkezésére. A pfullendorfi fegyverszünet a,lkal
mával elmulasztották követelni e két erősség átadását. 
Ő azonban annyira fontosnak tartotta németországi had
műveletei miatt, hogy a két vár birtoklása a fegyverszünet 
meghosszabbításának elengedhetetlen feltételévé vált. 
. Bal szárnyát a Dunánál a francia németalföldi hadsereg; 
Jobb szárnyát az Inn völgyében a graubündeni hadsereg biz-
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tosította. Amikor a tartalék hadsereg leere zkedett a Szent 
Bernát-hágóról, el ő raktárát Ivreánál rendezte be, és még 
Marengo342 után is csak akkor telcintette Itália visszafoglalá
sát befejezettnek, amikor csapatai a Minción innen minden 
várat elfoglaltak. :Megengedte Mélasnak,343 hogy visszamenjen 
Mantova alá, azzal a feltétellel , hogy nem tér vissza. 

1805-ben, amikor elfoglalta Ulmot a negyvenezer embert 
számláló osztrák hadseregtől, a Lechhez vonult, újra felépí
tette Augsburg régi mellvédjeit és felfegyverezte, és ez az oly 
gazdag erőforrásokkal rendelkező város lett főraktára. Ulmot 
is helyreállította rnlna, de annak erődítményeit lerombolták, 
a helyi viszonyok pedig igen rosszak yoltak. ~ugsburg~ól 
Braunaura menetelt , és e fontos hely birtokbavetelével biz
tosított magának hidat az Innen. Ez lett második raktárvára. 
Így vált lehetővé zámára, hogy egész Bécsig nyomuljon. 
A fővárost magát i bizto ílotta rajtaütés ellen. Ezután 
Morvaországba nyomult, elfoglalta Brünn citadelláját, azon
nal felfegyverezte é élelemmel töltötte fel. ~z a Bécstől negy: 
ven mérföldre levő áro lett fő támaszpontJa a morvaországi 
manővereiben. Eg_ menetnyire innen vívta meg a~ austerlitzi 
csatát. Erről a c atatérről Bécsbe vonulhatott vISsza, hogy 
újra átkeljen a Dunán, vagy pedig a folyó bal partján Linzbe 
mehetett, hogy az itt levő, a dombokon épült erődök által 
fedezett hídon átkelhes en a folyón. 

1806-ban főhadi zállá át Bambergbe helyezte, és hadsere
gét a Rednitznél egy ítette. A porosz király azt hitte, h_ogy a 
Majnához vonulva átvághatja mainzi ös zeköttetéseit, és 
megállíthatja mozdulatait. Ebből a célból küldte Blücher344 

és a weimari herceo- hadtestjeit ide. A francia hadsereg ös. ze
köttetései azonban már nem Mainzon keresztül, hanem 
Kronach erődjéhől, ebből a zászországi hegyek forchheimi 
kijáratánál, a Rednitz mellett levő várból, innen pedig 
Strasbourg-ha vezettek. Miután nem kellett a poroszok táma
dásától tartania, Tapóleon három oszlopban nyomult előre. 
A )fontehello34S é a tiglione316 hercegek parancsnoksága 
alatt álló ötödik é hetedik hadtest mint bal szárny Coburgon 
keresztül menetelt. Kronachon és Zeitzen keresztül mene
telő közepet a Bernadotte marsall34; és az eckmühli her eg348 
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vezette első és harmadik hadtest, a gárda, valamint a tartalék 
lovasság alkotta. A jobb szárny Bayreuth tartományon át 
menetelt, Hofnál nyomult előre; a dalmáciai340 és a moszkvai 
herceg350 vezette negyedik és hatodik hadtestből állt. A porosz 
had ereg, amely már Weimar és Neustadt között állt, hogy a 
Majnához meneteljen az elővéd támogatására, erre megállt. 
A veszélyt csak akkor vette észre, amikor helyzete már re
ménytelen volt, mert elvágták Berlintől meg az Elbától, és 
az összes raktárait elvesztette. l\fagdeburg közelében, 351 az 
ország szívében, két menetre az Elbától, megverték, elvágták, 
és nem tudott visszavonulni. Frigyes egykori híres hadseregé
ből egy ember sem menekült meg a király és néhány svadron 
kivételével. Ezek nagy nehézségek árán érték el az Oderát. 
Több mint százezer ember, az ágyúk és zászlók százai jelen
tették e nap győzelmi emlékeit. 

1807-ben Küstrin, Glogau és Stettin birtokában, Varsónál 
átkelt a Visztulán, Prágát megerődítette, amely egyformán 
zolgált hídfőként és várraktárként. Modlint megszervezte és 

Thornt berendezte védelemre. A hadsereg a Passarge folyó 
mentén foglalt állást, hogy fedezze Danzig (Gdarísk) ostro
mát. Ez a város lett várraktára és támpontja azokban a had
műveletekben, amelyek a háború sorsát eldöntő friedlandi 
c atát352 megelőzték. Ha a hadmi'.íveletek tovább tartottak 
volna, Pillau várával meg lehetett volna rövidíteni ezt a vona
lat. A várat még az előtt elfoglalta volna, mielőtt a Nyemant 
átlépi. 

1806-ban, Észak-Spanyolország várainak nagy része, San
~bastian, Pamplona, Figueras, Barcelona a francia hadsereg 

birtokában volt, amikor Burgos felé menetelt. 
1809-ben az első ágyúlövések Regensburg közelében hang

zottak el. A hadműveletek központja Augsburg lett. Miután 
az osztrákok lerombolták Braunaut, az Inn és a Duna össze
folyásánál fekvő Passaura esett a választása. Ez a pont sokkal 
alkalmasabb volt, mivel egyszerre két folyón biztosított hidat. 
1\ várost megerődítette és a linzi hidat elsőrendű erődökkel 
!~1ztosította. Bécsbe megérkező hadseregének e bajorországi 
osszeköttetési v011alán felül volt még egy összeköttetési vonala 
Itáliába, amely a grazi kastélyt is érintette. 
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1812-ben Danzig, Thorn, Modlin és Prága Visztula menti 
városokra támaszkodott, a Nyeman mentén, Weilauban, 
Kovnóban, Grodnón, ilnában és Minszkben telepített rak
tárakat. A moszk ai hadjárat fő várraktára Szmolenszk volt. 
Ebben a hadjáratban nyolc menetenként volt egy megerődí
tett támpontja. l\1inden postahivatalát lőrésekkel és sáncokkal 
erősítették meg, és bár őrségük csak egy századból és egy 
ágyúból állt, annyira elég volt a biztosításhoz, hogy egész 
hadjárat alatt egyetlenegy futárt vagy szállítmányt sem fog
tak el. Még a vis zavonulás alatt is, kivéve azt a két napot, ami 
alatt Csicsagov admiráli t353 visszavetették a Berezinánál, a 
hadseregnek állandóan zabad ös zeköttetése volt raktáraival. 

1813-ban Königstein, Drezda, Torgau, Wittenberg, Magde
burg, Hamburg voltak Elba menti várai, Merseburg, Erfurt 
és Würzburg hátsó lépe ői a Rajnához vezető úton. 

Az 1814. évi hadjáratban mindenütt voltak várai, és lát
hattuk volna a flandriai várak jelentőségét, ha Párizs árulás 
következtében nem esik el. őt, még ebben az e etben is, ha 
a hatodik hadtest átpártolá ·a az ellenséghez nem akadályozta 
volna meg apóleont, hogy Párizs ellen vonuljon, a szövetsé
gesek kénytelenek lettek volna elhagyni a fővárost, mert 
egészen bizonyo , hogy hadvezéreik soha nem kockáztattak 
volna csatát a zajna bal partján, amikor hátukban feküdt 
ez a város, amelyet c ak három napja foglaltak el. Több mi
niszter és polgári ti ztviselő árulása segítette elő az ellenség 
bevonulását Páriz ba, de egy marsallé akadályozta meg, hogy 
ne váljon számára végzetes é. 354 

Napóleon tizennégy hadjáratának terve mind megfelelt a 
háború elveinek. Háborúi merészek és mégis metodikusak 
voltak. Ezt semmi em bizonyítja jobban, mint az Adige 
védelme 1796-ban , amikor a Habsburgok több hadsereget 
vesztettek el, valamint a Passarge vonalának védelme Danzig 
fedezése céljából. 

Ha viszont a hamis elveken alapuló támadó háborúra 
akarunk példát kere ni, akkor vegyük az 1796. évi német
országi hadjáratot. Franciao1 ·zág 50 OOO főt zámláló ambre
Meuse hadsere e bevette Würzburg citadelláját, és beren
dezkedett a Rednitz mentén. Ezalatt az 50 OOO fős Rajna-
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)fosel hadsereg bal szárnya és közepe átkelt a Neckaron és 
Neresheimre menetelt. A húszezer ember erős jobb szárny 
pedig Ferino parancsnoksága alatt a tiroli hegyek lábánál 
Vorarlbergbe vonult. E három, egymástól hegyekkel és nagy 
folyókkal elválasztott hadsereg mindegyikének külön had
műveleti vonala volt, úgyhogy egyikük veresége a többi rom
lását is maga után vonta volna. Egy támadó hadseregnek a 
szárnyak a leggyengébb pontjai; arra kell törekedni, hogy ha 
nem is mind a kettő, de legalább az egyik valamilyen semle
ges országra vagy természeti akadályra támaszkodjék. A há
ború eme alapvető elvének figyelmen kívül hagyásával, a 
három elkülönített csoportra tagolt francia hadseregnek hat 
zárnya volt, pedig ha jól manőverez, könnyű lett volna kettőt 

megtámasztani. A középső oszlop Neresheimnél vívott csatát, 
bal szárnya a levegőben volt, de még jobb szárnya sem támasz
kodott a Dunára, mivel elhanyagolta, hogy az osztrákok által 
elhagyott lmot elfoglalja, pedig egyedül így tehette volna 
zabályossá ezt a hadjáratot. Ilyenformán nyolcvan mér

földre a Rajnától levegőben lógott, és nem volt egyetlen tám
pontnak tekinthető közbeeső raktára sem. A főherceg355 a 
, ambre-Meuse és a Ferino által vezetett jobb oldali oszlop 
elől kivonta erőinek zömét, és Neresheimre menetelt. Miután 
azonban a rettenthetetlen franciákkal itt sem ért el sikert, 
újra átkelt a Dunán és a Lechen, a Rajna-Mosel hadsereg 
bal szárnya és közepe előtt huszonötezer emberrel meggyen
gítette magát, akiket éppen most vertek meg Neresheimnél és 
elindult, hogy megverje és a Rajnán túlra kergesse a Sambre
:\1euse hadsereget. 

Ebben a hadjáratban a rajnai hadsereg parancsnoka356 még 
egy nagy hibát követett el: maga mögött hagyta Phillipsburg 
és Mannheim várát, anélkül hogy körülzárta volna. Pusztán 
csak megfigyelés alatt tartotta négyezer főt számláló haddal. 
Pedig meg kellett volna szállni a várakat, hogy megszakítsa 
ö sz kötLeté üket a főherceggel, hogy ne szerezzenek tudo
má t a háború fejleményeiről, és minden kapcsolatukat el
ve. zítsék a vidékkel. A körülzárás biztosan e két vár elestéhez 
Yezetett, volna. Súlyosan bűnhődött oktalansága miatt: a két 
vár helyőrsége, amint értesült a főherceg sikereiről, a Rajnán 
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túlra kergette vi za a megfigyelő hadat, fellázította a parasz
tokat, és megszakította összeköttetéseit. Majdnem elfoglalták 
Kehlt és Strasbourg-t i . oha nem csúfolták meg annyira a 
a háború elveit é a józan észt, mint ebben a hadjáratban. 
A kormány terve ro z volt, a végrehajtás még rosszabb. 
Mit kellett volna temú? A következőket: 1. A három hadtestet 
egy főparanc nok alá kellett volna rendelni; 2. csak egy osz
lopban kellett volna menetelni, így csak két szárny lett volna, 
amelyik közül az egyik állandóan a Dunára támaszkodhatott 
volna; 3. az ellen ég négy várát a Rajna mentén előzőleg el 
kellett volna foglalni, Yagy legalábbis ostrom alá venni; Ulmot 
meg kellett volna zerezni, hogy a Duna mentén, a Fekete
erdő kijáratánál alko a a hadsereg várraktárát. 

A portugáliai hadjáratban357 hasonlóan megsértették ahá
ború legfonto abb zabályait. Az angol-portugál had ereg 
nyolcvanezer embert zámlált, amelyből tizenötezer volt mili
cista. Ezek Portóra támaszkodva, 111egfigyelé alatt tartották 
Coimbrát. A hetvenkétezer katonából álló francia hadsereg, 
núután elfoglalta iudad-Rodrigót és Almeidát, bevonult Por
tugáliába é megtámadta az ellenséget a bussacói magaslato
kon levő állásában. két hadsereg egyforma létszámú volt, 
de a bussacói állá ok igen erősek lévén, a támadás nem sike
rült. Másnap a francia hadser g meokerülte az ellen ég állásait 
és Coimbrára menetelt. Az ellenség erre visszavonult Lis za
bonba és közben felé 0 ette és elpusztította a vidéket. 

A francia paranc nok358 zorosan az ellenség nyomába sze
gődve, semmilyen meofigyelő hadat nem hagyott az Oportó
ban levő tizenötezer portugál nemzetőr lekötésére, teljesen 
magára hagyta hát ó területeit 6s Coimbrát, várraktárát, 
ahol ötezer seb ült é beteg volt. Még el sem érkezett Lissza
bonba, amikor a portugál hado ztály már elfoglalta Coimbrát 
és teljesen elYágta vi zavonulását. Hatezer embert kellett 
volna hátrahagynia oimbrában, hogy a várost megvédje és 
megerősít e, Yalamint az oportói hadosztályt lekö ·se. 

Igaz , hogy c ak hah'anezer emberrel ért volna Lisszabon 
alá. Ennyi azonban el 'g lett volna, ha az angol fővezérnek3so 
az volt a terve, hogy behajózik. Ha viszont Portugáliában 
akart maradni - minden jel azt mutatta, hogy ez a szán-
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déka -, a franciáknak egyáltalán nem lett volna szabad el
hagyniuk Coimbrát. Megfelelő állást kellett volna kiválaszta
niuk a város előtt, esetleg több menetre től e, ott erődítéseket 
kellett volna készíteni, ezenfelül Portót egy különítménnyel 
sakkban tartani, mögöttes területeiket és összeköttetésüket 
Almeidával megszervezni, megvárni, amíg Badajozt beveszik, 
és az andalúziai hadsereg a Tajóhoz érkezik. 

Amikor a francia parancsnok a lisszaboni sáncok elé érke
zett, nem tudott határozni, pedig tudomása volt az állásról, 
hiszen az ellenség már három hónapja dolgozott rajta. Általá
nos az a vélemény, hogy ha megérkezése napján megtámadja, 
elfoglalhatta volna. Két nappal később azonban már lehetet
len volt. Az angol-portugál hadsereg itt több nemzetőr zász
lóaljnyi erősitést kapott. Végeredményben a francia parancs
nok, anélkül, hogy bármilyen előnyre tett volna szert, elvesz
tette ötezer betegét és sebesültjét, valamint összeköttetését 
mögöttes területeivel. Azon vette észre magát Lisszabon alatt, 
hogy 1úncs elég tüzérsógi lőszere; nem gondolta át eléggé had
műveleteit. 

Egy másik támadó hadjárat, amelyet a háború elvei ellenére 
hajtottak végre, XII. Károly360 1708. és 1709. évi vállalkozása 
volt. A király Lipcse melletti allstadti táborából 1707 szep
temberében indult el negyvenötezer emberrel és keresztülment 
Lengyelországon. Lewenhaupt361 gróf parancsnoksága alatt 
húszezer ember Rigában hajózott ki. Tizenötezer embere volt 
Finnországban, tehát nyolcvanezer embert összpontosíthatott 
a világ legjobb csapataiból. Tízezer embert hagyott Varsóban, 

taruslaw király őrzésére, és 1708 januárjában érkezett Grod
nóra, ahol áttelelt. Júniusban áthatolt a minszki erdőségeken 
és Boriszov alá érkezett, ahol megverte a Berezina bal partját 
vódő orosz hadsereget. Húszezer, mocsarak mögött elsáncolt 
oro zt győzött le. Mogiljovnál átkelt a Dnyeperen, és szeptem
ber 22-én Szmolenszk közelében megverte a moszkoviták ti
zenhatezer embert számláló seregét. Litvánia határán volt, és 
már orosz területre akart lépni, amikor a megriadt cár béke
ajánlatot tett. Mindeddig menete megfelelt a szabályoknak, 
összeköttetései biztosítva voltak: uralkodott Lengyelország 
és Riga felett, Moszkvától csak tíz menetre volt, már valószí-
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nűnek látszik, hogy ide megy, amikor letért a fővárosba ve
zető főútról, krajna felé fordult, hogy összetalálkozzék Ma
zeppával,362 aki c upán hatezer embert hozott magával. E 
mozdulat által Svédországban kezdődő hadműveleti vonala 
négyszáz mérföldnyi zaka zon oldalát mutatta Oroszország
nak: nem tudta megtartani, és lehetetlenné vált számára, hogy 
bármilyen segítséget i kapjon. Lewenhaupt tábornok tizen
hatezer emberrel és nyolc záz szekérrel tizenkét nappal utána 
kelt át a Dnyeperen :\fogiljovnál. Alig tett meg négy menetet 
Ukrajna irányában, amikor a cár negyvenezer emberrel meg
támadta. Bátran harcolt október 7-, 8-, 9- és 10-én, de elvesz
tette egész szállítmányát, tizenegyezer emberét, és csak ötezer 
emben·el, mindenben hiányt szenvedve, csatlakozott Ukraj
nában urához. 1709 májusában XII. Károly ostrom alá vette 
Poltavát, ahol a cár nagy raktárakat állított fel. Júniusban 
azonban a cár hatvanezer emberrel megérkezett, hogy fel
mentse a várat. A királynak csak harmincezer embere volt, s 
azok egy részei ukmjnai kozák. Megtámadta ugyan az orosz 
hadsereget, de ver éget zenvedett, s hadserege teljesen meg
semmisült. Átkelve a Dnyeperen, mintegy ezer emberrel nagy 
nehézségek árán érte e ak el Törökországot. 

Ha XII. Károly 1fo zkva ellen akart volna menni, egészen 
Szmolenszkig kényelme en tehette volna meg az utat. Svéd
országi és rigai hadműveleti vonalát egészen a Dnyeper part
ján fekvő :Mogiljov a Drina fedezte volna, ha úgy tervezte, 
hogy krajnában telel hogy ott kozákokat toboroz, nem lett 
volna szabad Grodnónál átkelnio a Nyemanon és Litvánián 
keresztül mennie. Krakkóból kellett volna elindulnia, és el 
kellett volna érnie a Dnyeper alsó folyását, védországból 
jövő szállítmányait pedig az Odera és a Visztula mögött, a 
varsói útra kellett Yolna irányítania. emmiképp sem lott 
volna szabad ugyani , hogy olyan úton tartson összeköttetést 
országával, amely oldalát mutatva, négyszáz mérföldön ke
resztül az oro z határ mentén vezetett. Ezzel szemben köny
nyen megtarthatta volna a Krakkón kere ztül vezető utat, 
amelyet Litvánia, a Tyeman és a Visztula fedezett. Egyfelől 
tehát, nem úgy zen"ezte meg a háborút, mint Hannibál, ti. 
hogy lemondott Yolna véclországi összekötteié eiről, hiszen 
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az oly tekintélyes különítményt vezető és oly fontos szállít
mányt kísérő Lewenhaupt tábornok tizenkét napi távolságra 
követte, tehát számolt megérkezésével. 

Ezen az első hibán kívül, amely maga után vonta romlását, 
még egy másodikat is elkövetett: Poltavánál megtámadta az 
orosz hadsereget. Ekkor mindössze tizenkét mérföldre volt a 
Dnyepertől, tehát két menettel elérhetett volna Wolhyniába 
és Podóliába, s így maga és a cár között tudhatta volna a 
folyót. De miért is bocsátkozott bele a harcba? Hiszen még 
akkor is, ha győz, mit tehetett volna Moszkvától negyven 
menetre egy olyan hadsereggel, amely csupán tizennyolcezer 
embert számlált? Nem remélhette, hogy döntő csapást mér 
ellenfelére. A körülmények törvényszerűen előírták, hogy hasz
nálja ki a szép időt és azt, hogy a moszkoviták még tartanak 
tőle. Ezért májusban át kellett volna kelnie a Dnyeperen, és 
vissza kellett volna térnie Lengyelországba. Döntő csatáját 
úgy kellett volna megvívnia, hogy biztosítsa visszavonulási 
útját, és rendelkeznie kellett volna hajókkal és erőddel tizen
két mérföldre Poltavától és Dnyeperen. De ő nem szervezte 
meg a háborút, nem értett hozzá, nem volt több rettenthetet
len és derék közkatonánál. Abban a pillanatban, amint letért 
a moszkvai útról, elvesztette összeköttetési vonalát, semmi
lyen hírt sem kapott Svédországból. Lewenhaupt tábornok 
katasztrófáját is tőle magát.ól tudta meg. Azt mondják, hogy 
hadműveleteinek fogyatékosságai nem kerülték el vezérkara 
számos tisztjének figyelmét, akik lemondva arról, hogy elej
tessék vele ukrajnai menetének tervét, hosszú időn át, igye
keztek rávenni, hogy várja meg Szmolenszkben Lewenhaupt 
tábornokot és értékes szállítmányát. 

A nagy hadvezérek hadjáratairól adott eme rövid ismertetés 
után úgy hisszük, nem kell semmilyen megjegyzést hozzáfűzni 
a hadművészet állítólagos rendszeréről. A hannoveri háború
ban nagyszámú várat építettek, hogy hadműveleti alapként 
zolgáljanak a francia hadseregeknek, amelyeket ilyen módon 
helyőrségek kirendelé ével gyengítettek meg. Mindez azonban 
csak arra volt jó, hogy megkönnyítsék és még ragyogóbbá 
tegyék Braunschweigi Ferdinánd herceg sikerét. Ha a had
vezérek megerődítik a fővárosokat, rendelkezésükre áll min-
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den erőforrásuk, minden gazdagságuk, minden befolyásuk. 
Itt találnak pincéket, középületeket, amelyeket raktárként 
használhatnak fel. Ezeknek a városoknak szinte mindegyike 
régtől fogva meg van erődítve és még mindig megvannak tég
lából készült mellvédeik zsilipeik stb., ami mind hasznos . 
Ezzel szemben a földvárak nincsenek biztosítva rajtaütés el
len, hacsak nem helyezünk el bennük akkora helyőrséget, mint 
egy elsáncolt táborba. l\Iilyen hatalmas munka kellene ahhoz, 
hogy olyan fedezékeket építsenek, amelyek felülről is megvédik 
a hadsereg raktárait bombák és gyújtógránátok ellen? Ha a 
tartalék hadsereg gyakorlatlan újoncokból fog állni, nem lesz 
semmi haszna és nem tudja majd felvenni és megállítani a 
megvert hadsereget, é a lakosságot sem tudja féken tartani. 
Ez a rendszer sebezhető pontokat nyújt az ellenségnek, aki 
saját hazájában tet zé e zerint változtathatja meg hadmlíve
leti vonalát. 

A meghódított tartományokat erkölcsi eszközökkel, közö -
ségi felelősséggel, a zervezet és az adminisztráció módjával 
kell engedelme égre zorítani. A ti'.1szszedés egyike a leghatá
sosabb eszközöknek, de ehhez az szükséges, hogy na0 yszámú 
túszunk legyen és a legbefolyá osabbak közül válogassuk ki 
őket. A lako sáogal pedig meg kell értetni, hogy hit zegésének 
következménye a tú zok halála lesz. 

A háborúban az egy éges vezet6s a legfontosabb. e irá
nyítsunk soha euy had zíntérre két hadsereget. A modern 
hadseregeknek már ninc szükségük kenyérre és kétszersültre, 
mint a rómaiaknak. djunk nekik a menet alatt li ztet, rizst 
vagy főzeléket, é nem fognak éhezni. Igen nagy tévedés, hogy 
a régi hadvezérek nem zenteltek nagy figyelmet raktáraik
nak: Caesar kommentárjaiban láthatjuk, hogy mennyire fog
lalkoztatta őt e fonto feladat. Viszont mesterien értettek ah
hoz, hogy ne váljanak raktáraik rabszolgáivá és ne kerüljenek 
függő helyzetbe zállítóiktól; ebből állt minden nagy hadvezér 
művészete. A franciák által a hannoveri háborúban követett 
rendszer „művé zileg" bizonyította, hogy miként lehet meg
veretni nagy hadsereoeket kicsikkel, és miként lehet hatalmas 
eszközökkel emmire jutni. 

A főparanc nokokat ,;;aoy tapa ztalataik vagy tehetségük 
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vezeti. A taktikát, a harcmozdulatokat, a hadmérnökséget és 
a tüzértant könyvekből is majdnem úgy meg lehet tanulni, 
mint a geometriát. A háború legfelső részeit azonban csak 
tapasztalatból és a nagy hadvezérek háborúinak, valamint 
csatáinak tanulmányozásával lehet elsajátítani. Vajon meg 
lehetne-e írni egy Iliászt, egy Corneille-tragédiát a grammatika 
tanulmányozása alapján? 

(ROGNIA'l') 

VIII. Megjegyzés 

A HADSEREGEK EREJE 
NAPÓLEON ÉS XIV. LAJOS ALATT 

,, ... A konskripciót azonban arra használták fel, hogy egésr. 
nemzedékeket veszejtsenek el őrü lt vállalkozásokban! Ejnye! 
Értsünk a vi ·szaélés megelőzéséhez és fogjuk alkalmas keretek 
közé az újoncozásnak ezt a módját. A két kamara évente 
megállapítja az áll ami kiadások fedezéséhez szükséges adó
kivetést; miért nem állapítja meg ugyanakkor az ország vé
delméhez szüksfges emberkivetést is? Az egyik épp oly fontos, 
mint a másik. " 

„Íme, itt egy számvetés, amelyet bizonyára igen ridegnek 
találnak majd, hiszen emberek életéről van szó. Azt kérdezem 
azonban: éppen a humanitásra való hivatkozás al fogjuk rá
venni a hódítókat, hogy tartsák józan korlátok közt a katona
állítást? cm teljesen értelmetlen ez a szó számunkra? Ahe
lyett, hogy a szívükre apellálnánk, nem lenne hasznosabb, 
ha az érlelmükhöz szólnánk, pozitiv számvetésekkel bebizo
nyítva nekik, hogy bizonyos időn túl a háború csak gyengíti 
őket, amennyiben elfogyasztja a királyság lakosságát, amely 
hatalmának alapja, és hogy hódításaik állványzata összeomlik, 
ha csak a hadseregre támaszkodik, amely napról napra fogy, 
mivel lehetetlen kiegészíteni ... Ez következett be Napóleonnál 
is pályafutása végén, és ez következik be minden hódítónál, 
aki nem hallgat másra, csak elvakult nagyravágyása és a ha
talma alapját jelentő népességhez mérve aránytalan vállalko
zásokba fog ... " (77. p.) 
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(NAPÓLEON) 
A legnagyobb hadsereg, amit Napóleon zászló alatt tartott, 

hatszázezer főt zámlált. Birodalmában a lakosság száma 
negyvenmilliónál is több volt, kétszerese annak, mint XIV. 
Lajos uralkodá a idején, aki ho zú időn át négyszázezer em
bert fizetett. Igen nagy tévedés lenne azt hinni, hogy minden 
összeírtat ténylegesen be is vonultattak. Ez c ak hadici,el volt 
a külföld megtéve zté ére; csak a hatalom eszköze volt és egy 
állandóan követett zokás, amellyel a valóságosnál sokkal 
nagyobbnak tüntették fel a francia hadseregeket. 

Egyiptomban megállapodott a hadtestparancsnokokkal, 
hogy a napi paranc okban a valóságos létszám egyharmadával 
több élelemmel, fegyven-el és ruházati cikkekkel terheljék 
meg a kiosztási jeg zékeket. Ezért csodálkozik az 1799-es had
járatról írt mű szerzője, hogy a hadsereg napi parancsai sze
rint a létszám a negyvenezer főt is elérte, ezzel szemben az 
általa ös zegyűjtött hivatalos adatok szerint ennél sokkal ala
csonyabb volt. Az 1796. 1797. évi és utána következő had
járatokban mindig ezt az eszközt alkalmazták, hogy túlzó 
képet alkossanak a franciák erejéről. 

A császár ág idején egyetlen ö szefrást sem végeztek össze
írási törvény nélkül, amel et a titkos tanács szövegezett meg, 
az államtanác referen ei terjesztettek a szenátus elé, egy bi
zottság elé küldték felülvizsgálat végett és ennek javaslata 
alapján megvitatták, majd titko szavazással megszavazták. 
E szavazá teljesen zabadon folyt le; fehér és fekete golyókkal 
végezték. Jéha hét-nyolc fekete golyó is akadt. Tehát szinte 
minden zenátor meg volt győződve az újoncállítás hasznos-
ágáról. Ezt a meggyőződé t a nemzet egésze is osztotta; el

fogadta, mert úgy vélte, hogy az adott politikai körülmények 
között minden áldozatot vállalnia kell, mindaddig, amíg Ang
lia nem ismeri el jogait a tengerek szabadságát, vis zaadja 
gyarmatait é véget nem vet a háborúnak. 
Könnyű lenne bebizonyítani, hogy 1800 óta Európa ös ·zes 

hatalmai közül Francia r zág vesztett a legkeve ebbet. Spa
nyolország, amelynek olyan ok vereségben volt rész , lakos
ságához vi zonyítva méo' többet veszített. Gondoljunk csak 
arra, hogy egyedül Aragónia mit veszített aragossánál. 
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Ausztria 1800. évi kivetése elpusztult Marengónál és Hohen
lindennél, az 1805. évi Ulmnál és Austerlitznél, az 1809. évi 
Eckmühlnél és Wagramnál. Mindez nem volt arányban lakos
ságával. Ezekben a hadjáratokban a francia seregek mellett 
ott harcoltak a bajor, württembergi, szász, lengyel, olasz és 
orosz csapatok is. E kötelékek a nagy hadsereg felét tették ki, 
a másik fele egyharmadában a négy rajnai kerület holland és 
belga lakóiból, valamint piemonteiakból, genovaiakból, tosz
kánokból, rómaiakból és svájciakból állt. Poroszország 1806-os 
első hadjáratát követően elvesztette egész hadseregét, két
háromszázezer embert. 

Oroszországban veszteségeink jelentősek voltak, de nem oly 
nagyok, amint azt elképzelték. Négyszázezer ember kelt át a 
Visztulán, már csak százhatvanezer indult el Szmolenszkből 
Moszkva felé. Kétszáznegyvenezer maradt tartalékban, a Visz
tula, a Dnyeper és a Drina között, mégpedig: a tarantói her
ceg, a reggiói herceg, a bellunói herceg, Saint-Cyr gróf, Rey
nier gróf és Schwarzenberg herceg hadtestjei; Loison hadosztá
lya Vilnában volt, Dabrowskié Boriszovban, Durette-é Varsó
ban.363 E négyszázezer ember fele osztrák, porosz, szász, 
lengyel, bajor, württembergi, bergi, badeni, hesseni, vesztfáliai, 
mecklenburgi, spanyol, olasz és nápolyi volt. A tulajdonkép
peni császári hadsereg egyharmadrészt hollandokból, belgák
ból, Rajna mentiekből, piemonteiakból, svájciakból, geno
vaiakból, toszkánokból, rómaiakból, valamint a harminc
kettedik katonai kerület lakóiból , brémaiakból, hamburgiak
ból stb. állt. Alig volt benne száznegyvenezer francia anya
nyelvű. Az 1812. évi oroszor zági hadjárat a jelenlegi Francia
országnak ötvenezernél is kevesebb emberébe került. Az orosz 
hadsereg vilnai és moszkvai visszavonulásában, a különböző 
csatákban négyszer több embert veszített, mint a francia 
hadsereg. Moszkva leégése százezer emberébe került az oro
szoknak. Ezek az erdőkben pusztultak el a hidegtől és a nél
külözésektől. Végül pedig a Moszkvától az Oderáig tartó 
menetében az orosz hadsereg újra sokat veszített a rossz idő
járá.'3tól. Vilnába érkezésekor csak ötvenezer embert számlált, 
Kalicsnál pedig tizennyolcezer embernél is kevesebbet. Meg
kockáztatható az állítás, hogy mindent egybevetve, Orosz-
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ország vesztesége ebben a hadjáratban hatszor volt nagyobb, 
mint a mai Franciaországé. 

Amit Anglia Indiában , Kelet-Indiában, továbbá a hollan
d.iai, a Buenos Aires-i, a an Domingó-i, az egyiptomi, a 
vlissingeni, az amerikai vállalkozásaiban veszített, az minden 
képzeletet felülmúl. Az az elterjedt vélemény, hogy az angolok 
kímélik katonáikat , telje en hamis, sőt igen pazarlóan bánnak 
velük és állandóan a legkockázatosabb vállalkozásokban, a had
művészet szabályai ellen végrehajtott támadásokban és igen 
egészségtelen gyarmatokon vetik be őket. El lehet mondani, 
hogy ez a nemzet ind.iai kereskedelmét jórészt vérrel fizeti. 
Egyedül az a magyarázata annak, hogy 1800 óta Franciaország 
népessége jelentő en megnövekedett. Csak tudatlanságból 
vagy gyűlöletből származhattak olyan hamis megállapítások 
1814-ben Európában, hogy Franciaországban nincs sem em
ber, sem állat em mezőgazdaság, sem pénz, hogy a nép a 
legnagyobb nyomorban él , és hogy a vidéken nem találni mást, 
csak öregeket, a zonyokat és gyermekeket. Franciaország 
volt akkor a vilá11 leg11azdagabb állama és több pénze volt, 
mint Európa többi országának együttvéve.364 Hogyan állíthat 
ilyeneket egy francia ti zt ! 
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Wolkersdorf, 1809. július 8. 

HUSZONÖTÖDIK BULLETIN 

(Bibliotheque Historique. VII. 1009 - 1011. v.) 

A WAGRAMI CSATA 

Az ellenség, megrémülve a francia hadsereg előnyomulásá
tól és nagy eredményeitől, amelyeket szinte minden erőfeszí
tés nélkül ért el, minden hadával megindult, és este hat órakor 
a következő állásokat foglalta el: jobb szárnya Stadelautól 
Gerasdorfig, közepe Gerasdorftól Wagramig és bal szárnya 
Wagramtól Neusiedlig terjedt. A francia hadsereg bal szárnya 
Gross-Aspernnél volt, közepe Raschdorfnál, jobb szárnya 
Glinzensdorfnál. Mire ezt az állást elfoglalták, beesteledett, és 
a nagy csata másnapra volt várható. Ezt azonban elkerülhet
tük volna, ha elvágják az ellenség állását, ha az éjszaka el
foglaljuk Wagram falut, megakadályozván ezzel, hogy össze
függő rendszert alkosson. Az ellenség hatalmas állását elsietve 
és az ütközetben kialakult helyzetnek megfelelően foglalta el, 
úgy, hogy csapatai rend és irányítás nélkül tévelyegtek benne. 
Minden komolyabb erőbevetés nélkül jó eredményre kínálko
zott alkalom. A Wagram elleni támadást végrehajtottuk, és 
csapataink el is foglalták a falut. Miután azonban egy francia 
és egy szász oszlop ellenségnek nézte egymást, a támadás nem 
sikerült. , 

Készülődni kezdtünk tehát a wagrami csatára. U gy lát
szott, hogy a francia és az osztrák parancsnok intézkedése 
éppen fordítottja volt egymásnak. A császár az egész éjszakát 
azzal töltötte el, hogy erőit a középre vonja össze, ahol Wag
ramtól egy ágyúlövésnyi távolságra ő is tartózkodott. Ebből 
a célból Rivoli hercege az aderkaui bal szárnyon állt fel, 
Aspernben csak egy hadosztályt hagyva, amely azt a paran-
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csot kapta, hogy szükség esetén Lobau szigetére vonul~on 
vissza. Auerstadt hercege parancsot kapott, hogy vonulJon 
keresztül Grosshoffenen é közeledjék a közép felé. Ezzel szem
ben az osztrák fővezér-365 meggyengítette közepét, hogy szár
nyait feltöltse és megerő ítse, amelyeknek új kiterjedést 

adott. 
Hatodikán, napfelkeltekor Ponte-Corvo hercege, máso?-ik vo

nalában Rivoli hercegével a bal szárnyon állt. Az alkirály366 

kötötte össze a középpel, ahol Oudinot gróf, Ragusa grófjá
nak367 hadtestje, agárdahadtest és a vértesek hadosztályai hét 

vagy nyolc vonalat képeztek. 
Auerstadt hercege elvonult a jobb szárnyról, hogy a kö

zépre érkezzék. Az ellen ég a középről Bellegarde368 hadtestjét 

indította el tadelaura. Kolowrat,360 Lichtenstein370 és Hil
ler371 hadtestjei kapc olták össze ezt a jobb szárnyat a wagrami 
állással, ahol a Hohenzollern herceg tartózkodott, és a bal 

szárnyhoz,ahol Ro enberg hadtestje megindult,hogy átkarolja 

Auerstadt hercegét. Ro enberg és Auerstadt hadtestje fordított 

mozdulatot hajtott végre, és a nap első sugarainál összetal~l
kozva, megadták a jelet a csatára. A császár azonnal odasie

tett, a páduai herceg vértes hadosztályával megerősítette 

Auerstadt hercegét, és Rosenberg hadtestjére gróf Nansouty 
tábornok hadosztályának tizenkét ágyúból álló ütegével ol
dalból tüzet zúdíttatott. Háromnegyed óránál is kevesebb idő 

alatt győzte le uerstadt kiváló hadtestje Rosenberg hadtest

jét; harcrendjét felborította és Neu_siedlen túl vetette vissza, 

miután sok v zteséget okozott neki. 
Ez idő alatt az eg z vonalon megkezdődött az ágyúzás,és 

az ellensége hadsereg pillanatról pillanatra, egyre jobban fel
fejlődött. Eg' z bal zárnya tele volt tüzérséggel. Azt mond
ták, hogy az o ztrák hadvezér nem a győzelemért harcolt , 

hanem csak bizonyo előnyökért. Az ellenség felállása oly 
esztelennek lát zott hogy csapdától féltünk, és a császár egy 

ideig habozott , hogy kiadja egyszerű intézkedését, amelyet 
az ellenség ren zabál ainak meghiúsítá ára és azoknak ön

magára való véozetes vi zafordítására állított ö sze. Elren

delte Rivoli hercegének hogy támadjon a falura, amelyet az 
ellenség me zállt , é amely ki é szorongatta a hadsereg kö-
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zepé~. ~lr~ndelte ~uerstadt hercegének, hogy kerülje meg a 
neus~edli allást és innen Wagramig nyomuljon előre. Oszlopot 
alakíttatott Ragusa hercegével és MacDonald tábornokkal 
hogy foglalják el Wagramot, amikor Auerstadt herceg tárna~ 
dása megindul. 

Eközben, az ellenséggel dühödten támadt a Rivoli hercege 
által elfoglalt falu ellen, bal szárnyukat háromezer ölnyire át

kar_olta, Gross-Aspern felől már élénk ágyútüzet lehetett hal
lam, és a Gross-Aspern és Wagram közötti részt hatalmas tü
zérségi vonal foglalta el. Többé kétség nem lehetett. Az ellen
ség hatalmas hibát követett el, és most már csak arról volt 

szó, hogy kih,asználjuk. A császár a helyszínen elrendelte 
MacDonald tabornoknak, hogy a Broussier és Lamarque 

had?sztályokat állítsa fel támadó oszlopba. Támogatásukra 

pedig odarendelte ~ansouty tábornok hadosztályát, a lovas 
gárdát, a gárda egyik hatvan lövegből álló ütegét és különböző 
hadtestek negyven lövegét. Gróf Lauriston372 tábornok e száz 

löve~ből álló üte~gel üg~tés,ben ment az ellenség felé, lövés 
n?l~ül nyomult előre fél agyúlövésnyire, és ott hatalmas tüzet 
zudított az ellenségre, elhallgattatta annak tüzét és halált vitt 

~orai közé: MacDonald tábornok ekkor rohamlépésben meg

mdult .. R:eille hadosztálytábornok és a gárda puskás és lövész 

dandárJaival támogatta MacDonaldot. A gárda arcvonal változ
tatást hajtott végre, hogy kivédhetetlenné tegye ezt a táma

dást. Az ellenség közepe egy szempillantás alatt egy mérföldnyi 
teret veszített, kétségbeesett jobb szárnya pedig észrevette 
helyzete veszélyes voltát és nagy gyorsasággal visszavonult. 

~kkor Rivoli h_~rcege szemből megtám~dta. Miközben a közép 
osszeomlása dobb_enetet keltett és kikényszerítette a jobb 
szárny mozdulatait, bal szárnyát Auerstadt herceg támadta 

meg és karolta át, aki elfoglalta Neusiedlt, és aki felérkezve 

a síkságra, Wagram felé menetelt. A Broussier és a Gudin 
hadosztály nagy dicsőséget szerzett ez alkalommal. 

Ekkor még csak délelőtt tíz óra volt és a kevésbé éleslátó 
emberek már úgy látták, hogy a csata eldőlt, és a győzelem 
a miénk. 

Délben Oudinot gróf Wagram felé indult, hogy segítse 
Auerstadt herceg támadását. Támadása sikerült, és elfoglalta 
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ezt a fontos állá t. Tíz órától az ellenség már csak visszavo
nulási útjáért harcolt. Délben kiadták a parancsot a vissza
vonulásra, de ez rendezetlenül ment végbe, és jóval a sötétség 
beállta előtt az ellen ég látótávolságon kívül volt. Bal szár
nyunkat Jedleseere é Ebersdorfra helyeztük, közepünket 
Obersdorfra és jobb zárnyunk lovassága őrszemeit egészen 
Schönkirchenig tolta előre. 

Hetedikén napfelkeltekor a hadsereg megindult a Korneu-
burgra, valamint olkersdorfra menetelt, őrsei pedig Nikols
burgnál voltak. Az ellenség, elvágva Magyarországtól és Mor
vaországtól Csehországnak állt háttal. 

Ez a wagrami csata története; döntő és örökké nevezetes 
csata, amelyben három-négyszázezer ember, ezerkétszáz-ezer
ötszáz ágyú harcolt fontos célért olyan csatatéren, amelyet az 
ellenség már hónapok óta tanulmányozott, elmélkedett rajta 
és megerődített. Tíz zászló, negyven löveg, húszezer fogoly, 
ebből három-négyszáz tiszt és nagyszámú tábornok volt a 
nyereség ebben a győzelemben. A csatatér halottakkal volt 
tele, közöttük több tábornok, többek között egy Norman ne
vezetű francia hazaáruló is, aki tehetségét meggyalázva, ha-
zája ellen ha ználta fel. 

Az ellenség ö ze ebesültje kezünkbe került, és a környező 
falvakban megtalálták azokat is, akiket már a csata kezdetén 
elszállított. Ki lehetett számítani, hogy ez a csata legalább 
hatvanezer emberrel csökkentette az osztrák hadsereg erejét. 

Mi is jelentős veszteséget szenvedtünk: tizenötezer halottra, 
valamint három-négyezer sebesültre becsüljük. 

Isztria hercegének373 lovát abban a pillanatban találta el 
egy golyó, amikor lovasságát támadásra indíto ta. A golyó a 
nyeregre esett és könnyű combsérülést okozott a hercegnek. 

Lasalle hadosztálytábornok életét golyó oltotta ki. A tábor
nok igen jele ti zt volt, könnyűlovas-tábornokaink egyik leg-

jobbika. 
Wrede bajor tábornok, valamint Séras, Grenier, Vignolle, 

ahuc, Frere é Defrance tábornokok meg ebe ültek. 
Herceg Aldobrandini ezredest egy golyó karján találta. 

Daumesnil és orbineau gárdaőrnagy, valamint Sainte-Croix 
ezrede szintén meg ebe ült. Duprat vezérkari tiszt elesett. 
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A 9- so;1·e~~-e~ ezredese ott maradt a harcmezőn E d 
nagy dic~oseget szerzett magának. . z az ezre 

A .:'~zerkar elkészíti a jelentést veszteségeinkről. 
Kulonleges nevezetessége ennek a nagy csatának ho 

Bé~~~ez legköze!ebb álló oszlopok nem voltak messz~bb ;~t 
:o~ ezerkétszaz lépésnél. A főváros nagyszámú né e me -
b~allt~: tornyokat,,~ haranglábakat, a tetőket, a Jds do!-

cs a_t, hogy tanuJa legyen ennek a nagy látván ossá nak 
do!usztria császára 6-án, reggel öt órakor hagyta J Wofkers~ 
ó áJt, tEelkmkent egy to;1·onrba és onnan figyelte a csatát a déli 

r g. . or nagy sietseggel távozott. 
A franma főhadiszállás 7-én reggel érkezett Wolkersd fb or a. 
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Mowgyecsno, 1812. december 3. 

HUSZO KILENCEDIK BULLETIN 

(Bihliothe,que Militaire VII. 1043-1046.) 

Egész november 6-ig kitűnő volt az idő, és a hads~reg moz
dulatait a legnagyobb sikerrel hajtotta végre. A hideg 7-én 

kezdődött. Ettől fogva minden éjjel több száz lovat vesztet
tünk el, amelyek éjjelente a táborban elhullottak. Szmo

lenszkbe érkezve a lovasság és a tüzérség igen sok lovat 

vesztett. 
Jobb szárnyunkkal szemben a wolhyniai orosz hadsereg állt. 

Ez a szárny elhagyta a minszki hadműveleti vonalat és had

műveletei sarkpontjául a varsói vonalat választotta. A császár 

9-én, Szmolenszkben értesült a hadműveleti vonalnak erről a 

megváltoztatásáról és rögtön megsejtette, hogy mit tesz majd 
az ellenség. Bármilyen kemény dolognak is látszott, hogy eb

ben a rettenetes évszakban meginduljon, a dolgok új állása 

erre kényszerítette. Azt remélte, hogy Minszket, de legalább 

a Berezinát még az ellenség előtt éri el. 13-án indult el Sz_mo

lenszkből, 16-án Kra znojban éjszakázott. A 7-én beálló hideg 

hirtelen fokozódott, és 14-ikétől 15- és 16-ikáig a hőmérő 16 -
18 fokra süllyedt a fagypont alá. Az utakat jég borította. 

A lovasság, tüzérség és a vonat lovai éjszakánként nem száz-, 

de ezerszámra hullottak el, főleg a franciaországi és német

országi lovak. éhány nap alatt több mint harmincezer 16 

pusztult el. Egész lovasságunk hátasló nélkül, t~érségünk_ és 

vonatunk pedig fogatolás nélkül maradt. Lövegemk, valamint 

lőszer- és élelemkészleteink nagy részét el kellett hagynunk. 
A hadsereg, amely 6-án még oly szép volt, 14-én már egész 

másként nézet ki; zinte alig volt már lova sága, tüzérsége 
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és vonata. Lovasság hiányában csupán egy negyedmérföldre 
tudtunk felderíteni, miközben tüzérség nélkül nem kockáztat

hattunk csatát és nem állhattunk meg szilárdan az ellenség 

előtt. Menetelni kellett, nehogy csatár11_.kényszerítsenek, ame
lyet lőszer hiányában nem óhajtottunk. Hogy az ellenség át 

ne karoljon, bizonyos nagyságú területen kellett felállni s 

mindezt felderítést végző és az oszlopok között összeköttetést 

tartó lovasság nélkül. Ez a nehézség, amelyhez még a hirtelen 

beálló rendkívüli hideg is csatlakozott, helyzetünket igen ne
hézzé tette. Azok, akiket a természet nem edzett meg eléggé, 

hogy felülemelkedjenek a sorscsapásokon, elvesztették vidám
ságukat és jókedvüket és állandóan szerencsétlenségre és ka

tasztrófára gondoltak, azok viszont, akiket a természet úgy 

alkotott meg, hogy felül tudtak emelkedni mindenen, új di

csőség forrását látták a leküzdendő nehézségekben. 
Az ellenség, amely az úton található nyomokból jól láthatta 

a francia hadsereget ért rettenetes bajt, arra törekedett, hogy 

ezt kihasználja. Az oszlopokat körülfogatta kozákokkal, akik, 

hasonlóan a sivatag arabjaihoz, elragadták az elmaradozó vo
natot és szekereket. Ez a hitvány lovasság, amely nem csinál 

mást, csak lármát, és amely nem képes áttörni egy voltizsőr

század arcvonalát, a körülmények következtében félelmetessé 

v~lt. Mégis, az ellenség keservesen meglakolt minden komoly 

k1sérletéért; szembeszállva az alkirállyal, vereséget szenvedett 
és nagy veszteségek érték. 

Elchingen hercege, aki háromezer emberével az utóvédet 

~]kotta, felrobbantotta Szmolenszk mellvédjeit. Körülzárták, 
es válságos helyzetbe került. Azzal a rettenthetetlenséggel 

vágta ki magát a bajból, amely annyira jellemezte őt. Miután 

~8-án egész napon át távol tartotta magától az ellenséget és 

allandóan visszaverte támadásait, éjszaka, áthúzva az ellenség 

zámítását, jobb szárnyára csoportosított át és átkelt a Dnye
peren. 19-én a hadsereg Orsánál átkelt a Dnyeperen és a ki

fáradt orosz hadsereg nagy veszteségek után abbahagyta pró
bálkozásait. 

A Wolhynia-hadsereg 16-án ért Minszkbe, majd Boriszovra 

m,enetelt. A boriszovi hídfőt Ditbrowski tábornok374 védte 
haromezer emberrel. 25-én visszavonulásra kényszerítették. 
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Az ellenség:akkor átkelt a Berezinán és Bobrjuszk felé nyomult. 
Elővédjét a Lambert hadosztály alkotta. A Cserinben levő 
második hadtest, melynek Reggio hercege volt a parancsnoka, 
parancsot kapott, hogy Boriszovra vonuljon és biztosítsa a 
hadsereg átkelé ét a Berezinán. Reggio hercege 24-én négy 
mérföldre Boriszovtól találkozott a Lambert hadosztállyal, 
megverte, kétezer katonáját elfogta, hat ágyúját, valamint a 
Wolhynia-hadsereg ötszáz kocsiját zsákmányul ejtette és visz
szavetette a Berezina jobb partjára. Ez alkalommal Bergheim 
tábornok a 4-es vértesek élén pompás rohammal tüntette ki 
magát. Az ellenség csak úgy tudott megmenekülni, hogy fel
égette maga mögött a több mint háromszáz öl hosszú hidat. 

Időközben az ellenség elfoglalta a Berezina összes átjáróját. 
A folyó negyven öl széles. Elég sok jégtábla torlódott fel med
rében, de partjait ötszáz öl széles mocsár fedte, aminek kö
vetkeztében meglehetősen nehéz akadályt jelentett az átkelés 
szempontjából. 

Az ellenséges tábornok négy hadosztályát azokkal az átjá
rókkal szemben helyezte el, ahol feltételezte, hogy a francia 
sereg át fog kelni. 

Miután a császár 25-én különféle mozdulatokkal félrevezette 
az ellenséget, 26-án hajnalban Studzianka faluba menetelt, és 
az ellenség egy hado ztályának jelenlétében két hidat veretett 
a folyón. Reggio hercege átkelt a folyón, támadásba kezdett, és 
kétórai harc után az ellenség kiürítette a bodszovi hídfőt. 
Legrand tábornok, ez a kitűnő tiszt súlyos, de nem veszélyes 
sebet kapott. Egé z 26-án és 27-én folyt a hadsereg átkelése. 

Belluno herceg, a kilencedik hadtest parancsnoka parancsot 
kapott, hogy kövesse Reggio herceget, s mint utóvéd tartsa 
fel a közeledő oro z Dvina-hadsereget. A hadtest utóvédjét 
a Partouneaux hado ztály alkotta. 27-én délben Belluno her
cege két hadosztállyal megérkezett a studziankai hídhoz. 

A Partouneaux hado ztály éjszaka távozott Boriszovból. 
A hadosztály egyik brigádja, amely mint utóvéd parancsot 
kapott a híd felgyújtá ára, este hét órakor indult el és 10 -12 
óra között érkezett meg. Kereste az előtte két órával elindult 
első dandárt é a hado ztály-parancsnokát, akikkel nem talál
kozott útközben. Kere oélése hiábavalónak bizonyult; el lehet 
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képzelni nyugtalanságát. Mindaz, amit az esetről eddig meg 
lehetett tudni, annyi, hogy az első dandár öt órakor indult el 
és már hat órakor eltévedt. Ahelyett, hogy balra ment volna, 
jobbra indult el és két-három_ mér!öldet tett I?eg. A s~té~ 
éjszakában, megdermedve a h1degtol, az ellenseg tábortuzei 
felé menetelt, amelyet a franciákénak vélt. Az ellenség körül
fogta és foglyul ejtette. E rettenetes félreértés következtében 
kétezer gyalogost, háromezer lovat és három löveget vesz
tettünk. Olyan hírek keringtek, hogy a hadosztály parancs
noka nem tartózkodott oszlopánál, külön menetelt. 

Miután Boriszovot kiürítettük, a Dvina- és a Wolhynia
hadsereg összeköttetésbe került egymással és együttes táma
dást indított. 28-án hajnalban Reggio hercege értesítette a 
császárt, hogy megtámadták a bal parton. A h~dsere~ fegyv~rt 
ragadott. Reggio hercegét Elchingen hercege, ot pedig Tr?v1~0 
hercege375 követte. Az ütközet hevessé vált, az ellenseg ~t 
akarta karolni jobb szárnyunkat. Doumero tábornok, a Dv1-
nánál maradt második hadtesthez tartozó ötödik vértes had
osztály parancsnoka a 4. és 5_. vértes~zredekkel_abban a,pilla
natban indított rohamot, amikor a V1sztula-lég1ó az erdőkben 
támadásra indult, hogy áttörje az ellenség közepét, amely ve
reséget szenvedett és felbomlott. A derék vértesek egymás 
után hat gyalogos négyszöget vertek szét és szétszórt~k a ~ya
logság segítségére érkező lovasokat. Hatezer foglyot eJtettunk, 
két zászlót és hat löveget zsákmányoltunk. 

Belluno hercege a maga részéről erélyes rohamot haj~ott 
végre, az ellenséget megverte, öt-hatezer emberé~ elfogta es a 
hídtól ágyú-lőtávolságon kívül tartotta. Fourmer tábornok 
szép lovasrohamot hajtott végre. . , 

A Berezina melletti ütközetben a Wolhyma-hadsereg sulyos 
veszteségeket szenvedett. Reggio hercege megsebesült. Sebe
sülése nem volt veszélyes, golyót kapott az oldalába. 

Másnap 29-én a csatatéren maradtunk. Két út között vá
laszthattu~k: a minszki és a vilnai között. A minszki út erdő
ben és műveletlen, mocsaras területen át vezetett, ahol lehe
tetlen volt a hadsereget élelmezni. Ezzel szemben a vilnai út 
igen gazdag vidéken húzódott. Lovasság_ nélkül, kevés lősz~r
rel, ötvennapi menettől rettenetesen kifáradva, oly sok ut-
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közet sebesültjeit és betegeit magával szállítva, a hadseregnek 
szüksége volt raktáraira. 30-án a főhadiszállás Plehniczkinél, 
december l-én Szlaikon, 3-án Mologyecsnón volt, ahova az 
első szállítmányok Vilnából megérkeztek. 

Vilnára irányítottuk az összes sebesült tisztet, katonát és 
mindazt, ami akadályozta a menetet, a vonatot stb . 

E befejezés előtt álló beszámoló végkövetkeztetése: a had
seregnek helyre kell állítania fegyelmét, fel kell szerelnie lo
vasságát, tüzérségét, pótolnia kell anyagát. Mindenekelőtt 
azonban pihenésre van szüksége. Az anyag- és a lópótlás érke
zőben van. Fournier tábornoknak már húszezer pótlova van 
a különböző gyűjtőállomásokon. A tüzérség már pótolta vesz
teségeit. A tábornokok, a tisztek és a katonák igen sokat szen
vedtek a fáradalmaktól és nélkülözésektől. Sokan vesztették 
el holmijukat a lovak elhullása miatt, néhányan pedig a ko
zákok rajtaütései következtében. 

A hadtesteket vezén lő tábornokok jelentései megemlítik 
majd a legjobban kitűnt tiszteket és katonákat, és ismertetni 
fogják ennek az emlékezetes eseménynek összes részletét. 

Mindezekben a hadmozdulatokban a császár állandóan a 
gárdával menetelt, amelyben a lovasságot Isztria hercege, a 
hadsereg marsallja, a gyalogságot Danzig hercege376 vezette. 
Őfelsége meg volt elégedve a gárda jó szellemével. A gárda 
mindig kész volt oda menni, ahol szükség volt rá. A körülmé
nyek azonban olyanok voltak, hogy puszta jelenléte elég volt 
és nem került sor beveté ére. 

Neufoh§.tel hercege, a főmarsall, a főistállómester, az összes 
segédtiszt és a csá zári udvar katonatisztjei mindvégig Őfel
sége kíséretében maradtak. 

Lovasságunk lóveszte ége olyan nagy volt, hogy négy, száz
ötven embert számláló zázadba kellett egye ítenünk azokat 
a tiszteket, akiknek lovuk megmaradt. Ezekben a századok
ban a tábornokok látták el a kapitány szolgálatát, az ezrede
sek az altisztekét. Ez a zent svadron, amelynek parancsnoka 
Grouchy tábornok377 volt és a nápolyi király felügyelete alatt 
állt, soha nem ve ztette el zeme elől a császárt mindezekben 
a hadmozdulatokban. 

Őfelsége egé zsége oha nem volt jobb. 
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JOSEPH ROGNIAT 
(1767-1840) 

Francia tábornok. 1795-ben lépett a francia forradalmi hadseregbe. 1808-ban ezredesként 
Zaragoza ostromában kitüntette magát, majd 1809-ben a spanyolor~zági francia hadsereg 
erődltés i munkáinak felügyelőjévé nevezték ki. 1811 utá,n Németországban hasonló feladatot 
látott el. A lipcsei csatában (1813. október 16-19.) viszont Napóleon szerint sűlyos hibát 
követett el egy hld Idő előtti felrobbantásával. 1815-ben a „száz nap" alatt űjból Napóleon 
mellé állt. A Bourbon restauráció alatt a mtl.szakl csapatok fllfelügyelőjévé nevezték ki. 

Rogniat !rói h!rnevét 1816-ban kiadott „Elmélkedések a hadmtl.vészetről" (Considérations 
sur !'art de la guerre) c!mtl. munkájával szerezte. E mtl.vében elsőnek kísérelte meg, hogy a 
francia forradalmi és napóleoni hilborűk hadmtl.vészetl tanulságait összefoglalja. Következ
tetései azonban többnyire nem voltak helyesek. Rogniat sem értette meg a forradalmi had
művészet alapvető sajátosslígalt, s klasszikus példákból, valamint saját elgondolásaiból egy 
meglehetősen életképtelen, elméletieskedő hadmtl.vészetl rendszert áll!tott össze. Művében 
élesen birálta - nem mindig jogosan - Napóleon vezetési elveit. A száműzetésben élő 

császár válaszolt Rogniat b!rálatára. Ez a vita ösztönzőleg hatott a hadtudomány fejlődé
Sére. 

Rogniat hadművészeti és hadseregszervezés! elvei nem bizonyultak id6állónak, eltekintve 
bizonyos kivételektől, mint pl. az idézett mtl.nek a hazaszeretet, a morális tényező jelentősé
gét elemző fejezete. Jelentőségét azonban az adja meg, hogy először dolgozta fel a. napóleoni 
Mborűk hadmtl.vészetét. 

Egyéb munkál, ,,Beszámoló Zaragoza és Fortosa ostromáról" (Rélation des si~ges de 
Saragossa et Fortose. Paris, 1814.), ,,Felelet Napóleon kritikai megjegyz~seire" (Réponse 
aux notes critlqucs de Napoléon. Paris, 1823,) és „Algéria gyarmatos!tásáról és az ottani 
erődökr61" (De la colonisation en Algérie et fortificatlons propres. Paris, 1840.). 
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A HAZA ZERETET 

(Consi.dérationa aur l'art de la guerre. 3-eme éd. Paris, 1820. 416-420. p.) 

Megfigyelték, hogy a hazaszeretet - az ókoriaknak ez a 
lángoló szenvedélye, amely an·a késztette őket, hogy lelkese
déssel áldozzák fel államuk védelméért és jólétéért minden 
vagyonukat, sőt még életüket is - a modern hadseregek 
többségére csak gyenge hatá t gyakorol. Véleményem szerint 
ennek oka a kormányok é a hadseregek különböző összetéte
lében keresendő. A görög és a római hadsereg olyan polgárok
ból állt, akik azért fogtak fegyvert, hogy megvédjék hazáju
kat, amelyet úgy szerettek, mint legdrágább kincsüket. A köz
társasági kormányzat ugyanis olyan, hogy összes polgáraival 
megszeretteti mao-át. Mindenki részt vesz a kormányzásban, 
mindenki része ül a hatalomban és az állam döntéseit saját 
ügyének tartja. A köztár a ág sorsa mindenki büszkeségét és 
jólétét érinti. emmi em közömbös, ami az állammal történik, 
a polgárok azono ítják magukat vele, mint közös tulajdont 
tekintik, következésképp azzal az érzéssel is szeretik, mint 
hozzátartozóikat. nyilvános szónokok beszédei és az általá
nos példával felajzott hazafiasság nemes szenvedéllyé válik, 
mely minden áldozatra ké z. És amikor a köztársaságot veszély 
fenyegeti, minden polgára védelmére siet, és szívesen vállalja 
a legnagyobb ve zél t, csak hogy megvédje azt a jót, amit 
életénél is jobban zeret. 

Ezzel szemben a de potikus kormányzat egy ember tulaj
dona, következé képp c ak tulajdonosát érdekli. Egy despota 
rabszolgái nem zerethetik az elvetemültséget, amely meg
alázza őket , ha eo- általán valamit éreznek a kormánnyal 
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szemben, amely elnyomja őket, akkor az a gyűlölet, nem pedig 
a szeretet. Így tehát minél jobban eltávolodik egy kormány a 
szabadságtól, hogy az önkény felé közeledjék, annál inkább 
gyengíti a hazaszeretetet azok szívében, akiket kormányoz, 
a korlátlan alávetettség pedig teljesen kioltja azt. 

Az ókori köztársaságok polgárai úgy szerették hazájukat, 
mint a szabadságot. A hazaszeretet a városokból áthatolt a 
falvakba, ahol polgárok laktak és nem zsoldosok. A hazasze
retet feltüzelte a harcosok bátorságát és létrehozta azokat a 
csodákat, amelyekkel Görögország története szolgál néhány 
kísvárosának az ázsiai egyeduralkodók hatalmával szemben 
vívott dicsőséges küzdelmében. 

Láthatjuk, hogy Európában a legnagyobb szabadságot él
vező népek egyben a leghazaszeretőbbek és mint katonák, a 
legbátrabbak, ami egyébként ennek egyenes következménye. 

em beszélek arról a néhány városról, amely ugyan megőrizte 
a köztársaság formáit, de gyengeségük folytán elvesztették a 
hatalmas monarchiák között függetlenségüket s azok játék
szereivé váltak. Csak egyetlen köztársaság példáját idézem, 
amely nem került egyik szomszédja járomszalagjára sem, ha
nem saját erőire támaszkodva megőrizte függetlenségét; Svájc
ról beszélek, melynek hazaszeretettől fűtött polgárokból álló 
hadseregei századok óta dacolnak hatalmas szomszédaik le
igázó törekvéseivel szemben. Bátorságuk legyőzte a számbeli 
fölényt, és megóvta őket az idegen uralomtól. 

A franciákat egy időben felforgatták a köztársasági eszmék. 
A köztársaság megalapítására irányuló erőfeszítéseik ered
ménytelenek maradtak. Hatalmas viharok közepette, ame
lyeket politikai újításaik keltettek, köztársasági kísérletüknek 
annyi eredménye volt, hogy hazaszeretettől és nemzeti dicső
ségtől fűtött katonáik oly bátorsággal és kitartással harcoltak, 
hogy legyőzték és visszavetették az ellenük felkelt Európát. 
Ennek az idomtalan köztársaságnak a romjaira csakhamar 
Napóleon emelte császári trónját. Ez az erőszakos ember két
ségtelenül sokat dicsekszik azzal, hogy rövid néhány év alatt 
vaskézzel hajtotta igába a francia nemzetet, de nem vette 
észre, hogy saját érdekei ellen dolgozik. Ettől fogva Francia
or zág csak közömbös és elernyedt katonákat adott neki, akik 
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nem pótolták az állandó háborúkban megtizedelt forradalmi 
lelkesedéstől fűtött katonákat. A mennyiség nem pótolta a 
minőséget, és elfajzott had eregei már nem voltak képesek 
csodákra. A franciák lassanként különválasztották érdekeiket 
a zsarnokétól, akit kezdtek meggyűlölni. Beleunva leigázá
sukba és abba, hogy egy ember kielégíthetetlen nagyravágyá
sának legyenek játékszerei, nem meneteltek már a gyűlölt 
kormány által kívánt irányba. Ezek voltak Napóleon balsze
rencséjének okai. Z arnok ága készítette elő saját bukását és 
Franciaország hanyatlá át. 

Hajdanában, amikor hadseregeink a többi hataloméhoz ha
sonlóan idegenekből és má országok csavargóiból álltak, a 
katonákat nem fűthe te egy olyan hazának a szeretete, amely 
puszta névnél többet nem jelentett számukra. Napjainkban, 
ha a polgárok minden o ztályából állítjuk majd ki behívás 
útján a katonákat, é ha megszilárdulhat a vegyes kormányzat, 
amely biztosítja zámukra a zabadságnak azt a fokát, amely 
összeegyeztethető a közrenddel, védelmi háborúban a haza-
zeretet megismétli azokat a ikereket és csodákat, amelyeket 

csapataink egész Európa ellen folytatott véres küzdelmeikben 
felmutattak. 
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ADAM HEINRICH 

DIETRICH VON BÜLOW 
(1757 - 1807) 

Porosz katonatiszt és hadtudományi !ró. A porosz, majd a németalföldi hadseregben telje• 

sltett szolgtllata után egy időre felhagyott a katonai pályával, nyugtalan, változatos életet 

élt, sz!nész lett, majd 1791-ben Észak-Amerikába utazott, 1794-ben tért vissza Európába. 

Ettől kezdve egymás után jelentek meg munklli, melyekben élesen b!rálta a korszertlt• 

lenné vált feudális katonai rendszert és elméleteket, s igyekezett a francia forradalom kato

nai tapasztalatait feldolgozni. 
1806-ban vetette pap!rra a porosz rendszer elleni legélesebb támadását: ,,Az 1805-i had• 

járat katonai és politikai megvilág!tá.sban" (Der Feldzug von 1805. mllitfirisch und politisch 

beleuchtet. Leipzig, 1800.). A porosz kormány ezért vád alá helyezte, Kolberg várába, majd 

Rigába száműzte. Itt a börtönben fejezte be, nyomorúsiigos kör(Umények között, h(myatott 

életét. 
Billow egyike a legtöbbet vitatott katonai teoretikusoknak. Két társadalmi és katonai 

rendszer határán élt, s ez a kettősség egész életmtl vén átMzódott. Ködösen és bizonytalanul 

bár, de felismerte a forradalmi változások lényegét, a stratégiában és a hadkiegészltésben 

bekövetkezett forradalmi fejlődést. A tömeghadseregek, a támadó forradalmi stratégia ren• 

d1thetetlen h!ve. Következtetései azonban túlságosan doktrinérek, paplr!ztlek. Jellemző, 

hogy a támadó, forradalmi stratégia legdöntllbb alapkérdésének a hadműveleti vonal és az 

operat!v bázis kapcsolatának geometriai törvényszertlségelt tartja. A hadmtlveletek célja 

ezerlnto nem az ellenséges hadsereg, hanem annak rakh\rai. ,,A raktár a hadsereg sz!ve, mely 

ha megsérül, szétbomlik a hadsereg" - !rja. 
A háború vezetését nem mtlvészetnek tekinti, mint a korábbi teoretikusok többsége, ha• 

nem tudománynak, melyben a matematikához hasonló törvényszerűségek uralkodnak. 

Billow nagy érdeme viszont, hogy nyomatékosan rámutat a katonai földrajz, a terep jelen• 

t6ségére a hadászati tervezésben. 
Legfontosabb munkái: ,,A szövetségesek hadműveleti terve az 1794-es hadjáratban" 

(Uher den Operatlonsplan der Allüerlen lm Feldzug 1794.), ,,Az újabb katonai rendszer szel• 

!eme" (Geist des neueren KriegBSystems. Hamburg, 1799.), ,,Henrik porosz herceg hadjáiatai• 

nak kritikai története" (Prinz Heinrich von PreuBSen. Krltische Gcschlchte seiner Feldzüge. 

Bde 1-2. Berlin, 1805.), ,,Milyennek kell lennie az új harcászatno.k" (Neue Taktik der 

Neuern wle sle sein solltc. Bde 1-2. Leipzlg, 1805.) és a már eml!tett „1805-1 badjáro.t kato• 

nai és polltlkal megviitlg!tt\sbo.n." (Leipzig, 1800.) 
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„AZ ÚJABB KATONAI RENDSZER 
ZELLEMÉ"-BŐL 

(Geist des neueren KriegS8'!JBlems. Hamburg, 1799. 185-193. p.) 

Az államok katonai ereje nem határtalan. A támaszpont 
alaptörvénye szerint minél jobban eltávolodik forrásától, an
nál jol: ban csökken. C ak bizonyos természetes határokon be
lül hatékony. 

Mint minden ezen a földön, az államok katonai erői is vé
gesek. Pontos viz gálattal azt találjuk, hogy csökkenésük 
egyenes arányban áll a hadműveleti vonal hosszúságával. 

Ez a bázis törvényéből következik. Ha nem volna szükség 
arra, hogy mielőtt továbbfolytassuk az előnyomulást, bázist 
képezzünk, ha egy hadsereg - mint például a római - mindig 
magával hordhatná fenntartásának forrásait, vagy ha azok 
mindenütt előteremthetők lennének, akkor még most is le 
lehetne rohanni, meg lehetne hódítani egész országokat, meg
torlás nélkül nagy távol ágra el lehetne távolodni a saját fő
várostól vagy házi tól, s ama bizonyos Torstenson módjára 
majd Holsteinben, majd Bécs előtt lehetne teremni. Csakhogy 
ma már ez nem lehetséges. Ha már jó darabon előnyomultunk, 
újra meg újra bázist kell létrehoznunk. Minél jobban eltávo
lodunk ugyanis házi unktól, annál jobban összeszűkül az ob
jektív szög, aminek hátrányos volLa ismeretes. Ha ugyanis 
az objektív szög hegye , a szárnyak és a hát, valamint az el
látás nem bizto íto tak, a kiéheztetés, a bekerítés vagy a 
teljes vereség veszélyének elkerülése miatt gyors visszavonu
lást kell végrehajtanunk. 

A katonai erők n omá a, mint minden má hatás is, a tá-
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volság négyzetével, ez esetben a hadműveleti vonal hosszáéval 
fordított arányban csökken. 

Ez a törvény minden természeti erő hatását vizsgálva be
bizonyosodott, miért lenne kivétel a háború, ami ma már szin
tén nem egyéb, mint fizikai tömegek nyomása és ellennyo
mása. Ha ezt a törvényt a hadműveleti vonal teóriájára is el
fogadjuk, akkor a jövőben könnyen kiszámíthatjuk egy adott 
állam katonai esélyeit. Minden állam ismerni fogja saját hadi
képességeinek határát, amelyen túl nyújtózkodni meggondo
landó. 

Minél nagyobb távolságra történik az előnyomulás, annál 
nagyobb mértékben csökken a harcosok száma, mert a hát 
és szárnyak biztosítására mind több őrséget kell felállítani. 
Ezzel szemben ugyanolyan arányban növekszik az ellenség 
harcosainak száma, hiszen ő minél többet hátrál, annál köze
lebb jut erőinek forrásához vagy fővárosához. 

A hadianyag ugyanabban az arányban csökken az előnyo
muló szempontjából, mint amilyen mértékben növekszik asa
ját országban védekező szempontjából. Ezt a hadianyagot az 
előnyomulónak ugyanis vagy a meghódított területen kell 
összegyűjtenie, vagy az előbbi bázisáról kell magával vinnie. 
Mindkettőhöz időre van szüksége. A védekező minden bizony
nyal már előre, a haderő középpontja közelében tartalék kész
letet halmozott fel. Következésképpen nagyobb mennyiséggel 
fog rendelkezni, mint a fővárostól vagy határaitól messzire 
eltávolodott ellenség. Ezért mindenképp vissza tudja szorítani 
az utóbbit bázisára, még akkor is, ha - összehasonlítva a két 
államot - a támadó jóval erősebb. 

Nem csupán a hadműveleti vonal hosszúsága nehezíti azon
ban a támadó hadműveleteket, nagyban befolyásolják azokat 
annak a területnek a természeti adottságai, amelyeken áthú
zódnak. 

Ha a hadműveleti vonal hegységen keresztül húzódik, a he
gyek járhatatlanságának mértéke szerint idő szempontjából 
arányosan hosszabbnak kell tekinteni. A hegyre föl menethez, 
majd a hegyről való leszálláshoz ugyanis sokkal több idő kell, 
mint amennyi egy azonos hosszúságú sík tér megjárásához 
szükséges. A hegyi utak továbbá rendszerint olyan keskenyek, 
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hogy az áthatolás c ak egyes oszlopban lehetséges. Sík terüle
ten többen mehetnek egymás mellett. Végül: a hegyek nem is 
minden évszakban járhatók, s ha járhatatlanokká válnak, az 
utánpótlás forrásával minden összeköttetés el lesz vágva. Egy 
forrásaitól elvágott hadsereget olyan folyóhoz lehetne ha
sonlítani, amelyiknek a forrása kiapadt. Ha ez az állapot so
káig, mondjuk, néhány hónapig tart, rendkívül veszélyessé 
válik, hiszen az ellenség saját földjén napról napra erősödik, 
egyre több hadianyagot halmoz fel, amivel mintegy agyon
nyomhatja az állandóan gyengülő ellenfelet. Az a hadsereg 
ugyanis, amelyik nem kap naponként utánpótlást, nap nap 
után fogyatkozik. 

Minél járhatatlanabbak, minél magasabbak és meredekeb
bek a hegyek, annál nagyobb mértékben törik meg a hadmű
veleti vonalat. Az ilyen hegyes terepen húzódó hadműveleti 
vonalat tehát, jóllehet azonos hosszúságú a síkságon húzódó
val, idő szempontjából hosszabbnak kell tekintenünk. 

Ezért tekintjük ezeket természetes határoknak. A természe
tes határok azok, amelyeken túl már nem sikerülhetnek a tá
madó hadműveletek, feltéve természetesen, hogy a másik fél 
megfelelő ellenállást fejt ki. Ilyen természetes határokat jelent 
a víz is, ha meglehetősen nagy tömegben fordul elő. A tengert 
vagy akár csak egy nyúlványát is, bizonyára mindenki termé
szetes határnak tekinti. Ellenvethetné talán valaki, hogy miért 
állítják a tengerről, hogy az akadályozója a hadműveleteknek, 
hiszen éppen ellenkezőleg, gyorsabban megy emberek és anya
gok szállítása a vízen, mint a szárazföldön, egyenlő távolsá
gokról lévén zó. Ennek több oka is van. Mindenekelőtt a 
megérkezés bizonytalan, mivel a természeti erők veszélyesek. 
Viharok szórhatják szét és törhetik össze a hajókat. Követke
zésképpen egy olyan hadsereg, amelyik tengeren kapja az erő
sítéseket és anyagi szükségleteit, nem számíthat teljes biz
tonsággal azok megérkezésére, legalábbis az időpont mindig 
bizonytalan. em lehet továbbá olyan mennyiségű hadianya
got tengeren küldeni, mint szárazföldi utakon, mert nem lehet 
hajókra rakni annyi embert, állatot és hadfelszerelést, mint 
amennyit szárazföldön lehetne mozgatni ugyanannyi idő alatt. 
Végül, mivel a zállítá t kedvezőtlen szelek hosszú időre fel-
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tartóztathatják, a tengeri szállítmányok nagyon gyakran sok
kal hosszabb idő alatt teszik meg az utat, mint ha az száraz
földön történnék. Emellett meg kell azonban jegyezni, hogy 
minél távolabb van az a terület, ahová a hadianyagot tengeren 
szállítják, annál kevésbé áll fenn az utóbbi eset. Egész biztosan 
gyorsabban érnek a csapatok Amerikába tengeren, mint akkor, 
ha a megteendő út szárazföldön vezetne, de például Doverből 
Calais-ba mindenkor gyorsabban jutna el egy hadsereg, ha a 
tengerszoros szárazföld volna, mint amennyi idő ez idő szerint 
szükséges hozzá hajón való szállítás mellett. Láthatjuk tehát, 
hogy egy - csak néhány mérföldnyi - keskeny tengersáv is 
milyen akadályokat gördíthet a hadműveletek útjába, vi
szonylagosan nagyobbat, mint a nagy világtenger. 

A be- és kirakáshoz szükséges idő, különösen lovak esetében, 
olyan késedelmet jelent, ami a tengeri szállítást mindenképp 
hosszadalmasabbá teszi a szárazföldinél, ha csak a távolság, 
mint mondtuk, nem ér el egy bizonyos nagyságot. A legna
gyobb hátrány pedig az, ha tudniillik az ellenség partjain 
történik a kiszállás, hogy a hadműveletet azonnal excentriku
san, a központon kívülről a perifériák felé kell folytatni. 
Az excentrikus hadműveletek hátrányai pedig ismeretesek. 
Ez teljesen lehetetlenné teszi a partraszállás sikeres folytatá
sát, ha csak nincs egy olyan együttműködő fél az ellenség 
földjén, amelyik tárt karokkal fogadja őket. 

A tenger tehát megszakítja a hadműveleti vonalat; s az a 
fél, amelyiknek csupán szárazföldi szállítással kell számolnia, 
bizonyára nagyobb tömegű harcost tud beállítani, ha az álla
mok erőviszonyai között nem túl nagy a különbség, mint az, 
amelyik tengeren, akár csak egy keskeny tengerszoroson át is 
érkezik. Egyszóval, a tenger jó természetes határ lehet. Nem 
akarom hozzáfűzni, hogy katonai szempontból természetes 
határ, mert egyéb szempontból nincsenek természetes hatá
rok, hiszen az örök béke időszakában, ha a kölcsönös jóakarat 
és barátság szálai fűznék össze a népeket, mindegyik megtar
taná a magáét, akár védenék természetes akadályok, akár 
nem. Következésképpen a természetes határok elvesztenék 
jelentőségüket. 

A belső tavakat, ha hosszúkásak, kör alakúak vagy oválisak, 
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meg lehet kerülni, de ha túl szélesek és mélyek, s nagy tömegű 
folyékony elemet tartalmaznak, mint például Kanada tavai, 
kitűnő természetes határokat alkotnak, s éppen úgy megsza
kítják a hadműveleti vonalat, mint a tenger. Ezt - vélemé
nyem szerint jogtalanul - a folyók esetében egyesek kétségbe 
vonják. 

A nagy folyók, termé zetesen az olyanok, amelyekbe mind
két oldalról több kisebb folyó ömlik bele, természetes akadályt 
alkotnak, megszakítják a hadműveleti vonalat, tehát meg
nehezítik az azokon túli támadó hadműveleteket, szélességük, 
mélységük és folyásuk gyorsasága szerint. Inkább mélységük 
és gyorsaságuk esik azonban latba, mint szélességük, hiszen 
ha a folyó átgázolható, a szélesség nem számítható komoly 
akadálynak. 

Magától értetődik , hogy a folyó csak akkor képez természe
tes határt, ha elég ho zú. Ha ugyanis meg lehet kerülni, úgy 
kell tekinteni, mintha nem is volna. Ha azonban gyors folyású, 
mély és olyan széles, hogy kézi tűzfegyverrel nem lehet hatá
sosan tüzelni a túlsó partjára - amit egyébként bátorkodnám 
annak legalkalmasabb mértékéül ajánlani, hogy mekkora szé
lességű folyót tekintsünk természetes határnak, néhány, a 
rendkívüli gyorsaságból és mélységből származó kivételt le
számítva - , akkor a folyam a következő okokból kifolyólag 
jó természetes határ: 

Először is : a katonák és a hadianyag nem érkezhetne más 
úton , csak hajókon és hidakon. Márpedig, amint mondtuk, a 
hajókon való szállítá a leglassúbb, a be- és kirakás miatt. 
Egyébként azt is meg kell mondanunk, hogy egy ellenséges 
hadsereggel szemben könnyebb a folyón való átkelés hajókkal, 
mint hídon. Ezt példázza XII. Károlynak a Dünán való át
kelése, 378 ami mesterműnek számított a hadművészetben. Több 
hajóval egymás mellett, széles fronton már lehetséges az át
kelés. Erre azt felelhetik, hogy az ágyútűz szétverheti őket, 
de éppen úgy szétverhet egy hidat is. Azonkívül nem tudom 
elképzelni, hogy hogyan lehet hidat verni az ellenség tüzében, 
Ha azonban a hajókat tutajszerűen építenék s ellátnák őket 
gyapotzsák mell érttel, akkor nem kellene félniük az ágyú
tűztől. Az alakzatot úgy kellene felvenni hogy a katonák teljes 
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arcvonallal szállhassanak partra, s nem lenne arra szükség, 
hogy oszlopföből fejlődjenek fel. Ezen a módon lehetővé válna, 
legalábbis éjnek idején, szemtől szembe az ellenséggel átkelni 
a folyón. 

Valójában azonban itt nem az ellenség jelenlétében való 
erőszakos átkelésről van szó. Csak annyiban lehet a folyókat 
a támadó hadműveletek akadályainak tekinteni, ha azok olya
nok, hogy megnehezítik a szükségletek átszállítását, s ha bi
zonytalanná teszik az összeköttetést azzal a parttal, ahonnan 
az indulás történik, s ahol a bázis települ. 

Ha hajón történik is az átkelés, a másik parttal való össze
köttetés végett akkor is szükség van a híd verésre; a szállítás 
ugyanis gyorsabb hídon át, mint hajón, ahol számolni kell a 
be- és kirakodással. 

A híd azonban keskeny, egyszerre nem sokan kelhetnek át 
rajta. Több időt vesz igénybe, mint ha ugyanezt egy keskeny 
gyalogúton kellene megtenni, mert a hídon óvatosabban és 
lassabban kell járni, mint egy keskeny hágón a szárazföldön. 
Gyors folyású víz elmoshatja a hidat, különösen ha a folyó 
megárad. Összetörheti a jég is, s mindkét esetben megszakad 
az összeköttetés. Ha az ilyen állapot sokáig tart, s ha a had
sereg a túlsó partról kapja az utánpótlást, a helyzet veszélyes, 
é pusztulás fenyeget. 
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KÁROLY 
(Karl Ludwig Johann) 

osztrák főherceg 
(1771-1847) 

A kor legkiválóbb osztrák hadvezére és katonai teoretikusa, az osztrl\k hadsereg újjá 

szervezője. 1792 óta részt vett a francia Mbor(1ban. Különösen az 179-l-cs és 1796-os had
járatokban tüntette ki magl.t, ekkor több vereséget mért Moreau és .Tourdan seregeire. 
1707-ben Itáliába került, ahol, Jóllehet Napóleon nem tudta őt dönt/len megverni, 1797. 
április 18-án a leobeni fegyverszünet megkötésére kényszerült. 1799-1800-ban a Rajna 
melléki császári hadsereg f/lparancsnokává nevezték ki. 1800 decemberében megblzAst ka
pott az osztrák hadsereg megreformállisára. Reformjai főleg a hadkiegészltésben és harcá

szatban voltak jelentősek. 
I. Ferenc császár, Károly ellenvetésére nem figyelve, 1805-ben a még 6.tszervezés alatt 

álló osztrák hadsereggel lépeU háborúba Napóleon ellen, s ez az elhamarkodott lépés az 

osztrák haderő ulmi és ansterllW katasztrófájához vezetett. 

A vereség után Károly föberceg tovAbb folytatta reformtevékenységé t. Az 1809-es Mborű 

ban az osztrák sereg mAr csaknem egyenlő ellenfélként állt szemben a klttlnő francia had· 

sereggel. 1809. május 21-22-én A.epernnél Napóleon, Károly csapataival szemben, elszenvedte 
elsö nagy vereségét. 1lár hat héttel később, Jlllius 6-án Napóleon megnyerte a wagraml csatát, 

s ezzel a hadjáratot a maga Ja dra döntötte el, Károly főherceg és hadserege mindvégig szlvós 
és veszélyes ellenfélnek blzonyn)t. 

1810 után, főleg az udvari Intrikák következtében, Károly közéleti tevékenysége Is véget 

ért, s ezután már csak lrásalban foglalkozott katonai kérdésekkel. 

Károly főherceg legtöbb korU.rsánd.l korAbban és világosabban Ismerte fel a francia forrada 

lom katonai tanolsAgait. Elltélte és korszertltlennek tartotta az abszolút monarchlák zsol
dos seregeinek hadklegés.z!lái ~ hadművészeti elveit és gyakorlat{lt. Reformjaiban a „Ievée 

en maase"-t igyekezett u osztrák hadseregben Is m ghonosltani. Bár a harcászatban, elsö 
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művében még a vonalharcáezat hlve, az 1800-as években már a franciák oszlop- és csatár
harcászatára oktatta az osztrák csapatokat. Stratégiai nézeteiben a támadó, döntést kereső 
aktlv stratégia hlve volt, s azt nemcsak elméletben hirdette, hanem a gyakorlatban Is Igye

kezett megvalósltani. Reformjai az osztrák vezérkar szervezetét és kiképzését is megúj!tot
tAk. Rendk!vül fontosnak tartotta a katonai elmélet kidolgozását. Munkáiban megk!sérelte 
a háború törvényszer1lségeinek levonását. Óvott azonban attól, hogy e törvényszertlségeket 

a gyakorlatban sematikusan alkalmazzák. Nagy súlyt helyezett a hadtörténelem oktatására 
Is. A tisztek tovflbbképzésének javltására alapltotta 1807-ben a máig Is élő Österrelchlsche 
Milltllrlsche Zeitschrift clmtl katonai folyóiratot. Károly főherceg elméleti és szervező tevé

kenysége hosszú id6re megszabta az osztrák hadsereg fejlődési irányát. 1lár gondolatai nem 
mindenben érik el kortársai, Clausewilz és Jomini elméletének mélységét, a XIX. század 
egyik legtehetségesebb és legnagyobb hatású katonai szakértöje. 

Munkál közOJ: ,,A magasabb hadmt'lvészet alapelvei az osztrák hadsereg tábornokai 
számára" (Grundslltze der hOheren Krlegskunst für die Generale der österrelchlschen Armee. 
Wlen, 1806.), ,,A stratégia alapelvei, az 1706-os németországi hadjárat alapján" (Grundsatze 

der Strategie, erUluternt durch die Darstellung des Feldzuges 1796 ln Deutsch!and. 1lde 1-

3. Wien, 1813.), ,,Az első francia forradalmi háborúk története 1702-1707" (Geschlchte der 

ersten Kriege der französlschen Revolntion vom Jahre 1792-1797. Wien,18lfi.) és „Az 1799-es 

hadjárat története NémetorszAgban és Svájcban" (Geschichte des Feldznges von 1799 in 

Deutschland und ln der Schweiz. 1lde 1-2. Wien, 1810.) clmt'I műveket emelhetjdk ki. 
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A MAGASABB HADMŰVÉSZET ALAPELVEI 

(Grund,sii.tze der höheren Kriegskunst. Wien, 1806. 16-23. p.) 

E munkának az a célja, hogy tömören összefoglalja a had
művészetnek azokat a legfontosabb alapelveit amelyeket a 
vezénylő tábornokoknak általában követniük kell. 

A szerző ig?n boldo,g lesz, ha azzal hízeleghet majd magá
nak, hogy célJát legalabb részben elérte s ezzel kiérdemelte a 
szakértők elismerését. 

Első fejezet 

l. § 

ÁLTALÁ TOS ÉSZREVÉTELEK A HÁBORÚRÓL 

A háború a legnagyobb csapás, amely egy államot vagy 
nemzetet érhet. Az államfőnek s a vezénylő tábornoknak arra 
kell tehát törekednie, hogy minden rendelkezésére álló erőt 
azonnal, a háború kitörésekor mozgósítsanak s felhasználjanak 
ar~a,,,hogy a há~?rú a lehető legrövidebb ideig tartson, s hogy 
rruelobb kedvezoen dőljön el. 

Minden_ háborúnak az a célja, hogy előnyös békét érjen el. 
Mert csakis az előnyös béke lehet tartós és csakis a tartós béke 
~ehet~ boldoggá a nemzeteket, következésképpen csakis így 
erhetik el a kormányok igazi céljaikat. 

Ezt a nagy célt csak döntő ütközetekkel lehet elérni. A tá
bornok le~főbJ:> művészete abban rejlik, hogy helyesen ítéli 
meg, melyik p1llana ban milyen pontokon lehet kedvező ki-
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menetelre való legnagyobb valószínűséggel ilyen döntő csa
pásokat mérni az ellenségre. 

De az ilyen ponton is csak túlsúllyal lehet ily döntő csapást 
mérni. 

Mivel az egymással szemben álló hadseregek csapataik szá
mát illetően legtöbbször egyenlő erősek, csak egyetlen pont 
lehet a döntő, mert csak egy ponton egyesíthető a túlerő. 

Ezek a háború természetében rejlő, mégis döntő eredmé
nyekhez vezető alapelvek adják a hadművészet tulajdonkép
peni meghatározását; a művészet abban rejlik, hogyan tudunk 
a döntő ponton túlerőt képezni és alkalmazni. 

Ez az alapelv legyen minden tábornok vezérfonala, a leg
nagyobb hadműveletnél éppúgy, mint a legkisebb ütközetnél, 
mind a támadó, mind a védelmi háborúban és minden egyéb 
körülmény között. 

2. § 

A HADSEREGET ALKOTÓ FEGYVERNEMEKRŐL 

A fent említett alapelv megvalósítására a leglényegesebb 
eszköz a hadsereg. 

A hadsereg gyalogságból, lovasságból és tüzérségből áll, 
ezek ismét sor- és könnyűgyalogságra, sor- és könnyűlovas
ságra, sor- és könnyűtüzérségre oszlanak. 

Alkalmazásukat az egyes fegyvernemek természete és a 
terep minősége szabja meg. 

Mivel nincs olyan terep, ahol a gyalogság ne működhetne, 
ezért a teljesen sík területet kivéve, a gyalogság az egyedüli 
döntő fegyvernem s ezért neki kell a hadsereg zömét képeznie. 

A gyalogság magvát a sorgyalogság alkotja. Ez dönti el a 
győzelmet azáltal, hogy szilárdan védi a zárt őrhelyeket és az 
állásokat, az ellenséget bátran és határozottan megtámadja 
stb. A könnyűgyalogság viszont a sorgyalogságot biztosítja 
megrohanás ellen, körülveszi lánccal, ugyanakkor nyugtala
nítja az ellenséget, mivel természeténél fogva szétszórt tény
kedésre is alkalmazható. 

A 16 alkata határozza meg, hogyan kell a lovasságot alkal-
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mazni. Általában, mivel a lovasság fő tulajdonsága mozgásban 
és támadásban egyaránt a rend és a gyorsaság, csak nyílt 
terepen lehet előnyösen alkalmazni. 

Fedezi a gyalogság szárnyait és oldalait, sokszor helyre
állítja az elveszett csatákat, megrohamozza az ellenséges gya
logság oldalait és ezzel eldönti a győzelmet stb. 

Ugyanazokat az elveket kell a lovasság különböző nemeinél 
is figyelembe venni, mint amelyek alapján a sor- és könnyű
gyalogság különböző alkalmazását szabták meg. 

A könnyűlovasság fedezi a sorlovasság oldalait, alkotja az 
elő- és utóvéd, valamint az oldaljárőrök legnagyobb részét, s 
gyorsasága és könnyedsége folytán főként megrohanásokra, 
portyázásokra és általában a gerillaháborúra használható. 

A helyzet a tüzérségnél is ugyanaz, mint az előbb említett 
két fegyvernemnél. 

A nehézlövegek állások védelmére vagy megtámadására, a 
könnyűlövegek gyors mozgásokra és a könnyűcsapatok kísé
résére szolgálnak. 

Mindeme fegyvernemek alkalmazásánál azonban sohasem 
szabad figyelmen kívül hagyni azt az alapelvet, hogy mind a 
támadásban, mind a védelemben csak egy döntő pont van, s 
hogy csak valamennyi erőnek ezen az egy ponton való egyesí
tésével lehet döntő eredményeket elérni. 

3. § 

A HÁBORÚ KÜLÖNBÖZŐ FAJTÁIRÓL 

Kétféle háború van : 
1. Támadó háború (offenzívháború). 
2. Védelmi háború (defenzívháború). 
A csapatok határozott számbeli vagy minőségbeli fölénye 

vagy a hadszíntérül szolgáló terep jellegében rejlő nagy előnyök 
(előnyök, amelyek mesterségesen is előidézhetők, például egy 
sor erődítmény stb. útján) feljogosítják a hadvezért, hogy a 
háborút támadólag vívja, míg ezeknek a hiánya az ellenfelet 
védelmi háborúra kényszerítik. 
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Az előbbi minden tekintetben a legelőnyösebb, leggyorsabban 
vezet célhoz, s minden hadműveletet megkönnyít azáltal, hogy 
az ellenség ténykedéseit a támadó műveleteihez kénytelen 
alkalmazni. 

Semmi sem jogosíthat fel egy államot arra, hogy védelmi 
háborút vívjon, csak a kikerülhetetlen kényszerűség vagy 
annak biztos tudata, illetőleg mielőbbi kilátás arra, hogy a. 
politikai viszonyaiban beálló változások vagy a vezénylő tá
bornoka által mért döntő csapás következtében a védelmi há
borúból támadó háborúba mehet át. 

4. § 

A HADMŰVELETI TERVRŐL 

A hadműveleti terv készítésénél mindig szem előtt kell tar
tani a háború fő célját: az előnyös béke mielőbbi elérését_ 
Tehát mindenképp arra kell törekednünk, hogy döntő csapá
sokkal az ellenséget mielőbb békére kényszerítsük. 

Helyes hadműveleti tervet csak azután készíthetünk, mi
után pontos ismereteket szereztünk az ellenségnek és annak 
az országnak az erőforrásairól, ahol majd működnünk kell. 

Mind a támadó, mind a védelmi háborúban fontos szabály: 
sohase foglaljunk el a főerőkkel olyan hadműveleti vonalat 
vagy állást, ahol az ellenség közlekedési vonalain~hoz, ~aktá
rainkhoz, utánpótlásunkhoz stb. közelebb van, mmt m1. 

Az a tábornok, aki ezt a szabályt figyelmen kívül hagyja, 
gyakran a legszerencsésebb események után is olyan helyzetbe 
kerülhet, hogy minden elért sikert ki kell_ engednie a kezéből, 
és kénytelen siralmas és igen hátrányos visszavonulást végre
hajtani anélkül, hogy csatát vesztett volna. 
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6. § 

A TÁMADÓ HÁBORÚRÓL 

Támadó háborúban a tábornok főképpen arra törekedjék, 
hogy azokat az előnyöket, amelyek lehetővé tették számára, 
hogy támadó háborút viseljen, a lehető leggyorsabban kihasz
nálja. Döntő hadműveletekkel már eleve hiúsítsa meg az el
lenség szándékait, s tegye lehetetlenné, hogy az ellenfél valaha 
még fölénybe kerülhessen. 

E célból a hadjáratot a döntő ponton teljes erővel kell meg
indítani. Az állam többi határát ezzel szemben csak annyi 
csapattal kell megszállni, amennyi feltétlenül379 szükséges ah
hoz, hogy ezeket a területeket az ellenséges portyák ellen fe
dezzék és az ellenséget megakadályozzák, hogy a hadseregtől 
a háború folytatásához szükséges eszközöket elvonhassa. 

A hadszíntérül kiszemelt terület vagy nyílt, vagy erődítmé
nyekkel védett, át zeldelt vagy hegyes. 

Az a pont, amely ellen minden erővel elő kell nyomulni, 
mindenképpen az, amely bennünket a legrövidebb úton és 
leggyorsabban az ország belsejébe vezet anélkül, hogy eközben 
összekötő vonalainkat ve zély fenyegetné. 

Semmi sem kényszerítheti a tábornokot arra, hogy ettől az 
alapelvtől eltérjen. Első törekvése tehát az legyen, hogy a 
hadjáratot döntő csatával kezdje meg és az ellenséget arra 
kényszerítse, hogy ezt felvegye. Addig ügyeljen minden lépé
sére s a legnagyobb elővigyázatossággal haladjon előre. Ha 
azonban a csatát megnyerte, gyorsan és határozottan nyo
muljon előre, hogy a győzelmet kihasználja s az ellenségnek 
ne adjon időt arra, hogy magához térhessen . 

Nyílt terepen, ahol a túlerő hozhatja meg leginkább a dön
tést, ez a művelet a legki ebb nehézségbe ütközik. Átszeldelt 
és hegyes vidéken végzett hadműveleteknél már sokkal több 
fortély szüksége az előnyomuláshoz. Pontosan ismerni kell a 
terepet és minden egyéb, az ellenség által feltartóztatásunkra 
felhasználható eszközt. Ámbár itt is változatlanul érvényes 
az az alapelv, hogy a döntő ponton egyesített erőkkel működ
jünk, mégis csak a idék pontos átkutatásával, a hát és olda-
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lak biztosításával, különítmények kiküldésével és minden 
elővigyázatossági rendszabály kimerítésével lehet elejét venni 
annak a veszélynek, hogy az ellens~g váratla:1 mozdulatt~l 
rajtunk üssön, zaklatásokkal - amikhez neki„ a ter~p ~leg 
lehetőséget nyújt - tétlenségre kárhoztasson, sot netan v1sz
szavonulásra kényszerítsen bennünket. 

6. § 

A VÉDELMI HÁBORÚRÓL 

A védelmi háború alapelvei nagyrészt a támadó háború 
alapelveiből vezethetők le. 

A védelem fő célja az időnyerés, a birtokunkban levő ország 
megvédése és biztosítása ellenséges vállalkozásokkal szemben. 

Az első cél úgy érhető el, ha minden, _az ,ellenség részér~l 
mért döntő csapás elől kitérü?,k; a máso~k ugy, ~a az orsza9 védelme szempontjából dönto ponton mmden előteremthető 
erőt egyesítünk, és a megfelelő hadmozdulatokat jó állások 
választásával kötjük össze. 

Sok hadvezér esett abba a téves hiedelembe, hogy egy 
országot hosszú kordonok felállítás~val, ~ határ minden pon,t
jának megszállásával kell fedezme, s 1gy az egész orszag 
védelmét egy falu, egy kis terület védelmé~~k áldozták fel, s 
ezáltal minden előnyt az ellenség kezére 1atszottak, amely 
egyesült erőkkel egy pont ellen nyomult előre. . . . 

Ahogyan támadáskor a határ legelőnyösebb pont1am ln
vívott győzelmek vezetnek a további h6dí,tás~khoz, éppúgy 
védelemnél is a bajt csak azzal lehet„elháritam, ha_ ezeken a 
pontokon az ellenséget hatékony erovel tartóztat]l~k fel, _a 
határ többi részén pedig a portyázások ellen csak kisebb ki-
különített csapatokat használunk fel. ,, 

Ha az ellenség megoszlana, s több helyen nromulna elore, s 
ezáltal a túlerejével járó előny;t kezéb?l ki_~ngedné, akkor 
arról a pontról, ahol minden erőt egyes1thetu~k, az ellenség 
megoszlott részei megtámadhatók, ~egverhetok, s ezáltal a 
háborúnak egész más fordulat adhato. 
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Hegyes vidéken vívott védelmi háborúban sem szabad 

eltérni attól az alapelvtől, hogy az erőket a döntő helyen 

egyesítsük. Nem szabad, hogy megtévesszen az a látszólagos 

előny, amelyet az országba vezető bejáratok és szorosok védel

mében látunk. 
A hegység, amelyet védeni kell, vagy olyan, hogy azon 

csak egy fő hágó van, vagy több egyformán járható útja 

van, amelyeken az ellenség egészen a mi raktáraink összekötő 

vonaláig stb. nyomulhat előre. 
Az első esetben erre a szorosra kell erőink zömét felállítani . 

A megvédendő pontot ott kell megválasztani, ahol a benyomu

lás az ellenség számára természettől fogva a legnehezebb lesz. 

Az akadályokat műszakilag is szaporítani kell. 
Az elővéddel megszálljuk a hegységnek a nyílt terepre 

vezető kijáratát, nem annyira e pont megvédése céljából , 

mint inkább azért, hogy az ellenség mozdulatairól értesül

jünk, és a hibákat, melyeket esetleg elkövet, akár azzal, hógy 

támadásba megyünk át, akár bármilyen más módon, azonnal 

kihasználjuk. 
Ha a védendő hegység több, az ellenség számára egyfor

mán előnyös bejárattal rendelkezne, akkor a védelem n~gyobb 

nehézséggel jár, kivéve, ha a völgyek, amelyeken rendszerint 

az ilyen bejárati utak keresztülvezetnek, egymás között több 

összekötő úttal bírnak. 
Ha az utak, amelyek az ellenség előnyomulására szolgál

nak, olyan ponton futnak össze, amely nincs messze a hegység 

bejárataitól , akkor itt kell a hadsereg zömét egyesíteni. 

A szorosokat csak könnyűcsapatokkal kell megszállni, s ezek 

megtámasztására néhány különítményt előre kell tolni. 

Ha az ellenség e szorosok egyikét megtámadná, az előőrsök 

és különítmények mind a hadsereg felé vonulnak vissza, ne

hogy kitegyék magukat annak a veszélynek - ha az ellenség 

olyan szerencsés lenne, hogy az egyik ponton előnyomulhat - , 

hogy fő csapatuktól, összekötő vonalaiktól és raktáraiktól 

elvágják őket. 
A továbbiaka a helyzet és a terep természete fogja a 

vezénylő tábornok zámára előírni; azaz várható-e az ellenség 

azon a helyen, ahová a hadsereget felállították; tanúsítson-e 
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védekező magatartást, vagy pedig menjen az ellenség elé és 

támadja meg azt? Ez utóbbi a hegyi háborúban a leghelyesebb 

főleg amikor az ellenséggel szemben olyan előnyünk van' 

hogy a terepet és a vidéket jobban ismerjük, mint ő. ' 

Olyan hegység, amelyben az utak vagy egymással párhuza

mosan futnak, vagy pedig egyáltalán nem, illetve csak az 

ország belsejében érnek össze, azaz egymással nincs össze

köttetésük, igen ritka, s a legcélszerűbben csak úgy védhető 

meg, hogy a hadsereget e szorosok egyikén - lehetőleg azon, 

amely az ellenség összekötő vonalaihoz a legközelebb fekszik -

egyesítve állítjuk fel, a többi szorost pedig csak különítmé

nyek szállják meg. Ezáltal az ellenség számára lehetetlenné 

tesszük, hogy összekötő vonalainak legnagyobb fokú veszé

lyeztetés~ ~~lkül 1'.',alamilyen fontos vállalkozást hajthasson 

v~gre, mielott a fosereget meg nem verte, vagy legalábbis 

v_is_~~a nem sz~!ította. Célunkat akkor érjük el, ha rákénysze

r1t1uk ellenfelunket, hogy a legjobban megszervezett védel
münk ellen támadjon. 

Ha az ellenség olyan túlerővel rendelkezik, hogy nemcsak a 

fősereg ellen képes túlerőt állítani, hanem más pontokon is 

hathatósan tud tevékenykedni, a védelem lehetetlenné válik. 

7. § 

AZ ERÖDfTMÉNYEKRÖL 

A hadviselő hatalmak határain emelt erődítmények lénye

gesen megváltoztatják a háború körülményeit. 

Az erődítmények vagy csak az ország védelmére, vagy a 

támadó hadműveletek támogatására szolgálnak. 

A védelem célja az időnyerés. Ezt egy ország védelmére 

szánt erődítések építésénél sohasem szabad szem elől tévesz

t~ni. Úgy kell tehát az erődítéseket megépíteni, hogy az ellen

seg összeköttetéseinek és utánpótlásának kockáztatása nélkül 

ne hagyhassa őket könnyen maga mögött, következésképpen, 

hogy kénytelen legyen jelentékeny erőket visszahagyni ezek 

rnegfigyelésére, körülzárására vagy ostrom alá vétele céljá-
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ból, s hadserege ezáltal gyengüljön és képtelen legyen táma
dásra. 

Ez a szándék - nyílt terepen - csak úgy érhető el, ha az 
erődítéseket az országba vezető főbejáratoknál, olyan ponto
kon helyezzük el, ahol a főútvonalak az országba vezetnek, s 
az összekötő utak ö zefutnak, vagy hajózható folyóknál, 
különösen olyanoknál, amelyek merőlegesen szelik az ország
határt, s így mindkét fél részére összeköttetésül és támaszul 
szolgálhatnak stb., továbbá ha az erődök befogadóképessége 
olyan nagy, hogy tekintélyes helyőrséget fogadhatnak be, s 
mindennel bőségesen elláthatók, ami a védelemhez szüksé-

ges.Az erődítések c ak akkor lehetnek kicsik, ha egyedülálló 
pontok, mint pl. hegyvidéken egy szoros stb. védelmére épít
jük. Minthogy az ilyen létesítményekkel szemben támasztott 
követelmény gyakran igen csekély eszközzel elérhető, ezért 
csak a legszüksége ebb építkezésekre kell szorítkozni. Ezek 
számára a helyet a természet jelöli ki, vagyis ott, ahol fel
adatukat a legkönnyebben teljesíthetik. 

A támadó hadműveleteket támogató erődítéseknél, külö
nösen azokat a helyeket kell tekintetbe venni, ahonnan a 
támadó háborút lehet és kell vezetni az ellenség ellen, tehát 
az ellenség országába vezető főbejáratokat, amelyekhez saját 
összekötteté ünk vezet. Szükséges, hogy az erődítések jelentős 
raktárakkal rendelkezzenek, s úgy kell őket építeni, hogy bal
siker esetén képesek legyenek a hadsereg visszavonulását 
fedezni, az ellenség előnyomulását pedig feltartóztatni. Szóval 
tekintélyes nagy ágúaknak kell lenniük. · 

Egy ország határán épített erődítések fekvése és nagysága 
tehát a hadmű eletek menetét mind támadásban, mind véde
lemben meghatározza. 

Egy erődítés o troma mind a harcoló, mind a fedezésére 
rendelt had ereg teteme. részét elvonja; ostromra tehát csak 
akkor szabad vállalkozni, ha a mi haderőnk és az ellenség had
ereje között igen nagy az aránytalanság; következésképpen 
sohasem szabad addig hadjáratot ostrommal kezdeni, míg az 
ellenség felett döntő csatát nem nyertünk; kivéve azt az egyet
len esetet, amikor az ellenség oly rossz helyzetben van, hogy 
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biztosan számolhatunk azzal, hogy az erődöt hamarább fog
laljuk el, mielőtt az bármit is tehetne felmentésére. 

Hegyi háborúban a főbejáraton vagy a mellékszorosokon 
levő erődítések fekvése szabja meg, hogy melyiket vegyük 
ostrom alá, s melyiket zárjuk pusztán körül; nyílt terepen 
viszont ez attól függ, hogy egy vagy több erőddel kell-e szá
molnunk, s ezek nagyok-e vagy kicsinyek. 

Kis erődre, amely nem az ország főbejáratát fedezi, nem 
kell nagy súlyt helyezni, mert jelentéktelen kikülönített csa
pattal megfigyelhető vagy körülzárható. 

Ha ellenben nagy az erőd, s jelentékeny helyőrséggel, rak
tárakkal stb. rendelkezik, következésképpen nemcsak az ellen
ség országát védi, hanem szerencsés körülmények között még 
olyan segédeszközöket is tud a hadsereg rendelkezésére bocsá
tani, hogy a háborút védekezőből támadóvá tudná változ
tatni, akkor haladék nélkül ostrom alá kell venni, s a fősereg
gel egyetlen fontos lépést sem szabad addig tenni, amíg el nem 
foglaltuk. 

Több kisebb erődnél a legfontosabbakat kell elfoglalni, 
hogy ezáltal a többit elszigeteljük. Csakis akkor lehet a fősereg
gel előnyomulni, ha a legkedvezőbb fekvésűeket elfoglaltuk, s 
a többit képtelenné tettük arra, hogy együttesen egységesen 
működjenek, s ha ezeket kevés csapattal körül tudjuk zárni, és 
meg tudjuk akadályozni, hogy összekötő vonalaink ellen bár
mit is tehessenek. 

Ha az ellenséges határokat egy vagy több sor erőd fedezi, 
fontolóra kell vennünk, melyek azok, amelyek kedvezőtlen 
helyzetben ránk nézve a legveszélyesebbek lehetnek, amelyek 
összekötő vonalainkon, az ország főbejáratain stb. fekszenek. 
Ezeknek az ostrom alá vételével, illetve elsősorban annak az 
erődnek az ostromával kell kezdeni, amelyik a saját országunk 
felé vezető főbejáraton fekszik, s lehetőleg a legnagyobb. 
Csak ezek elfoglalása után lehet az ellenséges ország belsejébe 
a siker reményében előnyomulni, ha a mi határaink tökélete
sen fedezve, utánpótlásunk, összeköttetéseink, raktáraink 
biztosítva vannak, s ha olyan bázist teremtettünk magunk
nak, ahonnan nyugodtan előnyomulhatunk, és kedvezőtlen 
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,események bekövetkeztekor nemcsak hátrány nélkül vonul
hatunk vissza, hanem becsülettel védekezhetünk is. 

A hadvezér soha, még a legnagyobb szerencse esetén sem 
hagyhatja figyelmen kívül azt a fő szabályt: ne tegyen egyet
len olyan lépést se, ami balszerencse esetén veszélyesebb lehet, 
mint amekkora előnnyel a siker járna. 

8. § 

A TÉLI HADJÁRATOKRÓL 

A téli hadjáratok a legtöbbször a hadseregek majdnem 
kikerülhetetlen romlá ával járnak. Ezért csak akkor szabad 
rájuk vállalkozni, ha az önvédelem parancsolja, vagy olyan 
előnyök kínálkoznak, amelyek ezt a hátrányt felülmúlják. 
Pl. ha az ellenséges hadsereg olyan vereséget szenvedett, hogy 
a hadjárat téli folytatásával teljes megsemmisítésére nyílhat 
alkalmunk, vagy területeket hódíthatunk, vagy annyira be
hatolhatunk az ellenség országába, hogy békére kényszerít
hetjük, vagy ha támogatásra számíthatunk abban az ország
ban, vagy olyan termé zeti jelenségek lépnek fel, amelyekből 
csak előnyt húzhatunk, ha ezeket késedelem nélkül kihasz
náljuk. Pl. a fagy, amely a vizek befagyásával minden aka
dályt elhárít utunkból, vagy ha az ellenség téli szállásait oly 
<Jélszerűtlenül választotta volna meg, hogy azokat előnyösen 
megtámadhatjuk, é módunkban áll szállásait lerombolni, 
hadseregét szégutra ztani és felőrölni. 

Ilyen hadjáratoknál vagy vállalkozásoknál a vezénylő 
tábornoknak minden lehetőt fel kell használnia csapatai támo
gatására, hogy fáradságukat, vesz6dségUket, ami az ilyenfajta 
vállalkozásoktól elválaszthatatlan, megkönnyítse és elvisel
hetővé tegye, amivel azt a nagy előnyt is eléri, hogy a had
sereg pusztulását legalább részben el tudja hárítani. 
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Második fejezet 

5. § 

MILYEN VÁLTOZÁSOKAT HOZTAK A LEGUTOLSÓ 
FRANCIA HÁBORÚK A HADVISELÉSBEN? 

(Grundsatze der höheren Kriegskunst . Wien, 1806. 46-47. p.) 

A legfőbb változások, melyeket a legutóbb lefolyt francia 
h~borúk a hadviselés módjára gyakoroltak - a csapatok, 
kovetkezésképpen a hadseregek nagyobb mozgékonyságán 
alapultak. Ezt egyrészt a szükségesség, másrészt a francia 
nép nemzeti sajátossága hozta létre. 

A forradalmi háború hirtelen támadt, anélkül, hogy ezt a 
hadseregek felállítására és élelmezésére irányuló kellő elő
készületek megelőzhették volna. Innen eredt a harácsolási 
rendszer mind a saját hazában, mind az idegen országokban 
ebből pedig a gyorsabb, váratlan mozdulatok lehetősége követ~ 
~ezett. Nem volt többé szükség oly jelentékeny raktárakra, s 
1gy a hadsereget minden mozgásnál annyira akadályozó éle
lemszállítás csökkenthető volt. 

A francia hadseregeket nagy sietséggel besorozott parasz
tokból állították össze. A katonai kiképzés legnehezebbikét, 
a zárt rendben való mozgást rövid idő alatt nem lehetett nekik 
megtanítani, ezért kihasználták természetadta merész, könnyű 
felfogású könnyelmű jellemüket, és hagyták, hogy szétszórva 
harcoljanak. 

Eleinte ezek a változások szükségképpen jöttek létre; a 
következő hadjáratokban már megszervezték, majd rend
szerré fejlesztették őket, s ezt - mivel a francia hadseregek 
az ezáltal elért gyorsasággal minden mozdulatnál döntő fö
lényt biztosítottak maguknak - a többieknek is át kellett 
venniük. 

A sok, egymást gyorsan követő menet s a távoli ellenséges 
m~zdulatok oly nagy befolyást gyakoroltak a hadseregek fel
álhtá ára és nagyobb távolságra végrehajtott hadmozdulatok 
tervezésére, ami eddig ismeretlen volt. 
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A csapatok nagyobb mozgékonysága, párosítva a csatár
harccal,380 megváltoztatta az állásművészetet, és megnehezí
tette a védelmi háborút, mert azok a vidékek, amelyek a had
seregek eddigi felállítá.sa és harcmodora miatt hozzáférhetet
lenek és áthatolhatatlanok voltak, s ezért a szárnyak meg
támasztására szolgáltak, vagy egyáltalán meg sem szállták 
őket, most már nem képeztek akadályt, rajtuk nemcsak egyes 
csapatok, hanem egész seregek is átvonulhattak. 

Ez a változás sokakban azt a tévhitet keltette, hogy csak 
akkor érezhetik magukat biztonságban, ha csapataikat min
den pontra elosztva mindent megszállnak, míg mások - min
den újítás ellenzői - csapataiknak az ütközet alatt történő 
legkisebb szétosztását is károsnak és céltalannak tartották. 
. A megfontolá:5 és, t_ap~ztalat minden katonában egyre 
mkább meg fogJa erős1tem azt az alapelvet, hogy erőit ott, 
ahol döntést kell elérni, ne ossza szét. A szükség be fogja bizo
nyítani annak a fontosságát, hogy a csapatokat együtt kell 
tartania ahhoz, hogy hadmozdulatokat hajthasson végre, 
mert ha erejét a döntő ponton egyesítette, még a számbeli 
fölényben levő, de szétosztva felvonuló ellenség sem tud rá 
döntő csapást mérni , sőt, az ellenség kiteszi magát annak a 
veszélynek, hogy teljesen szétszórják. De ha teljes erejével a 
legveszél_!~ebb hely~n támad, az ellenség többi részét pedig 
csak lekoti, s h.a a tamadást helyesen szervezte meg, a többi 
ellenséges osztag a megtámadottnak csak késve jöhet segítsé
gére, tehát a támadás alatt megmentésére vagy kivágására 
semmi döntőt végrehajtani nem tud. 

Más~észt, ~a tapasztalatainkra hallgatunk, ismerve az 
emben bátorsagot, be kell vallanunk önmagunknak - főleg 
hosszú háború után - , hogy ritkán találunk annyi lelkierőt a 
csapatnál, hogy zárt rendben marad azalatt, amíg az ellenséges 
csatárok körülrajozzák, tüzükkel nyugtalanítják, és arc
vonalukból ki-kilőnek egy embert. 

Az efféle ellenséges csatárok tüzének kitett arcvonal rövi
~esen magától szétszalad, vagy azért, hogy rendezetlenül száll
JOn ~zembe ellenfelével, abban a tévhitben, hogy így véde
kezm t~d ellen~, s távol tudja magától tartani, vagy azért, 
hogy sa1át magat mentse. De vajon az ellenség részére nincs-e 
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biztosítva a győzelem, ha csatárai mögött zárkózottan elő
nyomuló tartalékokkal rendelkezik 1 

Szükséges tehát, hogy olyan ellenséggel, amely csatárokkal 
rendelkezik, hasonló fegyvernemet állítsunk szembe, cs3:k az 
a lényeg, hogy helyes arányokat határozzunk meg; ?11ly~n 
erősek legyenek azok az alakulatok, amelyeket a csatarozas
hoz használunk fel. Emellett azonban azt az alapelvet sem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy csatárokként csak az erők 
kis részét szabad alkalmazni, a nagyobbik rész döntés céljá
ból mindig zártan tartalékul maradjon. Ennek az aránynak a 
megállapítása a saját és ellenséges cs~patok erejét~! és ne_mé
től, a tereptől, amelyen a harc lefolyik stb., egyszoval mmd
attól a helyzettől függ, amelyben vagyunk. 

Amit az elővédek és előhadak nagyban csinálnak, azt végez
zék kicsiben a csatárok. Foglalkoztatniuk kell az ellenséget, 
ki kell fárasztaniuk, zavarba kell hozniuk, csatárait távol kell 
tartaniuk, az ellenséges állást és a hozzá veze~ő utakat fel 
kell deríteniük. Egyszóval az okos hadvez~r mmd tái_nadás
nál mind védelemnél a csatárokat arra fogJa használm, hogy 
a döntő ütközetet bevezessék, s azt a hatást, amelyet a zárt 
sereg el5nyomulásának és tüzének keltenie kell, ezzel úgy
szólván előkészítse, de dönteni mindig zárt csapatokkal fog. 

499 



A FŰSZÁLLÁSMESTERI TÖRZSRŰL381 

(Grund.aatze ... 175-180. p.) 

A hadsereg egyes tagjainak kötelmeit azok az időbeli viszo
nyok szabják meg, amelyek között hivatásukat gyakorolják. 
Ezek kétfélék: A béke az előkészítés ideje, a háború a kivitelé, 
a feladatok mindkét esetben más és más irányúak. Az aláren
delt haderő egyetemes áttekintése és irányítása teljes mérté
ben igénybe veszi a vezetők, elsősorban a legfőbb hadvezér 
teljesítőképességét. Döntéseiket azonban csak számos, sok
oldalú, sokszor csekélységnek látszó részlet összhatására ala
píthatják. Ezek összesítéséhez, életrekeltéséhez segéderőkre 
van szükség, akik megszabadítják azoktól a terhektől, ame
lyek ezek az átfogó elhatározások csorbítása, nagyobb terve
zések megszakítása vagy zavarása nélkül nem tudnának 
elvégezni. 

Erre a feladatra a főszállásmester és a többi vezérkari tiszt 
hivatott. 

A főszállásmester áll legközelebb a hadvezérhez, aki teljesen 
rendelkezik vele. Hatásköre egy alakulathoz sem köti. 

A hadvezér határozza el, mi és hogyan történjék, a segéderő 
úgy dolgozza ki ezt az elhatározást, hogy minden alárendelt 
megkapja a megoldandó feladatot. A hadvezérnek ott a helye, 
ahonnan az egészet a legjobban áttekintheti és vezetheti. 
A főszállásmester azokra a pontokra siet, ahol megállapít
hatja a parancsnok számára fontos körülményeket. Röviden: 
az egyik a vezető, a másik az alárendelt, kivitelező , a had
vezér szeme és tolla, második énje, első segédtisztje. 

Hogy a főszállásmester ennek a célnak tökéletesen meg-
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feleljen és ne léphessenek fel gátló súrlódások, neki kell a 
vezénylő tábornok utáni - valamennyi tábornok felett álló 
- legmagasabb állást betölteni, é~ szükséges, hogy a had
sereg minden ága és intézménye neki legyen al~rendelve. A leg
utóbbi időben erre a legjobb példa Berthier tábornok. 382 

ű volt Bonaparte után az első a hadseregben. Egyetlen elhatá
rozás sem indult ki őtőle, de hadvezérének minden elhatáro
zását tökéletesen fogta fel, kimerítően dolgozta ki, és fárad
hatatlanul hajtotta végre. 

Ahogy a hadvezérnek, éppúgy a többi tábornoknak is szük
sége van néhány segéderőre, ,aki~ minden olyan adato~ össze
gyűjtenek, amelyek az elhatarozashoz, a parancsok adasához, 
az ellenőrzéshez és a végrehajtás megkönnyítéséhez szüksége
sek. Ez utóbbit azáltal érik el, hogy az egyes különítmények 
parancsnokait kioktatják, milyen utakon menjenek, hol üsse
nek tábort, hogyan hárítsák el útjukból az akadályokat, hol 
állítsanak ilyeneket az ellenség elé stb. 

Ezeknek a feladatoknak teljesítésére a tábornokok mellé 
vezérkari tiszteket osztanak be, akik a szó szoros értelmében 
seo-édtisztjeik lesznek. Eddig az a szokás volt érvényben, 
hogy minden tábornoknak rajtuk kívül még egy saját segéd
tisztje is volt. Ez számos súrlódáshoz és hátrányhoz vezetett, 
amit a vezérkari és segédtiszti beosztás egybeolvasztásával el 
lehet kerülni. Ha ezeket a tiszteket mindig a hadvezér nevezi 
ki akkor mindkét fél - a tábornok és segédtisztje - képes
ségei hasznos egyensúlyba fognak jönni, nem pedig, aho~y 
az most elég gyakran előfordul, rokonság vagy protekció 
révén tehetségtelen emberek jutnak ilyen álláshoz, amelyben 
aztán sokan az udvarmester szerepére alacsonyodnak le, és 
tulajdonképpeni beosztásukban más tisztekkel kell őket 
pótolni, akiket viszont az ezredektől vonnak el. , . ,, 

A háborúra való előkészületek, amelyek békes 1doben a 
vezérkar feladatához tartoznak, a következők: 

1. Megfelelő tisztek kiképzése erre a feladatra; 
2. a hadviseléshez szükséges adatok gyűjtése. 383 

Helyes lenne, ha azok a tisztek, akik vezérkari továbbkép
zést szeretnének kapni, a katonai akadémiákból kilépve, a 
főszállásmester és törzsének legmagasabb beosztású tisztjei 
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előtt vizsgáznának, hogy bebizonyítsák, rendelkeznek-e a 
kellő tulajdonságokkal. Például, hogy: 

1. Az adott helyzetet azonnal felismerik és helyesen érté
kelik-e? 

2. Hogy írásban és szóban világosan és gyorsan ki tudják-e 
magukat fejezni ~ 

3. Hogy a tanultak szellemét olyannyira magukévá tették-e, 
hogy azt a körülményeknek megfelelően gyakorlatilag is 
végre tudják hajtani? 

Azokat, akik a követelményeknek megfelelnek, elő kellene 
jegyezni vezérkari szolgálatra, de őket erről nem kellene tájé
k~ztatni?. ho~y-~den h~tr~nyos önhittségtől megóvjuk őket. 
Mint a tobb1 novendék, ok 1s ezredekhez kerülnének beosztás
ba, de nem azzal a céllal, hogy állandóan ugyanannál a 
fegyvernemnél szolgáljanak, hanem először a gyalogságnál, 
majd meghatározott idő után a lovasságnál, s végül a tüzér
ségnél szolgáljanak. fgy nemcsak a fegyvernem lényegét, szel
lemét, szokásait ismernék meg, hanem azokat az ösztönző 
rugókat is, amelyek a katonák erkölcsi erejét növelik. S meg
tanulnák a katonákkal való bánásmódot is. Azokat a tiszte
ket, akik e szolgálattétel alatt nem tanúsítanak különösebb 
előmenetelt, vagy csak kevés igyekezetet mutatnak, meg
hagynák a csapatoknál, a jobbakat pedig a vezérkarba oszta
nák be. Ott - tehetséges tisztek vezetésével - az eddig tanul
takat magas~bb s~inten kellene továbbfejleszte?iük; meg 
kellene kapmuk mmdennek a megokolását a legujabb had
történelemből vett példák alapján; különböző feladatokat 
kellene megoldaniuk; s végül minden kivonuláson részt kellene 
venniük, és minden szolgálatot el kellene látniuk, amiben 
majdan mint segédtiszteknek vagy vezérkari tiszteknek 
részük lesz. 

Csak ilyen tanfolyam elvégzése után lenne szabad a tisztek
nek végleges beosztást kapniuk, éspedig egy részük a tábor
nokok és hadtestparancsnokságok mellé segédtiszti beosztást 
kapna, a legtehetségesebbek pedig a főszállásmester mellé 
kerülnének. Az utóbbiak későbbi alkalmazásuk során maga
sabb kiképzést is nyernének úgy, hogy az anyaországot és a 
külföldet beutaznák és leírnák, megtekinthetnék az idegen 
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hadseregeket, azok felszerelését, újításait és kísérleteit, végül 
pedig háborút viselő hadseregekhez küldenék ki őket, hogy 
jelen legyenek ezek hadjáratainál stb. 

Miután a vezérkari tisztek ily módon elérték a kiképzés leg
magasabb fokát, nem lenne szabad állandóan ugyanabban a 
szolgálati beosztásban maradniuk, hanem bizonyos idő után 
ismét közvetlenül a csapathoz kellene őket beosztani. Ennek 
a módszernek az a haszna lenne, hogy a képzett emberek a 
hadseregben is terjesztenék az ismereteket, nem idegenedné
nek el a csapattól, gyakorlat útján fejlesztenék képességüket, 
hogy tudásukat gyorsan és célszerűen hasznosítsák ... 

Noha a tényleges vezérkari szolgálathoz szellemi és fizikai 
képesség egyaránt szükséges, vannak azért olyan beosztások 
is, amelyeket e tulajdonságok egyikének hiánya esetén is el 
lehet látni. De vannak olyanok, amelyek nélkülözhetetlenek 
a katonai vezetés számára. Ilyenek: 

1. Térképek és tervek felvétele, megrajzolása, helyesbítése. 
Ezek kiváló teljesítése nem kíván ugyan ragyogó tehetséget, 
viszont fáradhatatlan szorgalmat és nagy pontosságot igényel. 

2. Háború esetére szükséges adatok, iratok gyűjtése, meg
őrzése, kiegészítése, egyszóval a hadi levéltárak gondozása, 
továbbá katonai munkák megítélése, hadtörténelmi és tudo
mányos közlések ismertetése - oly foglalkozás, amelyeknél a 
fizikai erő ugyan nélkülözhető, de a képesség és a tudás nem; 

Az itt előrebocsátott általános nézetek után a vezérkart 
- az elvégzendő munka szempontjából - három részre lehet 
felosztani, éspedig: 

1. A segédtiszti hivatalban, a főszállásmesternél, valamint 
az iskolában - mint tanárok és növendékek - beosztott 
tisztekre; 

2. térképészekre vagy ahogy a francia hadseregben nevezik 
őket - ingénieur géographe-okra; 

3. olyanokra, akiket a hadi levéltáraknál alkalmaznak. 
Mivel ezeknél az ügyosztályoknál a hivatás betöltéséhez 

más-más tulajdonság szükséges, ezért ezeknek egymástól 
elválasztva, önállóan kellene működniük, és sem hosszú szol
gálati idő, sem jó használhatóság ne jogosíthasson fel senkit 
arra, hogy bárkit is az egyiktől a másikhoz helyezzenek át, 
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még kevésbé, hogy előléptessék. Csak egy összekötő pont 
lehet a főszállásmester személyében, aki valamennyiük mun
káját egy közös cél érdekében vezeti. 

Kívánatos volna, hogy már békeidőben a legfőbb hadvezér 
után következő első beosztás a főszállásmesteré legyen, és ezt 
azzal a személlyel töltsék be, akinek ezt majd a háborúban is 
el kell látnia. Ez azonban lehetetlen ott, ahol nemcsak egyetlen 
ember áll az egész haderő élén. Ha a haderő vezetését az állam 
és hadsereg rovására egy egész udvari hivatalra384 bízzák, 
akkor ezt a fontos állást békeidőben alacsonyabb rendfoko
zatú tiszt is elláthatja, jóllehet eµben az esetben is kívánatos, 
hogy azokon a kollégiumi üléseken részt vegyen, ahol szakmá
jába vágó kérdéseket tárgyalnak meg. 

A XVIII. század második felében és a XIX. század elején 
az osztrák vezérkar csak kis mértékben felelt meg az itt leírt 
elképzelésnek. 

Miután a hubertusburgi béke385 véget vetett a hétéves 
háborúnak, Lacy lángesze a káoszból a kornak megfelelő 
formába szervezte át a hadsereg valamennyi intézményét. 

Ámbár a viszonyok azóta megváltoztak - pedig a formák
nak kizárólag ezek adnak értéket - mégis csökönyösen kitar
tottak mellettük. Ez történt a vezérkar megszervezésénél, 
alkalmazásánál és értékelésénél is. 

1763-ban hiány vol térképekben. Olyan emberek, akik 
ilyeneket készítettek volna, éppoly ritkák voltak, mint azok, 
akik a haditudományból többet tudtak a szolgálati és gyakor
lati szabályzatok tartalmánál. Azt, aki ezt a kettőt vagy akár 
csak az egyiket is tudta, már valami különleges embernek 
tekintették, előráncigálták és felvették a vezérkarba, pedig 
éppen csak hogy kikerült az iskolából. 

Ekkor állandóan térképezésre használták őket. A háború 
kitörésekor viszont visszahívták a hadseregbe, és csapatszol
gálatra osztották be őket. 

Mivel pedig ezeket a tiszteket - attól való félelmükben, 
hogy pótolhatatlanok - a vezérkartól békeidőben nem enged
ték el, ebben a beosztásban léptették elő őket a legalsó rend
fokozattól a magasabbig. Ennek következménye az lett, hogy 
többségük pusztán térképész szakember maradt, emlékezeté-
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ben legfeljebb a hadvezetésnek néhány, az iskolában tanult 
alapelve rögződött, de ezek alkalmazását nem ismerte. 

Azok viszont, akiket a puszta rajzolás nem elégített ki, ok
vetlenül képzelőerejük játékának engedték át magukat. Fo
galmaik, melyeket sem a gyakorlati alkalmazás, sem pedig 
kipróbált és művelt emberekkel való érintkezés nem tisztá
zott, összezavarodtak. 

Ahogy az rendszerint történni szokott, a tömegeknek annál 
inkább tetszettek, minél zavarosabb és minél több elképzelés
sel álltak elő. 

Így terjedt el jó hírük a hadseregben, ugyanakkor zavaro
dottságuk és önhittségük annyira megnőtt, hogy lenézték az 
egyszerű embereket, az egyszerű fogalmakat és részleteket, 
amelyek együtthatása képezhet csak erőteljes egészet. 

Csoda hát, ha ilyen iskolából kevés használható ember~ 
viszont annál több, az osztrák fegyverekre vészt hozó név 
került ki? 

Növelte a bajt, hogy tényleges háborús beosztásba lépé
sükkor előítéleteik számos bizonyítéka nyilvánvalóvá lett. 

A legtöbb tábornok, akikhez beosztották őket, felcserélte 
saját parancsnoki szerepét a vezérkari tiszt szerepével. Fel
tétel nélkül elfogadták vezérkari tisztjeik kijelentéseit, rész
ben mert fölényes tudást tételeztek fel róluk, részben pedig 
tunyaságból, tudatlanságból vagy a felelősségvállalástól való 
félelemből. Gyakran lehetett látni, hogy jelentős csapategysé
get parancsnokával együtt egy fiatal hadnagy vezetett, és 
nem egy tábornok úgy vélte, hogy a legnagyobb balfogásokat 
azzal a mentegetőzéssel tisztázhatja: a vezérkari tiszt így dön
tött. 

E zavarok egy részéért az államigazgatás is felelős. 
Ahogy a nagy tömegek, az államigazgatás is nagy tehetségű 

férfiaknak tartott puszta szeleburdiakat, és a legnagyobb biza
lommal használta fel őket a legfontosabb pillanatokban. 

Sok magas rendfokozatú, kiváló férfi került ilyen empiriku
sok386 vezetése alá. Sokszor utaltak hadvezéreket, akik pusz
tán magas származásuk-, hosszú szolgálati idejük- vagy akár 
alacsonyabb beosztásban tanúsított vitézségükért kerültek 
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magas állásba, olyan főszállásmesterhez, aki csak ezredes 
volt. 

Ez az intézkedés megbénította mindkét fél erőkifejtését, és 
számos, igen hátrányos súrlódáshoz vezetett. Még a legelszán
tabb parancsnok sem merészel javasolni vagy kezdeményez
ni, ha a kivitelezés nincs feltétlenül kezében, éppen így nem 
lehet a gyenge hadvezért állandóan úgy körülbástyázni, hogy 
az elkövetett hibákért a felelősséget kíméletlenül rá ne lehes
sen hárítani. 

Rendszerint minden balsikert a főszállásmester terhére 
írtak, s ha visszarendelték, s egy teljesen más tulajdonságok
kal rendelkező utóddal pótolták, ez az intézkedés minden 
esetben káros gyümölcsöket termett. Ily módon több, egyéb
ként tiszteletreméltó férfi vesztette el dicsőségét és használ
hatóságát. Előbb saját magukra utalva helytelen irányba 
indultak, s utána meg nem felelő állásba helyezték őket. 

Bárcsak az említett tapasztalatokat arra használnák fel 
Ausztriában, hogy a béke adta szabad idő alatt kiváló vezér
kart szervezzenek, amelyhez eddig sem hiányzott az ember
anyag, csak a vezetés.387 
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GERHARDTJOHANN 
DAVID SCHARNHORST 

(1755-1813) 

Porosz tábornagy, a porosz hadsereg egyik nagy űjjl',szervez6je. Nem porosz és nem 
nemesi amrmazr.s11, csak 1802-ben kapott nemességet. Katonai pályafutását a hannoveri 
hadseregben kezdte el. Hamar kitdnt elméleti felkészültségével, jó elóadóképességével, ezért 
k(ll6nféle •katonalskol!lkban, többek között a hannoveri tüzértisztképzó iskolában oktató
munkát végzett. 1794-ben 6rnagyi rangban a vezérkarhoz osztották be. Paraszti szr.rmazt.sa 
gl',tolta további elllmeneteli leheUíeégét, ezért 45 éves korában alezredesként átlépett a 
porosz hadseregbe. 1804-ben már ezredes, az 1806-1807-es hadjáratban Braunschweigl 
Ferdinánd fllherceg vezérkari fllnöke, 1807-ben Preussisch-Eylaunál eredményesen harcott 
a franciák ellen. 

Még ugyanebben az évben vezérllrnagy s a Katonai Újjászervezési Bizottság (MilltAr
Reorganisatlons Komisslon) elnöke. Boyennel és Gneisenauval együtt ó irányttotta a porosz 
hadsereg djjászervezéeét. Az által!lnos védkötelezettség bevezetése Poroszországban, a 
Landwehr (honvédség) és a Landsturm (népfelkelés) megteremtése, a tisztképzés megrefor
mál6.sa, a vezérkar 11.jjászervezése s a forradalom harcászati űjltásai (a vonalharcászat 
megsz(lntetése, a ceatárláno és az oszlop bevezetése) Soharnhorst nevéhez ftlzlldött. 1810-ben 
a Hardenberg-korm(my had(lgymlnlezterévé nevezték ki. 

Soharnhorst mint szervezi! a legnagyobbak közé tartozott. Rendklvül alaposan ismerte a 
hadtörténelmet, s reformjait a történelem, valamint saját korának tapasztalataiból alkott& 
meg. Mdszaki és gyakorlati Ismeretei Is figyelemreméltóak voltak. Munkássága azonban első
sorban nem elméleti jellegd. Bár számos munkájában törekedett a hadtudomány alapelveinek 
feldolgozására, legnagyobb érdeme a hadsereg teljes megreformálásában mutatkozott meg. 

Legfontosabb munkAi: .,Katonatisztek kézikönyve a hadtudományok alkalmazott részei
nek elsajátltáaára" (Handbuoh f(lr Offlziere in den angewandten Tellen der Kriegswissen
schaften. Bde 1-3. Hannover, 1787-1790.), .,Katonai elmélkedések" (MU!t!lrische Denk
wllrdigkelten. Bde 1-5. Hannover, 17117-1805.). 
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A TUDOMÁNYOS ISMERETEK 
HASZNOSSÁGÁRÓL, 

AZ EZEKKEL SZEMBEN MEGNYILVÁNULÓ 
ELŐÍTÉLETEKRŐL 

ÉS A RENDSZERES TANULÁSRÓL 

(Ausgewahlte Militarf,'lche Schriften. Hrag. v. K. v. der Goltz. Dresden, 1901. 
64-67. p.) 

(Militarische Klasaiker dea ln- und Au.slandea. Bd. 2.) 

Jóllehet a tüzér- és mérnöktisztek száma igen nagy, mégis 
gyakran hiány van belőlük. Éppen ezért szükséges, hogy a 
gyalogos tisztek szerezzenek meg bizonyos tüzérségi és mér
nöki ismereteket, hogy szükség esetén el tudjanak látni ilyen 
jellegű feladatokat is. De enélkül is szinte állandóan képesek
nek kell lenniük arra, hogy egy állást elsáncoljanak, elfoglal
janak és megvédjenek. Ez pedig megkívánja, hogy a had
művészet erre vonatkozó részének legalább elemi ismeretei
vel rendelkezzenek, s vajon, ha magasabb állásba kerülnek 
nem lesz majd nekik kellemetlen, hogy olyan munkát végez
zenek, amihez nem értenek? 

Vajon milyen bizalommal és tisztelettel viseltetnek a csa
patok az olyan elöljáró iránt, aki lépten-nyomon elárulja, 
hogy vaktában vezeti őket. Aki vakmerően veszélynek teszi 
ki őket, s aki nem képes arra, hogy elbírálja azok munkáját, 
akik parancsnoksága alatt állanak. 

Ezt, a katonaság szégyenére, gyakran lehet tapasztalni. 
Nem így lenne ez azonban, ha az előléptetésnél kisebb szerepe 
lenne a szerencsének, mint az ügyességnek, ha az udvar meg
adná az ezredeknek az oktatás lehetőségét, s végül, ha béke
időben gyakran állítanának fel olyan táborokat, amelyekben 
a háború során adódó ö szes esetet gyakorolni lehetne. 

A mindennapos egyhangú szolgálat, ami legtöbbször inkább 
fáradságos, mint hasznos, az állandó gyakorlatok, amelyek 
nem segítik elő az igazi szolgálat tökéletesedését, nem művel
hetik sem a tisztet, sem a katonát. Az azonos dolgoknak ez 

508 

az állandó ismétlése tompítja az értelmet, lankasztja a tevé
kenységet, ellenszenvet és visszatetszést szül. 

A római katonákat nemcsak a harcra, hanem a tábori 
munkára és az ostrom-műveletekre is kiképezték. A légióknál, 
amelyek minden szükséges mesterembert magukkal vittek, 
sohasem volt hiány olyan emberekben, amilyenekre az adott 
helyzetben éppen szükség volt. 
Vegyünk itt példát a bölcs római népről, amely szerette a 

dicsősé_get, s ne a gyakorlatozás aprólékosságaiért, s a lehe
tetlen igazodásért lelkesedjünk, s ne kínlódjunk az erődítési 
ékek nehézkes, nevetséges és hiábavaló emelkedési arányai
val. 

A háború cselekvéshez szokott szellemet követel a tervek 
megítélésében, végrehajtásában pedig gyakorlottságot és kész
séget. 

Aki felhagy erőinek megfeszítésével, a hivatásában való 
serénykedéssel, annál csökkennek a szellemi erők, nem alkal
mas tovább felismerést és megítélést követelő intézkedések 
hozatalára. A harctéren a tisztnek majdnem állandóan meg
o~dásokat ~ell kital~lnia, mérlegelnie, s a legmegfelelőbbet 
kiválasztama. Ezt mmél többet gyakorolja, annál gyorsabban 
és helyesebben tudja megítélni a helyzetet és a dolog kimene
telét, a várható eseteket összevetni, s a lehetséges következ
ménye~et felvá_zol~. Az olvasás - mondja az egyik tudós 
ha:1vezer. - csis~ol3a a szellemet a háborús tevékenységre, 
masok fe~1smeréseryel és tapasztalataival gazdagítja az embert. 

, Az a, tizedes, aki noha sok, ha~járatot vé~igj~rt, minden jó 
k_epessege mellett, ha nem kepezi magát, mmdig csak egy jó 
tizedes marad. 

Az alantos tisztek munkaköre is állandóan megköveteli az 
ítélőképességet, a felismerést és a gyakorlatot, amelyeket csak 
a g:yakor!atokon vagy a test?rségben lehet megszerezni. Gon
dol3unk itt az olyan gyakori esetekre, amikor a tisztnek ön
állóan kell határoznia. 

A szabályzatban és rendeletekben lehetetlenség minden 
eshetőségre érvényes szabályt adni. 

~ -szabályz~t„csa~ a hadseregben előforduló gépies teendők 
egyontetűségerol kepes gondoskodni. Kétes esetekben a tiszt-
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nek önállóan kell megtalálnia az intézkedés módját, értenie 
kell minden bonyodalom közepette a helyzetnek megfelelő 
legjobb eszköz megválasztásához. ,,Ezenfelül az ismeretek, 
amiket tanulás útján lehet megszerezni, éppoly szükségesek 
ahhoz, hogy megtanuljunk engedelmeskedni, mint amilyen 
szükségesek az okos parancsoláshoz." (Gróf Schaumburg
Bückeburg, portugál hadvezér.)388 

Minden nagy hadvezér megköveteli a tudományos képzést. 
Folard ezeket mondja: ,,A háború az értelmesnek tudomány, 
a hozzá nem értőnek mesterség." 

A tiszt műveltsége fokozatosan pallérozza a katonát is. 
A katonaság neveli a parasztot, megtanítja az engedelmes

ségre. Ezzel szemben a henye katonaság valóságos országos 
csapás, restséget, erkölc i züllöttséget, elpuhultságot stb. 
tenyészt. 

A háború minden időben a legelső volt a művészetek között. 
A harcias rómaiak nem a természettől kapták hősies és szilárd 
gondolkodásmódjukat. 

A tudatlanság lealacsonyítja és megbecstel~níti a katona
ságot, gyakran az egé z államot. 

,,A tapasztalat arra is megtanított - mondja gróf Bücke
burg, portugál hadvezér -, hogy a háborúban a hamis fel
tevés, az oktalan félelem rendszerint a tudatlanság követ
kezménye, s arra is, hogyha tapasztalt ellenséggel állunk 
szemben, s a rendelkezésre álló segédeszközöket nem ismer
jük, az egyformán gyá zos kimenetelű mind a bátrakra, mind 
a gyávákra." 

Hogyan képezze magát tehát a tiszt 1 A haditudományok 
alapelemeinek megtanulása fáradságos munkát igényel, de 
enélkül még a haditudomány legalkalmazhatóbb tanait sem 
tudják sok esetben felhasználni. 

A kezdeti tanulmányok további tanulásra kell hogy ser
kentsenek, hiszen az alapelemek egyetlen tudományágban 
sem valami szórakoztatóak, nélkülük mégis lehetetlenség 
áttekinteni az egészet, ami viszont az egyes részleteket teszi 
érdekessé. 

Ha az ember már általános áttekintést nyer, a homályos 
részek gyakran maguktól világosodnak meg, olyan ez, mint 
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egy épület, amelyen lehetetlen addig megérteni az egyes részek 
összefüggéseit, amíg az egész házat meg nem tekintettük. 

A gyakorlati végrehajtás az elvekre támaszkodik, a leg
egyszerűbbekre éppúgy, mint a legbonyolultabbakra. A hadi
tudományok minden része összefüggésben áll egymással. 

A várak és sáncok védelme igen nagy befolyással van az 
állásharcra, a helységek és sáncok stb. védelmére és meg
támadásuk módjára. 

Az állások és őrhelyek megválasztása legnagyobbrészt a 
tüzérségi tűzhatással függ össze, az erődítés teljes mértékben 
ezen alapul. Robins389 azt mondja: ,,Ezek a tudományok 
bizonyos mértékig egymásnak hoztak törvényeket." 

Aki meg akarja szerezni a haditudomány alapos ismeretét, 
annak meg kell ismerkednie minden részének alapvető szabá
lyaival. Azok a fiatalemberek, akik a katonai pályára lépnek, 
legfeljebb az iskolai tanulmányok birtokában vannak, olykor 
egy kis gyakorlati geometriát és rendszeres erődítést tanultak. 
Ha egyetemre mennek, általában még kevesebbet tudnak; a 
tiszta matematika nem elég gyakorlati számukra, s épp ezért 
haszontalannak látják, keveset tartanak meg belőle, s ennél
fogva az alkalmazott matematika számukra érthetetlenné 
válik. 

A taktikából vagy hadiépítészetből tartott kollégiumokon 
többnyire csak néhány újdonságot és elnevezést jegyeznek 
meg; az egyetlen, amit megtanulnak, egy kis rajzolás és a 
földméréstani felvétel. 

Az egyetemi tanulmányok még a legszorgalmasabbakat 
sem teszik kiváló tisztekké. A katonának át kell vinnie isme
reteit a gyakorlatba. Ez különleges stúdium, mert a végre
hajtáshoz gyakran több rátermettség kell, mint a megterve
zéshez. Hogy a fiatal harcosoknak az állásokról, mozdulatok
ról, a tábori műveletekről egyáltalán helyes fogalmakat 
adhassanak, alakzat-táblázatokat, hadijátékokat, katonai 
műveletek lejátszását javasolták, és ilyeneket alkalmaztak is; 
de ha magát a tárgyat jobban megvizsgáljuk, meggyőződ
hetünk, hogy e számos segédeszköz nem sok haszonnal jár. 

Szükséges, hogy először a geometria, a katonai optika meg
felelő alapelveivel, a gyakorlati földméréstan ismereteivel stb. 
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rendelkezzünk. Ismerni kell a harcászati számításokat, a kü
lönböző fegyverek hatásadatait, összefüggésben a tereppel, 
továbbá a tüzérség alkalmazását, a sáncolás művészetét stb., 
ezeket az elveket közvetlen gyakorlatokkal kell összekap
.csolni. 

Mértani jelentések szerkesztése, a helyeshmegfigyelés, az 
állás, a helyzet és elhelyezések megítélése, a mozdulatok helyé
nek és idejének kiszámítása, a sáncok építése, a löveg kezelése 
~s felhasználása, mindez közvetlen gyakorlatot követel. 

Maguk a modellek többnyire játékszerek. A valóság ezer 
,és ezer olyan dolgot követel, amire amazoknál nem kell figye
lemmel lenni. 

A tárgy valóságos természetét gyakran nem mutatják meg. 
Nagyságuk és hatásfokuk nem áll arányban maguknak a gé
peknek nagyságával és hatásfokával. A kezdőnek csak itt-ott 
tudnak szemléletes képet adni. 

A jelenlegi ezredkönyvtárak az itt kitűzött célt sürgős intéz
kedések nélkül nem érhetik el. Nincsenek kihasználva, sem 
könnyítéseket, sem ösztönzéseket nem nyújtanak, a kezdő 
nem tudja, hogyan használja fel képességeinek és ismeretei
nek megfelelően a könyvek teljes káoszát. Legtöbbször egyál
talán nem is használja fel. 
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Első kötet 

ELŐZETES ÉRTEKEZÉS 
A TÜZÉRSÉG TÖKÉLETESÍTÉSÉRŐL 

ÉS AZ ENNEK SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOKRÓL 

Első értekezés 

A tüzérség tökéletesítéséről 

I 

Általános észrevételek a tüzérségi elméletről, a tapasztalatokról 
és a tökéletesítésekről 

( Au.sgewahlte Schri/ten. 276-283. p.) 

A tüzérségi elmélet tudományos tájékoztatást ad mindarról, 
ami itt előfordul. Megtanít a lövegek, lövegtalpak és más tüzér
ségi gépek felszerelésének alapjaira; megmagyarázza a lőpor 
sokféle alkalmazásánál megnyilvánuló hatásokat és okok 
körülményeit, és összehasonlítja az itt levont következtetése
ket a tapasztalattal. 

A meglevő és a lehetséges berendezések és összeállítások 
előnyeinek és hátrányainak analízise a tökéletesítésükre irá
nyuló tervekhez vezet. 

Ezek azonban nem mindig vihetők keresztül. A tervet 
tehát, amit egy találmányról vagy egy tökéletesítésről készí
tettünk, ideiglenes kivitelezéssel, azaz kísérletekkel kell meg
vizsgálni. 

Terveztünk pl. egy olyan gépet, amely a löveg kényelme
sebb kezelését vagy más előnyök céljait szolgálja. Ezt kísér
letnek kell alávetni, hogy működését és alkalmazhatóságát 
közelebbről megvizsgáljuk. 

Bármilyen pontos legyen is a számítás és a rajz; bármily 
világos és meggyőző legyen is az elképzelés a használhatóság
ról: ilyen kísérlet nélkül mindig a legnagyobb bizonytalanság-
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ban fogunk maradni. :Mindig előfordulhatnak olyan dolgok, 
amikhez nem vezet el a puszta gondolkodás. A feltaláló itt a 
gépet természetes nagyságban látja maga előtt, tehát az 
egyes részletek egymáshoz való viszonyát tisztábban érzékeli, 
mint a rajzban vagy elképzelésében. Egy-egy túl gyönge rész 
esetleg eltörik, vagy valamilyen más nehézség - amire előző
leg nem gondolt senki - az alkalmazásnál minden gondolkodó 
ember előtt nyilvánvalóvá lesz. 

Sokszor nem vagyunk teljesen meggyőződve arról, hogy a 
feltett szándék, helyesebben a feltevés, amelyre az elméleli 
vizsgálatokat alapoztuk, helytálló-e; itt a kísérlet az egyetlen 
eszköz arra, hogy bizonyosságot szerezzünk. 

Ilyen eset áll fenn pl. a tüzérség egyik fontos feladatának 
megoldásánál: a kilőtt és kihajított testek röppályájának meg
állapításánál. Itt azon fordul meg a dolog, hogy vajon a ter
mészettanban elfogadott törvény a levegő ellenállásáról, alkal
mazható-e arra az igen nagy sebességre is, amellyel a kilőtt 
golyó repül. Ha nem végeztünk vagy nem végzünk kísérlete
ket a lő- és dobótávolságokról, akkor nem tudjuk az előzetesen 
kiszámítottakat a valóságban tapasztaltakkal összehasonlí
tani, s így nem is lehetünk biztosak, vajon a fenti, alapul vett 
törvény helyes-e. 

A későbbi használat mutatja csak meg, hogy elnéztünk-e 
valamit a kísérleteknél, amire majd a gépek használódásánál 
és más körülményeknél fogunk rájönni. 

Az elmélet arra ösztönöz, hogy tökéletesítéseket javasol
junk. A kísérletek az első vizsgálatokat szolgálják, a további 
tapasztalat vagy a nagyban történő alkalmazás a használható
ság igazolására szolgál. 

Ilyen úton-módon létesülnek a tüzérségnél a tökéletesíté
sek; és ezen az úton közelednek a tökéletességhez. 

A legkedvezőbb körülmények között is csak lassan lehet 
haladást elérni. 

A mechanika örök törvényének, amely szerint egyenlő erők 
mellett elveszítjük időben azt, amit hatásban nyerünk, és 
csak az idő hossza árán érhetünk el nagy eredményeket, úgy 
látszik, mind az erkölcsi, mind a fizikai világ alá van vetve. 
Hány évszázad kellett ahhoz, míg a tudományok és az emberi 
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szellem kultúrája eljutott odáig, hogy egy Kopernikusz, Galilei, 
Kepler, Descartes és mások a természet törvényeinek nyitjára 
rájöjjenek, amíg Newton és Leibruz ezeket a felfedezéseket 
kibővíteni, rendszerbe foglalni és az emberi szellem legnagyobb 
erőit (a végtelen elemzésében) elérni képesek voltak? A töké
letesedés hány fokán kellett az óra szerkezetének átmennie, 
míg a Harrison-féle óra megszületett ?390 

Amikor a legelső nehéz, formátlan lövegeket még nyerges
kocsikon szállították, bizonyára senki sem gondolt arra, hogy 
lesz idő, amikor ennek a borzasztó fegyvernek a berendezését 
úgy le tudják majd egyszerűsíteni és tökéletesíteni, hogy 
mozgékonyságában szinte a lovasságot is túlszárnyalja? Hogy 
gyorsabban (hatszor, egyes esetekben tízszer percenként) 
lehessen majd vele tüzelni, mint a legrövidebb és legkönnyebb 
puskával? Es hogy Európa legmozgékonyabb hadseregeiben, 
majdnem még olyan csatában is, ahol minden a mozgékony
ságon múlt (Primasens),391 eme tűzokádókból egész vonalat 
fognak felállítaru, s majdnem egyedül vele fogják az ellen
ség rendjeit megbontani? S mily hosszú ideig tartott, amíg 
valamennyi berendezés legegyszerűbbjére, a kartácsok3~2 

használatára rájöttek! Mily lassú volt a haladás a lövegtalp 
tökéletesítésében, kezdve azoktól, amelyeket Böckler393 állí
tott fel nekünk, azokig, amelyeket Scheel394 emlékirataiban 
találunk! 

Egy-egy gondolat sohasem egészen új, valamelyik már 
előbbi elgondolás szülte. A kanóc és kerékzávárzat nélkül 
sohasem jutottak volna el a franciáig,395 egy előző egyszerű 
és tökéletlen lövegtalp nélkül nem lehetett volna a tökéletes 
franciát felállítani. 

És mily lassan ment az ismert ballisztikai probléma meg
oldása annak ellenére, hogy itt elvont kutatásokról volt szó? 
Csak majdnem 100 évvel Galilei után oldotta meg Newton 
annak második, és ugyanannyi idővel később Tempelhoff396 

annak utolsó részét. 
Ezek az elmélkedések egy fontos szabályhoz vezetnek el 

bennünket, amit nem szabad szem elől tévesztenünk: soha
sem juthatunk el egyszerre a teljes tökéletességhez, ezt csak 
fokozatosan, az elmélet, a kísérletek és a tapasztalatok útján 
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közelíthetjük meg, s hogy nem szabad ellankadnunk azért, 
hogy ezen az úton kell járnunk, amelyen - ha még oly lassan 
is - mégis előbbre jutunk, ahogy azt az elején helyesen el
képzeltük. 

II 
Részletesebb fejtegetés a tapasztalat és elmélet hatásáról 

a tüzérség tökéletesítésére 

( .Ausgewahlte Schri/ten. 284-295. p.) 

A tapasztal~t megfigyelésekből és kísérletekből áll. Meg
figyelés az, amikor egy testnél előforduló változásokra ponto
san ügyelünk. Ha egy falra való lövésnél minden előadódó 
körülményt tekintetbe veszünk, megfigyeléseket végzünk. 
Hábo:ús tapasztalatokra azáltal teszünk szert, hogy meg
figyel3ük azokat a körülményeket, amelyek a különböző 
eseményeknél előadódnak. 

A kísérleteknél egy testet vagy gépet stb. bizonyos körül
mények közé helyezünk, megfigyeljük, hogyan viselkedik. 
~a egy gép részein~k,má -más arányokat adunk, s így figyel-
3uk meg magatartasat - például két azonos űrméretű, de 
különböző hosszúságú ágyúval azonos töltettel és azonos ele
vációval397 több lövést adunk le, és megfigyeljük a lőtávolsá
got, hogy lássuk, melyik a legnagyobb - , akkor kísérletet 
végzünk. A kísérlet tehát testeken és gépeken önkényesen 
v~grehajtot~ változtatá okat és igazításokat tételez fel, és 
bizonyos viszonyok és ráhatások között megköveteli ezek 
megfigyelését. 

A tüzérség felszereléséhez és alkalmazásához szükséges isme
retek ré zben megfigyeléseken és kísérleteken alapulnak. De 
hogy ezeket elvégezhessük, már sok mindent tudnunk kell 
amit más tapasztala~okból merítettünk, vagy ami tudományo~ 
ku~3:tásokon alapszik. Sokszor a tudományos ismeretek irá
ny1t3ák a tapasztalatot. Időnként azonban a fordítottja is 
előfordul. A vastengelynek a francia tüzérségnél történt be
vezetésére kétségkívül ez a mechanikai törvény adott ösztön
zést, ami szerint eeyenlő magasságú kerekeknél a súrlódás 
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fordítottan aránylik a szárak átmérőjéhez. A kísérlet meg
felelt az elméletnek, s azonfelül arra tanított, hogy a vas
száraknál még más előnyök is vannak. A sárgaréz ágyúk be
v?zetés~ a~okra ~ kísérletekre támaszkodott, amelyeket a 
k1sérlet1 fizikából ismertek. A lövegtalp különböző részeinek 
v:3'8tagsága yiszo~t, ép~~n,úgy, mint alövegeksárgaréz-vastag
saga, pusztan az igen tokeletlen tapasztalaton nyugszik. Ilyen 
esetekben a tapasztalatból született elvek hatnak vissza az 
elméleti kutatásokra, s ebből születnek az általános szabályok 
az alkalmazásra vonatkozólag is. 

Csodálkoznunk kell, hogy a tapasztalatok mennyire kevéssé 
já;ultak hozzá a tüzérség tökéletesítéséhez, s hogy miért nem 
valasztották ezt a legkülönbözőbb tökéletesítésekhez vezető 
legegyszerűbb utat. 

Tíz évvel ezelőtt még több tekintélyes tüzérségnél 2500-
3100 font súlyú 12 fontos ágyút használtak, amikor az 1800 
font súlyúak - tekintélyes lőpormegtakarítás mellett -
éppen olyan hatásosak, mint az előbbiek. 398 Elképzelhető 
tehát, hogy a háborúban milyen nagyszámú lóra és kezelőre 
volt szükség ezekhez a nehézlövegekhez, s milyen nagy volt az 
a hátrány, amit ezek mozga~ása és kiszolgálása okozott. Majd
nem érthetetlen, hogy egy Ilyen fontos ügyben senkinek sem 
jutott eszébe, hogy kísérletet végezzenek arra vonatkozóan 
vajon nem lehetne-e ezt a terhet a hatásfokban előálló 
nagy_obb ~eszteség nélkül bizonyos fokig csökkenteni? Úgy 
látszik, mmtha féltek volna ettől az eljárástól. Hiszen a har
cásza~ már korábban k?nnyebb lövegeket követelt, de mivel 
a~t ~tték, hogy a hatasfokban előál~ó tekintélyes veszteség 
nelkul nem tudnak ennek eleget tenm, így viszont olyanokat 
vezettek be, amelyek a hosszúság és súly csekély növelésével 
érezhetően nagyobb hatást fejthettek volna ki. 

Szinte elképzelhetetlen, hogy a lövegtalpaknál, lőszeres 
kocsiknál és más tüzérségi gépeknél ugyanúgy jártak el mint 
a lövegeknél. Ugyanis kielégítő tapasztalat nélkül hatá;ozták 
meg azok részeii:ek erősségét és súlyát. Annak ellenére, hogy 
ez a tárgy annyira fontos, hogy a legkörülményesebb és leg
pontosabb kísérleteket követelte volna meg. Mert pl. ha egy 
lőszeres kocsi 300 fonttal könnyebb, mint egy feleslegesen 
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erős minőségű másik, az előbbin 300 font lőszerrel többet 
lehet szállítani, mint a másikon. Vessünk egy pillantást a lö
vegtalpak súlyára, és tegyük fel a kérdést: vajon nem lehet
nének-e könnyebbek? Vajon nem lehetne-e a 12 fontosoknál 
az 1000 -1100 font súlyú vasalást különösebb hátrány nélkül 
csökkenteni, s ezáltal költségeket megtakarítani és könnyíté
seket elérni? Vajon nem lehetett volna hellyel-közzel a fa 
erősítése révén a nehéz és költséges vasalással takarékoskodni? 
Azt fogják válaszolni, hogy a tapasztalat arra tanított, hogy 
a meglevő felszerelés a legjobb! Igen, de melyik tapasztalat? 
Hol végeztek e téren kísérleteket? Alapul vettek egy régi 
gépet, egyik vagy másik részén kisebb változtatást végeztek, 
de még mindig olyan erősnek hagyták meg, hogy biztosak 
legyenek benne, a használatban nem fogják túl gyengének 
találni. A részletes kísérletek, amelyek megmutatták volna, 
milyen messzire mehetünk a könnyítések terén, arra a be
ismerésre vezettek volna, hogy mennyire járatlanok vagyunk. 
Ezért túl nehéz a tüzérség legtöbb járműve. Ugyanaz a hely
zet az egyébként igen jól megalkotott francia lőszeres kocsik
nál is.399 

Rendszerint azt hiszik, hogy már minden lehetőt megtet
tek azzal, ha új gépeken, kocsikon, lövegtalpakon stb. vala
milyen kis javítást vagy módosítást végeztek. Így például a 
6 fontos löveg felszerelésénél ez utóbbi (lövegtalp, tengely és 
kerekek) súlyát, ami a régi lövegnél kb. 1600 fontot tett ki , 
most 1400 fontra csökkentették, és azt hitték, hogy ezzel 
sokat könnyítettek rajta. - Egy másik tüzér csapattestnél, 
ahol röviddel ezután ugyanezeket a 6 fontosokat vezették be, 
a lövegtalp súlyát 1000 font súlyra készítették, tehát 400 
fonttal tették könnyebbé. - Ennél a csapattestnél előzőleg 
könnyebb 6 fontosok voltak, hozzá könnyebb lövegtalppal. 
A fenti új nehézlövegek bevezetésénél úgy gondolták, hogy 
most a lövegtalpakat is nehezebbé kell tenniük, és felemelték 
ezek súlyát 850 fontról 1000-re. 

Ennek a lövegtalpnak ez a szükséges erőssége; tehát az 
előbb említett azonos lövegnek 1400 fontban megállapított 
lövegtalpa 400 fonttal nehezebb, mint ahogy az szükséges. 
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Egész csomó ehhez hasonló tényt lehetne itt felsorolni, ha 
valaki állításunkat kétségbe vonná. A tüzérségnél még a leg
kisebb berendezésnél is fellelhető a kísérletek hiánya. Vegyük 
pl. a gyújtócsöveket. Mindenki tudja, hogy mielőtt ezeket 
behelyezik, a töltényeket előre ki kell fúrni, helyesebben át 
kell szúrni, s mégis gyakran csütörtököt mondanak, azaz 
nem gyújtanak. Ez szorosok védelménél és sok más esetben 
(amikor a löveg megtartása egy lövésen múlik) igen veszélyes. 
Ennek ellenére csak kevés olyan tüzérséget lehetne találni, 
ahol kísérleteket folytattak az alkatrészek összetételére, a cső 
egy bizonyos alakjára vagy elkészítésére vonatkozólag, hogy 
ezek a véletlenek ne fordulhassanak elő. A költségek nem 
jelenthetnek akadályt, mivel egészen csekélyek, ugyanis a 
kísérleteket igen könnyen, löveg nélkül is el lehet végezni. 

A híres gróf Bückeburg Vilmosnak,400 aki kis tüzérségével 
minden évben két hónapig kísérletezett, az volt a szándéka, 
hogy a lövegek, lövegtalpak stb. minden egyes alkatrészét 
újból megvizsgálja, s ily módon egy sor kísérlet révén a tüzér
ség felépítését minden részében megújítsa. Két nagy kötet 
jegyzőkönyvbe vezette be valamennyi kísérletére vonatkozó 
részletes jelentését, amelyekből még ma is láthatjuk, meddig 
jutott el ebben a nagy vállalkozásban. A kivitelezés előtt 

azonban meghalt. Egy tekintélyes állam tüzérsége élén nagy 
tökéletességre emelte volna ezt a fegyvernemet. 

Úgy látszik, hogy az elmélet vagy a tudományos vizsgálat 
vezet vissza leginkább a tapasztalathoz . Belidornak401 a lőpor 
gyulladásáról való elmélete - még ha egyes vonatkozásokban 
hamis volt is - hívta életre a lövegek és aknák helyes lőpor
töltetére irányuló kísérleteket, amelyek oly fontosak voltak a 
tüzérség számára. Csak akkor érkeztek el az idevágó kísér
letekhez, amikor a lőpor különféle alkatrészeinek a hatással 
összefüggő befolyásán kezdtek gondolkodni, s ez vezetett el a 
mai tökéletességhez. A hibás parabolikus402 szemlélet adott 
ösztönzést a hajító- és lőtávolságok kikísérletezésére. A tüzér
ségnél a legegyszerűbb megfigyeléseket is csak a tudományo
san képzett tiszttől várhatjuk el. A többi képtelen arra, hogy 
figyelmét minden körülményre ráirányítsa, hogy új tényeket 
régebbiekkel hasonlítson össze, és eddig ismeretlen eredmé-
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nyeket hozzon ki. Az, aki pl. a löveg hatásának határait elmé
letileg igyekezett kikutatni, az éleslövészeteknél össze fogja 
hasonlítani az elért eredményt a kiszámítottakkal, különösen 
érdekelni fogják az előbbinél előforduló összes körülmények 
és ilyen úton-módon olyan eredményekre fog jutni, amelyek 
a többiek :figyelmét elkerülik. 

Aki a tüzérségi emelőszerkezetnél az erő arányát a teherhez 
ki tudja számítani, és :figyelembe tudja venni a súrlódást, 
annak az alkalmazásnál fel fog tűnni a közönséges, sok kis 
görgőből álló, célszerűtlen emelőcsigasor, és megfigyelései, 
valamint műszaki ismeretei, ha nem egészen tehetségtelen, 
csalhatatlanul olyan megoldáshoz fogják elvezetni, ami cél
szerűbb összeállítást eredményez. Ezt hiába fogják elvárni 
attól, akinek műszaki ismeretei nincsenek. 

Bizonyos fokig ezzel magyarázható, hogy miért állt a t~ér
ség tökéletesítése mindig a legszorosabb kapcsolatban a tudo
mányos eljárással. gyanis csak a tüzérségi iskolák felállítása 
óta kezdett a hadművészetnek ez a része közeledni a tökéle
tesedéshez, miután előzőleg két évszázadon át egy helyben 
to:Rogott. 

Így lett a francia t üzérség, amely először állított fel tüzér
iskolákat, s szentelt legtöbb fáradságot a tudományos kép
zésnek, egész Európa tanítója.403 

Az 1744-48-ig tartó háborúban404 mutatkozott meg az az 
előny, amelyet a francia tüzérség az elmélet segítségével szer
zett magának. Ekkor a francia hadseregek rövid idő alatt a 
legerősebb erődök egé z sorát foglalták el, s ettől kezdve 
Európa legnagyobb mérnökei azt hitték, hogy az eddigi erő
dök már nem tudnak a tüzérségnek ellenállni, s hogy a tüzér
ség nagyfokú tökéletesítése következtében a támadás a véde
lem előtt fölényre tett szert.405 

Ettől az időtől kezdve a legjobb erődök legfeljebb néhány 
hétig tartották magukat, ha csak magatartásukhoz nem járult 
hozzá a természet, mint Gibraltárnál,406 vagy az aknák, mint 
Bergen op Zoomnál407 és Schweidnitznél.4°8 Azt gondolhat
nánk, hogy ezeknél az ostromoknál inkább a tüzérség mennyi
sége, mint tökéletességi foka volt a döntő. Közelebbi vizsgá
latnál azonban kitűnik, hogy az újabb időkben sem változott 
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meg a tüzérség aránya az erődökben és az erődök előtt az 
ostromló javára. 

Más népeknél, ahol nem foglalkoztak a tüzérségi tudomá
nyokkal, nem tudtak olyan hasznot húzni a nehézlövegből, 
mint a franciák. 

Ezeknél a népeknél a tapasztalatok nem vitték előbbre a 
művészetet. Ehhez a legfeltűnőbb bizonyítékot a törökök 
szolgáltatják. Jóllehet, sok háborút viseltek egymás után, 
tüzérségük mégis a tökéletlenségnek ugyanazon a fokán 
maradt, amelyen 100 évvel előbb volt, ahogyan ezt Tot400 

emlékirataiban olvashatjuk. 
De a többi európai nemzet is, ahol a tüzérségi tudományt 

nem ápolták úgy, mint a franciák, visszamaradt ebben a 
fegyvernemben. 

Csalhatatlan bizonyítékai ennek a különféle tüzérségeknél a 
hétéves háború elején alkalmazott, ékkel rögzített lőporos 
hüvelyek (Kammerstück),410 az oroszok suvalovjai411 s több 
más felszerelés, amelyeknek célszerűtlenségét az egészséges 
elmélet is kimutatta. 

A tüzérségnél - ha hiányzott az elmélet - a legfontosabb 
és legjelentősebb módosításokat sem becsülték, sőt még meg 
sem különböztették ezeket a célszerűtlenektől. 

Ezt bizonyítja azoknak az újításoknak a sorsa, amelyeket 
Gusztáv Adolf hajtott végre. Ez a nagy király, aki különös 
:figyelmet fordított a nehézlövegre, arra ösztönözte korának 
legtapasztaltabb és legügyesebb tüzéreit, hogy a legtökélete
sebbre kísérletezzék azt ki, miután pedig sok és értékes tapasz
talat árán felismerte a túl könnyű, kötelekkel és bőrrel körül
font ágyúk használhatatlanságát, meghatározta mindenfajta 
ágyú legcélszerűbb súlyát és legmegfelelőbb hosszúságát. 

Felfedezése azonban, már arrii az alkalmazást illeti , nem 
sok eredménnyel járt. Az az általánosan uralkodó felfogás , 
amely szerint a lőtávolságok nagyjából a lövegek hosszával 
és töltetével vannak arányban, nem engedte meg, hogy a 
18 kaliberes, 600 fontos célszerű nehéz svéd ezredágyúkat 
más hadseregeknél is bevezessék. Egyeseknél ugyan később 
előkerültek a svédhez hasonló ezredágyúk, de az előítélet 
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csakhamar újra kiszorította őket.412 Az osztrák örökösödési 
háborúban már teljesen eltűntek a német hadseregekből. 

A hétéves háborúban az elmélet a francia hadseregekben 
végre elért annyit az előítélettel szemben, hogy a legújabb 
zászlóaljak ilyen ágyút kaptak. 

A német hadseregekben csak igen ritkán lehetett őket látni. 
Csak most, a mi időnkben, amikor a levegő ellenállását az 

elmélettel már meg tudták határozni, most, amikor bebizo
nyították, hogy minden lövedék csak egy bizonyos sebességet 
és csak egy bizonyos lőtávolságot érhet el, csak most jutottak 
arra a gondolatra, hogy kikísérletezzék annak a lövegnek 
hosszát és töltetét (ezzel együtt súlyát is), amelyik a lövedék
nek a legnagyobb lőtávolságot tudja megadni; és most jöttek 
rá, hogy Gusztáv Adolf ezredlövegei már másfélszáz évvel 
ezelőtt rendelkeztek a lövegek most felfedezett legnagyobb 
célszerűségével. 

Addig, amíg nincs elméletünk, addig, amíg nem a dolog 
természetéből vonjuk le a hadművészet előírta szabályokat, 
nagy ellentmondás fog uralkodni azokban, s lehetetlen lesz 
számunkra a helyes és a hamis megkülönböztetése. Ahhoz az 
•emberhez hasonlítunk, aki ítélőképesség hiányában mindenkit 
utánoz. Sohasem tudja a helyeset a helytelentől megkülön
böztetni, hol az egyik, hol a másik véleményéhez csatlakozik, 
ahogy éppen magával hozza a véletlen. 
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AUGUST WILHELM ANTON 
NEITHARDT 

VON GNEISENAU 
(1760-1831) 

Porosz tábornok, a napóleoni háborúkban a német népi ellenállás egyik megszervezője és 
katonai teoretikusa. 

Scharohorsthoz hasonlóan ő sem porosz származású. Az osztrák hadseregben, majd az 
Amerikában harcoló angol hadseregben szolgált. Itt találkozott először a felkelt nép lenyű

göző erejével. Ez a hatás egész pályafutásán végigklsérte. 1786-ban porosz szolgálatba lépett. 
Részt vett a francia háborűkban. Csakhamar ő Is feli!;merte a forradalmi hadművészet fölé· 
nyét, reformjavaslatait azonban a porosz reakció veszélyesnek ltélte és elvetette. 

Az 1806-os háború a nagyfrigyesi Poroszország bukását hozta. 
Az 1807-es tllslti béke után gyakorlatilag megszűnt Németország fliggetlensége. Porosz

ország is francia ellenllrzés alá került. A porosz hazafiak azonban titokban reformot hajtottak 
végre, s megiíjltották a porosz államot és hadseregét. E munkában Gneiseuau is tevékenyen 
részt vett. 

Az 1813-as felszabadltó háborűban Blücher seregének vezérkari főnöke lett. Tevékenysé
gük a hadvezér és a vezérkari főnök harmonikus együttműködésének iskolapéldája. 

A „Szent Szövetség" reakciós államrendje nem kedvezett a Gneisenauhoz hasonló demok
ratikus gondolkodású államférfiaknak és katonáknak. Egészen 1831-ig félreállitotMk, semmi
féle megbtzást nem kapott. 

Gneisenau elméleti munkásságának legjelentősebb vonása a nép katonai szerepének 
világos felismerése volt. Engels „a szabadcsapatok teoretikusának, a filozófus franctireur
nek" nevezte. Írásaiban demokratikus, szinte forradalmi elveket vallott, küzdött a társa
dalmi igazságtalanságok ellen. Meglátta a burzsoá patriotizmus hatalmas hajtóerejét, paran
caaiban, felhtvásaiban gyakran apellált is rá. 

Munkáiból visszaemlékezései, javaslatai és tervezetei a legjelentősebbek. Szemelvényün
ket Schrlften vor und über Gneisenau. Hrsg. v. Fritz Lange. Berlin, 1954. cimű kiadásból 
vettük. 
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A NÉPFELKELÉS ESZMÉJÉRŐL 

(Schriften vor und über Gneisenau. Hrsg. v. Fritz Lange. Berlin, 1954. 
230-237. p.) 

A tilsiti béke413 után már sejteni lehetett Napóleon terveit. 
Akik még kételkedtek terve álnokságában, azokat a spanyol
országi események414 felvilágosították. A legvalószínűbbnek 
az látszott, hogy ez a parvenü ledönti valamennyi még fenn
álló trónt, s a legnagyobb kegy, amire az azokon trónoló feje
delmek számíthatnak, az, hogy átrakja őket idegen, újonnan 
kreált trónokra s ezáltal az elárvult népeket és a fejedelmeket, 
akik idegenek alattvalóik szemében, még szorosabb függőségbe 
hozza. 

Ez a zsarnok különösképpen a porosz uralkodót tiszteli 
meg gyűlöletével. Rogy még nem döntötte meg a trónját, _az 
csupán annak a körülménynek köszönhető, hogy Ausztriát 
még nem gázolta le, s hogy a francia kabinet Oroszország ellen 
irányuló tervei még nem értek meg a kivitelezésre. 
Előbb vagy utóbb számíthatunk rá, hogy eltöröl bennünket 

a szabad népek sorából. Ez a katasztrófa megalázó lesz, de az 
elszánt ellenállás még abban az esetben is biztosíthatja szá
munkra a kortársak és az utódok tiszteletét, ha elpusztításunk 
megpecsételtetett, és legyőznek bennünket. 

Jelenlegi katonai erőink legfeljebb azt teszik számunkra 
lehetővé, hogy a kedvező eredmény legkisebb valószínűsége 
nélkül becsülettel bukjunk el. Léteznek azonban olyan ellen
álló erők, amelyeket a kormányok ez ideig nem vettek figye
lembe, vagy féltek tőlük, s amelyek a harc kedv:ező kimenetelé
vel kecsegtetnek bennünket. Ez pedig: a nép felfegyverzése. 
A kedélyek erre nagyré zt megértek. A kormányzat határozott 
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elszántsága útján a tétovázóknak és lagymata;gokna~ fel ~~11 
emelkedniük a közösségi szellemnek arra a fokara, amire saJat 
erejükből képtelenek. Az a mondás, _h~gy „aki ~incs ve~ünk, 
ellenünk van"415 - nem engedhet kibuvót senkinek, meg az 
árulóknak sem. A lagymatagság ilyen kritikus időkben egyen
lő a hazaárulással. 

Méltányos s egyszersmind az államügyekben való bölcs 
gondolkodásra vall azonban, hogy a népeknek adjanak hazát, 
ha már nekik kell azt megvédeniük. Ez különösen azokkal a 
német ajkú népekkel szemben szükséges, akik azelőtt nem a 
porosz jogar alatt éltek, de most a közös német haza meg
mentésére hozzánk csatlakoznak. Szabad alkotmány s egy
szerűbb államigazgatás kívánatossá tenné számukra, hogy 
velünk közös törvények szerint éljenek. Különösen jó hatást 
keltene az az ónémet mintára alakított municipális416 alkot
mány, amely biztosítja a polgároknak a felettes hatóságok 
megválasztásának jogát és azok beszámolási kötelezettségét. 
Nyugat- és Északnyugat-Németország népes városai ezután a 
legnagyobb készséggel lépnének Szövetségünkbe.417 Mosta
nában nem méltatták eléggé figyelemre, hogy milyen jelentős 
hadi eszközöket lehet meríteni a nagy városokból. A történe
lem Gusztáv Adolf esetében Nürnberg várossal kapcsolatban 
jó példával szolgál erre.418 

Uj törvényhatósági alkotmány meghozásával kellene kez
deni annak biztos hatása lenne a népre, amely könnyebben 
meaérti a városi alkotmány jóságát, mint az államiét. Ha 
szabadabb formát adnak az államnak, ezzel kielégítik a gon
dolkodó koponyákat, a lelkesedők fellángolnak, megtérnek a 
francia érzelműek, megijednek az árulók. 

Ha a kihirdetés és megvalósítás útján a német népben fel
keltik egy áldásós államforma örvendetes reményét, nem fér 
hozzá szó, hogy nagy részük pajzsot ragad ügyünkért a beto
lakodóval szemben. 

Hatalmas ösztönző erőt nyújt ehhez Spanyolország nemes 
példája, s ha Ausztria áttérne a nyílt támadásra, a siker min
den kétséget kizáróan biztosított lenne. Majd meglátjuk akkor? 
hogyan küzd 15 vagy annál is több millió ember a nemzeti 
célért, függetlenségért ... 

525 



Semmitől sem félnek jobban ellenségeink, mint a nép
felkeléstől, de nem is hozza ilyen hihetetlen módon semmi 
más egy nemzet erőit felszínre. Ha az ellenség támadásra 
szánná el magát, mindenütt nagy tömegek szállnának 
szembe vele. S milyen szellem fűti ezeket a hazai földből 
támadt seregeket? Az elkeseredés elnyomóikkal szemben, a 
ragaszkodás uralkodóikhoz, amit azoknak jótékony államre
formjai csak erősítenek, az alkotmány nagyrabecsülése, a haza 
iránti szeretet, továbbá a bosszú. Ezek azok az érzések, ame
lyek lelkesítik őket. 

Biztosra vehetjük, hogy ellenségeinket így többszörösen 
felülmúljuk. Ha ezeket az erőket megfelelően irányítjuk, 
kedvező eredményt kell elérnünk. Csak akkor szabad döntő 
ütközetbe bocsátkoznunk, ha a sikert minden kétséget kizá
róan biztosítva látjuk. Szétszórt ütközetekkel egész nap fog
lalkoztatni kell az ellenséget, csapatainkat együtt kell tarta
nunk, s ha a kifáradt ellenfél pihenőre akar térni, akkor kell 
rárontani s döntő ütközetre kényszeríteni. Az éjjeli ütközetek 
számunkra mindig előnyösek, az ellenséget viszont megfoszt
ják azoktól az előnyöktó1, amelyeket tűzfegyvereik nyújtanak 
nekik. 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. Rövidesen lőszer- és 
emberhiány következik be nála, s ezeknek a szükségleteknek 
a kiegészítése igen nehéz, mivel az utakat velünk szemben ba
ráti országokon keresztül kell megtennie. Amíg az ellenség 
csapatai egy számunkra gyűlöletes háborúban egyre fogyat
koznak, addig a mi harcos tömegeink a sikerek következtében 
gyarapszanak, haditapasztalatra tesznek szert, s a dicsősége
sen végigküzdött harc után a német függetlenség szilárdabb 
lesz, mint most. 

Ebből a siker koronázta erőmegnyilvánulásból két alap
igazság születik. Először: kevésbé nagy nemzet is merhet 
független lenni a túlerejűek között, hiszen a hódító sohasem 
képes saját területéről annyi csapatot idegenbe átdobni, mint 
amennyit a védekező nemzet vele szembe tud állítani. Tizen
ötmillió minden nemű és korú ember között feltétlenül akad 
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másfél milliónyi 18-29 éves korú fiatal férfi és több mint egy
millió 30 - 39 közötti. Ezek harmadrésze elegendő arra, hogy 
elsöpörje azokat, akik a határt e1lenséges szándékkal át 
merészelnék lépni. 

Ennélfogva a hódításokról lemondó uralkodó nyugodtan 
szemlélheti rezidenciáján az őt környező viharokat, egyedül 
népe boldogításával foglalkozhat, s csak akkor kell országának 
határára mennie, ha valami elbizakodott ellenség annak füg
getlenségét vagy az ő becsületét fenyegeti. 

A másik leszűrendő alapigazság pedig az, hogy a nemzetekre 
oly súlyos teherként nehezedő, állandó hadseregeket jelentősen 
csökkenteni lehetne. 

Nem titkolhatjuk, hogy a népek enerváltságát és elkor
csosulását semmi sem segítette elő jobban, mint ezek az állan
dó hadseregek, amelyek szétrombolják a nemzet harci és 
közösségi szellemét azáltal, hogy a többi réteget elvonják az 
állam közvetlen védelmétől. 

Ezek a hadseregek napról napra növekedtek s az áruk 
pénzértékének emelkedése következtében a hadsereg számára 
szükséges költségek szinte elérhetetlenek lettek. Minden állami 
és szellemi erőt megfeszítettek, hogy eltartásukat biztosítsák. 
Ennek ellenére csak nagyon bizonytalan védelmet jelentettek, 
mert ha olyan szerencsés hódítóval álltak szemben, aki ma
gasabbra tudta emelni létszámát, végül is az maradta győztes. 
Az okosan vezetett nagyobb létszám - egyébként azonos 
körülmények között - ugyanis mindig biztosítja a győzelmet. 
Ha viszont közvetlenül a népre ruházzák az otthon védelmét, 
azzal felébresztik, kiterjesztik s fenntartják benne a harci 
szellemet s mindenkor biztosítják a nagyobb létszám fölényét. 

A néptől való félelem minduntalan azt a gyáva tanácsot ad
ja, hogy az eredmény bizonytalansága miatt ne kockáztassa
nak ilyen hatalmas eszközt, s inkább hitegetik magukat: még 
a trón veszélyben forgásáról is beszélnek. 

Ha Napóleon eltökélt szándékába eleve belenyugszunk, a 
jelenlegi helyzetben csak az várható, hogy Napóleon ajánla
tokat fog tenni s eleinte enyhébb megoldásokat keres. Nem 
szabad azonban azt képzelnünk, hogy a vele való szövetség 
elhárítja bukásunkat; bizonyos, hogy csak elodázza. Előbb 
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vagy utóbb sorra fogunk kerülni s egyszer - csupán azzal az 
előnnyel számolhatunk, hogy legutoljára - a Küklópsz pok
lában fogunk elenyészni. Nem titkolhatjuk el magunk előtt, 
hogy nincs számunkra középút a pusztulás és szégyen, vagy 
a függetlenség és a becsület között. Lépjünk hát a becsület 
útjára, s így dicsőségesebb lesz a porosz név, mint valaha. 
Csak bátor és határozott léptekkel kell azon az úton haladni, 
amelyet az okosság és a kényszerűség jelöl ki számunkra. 
Hogy mire képes az elszánt akarat, ha a függetlenségről van 
szó, megmutatta Sertorius Hispániában,419 Claudius Civilis420 

Belgiumban és Arminius421 Németországban a hatalmas 
Római Birodalom ellen. . .. és valójában nekünk egészen 
más erők állnak rendelkezésünkre. Különben a politika 
tudni fogja majd, hogy milyen magatartást kell tanusíta
nia egy Rajnán túlról jövő ellenség esetleges megalázó aján
latával szemben. A zsarnokot a saját fegyverével kell n;i.eg
verni, s elszánt embereket kell a csapatok élére állítani. Eljön 
majd a bosszú napja. 

A trónt nálunk nem fenyegeti veszély; biztosítékot nyújt 
erre a királyi pár személyisége.422 Rajtuk függ minden szem 
egész Németországban; hogy milyen várakozással, ismeri a 
világ. A tróntól kiinduló, más népek által is irigyelt jó alkot
mány csak növeli az uralkodóhoz való ragaszkodást, s olyan 
uralom ellen, amelyik a jólétet, a felvilágosodást, az erköl
csösséget és a nemzet polgári szabadságát tűzi ki célul, sem a 
becsvágy, sem az önzés nem fog harcolni. 

Kezdjük tehát a nagy zerű harcot bátor szívvel és istenbe 
vetett bizalommal, aki egyetlen igazságos ügyet sem hagy el, 
ha csak magasabb célok érdekében el nem határozta pusztu
lásukat. Isten talán éppen azért süllyesztett oly mélyre ben
nünket, hogy ebből a mélységből kiemelhesse azt a Németor
szágot, ahol a vallásszabadsággal s a népek felemelésével együtt 
- amelyek csakis kölcsönös függetlenségben virulhatnak -
a politikai szabadsáa is felvirágozzék. 

Soha nem harcoltak még magasztosabb ügyért, hiszen itt a 
függetlenségről, egy zersmind a nép felemeléséről van szó. 
Talán csak rövid idő kell már, s itt áll előttünk a megifjodott 
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állam, amely szebb, virágzóbb s erősebb, mint bármikor, hatá
rain belül boldogság, kívülről tisztelet s félelem övezi, élén 
Poroszország uralkodójával, a német szabadság helyreállító
jával, kinek a szívét nem dobbantják meg ezek a biztató 
remények? 

A megvalósítás terve általános vonásaiban már itt van 
készen. Balul nem üthet ki, a sikerért alulírott fejével felel. 

N. v. GNEISENAU 
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KIVONAT 
ÉSZAK-NÉMETORSZÁG 

FRANCIAORSZÁG ELLENI 
ÁLTALÁNOS FEGYVERES FELKELÉSÉNEK 

ALAPTÖ RVÉ NYÉ B ű L423 

A SZÖVETSÉG ELSŐ TÖRVÉNYE A HONVÉDELEMMEL 
KAPCSOLATBAN: AKI NINCS VELÜNK, 

ELLENÜNK VAN 

Minden férfit 17 éves kortól fel kell fegyverezni, mint kato
nát nemzeti kokárdával kell ellátni s meg kell jelölni egy 
számmal. Akinek lova van, hozza magával, s lovas lesz. 

Valamennyi feljebbvalót, aki a haza védőinek gyülekezésé
ben, felfegyverzésében és felszerelésében nem tanusít kellő 
buzgóságot, azonnal meg kell fosztani hivatalától. 

Minden egyes feljebbvalót és elöljárót, aki az ellenséges meg
szállás alatt az ellenség javára üzérkedik, alárendeltjei fosszák 
meg hivatalától s másokat válasszanak a helyükre. 

A lelkészek kapjanak nagyobb hivatali hatalmat, ellen
őrzést a körzetükbe tartozó hatóságok felett. Legyen joguk 
cenzúrázni tevékenységüket, a honvédelem szempontjából 
minden hasznos megtételének elmulasztását illetően. 

Az összegyűlt zászlóaljak maguk választják altisztjeiket és 
tisztjeiket, az utóbbiakat a király megerősíti. 

Az előléptetés és jutalmazás a nemzeti hadseregnél azonos 
az állandó hadseregével. 

Minden tartomány élére egy fő-tartományfőnököt, két tar
tományfőnököt és több helytartót állítanak. Minden polgári 
hatalom az ő kezükben van. Élet és halál urai, az állami és 
magánvagyon rendelkezésükre áll ; nem vonhatók felelősségre 
semmiért, amit a honvédelem érdekében tesznek, felelősek 
viszont mindenért, amit elmulasztanak annak érdekében, hogy 
az ellenségnek ártsanak. 

Minden polgári hatóság alájuk van rendelve. Ők gondoskod
nak tartományuk fegyverforgatásra alkalmas férfiainak össze-
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hívásáról, ők határozzák meg, kik maradnak otthon; gondos
kodnak a fegyverekről, élelemről, az erődítési eszközök össze
gyűjtéséről és tárolásáról s megtanácskoznak a katonai pa
rancsnokokkal mindent, ami a tartomány védelmének érdekét 
szolgálja. 

Minden paraszt, aki telke után szolgáltatásokkal tartozik, 
felszabadul azok alól, ha mindvégig részt vesz a függetlenségért 
folyó harcokban. 

Mindazoknak a javait, akik lagymatag vagy az ellenséget 
támogató magatartást tanúsítanak, el kell kobozni, s a hábo
rúban súlyosan sebesülteknek, vagy a haza ügyéért elesettek 
gyermekeinek kell kiosztani. 

Minden készletben levő gabonát, ha az ellenség előnyomul, 
el kell szállítani, s a vidéket ki kell üríteni, a malmok legfon
tosabb darabjait le kell szerelni. A nők és gyermekek menekül
jenek az északi körzetekbe, bőven van belőlük, s kis fáradság
gal hozzáférhetetlenekké lehet tenni őket. 

Bizonyos városokat meg kell erősíteni cölöperődítéssel, el 
kell látni gerendaházakkal, s be kell rendezni védelemre. A ká
rokat a nemzet közösen viseli. 

A határvidéken és a magaslatokon jelzőberendezéseket kell 
felállítani, hogy az ellenség közeledtét észrevehessék. A fegy
verforgató férfinép azonnal siessen az ellenség elé. Kerülni kell 
a döntő ütközeteket, ha csak nem egészen biztos a siker. 
Kisháborút kell viselni, a zárt oszlopokat vissza kell tartani, 
fárasztani kell az ellenséget s igyekezni kell éjjeli harcban 
döntő közelharcra kényszeríteni. Ahol az ellenség túlerővel 
nyomul elő, ott vissza kell húzódni, s szárnyaira és hátára kell 
rontani. Erős szorosokat makacsul kell védelmezni. 

Minden németet testvérünknek tekintünk és ünnepélyesen 
kinyilvánítjuk, hogy nincs szándékunkban területüket a 
mienkkel egyesíteni; csak azokat a német népeket vesszük fel 
szövetségünkbe, amelyek közös törvények szerint akarnak 
velünk élni. Minden tengerparti és kereskedő város, amelyik 
csatlakozni kíván hozzánk, tetszés szerinti alkotmányt vezet
het be; kikötőik szabad kikötőkké nyilváníttatnak. 

A porosz állam részére szabad alkotmányt proklamálnak. 
Azokat a német fejedelmeket, akik alávaló módon ellenünk 
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indítanák csapataikat, trónfosztottnak kell nyilvánítani, s 
alattvalóik majd méltóbb uralkodókat választanak helyükre. 
Minisztereik törvényen kívül helyezetteknek tekintendők, ha
csak nem működnek azonnal velünk együtt céljaink megvaló
sításáért. 

Minden nemesség, ha a függetlenségi háborúban kapott se
bekért vagy hőstettekért, továbbá a hazának hozott nagy 
áldozatokért, vagy következményeiben nagy horderejű ta
nácsokért meg nem újítják, megszűnik, s a jövőben csakis ilyen . 
módon újonnan szerzett nemesség létezhet. 

Ha teljes erővel munkához látunk, lehetetlenség, hogy az · 
ellenség sokáig bírja ezt a harcmódot. Egy Berlinben kirob
bantandó népfelkelés útján sikerül talán a lőporgyártás ottani 
előkészületeit megzavarni, s ha ezt elérjük, az ellenség előre
láthatóan hamarosan lőszerhiánnyal fog küzdeni. 
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!VAN GRIGOREVICS 
BURCOV 

(1794-1829) 

A XIX. század elején az orosz hadtudomilnyban két tendencia figyelhető meg: a hiva
talos irányzat a meglevő hadszervezet és hadászati elvek jobb!tásán fáradozott, a másik 
irányzat azt vallotta, hogy a régi feudális alapokon álló hadsereget burzsoá hadsereggel 
kell felváltani a feudális állam megdöntése útján. Oroszország polgári fejllldéséért, a feuda
lizmus forradalmi úton történő megdöntéséért a XIX. század első negyedében a dekabristák 
szálltak s1kra. 

A dekabristák többségükben tisztek voltak. A katonai elmélet kérdéseivel foglalkozva 
vizsgálták a hadtudomány szerepét, a taktika és stratégia lényegét. 

Az első dekabrista hadtudományi mű I. G. Burcov ezredes itt közölt értekezése, amely 
először a Vojennij Zsurnál 1819. évfolyam II. könyvében jelent meg. 

Burcov ebben a munkájában szemügyre veszi a XVIII. század és a XIX. század eleji 
hadtudományi elméleteket, és megállapltja, hogy a hadtudomány egy sor elméleti kérdést 
még válasz nélkül hagyott, vagy nem kielégítően válaszolt meg. K!sérletet tesz a hadtudo
mány klasszifikálására. Ez a k!sérlete, ha nem is járt kellő eredménnyel, mégis mutatja, 
hogy az akkori orosz tudományos életben is kezdtek megérni a feltételek a hadtudomány 
konkrétabb vizsg(i.Jatára. 
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GONDOLATOK 
A KATONAI ISMERETEK ELMÉLETÉRŐL 

( RU8szkaja voje:nno-tyeoretyicseszkaja miazl. 42 -50. p.) 

(Részlet) 

A kor szelleme, amely átalakította az összes emberi ismere
teket, a hadtudományokban is érezhetővé vált. Amikor a 
középkor Európát befedő sötétsége a rend színe előtt és a 
létrejött felvilágosodás következtében eloszlott, a háborúk is 
szabályszerűbbek lettek; az emberek elgondolkodtak azon 
hogyan tökéletesítsék a csapatok vezetésének módozatait' 
a ~-zabályokat maguk?an foglaló művek jelentek meg; meg~ 
~zuletett 3; hadtudomany. A tudósok, akik minden tudomány
agban az okor fennmaradt hagyatékából merítettek ismerete
ket, a katonai kutatás területén is ezekhez a forrásokhoz for
dult~k. ,!gaz, ezek a ~tatások sok kftűnő ismerettel gazdagí
tottak oket; de az IBmeretek általanos összekeverése és az 
elemzés hiánya, amely az ókoriakat jellemezte, a kutatókat 
a tudományosság elérésében az ő útjuk követésére ösztö
nözte. 

Ez okból az újkorban megjelent katonai művek sokasága 
n~m ~ozdítot,ta el~, nagymér!ékbe? kutatásuknak tárgyát 
kepez? tudom,any elorehaladásat. Mindegyiket az összefüggé
s~k elegtelensege, lap~s gondo_latok és üres fejtegetések jellem
zik. A nagY: h_ad!ezerek, mmt Turenne, Eugen (Savoyai) , 
Mon~ecuc?oh ritka? ?agytak hátra géniuszuk jegyét viselő 
meg3egyzeseket, melto, okos tanácsokat de ezekben hasonló
k~ppen nincs rendsz_er, nincs bennük még a tudomány elemi 
vaza sem. Ebben az időben a katonai ismereteket jogosan nem 
t1;1dománynak, hanem művészetnek, sőt mesterségnek nevez
tek; csak a tapasztalt áo- és a jártasság nyújtottak némely fo-
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galmat róluk, és senki sem gondolt arra, hogy elmélet is lehet
séges. 

lgy a katonai ismeretek gyermekkora sokáig tartott. 
Korunk szelleme, mely minden szellemet új, jobb életre kel
tett, lényegéből fakadó fényével ezt is beragyogta, és tanúi 
lehetünk az elmélet megszületésének. 

Lloyd és Tempelhoff dicséretes munkái előkészítették az 
ilyen szellemben megjelenő első művet: Jomini művét „A 7 
éves háború leírásá" -t. Az általánosított és nagyrészt helyes 
megállapítások, melyek sok háború pontos megfigyeléséből 
származtak, a hadtudomány némely részeiről meglehetősen 
helyes fogalmakat nyújtottak számunkra. Károly főherceg a 
világ elé tárva alkotását, a saját tapasztalataival és a Jomini 
művével megvilágított szabályokat foglalta rendszerbe, s ezzel 
műve felépített elmélet jellegét öltötte. A kortársak tisztelete, 
az utókor köszönete kijár ezeknek a szerzőknek, akik a hábo
rúra vonatkozó igaz szabályok első tanítói voltak! Az általuk 
feltárt úton követte őket még néhány felvilágosult fő, többé 
vagy kevésbé figyelemreméltó művet hagyva ránk. A katonai 
ismeretek számára rendkívül hasznos volt ez a tevékenység, 
amely a tárgyi résztől elválasztotta az elméletet és lerakta a 
valóságos tudomány kezdeteit. De teljes-e ez az elmélet, 
magában foglal-e mindent, ami a háború tárgyához t3:rtozik_? 
Természetesen nem. A katonai tudományoknak csak igen kis 
részét érinti ez az elmélet, és sem azzal a teljességgel, sem azzal 
a rendszerrel nem rendelkezik, amelyekkel az emberi ismeretek 
más területei. Még annyira tökéletlen, hogy nincs is pontosan 
meghatározva, s nem is tagolták még helyesen részekre. Amíg 
ezek az első tételek, amelyek, minden ismeretág sikeréhez 
elengedhetetlenek, nem lesznek kellőképpen átgondolva, addig 
minden munka hiábavaló, és csak a megfigyelések rendszerte
len összegyűjtéséig juthat. Ahhoz, hogy megbi_zonyosodjék 
ennek az állításnak az igazságáról, minden katonai személynek 
elég, ha saját katonai stúdiumai után, más imeretág~k felé 
fordul és figyelmesen megvizsgálja a köztük és a katonai tudo
mány közötti különbséget. Az általános, szépen felépített 
elmélet teljessége és helyessége oly erősen fog h~tni ér_telmére 
hogy amikor újra visszatekint előbbi ismerete1re, ahgha fog 
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számunkra jelentős helyet biztosítani az emberi tudomány 
tágas köreiben. Oly nagyok a különbségek a kétfajta isme
retek elért eredményei között. 

A hadvezér szellemi tevékenységére vonatkozó igazságokat 
alá lehet-e vetni szabályoknak ? Sokan minden kételkedés 
nélkül azt válaszolnák nekem, hogy ellenkezőleg: a hadvezé
rek szellemi tevékenységét, mely a katonai szabályok nagy 
részét képezi, semmiféle elméletnek nem lehet alávetni, s nem 
az elméleti ismeretek szülik a nagy katonákat, éppen ezért a 
hadtudomány nem rendelkezhet olyan átfogó elmélettel, mint 
más tudományok. Válaszolok: mindenütt, ahol valamilyen 
cselekvés történik, előtte az ember fejében valamilyen fogalom 
kellett hogy képződjék róla. Ez a fogalom szükségszerűen 
kapcsolatban kellett, hogy álljon valamely más cselekvések
kel. Az adott fogalom az ok, valamint a cselekvés közötti 
összefüggés szavakban való kifejezése az, amit mi szabálynak 
nevezünk. A szabály jellemzője az általánosság és a változat
lanság. Amíg az ok változatlan, addig változatlan a hozzá 
tartozó cselekvés is, következésképp, a köztük fennálló kap
csolatot kifejező szabály is helyes lesz. A politikai tudományok, 
amelyek nagyrészt szintén a kormányok és népek szellemi 
tevékenységéhez taroznak, ebben a vonatkozásban nagyon 
hasonlítanak a katonai tudományokhoz. A politikai tudomá
nyok terén is történtek ellenvetések az elmélet kidolgozása 
ellen, s ezek az ellenvetések hosszú időn át késleltették fejlő
désüket. Végül is akadtak emberek, akik elmélyültek az embe
riség történetében, akik a megfigyeléseket az ész számára álta
lánosítva fogalmazták meg, s a világos elméletet az állampol
gári társadalom nagy gépezetének minden alkotó részére ki
terjesztették. Ugyanennek kell bekövetkeznie a katonai tudo
mányokban is. Ezt a munkát már ragyogóan elkezdték. Az ál
talam említett szerzők művei megfelelő hitelességgel és általá
nos érvénnyel ebben az értelemben íródtak; nem marad más 
hátra, mint követni őket és ugyanolyan elemző figyelemmel 
áttanulmányozni a hadi tudományok más részleteit is, amelyek 
még áthatolhatatlan sötét égbe süllyedtek. 

Más tudományok elméletének fölénye a katonai tudomá
nyok elméletével szemben maguknak a tárgyaknak a lényegé-
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ben rejlik. A háború, amely bizonyos számú, eleven szenve
délytől fűtött ember időleges állapota, ritkán figyelhető meg 
egész tartamán keresztül. A nehézségek, amelyek ezt akadá
lyozzák, oly nagyok, hogy nemcsak a működő okoknak, hanem 
maguknak a cselekményeknek a leírása is mindig valamivel 
később, s ezért nem eléggé hűen következik be. S ezeket a 
leírásokat még jóval később vizsgálják és vitatják meg. Az ese
ménytől való távolodással a pontatlanság egyre nő, és végül 
teljesen hamis okokat szoktak feltárni, amelyek azután a 
hozzájuk hasonló hamis szabályok alapjaiul szolgálnak, s így 
nemcsak nem gyorsítják, hanem egyenesen gátolják, meg
bénítják az elmélet eredményeit. A többi tudományok a kato
nai tudományokkal szemben azzal az előpnyel rendelkeznek, 
hogy az általuk kutatott tárgy mindig vagy nagyon gyakran 
szem előtt van; a természet mindig kendőzetlenül áll a meg
figyelő előtt, a politikai gépezet szüntelenül működik, s ez 
okból az ilyen kutatásokat tartalmazó tudományok elmélete 
összehasonlíthatalanul nagyobb eredményeket ért el, mint a 
katonai tudományok elmélete. Lehetséges, hogy ennek más 
oka is van. Sok felvilágosult ember, látva mindazt a szörnyű 
nyomorúságot, amelyet a háború okoz, minden olyan munká
ban, mely a háborús szabályok tökéletesítését célozza, csak az 
emberi nem leigázását szolgáló fegyver kifinomítását látja. 
E gondolattól vezettetve szabad idejüket békés foglalkozások
nak szentelik és buzgó közreműködésükkel viszik előre azok 
sikerét. Kétségkívül, egyetlen katona sem vitatja, hogy a há
ború rossz, de a teljes igazság kedvéért hozzá kell tennünk, 
hogy mindeme rossznak az oka az emberi _indulatokban r~jlik, 
s hogy az állampolgári közösségek közötti legáldottabb viszo
nyok is csak késlelteJni tudják ezt a rosszat, ~y~kerestül 
kitépni azonban egyaltalán nem képesek, s vegul, hogy 
biztonságának megőrzésére minden államnak jól képzett, bá
tor hadsereget kell fenntartania, és sohasem szabad szem elől 
tévesztenie az olyan ismeretek gyarapításának szükségességét, 
amelyek minden időben képesek megmutatni az ellenséges 
támadás megsemmisítésének módozatait. 

A katonai művek gyengeségének okai: amikor néha a hábo
rú megismerését alkotó tárgyak sokaságáról gondolkodom és 
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azok teljes kifejtését sehol sem találom, meg vagyok győződve 
róla, hogy íróink nagy része azért nem érte el célját, mert nem 
tisztázta a maga számára a katonai ismeretek lényegét, terü
letét és felosztását. Egyesek ezeket az ismereteket taktikának 
nevezték és úgy vélték, hogy a szabályok csak a harcra vonat
koznak, mások a stratégián az összes katonai ismereteket értet
ték és azt hitték, hogy azok mind csak a ravasz hadmozdulatok
ra vonatkoznak, megint mások tudománynak természet
szerűleg a fortifikáe,iót nevezték, és lehetetlennek tartották, 
hogy a hadügy egyéb területeit szabályok alá vonják. Nem 
.emlékszem rá, hogy valahol is kifejtették volna a hadi tudo
mányok valódi meghatározását és annak igaz felosztását, s 
ezért e két tárgyról szeretném előterjeszteni gondolataimat. 

A hadi tudományok meghatározása: általánosságban, tág 
értelemben, a katonai ismereteknek magukba kell foglalniuk 
azokat a szabályokat, amelyek megtanítják létrehozni, működésbe 
hozni és a célra irányítani a nép biztonságát védelmező erőket. 
Ezek az erők két fő összetevőből állnak: l. hadsereg és 2. 
.erődök.424 Azok a fogalmak, amelyek ezekhez a tárgyakhoz 
közvetlenül tartoznak, a szigorú értelemben vett igazi vagy 
tiszta katonai ismereteket alkotják. 

A katonai ismeretek felosztása: 1. A hadseregre vonatkozó 
ismeretekhez tartoznak : a) a hadsereg felállítása, a hadsereg 
méretezése az állam szükségleteinek megfelelően, az emberek 
kiválasztása, a megfelelő ütközet kialakítása, a különböző 
szolgálatot teljesítő katonák felfegyverzése és teljes kiképzése; 
b) a hadsereg mozgása (menet), a hadsereg fenntartása, a kato
nai rendhez való szoktatása, a helyi élelem és az elszállásolás 
szabályai; e) a had-sereg tevékenysége (a háború vezetése) ; 
topográfia, castrametatio,425 tüzérség, az ostrom és a védelem 
tudománya, stratégia (az elgondolás tudománya) és a taktika 
(a harc tudománya); dJ ezenkívül mindhárom részhez a had
sereg vezetésének közös elmélete tartozik. 

2. Az erődökre vonatkozó ismeretekhez tartozik: a) a hely 
megvála-sztása, oly módon, hogy :figyelembe vegyék, milyen 
befolyással van a hely az állam általános biztonságára és min
<len egyes vár sajátos előnyeire; b) az erődök építése, a forti:fiká
ció és az aknákról szóló tudomány. 
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A katonai ismeretek felosztása rávilágít az elmélet fejlet
lenségére. Íme, a katonai ismeretek általános felosztása a lé
nyeges tárgyak szerint. Ha a katonai személyek egyetértenek 
az általam fentebb megfogalmazott meghatározással, akkor 
feltétlenül lehetségesnek kell tartaniuk az ajánlott felosztást 
is , mert a felosztás minden egyes része együttvéve a hadi 
tudomány egészét alkotja. Ez esetben pedig el kell ismernünk, 
hogy ez a tudomány messze elmaradt a többi emberi ismeret
ágtól és egyes részeiben még szó szerint gyermekkorát 
éli. Az általam a háború vezetésének nevezett rész és az 
erődökre vonatkozó ismeretek mindegyike már tudományos 
formát öltött, tárgyuk már fogalmakat a matematikától 
kölcsönzött és hozzá hasonlóan az általános elmélet szabályai 
szerint van kifejezve. De vajon miért nem jutottak a többi 
részek is ebbe a helyezetbe 1 Azért, mert sok katona teljesen 
szükségtelennek tartja őket, mások pedig úgy vélik, hogy 
ezeknek a területeknek nem jellemzőjük a tudományos rend
szeresség és összefüggés. Ezek a vélemények, úgy hiszem, 
nyilvánvalóan helytelenek. Könnyű bizonyítani, hogy a had
vezérnek a csapatok mozgásának időszakában, a hadsereg 
felállításáról és annak megtartásáról helyes ismeretekkel kell 
rendelkeznie. Az egész világ ámulva nézte azt a hihetetlen 
gyorsaságot, amellyel Napóleon, hogy úgy mondjuk, megte
remtette hadseregeit. Mikor hazánkban hatalmas seregei meg
semmisültek, úgy tűnt, Franciaország teljesen védtelen ma
radt, de nem egészen három hónap alatt Németországban új, 
jól képzett francia hadsereg jelent meg. Kevés idő múlva Lip
cse alatt ezek a csapatok is teljesen megsemmisültek, s akkor 
azt hitték, hogy a Rajnán való átkelés a legkisebb akadályba 
sem fog ütközni, és Franciaország biztonságát nem katonai 
alakulatok, hanem csak a lakosság fogja védeni. Mégis, az 
egyesült hadseregek fölénye ellenére Franciaország területén is 
nehéz és veszteséges volt a hadjárat, sőt néhány vonatkozás
ban a francia csapatoknak is hozott dicsőséget. Hogyan állí
tották fel, látták el, képezték ki ezeket ily roppant rövid idő 
a1att létrehozott hadseregeket, és hogyan tanúsítottak azok, 
öreg harcosokat jellemző állhatatosságot és bátorságot? A had
seregeket szervező hadvezér hatalmas géniuszának sugallatára 
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cselekedett, s ezek a cselekedetek, amelyeket hűen leírtak, 
alapjául szolgálnak egyes olyan megállapításoknak, amelyek
ből a gondolkodó emberi elme képes lesz az elkövetkező esetek 
számára igen fontos általános szabályokat megfogalmazni. 
A fentiekkel ellentétes példákat összehasonlíthatatlanul többet 
lehetne megnevezni. }Iegelégszünk azonban az alábbival. 
Megtör tént, hogy 80 OOO fős hadsereg, miközben saját hazája 
területén vonult s egyszer sem találkozott az ellenséggel, 
harcosainak körülbelül a felét elvesztette, s a megmaradt 
résszel sem tudtak semmi érdemlegeset végrehajtani, mert a 
betegségek és a gyengeség kimerítették őket. Az ilyen hadse
regben néhány elve ztett csata jóval kevesebb kárt okozott 
volna, mintsem paranc nokainak tapasztalatlansága és azok
nak az ismereteknek a hiánya, amelyek segítettek volna a 
hadjárat nyugodt, nem kimerítő végrehajtásában. 

A katonai tudományok elméletének kiterjedtsége: szó sem 
fér tehát ahhoz, hogy a háború tárgykörébe tartozó összes 
fogalmak beletartoznak a tudomány körébe, és roppant fon
tosak a katona számára. Ezért teljesen helytelen azoknak az 
embereknek a véleménye, akik azt állítják, hogy Jomini műve 
után már semmi megoldatlan nem maradt a hadi tudományok 
terén. Az ilyen v 'lemény csak azt bizonyítja, hogy az így véle
kedők nem alkottak maguknak világos fogalmat a hivatásukra 
vonatkozó széles ismeretek határairól és alkotóelemeiről. 

A katonai elmélettel határos ismeretek, amelyek a hadvezér 

képzettségéhez szüksége ek, a következők: a hadvezér teljes 
képzettségéhez nem elég ége ek csak a katonai ismeretek. Az 
összes politikai tudományok, amelyek a nép biztonságára kihat
nak, mind a katonai tudományokkal határosak, másrészt az 
összes erkölcsi ismeretek, amelyek szabályokat szolgáltatnak 
az emberi szív birtoklá ára vonatkozóan, mind helyet kell 
kapjanak az igazi hadvezér cselekedeteit irányító általános, 
kiterjedt elméletben. Ezek összehasonlíthatatlanul jobban 
feldolgozottak, mint az úgynevezett katonai tudományok, és 
ezért nekünk ezek közül csak kölcsön kell venni a számunkra 
hasznos ismereteket. katonai tudományok művelésére vi
szont a lehető legtöbb időt kell fordítanunk, hogy azok a 
mainál magasabb szintre jussanak. 
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DENISZ VASZILEVICS 
DAVIDOV 
(1784 - 1839) 

Denisz Vasz!levlcs Davldov orosz költi>, katonai szaktró, az 1812. évi orosz-francia. 

háború hősének egész életútját meghatározta., hogy családjában mérsékelt liberális, ellen

zéki légkörben nevelkedett fel. Baráti kapcsolatok fűzték a dekabristákhoz, de nem lett 

egyik titkos társaság ta.gja sem, mert nem hlzott politikai programjaiknak sikerében. Davi 

dov 1807-bon P . J. Bagratyion szárnysegédjeként részt vett a Napóleon elleni háborúban, 

1808-1809-ben Finnországban, 1809-1810-ben az orosz-török háborúban harcolt. 1812-

ben Davidov klttlnt a partlzánegységek szervezésével. Osztagával több !zbon sikeres vállal

kozást hajtott végre. 1813-ban Kalisznál részt vesz a szászok leverésében, majd 1827-ben az 

orosz-perzsa Mborűban látjuk viszont. 

Katonai elméletek terén Szuvorov követ6je. Felettesei még mérsékelt liberalizmusát sem 

tudják elviselni, s ezért nyugalomba vonult. 
Davldov több hadtudományi és hadtörténeti munka szerzője. l\feglrta. visszaemlékezéseit 

azokról a csatákról, amelyekben részt vett. A Talá.lkozás Szuvorovval clmtl munkájában 

emléket á!llt példaképének. Több munklljá.ban foglalkozik az 1812-es háborúval: A fagy 

verte-e szét a francia hadsereget 1812-ben? Az 1812. esztendő partizántevékenységének 

naplója. A partizántevékenység elméletének tapaszta.lata. A kötetben közölt részlet az utóbb, 

munkából való. Davidov az itt közölt részben a könnytllovassá.g partizánakció céljaira való 

felhasználásával foglalkozik. A könnytllovas partizánegységekro az a feladat is hárult, hogy 

a lakoBSágból is alakltson partlzánharcra alkalmas oszta.gokat. A parasztpartizánok és a 

könnyftlovassllgból alakltott partizánegységek együttmtlködése blztosltotta az akció sikerét. 
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A PARTIZÁNHÁBORÚRÓL426 

(Russzkaja vojemw-tyearetyiC11eszkaja miszl. 80-85. p.) 

A ~artizánháborúról alkotott ama fogalomnak, amely még 
most 1s uralkodik, az oka abban keresendő, hogy egyoldalúan 
szemlélik ezt a tárgyat és képzelt körültekintéssel ítélkeznek 
róla.Nyelvet fogni , felégetni néhány ellenséges raktárt, amelyek 
a hadsereg közelében vannak, váratlanul megsemmisíteni az 
előőrsöt, valamint a c oportok szaporításában a hadsereg 
felaprózott tevékenységének rendszerét látni - ezek ennek a 
háborúnak megszokott meghatározásai. Ez is, az is hamis! 
A partizánháború lényege nem a nagyon kisméretű és nem 
is az elsőrendű vállalkozásokban van, mert nem egy-két mag
tár felégetésével , nem az őrségek megsemmisítésével, még csak 
nem is az ellenség fő erőire mért egyenes csapásokkal foglal
kozik. A partizánháború teljes hosszúságukban átfogja és 
elvágja azokat az utakat, amelyek az ellenséges hadsereg 
hátországától addig a területig húzódnak, amely a csapatok
kal, élelemmel, lőszerrel való ellátására van kijelölve. Ezáltal 
az ellenség erejének és fennmaradásának forrásait elzárva, azt 
erejében megfogyatkoztatva, éhesen, fegyvertelenül, s a 
függelem óvó kötelékeitől megfosztva juttatja saját hadsere
gének csapásai alá. Ez a partizánháború a szó igazi értelmében. 
Kétségtelen, hogy az ilyen háború kevésbé lenne hasznos, ha 
csak kis erejű hadseregekkel harcolnának, amelyeknek nem 
volna szükségük nagy mennyiségű élelemre, s ha a hadseregek 
csak szálfegyverek.kel tevékenykednének. De attól az időtől 
kezdve, hogy feltalálták a lőport és a tűzfegyvert, amióta meg
növelték a katonai erőket, s végül, amióta inkább az összpon-

542 

tosítás, mint a csapatok megosztásának rendszere felé hajol
nak mind elszállásolásuk, mindmenetük, mind pedig tevékeny
ségük idején - azóta szükségszerűen lehetetlenné vált a. 
csapatok élelmezése arról a területről, amelyet elfoglalnak. 
A lőportöltetek laboratóriumi gyártása, az újoncok kiképzése, 
a tartalékok képzése pedig mind egy-egy leküzdhetetlen ne
hézség a nyugtalanság, a harcok és katonai véletlenek köze
pette. 

Ebben a helyzetben mindazokat az eszközöket, amelyek a 
csapatok számára a háború folytatásához elengedhetetlen 
szükségletet képeztek, nem a csapatok által elfoglalt területen 
kellett megszerezni, ami a termékek és a fogyasztók közötti 
aránytalanság miatt lehetetlen lett volna, hanem olyan terüle
ten, mely kívül esett a harccselekmények határain. Emiatt 
következett be a hadszíntér kettéosztása a harctérre és a tarta
lékok területére, s úgyszintén az a körülmény, hogy a második 
termékeivel látja el az elsőt. Az ellátás azonban nem történhe
tett egyszerre nagyon nagy mennyiségben, hanem csak a had
sereggel együtt szállított élelmi és harci eszközök fogyásának 
mértékében, hogy a hadsereget ne terheljék fölöslegesen, s 
ezáltal ne akadályozzák mozgását. Magától értetődik, hogy ez 
a változtatás az ellenség részéről is újítást váltott ki a tekin
tetben, hogy megakadályozza az ellenséges csapatok ellátását 
a szükséges eszközökkel. Az első pillanatra e cél elérésére két 
mód kínálkozott. Egyrészt az osztagok tevékenysége a harc
téren, közvetlenül az ellenséges hadsereg hátában, ahol az. 
odaszállított élelem és lőszer szétosztása, valamint a tartalék
ból érkező csapatok elhelyezése folyik. Másrészt ugyanilyen 
osztagok tevékenysége a tartalékok területén. 

Mindjárt bebizonyosodott azonban, hogy az első nehezen 
valósítható meg, mivel a tervezett támadás helye érintkezik 
magával az ellenséges hadsereggel, a második területet pedig 
rendszerint erődítményekkel védik, s ezeken belül helyezked
nek el az élelemraktárak, készítik a töltényeket és hajtják 
végre a tartalékok képzését. Maradt az a térség, amelyen ke
resztül a fenti három dolgot eljuttatják a hadsereghez; íme, ez 
a partizántevékenység területe. Itt nincsenek meg azok az 
akadályok, amelyekben mind a harctér, mind a hátország 
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bővelkedik; mert sem a hadsereg, sem az erődítmények, lévén 
e terület két végpontján, nem képesek ezt a területet megvé
deni.A hadsereg azért, mert minden erőfeszítést a szemben 
álló fő hadsereg elleni harcra igyekszik irányítani, az erődít
mények pedig természetes mozdulatlanságuk miatt. 
Ebből következik, hogy partizánháború nem lehetséges 

akkor, amikor az ellen éges hadsereg magán a tartalékok terü
letén helyezkedik el; viszont mennél inkább nő a térség, amely 
elválasztja a harcteret a tartalékok területétől, annál haszno
sabb és hatásosabb a partizánháború. Igaz, az óvatos hadve
zérek nem mulasztják el, hogy a nevezett térségen átvezető 
főútvonal egész hosszában a szállítmányok védelmére meg
erősített állomáshelyeket jelöljenek ki, pihenőjük vagy éjje
lezésük idejére, és csapatosztagokkal biztosítsák a szállítmá
nyokat az egyik állomá helyró1 a másikra való útjuk során; 
ezek okos intézkedések, de alatta maradnak és kell, hogy alatta 
maradjanak a nagyszámú és tevékeny csoportok támadásának, 
mint ahogy minden védelmi tevékenység alatta marad a táma
dó tevékenységnek. Ehhez még meg kell jegyeznünk, hogy 
bármilyen tágasak legyenek is ezek a megerősített állomás
helyek, nem képesek befogadni annyi fogatot, ahányból nap
jainkban a hadseregnek zánt leggyengébb szállítmány is áll; 
bármilyen népes legyen is a biztosító osztag, soha nem tud 
összetömörülve haladni, már csak azért sem, mert a szállít
mányok védelmében kénytelen a menetek idején azok teljes 
hosszában széthúzódni, s így az együttesen tevékenykedő 
csoportok támadásának pontján mindig gyengébbnek bizo
nyul. Függetlenül ezektől a nehézségektől, milyen sok harci 
erőre van szükség, hogy megerősített állomáshelyeket ellássák, 
amelyeknek száma az előnyomulással a támadó hadsereget a 
tartalékok területéről mind távolabb vivő sikerekkel együtt 
mind jobban növekszik. 

Most - a hatalmas létszámú népfelkelők tevékenységének 
összehangolása idején - , a partizánháború jelentőségével 
kapcsolatban felteszünk néhány kérdést, és meg is válaszoljuk 
őket. 

Először: Ki hajtja végre a háborút? - A hadseregben 
egyesített emberek. 
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Másodszor: Tudnak-e az emberek puszta kézzel harcolni? 
- Ne~. A háború nem ökölharc. Az embereknek fegyver kell, 
de a lopor felfedezése óta már maga a fegyver sem elégséges. 
Ahhoz, hogy ezek a fegyverek a kívánt módon működjenek, 
megfelelő lőszer szükséges hozzájuk, s mivel a lőszert kisebb
nagyobb mértékben minden csatában elhasználják, a csapatok 
mo~gása és tevékenysége mellett pedig igen nehéz újat készí
tem, a fegyvereket elkerülhetetlenül onnan kell új lőszerrel 
ellátni, ahol készítik. Ez világosan bizonyítja, hogy a hadsereg 
fegyverrel a kézben, lőszer nélkül nem több, mint vadászlán
dzsával felszerelt, elrendezett embertömeg. Olyan tömeg, amely 
az első ellenséges lövéstől szétszéled, vagy vállalja a harcot és 
elpusztul. Egyszóval nincs a hadseregben erő, vagy mond
hatjuk úgy, hogy a lőpor feltalálása óta nincs hadsereg tölté
nyek és patronok nélkül. 

Harmadszor: Szüksége van-e a hadseregnek erősítésre a 
háború folyamán? - Szüksége van rá, oly mértékben, ami
lyenben az ütközetek, az összecsapások, a csatákban kapott 
sebek, az erőltetett menetek, a rossz időjárás, a munka, a 
nélkülözés, a szaporodó betegségek pusztítják az embereket 
és a lovakat. Kiegészítés nélkül a hadseregek lassan-lassan 
fogynak és végül teljesen elenyésznek. 

Végül, negyedszer: Talán felesleges is a kérdés, kell-e a 
katonának élelem, hiszen élelem nélkül az ember nemcsak 
harcolni, de élni sem t:1d; s minthogy bizonyosságot nyert, 
h~gy korunk hadseiegei nl:1'gy létszámúak, következésképpen 
keptelenek magukat ellátru annak a területnek a termékeiből, 
amelyen tartózkodnak, élelemszállítmányok kellenek számuk
ra. E nélkül vagy éhen halnak, vagy élelmet keresve a harccse
lekmények színterén túl szétszélednek, csavargók és rablók 
züllött tömegévé válnak és részenként, védtelenül, dicsőség 
nélkül pusztulnak el. 

Mármost azért, hogy megfosszuk ellenségünket harci ere
jének e három, mondhatjuk, alapvető elemétől, milyen eszközt 
kell választanunk? Más mód nincs, mint hogy ezeket megsem
misítsük a. hát01;szágból a harctérre , tartó útjuk folyamán, 
azaz a part1zánhaború eszközével. Mit tesz az el1enség élelem-, 
lőszer- és csapatutánpótlás nélkül? Kényetlen lesz békével, 
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vagy fogsággal, vagy egye ülé re való remény nélküli szétszó
ródással megszüntetni harctevékenységét. Mindhárom nagyon 
vigasztalan következmény és teljesen ellentétes mindazzal, 
amire a harctevékeny ég megkezdésekor bármely hadsereg 
törekedett. S függetlenül attól a pusztulástól, amellyel a par
tizánháború bármely hadsereg erejének és létezésének említett 
három alapvető életelemét fenyegeti, vannak másodrendű 
szükségletek, melyek zoro an összefüggnek a hadsereg jólété
vel, s amelyek kevésbé inc enek kitéve a veszélynek, mint az 
élelem- és lőszerszállítmányok vagy a csapatutánpótlás eljut
tatása. Ilyenek a ruha-, lábbeli- és fegyverszállítmányok, a 
túlzott használat következtében tönkrementek vagy az ütkö
zetek zűrzavarában elve ztettek helyébe; a sebészeti és kór
házi felszerelési tárgyak; a futárok és adjutánsok, akik nem
egyszer igen fontos paranc okat visznek az ellenség főhadiszál
lásáról a mögötte területek, tartalékok, intézmények, egyes 
hadtestek és csapategy égek számára, és viszik mindezek jelen
tését a főhadiszállá nak , így általuk meg lehet bontani az 
összes részek együttműködé ·ét. Ilyenek a sebesültek és bete
gek szállítmányai a had eregtől a kórházba vagy a felépültek
nek a hadsereghez Yi zatérő csoportjai; magas beosztású 
hivatali személyek, akik egyik helyről a másikra utaznak az 
egyes csapatok meg ·zemlélé ·ére vagy önálló parancsnoki be
osztás átvételére stb. 

Mindez még nem minden . A partizánháború kihat az ellen
séges hadsereg fő hadműveleteire is. A stratégiai hadjáratok 
folyamán az ellenség átc oportosítá ának leküzdhetetlen 
nehézségbe kell ütköznie. ha a partizáncsoportok lépten
nyomon me terséges akadályokkal, lerombolt átkelőhelyekkel 
akadályozzák tevékeny égét; és a haderő rohama akkor éri, 
amikor az ellenség elhagyta az egyik stratégiai pontot, de még 
nem érte el a másikat. Az ilyen helyzet eszünkbe juttatja 
Szeszlavint és )falojaro zlavecet.427 Ilyen akadályokat tá
maszthat az ellen ég vi zavonulása idején is. Az akadályok, 
melyeket a partizánc oportok emelnek és védenek, segítik az 
üldöző had ereget abban , hogy szorongassa a visszavonulót 
és felhasználja a helyi előnyöket végleges szétverésére. 

546 

Ilyen látványnak voltunk tanúi 1812-ben, a napóleoni hor
dáknak Moszkvától a Nyemenig tartó visszavonulása idején. 

De még ez is kevés. Az ilyen tevékenység erkölcsi hatása 
aligha marad el az anyagi hatása mögött. Az ellenséges had
sereg mögött levő területek lakói hanyatló lelkierejének fel
támasztása: a nyugtalan, kapzsi emberek távoltartása az 
ellenséggel való együttműködéstől azáltal, hogy az ellenség
től mindenféle zsákmányt szereznek s azt szétosztják a lakos
ság között, azok helyett a csalétkek helyett, amelyeket az 
ellenséges csapatok vezérei csak a felhívásokban osztogatnak 
bőkezűen; a saját hadsereg buzdítása azáltal, hogy gyakran 
juttatnak el hozzá és szemei elé hadifogoly katonákat és hiva
talnokokat, tréneket és élelemszállítmányokat, készleteket, 
sőt lövegeket, s ezenfelül az ellenséges csapatoknál az erkölcsi 
erő megingatása és aláásása - ezek a művészien irányított 
partizánháború gyümölcsei. 

Mi mindenféle következményeit nem láthatjuk annak, ha a 
partizáncsoportok sikereikkel a maguk oldalára állítják az 
ellenséges hadsereg mögött levő terület egész lakosságát és a 
közlekedési útvonalain támadt rémület visszhangot nyer a 
hadsereg soraiban ? Az a gondolat, hogy e csoportok miatt 
nincs sem átjáró, sem ütvonal - s ez minden katonát meg
foszt a reménytől, hogy beteg tehetetlenségében biztos mene
déket kaphat a tartalékok területén levő kórházakban, a 
harcosok sorait pedig a megfelelő élelmezéstől, amelyet ugyan
arról a területről szállítanak - , először félénk óvatosságot vált 
ki a katonából, végül pedig elkerülhetetlenül a rabláshoz vezeti, 
amely a fegyelem hanyatlásának, s a fegyelemmel együtt a 
hadsereg teljei, széthullásának egyik fő oka. 

A külföldi szerzők a hadművészet törvényeit nem számunk
ra, oroszok számára, hanem azon államok számára fejtegetik, 
amelyekhez tartoztak, azaz az általuk ismert katonai erők 
méretei és sajátosságai szerint és nem annak az országnak a 
méretei szerint, amelynek a többi államtól oly élesen külön
böző a katonai ereje, eszközei és terepe, mindmáig fogalmai
kon és számításaikon kívül esik. Pl. az a szabály, hogy a 
könnyűcsapatokat hosszabb időre a fő hadseregtől távol ne 
alkalmazzák, nehogy megfosszák a hadsereget attól a szám-
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beli erőtől, amely a döntő ütközetekben annyira szükséges, és 
hogy a partizánháború csak a saját vagy szövetséges államban 
veszélytelen, de halálo és lehetetlen az ellenség területén 
- olyan szabály, amely helyes és vitathatatlan az összes euró
pai ország tekintetében, de helytelen Oroszország esetében. 
Az európai könnyűlovasság ugyanolyan sajátosságokkal ren
delkező emberekből áll, mint a sorkatonaság többi része. 

Csak ruházatában és elnevezésében különbözik tőlük, semmi 
másban. Sem külön képességekkel a rajtaütésre és felderítésre, 
sem különös bátorsággal, leleményességgel és mozgékonyság
gal nem rendelkezik. Következésképpen az ilyen könnyűlovas
ság elválasztásL a hadsereg fő erejétől, olyan vállalkozások 
céljára, amelyek alkalmatlansága miatt helytelenek és kétsé
gesek - valóban a hadsereg részekre szakítását, a döntő üt
közetekben szükséges erejétől való megfosztását jelenti. Az 
ilyen lovasságnak az önálló tevékenységre való képtelenségé
hez, alkalmatlanságához még hozzá kell számítani alacsony 
létszámát is, ami megnehezíti az idegen földön való tartóz
kodást, ahol a lakosság ellenséges érzületet táplál iránta, vagy 
nyíltan felkel ellene. Mindez ismeretlen az oroszországi had
seregben. Könnyűlovas ága nem pusztán a könnyűcsapatok 
elnevezését viselő brigádokból és hadosztályokból áll, hanem 
a harcias lovasok egész nemzetségeiből, amelyek kizárólag 
rajtaütésekkel törődnek és nemzedékről nemzedékre adják át 
képességüket erre a harcmódra. Ez a lovasság nálunk soha 
nem jön számításba a orkatonasággal együtt a döntő ütköze
teknél és abban kevéssé is ha znos. Viszont felülmúlhatatlan és 
utánozhatatlan az önálló vállalkozásokban. Azért, mert az 
európai hadseregek nem alkalmazzák a partizánháborút, nem 
rendelkezvén egyetlen igazi könnyűlovassal, és mert szük
ségből azokat is, akik a könnyűlovas elnevezést viselik, kény
telenek a hadsereg tömegében tartani, talán csak nem kell 
nekünk is - akik a száguldó, fáradhatatlan és született lova
sok egész népeivel rendelkezünk, s akik a reguláris hadsereget 
nem gyengítik távollétükkel - megtiltani magunknak a 
számunkra oly ha znos, s az ellenség számára oly pusztító 
harcmódot? Ha Oro zországnak történetesen olyan államok 
ellen kellene harcolnia, amelyeknek sem tüzérsége, sem lovas-
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sága nincsen, talán csak nem kellene ellenük elállnia a tüzér
ség és lovasság alkalmazásától? Mit mondanának Angliáról, 
ha a kikötőkbe zárná flottáját, ahelyett, hogy megütközne a 
nyílt tengeren a nálánál minőségileg és mennyiségileg olyany
nyira gyengébb flottákkal? 

Mit is tett azonban Oroszország a könnyűlovasságával? 
A győzelmek és hódítások megszakítatlan sorával elhalmozva, 
amelyekhez kizárólag sorkatonaságának erőfeszítései juttatták, 
minden oka megvolt arra, hogy ne kutassa ellenségei leverésé
nek más eszközeit, és megelégedett a szurony, a golyó és a kard 
egyenes csapásaival, amelyek egy teljes évszázadig oly hűen 
szolgálták. A borogyinói csata után a könnyűlovasság említett 
új felhasználását kísérelték meg. Néhány kozákosztagot az 
ellenséges hadsereg közlekedési útvonalai ellen vetettek harc
ba, s alighogy ezek különváltak a fő erőinktől, az ellenség 
addig háborítatlan útvonalai máris más képet mutattak. 
Minden a feje tetejére állt itt, és zűrzavar tört ki. Katonák és 
különböző rangú tisztek tömege, élelem- és fegyverszállít
mányok, raktárak, sőt ágyúk halmozódtak fel főhadiszállá
sainkon. Bizonyosan állíthatjuk, hogy a fogságba esett ellen
séges csapatok egyharmada, s a hozzá irányított, de nekünk 
jutó összes szállítmány, Oroszország e döntő sorsfordulójának 
idején , azoknak a kozákosztagoknak köszönhető, amelyek az 
ellenséges hadsereg hátában és szárnyain tevékenykedtek. 
Ha az egyszeri kísérlet eredménye - hisz az ellenség közleke
dési útvonalaira irányított csoportok kisszáma következtében, 
ezt a vállalkozást valóban kísérletnek lehet számítani - , 
ha ez az eredmény, ismétlem, ilyen nagy nyereséget jelent 
számunkra ilyen kis eszközök felhasználásával is, akkor meny
nyi mindent várhatunk ettől a harcmódtól, ha nagyszámú 
könnyűlovasságunkhoz viszonyított mértékben fejlesztjük ki 
az Európával vívott támadó háborúkban? 

Reméljük, helyesebben bizonyosan várhatjuk, hogy idővel 
a katonai erő része, melyet a külföldiek nem méltatnak figye
lemre, mivel könnyűcsapatainkat saját könnyűcsapataik 

után ítélik m('g, a mind nagyobb és nagyobb tökéletesedés 
útján hamarosan eléri az állam hadereje más részeinek szín
vonalát. Hatalmas a mi anyánk, Oroszország! Eszközeink 

549 



bősége következtében már sok nép drágán fizetett azért, hogy 
becsületére és fennállására tört ; de nem ismerik még a láva 
minden rétegét, melyek alul nyugosznak. E rétegek egyikét 
kétségkívül a birodalomnak a Dnyeper, a Don, a Kubany, a 
Terek és az Ural felső folyása közötti területét lakó félvad, 
harcos népek alkotják, akiknek teljes felkelése száz-, másfél
száz-, kétszázezer született lovast tud a harcmezőre küldeni ... 
Nem dől-e össze, nem oszlik-e szét, nem tíínik-e el mint a por 
a föld színéről minden, ami élő és élettelen ennek az ellensé
ges hadsereg hátországába küldött hurrikánnak széles útjába 
akad, miközben az ellen éges hadsereget leköti a mi milliós 
hadseregünkkel szemben folytatott harc, amely hadsereg 
bátorságban, fegyelmében é szervezetében első a világon. 

Oroszország még nem emelkedett fel teljes gigászi magas
ságába, s jaj ellenségeinek, ha egyszer felemelkedik! 
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DIMITRIJ 
ALEKSZEJEVICS 

MILJUTYIN 
(1816 - 1912) 

Dimitrij Alekszejevics Miljutyin táborszernagy, államférfi és hadtudós. 1845-1856 között 
a katonai földrajz professzora a hadiakadémián. 1856-1859: a kaukázusi hadsereg vezérkari 
f<'ínöke. 1860-ban hadilgyminiszter-helyettes, 1861-1881 között hadügyminiszter. Nevéhez 
fűződnek azok a katonai reformok, amelyeket a krimi háborű után vezettek be az orosz had
seregben. 

Legismertebb elméleti munkája „A katonai statisztika első H\pései" (1-2. sz. 1847-1848.), 
melyben lerakja a katonai fö ldrajz mint önálló tudományág alapjait Oroszországban. lltilju
tyin kifejti, hogy a háborű menetére politikai, erkölcsi és statisztikai tényezők hatnak. A sta
tisztikai tényezőn l\1Ujutyin mindazokat az anyagi eszközöket érti, amelyek a háború érde
kében felhasználhatók. Igen fontos Mlljutyinnak az a megállapitása is, hogy „a hadművé

szet elmélete szorosan összefilgg, mondhatjuk, összeforrt a politikai tudományok tárgyai
val". 
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A KATONAI TATI ZTIKA ELSŐ LÉPÉSEI 

(Russzkaja vojenno-tyeoretyicse;izkaja misz/. 182-190. p.) 

( Részlet) 

A katonai földrajz és a katonai statisztika igazi jelentésének 
feltárása: a köztük levő 'Vi zonynak 'ugyanolyannak kell lennie, 
mint amilyen a föld rajz és a statisztika között általában. Ezen 
általános kérdés tárgyalása. - A statisztika jelentősége a poli
tikai tudományok rendszerében. - A tulajdonképpeni katonai 
statisztika és viszonya a statisztikához általában. 

Ahhoz, hogy a katonai statisztika és a katonai földrajz 
jelentésének és tartalmának pontos meghatározását adjuk, 
elkerülhetetlen, hogy a lehetőség szerint megőrizzük az elne
vezések bizonyos analógiáját. Más szóval, véleményünk sze
rint az ismeretek e két ágazata között ugyanannak a viszony
nak kell fennállnia, amely a statisztika és a földrajz viszonyát 
általában jellemzi. ajnos azonban ezeknek a tudományok
nak a jelentése is mind a mai napig teljesen meghatározatlan, 
és a tudományos viták témája. A földrajz elhatárolása a sta
tisztikától olyan kérdések egyike, amely már úgy Uínik, ki 
van merítve, ugyanakkor lényegében továbbra is homályo. 
és zavaros maradt.428 A statisztikai ismereteken általános 
értelemben mindenfajta számok és táblázatok gyűjteményét 
szokták érteni, míg a földrajzi ismereteknek a különféle hely
nevek felsorolását nevezik, nem tekintve, hogy a földrajzban 
is bőségesen lehet dolgunk számokkal, s a statisztikában el
kerülhetetlenek a földrajzi természetű helyi adatok. A fogal 
mak ilyen káosza kö etkeztében újra kénytelenek vagyunk 
visszatérni a két ágazat elválasztásának elavult kórdéséhez, 
mivel a két tárgykör között, meggyőződésünk szerint, nin cs 
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semmi közös. Bár ez talán egy időre eltávolít bennünket kuta
tásunk közvetlen tárgyától, ezt a kitérőt szükségesnek tartjuk~ 
hogy továbbléphessünk kifejezett célunk felé. Más szóval, elő
ször legalábbis meg kell állapodnunk abban, mit értünk az 
adott kérdés tárgyán. Tesszük ezt azzal a céllal, hogy a föld
rajz és a statisztika általános meghatározásától áttérhessünk 
ugyanazon két tárgy sajátos területeinek, a katonai földrajz 
és a katonai statisztika viszonyának részkérdéséhez. 

Ami a földrajzot illeti, hosszú ideig hű maradt nevének 
etimológiai jelentéséhez, a földfelszín leírását foglalta magá
ban és régtől fogva matematikai, fizikai és politikai ágazatra 
oszlott. A tankönyvekben, sőt a terjedelmesebb összefoglalók
ban a földrajzot mostanában e három ágazatában tárgyalják. 
Itt találkozunk csillagászati szakkifejezések meghatározásá
val, a földkéreg természeti sajátosságainak magyarázatával, 
népek, városok, kormányzati szervek leírásával stb. Mjnd
ezek nyilvánvalóan több más tudomány sajátos tárgyát képe
zik, de a földrajz egyiket sem kutatja mélyen. Nem vala
milyen meghatározott sajátos céllal őket vizsgálja. Megelég
szik a tényanyag összegyűjtésével, s ezáltal mintegy olyan 
tárházzá lesz, amelyben majd minden tudomány megtalál
hatja saját adatait.429 

De az adatok felsorolásából, bármilyen rendszerezett for
mában történjék is az, még nem születik tudomány. A. Hum
boldt4:i0 szavai szerint „a tudomány csak ott kezdődik, ahol a 
gondolat legyőzi az anyagot, amikor a tapasztalatok, meg
figyelések, adatok tömegét igyekszünk megérteni", hogy 
többé-kevésbé általános törvények alapján igaz következte
tésekre jussunk, a jelenségek rokonságát, kapcsolatát, az ok 
és okozati összefüggést kiderítsük. Egyszóval a tudományt 
nem az adatok és jelenségek puszta leírása, hanem az a logikai 
analízis jelenti, amely következtében ezek az egyes adatok 
é jelenségek egységes gondolati rendszer alkotó elemeivé 
válnak. 

Tehát nyilvánvaló, hogy a földrajz, ha hű marad etimoló
giai jelentéséhez, semmiképpen sem válhatott volna tudo
mánnyá a szó igazi értelmében. De elkövetkezett az az idő, 
amikor a természettudományok és a politika,i tudományok 

553, 



'Sikerei a földfelszín tanulmányozásának is egészen új irányt 
szabtak. A felfedező, utazó tudósok nem elégedtek meg az 
országok egyszerű leírásával, hanem elkezdték összehasonlí
tani és elemezni a földfelszín különböző jelenségeit, az össze
hasonlításból a földkéreg szerkezetére vonatkozóan általános 
törvényeket vontak le, s így a természeti tudományok köréhez 
új ágazat kapcsolódott, amelynek azonban egy régi, a fizikai 
földrajz elnevezést adták. Így az elnevezést, amely etimológiai
lag és az elfogadott használat szerint nem jelentett többet, 
mint a földfelszín leírá át, egy külön tudománynak adomá
nyozták, amely a földfelszín fizikai jelenségeinek már a 
törvényszerűségeit tanulmányozta, és amely elkerülhetetlenül 
egységes egészet képezett a geológiával és a geognóziával. 
Másrészt világossá vált, hogy a matematikai földrajz sem volt 
a helyére téve az általános földrajz tankönyveiben: a föld
gömbnek mint matematikai testnek vagy mint égitestnek a 
tanulmányozása nyilvánvalóan a kozmográfiához, asztronó
miához, s részben a geodéziához tartozik. Végül pedig mi 
maradt a politikai földrajz zámára? Itt előfordultak anyagok 
az etnográfia és a statisztika köréből, de a határoknak, váro
soknak, utaknak mindez a felsorolása csak mintegy a föld
rajzi térképek kiegé zíté ét és magyarázatát képezte, de sem 
az adatoknak belső ö zefüggését, sem más egyebet nem muta
tott ki, ami a tudományt jellemzi. Ennek ellenére az összes új 
geográfiai folyóiratokban továbbra is napvilágot látnak a 
különnemű adatok ilyenfajta felsorolásai, bár most már nem 
nevezik ezt politikai földrajznak. Új, még kevésbé helyes el
nevezéssel, topográfiának hívják, mintegy azért, hogy még 
jobban összezavarják az összes elnevezéseket és fogalmakat. 

Végül napjainkban Ritter431 berlini professzor és néhány ki
váló követőjének tudományos és alapos geográfiai művei nyo
mán a földrajz már teljesen új célt, és lehet mondani, új tar
talmat nyert. Az új iskola szerint a földrajz önálló, sajátos 
tudomány kell hogy legyen, amelynek célja a föld felszínének, 
mint az ember lakóhelyének tanulmányozása, azaz annak ku
tatása, hogy a föld fel zínének sajátosságai milyen hatást 
gyakorolnak a népek és államok sorsára. Ily módon a föld
rajzot a természeti és politikai tudományok közötti határ-
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vonalra helyezik: a földrajznak - mondják - össze kell kap
csolnia a természet tanulmányozását az ember tanulmányo
zásával. 

Nyilvánvaló, hogy a földfelszín tulajdonságainak igen érzé
kelhető hatása volt és van ma is a népek és államok sorsára. 
Senkinek sem jut eszébe tagadni ezt az alapigazságot és senki 
sem vonja kétségbe az ilyen jellegű kutatások fontosságát. 
Ez esetben is csak sajnálni lehet azonban, hogy a tudományok 
kárára visszaéltek és zavart keltettek az elnevezések haszná
latával, hiszen, véleményünk szerint, a tudományos viták és 
meg nem értések nagy része éppen a tárgy önkényes, nem rá 
illő, tőle idegen vagy nem pontos megnevezéséből fakad. Mi 
szükség van arra, hogy új tudománynak olyan régi elnevezést 
adjanak, amelyen már régtől fogva azt értik, amit a szó eti
mológiai jelentése fejez ki. Egyet kell érteni azzal, hogy a 
földrajz kizárólagos tárgya maga a földfelszín legyen. Ha azt a 
célt tűzzük magunk elé, hogy a földfelszínnek az ember sor
sára gyakorolt hatását tanulmányozzuk, akkor már tanulmá
nyozásunk körében a jelenségeknek egészen új sorát vonjuk 
be: ebben az esetben már maga az ember válik a tudományos 
kutatás tárgyává és céljává. Emellett vajon csak az ország 
helyi környezeti viszonyainak hatása határozza meg a népek 
és államok életét? Ha az embert csak a természet hatásától 
tesszük függővé, ez azt jelenti, hogy lesüllyesztjük a csak ösz
tönei által irányított állat színvonalára. Ezért nyilvánvaló, 
hogy a helyi környezeti viszonyoknak az emberre gyakorolt 
hatása csak egyik oldala az emberi sors sokrétű tanulmányo
zásának. Kutatása azon alkotóelemek egyikének feltárása, 
amelyekből a népek és államok életének formái erednek. Kö
vetkezésképp, ha a geográfus ilyen célt tűz maga elé, akkor 
már nemcsak a földfelszínt kell tanulmányoznia, hanem magát 
az embert az állampolgárok közösségében - az államban. Ez 
esetben, természetesen, a földrajz teljesen megváltoztatja tar
talmát és elhagyva a földfelszín tanulmányozását, áttér a ku
tatás olyan területére, mely véleményünk szerint már a sta
tisztikálwz tartozik. 

Valóban a statisztikának, a népek fejlődését az állampolgári 
közösségben meghatározó legkülönfélébb tényezők között, fel. 
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tétlenül ku tatnia kell az ország helyi viszonyainak hatását is; 
de mivel magában foglalja a nevezett tényezők összességét, 
már nem korlátozódik valamilyen egyoldalú kérdésre, hanem 
minden eszköze megvan arra, hogy egyfelől kimutassa az em
ber függését a külső termé zeti világtól, másfelől kimutassa 
az ember tevékeny égét is a természetben, azaz mindazt, 
amit az ember akaratának ésszerű erejével tett, hogy uralma 
alá hajtsa a természet erőit, szükségleteihez formálja őket, 
vagy hogy legyőzze mindazokat az akadályokat, amelyek fej
lődésének végtelen útján elébe tornyosulnak. 
Meggyőződésünk szerint a geográfia elnevezésen valamilyen 

külön, önálló tudományt érteni azt jelenti, hogy a tárgynak 
· nem adtunk pontos elnevezést. Véleményünk szerint ezt az 

elnevezést ma csak mint faj - és gyűjtőnevet kellene használni: 
földrajzi ismereteknek Yagy tudományoknak nevezzük általá
ban a különböző célú tudományok azon részeit, amelyek együtte
sen eredményezik égitestünk felszinének megismerését, de ame
lyeknek egyesítése semmiféle közös, egynemű és oszthatatlan egé
szet , ahogyan a tudományt értelmezzük, nem alkot. 

Ha az emberi ismeretek körében magát az ember t társa
dalmi életében kezdjük tanulmányozni, akkor a kutatás telje
sen önálló, sajátos világával a politikai vagy társadalmi tudo
mányok szférájával Yan dolgunk (a szó tágabb értelmében). 
E tudományok között találjuk a statisztikát is. 

Mi is tulajdonképpen a társadalmi tudományok körébe tar
tozó statisztika? Nem ugyanaz-e ez, mint amit idáig a tan
könyvekben politikai földrajznak neveztünk? 

Valóban sokat vitatkoztak azon, hogyan határolják el a 
statisztikát a politikai fölclrajztól. A zavar e tekintetben két 
forrásból táplálkozott: egyrészt, mint láttuk, a politikai föld, 
rajzot hosszú ideig a tudomány zínvonalán igyekeztek tar
tani, holott ilyen tudomány nem lehetett életképes; másrészt 
a statisztikát kezdetben igen zűken értelmezték, s így nem 
emelkedhetett filozófiai elméleti maga ·latra, amely pedig a 
tudomány számára elengedhetetlen feltétel. 

Kezdetben a stati ztikának nagyon korlátozott célja volt: 
egy bizonyos nép é állam állapotának egyszedí leírása. Í gy 
értelmezték a stati ztikát me alapítói, Conring432 és Achen-
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wall433 is, akik Németországban először fejtegették és tanítot
ták ezt a tudományt. Nyomdokaikon indultak el nagyszámú 
követőik is, akik azonban a statisztikát a legkülönbözőképpen 
értelmezték, olyannyira, hogy aligha akad ezek között kettő, 
aki teljesen megegyezne a statisztika meghatározásában s ki
fejtési rendszerében. Az összes vélemények felsorolása és kriti
kai feldolgozása, amelyek a statisztika tárgyában elhangzot
tak, egymagában több kötetre rúgna. Itt, természetesen, annál 
kevésbé sem helyénvaló ezzel foglalkozni, mivel a meghatáro
zások különbözősége nem annyira a lényeget, mint inkább a 
formát érinti, hiszen az Achenwall iskolájához tartozó szerzők 
egészen napjainkig a statisztikában csak az adatok leírását 
vagy ábrázolását látták, és csak ezeknek az adatoknak a vá
logatását változtatgatták, az általuk javasolt meghatározás 
és rendszer szerint bővítve vagy szűkítve az adatok körét. 

Az emberi ismeretek összes ágazatai csak az utóbbi időben 
kezdtek kilépni a tényszerű ismeretek keretei közül, s kezdtek 
irányulni a fizikai, erkölcsi és állampolgári világ jelenségeinek 
pragmatikus kutatására. Néhány szerző erőteljesen támadta 
azt a lélektelen vázat, amit statisztikának hívtak és igyekeztek 
lelket önteni belé. Ugyanezen időtől sok kiváló szerző foglal
kozni kezdett az állampolgári élet különböző jelenségeinek kri
tikai feldolgozásával. Mindazokat az adatokat, amelyeket ed
dig össze lehetett gyűjteni, a nép gazdagságáról, fizikai és er
kölcsi állapotáról, most gondos elemző munkának vetették alá, 
hogy megvilágítsák az ok és okozati összefüggéseket, és meg
határozzák a nép jóléte fejlődésének törvényeit. Ebben az ér
telemben foglalkoztak és foglalkoznak ma is a statisztikával, 
főleg Angliában és Franciaországban, ahol a statisztikai kuta
tások a közigazgatási gyakorlat nélkülözhetetlen fegyverévé 
váltak. Néhány szerző egyenesen gyakorlati, utilitarista szem
pontból tekint a statisztikára, mint a kormányok segédeszkö
zére a közigazgatási elképzelésekben és intézkedésekben.434 

Mások véleménye szerint a statisztika nem más, mint amit 
általában politikai aritmetikának neveznek, s mintegy egyedül 
a számok jelentik egész lényegét. Javaslatuk szerint a statisz
tikának idővel egzakt matematikai tudománnyá kell válnia.435 

Ily módon azzal, hogy a matematikai tényezőnek fölöttébb 
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nagy jelentőséget tulajdonítottak a statisztikában, a való
színűségszámítás436 ágazatává változtatták a statisztikát. 
Végül néhány szerző - r iemann-nal437 az élükön - helyesen 
állapította meg a tudomány nevét és látva, hogy szinte minden 
előző szerző szükségesnek találta statisztikájához hozzátenni 
a statisztika elméletét (núnclazoknak a törvényeknek a ma
gyarázatát, amelyek alapján a statisztikusnak tanulmányoz
nia kell az adatok különböző fajait), magát az elméletet ne
vezték statisztikának, s azt, amit előzőleg annak neveztek, 
államvezetés ( taats-Kunde) néven elválasztották a stati zti
kától. Néhány új stati ztikus egészen odáig jutott, hogy telje
sen elvetette az egy meghatározott időpontra vonatkozó tény
beli ismereteket, núnt Yáltozó adatokat, és úgy vélte felemelni 
a statisztikát az elméleti, dogmatikus tudomány színvonalára, 
hogy szerinte a statisztikának csak olyan elvont igazságok és 
általános törvényszerűségek levonásával kell foglalkoznia, 
amelyek szerint minden állampolgári közösségnek minden idő
ben fejlődnie kelJ. Az egy adott időpontra és meghatározott 
államra vonatkozó valósága tények tanulmányozása szerin
tük csak a kormányok é a közigazgatás gyakorlati ügye. Ily 
módon a statisztika tudományos jellegtí létezésének százéves 
időszaka alatt megjárta az ö ·szes fokokat a tiszta empirizmus
tól az elvont elméletig; a teljesen gyakorlati, utilitarista cé
loktól a filozófiai következteté ekig. A régi iskola statisztikája 
ütközött a földrajzzal , é ehogy sem tudott ·határozottan el
válni tőle; az új iskola . tatisztikája az elmélet és a filozófia 
körébe került. Hol keres ük az igazságot 1 Mit válasszunk a 
meghatározások, vélemén ek, rendszerek e sokasága közül? 

E kérdés végleges megoldása, fontosságát és bonyolultságát 
tekintve, kívül e. ik a nú speciá1is kutatásunk keretein, de is
mételjük, lehetetlen volna teljesen válasz nélkül is hagyni, 
mivel ahhoz, hogy a továbbiakban a tulajdonképpeni katonai 
statisztika jelentő égét megvilágítsuk', elengedhetetlen előbb 
legalább abban megállapodni, mit értünk mi a statisztikárl 
általában. .. 

Az összes politikai tudományok közös tárgya: az emberiség 
az állampolgári életben, azaz az állam, bonyolult szervezeté• 
nek legkülönbözőbb megnyilvánulási formáival. Ezeket a meg-

nyilvánulásokat különféleképpen lehet tanulmányozni, mind 
a vi~sgált jelenségek neme, núndpedig a kutatás módja és célja 
szerint. A tudomány ezáltal sok részre és ágazatra oszlik, s ez 
megkönnyíti a tudományos munkát. Amellett ez a felosztás 
kétirányú lehet: az egyik a politikai tudományok körébe tar
tozó tárgyak osztályozásán alapszik, a másik a kutatás céljai
nak és módszereinek különbözőségén. 

Véleményünk szerint először a politikai tudományok terén 
a kutatásnak két lényegesen különböző célját kell megkülön
böztetni. Tanulmányozni lehet akár az egész államot a maga 
teljességében, összes éltető erőinek megnyilvánulásaival, akár 
a megnyilvánulások mindegyikét külön-külön: először: elmé
letileg, azzal a céllal, hogy olyan általános törvényeket vonjunk 
le, amelyek szerint a dolgok természetéből fakadóan, minden
fajta állam vagy nép fejlődik és fejlődnie kell céljainak eléré
sére; másodszor: konkrét megjelenési formájában és fejlődésé
ben azzal a céllal, hogy megvilágítsuk, hogyan ment vagy megy 
végbe ez a fejlődés egy meghatározott államban vagy népnéL 
Az első cél egy sor elméleti és tételes tudományt hoz létre, a 
másodikból pedig az emberiség állampolgári létének kétfajta 
tanulmányozása származik: a történelmi, amelynél a fejlődést 
a maga folyamatában, kronológiai rendben tárjuk fel, és a 
staliszt·ilcai; amelynél a fejlődés állapotát egy meghatározott 
időpontban mérjük fel. 

Következésképpen, az állam statisztikai tanulmányozása 
egyrészről felöleli a bonyolult politikai szervezet összes külön
féle jelenségét; másrészről megszabja a tanulmányozás hatá
rait, amely túllépi az olyan általános törvények adta meghatá
rozásokat, amelyek szerint mindenfajta államnak, minden idő
ben fejlődnie kell, egy meghatározott állarn konkrét fejlődésének 
egy meghatározott időpontra vonatkozó (ez leggyakrabban a 
jelenkori időszak) kimutatásában jelentkezik. A statisztika 
ilyen meghatározása következtében megoldódnak a többi rész
kérdések is, amelyek kiterjedésének, kutatási módszereinek , 
formáinak stb. meghatározását illetik. Tehát a statisztika a 
két szélsőséges és teljesen ellentétes értelmezést adó iskola 
felfogása között a középen helyezkedik el. 

em süllyed az adatok és jelenségek egyszerű leírásának 



'Színvonalára, hiszen elemző módon, meghatározott céllal, ku
tatnia kell ezeket az adatokat, másrészt nem lép át az elméleti 
tudományok rendjébe, más politikai tudományokra hagyva a 
1egáltalánosabb törvények levonását. De ha nem is jut el az 
elvont, változatlan igazságok magasságába és ugyanakkor 
nem is áll meg a kizárólagosan gyakorlati ismereteknél, a köz
igazgatás szükségleteinek m~gfelelő közvetlen felhaszn~lllat~
ság fokán, mindez nem akadalyozza meg abban, hogy mmdket 
vonatkozásban igen hasznos legyen. Mint az elméleti követ
lrnztetések empirikus kiindulópontja, s mint egyben a gyakor
lati tevékenység irányítója.438 

A felvetett gondolat magyarázatát még néhány szóval ki
egészítjük. A tanulmányozás három ismertetett módjának 
vagy céljának megkülönböztetése folytán a politikai tudomá
nyokon belül három tudományág alakul ki. Ezek csak a mód
szerek vagy célok tekintetében különbözők, de tartalmilag 
azonosak. Következésképpen, helytelen lenne arra a követ
keztetésre jutni, hogy a mi véleményünk szerint, a tanulmá
nyozás minden egyes neme élesen elhatárolt a többitől. Ellen
kezőleg, szinte lehetetlen figyelmen kívül hagyni egybefonó
•dásukat. Határozottabban is mondhatjuk: a szóban forgó há
rom tanulmányozási mód kölcsönös együttműködése feltétlen 
szükséges. Az elmélet, ha csak az ész elvont elveiből származik 
(a priori), gyakran ingadozik, ha nincsenek empirikus, tapasz
talati támaszai , ha a történeti és statisztikai tények nem 
ismétlik minduntalan az elvont következtetéseket. Másrészről 
az állam történelmi és statisztikai tanulmányozása egyaránt 
lehetetlen szilárd elméleti alap, a tételes tudományok vezér
fonala nélkül. Sőt, a statisztikust nem tarthatják és nem sza
bad, hogy szigorú korlátok között tartsák a csak egy időszakra. 
vonatkozó tények. emmilyen következtetésre sem juthat, ha 
a jelenségeket nem történeti összefüggésükben hasonlítja ösz
sze. Végül, az emberiség állampolgári életének mindenfajta 
jelenségét lehet összetetten is mind történeti fejlődésében, 
mind mai állapotában (vagy valamilyen adott időszakban), 
mind pedig általáno törvényszerűségek formájában, azaz el
méletileg vizsgálni. Éppen ebben az értelemben mondhatjuk 
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e~, hogy a statisztika minden egyes ágának van meg/ el elő elméleti 
resze . 

Mindennek alapján nyilvánvaló, hogy amikor korlátozzuk 
a statisztik~ célját és módszerét, tartalmát vagy tárgyát, egy
ben a _legs~elesebben értelmezzük. Semmiképpen sem tudunk 
egyetertern azokkal, akik a statisztika tárgyát az állami élet 
egy ;7alamely ol~alára vag:y ~sak belső fejlődésére, esetleg csak 
a nepek anyagi boldogulasanak kérdésére stb. korlátozzák. 
Nen:-, ;-1' statisztikán~k ilye~ értelmezése éppoly egyoldalú és 
leszűkitett volna, mmt armlyen leszűkített az elméleti tudo
mányok terén az is, ha az állami életnek csak egyetlenegy 
oldalával foglalkoznak anélkül, hogy a többinek figyelmet 
szentelnének. Amint az elmélet terén váltakozva meg kell vizs
gálni mindazokat a célokat, amelyek felé az állam törekszik 
és ahogyan maguk a tudományok e céloknak és elérésük mód~ 
j~na~ megf~lelően el kell hogy különüljenek, ugyanúgy a sta
hs~t~kának 1s k~tatásaiban át kell fognia az állam különböző 
?é~]a1t, módszereit ~on~é~ megjelenési formáikban és egy adott 
1doszakban. A stat1szt1ka1 kutatás, hasonlóan az elméleti tu
dományokhoz, csak _ebben _az esetben l,esz teljes és egész. 

El k~ll azonban ISmerm, hogy az allamok mai bonyolult 
me~hamzmusa, külö?fé~e erőinek v~ltozatos tevékenységi for
mái mellett, a statisztik~ olyan kiterjedt és sokrétű, hogy 
csupán egyetlen orszá~ mmden oldalú tanulmányozása olyan 
bonyolulttá válna, rmntha valamennyi elméleti tudományt 
egységes egészbe próbálnánk egyesíteni. 

M~r említettük, hogY: egy-egy ország statisztikai tanulmá
nyozasán8:k ugyanannyi válfajának kell lennie, mint az elmé
~etnek; .~mden része u~yanúgy külön specialitást jelent, bár 
1~m~telJuk, h~gy a stati~ztika csak akkor nem válik egyolda
luva, ha átfogJa az állami élet minden oldalát az összes célokat 
és, mó,~szerek_~t. D~. ahhoz, hogy egykor a' statisztika ilyen 
meretuvé válJek, szukséges, hogy minden egyes részének ön
álló. feldolgozása. által, az ehhez vezető út elő legyen készítve. 
.Ammt az em~eri test tanulmányozását a különböző szervek 
külön tanulmanyozásával kell kezdeni és azután lehet áttér · 
együttes és kölcsönös működésükre, hasonlóan a politikai te~~ 
tanulmányozásánál is előbb minden szervét külön kell tanul-

561 



mányozni. A politikai tudományok elméleti része soha nem 
léphetne előre, ha továbbra is a legkülönfélébb kutatások 
halmaza maradna, ha nem osztódna különálló tudományokra, 
amelyek mindegyikét hozzáértő sz~~~-mberek kör~ ~anulmá
nyozza. Az a kor, amelyben elkezdodott az emben esz tudo
mányok szerinti ún. munkamegosztása, még egyáltalán nem 
távoli A kutatásnak most is ebben a szakaszában vagyunk, 
s az egyes részeket még külön-külön f?l .kell dolgoznunk, amíg 
be nem következik a tudományok mas1k szakasza, amelyben 
mindezek a részek közeledni kezdenek egymáshoz, s nem az 
őket elválasztó határokat kell már kutatni, hanem ellenkező
leg az érintkezési pontokat, azokat a kö~ös ~z!11é~et, amelyek
nek egykor egyesíteniük kell a mostam polit1ka1 tudomány~
kat egy egységes egészbe, hiszen közös a tárgyuk - az emberi
ség állampolgári élete, az állam. 

Korunkban ugyanez a sorsa a statisztikának i~. Nem juth~t 
előbbre, míg osztatlan egész marad . . Bá!men?~ rendszei:t 1s 
javasoltak a különböző szerzők a stat1szt1ka k1feJtésére, mmd
ezek a rendszerek többé-kevésbé egyoldalúak voltak. E rend
szerek nagy része a tartalom tárgyának osz~ályozásán alapul, 
azaz a statisztika köréhez tartozó adatok faJa volt a meghatá
rozó tényező. Amíg a statisztika csak ezeknek az adatoknak a 
leírásából állott, a leírás során, természetesen, a leírandó tár
gyak ismérvein kellett alapulnia, de éppen ezért a külön
külön jellemzett adatok minden fajtáját egyo~dalú szemsz~g
ből ábrázolta, éspedig csak azokat az oldal.a1t ~s részleteit, 
amelyek magát a statisztikust személy szei:nt JObb~n érde
kelték. Az egyik úgy írta le az összes adatfaJtákat, mmtha az 
emberek az államban c ak azért egyesültek volna, hogy ké
nyelmesebben éljenek, jobban étkezhessene~ és öltözködhe~
senek; a másik úgy tekintett a tárgyakra, mmt e~y harmom~ 
kus szerkezetet mozgásba hozó kerekekre. Végul az államI 
élet néhány oldalát és célját teljesen figyelmen kívül hagyták, 
s az ilyen tárgykörbe tartozó adatokat csak mellékesen emlí-
tették meg. . . . .. .. . 

A statisztikai kutatások ilyen fehér foltJaI kozott találJuk 
az állam katonai erejét is. A statisztikusok közül ~éhány~n 
ugyan megemlítették az állam kiilső helyzetét, de ugy tűnik 
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(nei:i s~ólva a speciális művekről, amelyek nem viselték a 
statisztika nevet), egyik sem foglalkozott ennek a kérdésnek 
al~pos tárgyalásával, sem az államok közötti általános politi
kai ,kapcsolatok! sem a katonai erő tekintetében, amely pedig 
az ?'l!a11; anyagi eszközét jelenti önállóságának biztosítása és 
pohtika1 szerepének fenntartása érdekében. A statisztika 
ugy3:n említést tesz a csapatok, hajók stb. számáról, de tár
gyalJa-_e az állam katonai erejének kérdését olyan alaposság
gal, mmt más kérdéseket, pl. a nép anyagi ellátottságának 
kér~ését? A statisztikusok ~özül akár egy is eljutott-e már 
odáig, hogy az állam katonai erejét, külsé5 hatalmának mérté
két, más államokkal való szakítása esetén elért sikerét nem 
egyedül a csapatok, hajók száma határozza meg? Hogy mé-
1)'.'ebben behatoljunk ebbe a kérdésbe, sajátos nézőpontból, 
bizonyos különleges elméleti ismeretekkel felszerelve kell vizs
g_áln~nk az adatok minden fajtáját; egyszóval, elé5ször a sta
tisztika emez oldalának feltárását speciálisan felkészült em
bereknek kell elvégezniük. 

Ennek ellenére, ismételjük, az állam katonai erejének vizs
gálatát sem lehet az általános értelemben vett statisztikából 
kirekeszteni. Ha a statisztika az állam összes céljait és elérésük 
módozatait szem előtt tartja, akkor természetes, hogy ki kell 
~erje~ie az álla1_n külső védelmének, önállóságának, politikai 
Jelenté5ségének biztosítására vonatkozó elképzelésekre is, mint 
célra, s a katonai erőkre, mint a. cél elérésének eszközeire. 
A ka~onai er6kön természetesen nemcsak a hadsereget, sőt 
nem JS_ csak a nép felfegyverzett részét értjük, hanem általá
ban mmdazoknak az eszközöknek és módszereknek az összes
ségét, amelyek védelmi vagy támadó háború folytatására az 
állam számára szükségesek. A katonai erő az állam erkölcsi és 
politikai erej~nek végrehajtó eszköze, következésképpen ha
talmának egyik elengedhetetlen feltétele, egyike az olyan fon
tos tárgyaknak, amelyek a statisztika tanulmányozási körébe 
tartoznak. · 

Sokan mondhatják, hogy a civilizáció elé5rehaladásával a 
katonai erő bizonyára egyre kisebb jelenté5ségűvé válik az 
áll8:m fejlődéséhez tartozó tényezők során, s ahogyan az em
beriség közeledik a tökéletesség felé, úgy válik egyre kevésbé 
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szükségessé a fizikai erő az állam céljainak elérésében. Nem 
bonyolódunk itt most bele az ehhez hasonló fel~evésekb_e és 
álmokba, nem boncolgatjuk újra az egész embe1;1-ség~e kiter
jedő örök béke lehető éaének régi kérdését. Ami maJd vala
mikor lesz, az egyelőre csak többé-kevésbé valószerű sejtés. 
Az utópia azonban nem lehet a politikai tudományok t~rgy~. 
A politikai tudományokat a tapasztalatra kell 3:lapoz_m, ko
vetkezésképp, az emberi fajt olyanna~ kell venm, ~milyen, s 
nem olyannak, amilyen lehet, vagy amil_yennek lenme kellene. 
S ez annál inkább érvénve ül a statisztikában, amelynek tár
gya az emberi társadalm~k állampolgári életének legkonkrétabb 
megnyilvánulásai, s ezeket a társadalmaka~ olyanoknak kell 
vennünk, amilyenek, s nem olyanoknak, amilyeneknek szeret-
nénk látni őket. 

Ha ilyen álláspontból indulunk ki, akkor természetesen nem 
lehet kétséges, hogy a politikai tudományokban az á~lam ka
tonai erejének meglehetősen fontos helyet kell elfoglalma. ~un
kánk legelején már megá~lapítottuk,_ hogy „ko1:unk mn~den 
békeszerető irányzata s a nepek anyagi és erkolcs1 helyzetenek 
megjavítására irfnyuló á~tal~nos európa~. tör_ek".'és. ellenére, 
minden európai allam az okor1 mondást kovet1: s1 v1s pacem, 
para bellum.439 Mindegyik erő íti hadseregét, erődöket és ha
jókat épít, és mintha állandóan a közeli háborúra készülne. 
Ez, kétségen kívül, hatalmas anyagi eszközöket emészt ~el, s 
ezen keresztül szükséaszerű befolyást gyakorol az állami be
rendezkedés és a közigazgatás egész menetére. Így minden 
egyes állam tanulmányozása ~ ka_tonai elképzelések sze~p?n~
jából, a mi időnkben, a statisztika elei:i:gedhetetlen ~~egesz1-
tése, egyik igen fonto ré ze, amely nélkul általános kovetkez-
tetései sem teljesek, sem ö zefüggőek nem lehetnek. . 

A statisztikának azt a ré zét nevezhetjük katonai statiszti
kának, amelynek célja az állam katonai természetű erőinek 1s 
eszközeinek tanulmányozása az adott időpontban. Korábban 1s 
majdnem ugyanígy határozták_ meg a kat?nai, statisztikát,410 

de igen szűken értelmezték, mrvel katonai erőn csak a fegy 
veres erőket értették, s ezért a csapatok számszerű felmérésére 
és felépítésük leírására korlátozódtak, pe~g ez a tárgy a ka
tonai statisztikának c ak egy részét képezi. Pontosan ugyan-
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úgy, mint ahogyan a gyárak és üzemek számszerű felmérése 
sem képezheti az állam gazdasági statisztikáját. A katonai 
erők fogalmán, mint már mondottuk, általában mindazokat 
az eszközöket értjük, amelyekkel az állam külső védelmének 
biztosítására, politikai céljainak fegyveres erővel való elérésére 
rendelkezik, következésképp, a katonai statisztika is átfogja 
szinte az egész állam összetételét és katonai szempontból vizs
gálja minden összetevőjét a védelmi vagy támadó háború 
folytatásának eszközei tekintetében. Így a katonai statisztiká
ban elengedhetetlenül szerepelniük kell a földrajzi adatoknak 
is olyan mértékben, amilyenben ezeknek az adatoknak a vizs
gálata az állam szomszédaihoz viszonyított stratégiai helyze
tének meghatározásához, a védelmi vagy támadó eszközök 
mérlegeléséhez szükséges. Ebből az értelmezésből magától ér
tetődően következik a katonai statisztika viszonya a katonai 
földrajzhoz, mivel az utóbbi mintegy az anyagává válik az 
előbbinek; a katonai statisztika adatokat merít a katonai 
földrajzból és meghatározott céllal és más különböző adatok
kal való összefüggésben foglalkozik emez adatok tanulmá
nyozásával. Pontosan ilyen a statisztika és a földrajz közötti 
viszony általában is. 

A katonai statisztika, mint az általános statisztika része 
vagy fajtája, a politikai tudományok kategóriájába tartozik, 
ugyanakkor szükségszerűen a hadművészet útmutatásaira és 
követelményeire kell alapozódnia, következésképp kutatásai
ban a stratégia és a katonai igazgatás elmélete irányítja éppen 
úgy, mint a gazdasági és pénzügyi statisztikát a politikai gaz
daságtan és a pénzügy elmélete. A hadművészet elmélete ma
gasabb fokon szorosan összefügg, sőt egybefolyik a politikai 
tudományok tárgyával, mert hiszen maga a háború az állam 
politikai életének egyik megnyilvánulása, s ezért a katonai 
statisztikát éppúgy lehet a politikai kutatás tárgykörébe, mint 
a katonai ismeretek körébe sorolni. 
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ANTOINE HENRI 
JOMINI 

(1779-1869) 

Svájci származású katonai iró, Clausewitz mellett a XIX. század legjelentősebb bnrzsoá 

katonai teoretikusa. 
Már Ifjúkorában banktisztviselőként élénken érdeklődött a hadtudományok iránt. Első 

munkájában II. Frigyes hadjáratainak tanulságait dolgozta [el, majd a francil1 forradalmi 

és napóleoni háborűk hatása alá került. Életét ettől kezdve apólcon hadmOvészctl elvei 

elemzésének és feldolgozásinak szentelte. 1803-ban francia szolgAlatba lépett. A tehet!!(Sges, 

törekvő fiatal tiszt hamarosan felkeltette elöljárói figyelmét . 'ey marsall vezérkarába kerUlt, 

itt jelentős szerepet játszott az 1805-ös ulmi hadjáratban, ahol hatáskörét túllépve, meg

akadályozta a Ney-hadte t helytelen bevetését, ami lehetővé tette volna az osztr(tk csapa

tok kitörését. 
Napóleon gyorsan felismert~ Jominl tehetségét, ezredessé, majd dandártábornokká lép

tette elő, önálló parancsnokaággal azonban nem blzta meg. Jomini csakhamar Berthler 

vezérkari főnökkel Is ellentétbe került, s 1813 augusztusában egy kétségtelen sérelmen fel 

indulva átilllt az orosz hadseregbe. 
A már akkor Európa-szerte Ismert katonai teoretikus az oroszoknál magas beosztásokba 

került. Két trónörökös katonai tanácsadója lett, majd vezérkari főnökké nevezték ki. Ön

álló parancsnokságot viszont a jelentéktelen 1828-1829-es török hadjárattól eltekintve itt 

sem kapott. Így most sem bizonyította be a gyakorlatban elvei helyességét. Élete hátralevő 
részét irodalmi tevékenysége töltötte be . I. l\Ilklós cár és III. Napóleon azonban több alka

lommal is igénybe vette tanácsait. 
1869. mlircius 23-(m Párizsban halt meg. 
Jomini a legtermékenyebb katonai !rók közé tartozott. Munkússága eredményeként több 

mint harminc kötetet és számo tanulmányt hagyott bátra. 
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MOveiben az egész hadtudományt rendszerbe foglalta. Bár a kérdésnek valamennyi terü

letét feldolgozta, legerősebb oldala a stratégia volt. A fogalom pontos meghatározásával s a 

stratégia és a politika összefüggéseinek megállapltásával jelentősen e16revitte a hadt~do

mányt. Elsőnek ismerte fel a hadászat és a harcászat mellett a hadmOveleti mOvészet fontos
ságát. 

Rendklvül jelentősnek tartotta a hadtörténelem tanulm(tnyozását is. Elméleteit mindig 

történelmi példákkal támasztotta alá. Ezek alapján állltotta össze lúres maxirnáit, amelyek 

szerinte szinte a háborű valamennyi lehetséges fordulatára biztos megoldásokat jelentenek. 

E nézete természetesen metafizikus-idealista álláspontra vall. 
Munkál közül az „Értekezés a magasabb taktikáról vagy beszámoló a hétéves Mborúról" 

(Traité de grande tactique ou relation de la guerre de sept ans. Tom. 1-3. Paris, 1805-1806.), 

.,Értekezés a nagy hadm1lveletekr61" (Traité des grandes operatlons mllitaires. t~re Partle. 

Histoire crltique et milltaire des guerres de Frédério. Paris, 1818.), .,A hadm1lvészet" (L'art 

de la guerre. Extrait d'une nouvelle hiatoire mllitaire des guerres de la revolution de France. 

Stuttgart, 1815.), .,A forradalmi báborűk kritikai és katonai története" (Hlstoire critique et 

militaire des guerres de la revolution. Tom. 1-3. Paris, 1820-1824.). Fő mOve: .,A had

mOvészet kézikönyve" (Précis de !'art de la guerre. Tom.1-2. Paris, 1837.). Ez utóbbi m1lve 

Clausewitznek „A Mborúról" clm1l munklija mellett a burzsoá hadtudomliny mindmáig 

legjelentősebb szintézise. 
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A HADMŰVÉ ZET MEGHATÁROZÁSA 

(Précis de la guerre ou noui:eau tab/eau analitique. Paris, 1855. 35-90. p.) 

A hadművészetet rende en öt tisztán katonai részre osztják: 
a stratégia, a magasabb taktika,441 a logisztika, a hadmérnökség 
és a kis taktika. Van azonban ennek a tudománynak egy lé
nyeges része, amelyet igen helytelenül mindeddig kihagytak 
a felosztásból, ez pedig a katonapolitika.442 

Ez a tudomány inkább az államférfi tudománya, mintsem 
a katonáé. Amióta azonban rájöttek, hogy a tógát elválasszák 
a kardtól, nem lehet tagadni, hogy egy közönséges tábornok 
számára ugyan felesleges, de annál nélkülözhetetlenebb a had
sereg főparancsnokának. Ez a tudomány foglalkozik a hábo
rút meghatározó ö zes kombinációval és a végrehajtható 
hadműveletekkel. Ilyeténképp szükségszerűen ahhoz a tudo
mányhoz tartozik, amelyről itt szó van. 

E megfontolások alapján úgy tűnik, hogy a hadművészet 
valójában hat különböző ré zből áll: 

1. katonapolitika ;443 

2. stratégia vagy a tömegek mozgatása, akár az ellenség 
országának elözönlé e, akár sajátunk megvédése céljából; 

3. a csaták és az ütközetek magasabb taktikája; 
4. a logisztika vagy a hadseregmozgatás művészetének gya-

korlati alkalmazása; 
5. a hadmérnökség művészete, a várostrom és várvédelem; 
6. a kis taktika. 
Ide lehetne sorolni még a háború filozófiáját vagy a háború 

morális részét is, azonban alkalmasabbnak Játszik, ha ezeket 
a katonapolitikával kapc oljuk össze. 
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Az a szándékunk, hogy az első négy rész kombinációit tár
gyaljuk, figyelmen kívül hagyva a kis taktikát és a külön 
tudományt képező erődítéstant. 

Ahhoz, hogy valaki jó gyalogos-, lovas- vagy tüzértiszt le
hessen, felesleges ezeket a részeket egyformán ismernie. Ezek 
az ismeretek azonban nélkülözhetetlenek egy tábornok vagy 
egy kiváló vezérkari tiszt számára. Szerencsés, aki ezekkel az 
ismeretekkel rendelkezik, de az az állam is szerencsés, amelyik 
ért hozzá, hogy az ilyeneket a nekik megfelelő helyre állítsa. 

A KATONAPOLITIKÁRÓL 

Ezt az elnevezést azoknak a megfontolásoknak adjuk, ame
lyek alapján az államférfi eldöntheti, hogy vajon a háború 
kedvező, időszerű, sőt esetleg elkerülhetetlen-e, és amelyek 
meghatározzák azokat a hadműveleteket, amelyek a cél el
érésében szükségesek. 

Valamely állam akkor szánja el magát háborúra, ha: jogait 
akarja érvényesíteni vagy megvédeni; valamely közérdeknek 
akar megfelelni, mint a kereskedelem vagy az ipar védelme, 
általában, ami összefügg a nemzet érdekeivel; szomszédait 
akarja támogatni, akiknek léte fontos az állam biztonsága és 
a politikai egyensúly szempontjából; eleget akar tenni tá
madó- vagy védőszövetségben foglalt kötelezettségeinek; el
veket akar terjeszteni, elnyomni vagy megvédeni; befolyását, 
illetve hatalmát akarja kiterjeszteni az állam érdekében álló 
hódításokkal; nemzeti függetlenségét akarja megvédeni; meg
sértett becsületéért akar elégtételt venni; a hódítás őrülete és 
a támadás szelleme vezeti. 

Beláthatjuk, hogy a háborúnak ezek a különböző fajtái né
mileg kihatnak a kitűzött célok megvalósításához szükséges 
hadműveletek természetére, a kívánt hatás eléréséhez szük
séges erőfeszítések nagyságára és magára a tervezett vállal
kozás méreteire is. 

Természetesen mindezek a háborúk lehetnek támadók és 
védők; sőt előfordulhat, hogy a támadót megelőzik és védeke
zésre kényszerítik, és a megtámadott rögtön kezdeményezővé 
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válik, ha fel tudott készülni. Ezenkívül azonban más bonyo
dalmak is származhatnak a két fél kölcsönös helyzetéből: 

1. egyedül háborúzunk egy másik hatalom ellen; 
2. egyedül háborúzunk több egymással szövetséges hatalom 

ellen; 
3. szövetségesünkkel hadakozunk egy ellenség ellen; 
4. a háború súlyát mi viseljük, vagy csak segítők vagyunk; 
5. ebben az utóbbi esetben vagy már a háború kezdetén 

beavatkozunk, vagy csak a küzdelem derekán, akkor, amikor 
az többé-kevésbé kialakult; 

6. a hadszíntér lehet az ellenség országa, a szövetségesé, 
vagy sajátunk; 

7. az inváziós háború lehet közeli vagy távoli, ésszerű, mér
sékelt vagy szertelen ; 

8. a háború lehet ellenünk vagy az ellenség ellen vívott 
nemzeti háború; 

9. végül pedig vannak egyformán veszélyes és sajnálatos 
polgár- és vallásháborúk. 

Ha elhatároztuk egy ·zer a háborút, azt természetesen a 
hadművészet szabályai szerint kell megvívni. Mindazonáltal 
talán egyetérthetünk abban, hogy a hadműveletek igen külön
bözhetnek egymástól, attól függően, hogy milyenek az esé
lyeink. Például, a két zázezer katonából álló francia hadsereg, 
amely le akarja verni az egy emberként felkelt Spanyolorszá
got, másként manőverez, mint kétszázezer francia, aki Bécs 
vagy más főváros ellen vonul, hogy ott diktálja a békét (1809); 
és Mina444 szabadcsapatainak nem adjuk meg a tiszteletet, 
hogy úgy harcoljunk ellenük, mint Borogyinónál.445 Anélkül, 
hogy túlságosan távoli példákat vennénk alapul, elmondhat
juk, hogy az említett 200 ezer franciának mindenképpen Bécs 
ellen kell vonulnia, bármilyen legyen is a Rajna és az Inn, 
vagy a Duna és az Elba közötti kormányok és népek szelleme. 
Könnyen érthető, hogy egy ezrednek nagyjából mindig egy
formán kell harcolnia nem így a fővezérnek. 

E különböző, többé-kevésbé a diplomáciához tartozó meg
fontolásokhoz hozzá lehet fűzni még másokat is, olyanokat, 
amelyek egyedül a hadvezetéssel vannak kapcsolatban. Ezeket 
nevezzük katonapolitikának vagy a háború filozófiájának, mi-
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vel nem kizárólag a diplomáciához vagy atsratégiához tar
toznak, mégis igen nagy fontosságuk van a kabinet terveiben 
éppúgy, mint a fővezérében. Kezdjük azoknak a megfontolá
soknak az elemzésén, amelyek a diplomáciával függnek össze. 

Első cikkely 

A jogok érvényesítéséért indított háború 

Ha egy állam jogot formál egy vele szomszédos területre, 
nem feltétlenül szükséges, hogy fegyverrel a kézben követelje. 
Mielőtt erre elhatározná magát, meg kell vizsgálnia, hogy 
egyezik-e az állam érdekeivel. 

Az a háború lesz a legigazságosabb, amely vitathatatlan 
jogokon alapszik, de ezenkívül az áldozatokkal és a vállalt 
kockázatokkal arányban álló pozitív előnyökkel is jár. A baj 
csak az, hogy napjainkban annyi vitatható és vitatott igény 
van, hogy bár a háborúk nagy része látszólag öröklési jogon, 
végrendeleteken, házassági jogon alapszik, valójában azonban 
érdekháború. XIV. Lajos uralkodása idején a spanyol örökö
södési háború nemcsak a legtermészetesebb jogon alapult, 
amely mögött ott állt egy szabályszerű testamentum, hanem 
rnkoni kötelékek, valamint a spanyol nép általános kívánsága 
is támogatta. Mégis egész Európa kétségbe vonta ezt a jogot, 
és a törvényes örökössel szemben nagy szövetség alakult ki. 

II. Frigyes, kihasználva, hogy Ausztria háborúban állt 
Franciaországgal, kiásott holmi régi okmányokat, fegyveresen 
bevonult Sziléziába, megszerezte ezt a gazdag tartományt és 
ezzel megkétszerezte a porosz monarchia erejét. Ezt az elhatá
rozást a siker és a fennforgó tét nagysága mestervágássá 
avatta. Ha nem sikerül, mindenesetre igazságtalanul ítélték 
volna el Frigyest; a vállalkozás nagysága és a jó alkalom 
megbocsáthatóvá tehettek egy ilyen betörést, már amennyire 
egy betörés megbocsátható. 

Az ilyen háborúnak nincsenek szabályai: érteni kell a vára
kozáshoz és az alkalom kihasználásához - ez minden. A támadó 
hadműveletek álljanak arányban a céllal. Az első persze az, 
hogy foglaljuk el a szóban forgó tartományokat. Ezután a 
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támadást a körülményeknek és az erőviszonyoknak megfele

lően vezessük, hogy az ellenséget saját országában fenyegetve, 

átengedtessük vele a tartományokat. Minden attól függ, hogy 

milyen okosan viselkedünk szövetségeseinkkel szemben, vala

mint attól, hogy milyen a két fél katonai ereje. Az ilyen há

borúban az a legfontosabb, hogy kínosan kerüljünk mindent, 

amivel felkelthetjük egy harmadik féltékenységét, aki segít

ségére jöhet annak, akit meg akarunk támadni. A politika 

dolga, hogy ezt előre Iá a, é hogy minden szükséges biztosí

ték megadásával elhárít a a harmadik beavatkozását. 

:.\Iásoclik cikkely 

Politikai szempontból védő, katonai szempontból támadó háborúk 

Egy állam, amelyet szomszédja megtámad, mert valamilyen 

tartományára régebbi jogai alapján igényt tart, ritkán szánja 

rá magát, hogy harc nélkül, vagy pedig azért engedje át, mert 

meg van győződve az említett jog realitásáról. Rendszerint 

inkább fegyverrel ,édi meg a kívánt tartományt, ami mindig 

tiszteletreméltóbb é természetesebb is. Ahelyett azonban, 

hogy tétlenül megmaradna határain és kivárná az ellenség 

támadását, kedvezőbb lehet számára, ha magához ragadja a 

kezdeményezést, vagy támadásba lendül. Ilyenkor minden a 

szemben álló felek katonai helyzetétől függ. 
Néha az az előnyö , ha támadásba kezdünk, máskor az, ha 

saját területünkön várjuk meg az ellenséget. Egy jól megala

pozott állam, amelyben zéthúzó tényezők nem hatnak, és 

amelynek attól sem kell félnie, hogy egy harmadik hatalom 

betör országába, mindig nagy előnyét látja annak, ha a ha

dakozást az ellenség földjére viszi át. Először is elkerüli, hogy 

tartományait végigpu ztítsák, azután a háborút ellenfele költ

ségére viseli, végül pedig az erkölcsi tényezőket is a maga 

oldalára állítja, amenn iben már a háború kezdetén fellelke

síti sajátjait, az ellen éget pedig megdöbbenti. Mindazcmáltal 

kétségtelen, hogy pu ztán katonai szempontból igen nagy elő

nyei vannak, ha a hadsereg aját országában harcol, egy olyan 

sakktáblán, ahol az ö ze természetes, mesterséges vagy más 
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akadályok neki kedveznek és az ő birtokában vannak ahol 

minden manőverét szabadon, a lakosság és a hatóság~k tá

mogatásával hajthatja végre. 
E,zek a vitathatatlannak tűnő igazságok mindenfajta há

b~ruban alkal1:1azhatók. Mindazonáltal, ha a stratégiai elvei 

~raltozat~anok 1s, egyáltalán nem állandók a katonapolitika 

1~azsá~a1, amelrek a népek erkölcsi tulajdonságaitól, a telepü

lesektol, valammt a hadseregek és az államok élén álló embe

r~ktől, függően módosulhatnak. Ezek azok az árnyalati kü

lonbsegek, amelyek nyomán gyökeret vert az a vaskos téve

dés, h~gy a ~ábor,úna~ nincsenek állandó szabályai. Reméljük, 

be tudJuk b1zony1tam, hogy a hadtudománynak igenis vannak 

elvei, és ezeket nem lehet megsérteni anélkül, hogy vereséget 

ne s,zenv~~é?k egy ~gyes ,ellenféllel szemben. Egyedül ahá

boru poht1ka1 és moralis reszei mutathatnak olyan különbsé

geket, amelyeket semmilyen pozitív számításnak sem vet

hetünk alá, mert rájuk a valószínűségszámítás törvényei vo

natkoznak. A körülményeknek megfelelően tehát módosítani 

kell a terveket, még akkor is, ha végrehajtásuk közben hűt

len~~é kell válnunk a hadművészet ~lveih~z. Nyilván egyet

értunk például abban, hogy Franmaorszag, Ausztria vagv 

Oroszország ell~n nem hadakozhatunk úgy, mint Törökország 

yagy i:nás keleti nép ellen, amelynek bátor, de fegyelmezetlen 

hordái nem vonhatók semmilyen rend alá, nem alkalmasak 

semmilyen ésszeríí. manőverre, és semmilyen tartásuk sincs a 

balsikerek] en. 
Harmadik cikkely 

Az érdekháborúk 

Amikor II. Frigyes elözönlötte Sziléziát, ez, úgyszintén a 

spanyol örökösödési háború is, érdekháborúvá vált. 

Az ér~ekháborún_ak ,két fajt~ja van: egyik, amikor egy ha

talmas allam azért md1t háborut, hogy természetes határokra 

tegyen szert,_ va9,y a~ért_'. h~gy valamily~n. fontos politikai vagy 

kereskedelmi elonyokhoz Jusson; a masik, amikor azért há

borúzunk, hogy valamely veszélyes versenytárs hatalmát 

csökkentsi.ik, vagy erőinek növekedését megakadályozzuk. Ez 
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utóbbiak valójában intervenciós háborúk. Nem valószínű, 
hogy egy állam egymagában megtámadja veszélyes ellenfelét. 
Az ilyen háborút egy harmadikkal való kapcsolatból eredő 
összeütközés következményeként szövetségben vívják. 

Mindezek a megfontolások inkább a politika, mint a háború 
körébe tartoznak, s miután a katonai műveletek az általunk 
tárgyalt egyéb kategóriákhoz sorolnak, csendben haladunk el 
ama kevés dolog mellett, amit e tárgyról még elmondhatnánk. 

Negyedik cikkely 

Szövetségesekkel és szövetségesek nélkül vívott háborúk 

Természetes, hogy a zövetségesekkel együtt vívott háborút 
előnyben kell részesíteni azzal szemben, amelyet szövetséges 
nélkül vívunk meg - minden más dolgot változatlannak véve. 
Kétségtelen, hogy egy nagy állam biztosabb lehet a sikerben, 
mint két kevésbé erős , amely ellene szövetkezett. Mégis jobb, 
ha szomszédaink egyike támogat, mintha egyedül harcolunk. 
Nemcsak arról van szó ugyanis, hogy a szomszéd által küldött 
egységekkel megerő ödünk, hanem arról is, hogy az ellenséget 
magát is gyengítjük, méghozzá sokkal nagyobb mértékben, 
mivel azonfelül, hogy tekintélyes sereget kénytelen szövetsé
gesünk egységeivel szembehelyezni, még közös határvonalulmt 
is őriztetni kell, amelyik egyébként mentes lett volna a táma
dástól. Meglátjuk majd a következőkben, hogy legyen egy 
állam mégoly erős is , nem nézheti le büntetlenül sem a kis 
ellenségeket, sem a kis szövet égeseket. Oly igazság ez, ame
lyet végül is nem vonhatunk kétségbe anélkül, hogy ne ta
gadnánk meg a történelem tanítását. 

Otödik cikkely 

Az intervenciós háborúk 

Az összes háború közül kétségtelenül az a legelőnyösebb és 
leghasznosabb egy állam számára, amikor valamilyen már 
folyó háborúba avatkozik bele. Ennek okát igen könnyű meg-
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érteni: az az állam, amely ily módon avatkozik be egy hábo
rúba, szövetségesének erejével együtt veti latba teljes erejét, 
akkor lép be a háborúba, amikor kedve tartja, és amikor a 
legalkalmasabb a pillanat arra, hogy rendelkezésére álló esz
közeivel döntő akcióba bocsátkozzék. 

A beavatkozásnak két formája van: az első az, amikor egy 
állam arra törekszik, hogy szomszédai belügyeibe avatkozzék 
bele; a második az, amikor alkalmas pillanatban külügyeibe 
avatkozik be. 

Az írók soha nem helyeselték a belügyekbe való beavatko
zást; nem vitatkozunk velük e kérdés jogi szempontjairól, 
pusztán megállapítjuk, hogy ez bizony gyakran előfordult. 
A rómaiak részben ilyen beavatkozásoknak köszönhetik ha
talmukat, s nem magyarázható másként az angol Keletindiai 
Társaság hatalma sem. A belügyekbe való beavatkozás nem 
mindig sikerült: Oroszország hatalmának megnövekedését 
részben annak köszönheti, hogy uralkodóinak sikerült Len
gyelországban beavatkozniuk,446 Ausztria viszont majdnem 
belepusztult abba, hogy a francia forradalom ügyébe ártotta 
magát. A megfontolásoknak ez a fajtája nem tartozik a mi 
hatáskörünkbe. 

A szomszédok külügyeibe való beavatkozás sokkal indokol
tabb, sokkal természetesebb és talán előnyösebb is. Valójában, 
amennyire kétes, hogy egy államnak joga van beleártania 
magát szomszédai belső ügyeibe, annyira elfogadható, ha el
lenáll azoknak, akik zavart és rendetlenséget terjesztenek ki
felé, ami őt is hamar elérheti. 

Három körülmény késztethet arra, hogy szomszédaink külső 
háborúiba beavatkozzunk: először, amikor egy támadó vagy 
védelmi szövetségi szerződés következtében támogatjuk szö
vetségesünket; a második, amikor fenn akarjuk tartani azt a 
bizonyos politikai egyensúlyt, a modern időknek ezt a vív
mányát, amely éppoly csodálatos, mint amilyen egyszerűnek 
látszik, és amelyet még azok is gyakran félreismernek, akiknek 
pedig legbuzgóbb prófétáinak kellene lenniük ;447 a harmadik 
ok, amiért szomszédaink külső háborúiba beavatkozhatunk, 
nemcsak az, hogy elejét vegyük valamilyen káros következ-
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ménynek, hanem az is, hogy előnyünkre fordítsuk a kínálkozó 
lehetőségeket. 

A történelem ezernyi példájából látható, hogy birodalmak 
mentek tönkre, mert elfelejtették ezt az igazságot: ,,Bármely 
állam lehanyatlik, ha eltűri ellenfelének mértéktelen megerő
södését, és hogy egy állam még akkor is, ha másodrendű ha
talom, a politikai egyensúly döntőbírájává válhat, ha ért 
hozzá, hogy alkalmas pillanatban vesse latba erejét." Ennyi 
elegendő annak bemutatására, hogy mi az előnye az interven-

- ciós háborúnak a maga abb politika szempontjából. 
Katonai szempontból pedig az a legegyszerűbb, ha egy had

sereg har.madikként lép be egy folyó küzdelembe, hiszen azon
nal döntő tényezővé válik. Befolyása annál döntőbb lesz, mi
nél jobb a földrajzi fekvé e a két hadakozó fél helyzetét te
kintve. Vegyünk egy példát. 1807 telén Napóleon átlépte a 
Visztulát, és egész Königsbergig merészkedett, miközben há
tában volt Ausztria, előtte pedig egész Oroszország. Ha Auszt
ria 100 ezer emberrel C ehországból az Oderához nyomult 
volna, véget ért volna minden valószínűség szerint Napóleon 
hatalma.448 Hadseregének igen szerencsésnek kellett volna len
nie ahhoz, hogy áttörhe en, és a Rajnát elérhesse; minden jel 
azt mutatja, hogy ez nem sikerült volna. Ausztria jobbnak 
látta, ha addig vár, amíg hadseregének létszámát 400 ezer főre 
emelheti fel. Ezzel a félelmetes tömeggel fogott azután két év 
múlva támadásba és vereséget szenvedett. Ha viszont akkor 
100 ezer emberével beavatkozik, biztosan és könnyen eldönt
hette volna Európa sorsát. 

Ha a beavatkozás kétfajta lehet, akkor a belőle eredő há
borúk is különböző alakot ölthetnek: 

1. Beavatkozhatunk egítőként egy korábbi szerződés kö
vetkezményeként, meghatározott létszámú alárendelt erőkkel. 

2. Beavatkozhatunk mint fő hadviselők, hogy egy gyen
gébb szomszédot támogassunk és tartományait megvédjük; 
ilyenkor a hadszíntér távol lesz határainktól. 

3. Ha szintén mint fő hadviselők avatkozunk be, amikor a 
hadszíntér szomszédunkban van; ez több nagyhatalom szö
vetségét feltételezi egy másik hatalom ellen. 
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4. Végül pedig beavatkozhatunk egy már folyamatban levő 
küzdelembe, vagy a hadüzenet előtt. 

Amikor csak közepes erősségű sereggel avatkozunk be bi
zonyos szerződés értelmében, csupán kisegítők vagyunk, és a 
hadműveleteket a fő hadviselő hatalom irányítja. Más a hely
zet, amikor szövetségesként és erős hadsereggel avatko
zunk be. 

Ezeknek a háborúknak az esélyei igen különbözők. Az orosz 
hadsereg a hétéves háborúban alapjában véve Ausztria és 
Franciaország segítője volt; mindazonáltal északon fő had
viselő volt egészen Kelet-Poroszország elfoglalásáig; amikor 
azonban Fermor440 és Szaltyikov450 tábornok egészen Branden
burgba vezették a sereget, ezt pusztán az osztrákok érdekében 
tették. Ezek a csapatok, távol bázisaiktól, teljesen ki voltak 
szolgáltatva szövetségeseik jó vagy hibás manővereinek. 

Az ilyen távoli vállalkozások igen veszélyesek és a hadvezér 
számára rendszerint nagyon kényesek. Az 1799. és 1805. évi 
hadjáratok ennek szomorú példáit szolgáltatják. 

E példákból következik, hogy a távoli beavatkozások gyak
ran tönkretehetik a hadsereget. Viszont megvan az az elő
nyük, hogy az ország területét nem egykönnyen támadhatják 
meg, miután a hadszíntér messze esik a határoktól: ami tehát 
a had vezér számára balszerencse, áldás az állam szempont
jából. 

Az ilyenfajta háborúkban lényeges, hogy olyan hadvezért 
válasszunk ki, aki egyformán jó politikus és katona; hogy 
pontosan megállapodjunk a szövetségesekkel , hogy ki milyen 
részt vállal a hadműveletekben; végül pedig, hogy olyan cél
ban állapodjunk. meg, amely megfelel a résztvevők közös ér
dekeinek. Ezeknek az elővigyázati rendszabályoknak az el
mulasztásából következik, hogy a koalíciók nagy része csődöt 
mond, vagy hogy csak nagy nehézségek árán tudnak küzdeni 
egy kevésbé erős, de egységesebb hatalom ellen. 

Az intervenciós vagy kedvező pillanatban indított háború 
fentebb jelzett harmadik fajtája, amely röviden abból áll, hogy 
egész erőnkkel és határaink közelében avatkozunk be, kedve
zőbb az összes többinél. Ebbe a helyzetbe kerülhetett volna 
1807-ben Ausztria is, ha ki tudta volna használni előnyös 
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helyzetét; ugyanilyen hel y~et ben :olt 1813-ban, is. Szászország 
szomszédságában, az elbai fr3'.nc1a fr?nt h~taban, :00 eze~ 
embert vetett a küzdelembe, szmte a biztos siker remeny_ébe_n '. 
a tizenöt éven át tartó balsikerek sorozatában elveszett 1_tália1 
uralmát és németországi befolyását két hónap al~tt vissz~
szerezte. Nemcsak a politikai, de a ½atonai esélyek 1,~ Aus:tn~ 
oldalán voltak ebben a beavatkozasban; olyan elonyt 1géro 
két körülmény, amelynél nagyobbra egy állam vezetői már 
nem is törekedhetnek. . 

A bécsi udvar annál i biztosabban arathatta le a sikert, 
mivel bea,vatkozása nemcsak a 3. cikkelyben leírt módon 
ment végbe, azaz határai közelében, ahol a ~ehető legnagyobb 
erőfeszítésre lehetett képes, hanem azért 1s, mert egy már 
megkezdett küzdelembe avatkozott bele, méghozzá eszközei
nek teljes súlyával és aszámáralegkedvezőbbpillanatban. Ez a 
kettős előny olyan mértékben l~het döntő, h<?gy ?-emcsak nagy 
monarchiákat, de még igen kis államo~at 1s lath!ttunk ha
talmasakká válni, ha meg tudták ragadni a kedvezo al~almat. 
Két példa elegendő ennek bizonyítására. ~552-b~n Szasz Mó
ric választó451 nyíltan szembe mert szállm V. Karollyal, Spa
nyolország, Itália és a émet Bir?dalom u_rá"."_al, azzal a Ká
rollyal, aki legyőzte I. Ferencet es karmai kozt ~zoron~at~a 
Franciaországot. Ez a lázadá,s,, amely egész~n Tirol sz1v~1g 
terjesztette ki a háború , megalhtotta ezt a mmdent elnyeles
sel fenyegető nagy embert. 1706-ban, yictor A~adeus,452 Sa
voya hercege szembefordulva XIV. LaJossal, tel1esen meg"."ál
toztatta az ügyek állá át Itáliában, Adigétől egészen Tormo 
falai alá vonta el a francia hadsereget, ahol az vére~ ver~,séget 
szenvedett. Ez a csata tette halhatatlanná Savoya1 Jeno her
ceg nevét. Hány államférfi tűnhet jelentéktelennek azok sze
mében , akik e két esemény és a velük összefüggő nagy kérdések 
felett elgondolkoznak? 

Eleget beszéltünk már e kedvező intervenciók fontosságáról 
és előnyeiről; végtelenségig szaporíthatnánk a példá~ számát, 
ez azonban már semmivel sem járulna hozzá olvasómk meg-
győzéséhez. 
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Hatodik cikkely 

A hódításvágytól sarkallt vagy más okokból végrehajtott invázió 

Mindenekelőtt fontos megjegyeznünk, hogy az inváziónak 
két egymástól igen különböző fajtája van: az egyik az, amikor 
szomszédos hatalmak támadnak egymás ellen, a másik a tá
voli invázió, amelynél a támadás hatalmas területeken halad 
keresztül, amelyeknek lakossága többé-kevésbé semleges, ké
tes megbízhatóságú vagy ellenséges érzületű. 

A hódításvágyból indított inváziók, sajnos, nem mindig a 
legelőnytelenebbek: Nagy Sándor, Caesar és pályafutásának 
első felében Napóleon, nagyon is bebizonyították ezt. Mind
azonáltal, ezeknek az előnyöknek maga a természet szab ha
tárt, amelynek áthágása rendkívüli szerencsétlenséget vonhat 
maga után. 

Kambüszész453 núbiai, Dárius454 szkíták elleni, Crassus455 és 
J ulianus456 császár a parthusokkal szembeni, Napóleon oroszor
szági hadjárata mind véres bizonyítékai ennek az igazságnak. 
Mindazonáltal el kell ismerni, hogy Napóleonnál nem mindig a 
hódítás őrülete volt az egyedüli mozgató erő: személyes hely
zete és az Angliával folytatott küzdelme sarkallták olyan 
vállalkozásokra, amelyek nyilvánvaló célja az volt, hogy győz
tesen kerüljön ki ebből a küzdelemből. Kétségtelen, hogy sze
rette a háborút és annak kockázatait, de az is igaz, hogy a 
kényszer is magával sodorta: meghajlani Anglia előtt, vagy 
győzni, nem volt más választása . Elmondhatjuk, azért jött a 
világra, hogy megtanítsa a tábornokoknak és az állam veze
tőinek mindazt, amit el kell kerülniük: győzelmei az ügyesség, 
az aktivitás és a merészség leckéi; balsikerei pedig intő példák 
a bölcsességtől vezérelt mértékletesség számára. 

Elfogadható ok nélkül indított invázió merénylet az embe
riség ellen; így tett Dzsingisz kán. Ha azonban valamilyen 
nagy érdek vagy dicsérendő indok igazolja, megbocsátható, 
bár nem helyeselhető. 

Kétségtelen, hogy az 1808-as és 1823-as457 spanyolországi 
invázió céljaikban és eredményeikben egyaránt különböztek 
egymástól. Az első, amelyet a támadás szelleme váltott ki, és 
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amelyet alattomosan vezettek, a spanyol nép létét fenyegette, 
és végzetessé vált elindítójára. A második csupán a közérdeket 
fenyegető veszélyes eszmék ellen indult meg, és annál is in
kább sikerrel járhatott, mivel a lakosság többségének hatá
rozott támogatását élvezte, annak a lakosságnak, amelynek 
országát pillanatnyilag elárasztotta. 

Nem vállalkozhatunk arra, hogy a természetjog458 nevében 
ítéljünk; az ilyen kérdések a beavatkozás politikai jogához 
tartoznak. Anélkül, hogy vitatkozni akarnánk felettük, egy
sz~rű~n annak bizonyítására hoztuk fel e példákat, hogy nem 
mmdig Dzsingisz kán-féle invázióról van szó. Az első, amit 
idéztünk, hozzájárult "apóleon bukásához, a másik helyre
állította Franciaország és Spanyolország régi viszonyát, amely
nek soha nem lett volna szabad megváltoznia. 

Fohászkodjunk az egekhez, hogy a lehető legritkábban en
?.e~jen ~lyen inv~ziókat. Is~erjük el. azonban, ~ogy jobb el
oz_onlem szomszedunkat, mmt hagym, hogy ő tamadjon meg 
mmket. És azt is ismerjük el, hogy a legbiztosabb eszköze an
nak, hogy ne támogassuk a hódítás és a birtoklás szellemét 
az, ha gyorsan beavatkozunk, hogy gátat emeljünk elé. 

Tételezzünk fel egy elhatározott inváziót, amelyet nem a 
hódítás mértéktelen vágya diktál, hanem az egészséges állam
érdek. Fontos, hogy az inváziót úgy mérlegeljük, hogy szám
ba vegyük a lehetséges akadályokat, származzanak azok akár 
az ellenségtől, akár szövetségeseitől. 

Kényes dolog inváziót indítani egy elkeseredett és minden 
áldozatra kész nép ellen, amely ezenfelül még arra is számít
hat: hogy hatalmas szomszédja katonával és pénzzel támo
gat3a. Napól~on spanyolországi háborúja a világos bizonyság 
erre. A franma forradalom 1792., 1793. és 1794. évi háborúi 
még jobban megmutatták ezt, mert ugyan Franciaország nem 
volt annyira készületlen, mint Spanyolország, de nem is volt 
hata}mas szövetségese, aki segítségére sietett volna; egész 
Europa támadott rá, szárazföldön és tengeren egyaránt. 

Ilyen példák után mi haszna lehet az önmagában való el
veknek? E nagy ei emények történetéből kell levonni a maga
tartás szabályait. 

Bizonyos szempontból az oroszok törökországi invázióinál is 
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megmutatkoztak a nemzeti ellenállás459 hasonló jelei. Mind
azonáltal az igazsághoz tartozik, hogy a körülmények itt 
mások voltak: az oszmánokat harcra tüzelhette a vallási gyű
löletük, miután azonban kétszeresen nagyobb görög lakosság
tól voltak körülvéve, nem találhattak támogatást egy általá
nos felkelésben, amiben biztos részük lehetett volna, ha a 
birodalom egész lakossága mohamedán; vagy ha értettek volna 
ahhoz, hogy összekapcsolják érdekeiket a görögökével, úgy, 
mint a franciák, akiknek sikerült az elzásziakat jó franciákká 
változtatniuk. Ha ez a törököknek is sikerül, sokkal erősebbé 
váltak volna, viszont nem fűtötte volna többé őket a vallási 
fanatizmus. 

Az 1828. évi háború bebizonyította, hogy a törökök csak a 
határaik mentén erősek, ahol összegyűjtötték legharciasabb 
katonaságukat, míg a birodalom belsejében minden romba 
dőlt. 

Ha egy inváziónál nem kell tartani a néptől, és ha csak a 
szomszédos ország ellen irányul, akkor a stratégia törvényei 
döntenek és adnak elsősorban tanácsot; ezért lehetett oly 
gyors Itália, Ausztria és Poroszország inváziója. 

Ha ezzel szemben az invázió során távoli és nagy területeken 
kell áthatolni , hogy célhoz érjünk, akkor a siker érdekében 
sokkal inkább a politikát, mint a stratégiát kell segítségül 
hívnunk. Valójában, a siker első feltétele, hogy ellenfelünk 
egyik szomszédja őszinte és odaadó szövetségesünk legyen. 
A szövetséges nyílt és a közös érdeket előmozdító támogatása 
ugyanis nemcsak erőgyarapodást jelent számunkra, hanem 
szilárd bázist is, ahol raktárainkat már előre felállíthatjuk, 
hadműveleteinket megalapozhatjuk és ahol szükség esetén 
biztos menedéket találunk. Hogy ilyen szövetségesre talál
hassunk, ahhoz az kell, hogy az a hatalom, amelyre számítunk, 
ugyanúgy érdekelve legyen a vállalkozás sikerében, mint mi. 

Bár a politikának főleg a távoli invázióknál van döntő 
szerepe, egyáltalán nem mondható, hogy nem befolyásolná a 
határ mentieket, hiszen valamilyen ellenséges beavatkozás 
véget vethet a legragyogóbb sikersorozatnak is. Ausztria 
1805-ös és 1809-es inváziói valószínűleg más fordulatot vettek 
volna, ha Poroszország beavatkozik. Az 1807. évi észak-német-
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országi invázióban viszont ok függött a bécsi udvartól. Végül 
pedig a bölcs és mértékletes politikai demarsokkal460 biztosított, 
1829-es ruméliai inváziónak igen rossz következményei lehet
tek volna, ha tárgyalá ·okkal nem küszöbölték volna ki már 
eleve a beavatkozás lehetőségét. 

Heledik cikkely 

Az ideológiai háború 

Bár az ideológiai háborúk, a nemzeti küzdelmek é · a polgár
háborúk néha ugyanazon konfliktusban keverednek össze, 
mégis a köztük levő különbségek elég nagyok ahhoz, hogy 
külön tárgyaljuk őket. 

Az ideológiai háborúk három alakot ölthetnek: pusztán 
belháborúra, azaz polgárháborúra korlátozódnak; egyszerre 
bel- és külháborúk; ritkán ugyan, de előfordulhat az is, hogy 
csupán külföldi hatalommal vívják. 

Két állam ideológiai vagy elvekért folytatott háborúja szin
tén az intervenciós háborúk osztályához tartozik, mivel vagy 
olyan elvek miatt indul meg, amelyeket valaki propaganda 
útján akar elterjeszteni, vagy olyanok miatt, amelyek ellen 
valaki harcolni akar és el akarja nyomni; bármelyikről legyen 
szó, a következmény minden esetben a beavatkozás. 

Ezek a háborúk, akár vallási, akár politikai elvekből ered
nek, egyaránt sajnálatosak, mivel a nemzeti háborúkhoz ha
sonlóan hatalmas szenvedélyeket kavarnak fel, aminek kö
vetkeztében gyűlölettel terhesek, kegyetlenek, rettenetesek. 

Az iszlám háborúi, a keresztes háborúk, a harmincéves há
ború és a liga háborúja461 bár különböző mértékben, de mind 
magukon viselik fajtájuk bélyegét, kétségtelen, hogy a vallás 
néha inkább politikai ürügy vagy csak eszköz volt, nem pedig 
az elvek összecsapása; valószínű, hogy Mohamed utódjait 
sokkal inkább birodalmuk megnövelése érdekelte, mint a Ko
rán terjesztése, és kétségtelen, hogy II. Fülöp nem a katolikus 
egyház győzelme érdekében támogatta Franciaországban a 
ligát. Sőt még Ancelot462 úrral is egyetértünk abban, hogy 
amikor IX. Lajos463 belefocrott a keresztes háborúba, sokkal 
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inkább az indiai kereskedelem lebegett szemei előtt, mint a 
szent sír visszaszerzése. 

Mindazonáltal, még akkor is, ha ez az eset áll fenn, a vallási 
dogma nem pusztán ürügy, hanem sokszor rendkívül hatásos 
eszköz is, amennyiben kettős célt tölt be: lelkesít és pártütést 
szít. Például a harmincéves háború idején a svédeknek (Né
metországban - a ford.), II. Fülöp:nekpedigFranciaországba:n 
sokkal erősebb segédcsapataik voltak, mint saját hadseregük. 
Az is előfordulhat azonban, hogy a dogmának, amiért a harc 
folyik, nincsenek a másik oldalon hívei. Ilyenkor a küzdelem 
rettenetes. Ez volt az eset az iszlám és a keresztesek háborúi
ban. 

A politikai elvek háborújában majdnem ugyanilyen esélyei 
lehetnek a támogatásnak és az ellenállásnak. Például emlé
kezzünk csak vissza 1792-re, amikor hóbortos társaságok ko
molyan azt hitték, hogy az emberi jogok híres deklarációját 
végigsétáltathatják Európán, és a jogosan aggódó kormányok 
kétségkívül azért fogtak fegyvert, hogy a vulkán láváját krá
terébe tereljék vissza és ott elfojtsák. Az eszköz azonban nem 
volt szerencsés, ugyanis a háború és az agresszió nem alkal
masak arra, hogy megállítsanak egy csapást, amely nem más, 
mint egy hirtelen beállt őrület keltette szenvedély, olyan 
szenvedély, amely annál mulandóbb, minél hevesebb. Az idő 
- íme, ez az egyetlen orvosság minden gonosz szenvedély és 
anarchista eszme ellen. Egy felvilágosodott nemzet néhány 
pillanatig elviseli ugyan a lázadók által felingerelt tömeg igá
ját, de ha a vihar elmúlt, az értelem visszatér. Egy ilyen tö
meget idegen erővel megállítani hasonló ahhoz, mintha valaki 
abban a pillanatban akarná az akna robbanását megakadá
lyozni, amikor a gyújtózsinór lángja már elérte a lőport. Nem 
okosabb, ha hagyjuk felrobbanni az aknát, és a gödröt vissza
temetjük, mint ha vele együtt felrobbanunk ?464 

A francia forradalom elmélyült vizsgálata arról győzött meg, 
hogy ha nem fenyegetik fegyverrel a girondistákat és az Alkot
mányozó Nemzetgyűlést, soha nem merészkedtek volna szent
ségtörő kezükkel a gyenge, de tiszteletre méltó XVI. Lajoshoz 
nyúlni. Dumouriez balsikerei és az invázió veszélye nélkül a 
hegypárt soha nem semmisíthette volna meg a girondistákat. 
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És ha hagyták volna, hogy a pártok felfalják egymást, való
színű, hogy az Alkotmányozó Nemzetgyűlés, ahelyett , hogy 
átadta volna helyét a rettenetes Konventnek, Franciaország 
szükségleteinek és ősrégi zokásainak megfelelően lassanként 
visszatért volna a mérsékelt monarchia bevált elveihez. Kato
nai szempontból nézve a dolgot, ezek a háborúk azért rette
netesek, mert a támadó hadsereg nemcsak katonai erőkkel 
találja magát szemben, hanem elszánt tömegekkel is. Azt vet
hetné valaki ezzel szembe: igaz, hogy éppen egy pártnak az 
erőszakossága ad támaszt azáltal, hogy ellenpártot hoz létre; 
az is igaz, hogy ez biztosabb eredményt hoz itt, mint a vallás
háborúkban, ám ha a végsőkig elszánt párt tartja kezében az 
összes erőforrásokat, és ha a tömegekre támaszkodik, milyen 
támogatást jelenthet egy másik párt, amely mindettől meg 
van fosztva? Mit tehetett 1793-ban a koalíció érdekében száz
ezer ember Vendée-ban és százezer federalista ?465 

Nincs a történelemben a francia forradalomhoz hasonló 
küzdelem, és teljes egészében megmutatja a veszélyt, amit egy 
felindult nemzet megtámadása jelent. Mindazonáltal a szö
vetségesek rosszul vezetett hadműveletei is hozzájárultak a 
forradalom váratlan sikereihez. Hogy ebből a háborúból biztos 
szabályokat vonhassunk le, ahhoz azt kellene tudni, hogy mi 
történt volna, ha Dumouriez466 futása után a szövetségesek, 
ahelyett, hogy ágyúval kezdik töretni a várakat, és saját ré -_ 
szűkre elfoglalják, 200 ezer emberrel Párizs ellen indulnak , a 
várparancsnoknak pedig levelet írtak volna, hogy semmi dol
guk sincs Franciaországgal, sem a várakkal, de még a derék 
francia hadsereggel sem. Lehet, hogy helyreállították volna a 
francia monarchiát, de az is lehet, hogy soha nem tértek volna 
vissza Párizs alól, hac ak egy hasonló erejű hadsereg nem fe
dezte volna visszavonulásukat a Rajnához. Igen nehéz lenne 
itt dönteni, hiszen ellenpróbát soha nem lehetett tenni, és 
egyébként is minden azon múlott volna, hogy a francia nép 
és a hadsereg milyen magatartást tanúsít. A problémának 
tehát két egyformán úl os megoldása van. Miután azonban 
az 1793-as hadjárat e ak egy irányba hozott megoldást, igen 
nehéz lenne a másik megoldást igazolni. Egyedül a tapasztalat 
dönthet ilyen kérdésekben. 
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Ami most már e háborúk katonai szabályait illeti, ezek 
majdnem ugyanazok, mint a nemzeti háborúké. Egy döntő• 
pontban azonban különböznek, mégpedig abban, hogy amíg 
a nemzeti háborúkban el kell foglalnunk és meg kell hódíta
nunk az ellenség országát, várait ostrom alá kell vennünk és 
el kell foglalnunk, összes tartományait le kell igáznunk, addig 
az ideológiai háborúkban nem arról van szó , hogy az országot 
meghódítsuk és mellékes dolgokkal foglalkozzunk, hanem in
kább arról, hogy megfelelő erővel egyenest a cél felé halad
junk, anélkül, hogy bármely részletdolog miatt megállnánk, 
állandóan an-a törekedve, hogy minden olyan dolgot elkerül
jünk, amely a függetlenségét és területi épségét féltő nemzet
ben nyugtalanságot kelthet. Szemben a francia forradalom
mal, az előző cikkelyben említett 1823. évi spanyolországi 
háború példája igazolja ezeket az igazságokat. Kétségtelen, 
a körülmények kissé eltértek, mivel 1792-ben a francia had
sereg sokkal megbízhatóbb elemekből állott, mint a Léon
szigeti radikálisoké. A forradalom háborúja egyszerre volt 
ideológiai, nemzeti és polgárháború , míg ezzel szemben, ha az 
1808. évi, első spanyolországi teljes egészében nemzeti volt, 
addig az 1823-as az elvek háborúja volt, nemzeti háttér nélkül. 
Innen e háborúk hatalmas különbségei. 

Ami a végrehajtást illeti, Angouleme herceg467 hadjáratát 
jól vezették.468 Ahelyett, hogy sokat bíbelődött volna a várak 
bevételével, hadserege a fent említett, elveknek megfelelően 
járt el: miután gyors ütemben előretört az Ebróig, itt erőit 
megosztotta, hogy az ellenség összes erőforrását elfoglalja. Jól 
tudta ugyanis, hogy a lakosság többségének támogatása mel
lett nyugodtan megoszthatja erőit. Ha követte volna a mi
nisztérium utasításait és módszeresen kezdte volna elfoglalni 
a Pireneusok és az Ebro közti vidéket és várakat, hogy katonai 
bázisra tegyen szert, talán nem érte volna el célját, vagy leg
alábbis azáltal , hogy az országnak 1807-re emlékeztető el
foglalásával felébresztette volna a nemzeti indulatot, a küz
delmet meghosszabbította és véresebbé tette volna. Az egész 
lakosság jó fogadtatásától felbátorodva azonban megértette, 
hogy vállalkozása sokkal inkább politikai, mint katonai ter
mészetű, és hogy minden a gyorsaságon múlik. Ez a hadjárat, 
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.amelyet egész másként vezettek, mint a szövetségesekét 1793-
ban, megérdemli, hogy mindazok tanulmányozzák, akiknek 
hasonló jutott osztályrészül. El is érkezett a francia hadsereg 
három hónap alatt egész Cadiz falai alá. 

Mindaz, ami napjainkban Spanyolországban történik,469 azt 
bizonyítja, hogy a politika nem tudta kihasználni a sikert és 
nem tudott megfelelő é szilárd rendet kialakítani. A hiba 
nem írható sem a hadsereg, sem parancsnokai rovására. Egye
dül a spanyol kormány a hibás, amely elkeseredett reakciósok 
tanácsait követi és nem áll hivatása magaslatán. Ferdinánd,470 

aki döntőbíró kellene hogy legyen a két egymással ellenséges 
érdek között, meggondolatlanul annak a pártnak a karjai közé 
vetette magát, amely ugyan nagy tiszteletet színlelt a trón 
iránt, azonban inkább a király tekintélyét akarja kihasználni, 
anélkül, hogy a jövővel törődne. A nemzet két ellenséges tá
borra szakadt, pedig talán nem lett volna lehetetlen meg
nyugtatni a kedélyeket és közeledést létrehozni. E két tábor 
újra civódik, ahogyan ezt én már 1823-ban Veronában meg
jósoltam. Milyen nagy lecke ez; az látszik belőle, hogy senki 
sincs ebben a szép és annyira szerencsétlen országban, aki ki 
tudná használni a helyzetet. Pedig a történelem bebizonyí
totta, hogy a híres reakciók nem mások, mint forradalmak, 
megtervezhető és megszilárdítható elemek. Isten adná, hogy 
.a trón megerősödne és mindenki tiszteletétől övezve kerülne 
ki ebből az ijesztő konfliktusból és egy fegyelmezett hadsereg
re, valamint az ország érdekeire támaszkodna. Bárcsak ki
békíthetné a trón ezt az érthetetlen spanyol népet, amely 
rendkívüli erényeivel é hibáival egyaránt még azoknak is fej
törést okoz, akik pedig azt hitték, hogy ismerik. 

X yolcadik cikkely 

A nemzeti háborúk 

A nemzeti háborúk, amelyekről az inváziós háborúkról szóló 
részben már kénytelenek voltunk szólni, a legfélelmetesebbek. 
Ez az elnevezés csak azokat a háborúkat illeti meg, amelyek 
egy egész nép, vagy legalábbis a nép többsége ellen irányulnak, 
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amelyet a függetlenség nemes tüze lelkesít. Ilyenkor minden 
lépésnyi térnyereségért harcolni kell. A hadsereg, amely ilyen 
ország területére lép, csak annyi térséggel rendelkezik, amenv
nyit tábora elfoglal; élelmét csak fegyverrel tudja megszerezr1i; 
szállítmányait állandóan fenyegetik és elragadják. 

Egy egész nemzet ilyen spontán mozgalma ritka látvány, 
és ha van is benne bizonyos nagyság és nemesség, amely cso
dálatunkat váltja ki, következményei ·annyira rettenetesek, 
hogy az emberiség érdekében inkább azt kívánja az ember, 
hogy soha ne lehessen tanúja.471 

Ennek a mozgalomnak a legkülönbözőbb okai lehetnek: egy 
rabszolga nép tömegesen felkel kormánya szavára, és urai, 
példát adva, maguk állnak a mozgalom élére, mivel uralkodó
juk és hazájuk iránti szeretet fűti őket; ugyanúgy egy fana
tikus nép fegyvert fog papjai szavára, egy másik nép pedig, 
amelyet politikai elvek izgattak fel, vagy pedig intézményeit 
imádja, az ellenség elé veti magát, hogy megvédje azt, ami 
legdrágább számára. 

A nemzeti ellenállásban igen nagy szerepe lehet a tengerek 
feletti uralomnak. Ha a felkelt országnak kiterjedt partjai 
Yannak, és uralkodik a tengerek felett, vagy ilyen hatalommal 
áll szövetségben, ellenállása megszázszorozódik, nemcsak ama 
könnyebbség által, amit a felkelés tüzének élesztése szempont
jából jelent, és nem is csak azért, mert a megszálló ellenséget 
az ország minden pontján fenyegetheti, hanem ama nehézsé
gek által is, amelyeket vízi úton történő ellátásnak útjába 
gördíthet. 

Az ország földrajzi viszonyai is megkönnyíthetik a nemzeti 
ellenállást; a hegyi országok lakói mindig a legveszélyesebbek. 
Ezek után következnek a nagy erdőkkel borított országok. 

A svájciak harca Ausztria és a burgundi herceg elien,472 a 
catalanoké 1712-ben és 1809-ben,473 a nehézségek, amelyekkel 
a Kaukázus népeit leigázni akaró oroszok szembe találták 
magukat, végül a tiroliak ismételt erőfeszítései eléggé bizo
nyítják, hogy a hegyi népek természetük, erkölcseik és a terep 
adottságai miatt mindig hosszabb ideig tudtak ellenállni, 
mint a síkvidékiek. A szorosok és a nagy erdők éppúgy elő
segítik a részleges védelemnek azt a fajtáját és Vendée-nak 
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nem ok nélkül híressé vált cserjései bizonyítják, hogy minden 
zegzugos vidék, még akkor is, ha nincsenek rajta sövények, 
árkok és csatornák, hasonló előnyöket biztosít, ha bátran vé
dik.474 

Az akadályok, amelyekkel a reguláris hadseregek az ideoló
giai és a nemzeti háborúkban szembe találják magukat, vég
telen nagyok és igen megnehezítik a vezetésükkel megbízott 
hadvezér dolgát. A már említett események, továbbá a német
alföldiek harca II. Fülöp ellen, az amerikaiaké az angolok 
ellen (1775-1783 - a ford.), nyilvánvaló bizonyítékai ennek. 
De Vendée-nak a győzelmes köztársaság elleni még különösebb 
küzdelme, továbbá a spanyoloké, portugáloké és tiroliaké 
Napóleon ellen, végül pedig a moreaiak izgalmas harca a tö
rökkel475 és Navarrának Christina királynő csapataival,476 még 
az előbbieknél is meglepőbb példái a nemzeti háborúnak. 

Főleg pedig akkor támasztanak a nemzeti háborúk rend
kívüli nehézségeket, ha a lakosság ellenállását fegyelmezett 
csapatokból álló tekintélye mag támogatja.477 Nekünk csupán 
hadseregünk van, míg az ellenség oldalán ott áll egy hadsereg 
és a teljesen vagyjórészbenfelkeltnép; egy nép, amely minden
ből fegyvert kovácsol , amelynek minden egyede ellenünk es
küdött, ahol az emberek, még a nem harcolók is segítik. 
Alig áll rendelkezésünkre nagyobb darab föld annál, ameny
nyit táborunk elfoglal ; a táboron kívül minden ellenségünk. és 
minden lépésünknél ezernyi nehézséggel találjuk szembe ma
gunkat. 

A nehézségek szinte végtelenek; ha a vidéken sok a termé
szeti akadály; a felfegyverzett lakosok a legkisebb ösvényt és 
annak minden hajlatát ismerik és mindenütt találnak rokont, 
testvért, barátot, aki támogatja őket. A vezérek ugyanúgy 
ismerik a vidéket és miután még a legkisebb mozdulatunkról 
is azonnal hírt kapnak, a leghatásosabb ellenrendszabályokkal 
keresztezhetik terveinket. Ezzel szemben mi hír nélkül va
gyunk és nem is kockáztathatjuk, hogy felderítő különítmé
nyeket küldjünk ki, így zuronyainkon kívül más támpontunk, 
oszlopaink összponto ításán kívül más biztonságunk nincs, 
következésképp csak vak módjára cselekedhetünk. Minden 
tervünkben csalódnunk kell és amikor a legjobban összehan-
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golt mozdulatok, a leggyorsabb és legfárasztóbb menetek után 
már azt hisszük, hogy erőfeszítéseink végéhez értünk és villám
ként lecsaphatunk, nyomát sem találjuk az ellenségnek, leg
feljebb táborainak visszamaradt bűzét. Szinte Don Quijote
ként vívjuk szélmalomharcunkat, miközben az ellenség össze
köttetési vonalainkra telepszik, megsemmisíti azok védel
mére kirendelt különítményeinket, rajtaüt szállítmányainkon 
és raktárainkon, és egy szerencsétlenségekkel teli háborút 
kényszerít ránk, amiben végül is el kell buknunk. 

Jómagam két példáját is láttam ennek Spanyolországban. 
Amikor La Corufiánál Ney hadteste leváltotta Soultét,478 

a tüzérségi vonat századai Betanzos és La Corufia között 
táboroztak, négy brigádtól körülvéve, amelyek 2 - 3 mérföldre 
álltak. 20 mérföldnyi körzetben egyetlen spanyol sem mutat
kozott. Soult még megszállva tartotta Santiago de Compos
telát, Maurice Mathieu hadosztálya El Ferrolban és Lugóban 
volt, Marchand-é La Corufiában és Betanzosban.479 Mégis, egy 
szép éjszakán a vonatszázadok emberestül, lovastul, nyomta
lanul eltűntek, anélkül, hogy valaha is megtudtuk volna, hogy 
mi lett velük. Egy sebesült tizedes menekült meg egyedül, aki 
elmondta, hogy papok vezette parasztok ölték meg a többieket . 

Négy hónap múlva Ney marsall egy szál hadosztállyal 
Astúria elfoglalására indult. A Navia völgyében ereszkedett 
alá, miközben Kellermann az oviedói úton elhagyta Leónt. 
Az Astúriát őrző Romana480 seregeinek egy része a Navia völ
gyét körülvevő hegyek mögött átszivárgott és körülbelül egy 
mérföldnyire megközelítette oszlopainkat, anélkül, hogy Ney 
bármit is tudott volna róla. Abban a pillanatban, hogy Ney 
Gijónba ért, Romana serege rávetette magát Marchandhadosz
tályának egész Galíciát őrző szétszórt ezredeire, kis híján 
megsemmisítette őket, és csak azért menekülhettek meg, mert 
a marsall azonnal visszatért Lugóból. A spanyolországi háború 
ezernyi hasonló borsos jelenettel szolgált. Mexikó összes ara
nya sem lett volna elég, hogy a franciák bármilyen felvilágosí
tást kaphassanak, és amit kaptak, az sem volt más, mint 
csapdába vivő csalétek. 

A legharcedzettebb hadsereg sem boldogulhat egy nagy nép 
adottságaihoz alkalmazkodó ilyen háborúban, hacsak nem 
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~nnyira erős, hogy ~,egbízhatóan kéz be vehesse az ország 
osszesfontosabb pont1at, fedezhesse összeköttetési vonalait, s 
ezenfelül még arra is teljen erejéből, hogy jelentős létszámú, 
cselekvőképes csoportot tudjon kiállítani, amely az ellenséget 
bárhol mutatkozzék is, megverheti. De ha az ellenségnek 
még val~mireval? regu~áris hadgerege is van, amely magját 
alkothatJa a népi ellenallásnak, mekkora erő kellene ahhoz 
hogy erősebb is legyen mindenütt, ugyanakkor pedig hosszű 
összeköttetési vonalait is biztosíthassa az ellenség számos 
csoportjai ellen ? 

Különöse~ az Ibériai-félszigeten lefolyt háborút kell alapo
san tanulmanyoznunk, hogy kellően értékelhessük azokat az 
akadályokat, amelyekkel a hadvezér és a derék csapatok szem
be találják magukat egy felkelt ország meghódításakor vagy 
megszállásakor. Milyen óriási türelem, bátorság és lemondás 
kellett ahhoz, hogy .r apóleon, :\Iasséna, Soult, Ney és Suchet 
falánxai teljes hat éven át kitarthassanak 300-400 ezer spa
nyollal és portugállal szemben, akiket Wellington, Beres
ford,481 Blake,482 Romana, Cuesta,483 Castafíos,484 Reding4ss és 
Ballasteros486 reguláris hadseregei is támogattak. 
. Igen nehéz megtalálni a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy 
ilyen háborút megnyerhessünk. A siker legfőbb elemei: a 
v~rha:tó ellen~llás~o;Z és a~adályokh~;Z mért erő; a nép szenve
delyem~k lecs1llap1tasa mmden leheto módon; rábízni az időre, 
hogy kioltsa a szenvedélyeket; a jó politikának, az enyheséo
nek és a szigorúságnak, főleg azonban az igazságosságrn~k 
együttes é1:vényesítése. IV. :S:enrik magatartása a liga háborúi
ban, B~rw1ck marsallé Cataloniában, Suchet-é Aragoniában és 
Valenciában, Hoche-é Vendée-ban - különböző minták, de az 
adott körülmények szerint alkalmazva, ugyanolyan sikerhez 
vezethetnek. Megemlítendő az a csodálatos fegyelem amelyet 
Dibics:87 és Paskievic 488 ~adseregei tanusítottak a 'legutolsó 
háboruban,489 mert nem kis mértékben segítette elő a sikert. 

Vannak elmélkedő szellemek, akik számba véve a hallatlan 
nehézségeket, amelyekkel az elözönlő hadseregek szembe talál
ják _magukat, annak a kívánságuknak adtak kifejezést, vajha 
ne 1s ~ennének a jövőben másfajta háborúk; azt gondolják 
ugyams, hogy miután a hódítás ennyire megnehezedett, el-
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vesztette vonzerejét a nagyravágyó vezérek szemében, s így 
maguk a háborúk is ritkábbakká válnának. 

Ez az agyafúrt okoskodás azonban hamis. Elfogadva ugyan
is végeredményeit, még mindig az kell hozzá, hogy a nép min
den esetben fegyvert fogjon. Ezenfelül semmi biztosíték sincs 
arra, hogy a jövőben csak hódító háborúk lesznek, és mindazo
kat a jogosult, de másodlagos háborúkat, amelyek célja csupán 
a politikai egyensúly fenntartása, vagy pedig a közérdek védel
me, örökre száműzik. Egyébként is: milyen alapon dönthető el, 
hogy mikor és hogyan érdemes kiváltani nemzeti felkelést? 
Például, ha 100 ezer német átkel a Rajnán és bevonul Francia
országba azzal a céllal, hogy megakadályozza Belgium fran
cia megszállását, egyébként azonban semmilyen más célja 
sincs - ebben az esetben is fegyverbe kellene hívni Elzász, 
Lotaringia, Champagne, Burgundia egész lakosságát, embe
restül, asszonyostul, gyerekestül? Minden fallal kerített várost 
Zaragozává kellene változtatni és ezzel kiváltani az öldöklés
sel, fosztogatással és gyújtogatással járó megtorlást? Ha vi
szont nem tesszük, a német hadsereg pedig elfoglalja ezeket a 
tartományokat, mi biztosít arról, hogy nem tartja meg magá
nak egy részüket, még akkor is, ha kezdetben egyáltalán nem 
ez volt a célja? . 

Az így feltett két kérdésben az állásfoglalás nehézsége arra 
késztethet, hogy a nemzeti háborúk mellett döntsünk. A kér
dés azonban az, hogy nincs-e más eszköze az agresszió elhárítá
sának, mint a nemzeti felkelés és az irtó háború? Nincs közép
út a háború és a tisztán állandó hadseregekkel vívott régebbi 
háborúk között 1 Vajon nem elegendő-e az ország megvédésé
hez, ha megszervezzük a milíciát vagy a Landwehrt, amely 
egyenruhában és a kormány hívására venne részt a küzdelem
ben? Ilyen módon meghatároznánk, hogy a lakosságnak mi
lyen mértékig kell kivennie a részét a harcokból, nem helyez
vén teljes egészében törvényen kívül, és pontos határokat von
hatnánk az irtó háború elé. 

A magam részéről igenlően válaszolnék a kérdésre, és az 
említett vegyes rendszert alkalmaznám a probléma megoldá
sára. Biztos vagyok benne, hogy a keleti részek nemzetőrei 
által támogatott 50 ezer főből álló reguláris francia hadsereg 
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könnyen elbánhatna a Vogézeken áthatoló német hadsereg
gel, amelynek létszámát a sok kikülönítés 50 ezer emberre 
csökkentené, és mikor a fouse-höz vagy az Argonnokba ér, 
100 ezer embernél is több zaklatná szüntelen. Pontosan ez az 
út vezet ahhoz a bizonyos középúthoz, amelyet nélkülözhetet-
1en elvként ajánlottunk: a hadsereg népi tartalékainak előké
szítéséhez. Olyan rendszer ez, amely csökkenti a terheket béke 
idején és biztosítja az ország védelmét a háborúban. Semmi 
másról nincs itt szó, mint arról a rendszerről, amelyet a fran
-ciák 1792-ben alkalmaztak, majd Ausztria 1809-ben, egész 
Németország pedig 1813-ban leutánzott. Ezek után nem hin
ném, hogy újra elővennék a vádakat, amelyekkel ezt a rend
szert illették. 

Anélkül, hogy utópista-filantrópus vagy zsoldosvezér len
nék, azzal zárom gondolatmenetemet, hogy igenis remélhetjük 
az irtó háborúk száműzését a nemzetek kódexéből, és hogy a 
regularizált nemzetőrségekkel megerősített nemzeti védelem, 
jó politikai szövet égekkel karöltve megőrizheti az államok 
-függetlenségét. 

Mint a becsülete és lovagias háborút a szervezett öldöklés
nél jobban szerető katona, megvallom, hogy ha választani kell , 
inkább választom azokat a szép időket, amikor a francia és az 
angol gárdák udvarisan felkínálták egymásnak a tüzelés 
megkezdésének jogát, amint ez Fontenoy-nál történt,490 mint 
azt a rettenetes kor zakot, amikor papok, asszonyok és gyere
kek szeryezetten gyilkolták Spanyolország földjén a magáno
san járó

1

katonákat. 
Még akkor is, ha R ... 491 tábornok úr szemében mindez 

istenkáromlás, könnyen megvigasztalom magam, elfogadva 
mindazonáltal, hogy e két szélső véglet között van egy min
den szükségletnek megfelelő középút, ez pedig éppen az álta
lam javasolt rendszer, amelyért oly sok igazságtalan bírálat 
ért. 
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Kilencedik cikkely 

Polgárháborúk és vallási háborúk 

A belháborúk, ha nem állnak kapcsolatban valamilyen 
nemzetközi viszállyal, rendesen elvek összeütközéséből, 
politikai vagy vallási pártviszályokból erednek. A középkor
ban legtöbbször feudális csoportok összeütközéséből keletkez
tek_. Legsajnálatosabbak kétségtelenül a vallásháborúk. Meg
érti az ember, ha egy állam saját fiai ellen harcol, hogy elnyom
ja a trón tekintélyét és a nemzet erejét gyengítő politikai pár
tokat; de hogy azért lövesse halomra alattvalóit, hogy fran
ciául imádkozzanak vagy latinul, vagy azért, hogy egy idegen 
püspök fennhatóságát elismerjék, ó, ezt nehéz elfogadni. 
Az _összes királyok közül kétségtelenül XIV. Lajost lehet a 
legJobban elmarasztalni, amiért egymillió szorgalmas protes
tá1;1st . kiüldözött, akik pedig tró~ra segítették nagyapját, 
aki szmtén protestáns volt. Franmaország története a liga 
idején örök tanulság marad a király és a nemzet számára: 
alig tudjuk elhinni, hogy ez a nép, amely I. Ferenc alatt még 
oly nemes, oly lovagias volt, húsz év alatt oly siralmasan el
durvulhasson. 

Képtelenség lenne, ha szabályokba akarnánk foglalni ezeket 
a háborúkat. Egy dolog van, amiben minden értelmes ember 
egyetérthet: egyesítsük a két szektát vagy pártot, hogy kiker
gethessük a viszályba avatkozó idegent, majd mérsékelt poli
tikát folytatva, szerződésben egyeztessük össze a két párt 
jogait, valójában, ha egy vallási vitába harmadik hatalom 
avatkozik bele, ezt egyedül érdekből teszi. 

Megértjük, hogy a kormányok jóhiszeműen állnak sorom
póba valamilyen politikai lázadás ellen, amelynek elvei ve
szélyeztetik a társadalmi rendet: bár rendesen ezek az aggodal
mak túlzottak és gyakran csak ürügyül szolgálnak; mégis 
előfordulhat, hogy egy állam valójában fél a belső veszélytől. 
A teológiai vitáknál azonban soha nem erről van szó, és II. 
Fülöp beavatkozása a liga ügyeibe nem szolgált más célt, mint 
hogy megossza és befolyása alá vonja Franciaországot, s 
lassanként teljesen szétdarabolja. 
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Tizedik cikkely 

Kettős háborúk és veszélyeik 

A rómaiak híres elve, hogy soha nem szabad két nagy há
borút egyidőben folytatni, túlságosan is ismert és elfogadott, 
semhogy itt be kelljen bizonyítani bölcsességét. 

Előfordulhat, hogy egy állam kénytelen egyszerre két szom
szédja ellen harcolni. :Mindenesetre a körülmények igen szeren
csétlen összejátszása kell ahhoz, hogy ilyen esetben ne találjon 
szövetségesre, aki saját érdekei és a politikai egyensúly fenn
tartása miatt ne sietne segítségére. Az is ritkán fordul elő, hogy 
az ellene szövetkezett két ország érdekei teljesen megegyez
nének és hogy minden rendelkezésükre álló eszköz~ felhasz
nálnának a háborúban. os, ha a kettő közül az egyik csupán 
segítő, a háború nem is tér el a rendes háborútól. 

XIV. Lajos, agy Frigyes, Sándor cár és Napóleon gigan
tikus háborút viseltek európai koalíciók ellen. Amikor hasonló 
küzdelmek szándékos agresszióból eredtek, amelyeket el lehe
tett volna kerülni, a háborút kiváltó fél hatalmas hibát köve
tett el. Ha azonban a körülmények kényszerítő erejéből szár
maztak, akkor legalábbis javítani kellett volna a helyzeten 
megfelelő eszközök vagy az erőviszonyokat kiegyensúlyozó 
szövetségesek megtalálásával. 

A XIV. Lajos elleni nagy szövetség ugyan Spanyolországot 
érintő tervei miatt jött lérte, amint ezt már említettük, a szö
vetség eredetét mégis előző, szomszédjait annyira nyugtalanító 
agresszióban kell keresnünk. Az ellene összeesküdött Európá
val egyedül a bajor választó hűséges és a savoyai herceg kétes 
szövetségét helyezhette szembe. Ez utóbbi n~m késett so~áig, 
hogy megnövelje a szövetségesek számát. Frigyes a kontmens 
három leghatalmasabb monarchiájával háborúzott egyszerre, 
és nem volt más támogatása, mint Anglia segélypénze és hat 
kis állam 50 ezer főt számláló segédcsapata; mindazonáltal leg
jobb szövetségese mégis ellenfelei széthúzása és gyengesége volt. 

Ezt a két háborút, valamint Sándor cárét 1812-ben, szinte 
lehetetlen lett volna elkerülni. 

A jakobinusok hóbortos provokációi, a két párt szertelen-
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ségei, valamint a girondisták utópiái következtében, akik 
számítva az angol hajóraj támogatására, a világ összes kirá
lyával dacolni készültek - legalábbis ezt mondták - mind
ezen okok miatt 1793-ban szinte egész Európa ott volt Fran
ciaország nyakán. E lehetetlen számítgatások eredményeként 
Franciaországban hatalmas felfordulás keletkezett, amelyből 
csak a csoda mentette meg. 

Az összes modern uralkodó közül tehát bizonyos fokig egye
dül Napóleon indított el önként egyszerre két, sőt három rette
netes háborút, mégpedig aspanyolországit, az Anglia ellenit és 
az oroszországit. De még ebben az utóbbiban is támogatta őt 
Ausztria és Poroszország, nem beszélve Törökországról és Svéd
országról, igaz, hogy ez utóbbiban a kelleténél jobban bízott. 
Így tehát részéről ez a vállalkozás nem volt annyira kalandor, 
amilyennek az ügyek megfordulása után általában hitték. 

Mindabból, amit elmondtunk, látható, hogy éles különbséget 
tenni olyan háború között, amelyet egy harmadik állam segéd
csapatai által támogatott állam ellen viselünk, és olyan között, 
amelyben az ország két ellenkező pontján, két hatalmas nem
zet ellen hadakozunk, amelyek minden erejüket és eszközüket 
bevetik, hogy megsemmisítsék azt, aki őket fenyegette. 
Például Napóleon kettős küzdelme 1809-ben, amikor az Anglia 
által támogatott Ausztriával és Spanyolországgal folytatott 
test test elleni harcot, távolról sem lett volna olyan súlyos szá
mára, ha pusztán Ausztriával van dolga, amelyet szerződésben 
rögzített bizonyos segédcsapat támogat. A küzdelmeknek ez az 
utóbbi fajtája a rendes háborúk osztályába sorolható. 

Általános következtetésként tehát levonhatjuk, hogy lehe
tőleg kerülni kell a kettős háborút. Adott esetben jobb, ha nem 
veszünk tudomást szomszédaink egyikétől elszenvedett igaz
ságtalanságról, és kivárjuk a kellő pillanatot, hogy elégtételt 
vegyünk a bennünket ért sérelemért. Mindazonáltal ez sem 
lehet abszolút érvényű szabály; az erőviszonyok, a helyi adott, 
ságok, annak lehetősége, hogy valamilyen szövetséges segít
ségével bizonyos egyensúlyt hozhassunk létre - mindmeg
annyi olyan körülmény, melyek befolyásolják annak az állam
nak az elhatározását, amelyet hasonló háború fenyeget. Ily 
módon tehát megoldottuk feladatunkat. 
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A STRATÉGIA 

(Précis de la guerre ... I. 148-176. p.) 

MEGHATÁROZÁS ÉS ALAPELV 

A hadművészet, eltekintve azoktól a részektől, amelyekről 
röviden beszéltünk, mint a fentiekben láthattuk, öt fő ágból 
tevődik össze: a stratégia, a magasabb taktika, a logisztika, 
a kis taktika és az erődíté tan. A mondott okoknál fogva csak 
az első hármat tárgyaljuk. Fontos tehát, hogy ezek meghatá
rozásával kezdjük a tárgyalást. 

Hogy minél biztosabban járhassunk el, azt a rendet kell 
követnünk, amelyben a had<oereg vezetői előtt a teendők 
jelentkeznek, attól a pillanattól, hogy a háború kitört. 
Természetesen a legfontosabbakkal kezdjük el, azokkal, ame
lyek bizonyos fokig magát a haditervet alkotják, ily módon 
éppen fordítva járunk el, mint a taktikánál, ahol a legkisebb 
részletekből kell kiindulni, hogy elérkezhessünk a hadsereg 
felállításához és alkalmazásához.492 

Tegyük fel tehát, hogy a hadsereg a hadjárat megkezdé~ére 
készül. A hadvezér legelső dolga az lesz, hogy megállapodik a 
kormánnyal a megvívandó háború természetében. Ezután 
alaposan tanulmányozza a hadszínteret. Majd az államfővel 
egyetértésben kiválasztja a saját és az ellenséges határ figye
lembevételével a legalkalmasabb hadműveleti bázist. 

A hadműveleti bázis, de még inkább az elérendő cél határoz
zák meg, hogy milyen hadműveleti sávot válasszunk ki. A fő
parancsnok megjelöli az először elérendő célt, majd a hozzáve
zető hadműveleti vonalat. A hadműveleti vonalat, legyen az 
időleges vagy véglege , a legkedvezőbb irányba vezessük, 
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azaz arrafelé, ahol a legtöbb előnyt várhatjuk anélkül, hogy 
veszélynek tennénk ki magunkat. 

A hadseregnek, amely ezen a vonalon menetel, lesz egy 
hadm(íveleti és egy stratégiai arcvonala. Az arcvonal mögött 
legyen egy védelmi vonal, amely szükség esetén támasztékul 
szolgál. Azok az átmeneti állások, amelyeket a hadsereg had-. 
testjei a hadműveleti arcvonal és a védelmi vonal mentén el-. 
foglalnak, stratégiai állások. . 

Amikor a hadsereg közelebbi támadási céljához ér, és ami
kor az ellenség kezd ellenállást kifejteni, támadással vagy 
manőverrel visszavonulásra kényszeríti. Ebből a célból egy 
vagy két stratégiai manőver-vonalat választ ki, amelyek ideig
lenesek lévén, bizonyos fokig eltérhetnek a hadműveletek álta
lános vonalától, amellyel nem szabad összetéveszteni őket. 

A stratégiai arcvonalnak a hadműveleti alappal való össze
kapcsolása céljából az előnyomulás ütemének megfelelően épít
jük ki az ellátó és élelmezési állomásokat, raktárakat stb. 

Ha a hadműveleti vonal kissé hosszabb, és ha ellenséges 
egységek vannak a közelben, amelyek nyugtalaníthatnak, 
választanunk kell: megtámadjuk és elűzzük-e ezeket az egy
ségeket, vagy inkább folytassuk a vállalkozást az ellenség had
·erege ellen, akár úgy, hogy egyáltalán nem törődünk a kisebb 
egységekkel, akár pedig úgy, hogy megfigyelés alatt tartjuk 
őket. Ha ez utóbbira határoztuk el magunkat, az eredmény az 
lesz, hogy kettős stratégiai arcvonalat kell képeznUnk és erős 
különítményeket kell kiküldenünk. 

Amikor a hadsereg már majdnem elérte támadási célját, 
és az ellenség ellenáll, csatára kerül sor. Ha az összecsapás 
döntetlenül végződik, megállunk, hogy újra kezdjük a küzdel
met. Ha győzünk, folytatjuk támadásunkat, hogy elérjük 
vagy túlhaladjuk az első támadási célt és egy második felé 
törjünk. 

Ha az első támadási cél valamilyen fontos vár, megkezdődik 
az ostrom. Ha a hadsereg nem oly erős, hogy hátrahagyva egy 
ost,romló hadsereget előre nyomulhasson, a vár közelében 
stratégiai állást foglal el, hogy fedezze. Ez volt az eset 1796-
ban a (franciák - a ford.) itáliai hadseregénél, amely csupán 
50 ezer katonát számlálván , nem kerülhette el Mantovát, és 
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nem nyomulhatott elő Ausztriában úgy, hogy a várban 25 
ezer ellenséges katona maradt, ezenfelül pedig 40 ezer osztrák 
állt volna szemben Tirol és Friuli kettős vonalán. 

Ha viszont a hadsereg elég erős ahhoz, hogy gyümölcsöztesse 
győzelmét, vagy pedig nem kell ostromba fognia, akkor egy 
következő, még fontosabb cél felé nyomul. Ha ez a pont túl 
van bizonyos távolságon, igen fontos, hogy egy közbeeső 
támpontra tegyünk szert. Ilyenkor egy-két, az ellenség táma
dásával szemben biztosított város segítségével, amelyeket fel
tétlenül elfoglalunk, ideiglenes bázist építünk ki. Ellenkező 
esetben kisebb stratégiai tartalékot képzünk, amely fedezi a 
hadsereg hátát és hevenyészett erődítések segítségével meg
védelmezi a nagy raktárakat. Amikor a hadsereg nagyobb fo
lyókon kel át, építsen ki gyorsan hídfőket. Ha a hidak kőfallal 
körülkerített városokban vannak, emeljünk néhány sáncot, 
hogy növeljük a hídfők védelmét, és így megkétszerezzük az 
ideiglenes bázis vagy az odahelyezett stratégiai tartalék 
szilárdságát. 

Ha ezzel szemben a csatát elvesztettük, vissza kell vonul
nunk bázisunk közelébe, hogy belőle új erőt merítsünk; akár 
a különítmények bevoná ával, akár pedig úgy, hogy várak és 
megerődített táborok egítségével megállítjuk vagy erői meg
osztására kényszerítjük az ellenséget. 

A tél beálltával vagy elkövetkezik a téli beszállásolás, vagy 
pedig a hadműveleteket folytatja az a hadsereg, amelyik döntő 
fölénybe kerülve nem talál az ellenség védelmi vonalában na
gyobb akadályokat és ki akarja használni csillagának emel
kedését. Ekkor tehát téli hadjáratra kerül sor. Ez az elhatáro
zás, amely minden e etben rendkívül sok szenvedést okoz 
mindkét hadseregnek, nem ad alkalmat különösebb stratégiai 
kombinációkra, legfeljebb arra, hogy a lehető leggyorsabb 
befejezés érdekében megkétszerezzük aktivitásunkat a vállal
kozásokban . 

Ilyen tehát a lefol á a egy rendes háborúnak és ilyet ve
szünk alapul a következőkben, amikor vizsgálat alá vesszük 
azokat a különböző kombinációkat, amelyeket ezek a hadmű
veletek kívánnak. 
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Mindez, amit a hadszíntér magában foglal, a stratégia 
birodalmához tartozik; mégpedig : 

l. A hadszíntér és az általa kínált különböző kombinációk; 
2. a kombinációk alapján a döntő pontok és a vállalkozások 

legkedvezőbb irányának meghatározása; 
3. a szilárd bázis és a hadműveleti sáv kiválasztása és beren

dezése; 
4. a hadműveleti cél meghatározása, legyen az támadó vagy 

védő; 
5. a hadműveleti és stratégiai arcvonalak és a védelem 

vonala; 
6. a hadműveleti célhoz, vagy a hadsereg által megszállt 

stratégiai arcvonalhoz vezető hadműveleti vonalak kiválasz
tása; 

7. egy adott hadművelet legjobb stratégiai vonalainak kivá
lasztása; a különböző manőverek meghatározása, hogy a meg
felelő kombinációkba belefoglalhassuk a stratégiai vonalakat; 

8. az ideiglenes hadműveleti alapok és a stratégiai tartalé-
kok; 

9. a hadsereg manővernek tekintett menetei; 
10. a raktárak viszonya a hadsereg meneteihez; 
11. az erődök, mint a stratégia eszközei és a hadsereg mene

dékei, vagy mint menetének akadályozói; a végrehajtandó és 
biztosítandó ostromok; 

12. azok a pontok, ahol fontos, hogy elsáncolt táborokat, 
hídfőket stb. létesítsünk; 

13. a hasznos vagy szükséges diverziók és nagy különít
mények. 

Ezektől a kombinációktól függetlenül, amelyeket a hadjárat 
első hadműveleteinek általános megtervezésénél veszünk figye
lembe, vannak más, vegyes jellegű hadműveletek, amelyek az 
irányítás szempontjából a stratégiához, a végrehajtás szem
pontjából viszont a taktikához tartoznak, mégpedig: folyókon 
és patakokon való átkelés, visszavonulás, téli szállások, 
rajtaütések, partraszállás, szállítmányok stb. 

Az említett 2. terület a taktika, azaz a hadsereg manőverei 
a csatatéren vagy az ütközet mezején és a támadás különböző 
alakzatai. 
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A 3. terület a logi ztika, azaz a hadsereg mozgatásának 
gyakorlata, a menetek és alakzatok anyagi részletei, az el nem 
sáncolt táborok és szállások elhelyezése, egyszóval a stratégiai 
és taktikai kombinációk végrehajtása. 

Sok terméketlen vita folyt azért, hogy abszolút módon meg
határozzák e különböző területek közti elválasztó vonalat. 
Említettem, hogy a stratégia a háború megtervezése a té,rké
pen, az a művészet, amely a hadszíntér egészét foglalja magá
ban. A taktika a terepen való harcolás művészete, azon a he
lyen, ahol a döntő lökés végbemegy; a terepnek megfelelően 
ide csoportosítjuk erőinket és itt vetjük be őket a csatatéren, 
azaz négy-öt mérföld kiterjedésű terület különböző pontjain 
olyan módon, hogy az ö szes működő seregrész még a harci 
cselekmény tartama alatt megkaphassa utasításait és végre
hajthassa feladatát. Végül a logisztika alapjában véve semmi 
más, mint a két másik előkészítésének vagy alkalmazásának 
tudománya. Meghatározásomat bírálták, anélkül, hogy job
bat adtak volna helyette. Való igaz, hogy sok csatát már a 
stratégiai mozdulatok eldöntöttek, és nem is állt másból (a 
hadjárat - a ford.), mint ilyen hadmozdulatokból. Minden
nek azonban csak szét zórt hadseregekkel szemben lehet helye, 
ami viszont igen ritkán fordul elő. Végül az a meghatározás, 
amely a stratégián e ak a nyílt csatákat érti, szintén pon
tatlan.493 

Így tehát szerintem a magasabb taktikához, eltekintve a 
végrehajtás helyi rend.szabályaitól, amelyek szintén hozzá
tartoznak, a következő dolgok sorolandók : 

1. Az állások és a védelmi csaták vonalainak kiválasztása; 
2. a támadó védekezé az ütközet alatt; 
3. az ellenség vonalának megtámadására alkalmas külön

böző csatarendek vagy nagy manőverek; 
4. két hadsereg ö zetalálkozása menet közben vagy várat-

lan csatákban; 
5. hadseregeken való rajtaütés ;494 
6. a csapatok ütközetbe való vezetésének szabályozása; 
7. állások és elsáncolt táborok elleni támadás; 
8. kisebb rajtaüté ek. 
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Az összes többi hadmíí.velet a kisháborúhoz tartozik, mint a 
&zállítmányok, a takarmányozás, az elő- és utóvéd harcok, 
kisebb állások megtámadása, egyszóval mindaz, amit egy had-
osztály vagy önálló különítmény hajt végre. · 

A HÁBORÚ ALAPELVE 

E munka fő célja annak bemutatása, hogy a háború összes 
műveleteinek van egy alapvető elve, amelyet minden kombi
nációnál figyelembe kell vennünk, ha azt akarjuk, hogy jók 
legyenek,495 ez a következőkből áll: 

1. Az erők zömének stratégiai kombinációkkal a hadszíntér 
elöntő pontjaira való fokozatos odavitele vagy pedig az ellen
ség összeköttetési vonalaira, amikor is arra kell ügyelnünk, 
hogy a saját összeköttetési vonalaink biztonságát ne veszé
lyeztessük; 

2. úgy manőverezzünk, hogy erőink zömével szemben az 
ellenséges hadsereg csupán részeit tudja szembeállítani; 

3. hasonlóan a csata napján, az erők zömének taktikai manő
verekkel a csatatér döntő pontjaira vagy az ellenség vonalai
nak oly részére való irányítása, amelynek megtörése fontos; 

4. mindezt úgy végrehajtani, hogy a főerőket nemcsak oda
irányítjuk a döntő pontokra, hanem energikusan és koncent
ráltan vetjük be őket, hogy hatásukat együttesen érvényesít
sék. 

Ennek az általános elvnek az egyszerűsége sok bírálatot 
váltott ki.496 Azt szegezték szembe, hogy igen könnyű ajánlani, 
hogy a főerőket a döntő pontra kell vinni és hogy érteni kell 
alkalmazásukhoz. A művészet azonban éppen abban áll, hogy 
felismerjük ezeket a pontokat. 

Távol áll tőlem, hogy kétségbe vonjam ezt az egyszerű igaz
ságot, azonban meg kell mondanom, hogy legalábbis nevetsé
ges lett volna egy ilyen általános elv megemlítése anélkül, hogy 
alkalmazása különböző lehetőségeinek megragadása céljából 
ne csatolnánk hozzá az összes szükséges fejtegetést. Egyébként 
is, soha nem hanyagoltam el, hogy a tanulni vágyó tiszteket 
megtanítsam valamely stratégiai vagy taktikai sakktábla dön-
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tő pontjainak meghatározására. Az ezután következő 19. 
cikkelyben megtalálhatják e különböző pontok meghatározá
sát, a 18-22. cikkelyben megismerhetik a háború különböző 
kombinációjával való viszonyukat. Azoknak a katonáknak 
pedig, akik még figyelmes elmélkedés után is azt hiszik, hogy 
a döntő pontok meghatározása megoldhatatlan probléma, el 
kell keseredniük, mert soha nem fogják megérteni a stratégiát. 

Valójában a hadszíntérnek három sávja van: egy jobb oldali, 
egy bal oldali és egy középen levő. Ugyanígy minden sávnak, 
hadműveleti arcvonalnak, stratégiai állásnak és védelmi 
vonalnak éppúgy, mint minden csata taktikai vonalának 
ugyanez a felosztása: két szárny és egy közép. Nos, minden 
esetben e három irány közül egy lesz kedvező az elérendő fon
tos cél szempontjából. Egy a másik kettő közül többé-kevés
bé eltávolodik attól, a harmadik pedig teljesen ellentétes lesz 
vele. Attól fogva, hogy a célnak a viszonyát összevetettük 
az ellenséges állásokkal és a földrajzi pontokkal, úgy tűnik, 
hogy a stratégiai manőver és a taktikai mozgás összes problé
mája annak felismerésére zsugorodik össze, hogy célunk eléré
séhez jobbra, balra vagy egyenest előre kell-e manőverezni. 
Három ilyen egyszerű lehetőség közötti választás valójában 
nem lehet egy modern szfinxhez méltó rejtély. 

Mindenesetre távol áll tőlem, hogy azt állítsam, mintha az 
egész hadművészet c upán a főerők megfelelő alkalmazási 
irányának kiválasztásában állna, de azt sem lehet tagadni, 
hogy legalábbis ez a stratégia alapvető kérdése. A végrehajtás
ban felmutatott tehet ég, a cselekedni tudás, az energia, a 
szemmérték dolga azután, hogy kiegészítse mindazt, amit a jó 
kombinációk előkészítettek. 

Először a jelzett elvet alkalmazzuk a stratégia és a taktika 
különböző kombinációira, majd húsz híres hadjárat történetén 
bizonyítjuk be, hogy a legragyogóbb sikerek és a legnagyobb 
vereségek oka, néhán kivétellel, ennek az elvnek a betartása, 
illetve figyelmen kívül hao-yása volt.407 
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A STRATÉGIAI KOMBINÁCIÓK 

Tizenhatodik cikkely 

A hadműveletek rendszere 

Ha elhatároztuk a háborút, a legelső, amit el kell döntenünk, 
hogy támadunk-e, vagy védekezünk. Mindenekelőtt azonban 
célszerű, ha tisztázzuk, hogy mit értünk e szavakon. 

A támadás különböző alakot ölthet: ha egy nagy állam ellen 
irányul, amelynek, ha nem is az egész területét, mindenesetre 
jó részét érinti, akkor inváziónak nevezzük; ha csak egy tarto
mány vagy csak egy védelmi vonal meghatározott része ellen 
irányul, akkor rendes támadás; végül pedig, ha pusztán az 
ellenséges hadsereg valamilyen állásának egy hadműveletre 
korlátozott megtámadásáról van szó, akkor kezdeményező 

mozdulatokról van szó.498 Ahogy már az előző fejezetben is 
említettük, a támadás erkölcsileg, valamint politikailag és 
szinte minden alkalommal előnyösebb, mivel a háborút az 
ellenség területére viszi, megkíméli országunkat, csökkenti az 
ellenség erőfon-ásait és növeli a miénket; fokozza hadseregünk 
erkölcsi erejét és rendszerint csökkenti az ellenségét, bár elő
fordulhat, hogy éppen felébred lelkesedése, ha megérti, hogy 
fenyegetett hazája megmentéséről van szó. 

Katonai szempontból a támadásnak megvannak a jó és a 
rossz oldalai; ha az invázió méreteit ölti, ez stratégiai szem
pontból mélységben elnyúlt, hosszú hadműveleti vonalakat 
eredményez, ami ellenséges országban mindig veszélyes. 
Valamely ellenséges hadszíntér akadályai, a hegyek, a folyók, 
a szorosok, a várak kedveznek a védelemnek, tehát hátrányos 
a támadás szempontjából. Az ország lakói és hatóságai ellen
séges magatartást tanusítanak az elözönlő hadsereggel szem
ben, ahelyett, hogy segítséget adnának. Ha azonban a hadse
reg sikert ér el, az ellenséget éppen szíven találja, megfosztja 
a háború folytatásához szükséges eszközeitől, ami a küzdelem 
hirtelen befejezését vonhatja maga után. 

Ha csupán egyszerű átmeneti hadműveletről, azaz kezdemé-
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nyező mozdulatokról van zó, a támadás szinte mindig kedve

ző, főleg a stratégiában. Valójában, ha a hadművészet abban 

áll, hogy erőinket a döntő ponton alkalmazzuk, akkor könnyű 

megérteni, hogy ezen elv alkalmazásának legfőbb eszköze a 

kezdeményezés megragadása. Aki magához ragadta a kezde

ményezést , előre tudja, hogy mit csinál és mit akar; zömével 

arra a pontra érkezik amelyik legalkalmasabb a csapásra. 

Aki viszont várakozik, azt mindenütt megelőzik; az ellenség 

hadseregének részeire tör; nem tudja, hogy az ellenség hová 

összpontosítja erőfeszítéseit, és azt sem, hogy milyen eszközö

ket használjon fel vele zemben. 
A taktikában is vannak a támadásnak előnyei, de kevésbé 

pozitívak, miután a hadműveletek nem folynak akkora körzet

ben, így a kezdeményező nem leplezheti el szándékát az ellen

ség előtt, aki pillanatok alatt felismeri és erős tartalékai 

segítségével ott helyben orvosolhatja a bajt. Ezeiúelül a terep 

minden akadálya az ellen van, aki az ellenség felé menetel, 

mert hogy elérhe se ellenfele vonalait, át kell rajtuk hatolnia. 

Úgy tűnik tehát, hogy főleg a taktikában a két rendszer eléggé 

egyensúlyban van egymással. 
Végül pedig, bármilyen előnyt nyújtson is a támadás straté

giai szempontból, állandó jelenség, hogy nem alkalmazhatjuk 

az egész háború folyamán , mert még az sem biztos, hogy egy 

támadólag indított hadjárat nem fajul-e védelemmé. 
Mint mondottuk, ha bölcsen folytatjuk, a védőháborúnak is 

megvannak a maga előnyei. Két fajtája van: a mozdulatlan 

vagy passzív védelem, valamint visszacsapásokkal folytatott 

aktív védelem. Az első mindig veszélyes, a második azonban 

nagy sikereket eredményezhet. Miután a védőháború célja, 

hogy fedezze az ellenség által fenyegetett területet, egészen 

természetes, hogy minden hadművelet rendeltetése csak az 

lehet, hogy késleltes e előnyomulását, nehézségeinek szaporí

tásával hátráltassa vállalkozásait, anélkül azonban , hogy 

saját hadseregét jelentő en fogyasztaná. Aki invázióra határoz

za el magát, mindig valamilyen siker nyomán teszi ezt; ettől 

fogva a lehető leggyorsabb befejezésre kell törekednie. Ezzel 

szemben a védekező félnek mindaddig vissza kell vonulnia, 
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amíg ellensége a kényszerű kikülönítések, a menetek, a fárad

ság!. a nélkülözés stb. következtében le nem gyengül. 
Valamely hadsereg aligha korlátozza magát tisztán védelem -

re, ha~sak ve:~ség~k vagy szembeszökő számbeli gyengesége 

nem kenyszent1k ra. Ebben az esetben váraira, valamint mes

terséges és természetes akadályokra támaszkodva keresi az 

egyensúly helyreállításának lehetőségeit, miközben szaporítja 

az ellenséggel szembehelyezhető akadályokat. 
Ez a rendszer, ha nem viszik túlzásba, szintén kedvező 

alkalmakat nyújthat, de csak abban az esetben ha a had

:ezér, aki„ úgy érezte, hogy hozzá kellett folya~odnia, elég 

Józan eszu ahhoz, hogy ne korlátozza magát mozdulatlan 

v~delemre. Ez azt jelenti, hogy óvakodni fog attól, hogy 

sz,1lá7d állásokb:n moccanás nélkül várja be az ellenség csa

p~sa1t; ellenke~o~e9, az ,kell,_ hogy ~ hadműveletekben meg

ketszerezze akfav1tasát, es mmden kmálkozó alkalmat kihasz

náljon, és magához ragadva a kezdeményezést, az ellenség 
gyenge pontjaira vesse magát. 

A háborúna,,k ez a módja, amelyet másutt védő-támadó 

háborúnak neveztem,499 stratégiai és taktikai szempontból 

egyaránt igen előnyös lehet. Így cselekedve, mindkét rend

szer előnyét biztosítjuk magunknak, mivel megragadtuk a 

kezdeményezést, márpedig sokkal inkább módunkban áll 

kiválasztani a csapás pillanatát, ha az ellenfelet egy olyan 

sakktábla közepén várjuk, amelyet országunk közepén, erő

forrásoktól körülvéve már korábban előkészítettünk. 
A hétéves háború első három hadjáratában Nagy Frigyes 

-volt a támadó, az utolsó négyben azonban igazi példáját 

nyújtotta a védő-támadó háborúnak. Mindazonáltal el kell 

ismernünk, hogy ellenfelei ebben bámulatosan támogatták és 

egymással versenyezve adtak meg minden kényelmet és alkal

mat, h?gy sikeresen magához ragadhassa a kezdeményezést. 

Wellmgton ugyanezt a szerepet játszotta pályafutásának 

n~gyobb részébe~ Por~ugáliában, Spanyolországban és Bel

g~umban, és tulaJd~nk~ppen ez volt az egyetlen, ami helyze

tei~ek megfelelt. Mindig könnyű Fabiust500 játszani annak, 

aki szövetséges területen teheti, ahol nem kell aggódnia a 

főváros vagy a fenyegetett tartományok sorsáért, egyszóval 
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minden olyan esetben, amikor egyedül a katonai szemponto
kat kell figyelembe venni. 

Végeredményben vitathatatlannak tűnik, hogy a hadvezér 
egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy értsen e két rend
szer egymást felváltó alkalmazásához, főleg pedig, hogy még 
védelmi harc közben is magához tudja ragadni a kezdeménye
zést. 

Tizenhetedik cikkely 

A hadszíntér 

A hadszíntér magában foglalja az összes helyet, ahol két 
hatalom egymásnak támadhat, legyen az saját területük, 
szövetségeseiké vagy másodlagos hatalmaké, amelyeket meg
félemlítéssel vagy érdekből belesodortak a küzdelembe. Ha 
valamely háború tengeri hadműveletekkel is bonyolódik, 
akkor a hadszíntér nem korlátozódik az egyik állam határaira, 
hanem magában foglalja a két féltekét, amint ez Franciaor
szágnak és Angliának XIV. Lajostól napjainkig tartó küzdel
meiben bekövetkezett. 

Ilyen módon tehát valamely háború hadszíntere annyira 
bizonytalan dolog, és annyira a véletlenektől függ, hogy soha 
nem szabad összetéveszteni a hadműveletek hadszínterével, 
amely mindkét hadsereget minden bonyodalom nélkül magá
ba foglalhatja. 

Egy Franciaország és Ausztria közötti kontinentális háború 
hadszíntere leheu éges, hogy egyedül Itália lesz, de Német
országot és Itáliát is magába foglalhatja, ha a német fejedel
mek is részt vesznek benne. 

Előfordulhat, hogy (az egyes hadseregek - a ford.) had
műveleteit összekapc olják, de az is lehet, hogy mindegyik 
hadsereg elkülönítve működik. Az első esetben a hadszínteret 
egy közös sakktáblának kell tekinteni, amelyen a stratégiának 
egy közös cél felé ke11 mozgatnia a hadseregeket. A második 
esetben minden hadseregnek egymástól függetlenül külön had
színtere van. 

Valamely hadsereg hadszíntere magába foglalja a terület egé
zét, amelyet hatalmába akar keríteni, és mindazt, amit alka-
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lomadtán meg kell védenie. Ha a hadseregnek elszigetelten 
kell h:1-d~űveleteit foly!atnia, ez a hadszíntér lesz egyetlen 
sakktablaJa, amelyen kívül csak akkor kereshet menekvést 
~a három oldalról keríti be az ellenség, egyébként azonba~ 
igen oktalan lenne, ha egy másik sakktáblán bármilyen manő
ver_t kísérelne meg, miután semmilyen előkészület nem történt 
az itt működő hadsereggel való együttműködésre. Ha viszont 
a h~dműveleteket összehangolták, akkor az egyes hadseregek 
elszigeteltnek vett hadszínterei tulajdonképpen a nagy sakk
tábla egyes sávjait képezik, amelyeket a hadviselő feleknek 
egy c~l szempontjából kell összefogniuk. 

Függetlenül a felszín egyedi sajátosságaitól, minden had

színtér „v~gy. sak~tábla, a;ne~yen e!sy vag~ tö,bb hadsereggel 
kell ,mukodm, mmdkét felnel a következo reszeket foglalja 
magaban: 

1. Szilárd hadműveleti alapot; 
2. egy fő hadműveleti célt; 
3. hadműveleti és stratégiai arcvonalakat és védelmi vona

lakat; 
4. hadműveleti sávokat és vonalakat; 
5. ideiglenes stratégiai vonalakat és összeköttetési vonala

kat; 
6. természetes és mesterséges akadályokat, amelyeket le 

kell győzni, illetve az ellenség útjába kell állítani; 
7. stratégiai szempontból fontos földrajzi pontokat, ame

lyeket támadásnál el kell foglalni, védelemnél pedig fedezni 
kell; 

8. a tényleges bázis és a hadműveleti cél közötti alkalmi és 
átmeneti bázisokat; 

9. menedékhelyeket balsiker esetén. 
Hogy az előadást érthetőbbé tegyem, felteszem, hogy Fran

ciaország két vagy három hadsereggel támadást akar intézni 
Ausztria ellen. A későbbiekben egy parancsnok alatt egyesülő 
hadseregek Mainzból, a Felső-Rajnától, Savoyából vagy a 
Tengerparti Alpokból indulnak el. Mindegyik vidék, amelyen 
e h~rom hadsereg mindegyikének át kell vonulnia, bizonyos 
fokig a nagy (általános hadszíntér) egy-egy sávja. Ha azon
ban az itáliai hadseregnek csak az Adigéig kell működnie 
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anélkül, hogy a rajnai hadsereggel összehangolná hadművele
teit, akkor az a vidék. amely az általános tervben pusztán 
mint hadműveleti sáv jött tekintetbe, most a hadsereg egyet
len sakktáblája és hadszíntere lesz. 

Az egyes hadszíntereken azonban minden esetben meg kell 
lennie a külön hadműveleti bázisnak, a hadműveleti célnak, 
hadműveleti sávoknak é a hadműveleti vonalaknak, amelyek 
támadásban a bázistól a hadműveleti célig, a védelemben a 
hadműveleti céltól a bázisig vezetnek. 

* 

Ami most már a hadszíntéren mindenütt megtalálható 
anyagi és helyrajzi pontokat illeti, nincs hiá1;1y_ olyan mű':ek: 
ben, amelyek megvitatták különböző stratég1a1 vagy taktikai 
sajátosságaikat: az utak, a folyók, a hegyek, az erdők, a 
városok mint erőforrá okkal rendelkező és rajtaütés ellen 
védett helyek, a várak - mind-mind számos vitára adtak 
okot, amelyekben nem mindig a legtudósabbak voltak egyben 
a legszellemesebbek i . . 

Egyesek neveket ruháztak fel különös jelentéssel: kinyom
tatták és tanként hirdették, hogy a folyók az igazi hadműveleti 
vonalak! Nos, miután nem létezhet olyan hadműveleti vonal, 
amelyen ne lenne két-három út, amely a hadsereg mozgását 
a hadműveleti területen lehetővé teszi, de legalább egy vissza
vonulási vonallal i kell rendelkeznie, ezek az új Mózesek azzal 
az igénnyel léptek fel, hogy a folyókat visszavonulási úttá 
avassák! Sőt, manővervonalakká ! Sokkal egyszerűbb és sok
kal pontosabb lett volna, ha azt mondják, hogy a folyók a 
legjobb ellátási vonalak, igen nagy segítséget jelentenek meg
felelő hadműveleti vonal megszervezéséhez, de soha nem 
képezhetik magát a hadműveleti vonalat. 

Hasonló csodálkozással vettük tudomásul egy jelentős író 
azon megállapítását , hogy amennyiben lenne egy vidék, 
amelyből módunkban állna ideális hadszínteret formálni, min
denképpen el kellene kerülni, hogy összetartó utak legyenek 
rajta, mivel ezek megkönnyítik az inváziót!! Mfotha egy ország 
meglehetne főváro , gazdag ipari városok nélkül, és mintha 
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az utak nem tartanának szükségszerűen e pontok felé, ahol a 
dolog természetéből következően egy vidék üzleti élete össz
pontosul. Még ha Németországból sztyeppet csinálnánk is, 
hogy berendezzünk rajta egy írónknak tetsző hadszínteret, a 
kereskedővárosok feltámadnának, a központok visszaállná
nak és az összes út ismét ezek felé az éltető artériák felé for
dulna. Egyébként is, nem éppen az ilyen összetartó utaknak 
köszönhette 1796-ban Károly főherceg Jourdannal szemben 
aratott győzelmét? És a valóságban, az ilyen utak nem sokkal 
inkább a védelmet könnyítik meg mint a támadást? Ha 
ugyanis két sereg, összetartó utakon vonul vissza, hamarabb 
egyesülhet, mint az őt követő két hadsereg, és ez önmagában 
előidézi, hogy külön-külön verje meg őket. 

Más szerzők szerint a hegyvidékek tömve vannak stratégiai 
pontokkal, e vélemény ellenzői viszont azt állították, hogy 
sokkal kevesebb stratégiai pont van az Alpokban, mint a sík
vidéken, de ez a kevés sokkal fontosabb és döntőbb. 

Néhány író úgy mutatja be a magas hegységeket, mint 
megannyi áthatolhatatlan Kínai Nagyfalat. Ezzel szemben 
Napóleon a Raetiai Alpokkal kapcsolatban azt mondta: ,, ... a 
hadsereg mindenütt áthatolhat, ahol egy ember megvetheti a 
lábát." 

A hegyi háborúkban hozzá hasonló tapasztalattal rendel
kező generálisok kétségkívül osztották véleményét, rámutat
, ·án a hegyi védelemmel járó nehézségekre, többek között 
arra, hogy milyen nehéz egyesíteni a népfelkelés és a reguláris 
hadsereg előnyeit, amikor is az előbbi kézben tartja a csúcso
kat, és nyugtalanítja az ellenséget, az utóbbi pedig a fő völ
gyek találkozásánál csatára kényszeríti. 

em azért fedjük fel ezeket az ellentmondásokat, hogy a 
terméketlen kritizálás szellemének engedjünk. Pusztán azt 
akarjuk bemutatni olvasóinknak, hogy még távol vagyunk 
attól, hogy a hadművészetet a tökéletességig fejlesztettük 
Yolna, és még számtalan tisztázandó kérdés van. 

Nem vállalkozunk itt arra, hogy bemutassuk a hadszíntéren 
előforduló különböző esetleges természetes vagy mesterséges 
tényezők _stratégiai jelentőségét, mivel a legfontosabbakat 
ebben a feJezetben a maguk helyén majd megvizsgáljuk. Mind-
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azonáltal általánosságban elmondható, hogy ez a jelentőség 
nagyrészt a parancsnokok ügyességétől és a bennük uralkodó 
szellemtől függ. Az a nagy hadvezér, aki á.tkelt a Szent 
Bernát-hágón, és megparancsolta a Splügen megmászását, 
egyáltalán nem hitt a hegyláncok áthatolhatatlanságában, 
ugyanakkor azo?-ba,n aligha taga~ta, hogy„ Waterloonál ~!sY 
nyomorúságos kis saros patak és egy fallal ovezett telek don-
tötte el sorsát. 

Tizenkilencedik cikkely 

Stratégiai pontok és vonalak, a hadszintér kulcspontjai 
és a hadm11veleti célok 

(Précis de la guerre ... I. 191-214. p.) 

Léteznek különféle természetű stratégiai pontok és vona
lak. Ezek egy része csupán fekvésénél szolgált rá erre az 
elnevezésre és pusztán ebből következik jelentőségük a had
műveletek ~akktábláján; ezek tehát állandó jellegű stratégiai 
földrajzi pontok. A stratégiai p~mtok ~ásik részének fontos
ságát az szabja meg, hogy milyen viszonyban vannak az 
ellenség csoportosításával, valamint az ellene tervezett vállal
kozásainkkal; ezek tehát a manőver stratégiai pontjai , s _mint 
ilyenek, teljesen esetlegesek. Végül va~nak másodl'.1-gos J,el~n
tőségű stratégiai vonalak, de olyanok 1s, amelyek 1elentő~.eg~ 
egyszersmind igen nagy és állandó : ezeket nevezem donto 
stratégiai pontoknak. 

Megkísérlem, hogy ezeket a viszonyokat oly világ_osan fejt
sem ki, amint magamnak megfogalmaztam - ami ebben a 
tárgykörben nem is olY:a:1 könny~,. mint az em~e:, ~.ondolná. 

Területi vagy földra3z1 stratég1a1 pontnak ~nosul a had: 
színtér minden ol an pontja, amelynek valamilyen katonai 
jelentősége van~ akár mei:t a közleke~é~i háló~at közp?ntjá
ban fekszik, akar mert ra1ta a stratégiai sakktablára kozvet
len vagy közvetett hatást gyakorló katonai létesítmények, 
valamint bármilyen erődművek vannak. 
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Egy híres generális ezzel szemben azt állítja, hogy attól, 
hogy valamely pont egyesíti magában a fenti feltételeket, 
még nem válik stratégiai ponttá, ha a tervezett vállalkozá
su;ikhoz képest nem esik kedvező irányba. Megbocsátják, ha 
mas véleményen vagyok, hiszen egy stratégiai pont a termé
szeténél fogva az, és még olyan is, amelyik legmesszebb esik 
az első vállalkozások színhelyétől, előre nem látható fejlemé
?-Yek következté~en az események középpontjába kerülhet, s 
ily módon elnyen azt a fontosságot, amiről itt szó van. Véle
ményem szerint tehát sokkal pontosabb, ha azt mondjuk, hogy 
nem minden stratégiai pont döntő pont is egyben. 

Épp így a stratégiai vonalak is vagy földrajzi helyzetüknél 
fogva azok, vagy csupán az ideiglenes manőverekhez való 
viszonyuk miatt. Az elsőket két részre oszthatjuk; vannak 
olyan földrajzi vonalak, amelyek állandó fontosságuk miatt 
tartoznak a hadszíntér döntő pontjaihoz501 és vannak olya
nok, amelyek értékét csupán az adja meg, hogy két stratégiai 
pontot kötnek össze. 

Attól való félelmünkben, hogy összezavarjuk ezeket a külön
böző tárgyakat, külön cikkelyben tárgyaljuk majd a valamilyen 
összetett manőverhez tartozó stratégiai vonalakat, és itt csak 
azoknak a hadmííveleti sávoknak a döntő pontjaival foglalko
zunk, amelyeken a vállalkozások végbemennek. 

_Bár a pontok e két fajtája között szoros kapcsolat van, 
mmdazonáltal arra való tekintettel, hogy minden hadműveleti 
cél szükségképpen a hadszíntér egyik döntő pontjává válik, 
tanácsos különbséget tenni közöttük, miután nem minden 
döntő pont lesz egyben a hadműveletek célja is. Kezdjük tehát 
azzal, hogy először az előbbieket határozzuk meg, azután 
már könnyű lesz kiválasztani az utóbbiakat. 

Úgy gondolom, hogy döntő stratégiai pontnak nevezhetünk 
minden olyan pontot, amely akár a hadjárat egészére, akár 
p~dig egyetlen válla~kozásra _jelentős befolyást gyakorolhat. 
Mmden olyan pont 1detartoz1k, amelynek földrajzi helyzete 
és művi úton szerzett előnyei megkönnyítik valamely had
műveleti arcvonal vagy védelmi vonal megtámadását vagy 
védelmét, és ezek között is legelöl az előnyösen fekvő gyüle
kezőhelyek állnak. 
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A hadszíntér döntő pontjai tehát különfélék. Az elsők azok 
a pontok vagy földrajzi vonalak, amelyek tartós fontosságúak, 
ez pedig magából a sakktábla alakjából adódik. Nézzük pél
dául a franciák belgiumi hadszínterét. Egészen világos, hogy 
a két fél közül az, amelyik uralkodni fog a Meuse felett, fel
mérhetetlen előnyben lesz az ország elfoglalása szempontjá
ból, mivel a Meuse és az É zaki-tenger közé bezárt és átkarolt 
ellenfele nem fogadhatná el a csatát párhuzamosan a tengerrel 
anélkül, hogy ne tenné ki magát a teljes megsemmisülés 
veszélyének. 502 Ugyanígy a Duna völgyében is egész sora van 
a fontos pontoknak, amelyeket Dél-Németország kulcsainak 
kell tekintenünk. 

A döntő földrajzi pontok szintén olyanok, amelyek több 
völgy csomópontja és az országot borító közlekedési hálózat 
középpontjai felett uralkodnak. Például Lyon fontos straté
giai pont, mivel uralkodik a Rhöne és a Saöne völgye felett, 
és mert Franciaországot Itáliával, valamint a délt a kelettel 
összekötő közlekedési vonalak központjába esik; döntő stra
tégiai ponttá viszont csak akkor válik, ha erős vár vagy elsán
colt tábor, valamint hídfőállások vannak benne. 

Lipcse kétségkívül stratégiai pont, mivel Észak-Német
ország összes közlekedé i vonalának csomópontjába esik. Ha 
ezt a várost megerődítenék, a folyó oldalán terülvén el, szinte 
a vidék kulcsa lehetne (ha egy vidéknek egyáltalán lehet 
kulcsa, s ha ezzel a jelképes kifejezéssel a döntő ponttól eltérő 
dolgot akarunk megjelölni). 

Minden főváros, miután az ország útjainak találkozó pont
jában van, döntő stratégiai pont, de nemcsak ezért, hanem a 
jelentőségét fokozó statisztikai és politikai tényezők miatt is. 

E pontokon kívül ott vannak a hegyes vidékek szorosai, 
amelyek a hadsereg számára az egyetlen járható utat jelentik; 
az ilyen földrajzi pontok döntők lehetnek egy ország elleni 
vállalkozásnál. Tudjuk, hogy milyen nagy jelentősége volt 
1800-ban a Bard-szoro nak, amelyet egy kis erőd védett. 503 

A döntő pontok második fajtájához tartoznak a manőver 
esetleges pontjai, amelyek viszonylagosak é fontosságuk a 
két fél csapatainak elhelyezésétől függ. Például 1805-ben, 
amikor Mack a fora va felől közeledő orosz hadsereget várva 
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Ulmnál összpontosította hadseregét, az ellene indított táma
d~s döntő pontja Donauwörth és a Lech alsó folyása volt; 
mivel elfoglalva ezt a két pontot, elvágták az Ausztriába és a. 
támogatására rendelt hadsereghez vezető visszavonulási útját.' 
Ezzel szemben, amikor 1800-ban Kray ugyanebben az állás
ban volt Ulmnál és nem Csehország felől várta valamilyen 
hadsereg támogatását, hanem Tirolból és Mélas győztes itáliai 
hadseregétől, akkor az ellene intézett támadásnak döntő 
pontja nem Donauwörthnél, hanem éppen ellenkező irányban, 
Schaffhausennél volt. Így lehetett ugyanis hadműveleti arc
vonal~t hátba !rnpni, visszavonulását elvágni, és visszavetve 
a ~aJnár~, a támogató hadseregtől és bázisától egyaránt 
elszigetelm. Ugyanebben az 1800-as hadjáratban Bonaparte 
első hadműveleti célja az volt, hogy a Szent-Bernáton keresz
tül rávesse magát Mélas jobb szárnyára, majd hatalmába 
kerítse hátsó összeköttetési vonalait. Beláthatjuk, hogy 
Szent-Bernát, Ivrea és Piacenza csupán Mélasnak Nizzára 
való m~netéhez képest minősült döntő pontnak. 

Ál~a~anos elv~ént leszö~ezhetjük, hogy a manőver döntő 
pont1ai az ellenseg szárnyam vannak, ahol bázisától és támo
gató hadseregeitől a legkönnyebben elvághatjuk, anélkül, 
h~~y ugyanenn~k a :ves~élynek tennér;k ki magunkat. Mindig 
elonybei:i kell reszes1tem a tengerrel atellenes szárnyat, mert 
amenny1re előn;y-ös a~ ellenséget odaszorítani a tengerhez , épp
oly veszélyes kitenm magunkat hasonló kockázatnak, hacsak 
nem valamely szigetországi és számbelileg gyengébb had
seregről van szó. Ebben az utóbbi esetben meg lehet kísérelni 
hogy elvágjuk hajóitól, bár néha ez is veszélyes lehet. ' 

H~ az ellenség hadserege szétszórt felállításban van, vagy 
egy igen hosszú vonal mentén széthúzódik, ebben az esetben· 
a döntő pont a középen van, miután ide behatolva fokozzuk 
az ellenség megosztottságát, azaz megkétszerezzük gyenge
ségét, és nem vitás, hogy ezek az egyenként megtámadott 
csapatok megsemmisülnek. 

A csatatér döntő pontját meghatározza: 
1. A terep alakulása; 
2. a hadsereg által elérni szándékolt stratégiai cél és a helyi 

adottságok összeegyeztetése; 
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3. a szemben álló felek csoportosítása. 
Nem akarjuk azonban elővételezni a taktika kombinációit, 

épp ezért ezt az utolsó pontot a csatárólírt fejezetben tárgyal
juk. 

HAD~ŰVELETICÉLOK 

A hadműveleti célokról el lehetne mondani, amit az előzőek
ben tárgyalt döntő pontokról elmondtunk, azaz, hogy vannak 
a manővernek hadműveleti céljai, de vannak földrajzilag 
adottak is, mint például fontos várak, folyók vonala, had
műveleti arcvonalak, amelyek jó védelmi vonalakat vagy 
támpontokat kínálnak későbbi vállalkozásokhoz. Miután 
azonban még egy földrajzilag adott hadműveleti cél kiválasz
tása is olyan kombináció, amely a manőverek osztályába 
sorolható, sokkal pontosabb lenne, ha azt mondanánk, hogy 
az előbbiek csakis területileg adott pontokra vonatkoznak, az 
utóbbiak pedig csupán az őket megszálló ellenséges erőkre. 

A stratégiában a hadjárat célja határozza meg a hadműve
leti célt. Ha támadni akarunk, a hadműveleti cél az ellenséges 
főváros vagy egy olyan tartomány elfoglalása, amelynek el
vesztése békére ké ztetheti az ellenséget. Az inváziós háború
ban rendszerint a főváros a támadó hadművelet célja. Mind
azonáltal a főváro földrajzi fekvése, a hadviselő felek politi
kai viszonya szomszédaikkal, a kölcsönös erőforrások, legye
nek azok csak a tulajdonképpeni hadviselő feleké vagy szövet
ségeseké, mind-mind megannyi, az ütközet tudományától 
ugyan idegen, de a hadműveleti tervhez nagyon is szorosan 
kapcsolódó tényező, amely eldönti, hogy egy hadsereg el
merészkedhet-e az ellenség fővárosáig, vagy inkább tartóz
kodnia kell tőle. 

Ebben az utóbbi esetben a hadműveleti cél a hadműveleti 
arcvonal valamelyik ré ze, vagy a védelem vonala lehet, ahol 
néhány fontos erőd van, amelyek elfoglalása biztosítja a meg
hódított terület birtoklá át. Például ha Franciaország egy 
Ausztria ellen vívott háborúban Itáliát támadja meg, első 

hadműveleti célja a Ticino é a Pó vonala lesz , a második 
Mantova és az dige vonala. 
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Védelemben a hadműveleti cél nem az a pont lesz, amit el 
akarunk foglalni, hanem amit meg akarunk védeni. Miután a 
fővárost tekintik a hatalom szívének, a védelem legfőbb had
műveleti célja lesz. De adódhatnak itt közelebbi célok is, 
mint például egy első vonal és egy első bázis védelme. Így 
például annak a francia hadseregnek, amely a Rajna mögött 
kénytelen védekezni, első hadműveleti célja az lehet, hogy 
megakadályozza az ellenség átkelését a folyón; ha az ellen
ségnek sikerült átkelnie a folyón, arra fog törekedni, hogy 
megsegítse az ostromlott elzászi várakat; a második had
műveleti cél a Meuse és a Moselle között levő első hadműveleti 
alap fedezése lesz; ezt a célt el lehet érni oldalállásból, de 
szemből történő védekezéssel is. 

Ami most már a manőverek hadműveleti célját illeti, tehát 
azokat a célokat, amelyek főleg az ellenséges hadseregek meg
semmisítésére vagy felbomlasztására irányulnak, fontosságu
kat teljes egészében megérthetjük, ha arra gondolunk, amit 
feljebb mondtunk az ugyanilyen jellegű döntő pontokról. 
Bizonyos fokig ezek jó kiválasztásában áll a hadvezér leg
fontosabb képessége, és ez a nagy sikerek záloga. Legalábbis, 
ami Napóleont illeti, kétségtelen ez volt legnagyobb érdeme. 
Elvetve a régi gyakorlatot, amely kimerült egy-két vár, vagy 
egy kis határ menti tartomány elfoglalásában, meg volt győ
ződYe arról, hogy nagy sikerekre csak akkor számíthat, ha 
az ellenség hadseregét feldarabolja és megsemmisíti, miután 
egészen bizonyos, hogy az államok és tartományok önmaguk
tól összeomlanak, ha nem védi őket szervezett erő. 504 Fel
mérni biztos szempillantással a hadszíntér egyes részei által 
felkínált lehetőséget; fő erőit koncentrikusan arra a részre 
irányítani, amely nyilvánvalóan a legkedvezőbb; semmit sem 
mulasztani, hogy az ellenséges erők körülbelüli elhelyezéséről 
tájékozódjék; majd a villám gyorsaságával rátörni akár az 
ellenség közepére, ha meg van osztva, akár szárnyaira, ami 
legközvetlenebbül vezet hátsó összeköttetési vonalai ellen, az 
ellenséget átkarolni , elvágni, felmorzsolni , egymástól eltérő 
irányokba kényszerítve, a végsőkig üldözni; végül csak akkor 
hagyni abba a hadműveleteket, amikor az ellenséget meg
semmisítette vagy szétszórta; íme, itt van mindaz, ami Napó-
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leon első hadjárataiban jelzi a legjobb rendszerek egyikét, 
vagy legalábbis annak alapjait, amit ő előnyben részesített. 

Igaz ugyan, hogy amikor később mindezt Oroszország óriási 
távolságaira és barátságtalan vidékeire alkalmazta, nem volt 
manővereinek ugyanolyan sikere, mint Németországban. 
Mindazonáltal el kell ismernünk, hogy ha a háborúnak ez a 
módja nem is felel meg minden hadvezér képességének, és 
nem is alkalmazható minden vidéken és minden körülmények 
között, esélyei mégis a legnagyobbak, és kétségtelen, hogy 
valójában a hadművé zet elvein alapszanak. Az, hogy Napó
leon minden határt áthágva visszaélt ezzel a rendszerrel, 
nem csökkenti azokat a valóságos előnyöket, amelyeket tőle 
várhatunk, ha határt szabunk sikereinknek, és összhangba 
hozzuk vállalkozásainkat a kölcsönös erőviszonyokkal és a 
szomszédos népekkel. 

Ezeknek a fontos stratégiai műveleteknek elvei szinte telje
sen benne foglaltatnak abban, amit a döntő pontokról írtunk, 
és abban, amit majd a későbbiekben fejtünk ki a hadműveleti 
vonalak kiválasztásával kapcsolatban (21. cikkely). 

Ami a hadműveleti célok kiválasztását illeti, rendesen min
den a háború céljától, a körülmények és a kabinetek akarata 
által megszabott jellegétől, végül a szemben álló felek háborús 
eszközeitől függ. Sokszor, amikor jelentős okok követelik, 
hogy ne bízzunk semmit a véletlenre, okosabb, ha a hadjárat 
célját néhány részleges előny megszerzésére korlátozzuk, nem 
törekedve másra, mint néhány város elfoglalására; vagy hogy 
az ellenséget a kis határ menti tartományai kiürítésére kény
szerítsük. Ezzel szemben, amikor úgy érezzük, hogy a rendel
kezésünkre álló eszközök elegendők, hogy a siker reményével 
kísérthetjük a szerenc ét, akkor Napóleon módjára az ellenség 
hadseregének megsemmisítésére kell gondolnunk. Egy olyan 
hadseregnek, amelynek egyetlen célja Antwerpen ostroma, 
nem ajánlanánk az ulmi vagy a jénai manővert. Egészen 
más okok miatt, de nem lett volna okos dolog ilyet tanácsolni, 
a Nyemanon átkelt és határaitól 500 mérföldre levő francia 
hadseregnek sem - miután a bekövetkezhető szerencsétlen
ségek jóval meghaladták volna a várható előnyöket. 

Van még egy fajtája a hadműveleti céloknak, amely mellett 
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nem haladhatunk el szótlanul. Ezek azok, amelyek célja 
ugyan valamilyen katonai pont, mégis inkább a politikai, 
mintsem a stratégiai kombinációkhoz tartoznak. Főleg a koa
lícióknál igen ritka, hogy ne legyen igen nagy szerejlük, ha a 
hadműveleteket és a kabinet terveit befolyásolják. !gy ezeket 
legalkalmasabb politikai hadműveleti céloknak nevezhetjük. 

Valójában, túlmenően azon a szoros kapcsolaton, amely a 
háború előkészítése szempontjából a háború és a politika 
között fennáll, szinte minden hadjáratban vannak politikai 
szempontokból vezetett katonai vállalkozások. Ezek néha igen 
fontosak, de néha oktalanok, a stratégia nyelvén szólva, sok
kal inkább vezetnek súlyos hibákhoz, mint hasznos had
műveletekhez. Csupán két példát említünk. A yorki herceg 
vállalkozása 1793-ban Dunkerque ellen, amelyet egyedül az 
angolok megszokott, tengeri és kereskedelmi érdekekre beállt 
látásmódja ösztönzött, a szövetségesek hadműveleteinek diver
gens505 irányt adott, és vesztüket okozta. Ezt a hadműveleti 
célt semmilyen katonai megfontolás nem indokolta. Ugyan
ennek a hercegnek a londoni kabinet hasonló indokok alapján 
végrehajtott hollandiai vállalkozása 1799-ben, amelyet ezen
kívül Ausztriának Belgium irányában táplált hátsó gondolatai 
még csak jobban előmozdítottak, nem kevésbé volt gyászos, 
mivel ez tette szükségessé Károly főherceg menetét Zürichből 
Mannheimre; olyan hadművelet volt ez, amely teljesen ellen
tétben állt a szövetségesek akkori érdekeivel. 

Ezek az igazságok azt bizonyítják, hogy a politikai had
műveleti célok megválasztását alá kell rendelni a stratégia 
érdekeinek, legalábbis addig, amíg a fő katonai kérdésekben a 
fegyverek nem döntöttek. 

Mindent egybevetve, e tárgy oly nagy és annyira bonyolult, 
hogy abszurd dolog lenne, ha szabályok alá akarnánk vonni. 
Csak annyit javasolhatunk, amennyit eddig megemlítettünk. 
Ahhoz, hogy a gyakorlatban alkalmazhassuk ezeket az elve
ket, az kell, hogy valamely hadjárat folyamán elfogadott 
politikai hadműveleti célok álljanak összhangban a stratégia 
elveivel, vagy ellenkező esetben, inkább egy döntő győzelem 
utánra halasszuk el. Ezt az elvet a két előbb említett ese
ményre alkalmazva be kell látnunk, hogy Cambrainál vagy 
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Franciaország szívében kellett volna 1793-ban meghódítani 
Dunkerque-t és 1799-ben felszabadítani Hollandiát; azaz a 
határon kellett volna egyesíteni a szövetségesek erőfeszítéseit, 
és itt mérni hatalmas csapásokat. Egyébként szinte mind
egyik ilyen vagy hasonló vállalkozás a nagy diverziók osztá
lyába sorolható, amelynek külön cikkelyt szentelünk. 

Huszadik cikkely 

Hadműveleti arcvonalak, stratégiai arcvonalak, 
védelmi vonalak és stratégiai állások 

A hadtudománynak sok pontja van, amelyek között oly 
nagy a hasonlóság, hogy gyakran kísértésbe esünk, hogy egy
ugyanazon dolognak vegyük őket, holott alapjaikban külön
böznek egymástól. 

Ide tartoznak a hadműveleti arcvonalak, a stratégiai arc
vonalak, a védelmi vonalak és a stratégiai állások. A követ
kező vizsgálatokban meggyőződhetünk a köztük levő szoros 
kapcsolatokról, valamint különbségekről, és megértjük majd 
annak indokát is, hogy miért tárgyaljuk őket egyugyanazon 
cikkelyben. 

A HADMŰVELETI ÉS A STRATÉGIAI ARCVONALAK 

Attól fogva, hogy egy hadsereg akár védelmi, akár támadó 
szándékkal felállt a sakktábla ráeső sávjában, rendszerint 
stratégiai állásokat foglal el. A későbbiekben megmondjuk, 
hogy mit értünk ezen a kifejezésen. 

Az arcvonalnak azt a részét, amelyet (a stratégiai állások 
- a ford.) magukba foglalnak, és amely az ellenség felé néz, 
stratégiai frontnak nevezzük. A sakktáblának az a része, 
ahonnan az ellenség feltehetően egy-két menettel elérheti az 
a,rcvonalnak ezt a ré zét, a hadműveleti arcvonal. 

Az arcvonal e két fajtája között oly nagy hasonlóság van, 
hogy a katonák nagy ré ze hol az egyik, hol a másik elnevezés
sel keverte össze őket. Szó szerint véve azonban, kétségtelen, 
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hogy a stratégiai arcvonal elnevezés jobban megfelel ama 
valóságos pozíciók megjelölésére, amelyeket a hadsereg elfog
lal, míg a hadműveleti arcvonal inkább a két hadsereget egy
mástól elválasztó földrajzi területet jelenti, amely egy vagy 
két menetnyi távolságra terjed stratégiai arcvonalaik végétől, 
ahol végül is az összeütközés valószínűleg végbe fog menni. 

Ez annyira ésszerűnek látszik, hogy nem is haboznék hasz
nálni e kettős meghatározást, ha nem félnék attól a vádtól, 
hogy túlságosan sokat törődöm a terminológia apró finom
ságaival. Igen valószínű, hogy amikor az írók használni fogják 
ezeket a kifejezéseket, sok közülük továbbra sem fogja meg
különböztetni őket és más-más szót használ, amikor pedig 
ugyanezt a gondolatot akarja kifejezni. Megelégszem tehát 
azzal, hogy rámutatok azokra a különbségekre, amit e két 
kifejezés jelöl, és a magam részéről azon leszek, hogy tartsam 
magam hozzájuk. 

Amikor egy hadjárat elérkezett ahhoz a ponthoz, hogy a 
hadműveletek megkezdődjenek, a két hadsereg közül az egyik 
minden bizonnyal arra az elhatározásra jut, hogy bevárja az 
ellenséget. Épp ezért az lesz a gondja, hogy olyan, többé
kevésbé előkészített védelmi vonalat biztosítson magának, 
amely vagy magán a stratégiai arcvonalon van, vagy pedig 
valamivel hátrább. Ebből következik, hogy a stratégiai arc
vonal egyszersmind a védelem vonala is. Ez volt az eset 1795-
ben és 1796-ban, amikor a Rajna egyaránt alkotta a franciák 
és az osztrákok védelmi vonalát, ugyanakkor a két fél stra
tégiai arcvonala és hadműveleti arcvonala is a folyó volt. 
Ebből származik az, hogy olyan gyakran összekeverik ezt a 
három dolgot, pedig bármilyen gyakran esnek is egybe egy
ugyanazon vidéken, mégiscsak erősen különböző dolgokról 
van itt szó. Valójában a hadseregnek nincs mindig védelmi 
vonala, főleg, ha valamely országot áraszt el; de stratégiai 
arcvonal sincs, amikor egy táborban van egyesítve, hadműve
leti arcvonala viszont mindig van. 

A példák sokasága jobban megvilágítja az előadást, ezért 
még kettőt említek, hogy jobban megítélhessük a javasolt 
megkülönböztetést. 1813 végén, az ellenségeskedések újra
kezdésekor Napóleon általános hadműveleti arcvonala Ham-
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burgtól Wittenbergig terjedt, innen a szövetségesek. von~la 
mentén haladt Glogau és Breslau (Wroclaw) felé, ~aJd szar
nya Löwenbergnél volt; végül hirtelen hátrafelé haJlott a cseh 
határra, egészen Drezdáig. apóleon erői ezen a ~z~l~s ar~
vonalon négy csoportban helyezkedtek ~l, é~ strate~~~~ p~zi,: 
cióik belül vagy központban v?ltak, ~s, harom kulonb?z~ 
irányba nézett arcvonaluk. Amikor k~sőbb az ,Elba mo,~e 
vonult vissza, védelmi vonala csak W1ttenbergtől Drezda1g 
húzódott, és hátul Marienbergnél volt egy reteszállása. Eklf:o~ 
már Hamburg, de még 11agdeburg is kívül esett stratégiai 
sakktábláján, és el is veszett volna, ha nem gondol arra, hogy 
ebbe az irányba terelje a hadműveleteket. . , .., 

Mint másik példát idézem Napóleon mantova1állasá~1196-
ban. Hadműveleti arcvonala ténylegesen a Bergamó1-hegy
ségtől egészen az Adriáig terjedt, a1!1-íg :'édelmének valós~g~s 
vonala a szükséghez képe t az Adigénel volt a Garda-to es 
Legnago között, majd a Minc~ónál ~e~c.hiera és Man~?va kö
zött, stratégiai arcvonala pedig pozwiómak megfeleloen vál

tozott. 
Egyébként terhe lenne ol~asóinkr~ nézve, ha ,túlságosan 

sokat időznénk ennél a pontnal, és felismerve a harom dolog 
különbségeit, nem marad más hátra, mint hogy külön-külö~ 
megvizsgáljuk őket, és előadjuk azt az egynéháJ?,Y elvet,_ ~~i 
közös bennük, vagy ami csak egyiknek vagy másiknak saJatJa 

csupán. . . .. 
Miután a hadműveleti arcvonal az a földraJzi terulet, amely 

elválasztja egymá tól a két ha~ereg~t, és amelyen s?r k~rül
het az összeütközésre, rendszennt parhuzamosan huzódi~ a 
bázissal. A tényleges stratégiai arcvonal egészében valamivel 
nagyobb teret foglalván magában, mint az ~s~tleges vagy fe~
tehető hadműveleti arcvonal, ugyanebbe az rranyba fog futru, 
és rendszerint úgy rendezik be, hogy _keres;Ztez~e a fő ?ad
műveleti vonalat, és ennek szárnyait, túlnyulva raJtuk, 
amennyire csak lehet , fedezze. 

Mindenesetre a tratégiai arcvonal terveinktől vagy az ellen
ség támadásaitól függően változhat, és, gyakra~ előfordul: 
hogy kénytelenek vagyunk a bázisra merőlege~en es a kezdeti 
hadműveleti vonalakkal párhuzamosan vezetm. 
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A stratégiai arcvonal megváltoztatása valójában egyike a 
legfontosabb nagy manővereknek. Amikor ugyanis a bázisra 
merőlegesen alakítjuk ki, a sakktábla két oldalának leszünk 
urai, és így a hadsereg majdnem olyan kedvező helyzetben 
lesz, mintha két oldalról néző bázisa lenne. 

Amikor Napóleon Eylau felé menetelt, 506 stratégiai arc
Yonalát ezek a különlegességek jellemezték.Hadmozdulatainak 
sarkpontjai Varsó és Thorn (Tormí.) voltak, aminek következ
tében a Visztula bizonyos fokig átmeneti bázissá vált; az arc
vonal párhuzamosan futott a Narevval, ahonnan Napóleon, 
Serockra, Pultuskra és Osztrolenkára támaszkodva elindult, 
hogy szárnyával úgy manőverezzen, hogy az oroszokat vissza
vesse Elbingre és a Balti-tengerre. Ilyen esetekben a stratégiai 
arcvonal, hacsak a legkisebb támpontot is találjuk az új 
irányban, ugyanolyan előnyöket biztosít, mint amelyeket az 
előzőekben jeleztünk. Csak azt nem szabad szem elől tévesz
teni, hogy egy hasonló manővernél biztosnak kell lennie a had
seregnek abban, hogy szükség esetén visszanyerhesse átmeneti 
bázisát, ami azt jelenti, hogy ennek a bázisnak elengedhetet
lenül a stratégiai arcvonal mögött kell húzódnia és fedezve 
kell lennie tőle. Amikor Napóleon Narevtól Allensteinen 
keresztül Eylaura menetelt, ott volt bal szárnya mögött 
Thorn vára, a hadsereg arcvonalától pedig még messzebb a 
prágai és varsói hídfő, úgy, hogy hátsó összeköttetései teljesen 
biztosak voltak. Ezzel szemben Bennigsent,507 miután kény
telen volt szembefordulni Napóleonnal, csatarendjét a Bal
tikummal párhuzamosan kellett megalakítania, az a veszély 
fenyegette, hogy elvágják bázisától és visszanyomják a 
Visztula torkolatához. Nem kevésbé nevezetes arcvonal
változtatást hajtott végre Napóleon 1806-ban Geráról Jénára 
és Naumburgra való menetében. Hasonlóan járt el 1800-ban 
Moreau is, amikor arccal a Duna és Franciaország felé 
fordulva, jobb szárnyával az Illertől Augsburgba és Dillingen
be nyomult, és ezáltal arra kényszerítette Krayt, hogy híres 
ulmi elsáncolt táborát kiürítse. 

Stratégiai arcvonalunkat vagy ideiglenes fordulattal állít
juk merőlegesen a bázisra, s ilyenkor csupán néhány napos 
hadmüvelet kedvéért tesszük azt, vagy pedig határozatlan 

621 



időre, mégpedig vagy azzal a céllal, hogy bizonyos tereprészek 

által nyújtott előny kihasználásával döntő csapásokat osz

szunk, vagy pedig azért, hogy kedvező védővonalra és had

műveleti sarokpontokra tegyünk szert, amelyek szinte való

ságos bázissal érnek fel. 
Gyakran előfordul, hogy a hadsereg két stratégiai arcvona-

1 at kénytelen kialakítani, vagy a hadszíntér adottságai miatt, 

vagy pedig azért, mivel minden támadó hadműveleti vonalat, 

ha mélységben igen kiterjedt (ha túlságosan hosszú), a szár

nyakon szilárdan biztosítani kell. Az első esetre példa Török

ország és Spanyolország határa. A Balkánra behatoló vagy 

az Ebrót átlépő hadsereg kénytelen kettős arcvonalat képezni. 

Az első esetben a Duna felé kell arcot fordítani, a másodikban 

a Zaragozából és Leónból közeledő erők irányába. 
:Minden valamelyest tágas vidék en·e kényszerít. Például 

egy Duna völgyében előnyomuló francia hadseregnek állan

dóan kettős arcvonalat kell képeznie akár Csehország, akár 

Tirol felé, ha az osztrákok e két tartományba elég erős sere

geket helyeztek el, amellyel komoly nyugtalanságra adhatnak 

okot. Egyedül olyan országok kivételek ez alól, amelyek igen 

kis határvonalon érintkeznek az ellenséges országgal, tekintve, 

hogy azokat a seregrészeket, amelyeket visszavonulás alkal
mával itthagynak, hogy fenyegessék az ellenség szárnyait, 
könnyen elvághatják és megtámadhatják. A kettős stratégiai 

front alkotásának zükségessége egy támadó hadsereg szem

pontjából a legnagyobb ha zontalanságok egyike, miután erős 

különítmények kiküldé ére kényszeríti, ami mindig veszélyes. 

Magától értetődik, hogy mindez, amit elmondtunk, főleg a 

különböző hatalmak között vívott reguláris háborúkra vonat

kozik. Egy nemzeti háborúban vagy belháborúban a harcok 

ugyanis szinte az ország egész területére kiterjednek, s ilyen

formán az arcvonalak nem rajzolódnak ki. Mindazonáltal egy 

hadsereg minden nagyobb csoportjának, amely ugyan rész

leges, de meghatározott célért harcol, szinte minden esetben 

van saját stratégiai arcvonala, amelyet a terep adottságai 

határoznak meg, valamint azoknak az ellenséges erőknek a 

csoportosítása, amely ellen összevont erőkkel kell harcolni. 
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76 XVI. század közepén állították fel az első állandó jellegű, túzfegyverrel 
ellátott, gyalogos zsoldos csapatokat, a sztreleceket (lövészek), akiket a 
városokban telepítettek le. 1689-ben fellázadtak Nagy Péter ellen, de 
vereséget szenvedtek, és Péter megszüntette a sztrelecek intézményét. 

77 Razin, i. m. Ill. 204. p. 
78 P ereszvetov, l . p. 
79 Beszkrovnij, i. m. 217-233. p. Razin, i. m. III. 254-260. p. 
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80 Merriman, G.: Suleyman, the Magnificent. Boston, 1966. 130-172. p. 
Werner, E.: Die Geburt einer Grossmacht - die Osmanen. Berlin, 1966. 
221-248. p. Papoulia, B. D.: Ursprung und Wesen der „Knabenlese" 
im ~smanischen Reich. München, 1963. 24-37. p. Fekete Lajos: 
SzuleJmán szultán. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967. 121. old. 

81 Káld;y-N<VJy Gy.: Harácsszedők s ráják. Török világ a XVI. századi 
Magyarországon. Budapest, 1970. 49-51. old. 

82 Török történetírók. Fordította és összeállította Thury J. 1-2. köt. Bu
dapest, Akadémia Kiadó, 1893. 

83 Leihniz G:ottfried Wilhelm von (1646-1716), a nagy német filozófus és 
ma_tema~1kus számos ka~onai jellegű munkát írt: Systematik der 
~1egsw1ssenschaften (Le1pzig, 1670), Űber die unglücklichen Retirade 
m Ungarn (1683), Consideratíon relatíve a la paix ou a la guerre. Paris, 
1713. stb., melyekben megkísérelte a hadtudomány rendszerezését. 
Voltaire (Fran9ois-Marie Arouet, 1694-1778) XII. Károly élete (magya
rul Budaf><:st, 1965) c. munkája korának egyik legjobb hadtörténelmi 
műve. Spino~a! Baruch (1632-1677), a nagy németalföldi filozófus, 
Tract~tus polit1ous (1677) c. munkájában részletesen foglalkozott a há
ború Jellegének problematikájával. 

84 Oraig, i. m. 27-30. p. Szkopin: Militarizmus. Budapest, 1959. 119-
122. p. Ritter, G.: Staatskunst und Kriegshandwerk. München, 1951. 
I. 98-112. p. 

85 Wohlfeü1 R.: Vom stehenden Heer des Absolutismus zur allgemeinen 
Wehrpflicht (1789-1814). Frankfurt am Main, 1964. 81-86. p. Del
brück, i. m. IV. 283-291. p. 

86 11. Frigyes, 34. p. 
87 Szász Móric, 180. p. 
88 Delbriick, i. m. IV. 342. p. Schmitthenner, P.: Krieg und Kriegsführung 

im Wandel der Geschichte. Berlin, 1930. 262-263. p. 
89 A ~érdés „feldolgo;ását és irodalmát l. részletesen Perjés G.: A „me

tod1zmus és a Zrmyi-Montecuccoli vita. 1-2. r. - Századok 1961-
1962. ' 

90 Delbrück, i. m. IV. 345. p. 
91 Delbrüc~, i. m. IV. 308. Revat, i. m. 187. p. 
92 Wanty, 1. m. 238-239. p. Delbrück, i. m. IV. 311. p. 

Rüs~ow,_ W.: Geschichte der Infanterie. Berlin, 1866., 278. p. 
93 Razin, 1. m. I .. 187-196. ~- Delbrück, 'i. m. 121-123. p. 

Kromeyer-V eith: Das Kr1egswesen und Kriegsführung der Griechen 
und Römern. München, 1928. 147-153. p. 

94 Achenholtz, J.: Geschichte des siebenjahrigen Krieges. Leipzig, é. n. 
237-262. p. Markó Á.-Lukinich I.: Sorsdöntő csaták. Budapest, 1943. 
II. 212-238. p. 

95 D~lbrück, i. m. 39~-401. p. Achenholtz, i. m. 260. p. 
96 Min~ét építészeti s_tílust a szabályos alaprajz s az ötszögletű bástyák 

dommáns SZE;repe Jelle?'1ezte. Míg az ó-olasz rendszerben viszonylag 
kevés védőművel, az ÚJ·olaszban már különféle előművekkel találko
zunk. 
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Kurtina (Cortuna) magyarul kötőgát, a bástyák közötti, vagy az elő
műveket összekötő falrész. 
Bollwerk, a vár fő védőfala. 
Hornwerk, szarvgát, előretolt, a bástyákhoz némileg hasonlító védőmű; 
jellegzetes, bár nem hadicélokra épített példája a budai Halászbástya. 

97 Oirkumvalláció (lat. = körülsáncolás) az ostromló sereg állásait védő 
gyűrű. Kontravalláció, ellenerőd, a várat körülzáró ostromművek 

gyűrűje. 
98 Jahns, i. m. 813-814. p. 
99 Francesco di Marchi (kb. 1506-1574) római hadiépítész, az olasz 

iskola egyík legjelentékenyebblképviselője. Nevéhez fűződik - többek 
között - Róma, Panna, Greenwích és Brüsszel megerődítése. Legfonto
sabb munkája: Dell'architettura mllitare:(Brescía, 1599). 
Reinhardt von Solms német hadiépítész. Dürer mellett a legkiválóbb 
német mester, több erődítéstani munka szerzője. 

100 Engels: Az erődítés. - Válogatott katonai írásai. I. köt. 424-425. p. 
101 Ooehorn, Manno von (1641-1704)1 németalföldi hadiépítész; 1674-ben 

ezredes, majd a németalföldi erődrendszer főépítésze. 
102 Olausewitz: A háborúról. Bp. 1962. I. 293-294. p. 
103 Rónai Horváth J.: Zrínyi Miklós hadtudományi elvei. - HK. 1889. 

1-19. p. 
104 Delbrück, i. m. IV. 333-363, 514-525. p. 
105 Liddell Hart pl. egész rendszert dolgozott ki, mely szerint „a közvetett 

út stratégiája" - vagyis a delbrücki„Ermattung-Strategie" a stratégia 
magasabb rendű formája. Razin, i. m. I. köt. 79- 1. p. 
L. Lúldell H art, B. H.: Strategy. London, 19. 4. 

106 Rohonyi G.: Zrínyi Miklós téli hadjárata. - HK. 1954. 3-4. sz. 
107 Churchill, W.: Marlborough. London, 1952. 219-267. p. 
108 Lúldell Hart, i. m. 1 8-191. p . Wanty, i. m. 327-330. p. 
109 Sutpj, V. E.: Borba narodnich maszsz protiv nasesztvíje armija Karla 

XII. Moszkva, 1958. 
110 Delbrück, i. m. IV. 390-425. p. 
111 Bernhardi: Vom heutigen Kriege. Berlin, 1887. 34. p. 
112 II. Frigyes, 191. p. 
113 OsterreichischelMilitarzeitschrift. 1851. 317. p. 
114 Montecuccoli, 66. p. 
115 Guibert, 171. p. 
116 Montecuccoli működéséről a legjobb monográfia Pieri, P.: Raímondo 

Montecuccoli (Guerra e politica negli scrittori italiani. Milano-Napoli, 
1954. 72-135. p.). 

117 Montecuccoli, 210. p. 
118 Folard, J ean Charles ( 1669-1752) francia katonaíró. A vonal alakzattal 

szemben az oszlop híve. Legfontosabb munkája: Nouvelles Découvertes 
sur la Guerre. Bruxelles, 1752. Santa Oruz, Alvardo avia Osorío Vigíl 
de (1687-1732) spanyol tábornok, 1718-ban marsallá nevezik ki. 
Oran ostrománál esik el. Fő művében: Refiexiones mílitares. Tom. 
1-10. Madrid, 1724--1727, korának hadtudományát foglalja rend-
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szerbe. Rendkívül művelt, olvasott író, kiváló katona, művében azonban 
kevés időálló gondolatot találhattmk. 

119 Oraig, i. m. 27. p. 
120 ltlarx-Engels művei: I. köt. A reakciós Poroszországról. Budapest, 

Kossuth Kiadó, 1967. 118-119. old. 
121 Junker, ifjú nemes, a porosz nemesi földbirtokos osztály elnevezése. 
122 Bernhardi, T.: Friedrich der Grosse als Feldherr. Berlin, 1881. 
123 Ohoiseut, Étienne Fram,ois, Amboise hercege (1719-1785) francia had

vezér és államférfi, Pompadour köréhez tartozott, egyike volt az udvari 
~!k.~ legbe~olyás_o~abb tagjainak. 1758-ban külügy-, majd 1761-1770 
kozott had~gymm1szter volt. Cloude-Louis de Saint-Germain (1707-
1778) francia tábornok és hadügyminiszter. 1775-ben hadügyminisz
terré nevezték ki, számos reformot vezetett be, azonban nem sikerült 
a francia hadsereg korszerűsítése. 1777-ben lemondásra kényszerí
tették. 

124 Broglie, Victor Frarn,ois de (1718-1804) francia marsall, a hétéves há
~orú~an er~dményesen harcolt 8: ~oroszok ellen, 1770-ben a gyalogság 
főfelugyelőJe. 1789-ben hadügymmiszter, a forradalom katonaí leverését 
tervezte. 1790-ben emigrál. 

125 Gribeauval, Jean Baptiste de (1715-1789) francia tábornok, a XVIII. 
sz. legnagyobb tüzérségi szakértője. Reformjai Európa élvonalába emel
ték a francia tüzérséget. 

126 1783-ban megjele~t Tempelhoff porosz tábornok hasonló témájú köny
ve, mely élesen vitába szállt Lloyd egyes állításaival. 

127 A XV_III. századi enciklopédiák közül a következőket említhetjük meg: 
Fleming, ~-: Der voll_kommene Teutsche Soldat. Leipzig, 1726., Fasch, 
J. R.: Kriegs Ingemeur und Artillerie Lexikon. Lausanne-Geneve 
1742. Encyclopedia methodique par ordre des matieres. 1785-ben 6 
kötet foglalkozott katonai kérdésekkel. 1770-ben G. R. Fasch felvetette 
~z első hadtudomá1:yi. antológia gondolatát. Regles et principles de 
l art de la guerre. Le1pz1g, 1771-1774-ben 4 kötet jelent meg. A sorozat 
befejezetlen maradt. 

128 Engels: A hadsereg. - Válogatott katonai írások. Budapest, 1960. 306. p. 
129 Moniteur. Aout 25. 1793. 1. p. 
130 Wohl/eil, R., i. m. 40. p. Krieg gegen die französische Revolution 

1792-1797. Wien, 1905. I. 278-279. p. Delbrück, i. m. IV. 453-456. 
p. Engels, i. m. 303. p. 

131 Wohlfeil, i. m. 46-47. p. 
132 Krieg gegen die französische Revolution. I. 284. p. 
133 Wohlfeil, í. m. 79. p. 
13~ Wohlfeil, i. m. 81-~53_. p. Delbrück, i. m. IV. 522-530. p. 
130 Berenhorst, Georg Hemr1oh v. (1733-1814), porosz katonatiszt. Munkás

~-ágába?- Ka?-t filozófiá~ának hatása. is megnyilvánul. Betrachtungen 
uber d'.e !fr1~gskuns~, 1hre Fortsohr1tte, ihre Widersprüche und íhre 
Zuverlass1gke1t. Berlin, 1797-1799. e. munkájában élesen bírálta az 
abszolutizmus hadkíegészltésű rendszerét, s megkísérelte, hogy a had
tudomány elveit és törvényszerűségeit meghatározza. 
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136 Stein, Karl vom und zum (1757-1831) porosz politikus. A reformpárt 
legerősebb oszlopa. 1807-ben miniszterelnökké nevezték ki. Reform
törekvéseit - e. jobbágyság eltörlésétől eltekintve - nem tudta meg
valósítani, mivel e.póleon 1808-ban lemondásra kényszerítette. 

137 Hardenberg, KarlAugust v. (1750-1822) porosz politikus, a felvilágosult 
abszolutizmus híve. Stein bukása után 1810-től a reformok óvatosabb 
és konzerve.tíve.bb folytatója.. 

138 Wohlfeil, i. m. 154-155. p. Weygand, A., i. m. 217-219. p. 
139 Hittle, A.: The History of the Military Staff. Harisburg, 1956. 119-

132. p. Sztrokov: !sztorija. vojenogo iszkussztva. Moszkva, 1953. 238-
240. p. 

140 Wanty, i. m. 325. p. 
141 Beazkrovnij, L. G.: Otyecsesztvennaja vojna. 1812. Moszkva, 1951. 

Gottreich, L.: Az orosz nép 1812. évi honvédő háborújáról. -HK, 1963. 
1. sz. Iz isztorii oszvobogyityel' noj borbi iszpanszkogo naroda. Pod. red. 
I . M. Majszkij, N. D. Martinec, Moszkva, 1958. 

142 Bellange, H.: Die Soldaten der französischen Republik und des Kaiser
reíchs. Leipzig, 1843. 36. p. 

143 L. Klassiker der Kriegskunst. 240. p. 
144 „A hadsereg ereje, mint e. mozgás mennyisége e. mechanikában, meg

egyezik e. tömeg és e. gyorsaság szorzatával. A gyors menet javítja a 
hadsereg hangulatát, növeli a győzelem esélyeit." (Napóleon alapelvei. 
L. Anthologie des classiques militaires fran9ais. 181. p.) 

145 Gohier, L. J.: Mémoires de - Paris 1824. id. Klassiker der Kriegskunst. 
241. p. 

146 Anthologie ... 183. p. 
147 Klassiker der Kriegskunst. 242. p. 
148 Dwene, B.: Der Feldherr Napoleon - Theorie und Praxis seiner Kriegs· 

kunst. (Napoleon I. und das Militil.rwesen seiner Zeit. Hrsg. o. W. v. 
Groote-K. J. Müller) Freiburg, 1968. 46-48. p. 

149 Fuller, J. C. F., i. m. II. 349., 359. p. Klassiker der Kriegskunst, 230-
233. p. 

150 Hoche, Laza.re (176 -1797) tábornok, 1789-ben őrmester a királyi test
őrezredben, 1792-ben már tábornok a forradalmi hadseregben. 1793-ban 
a moseli arcvonalon sikeresen harcol az osztrákok ellen, leveri Bretagne 
ellenforradalmi felkelését, majd 1797-ben a Rajnánál is jelentős ered
ményeket ér el, azonban lázas betegségben váratlanul meghal. 

151 Pichegru, Charles (1761-1804) tanár, önkéntesnek á.11 a forradalmi had
seregbe. 1793-ban tábornok, 1794-95-ben a Németalföld felszabadítá
sára küldött francia hadsereg parancsnoka, később a rajnai hadseregben 
harcol. 1803-be.n összeesküvést sző Napóleon ellen, letartóztatják, a 
börtönben gyanús körülmények között meghal. 

152 Moreau, Jean Victor (1763-1813) tiszt e. királyi hadseregben, 1793-ban 
már dandártábornok, 1793-97 között a rajnai fronton sikeresen hru·col 
az osztrákok ellen, 1799-ben Felső-Olaszországban Cesseno mellett ve
reséget szenved, 1 00-ban viszont Hohenlindennél hatalma.s győzelmet 
arat az osztrákok felett. 1804-ben belekeveredik a Piohegru-összeeskü-
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vés be, száműzik. Orosz szolgálatba.lép, a franciák ellen harcolva Drezdá
n ál esik el. 

153 Engels: A hadsereg. - Válogatott katonai írásai. I. köt. 304. p. 
154 Anthologie, 180. p . 
155 Uo. 
156 Kuhl, i. m. 319. p. L. Delbrück. i. m. IV. 497. p. 
157 Anthologie, 181. p. 
158 A nép szerepéről a napóleoni háborúkban 1.: 

Grunwáld, C.: La oampagne de Russie 1812. Paris, 1963. 
Tarlé, E. V.: 1813 goda. Moszkva, 1959. Beazkrovnij, L. G.: Otyecseszt
vennaja vojna 1812 goda. Moszkva, 1951. Madelin, L.: La catastrophe 
de Russie. Paris, 1949. Vigon, J.: L'esprit militaire espagnol. Paris, 
1961. 

159 Schill, Ferdinand v. ( 1776-1809) porosz őrnagy. 1809-ben az osztrák
fre.ncia. háború hatására. álte.lános népfelkelést indított a francia iga 
lerázására. Poroszország azonban nem támogatta., s ezért csapataival 
együtt hamarosan elvérzett az egyenlőtlen küzdelemben. 

160 Hofer, Andreas (1767-1810) tiroli parasztvezér, 1808-ban felkelést szer
vezett a francia megszállók ellen, kezdeti sikerek után 1810-ben a 
franciák elfogták és kivégezték. 

161 Lenin: A háborúról, a hadseregről és a hadtudományról. Zrinyi K atonai 
Kiadó, Budapest, 1958. II. 107. p. 

162 A hadászatnak az ókori és középkori stratégiától, a harcászatnak a 
korábbi taktikától való megkülönböztetése erre az időszakra vezethető 
vissza. Mivel azonban a napóleoni háborúkban ez még nem történt meg, 
így hát a háborúk értékelésénél még a régi kifejezést használtuk. E fo
galmakat mai értelemben Jomini alkalmazta első ízben. 

163 Steuben, Friedrich Wilhelm von (1730-1794) porosz katonatiszt. A hét
éves háború után ismeretlen okokból kivált a porosz hadseregből és 
különböző kisebb német államokban szolgált, 1777 után az amerikai 
függetlenségi háború katonai vezetőinek tanácsadója lett. Nagy érde
mei vannak a szabadságharc sikeres befejezésében. Művei, Amerikani
sohe Denkschriften (1781-1783), Abhandlung über die bewaffnete 
Maoht der Vereinigten Staaten in Frieden (Washington, 1784). 

164 Lloyd, H.: Milite.ry memoirs. London, 1783. II. 124-127. p. 
Guibert: Anthologie. 113. p . 

165 Saldern, Friedrich Christoph von (1718-1785) porosz tábornok. 1766-
ba.n altábornagy, ettől kezdve a porosz hadsereg taktikai szabályzatai
nak kidolgozója. A XVIII. sz. végén teljesen korszerűtlenné vált porosz 
taktikát a kortársak „Salderni taktikának" nevezték. A kor egyik leg
nevesebb, ma már teljesen elavult katonai írója. 

166 Berenhorat: Betraohtungen über die Kriegskunst, I. 287-292. p. 
167 Boyen, Hermann von (1771-1848) porosz tábornok, a porosz hadsereg 

egyik legműveltebb és leghaladóbb szellemű tisztje. Tevékenyen részt 
vett a reformmozgalomban. 1813-ban hadügyminiszterré nevezték ki. 
1819-ben azonban a reakció lemondásra kényszerítette. 

168 Károly főherceg, 86 p. 
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169 Scharnhorst, J. D.: Handbuch der Artilleríe. Bde 1-2. Hannover 1804-
1 06. ' 

170 Scharnhorst, J. D.: ,·orlesungen über die Kriegskunst. Berlin, 1802. 
113. p. 

171 Klassiker der Kriegskunst. 222. p. 
172 Goltz, C.: Von Rossbach bis Jena und Auerstadt. Berlin, 1906. 327-

328. p. 
173 Earle, i. m. 70. p. 
174 Bütow: Der Feldzug von 1805, militarisch-politisch beleuchtet. Leipzig, 

1 06. II. 131-136. p. 
175 Engels: Válogato_tt katonai írásai. Engels Gneisenout a szabadcsapat

mozgalom teoretikusának, a nagy bölcselő franktírőrnek nevezte. II. 
köt. 503. p. 

176 Engels a következőket írja Carnot stratégiájáról: Az „1793-1794-es 
legmesszebbmenő tervei éppen az ellenkező (vagyis régimódi - a 
szerző) hadakozási módszeren alapultak, elosztotta a francia hadsereget 
ahe~yett, hogy koncentrálta volna őket és úgy operált az ellenség szár
nyai ellen, hogy ezáltal az maga koncentrálódott." (Mik lennének a 
következményei annak, ha a Szent Szövetség háborút indítana Francia• 
ország ellen. Válogatott katonai írásai. 154-155. p.). 

177 Duhesme: Essai historique sur l'infanteríe légere. Paris, 1796. 
178 Lespinasse, de: Essai sur l'organisation de l'armee de l'artillerie. Paris 

1800. ' 
179 Wanty, i. m. 33 . p. 
180 Elsőnek Boussand tábornok 1827-ben. 
J.81 „A modern hadrendszert úgy tekintem, ahogy azt Napóleon teljesen 

kifejlesztette számunkra." (Válogatott katonai írásai. I. köt. 160. p.) 
il.82 Napóleon hatásának legújabb összefoglalását 1. Allmeyer-Bech, J. M.: 

Das Nachwirken ~apoleons als Feldherrn. (Napoleon I. und das Míll
tarwesen seiner Zeit. 223-246. p.) 

J.83 Alexander Hamiltcm-Friedrich List: The Economic Foundations of 
Military Power. (Earle, i. m. 117-154. p.) 

J.84 „A politikai kombiná-Oiók befolyásolják a hadvezért." (Précis de la 
guerre. 43. p.) 

185 Clausewitztől, mivel legfőbb munkája, ,,A háborúról", a közelmúltban 
új magyar kiadásban jelent meg (Clausewitz, C. von: A háborúról 
1-2. köt. Budapest, 1962--1963.), nem közlünk szemelvényeket, beve• 
zetőnkben azonban érintjük, mert elméletének rövid ismertetése nél
kül nem kaphatnánk teljes képet a kor hadtudományáról. 
Olausewilz, Carl von (17 0-1 31) porosz tábornok. Scharnhorst egyik 
közvetlen munkatársa. 1 12-ben kilép a porosz hadseregből és Orosz
országba emigrál. Részt vesz az 1812-es háborúban. 181.8-1830 között 
a porosz Katonaiskola igazgatója. 1 31-ben Gneisenau vezérkari főnöke, 
ugyanabban a kolerajárványban veszti életét, mint Gneisenau. Fő mű
ve: a háború és hadművészet filozófiai problémáit elemző Vom Kriege 
(A háborúról). 
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JEGYZETEK 

a szemelvényekhez 

1 Pszeudo Maurikiosz itt a kedvező időpont meghatározásánál a lesből 
való támadás lehetőségeit meglehetősen leszűkíti. Voltaképpen csak 
a harcrenddel együttműködő különítmények olyan manővereiről beszél, 
melyeket a harcrend támadásával nagyjában egyidejűleg hajtanak 
végre az ellenfél megzavarása céljából. A hadicselekről szóló könyv 
többi fejezetében természetesen a manőverek szélesebb körére is ki
terjed a szerző figyelme. Az 5. fejezetben foglalkozik. a hadi_cseleket 
végrehajtó csapatok felállításával és itt egyben elárulJa azt is, hogy 
milyen hagyományok alapján áll. Ezeket a csapatokat - úgymond 
- ,,drungus"-okban kell felállítani. A „drungua" germán eredetű kato: 
nai kifejezés, mely a 376. évi gót beözönlés után honosult meg a római 
és később a bizánci gyakorlatban. A szabványos harcrend mellett rész
ben tartalékként, részben zavaró, illetve különleges manőverek céljaira 
felállított, rugalmas, laza szervezetű különítményt jelölte. Rége~b~ 
római megfelelője a „globus" szó volt, amely talán érthetőbben feJezt 
kí a „drungus" szervezeti sajátosságát ( = ,,kerek massza", ''.,egybe
gyűlt zöm"); vö. Veget. III. 16, 17, 19, 24; IV. 18; 1. 1:,- hadmuvészet 
ókori klasszikusai, pp. 823, 824, 826, 848, 849, 912 Jegyz. No 844. 
L. még Leó, tact. VII. 48. 

2 Szkíták, indo-európai nép, mely az i. e. I. századig a dél-oroszországi 
síkságot lakta. A délnyugat-ázsiai masszagétáktól eltekintve nem ~-lkot: 
tak egységes birodalmat. A vándorló, nomád pásztornép egyes torzse1 
az i. e. I. évszázadban Magyarországra is elvetődtek. 

3 A török fajhoz tartozó nomád türk nép, az i. sz. VI. században Közép
Ázsia és Kelet-Európa nagy részére kiterjedő birodalmat hozott létre, 
mely azonban rövid virágzás után a VIII. századra részeire bomlott. 
A türk kultúra és hadművészet hatásait a magyarok is átvették. 

4 Az egyharcrendű" kifejezés egyfelől arra mutat, hogy mint minden 
.,ba~bár" nóp, a szkíta népek hadserege is lényegében egyetlen fegfV'e~
nemből ez esetben könnyülovasságból állt, s ennek folytán mmd1g 
azonos felállással harcolt és ily módon egyetlen harcrendet ismert. 

5 Itt ugyanazokról a „drungus"-okról van szó, melyekről fentebb, a ró-
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mai-bizánci viszonylatban tettünk mlíté 
csata.rendtől kül- áJ.l' d 8 st. Ott a tulajdonképpeni 
a „drungus", ille~~eg ~~loi:,~e n~~~t~~öd~ különítm_énye~et jelölték 
korlatilag ezek voltak a sere ő · r. ma aknál-bizánmaknál gya
biztosítékai A barba' r" hagdm~né vertebzésI rugalmasságának az egyetlen 

. " muv sze en mint lát "uk lé . 
az egész csatarend is „drungus"-okból áll hí J , nyeg1le~ maga 
„különböző" seregcsoportok n ilvánvalóa ' .. szen azok„ a b1~ony~s 
képes osztagok voltak és ilyen é:tele b n onálló manoverezesre 18 
,,globus"-ok. A haditechnikában m en ugyan~sak „drungus"-ok, ill. 
barbár - s kiv"'t l 'a fegyverzet mmőségében elmaradott 

. w a ovasnomád - né k h dm" é 
kisebb-nagyobb létszámú kül„ ít é pe „ a__ uv szetének tehát a 
manőverezése volt az a.la ." on m nyek osszehangolt, rugalmas 
,,drungus"-hadművészetnePkJ~ s egybhen f,éő erőssége, amit ilyenformán 

6 T. h IS nevez etn nk. 
a~ko: :ezm a:::i::f n:~~=:s:ég;re,f hane~ mélys~gér~ helyezik a súlyt, 
viszonyítva, másfelől termé:zet gy ~ől ~~eg_!enlít~dik a mélységéhez 
ségben sűrűbb sorok képezhető;z(er e~ tohmorebb IS lesz, mivel széles
nak egymás mellett) . azaz. a arcosok szorosabban áJ.lhat
(Ennek a mondatnak ~~:ve, hogy a létszámot felveszi a mélység. 
azt hisszük azonban hogy fe:1:~eegg:f~b~:~t homályosnak tartották; 

7 Hiány a kéziratban.' VI gi an helyes a fordítás.) 

8 Leó császár ezzel természetesen minte l li . 
met" (vagy preventív há.bo 't é gy ega zálJa az ún._ ,,aktív védel-
politikai ellenfél részéről n:~ lö:J~~8:. az ~1etekre, amikor egy adott 
nem csupán a bizánci érdekek .. ozve en katonai támadás, ha
Ez történhetett b. kozvetett veszélyeztetése forog fenn 
lépések , t· , Ilzonyos katonai akciók vagy bizonyos külpolitika: 

u Jan, me yekkel az ellenfelek kí é lté I 
Bizánc érdekeltségi körzetében az erők [,megáll~ re k megvá~toztatni 
status quót. enn egyensúlyát, illetve a 

9 Ezzel valószínűleg arra céloz, ho ame . . 
~atonai szakírók munkáit, ezt~; kult:r:b~n használJ~k is eg!'es régi 
arnya_ltabb megfogalmazások iránt érzéketl:n .;n;ii, ·t differenciáltabb, 

10 Itt =1;_egy a,;ezérkar funkciójáról van szó. u eszi . 
11 „Hadmuvelet az eredetiben . kinés . . " 

„hadi mozgás"-t, hadmozdul~t~t . 1 ztz polerruk!l' , ami szóról szóra 
vánvaló, hogy a szerző a hadm" Jletenk, aétovábbia_kból azonban nyil-

12 A t k . ,, uve e e et rtette raJta 
" a tiké és sztratégiké" definí · ó • · 

a szerző több h:Íyröl írta ki e k t CJ Iho~ figyelembe kell venni, hogy 
nyos szabatosságról nem lehet! ; ; meg atározásokat, ezért tudomá-
bővebb s átfogóbb a másik h \. eg~g?':~ető, hogy az egyik helyen 
határozásokat taláÍt de fo ti! yen rovi e b és szűkebb körű meg
tudatában volt a definíciók f fzo aytz~ábaf é~zrevehető, hogy maga is 

13 A Bizánci Császársá ban a n . a ans gamak. 
14 OlaJ'fa-ültetvényekro?l P?lgárI és katonai igazgatás egyesítve volt van szo. · 
15 Az ókorban télen általá.b .. 1 színtéren, a téli hadjárat ::J-:::t~ tetkla héadn_iűveletek az európai had

ove e m nyeire nem lévén felkészülve, 
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gyakran súlyos helyzetbe került az, akire a hadműveletek kellős köze
pén szakadt rá a tél. 

16 Ti. eze1mek a „tudományoknak" a hadművészetben, ill. hadszervezet
ben játszott szerepéről van szó. 

17 A VI. Utasítás 27. szakasza szerint a „sátor közösség" azonos volt a 
tizedekkel. A „sátor közösség" vagy latinosan: contubernium voltakép
pen a késő római időkben kialakult táborrajzi alapegység. Amikor Leó 
ezt említi első helyen, az egész hadsereg ilyen alapegységekre történő 
felosztására gondolt. A többi fogalmat sajátos rendeltetés szempontjá
ból különbözteti meg egymástól. Elsőnek egyáltalán a gyalogság és 
lovasság elkülönítését említi „takszisz"-okra, illetve „turmá"-kra. E két 
terminust az „osztag" általános kifejezéssel fordítottuk. Ezután a kü
lönleges rendeltetésű gyalogos és lovas különítmény: a fentiekben, 
Pszeudo Maurikiosznál már tárgyalt „drungus"-t, illetve a „bandum"
ot veszi sorra. Mindegyiket a „különítmény" szóval fordítottuk. Csak 
ezután tér rá a létszámszerűen, a harcrendben szereplő szervezeti al
egységekre. 

18 Ti. a konkrét morális katonai érdekeknek megfelelően magyarázni őket. 
19 Nagy Károly (768-814) frank császár a feudalizmus korának egyik leg

nagyobb szervező egyénisége. Uralkodása alatt számos hódító háborút 
viselt. (774. az Itáliát megszállva tartó longobárdok, 772-804. a szá
szok, 787. bajorok, 791-811. az avarok, 778-801. a hispániai arabok 
ellen.) Birodalmában egyesítette a mai Franciaország, Belgium, Hol
landia, Luxemburg, Svájc, Észak-Spanyolország, Észak-Olaszország, 
Németország (az Elbáig), Ausztria és Magyarország (a Dunáig) terüle
tét. Hatalmának elismeréseként III. Leó pápa 800 karácsonyán csá
szárrá koronázta. Károly uralkodása a feudalizmus fej lődésének egyik 
jelentős állomása. 

20 A mai Bode folyó Türingiában. 
21 Ma Stassfurt, türingiai kisváros 26 800 lakossal. 
22 Az apátság egyik - feltehetőleg nagybirtokos - hűbérese, aki az apát 

katonai erőit Fulrad helyett a háborúban vezeti. 
23 Las siete partidas. A hét törvény. A feudalizmus virágzó szakaszának 

egyik legjellemzőbb és legfontosabb jogrendszere. 1260-ban készült 
Kasztíliában. 

24 XI. (Bölcs) Alfonz (1252-1284-ig uralkodott), kasztíliai király, nagy 
műveltségű, tehetséges uralkodó, a tudományok és művészetek párt
fogója. Uralkodását azonban szerencsétlen kimenetelű háborúk és állan
dó belső viszályok jellemezték. 1284-ben fia, IV. Sancho javára le kel
lett mondania trónjáról. 

25 A latin militia szó a miles=katona, s nem a mille=ezer szóból ered, 
így természetesen a hozzáfűzött naiv etimológiai magyarázat is téves. 

26 Aciterras = olajozások. 
27 A csapat, acies (tropel, troop, treffen, bataille, battle) szó a nyugat

európai nyelvekben vagy a hadsereget, vagy annak önálló feladatra 
kikülönített egységét jelentette. 

28 A Templomos Rendet 1118-ban Hugo de Payens lovag alapította. Célja 
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kezdetben a Kisázsíán át a jeruzsálemi királyságba tartó zarándokok 
védelme volt. Payens néhány lovagtársával a korábbi Akra mecsetben 
kapott szállást, melynek helyén, a legenda szerint Salamon király 
temploma állott (innen a lovagok „templomos" elnevezése). A rend 
a második keresztes hadjárat előtt - az 1140-es években - indult 
hatalmas fejlődésnek, a század végére már a jeruzsálemi királyság egyik 
legnagyobb birtokosa. Európa több országában - Franciaország, 
Anglia, Kasztília, Itália, Magyarország stb. - hamarosan számos rend• 
házat alapítottak a lovagok; gazdagságuk és kitűnő hadseregük nagy 
politikai hatalmat biztosított számukra. A rend nem sokkal élte túl 
Akkon, az utolsó keresztes erődítmény elestét. A megerősödő francia 
királyi hatalom egyik első védelmezője, IV. Fülöp (1285-1314) király, 
felhasználva a rend általános népszerűtlenségét, részben koholt, részben 
helytálló vádak alapján törvény elé állította a templomosokat, s arra 
kényszerítette a pápát, hogy 1312-ben szüntesse be a rendet. 

29 A Templomos Rend szervezete a szerzetesrendek mintájára fejlődött ki. 
Élén a rend generálisa, a kezdetben csaknem korlátlan hatalommal ren
delkező nagymester állott. 

30 Utalás a templomosok központi, jeruzsálemi rendházára. 
31 Főlovászmester, lényegében a rend „vezérkari főnöke". 
32 A szerzetesekhez hasonlóan a lovagok is szigorúan elkülönített közössé

gekben, ún. rendházakban éltek. A rendház és a hozzá tartozó terület 
katonai és közigazgatási vezetője a komtur (parancsnok) volt. 

33 A törökökkel vívott harcok megkövetelték, hogy a lovagi seregek is 
kellő számú könnyűlovassal rendelkezzenek. Ezeket a többnyire nem 
lovagi származású, palesztinai eredetű katonákat turkopoloknak ne• 
vezték. Élükön a rend egyik magas rangú vezetője, az almarsall állott. 
A turkopolok feladata a menetbiztosítás, felderítés, az ütközet meg
kezdése és az üldözés volt. 

34 A Templomos Rend fehér-fekete lobogója . 
35 A legkorábban alapított lovagrend, mely már 1113-ban célul tűzte ki 

a „Szentföld" védelmét. A jeruzsálemi királyság bukása után először 
Rhodosz szigetén rendezkedtek be, majd az 1530-as török ostrom után 
Málta szigetére szorultak vissza. Utolsó jelentős haditettük az 1571-es 
lepantói tengeri ütközetben való részvételük. Magyarországon is több 
rendházat alapít-0ttak. (Székesfehérváron volt az első, de az ország 
többi részén is létesítettek.) 

36 Törökök. 
37 Jaffa, ma nagyváros az izraeli tengerparton. 
38 Zizk:a, Trocnovi Jan (kb. 1370-1424) a husziták legkiválóbb hadvezére. 

Cseh kisnemesi származású katona, több háborúban, többek között az 
1410-es grunwaldi csatában tűnik ki. 1419-ben a cseh forradalmi erők 
egyik vezetőjeként részt vesz a huszitizmus fellegvára, Tabor meg
alapításában. A huszita seregek Zizka vezérletével számos győzelmet 
arattak (1420. Vitkov-hegy, 1422. Bród nad Tichou, 1424. Malellov stb. ) 
a német--magyar keresztes hadak felett. 

39 A fegyvernök (serviens, esquire, écuyer, sarjeant, Knappe) a nemesi 
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szabadságot és jogokat el nem érő kisbirtokos; esetleg birtoktalan 
katonaréteg, a XII-XV. században egész Európában fontos szerepet 
játszott a hadviselésben, később nagy részük a kisnemességbe emelke
dett. 

40 „Öregeknek" a közösségek demokratikusan választott vezetőit nevezték 
a husziták. 

41 Utalás Te.bor erődjére, a huszita mozgalom központjára. 
42 VIII. Károly francia király (1483-1498-ig uralkodott), 1494-ben hadat 

vezetett Itáliába, hogy a nápolyi trónra való igényét érvényesítse. 
Kezdeti sikerek után 1495-ben kénytelen volt hódításaít feladva hazá
jába visszatérni. 

43 Macedóniai Fülöp (II. Philippos macedón királyi. e. 382-338.) Mace• 
dónia nagyhatalmi helyzetének megalapozója. I. e. 338-ban Chaironeiá
nál nagy győzelmet aratott a görög államok egyesült seregei felett. 
I. e. 338-ban meggyilkolták. 

44 Epameinóndasz thébai hadvezér és politikus. A spártaiakon i. e. 371-ben 
Leuktránál aratott győzelmével sikerült Thébait vezető szerephez jut• 
tatnia. Ekkor vonultak fel a thébaiak első ízben ferde csatarendben. 
Epameinóndasz másodszori. e. 362-ben Mantineiánál ütközött meg a 
spártaiakkal. A győztes csatában azonban a thébai vezér is elesett. 

45 Visconti, Filippo Mario milánói herceg (1391-1447). Művészetpártoló 
reneszánsz fejedelem, Zsigmond magyar király szövetségese a velenceiek 
elleni háborúban. 

46 Sforza, Francesco (1401-1466) az egyik legsikeresebb itáliai condottie
re, 1441-ben Filippo Mario Visconti milánói herceg veje lett, majd 
apósa halála után néhány évvel, 1450-ben megszerezte magának a ::)filá
nó hercege címet. Leszármazottai fél évszázadig uralmuk alatt tartották 
Milánót. 

47 II. Johanna nápolyi királynő (1414-1435) halála után az Aragóniai
ház foglalta el Nápolyt. 

48 Hawkwood, John (Giovanni Acuto) angol származású zsoldosvezér. 
Az 1360. évi bretigni béke után került Itáliába. Pisa, a pápa, majd 
Firenze szolgálatában állt. Az egyik legsikeresebb condottierének tar• 
tották. 

49 Montome, Braccio da (1369-1424) zsoldosvezér, Alberigo da Bardiani 
vezetése alatt kezdte pályafutását. Előbb László nápolyi király, majd 
1409-ben a firenzeiek szolgálatában állt. 1416-ban hatalmába kerítette
Perugiát. 1421-ben II. Johanna nápolyi királynő szolgálatába szegő
dött, majd tőle Aragóniai Alfonzhoz pártolt. 

50 Vitelli, Paolo a firenzeiek szolgálatában álló zsoldoskapitány. 1499-ben 
vezérét, Cesare Borgiát ís elárulta, aki megtorlásként tőrbe csalta és 
meggyilkoltatta. 

51 Oarmagnola (1390-1432) zsoldosvezér Filippo Mario Visconti milánói 
herceg, majd a velenceiek szolgálatában. 1422-ben Arbedónál nagy 
győzelmet aratott a svájciak felett. 1431-ben sikertelenül harcolt a mi
lánóiak ellen, s ezért mint árulót 1432. május 5-én Velencében lefejezték. 

52 Pitigliano grófja, 0rsini, Niccolo (1442-1510) zsoldosvezér élete végén 
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Velence szolgálatában á llt. Bartolomeo da Bergamo (Ba.rtolomeo Col
leoni) zsoldosvezér Sforza. tanítványa.. Hosszú ideig velencei szolgálat
ban működött. Különösen kitűnt az 1467. július 25-i molinellai ütközet
ben, amelyben Velence hadait vezette a firenzeiek ellen. 

53 1474. május 8-án Vagliánál a velenceiek győzelmet arattak a milánói 
seregek felett. 

54 Itália. Machiavelli korában a következő nagyobb államokra. oszlott: 
északon Savoya, Milánó és Velence, Közép-Itáliában: Firenze és az 
Egyházi Állam, délen: Nápoly és Szicília. L. részletesebben: Istoria 
dell'Italia. Red. N . Valeri. II. Torino, 1959. 

55 Conio, Alberigo da, más néven Barbie.no, Alberigo da (1350-1409) híres 
zsoldosvezér, az egyik legtipikusabb condottiere, Sforza. ellenlábasa. 
Megalapította. a „Szent György" társaságot és annak élén számos harc
ban vett részt, amelyek a. nápolyi királyság trónviszályaiból keletkeztek. 
1392-ben fogságba. esett, és csak tetemes váltságdíj árán szabadult ki, 
a.melyet Gianga.leazzo Visconti milánói hei·ceg fizetett érte, akinek ezért 
szolgálatába. lépett. Giangaleazzo halála. után (1402) sikertelenül kísé
relte meg, hogy Milánóban magához ragadja a hatalmat. 

56 XII. Lajos francia király (1498-1515) folytatta VIII. Károly itáliai 
hadjáratait, 1513-ban azonban a novarai vereség után csapatai teljesen 
kiszorultak Itáliából. 

57 Ferdinánd és Izabella spanyol királyok. II. Ferdinánd (1452-1516) 
Aragónia királya, 1469-ben nőül vette Izabellát, a castíliai trónörökös
nőt. 1479-ben egyesült a két hispániai királyság, Spanyolország nagy
hatalmi helyzete ettől az időponttól kezdve számítható. Uralkodásuk 
alatt fedezték fel Amerikát (1492), ekkor kezdődött a spanyol gyarmat
birodalom megalapítása. 

58 II. Gyula (1391-1447, Giulia.no della Rovere) pápa. Bőkezűségéről és 
politikai tevékenységéről, valamint kegyetlenségéről egyaránt nevezetes 
egyházfejedelem. Velence elleni gyűlölete csaknem Itália romlásához 
vezetett. 

59 Ravennai csata (1512. április 11-én). A francia seregek elsősorban 
tüzérségük segítségével döntő győzelmet arattak egy, főleg spanyolok
ból álló hadsereg felett. A győzelmet azonban a francia vezér, Gaston 
de Foix ha.lé.la miatt nem tudták kiaknázni. 

60 Borgia, Cesare (1478-1507) VII. Sándor pápa fia. Erőszakos, kegyetlen, 
de tehetséges uralkodó, a reneszánsz fejedelem mintája. 1499-ben fran
cia segítséggel megkísérelte, hogy Közép-Itáliában fejedelemséget hódít
sou magának. Csellel, erőszakkal, kegyetlenséggel már csaknem elérte 
célját, amikor atyja váratlanul meghalt. Később francia zsoldosszolgá
latba lépett, 1507-ben Navarrában esett el. 

61 Vitelli, Niccolo (1414-14 6) zsoldosvezér. IV. Jenő pápa szolgálatában 
állt, majd firenzei podesta (1450), ugyanaz volt Sienában (1452) és 
Luccába.n (1461), szülővárosának, Citta di Castellónak ura lett 1468-
ban, innen 1474-ben kiűzték. IV. Sixtus pápa 1484-ben Campagna és 
Marittime kormányzójává nevezte ki. VIII. Ince segítségével újból 
Citta di astello ura lett. Paolo Orsini zsoldosvezér 1483-ban részt 
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vett a fermrai háborúban. 1495-ben kiűzték Firenzéből, ezután részt 
vett a franciák oldalán a dél-itáliai háborúban. Egy ideig a velencei 
zászló alatt küzdött, majd Cesare Borgia szolgálatában á llt. Az utóbbi 
Sinigagliában tőrbe csalta, foglyul ejtette és megfojtatta. 

62 Hieron syrncusaei tirannus (uralkodott i. e. 269-215). Róma szövetsé
gese az első és második pun háborúban. 

63 VII. Károly, francia király (uralkodott 1422-1461), nevéhez fűződik 
a százéves háború sikeres befejezése és a francia állandó hadsereg első 
alakulatainak létrehozása. 

64 Machiavellinek nincs igaza, XI. Lajos rendkívül használható, megb.íz
ható katonákra tett szert a svájci zsoldosokban. A svájci zsoldosezrede
ket egészen az 1789-es forradalomig megtaláljuk a francia hadseregben. 

65 Philopoimén (i. e. 253-188) az achaiai szövetség hadvezére. Eredmé
nyes harcokat vívott a spártaiak, makedónok és a rómaiak ellen. 
I. e. 188-ban meggyilkolták. 

66 Petrucci, Pandolfo Siena fejedelme. Cesare Borgia elűzte, de 1509-ben 
visszatért Sienába. 

67 Montefeltro, Guido Ubaldo de (1472-1508) Urbino hercege, a nápolyi 
liga kapitánya; 1483-ban, 1494-benés 1496-ban a franciák ellen harcolt, 
majd a pápa szolgálatában állt . 

68 Colonna, Fabrizio római származású zsoldosvezér. A „Discorsi" írása 
idején a Mediciek szolgálatában állt. 1527-ben részt vett Róma ki
fosztásában. 

69 M6ric, orániai herceg (1567-1625), németalföldi hadvezé1·. Atyja meg
gyilkolása után, 1584-ben az Egyesült Tartományok helytartójává vá
lasztották. Nevéhez fűződik a németalföldi hadsereg korszerűsítése. 
Sikeresen harcolt a spanyolok ellen. 

70 Egyesült Tartományok Köztársasága. A németalföldi polgári forradalom 
győzelmének eredményeként 1581-ben alakult meg az önálló holland 
polgári köztársaság, amelynek függetlenségét Spanyolország csak 1609-
ben ismerte el. Az új állam Németalföld hét északi tartományát (Hol
land, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijsel, Groningen, Friesland) 
egyesítette, ezért nevezték Egyesült Tartományok Köztársaságának. 

71 1592-1597 között a németalföldi hadsereg Steenwijk, Coevorden, 
Geertruidenberg, Moers, Groenlo és Groningen városokat elfoglalta a 
spanyoloktól. 

72 A zászló (bandérium, banner, Fahne stb.) a lovagi hadsereg taktika! 
alegysége volt, létszáma teljesen különböző. Kezdetben a hűbérúr köz
vetlen kíséretébe tartozó lovagokat és azok kísérőit jelentette. Később 
állandósították létszámát, Magyarországon pl. a bandériumok optimá
lis nagysága 4-500 fő volt. Orániai Móric, aki a lovasság korszerűsíté
sét is végrehajtotta, a zászlót kb. 120 lovasban állapította meg. Később 
eazkadronnak (svadronnak) nevezték. 

73 Dupla.zsoldosok - a XIV-XVII. században a zsoldba fogadott csapa
toknál azok a tapasztalt harcosok, akiknek kétszerannyi zsoldot adtak, 
mint a fiatal katonáknak. A dupla.zsoldosok többnyire jobb fegyver
zettel - pikával voltak ellátva. A pika a lőfegyverek előtt a gyalogság 
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fő fegyvere volt. )l'yele 3-4 m hosszú, pengéje rövid kés vagy rombusz 
alakú. 

74 A németalföldi katonák tekjntélyes összegű zsoldot kaptak. Ene azért 
is szükség volt, hogy leszoktassák őket a sáncmunkától való húzódozás
ról. Geertruidenbergnél pl. Móric hadserege a mocsaras talaj ellenére 
cirkumvallációs és kontravallációs vonalat létesített. Móric vízi úton 
nagy mennyiségű cölöpöt hozatott, és minden katonája két-hárnm cölö
pöt vitt magával. Ezért tudott a németalföldi sereg gyorsan erődíteni, 
ha közvetlen érintkezésbe került az ellenséggel. 

75 A szövegben „verlohrenen hauffen" van. A „verlorene Haufe, verlorene 
Knecht, enfants perdus" szó szerint „elveszett gyermekek, elveszett 
csapatok" - XVI-XVII. században azt a szolgálatot látták el, mint 
a „tiraílleur"-ök (csatárok) a XIX. század elején, azaz az arcvonal 
előtt folytattak lövészharcot. 

76 1580-ban az Egyesült Tartományok Köztársasága vereséget szenvedett 
a spanyol csapatoktól. 

77 Utalás Alba herceg, spanyol hadvezér 1569-es hadjárntának kudarcára. 
78 Kartány - németül Karthaune - a XVI. század elejétől így nevezték 

azokat az ágyúkat, melyeknek csöve középhosszúságtí volt, míg az 
aránylag hosszabb csövűeket „kígyóknak", a rövidebb csövűeket pedig 
,,kamarás" lövegeknek nevezték. Megkülönböztettek egész-, fél-, negyed
és nyolcadkartányokat, aszerint, hogy 4 , 24, 12 vagy 6 fontot nyomó 
vasgolyókat lőttek hl belőle. 

79 Delfin - fogantyú, kampó, a lövegek szállításánál a kötél rögzítésére 
szolgált. 

80 Mellvéd - fr. parapet - a gyalogság vagy tüzérség oltalmára szolgáló 
fedezet. Fal- vagy földhányás, amelyet vagy a föld felületén, vagy 
valamely vár gátján emeltek. Magassága attól függött, hogy a katona 
állva vagy fekve lő-e mögötte. A padka - fr. blanquet - arra szolgált, 
hogy a katonák ráállva kiláthassanak a mellvéd fölött. 

81 Kazamata - várakban bombamentessé befödött helyiség, mely részint 
raktárként, részint pedig lőrésekkel ellátva ágyúknak, mozsaraknak 
tüzelőállására szolgált. 

82 Erődfok - fr. cavalier, ném. Katze, Reiter - erődökben és várakban 
a fő védőgátnál magasabb védőmű, melyről a környék jobban áttekint
hető és az ellenséges ütegek jobban kilőhetők, mint a főgátról. A vár
vívófokok a várvívóárkok között épített, feltöltött sáncok. Rendelteté
sük támadó jellegű volt. 

83 Sánckosár - sánckas, földdel megtöltött kosár, a rőzseburkola.tnak 
egy neme. ::\fegkülönböztetünk: árka-kast, földkast stb. A sánckasokat 
meredek rézsútozatok megszilárdítására használták. Az árka-kasok főleg 
a futóárkok és mellvédek biztosítására. szolgáltak. 

84 Petárda - lőporral megtöltött, kanóccal ellátott fémdoboz, amelyet 
robbantásra. használtak. 

85 IV. Raru Péter moldvai fejedelem (1527-1538 és 1541-1546 ural
kodott). 

86 A görögkeleti (pravoszláv) vallás. 
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87 Ellátás (kormlényije) - a központi és a helyi közígazgatás módszere 
a középkori orosz államban. Azt az államhívatalnokot, akí a köz
igazgatást gyakorolta, kormlencsiknek nevezték. A kormlencsik hiva
tali funkciója teljesítése fejében begyűjtötte a természetbeni és pénz
adót a lakosságtól. A központi hatalom a közigazgatásnak ezt a formá
ját fokozatosan szŰIDti és 1555-ben megszünteti. 

8 II. Mohamed, török szultán (1451-1481). Pereszvetovaközpontosított 
állam példaképének Törökországot tekinti. Marx a Kronológiai feljegy
zésekben a XV-XVI. századi Törökországot „a középkor egyetlen 
ízig-vérig katonai hatalmának" tartja. Pereszvetov hadszervezési elmé
lete tükrözí a török állam hadszervezetéből kölcsönzött vonásokat. 

89 A sztrelecekről l. a bevezetés 76. sz. jegyzetét. 
90 Oroszország déli határainak védelme 1521-től különösen fontossá vált, 

amikor Mohamed-Girej kán hadjáratot intézett Oroszország ellen. Ezt 
követően a támadások mind gyakoribbá váltak, melynek következtében 
Oroszország a déli határokat védelmi vonalak rendszerével erősíti meg. 

91 A feudális Ornszországban az állami életben és a hadseregben az álláso
kat a születési előjog szerint töltsék be. Pereszvetov a köznemesség 
érdekében támadja a főnemesség előjogait. 

92 Kazanyt 1552-ben csatolják véglegesen az orosz államhoz. 
93 Ulitsz - így nevezték a XVI. században a nomadizáló népcsoportokat 

és azok kisebb-nagyobb államalakulatait. 
94 A katonai szolgálatra vonatkozó törvényeket és utasításokat az 1550-

ben keletkezett törvénykönyv szövegéhez csatolták, folytatva a tör
vénykönyvbe foglalt törvénycikkek számozását is. 

95 L. a bevezetés 75. sz. jegyzetét. 
96 Szállásbirtok (votcsina), szolgálati birtok (pomesztyje) között a különb

ség az volt, hogy a szállásbirtok atyáról fiúra szállt, a szolgálati birtok 
azonban csak addig maradt a nemes tulajdonában, amíg az uralkodót 
szolgálta. Ha az utód nem lépett szolgálatba, a birtok visszaszállt az 
uralkodóra. 

97 A törvénycikk a szállásbirtok és a szolgálati bírtok utáni katonaállítási 
köt.elezettséget azonos normák szerint szabályozza . Így a bojárok ko
rábbi jogai szűkülnek. 

0 1 csetverty = 0,5 hektár. 
99 A bojárok általában 500-1200 rubelt kaptak, a köznemesek 4-30 

rubelt (egy rubel a XVI. században 63-83 első világháború előtti arany 
rubelnek felelt meg). A pénzjutalékot 2-3 évenként adták ki, vagy 
akkor, ha had;áratra készültek. 

100 Holop - a személyes függőség egyík formája a feudális Oroszországban. 
A holop helyzete jogi szempontból megközelítette a rabszolga helyzetét. 

101 Sztanyica - határőrszolgálatra kiküldött lovascsapat neve a XVI
XVII. században. A határőrség más tagjaitól abban különbözött, hogy 
mélyen behatolt a sztyeppbe, és ellenőrzése alatt tartotta annak egy 
részét . A sztanyfoák szolgálati szabályzatát Vorotyinszkij állította. 
össze Moszkvában 1571-ben. Sztanyicsnyik - a fent leírt lovascsapat 
tagja. 
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102 7079. esztendő - 1571. év. 
103 Vorol!yinszkij, l\f. I. (1510-1577) hadvezér. IV. Ivánhoz közelálló 

személyiség. 
104 Vojevoda - az ó-orosz birodalomban hadseregparancsnok. A XVI. 

században az ezred parancsnoka. Így nevezték a város és a városhoz 
tartozó körzet katonai parancsnokát is. 

105 Poltina - fél rubel. 
106 Altin - régi orosz aprópénz. 
107 l{ujar, Mihajlo Tyufjakin orosz hadvezér. IV. I\,án alatt a határőrség 

parancsnoka. 
108 Sámi - szíriai é damaszkuszi. 
109 Rumi - ruméliai, vagyis európai. 
110 Ibrahim nagyvezér, a szultán kegyence (1490 táján-1535). A görög 

rabszolgafiú fényes karriert futott be az oszmán birodalomban, 1523-
ban nagyvezír, 152 -ban a szultán veje lett. Ragyogó tehetségű diplo
mata és hadvezér, 1535-ig a politikai és katonai vezetés legfőbb irányí
tója. Ebben az évben azonban áldozatul esett a há1·em intrikáinak és 
a szultán megfojtatta. 

11 l A mai Smederevo vára Belgrád közelében, 1521 előtt a török rajta 
ütések legfontosabb központja. 

112 Kemálpasazáde igazat mond, valóban ez volt a török gyiüogság kedvelt 
harceljárása a magyar nehézlovassággal szemben (1. az 1444-i várnai 
és az 1448-i rigómezei ütközeteket). Abban viszont már nem lehetünk 
annyira bizonyosak, hogy Mohácsnál is tudatosan alkalmazták a törö
kök. A csataleírások inkább arra engednek következtetni, hogy a küz· 
delem első fázisában a magyar támadó lépcső valóban szétszórta a 
szemben álló török csapatokat. Ez esetben viszont a szerző utólagosan 
igazolta a kezdeti török kudarcot, s tudatossá tette a török csapatok egy 
részének menekülésszerű visszavonulását. 

113 A végek bégei - Bali szemendrei és Chosrev boszniai bég csapatai 
valóban úgy álltak fel, ahogy Kemálpasazáde lefrja , sőt ők kezdték az 
ütközetet is, s bizonyára nagy szerepük lehetett a szétvert magyar 
sereg maradványainak üldözésében is. 

114 IV. Murád (1623-1640) török szultán. Tizenhat esztendős korában 
lépett a trónre.,nagy műveltségű és bátor uralkodó lett, sikeres háború
kat vívott Velence és a Perzsa Birodalom ellen. Számos felkelést fojtott 
el. Arra törekedett, hogy a hanyatló hadsereget és közigazgatást meg
reformálja, célja érdekében páratlanul kegyetlen eszközöktől sem riadt 
vissza. 

115 Gázi - a. m. bátor, vitéz. 
116 II. Szulejmán (1520-1566) török szultán, a birodalom tizedik és leg

hatalmasabb uralkodója. ikeres háborúkat vívoLt Magyarország, a 
Német Birodalom, Perzsia, Rhodosz és Spanyolország ellen. Újjászer• 
vezte a közigazgatást és a bfráskodást. Uralkodása az oszmán birodalom 
aranykora volt. 

117 Bizánc vagy török nevén Isztambul. 
118 Edrene - Drinápoly. 

644 

119 Szandsák - tartomány. 
120 Vilájet - terület, nagyobb közigazgatási egység. 
121 Timárli - nagyobb hűbérbirtok, rendszerint szpáhik k apták. Záim 

- kisebb hübérbirtok. 
122 Jürük - nomád, barangoló, általában irreguláris katonaság megjelölé-

sére szolgált. 
123 Piáde - gyalogos. 
124 Gönüllü - irreguláris könnyűlovas. 
125 Kara vagy koru - a. m. kerítés, gyepű. Innen a kurudsi-kapuőr, 

házfelügyelő elnevezés. Rendszerint kiszolgált janicsárokra bízták ezt 
a feladatot. 

126 Bölük - a . m. osztály, hadosztály, mai értelemben inkább fegyvernem. 
127 Mustra - szemle. 
128 Decm-ia - eredetileg 10 személyből álló osztály vagy szakasz, később 

általában a szakaszokra való felosztást jelenti. 
129 Rotte - csapat, csoport, tag, raj, a tized (decm-ia) kisebb egysége. 
130 Bataillon (csatasor) a francia bataille szóból ered, a XVI-XVII. szá

zadban a csatarend egy részét jelentette, tehát nem a mai zászlóaljat, 
ami állandó sze1·vezési és harcászati egység. A bataillon ebben az ídőben 
még pusztán taktikai egység volt, s csak a XVIII. század folyamán 
vált állandó szervezetszerű kötelékké. A továbbiakban mindig a ba· 
taillon kifejezést használjuk, mivel a zászlóalj soha nem jelentett pusz· 
tán taktikai egységet, amikor bevezették, már akkor az állandó, szer• 
vezetszerű, az ezred és a század közt levő egység megjelölésére szolgált. 
Egyébként a XVI-XVII. század folyamán a bataillon állhatott egy 
ezredből, az ezred egy részéből vagy több ezredből. (Rüstow: Geschichte 
der Infanterie. II. 94., és 193. p. Delbrück: Geschichte der Kriegskunst. 
I. 438. p. Jahns: Geschichte der Kriegswissenschaften. I. 700., 703. p. 
Frauenholz: Das Heerwesen in der Zeit des Absolutismus. München, 
1940. 42. p.) 

131 Svadron - lovasszázad. A latin quadra (négyszög) szóból squaclron, 
ebből a francia escaclron képződött, s a német Schwadron. 

132 ~fontecuccoli jegyzete: ,,Tábornoki kar: Generalissimus (fő generál, 
hadnagy) rendszerint vér szerinti herceg. Altábornagy (tenente generale, 
vice generál), táborszernagyok, hadbiztos tábornokok, lovassági tábor• 
nokok, tüzérségi tábornokok, főrendelők (sergente generale di battaglia), 
főszállásmesterek, főhadbírák, főesperesek, élelmezési főnökök (élés
generál), vonatparancsnokok, mérnökök, titkárok, porkolábok (pro
forszok), orvosok, felcserek, gyógyszerészek. Ezredtörzs a lovasságnál 
ezredes, alezredes, strázsamester, szállásmester, Lábori lelkész, bíró, 
kocsimester az embereivel, porkoláb a hóhéraival." 

133 Príma plana a lovasságnál: kapitány, hadnagy, zászlós, rendelő, tizedes, 
élm. alti. és szállásmester (fw·ir), írnok, borbély, nyerges, patkoló 
kovács, fegyverkovács, trombitás. Ezredtörzs a gyalogságnál: ezredes, 
alezredes, strázsamester, szállásmester, blró, segédtiszt, tábori lelkész, 
titkúr, élelmező mester, borbély, porkoláb, ezreddobos. Prima plana 
a gyalogságnál: százados, hadnagy, zászlós, őrmester, vezető, furir, 
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tiz~des, őrvezető, furü-lövész, írnok, borbély, trombitll.s, sípos, dobos. 
Pr11m~ plana a Landaknechteknél: a nemesi és patrícius családokból szár
~azo katonákat to?<>rzás alkalmával a lista els6 lapjára (príma plana) 
1rták, míg a másodikra a szabad kézművesek kerültek. A későbbiekben 
a príma plana a századnak a sorba és tagba be nem osztott - és a 
m~tralajstrorn első lapján szereplő - személyeket jelentette (tisztek, 
altisztek, zenészek stb.)-

134 R:angnap - a~zianata; an_ciennete; Anciennitat: a rendfokozatba való 
km~vezés_ napJ~• tehát a viselt rendfokozat ideje. 

135 Art1kulár1s level - a legfelső had(u· által kiállított szabadalmi levél 
mely mag~nszell?-élyeket gyalog- és lovasezredek felállítására jogosított 
fel. Az art1kulár1s levelek magukban foglalták a törvényes rendelkezé
seke~, körvonalazták a felállítandó egység szervezetét, létszámát, csata
rendJét és felsorolták a hadi cikkelyeket (hadi artikulusokat) melyekre 
a katonák felesküdtek. ' 

136 Reut~rrecht --:-. II. i\fik:3a császár_ által 15~0-??n kiadott hadi törvények 
egy iesze. A torvény c1me: ,,Kaiser Max1m1lians II. und des Heiligen 
~ömisches Reichs Reutter-Bestellung." A törvény első része (111. 
cikkely) a „Re~,terbestellun_g", a második rész (ll cikkely) a „Bestel
lung_ des Feldes , a har~~-d1k_rész (lS c_i~kely) a „Reuterrechte", mely 
tulaJdon_képpen a hadb1.ro1 elJárás rendJet és formaságait tartalmazta. 
(Jahn$, 1. m. I. 760-762. és 771. p.) 

137 Sarissa - a macedón gyalogság 5 m hosszú lándzsája. 
138 V. Károlr: (mint spanyol király I.) német-római császár (1519-

(spanyol királyként 150 ]-1556). Korának leghatalmasabb uralkodój a . 
B1.rod~lmához _tarto~tt ~urópában Spanyolország, Németország (gya
korlatilag __ az un. k_ITály1 .i.\'IaFarország is), Milánó, Nápoly, Szicília, 
Németalföld, Amerika, a maI Indonézia egy része. Halála után meg
indult a spanyol birodalom hanyatlása. 

139 Alabárd - szúrásra és vágásra használható hidegfegyver. A 2-2 5 m 
hosszú, vaspántokkal vagy sűrűn egymás mellé bevert szögekkel k~tté
vágás ellen biztosított nyél végén vasnyárs van, melynek alsó része 
felől széles bárd, másfelől kiálló vagy kampós ék van. A nyárssal szúr
tak, a bárddal keresztülvágták a sisakot vagy a vértet, a kampóval 
meg lerántották a lovast. 

140 Vi_~a - a muskéta feltámasztására szolgáló eszköz, mely fölül a muskéta 
cso:'ének befogadásárn_ villa alakú volt, alul ki volt hegyezve, hogy 
a földbe lehessen szúrni. 

141 M?,ntecu?co!i jegy~te: ,,Csináltattam olyan muskétákat, melyeknél a 
cso hátso resze erosebb volt. Ezek a muskéták valamivel nehezebbek 
és hosszabbak voltak, mint a szokásosak. Várostromoknál és ott alkal
m?'zták, ahol a bástyák között a védelmi vonalak hosszabbak voltak, 
mmt egy rendes muskétának a lőtávolsága; ilyen helyeken ugyanis 
a bástyaszárnyak 1·ö~idebbek,_ és csak kevés á~yút lehet elhelyezni raj
tuk,_ 11; m?9két~ pedig nem visz el a (védelmi vonal) egyik végétől a 
más1k1g, 1gy vedelem nélkül maradnának. Másfajta muskétákat hasz
nálnak a mezei had muskétásai, akik egy-egy hadjáratban 200, vagy 
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még ennél is több mérföldet menetelnek. Ezért csináltattam 2000 más
fajta muskétát olyan szerkezettel, mely lehetővé teszi, hogy a kakas, 
mikor az égő kanóccal a · serpenyőre üt, akkor az magától felnyíljon. 
Ezáltal megtakarítjuk azt az időt, mely felnyitásához szükséges, ezen
kívül biztosak lehetünk, hogy a muskéta nem sül el véletlenül, a lőport 
az eső nem nedvezi be és a szél nem fújja el. Csináltattam még további 
2000, megint másfajta muskétát, melyek kovakővel és kanóccal is 
el voltak látva. Az előbbit rejtett vállalkozásoknál lehet használni, 
amikor az égő kanóc fénye és bűze áruló lehetne, vagypedig - esős 
és szeles időben, amikor a kanócos muskéta könnyen elromlik. Ha vi
szont a kovás szerkezet romlana el, még míndig lehet használni a kanó
cos zárat. Ilyen muskétákat használnak a törökök is." 

142 1 láb = 31,5 cm. 
143 Ellenlejtő; contraescarpa; contre-escarpe; Contre-Escarp = a várárok 

oldalának az ellenség felé néző lejtője. 
144 Külső művek; fuori; dehors; Aussenwerke = azokat az erődítési műve

ket értették ezen, amelyek a tulajdonképpeni váron, tehát a fő falon 
kívül voltak. Három csoportja volt: a) olyanok, melyeket a fő árok 
még körülfogott (ároksánc, árokolló, ellenállás , arcvonalfedező állás; 
raveline, tenaille, contregarde, couveface); b) olyanok, melyek még 
a fedett úton innen voltak ( félholdak, nyilak stb.); e) olyanok, melyek 
a váraik (glacis) előtt feküdtek; ezeket rendszerínt kikülönített művek
nek nevezték (redut, félhold, kiserőd). 

145 Sorok kettőzése; raddopiare; redoubler; Eindoublierung = amikor az 
egyik sor vagy tag emberei belépnek a másik - rendszerint előttük 
levő - sor vagy tag térközeibe. 

146 Ellenmenet; contromarcia; contre-marche; retrogressus; Contre
Marsch, Gegenmarsch = a csapatnak oly mozdulata, melynél az előre
felé megkezdett menetet nem fejezi be, hanem részben vagy egészében 
megfordul és az eredetivel ellenkező arcvonallal áll fel. Az ellenmenet 
másik fajtája az, amikor a sereg első és utolsó sorai kicserélődnek, pl. 
azért, hogy a sereg hátát ért támadást a sereg első lépcsőjében levő 
jobb csapatok hárítsák el. Az ellenmenet harmadik fajtája pedig az, 
amelyet a tüzelés végrehajtására alkalmaztak. Erről később lesz szó. 
Az ellenmenetet ismerték a görögök és a rómaiak is. Használatos -
bár elég ritkán - az ellenmenet stratégiai értelemben is, amikor az 
ellenségtől való leválást jelenti. Ebben az értelemben nem azonos a 
visszavonulással, mert nem kényszerből h ajtja végre a hadsereg, hanem 
az ellenség megtévesztésére, a teljes cselekvési szabadság visszanyeré
sére, tőrbecsalásra stb. 

147 Szárnyosztagok- maniche; manche; manica; Flügel-Abtheilung (a szó 
eredeti jelentése: mandzsetta, csuklóvédő, tunika ujja, kézibílincs). Így 
jelölték a nagyobb egységek oldalára biztosítás céljából odaállított 
kisebb egységeket. Tehát nem azonos az ala, aile, Flügel = vagyis az 
egész csatarend viszonylatában értelmezett szárnnyal. 

148 Horvátok - horvát karabélyosok. A XVI-XVII. században így nevez
ték a horvát végvidékeken határőrszolgálatot teljesítő lovasokat. Elő-
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ször ló78-ban fordulnak elö, ekkol' számuk még csak 350. A 30 éves 
háborúban játszottak nagy szerepet. 1627-től a császári hadsereg összes 
magyar lovasait is a négy horvát ezredbe osztották be. Egyaránt har
coltak gyalog és lóháton. Fegyverük: karabély, kopja, hegyes tőr és 
görbe magyar kard volt. Fejükön sisakot, mellükön páncélt viseltek. 
Szörnyű kegyetlenkedéseikről, fosztogatásaikról voltak hírhedtek. 

149 A wittstocki csatában (Berlintől délre) 1636. október 10-én Banér svéd 
ha?vezér súlyos vereséget mért a császári seregekre. E győzelem meg
nyitotta az utat a svédeknek Szászország felé. A morvaországi Jankau
nál 1645. február 24-én Torstenson svéd tábornok hatalmas győzelmet 
aratott a császáriak felett. Az ütközet Csehország nagy részét a svédek 
kezébe juttatta, s katasztrofális helyzetbe hozta a császáriakat. 

150 A zsoldos idők maradványaként még a XVII. században is egész 
asszony- és gyerekhad kísérte a hadseregeket. A nők között a férjüket 
kísérő tisztes családanyáktól kezdve az alkalmi szeretőkön keresztül 
a hivatásos prostituáltak.ig minden fajtát meg lehetett találni. Ez az 
asszonytömeg természetesen sok fegyelmezetlenség, kicsapongás, össze
ti1zés és rendetlenség forrása volt, ahogy erről Nassaui János ír: ,,Meg 
kell tiltani, hogy az a katona, akinek a toborzás alkalmával nem volt 
asszonya vagy kurvája, ílyet a hadjárat folyamán beszerezzen. Ameny
nyire lehetséges, tűnjenek el a nők teljesen a táborból, ugyanis a kurvá
~on való osztozkodásból igen sok bűn és gyilkosság származik." (Jahns, 
). m. 913. p.) Szokásban volt, hogy intézményesen fogadtak fel prosti
tuáltakat, így 1490-ben a zfüichi zsoldosok kivonulásáról a következő 
feljegyzés maradt fenn: ,,Ezután következett - tisztesség ne essék 
szólván - a profosz három segédjével, majd hat lotyó, akiket a városi 
tanács fogadott fel és fizet, hogy a táborral menjenek." (Frauenhotz, 
í. m. 2. Bd. 1. Th. l0ó. p.) Alba herceg seregét 1567-ben Flanddába 
való bevonulása alkalmával 400 km-tizán kísérte, akiket az egykorú 
feljegyzés „szép és derék nőknek" jellemez, de ugyanakkor megállapítja 
róluk, hogy '!go~oszabbak, mint a fér.fiak". (Delbrück, i. m. IV. 75. p.) 
;-'\zonban a nok igen hasznos, mondhatni nélkülözhetetlen szolgálatokat 
1s elláttak a hadseregnél. Ebben az időben a hadak központi ellátása 
még igen gyenge lábon állott, és ezért a nők szerepe az élelemellátás, 
szállítás, egés:mégügyi ellátás szempontjából igen fontos volt. A nők 
takarították a tábort, a latrinákat, ők főztek, helyettesítették a mozgó
konyhát, a málhakocsit, betegeket ápoltak stb. Egy 1612-ből származó 
kéziratban ez olvasható a nőkről: ,,A német asszonyok igen nagy 
hasznára voltak ~!agyarországon a katonáknak a szállításban és a beteg
ellátásban egyaránt. Ritka volt az olyan asszony, aki ó0-60 font súly
nál kevesebbet vitt volna (25-30 kg). Mivel a katona nincs ellátva 
éleln1et szá_llító eszközökkel, az asszonyra pakolja fel még a tűzifát és 
a szalmát 1s, nem beszélve arról, hogy néha még két-három gyereket 
is hordoz a hátán." Rendesen a katonák tartalék ruháját, főző eszközeit, 
sátorfelszerelését is ók viszik, ,,és hogy még több fáradsága legyen -
folytatja az író-. rendesen még egy tyúkocskát is vezet maga mellett 
madzagra kötve, sőt rossz idóben még ezt is cipeli". (Jahns, i. m. I. 
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\ 924. p.) A nőknek hasznos szolgálatait ismeri el egy 1570-ből származó 
rendelkezés, mely különbséget tesz a „közönséges becstelen asszonyok" 
és a „feleségek" között, és ez utóbbiakat engedi a seregnél. (Frauen
holz, i. m . II/2. 60. p.) Montecuccoli 1641-ben a Trattato della guerrá
ban ezt írja: ,,Annak megakadályozására, hogy a katonák honvágyuk 
miatt hazatérjenek, engedjük meg, hogy a meghódított országokban 
asszonyokat szerezzenek, így kényelmet biztosítunk számukra a hábo
rúban és a háború alkalmatlanságait női társasággal enyhítjük." (Mon• 
tecuccoli: Ausgewahlte Schritfen. I. 144. p.) . 

lól Banér, (Banner v. Banier) Hohan Gustavsson (1596-1641) svéd had
vezér a 30 éves háborúban. Nagy győzelmeket aratott a császári csa
patok felett, ,,svéd oroszlánnak" nevezték. 

ló2 Üteg; batteria; batterie; Batterie = ebben az időben nem szervezési 
egységet jelentett, hanem több löveg tüzelőállását . 

153 Beágyazás; letto; platteforme; Bettung = a löveg rögzítésére szolgáló 
földmunka, mely hátrafelé emelkedik, s így a löveg a lövést követő 
hátraugrása után könnyen visszatolható a helyére. 

154 Fémerősség; Metallstarke = a lövegek fémben erősek vagy gyengék 
lehettek (plena di metallo és alleggerita di metallo), ami azt jelentette, 
hogy a csőfurathoz képest a cső külső alakja milyen volt. Kezdetben 
ugyanis azt hitték, hogy annál nagyobb a cső ellenállása, minél vasta
gabb a cső fala, és következésképpen annál nagyobb lőportöltetet lehet 
használni és ennek eredménye nagyobb lőtávolság és nagyobb átütőerő. 
Később rájöttek, hogy ez nem így van és attól kezdve kezeltek gyártani 
kónuszos (kúp) alakú lövegeket, melyeknél a csőfurat és a cső külső 
fala nem voltak párhuzamosak, azaz a cső előrefelé keskenyedett. 
Ez a löveg súlyának nagymérvű csökkentését jelentette. (Dolleczek: 
Geschichte der österreichíschen Artillerie. Wien, 1887. 31., 87. p.) 

155 A bőrágyúval Gusztáv Adolf kísérletezett nem túl sok sikerrel. Külön
ben ezekben az ágyúkban igen kevés volt a bőr. 15 kaliber hosszúságú 
rézből készült béléscsőből álltak, és csak a burkolatuk volt bőrből. 
(Dolleczek, i. m. 168. p.) 

156 Anima uguale e cilindrica = ezek tehát „fémben gyenge" ágyúk. 
157 „Anima lnuguale, incamerate o íncampanata." 
158 Ágyúk; cannoni; canons; tormenta, bombarda; Karthaunen; régi ma

gyar leltárakban: kartun, kvartány, quartány, öreg faltörő, bombarda, 
murifraga, tormenta mm·alia, pattantyú, lövőszerszám falkony, falko
neta, dupla kartaun, fél kartaun stb. (L. Takáts: Magyar tüzes és lövő
szerszámok. - Századok, 1908. és Iványi: A tüzérség története. - HK. 
1927. 3. p.) 

159 Csatakígyók; colubrine; coulevrines; col~1brinae; Feldschlangen; régi 
magyar leltárakban és Iratokban: kígyó, sugárágyú, serpentina stb. 
(L. Takáts és Iványi íclézett művei.) 

160 Követők; petrieri; pierriers; ba.listae grandiferae; Haubitzen; hátul 
tölthető ágyúk, köveket, vasdarabokat, kisebb golyókat lőttek ki. Nem 
lőttek pontosan, de élő tömegcélok ellen hatásosak voltak. Régi magyar 
elnevezés: követő pattantyú. 

649 



161 Mozsarak; mortaj; mortiers; mortaria; Mörser, Pöller. 
162 Orgonák; seregbontók; organi; orgues; organa; Orgelgeschüt,ze = 2-

50 csőből álló lövegfajta; rendszerint sza,kállas puskákat kapcsoltak 
össze. 

163 Ez a szövegrész nincs táblázatosan szedve, azonban több kiadásban és 
fordításban így van. Az áttekjnthetőség kedvéért itt is táblázatosan kö
zöljük. 

164 Font; livre; libra = 0,5 kg. 
165 A cső hosszát kaliberben szokták megadni, tehát például 18 kaliber 

hosszúság azt jelenti, hogy a cső hossza = 1 Xcsőátmérő . 
166 Itt a_q nem a metrikus, tehát nem a 100 kg-os mázsát jelenti, hanem 

a régi, kb. 50 kg-os mázsát (quintal, Zentner). 
167 Pint = különböző nagyságú régebbi űrmérték, nálunk 1,4 lite l', Német-

országban 1-2 liter között ingadozott. 
168 Véka; stara; septier ; Scheffel = 20-30 liter. 
169 Impedimentum = akadály. 
170 „Kiadatott az 1653-as frankfurti birodalmi gyűlésen" - Montecuccoli 

jegyzete. 
171 Szolgáltatás; servizio ; service; servitio; Service = azok a szolgáltatá

sok, melyeket a lakosság a hozzá beszállásolt katonaságnak természetben 
köteles adni. 

172 A mondás tehát nem Montecuccolitól származik, ahogy azt á ltalában 
hiszík, hanem Trivulzio olasz condottierétől. 

173 A fordítások általában kikerülik a mondat értelmét ,, ... e mantenere 
i presidii della piazze ed i proqugnacoli della frontiere, per cui diasi 
campo sicuro di respirare ín quiete alla patria." A francia fordítás így 
hangzik: ,, ... ou pour mentenir les garnisons des Places, qui sont les 
boulevards des Frontiers, et qui procurent a l'État les moyens de 
respirer en repos." A latin szövegben ez a mondat egyáltalán nincs meg. 
- A német fordítás: ,, ... die Besatzungen inden festen Platzen zu e1·
halten, welche Grenzschutzmittel sind, in eigenem Vatedande in Ruhe 
leben zu können." - Itt nem pusztán arról van szó, hogy a végvárak 
megvédik az országot - ezen az országon Ausztriát kell érteni - , hi
szen erre nem is voltak képesek, hanem arról, hogy a végvári vonal 
és ~usz~ria határa között elterülő „biztonságos tér" - tehát nagyjából 
a k1rály1 Magyarország területe - alkalmas manőverterületet, ,,játék
teret" (a campo szó egyik jelentése játéktér) biztosít Ausztria meg
védéséhez. Tehát Magyarország Bécs számára csupán előtét· volt, olya n 
terület, ahol az Ausztriát fenyegető török erejét fel lehet morzsolni, 
esetleg nyílt csatában meg lehet verni, de semmiképpen sem Magyar
ország megvédése lebegett az udvar - s így Montecuccoli szemei előtt, 
- Ezzel a felfogással több helyen is találkozunk Montecuccolinál. 

174 „1631-ben Gusztáv Adolf Tangermündénél összes lovasságával rajta
ütött három császári ezred szállásán. Hatzfeld viszont három svéd 
szálláson ütött rajta Wolmit-staednél, itt az elővédet én vezettem." -
Montecuccoli jegyzet~. 

175 „fgy verték meg De la Valette kardinális őrségeit Mezieres-nél; így rom-
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boltam szét a svédek hídjait az Oderán Ohlaunál; így verte meg 1644-
ben Bernburgnál Torstenson a császári takarmányozókat vezető Donep 
ezredest." - Montecuccoli jegyzete. 

176 „Így vertek meg néhány svéd ezl'edet 1648-ban Dachaunal Bajor-
országban." - Montecuccoli jegyzete. . 

177 Ostromsáncok (lignes) - az ostromló sereg fedezéke1, melyeket a vár
beliek tüze ellen építenek ki. 

178 Megközelítő vonal (tranchée, ligne d'approche, ligne d'attaque,) a z 
ostromló által készített árok, földhányás, homokzsakokból vagy rozse
kötegekből készült fedezék, amelynek védelme alatt megközelíthette 
a várat. 

179 Árokba való leereszkedés (descentes dans le fossé) az árkon való át
hatolasnak az a módja, amikor a tamadó átfúrta az ellenlejtőt, így 
jutott keresztül az árkon. . .. , .. .. , , 

180 Átkelés az árkon (passage de fossé), amikor toltesek, buruk es mas 
átkelőeszközök segítségével kelt át a támad_ó az arkon. , .. 

181 Akna és aknafolyosó (mine és sappe), amikor az aknarol beszélunk, 
napjainkban a kettőt együtt értjük, ti. a robbanóanyag?t ta1:ta~~az6 
kamrát (ez az akna) és a hozzávezető aknafolyosót; reg?n ~s ossze
tartozott a két fogalom, mert az aknához altalaban mmd1g akna
folyosót kellett fúrni, de előfordulhatott, hogy az aknát, pontosabban 
az aknafolyosót nem robbantásra hasznaltak, hane;11 a várba :aló be
jutásra, erődítési elemek berogyasztására stb.; errol az utóbbiról van 
itt is szó. 

182 „Hatrafelé dolgozzuk magunkat", azt jelenti, hogy miután az ostromló 
megkapaszkodott az ellenlejtőn, azaz a var közvetlen ?l~t~repén, hátra
felé kezdi építeni a megközelítő von,alakat. Ezek megep1te~e ~~engedhe
tetlen, mert ugyan sikerült egyes reszeknek allást foglalm elol, a sereg 
zöme, főleg pedig a tüzérség és minden mas anyag még„ hát_ul ".'an és 
ezeket csak a megközelítő vonalak fedezete alatt lehet elorevmm. 

183 Régi, de Angliaban ma is használt hosszmérték. 1 láb = 12 hüvelyk, 
1 hüvelyk = 12 vonás. 1 bécsi !ab = 0,316 m, l angol láb = 30,48 cm. 
Nyolc-kilenc láb tehát kb. 2 és fél-3 méter. 

184 Régi hosszmérték. 6 láb = 1,89 m. Tehát 20-25 öl. 
185 Kvártély = tabor, szállás, ostromoknál a hadsereg önálló része (a mai 

hadtest ősének tekinthető). 
186 Kb. 200 m. 
187 Gyertyatartó (chandelier) - fából készült, felmagasított fedezék. 
188 Traverz - kereszt- vagy harántag. A mellvéd mögött felállított harcost 

védi az oldalról jövő lövések ellen. 
189 A régebbi katonai terminológiaban „súrol" helyett a „hosszantozza" 

kifejezést használtak. 
190 A hosszanti tűznél ugyanis hatásosabb a hatulról jövő tűz. 
191 Ti. kővel burkolt és földdel megtamasztott. 
192 Félhold (demi lune) alakú előmű, 1. 8. sz. jegyzet. 
193 Fedett út (chemin-couvert) az árok külső oldalan levő 6-8 m széles 

padka., amely előtt mellvéd húzódik. 
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194 Cölöpakadály (pallisade) - földbe vert hegyes karókból álló aka
dály. 

195 V~rsík (glacis) -:- a terepszinttől a fedett út mellvédjének magasságáig 
huzódó enyhe leJtő , 

196 Har~pófo~ó (tenaille); harapófogó alakú előmü két bástya között a 
kurtma (fofal) előtt. 

197 A töltény a XVII. század derekán terjedt el a hadseregben. Korábban 
a puskap?ros za~kóból n~m mérték szerint töltötték a katonák a puska
port a ~sőbe. Elemte papll'hüvelyt használtak, csak a XIX. században 
tértek at ,a fémhüvely alkalmazására. A töltény használata rendkívül 
meggyors1totta a tüzelést. 

198 N 6";1-~si lov~ság (gendarmerie) ezred.kötelékbe nem szervezett lovasság, 
a regi lovagi csap9:tok maradványa. XIV. Lajos idején 16 ilyen század 
v~~• parancsno~a1k magas rangú főúri személyek. A századokkal a 
kira~y rer,!delke2:1k, és háború esetén állandó kíséretét alkotják. 
A konnyűlovassagon nem a tulajdonképpen könnyű fegyverzetű lovas
ságot értették, hanem az ezredkötelékbe szervezett lovasságot. Ide tar
toztak: a lánd~~ok, a vértesek és az ai·kebüzzel felszerelt lovasság. 

199 Az „1678-_?a_n kot~tt nymwegeni béke zárta le a Franciaország és Német
alföld kozott ~ 6 '2 ót~ t_artó __ háborút,- ~ranoiaország kötelezte magát 
a megszállt nemetalfoldi területek k1üntésére, kárpótlásként viszont 
megkapta Lotaringiát és Bourgogne grófságot. 

200 Magas gallér (hausse-col) a régi lovagi vért nyaki része volt és védelmi 
c~lokat szolgált. Később az egyenruhán csak díszként maradt meg egy 
ki~ aranyozott rézlap formájában és a gyalogság tisztjeinek megkülön
bozteté~éi·e _szolgált . )fagas gallérú tisztekhez tartozott a zászlóstól az 
ezredes1g mmden gyalogos tiszt. 

201 Anspessa~_e -~ magyar~,ví~za_adhatatlan rendfokozat. Az olasz lanoia
spezate. (torott lándzsáJu) kifeJezés francia változata. Kisebb rendfoko
zat a tizedesnél. Az anspessade feladata volt az újoncok k'k' é 
Magasabb zsoldot kapott, mint a közkatona. i opz se. 

202 Ezredesi zászlóalj (bataillon colonel) az ezrednek az a zászlóal'a, amel . 
nek parancsnoka. az ezredes volt. J y 

203 Flinta (f?"sil) kova.köves gyújtással működő puska. 
204 Hatos me!ység (six de bautem·) = az egymás mögött álló emberek szá

ma. Hadiáratok végén a veszteségek miatt csökkentették le a mélysé
get. 

205 Szállásosztó (marécbal des logis), szálláscsináló. Mi itt Z1foyí kifei'ezését 
használtuk. 

206 Brigadéros (brigadier) = itt nem a több zászlóalj felett parancsnokló 
tábo_rnokról van szó, hanem a 12-16 közka.tonából álló, lényegében 
a rainak me~felelő egység parancsnokáról. Feladatkörébe az élelem és 
takarmány kiosztása, őr.szemek felállítása és ellenőrzése fegyelmezése 
tartozott stb. ' 

207 Félpika (esponton) = egyben szolgálati jelvény is volt. A kapitányok 
és az ~zredesek szolgá~ti ténykedésük közben kötelesek voltak hordani. 

208 A gyurüs szuronyt (ba1onette a douille), szemben a fanyeles szuronnyal 
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(baionette a manche de bois) nem a csőbe illesztették, hanem egy 
gyűrű segítségével ráhúzták a csőre. 

209 Bourbon, Louis de, Oondé hercege. ,,A Nagy Condé" (1621-1686). 
A XVII. század Turenne mellett legnagyobb francia hadvezére. 1643-
ban Rocroi, 1648-ban Lens mellett aratott győzelmet. 1649-ben össze
esküvést szervezett XIV. Lajos ellen, de elfogták. 1650-ben kegyelmet 
kapott. 1675-ben Turenne halála után újból a hadsereg főparancsnokává 
nevezték ki. A módszeres, inkább stratéga, mint taktikus Turenne-nel 
szemben, az elméletileg kevésbé képzett Condé elsősorban kiváló hely
zetfelismeréseinek és vakmerőségének köszönhette bravúros győzelmeit. 

210 A szakasz kifejezés itt elég erőltetett, mert a szövegben szereplő peloton 
ebben az időben még nem. a mai szakaszt, tehát a raj és a század közötti 
szervezési egységet jelenti, hiszen ilyen egység nem is volt akkor. 
Pelotonon 20-40 főből álló, különleges feladatokra ideiglenesen össze
állított csoportot értettek. 

211 Félszegély (demi-manche) az előbbiekben látott szegély fele. A hajlé
konyabb manőver érdekében a szegélyeket tovább is osztották: a fél
szegélyen kívül volt negyedszegély (quart de manche) és nyolcadszegély 
(demi-quart de manche). 

212 Osztály (division) a felvonuló ezrednek vagy zászlóaljnak rendszerint 
hat--tizenkét tagból álló 1·észe. Egy-egy osztályt az1Htal különböztetnek 
meg egymástól, hogy mindegyik élén egy-egy hadnagy menetelt. 

213 Az általános hadkötelezettséget csak a múlt század óta rendelték el 
törvényileg. (Németország 1875, Magyarország 1912, Ausztria 1868, 
Franciaország 1872-től.) 

214 Turenne, Henri de (1611-1675) a XVII. század egyik legkiválóbb 
hadvezére. Részt vett a harmincéves háború csatáiban. 1642-ben el
foglalta Roussillont, majd 1645-ben Allersheimnél győzelmet aratott a 
császáriak felett. A franciaországi feudális lázadás a Fronde idején , 
kisebb ingadozás után hű maradt XIV. Lajoshoz, sőt ő verte le a lázadó 
Condét. Stratégiai képességei leginkább utolsó hadjárataiban bontakoz
tak ki. Az 1674-es téli hadjárata pl. mikor szinte puskalövés nélkül 
Elzász feladására kényszerítette a császári hadakat, a manőverezési 
lehetőségek mesteri kihasználására mutat. 

215 Folard, Jean Charles de (1669-1752) francia katonatiszt. Részt vett 
kora csaknem minden háborújában, utoljára Bourbourg erődjének 
parancsnoka volt. Jelentős és nagyarányú elméleti munkásságot fejtett 
ki. Foglalkozott többek között Polübiosz művének kiadásával és moder
nizálásával, melyhez :figyelemre méltó kommentárokat fűzött. Legfon
tosabb gondolata az oszlop újrafelfedezése volt. 

216 A szövegben ugyan zaj (bruit) van, de nyilván a dobszóról van szó. 
A szövegben katonai lárma (bmits de guerre) van; itt a dobon kívül 
már kürtre, trombitára, sípra és más hangszerekre is gondol a szerző, 
ezért fordítottuk hangjelekkel. 

217 A római katonai lépés tulajdonképpen kettős lépés volt és 1,479 m-t 
tett ki. Ezer lépés volt egy mérföldben, tehát egy római mérföld = 
= 1479 m. A francia mérföld, amiről itt szó van, az ún. lieu de terre 
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vagy lieu commune, hossza 4,44 km. Az öt óra alatt megtett út tehát 
kb. 35-36 km. 

21 Ti. a __ spanyol örökösödési háború (1701-1714). 
219 A szovegben ugyancsak „ouvrage" van, de itt nyilvánvalóan előműről 

(ouvrage détaché, dehors) van szó. 
220 Ebben a néhány mondatban a szerző egész történetet mond el. A hely

zet ítt a következő: a várat ostrom alatt tartó ellenség oly közel érke
zett a várhoz, hogy már várható rohama az előművek ellen. Ahhoz, 
hogy az elle~g _ezt megtehesse, előbb állást kell foglalnia a vársíkon 
(logement). Mielott awnban ez bekövetkezik - Szász Móric szerint 
egy órával előbb - a szóban forgó ezredeknek már tüzelőállást kell 
elfoglalniuk a főfalon, hogy előkészülhessenek a tüzelésre. De meg kell 
vární azt ís, hogy a fedezők visszavonuljanak. (A fedezők az ostrom
mtmkálatokat fedező és végző katonák, ill. mesteremberek.) 

221 Padka (blanquet) és mellvéd (parapet) a várfal, bástya stb. részei. 
A mellvéd védte általában a katonákat a tűz ellen, a padka pedig arra 
sz:olgált, hogy a katonák ráállva kiláthassanak a mellvéd felett. 

222 T1. a vágtában rohamozó lovasság nem hagyna ídőt még egy lövés 
leadására sem. 

223 Ti. mikor a hátsó sorok tüzelnek, az elsők lehajolnak, illetve letér·de
pelnek. 

224 Mi~tán II. Frjgyes tfíbb hónapon át csiszolta művét, 1748. június 19-én 
elk~dte fivérenek, Agost Vilmos porosz főhercegnek. 

225 A király ítt négy katonai szabályzatra utal, melyeket a gyalogság, a 
nehézlovasság, a dragonyosok és a huszárok számára adtak ki 1743-ban. 

226 Nem feltétlen~ azért, hogy csatát vívjon. Ebben az időben ugyanis a 
csatarend tulaJdonképpen zárt rendet ís jelentett. Amit ma sorakozó-
nak" nevezünk, az régen egyben csatarend is volt. " 

227 A swrosoknál ugyanis a csapatoknak csökkenteni kellett a menet
oszlop sebességét, hogy átférjenek rnjtuk. Ez meglehetősen nehéz mű
velet volt, .. ácsorgással, tö~örüléssel, rendetlenséggel járt és alkalmat 
adott a szokésre . .Meg kell Jegyezni, hogy a szoroson (défilé) olyan út
szak?'szt értet~ek_, ahol az út összeszűkült (pl. hidak, városok szűk 
utcái stb.). Mai kifejezéssel: ,,szoros jellegű útszakasz". 

228 A hasonlat, amit itt Nagy Frigyes használ, a várháborúra utal. A pár
huzam (parallele) ugyanis, mint láttuk, a várvívásnál használt árok
rendszer, amellyel a támadó körülveszi a várat. A támadás előrehaladá
sának üte~1ében építi ~ a támadó az egymással párhuzamos árokrend
szereke~ (mne~ az első, második stb. párhuzam (parallele] elnevezés). 
A ~ezei háboru (guerre de campagne) kifejezést itt a XVI-XVII. szá
zadi ma~ar ka~onai termínológiából kölcsönöztük, megkülönböztetés
ként a varháborwól {guerre des sieges). 

229 Redut (redoute) _n~gyszög alakú erődítmény. Itt az alma (fougasse) 
2-_2,5 m mély godor, amelybe 20-30 kg lőport helyeztek, lefojtották 
maJd az ellenség lába alatt gyújtózsinórral felrobbantották. ' 

230 Spanyollovaaok, a végükön kihegyezett, gyakran vasalással is ellátott 
gerendák, melyeket szúk utakra, veszélyeztetett pontokra helyeztek, 
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a gyalogság vagy a lovasság támadásának megakadályozásár~. Ma is 
alkalmazott eljárás, amikor az ellenség támad~sát aknamezokke~ .. és 
más kiterjedt akadályokkal számunkra kedvez~ írány_o~ba tereli~• 
Ti. azáltal, hogy a vidéken található gab~ná~ 1s meg?rolhették, .. 1~y 
biwnyos fokig függetlenné váltak a raktári keszletektol. Csa~ korül
frva lehet lefordítani a kifejezést „il faut faire,parquer les c~?-1'1?ts_" -;
azaz szó szednt „parkírozni kell a szekereket . A „pa;,quer ki_feJe~s 
pontosan azt jelenti, hogy „elkészített helyen helyez el , azaz b1ztos1t
va, külső behatástól védetten helyez valamit (pl. nyájat, szekeret stb.). 
Ugyanarról van ítt szó, mint a 206. jegyzetben: az út vagy a terep 
teljes szélességét kihasználó vonat szekerei kettesével, hármasával 
meneteltek amire szoros jellegű terepszakaszoknál természetesen nem 
volt mód, ; szekereknek tehát egyesével kellett áthaladni rajtuk. Mind
ez viswnt azt jelentette, hogy a szekerek nagy részének meg kellett 
állnia. Hogy ezeket az álló szekereket támadás ne érhesse, egy csoportba 
vonták őket össze és biztosítással vették körül. 
Itt arról van szó, hogy a ferde csatarend önmagában nem vezethetett 
az ellenség szárnyainak megveréséhez, mert a megtett negyedfordulatok 
révén a támadó szárny még nem juthatott abba a helyzetbe, hogy 
átkarolja az ellenséget. . ,, 
Azért nevezi Nagy Frigyes oszlopom-nak (ma colonne) a második lépcso
ben felállított záazlóaljoszlopot, mel't ő alkalmazta egyedül. Meg kell 
jegyezni azonban, hogy az ún. oszloptaktikáról, a mély ala_k;atról (?r_dre 
profonde) már jóval előtte nagy viták folytak a katona_i ll'Ók kozott, 
sőt itt-ott már alkalmazták is. (Pl. 1704-ben a höc~stadt1 csatá~ia1;1,) 
Rohamra indul (faít la carriere) - el~g szabad ford1tás, mert a k1fe1ezés 
pusztán csak azt jelenti, hogy egy b1_~nyos ~ávolságon bel~ a lo:7akat 
teljes • ágtában, ,,rajta-rajtában" haJtJ~k. M1_után a~?n:i>an itt nyilván
valóan a roham végrehajtása miatt „raita-raJtáznak , mdokoltnak lát
szott a fenti kifejezés használata. A szövegben ug;yan gy~logság van 
(Quant a l'infanterie), de nyilvánvaló, hogy a második lépcső lovasságá-
ról van szó. .. ,, á 
Török módon támadni (attaquer a la turque) a konnyűlovasság szak sos, 
laza csatarendben végrehajtott támadása, amely szemben a nehézlovas
ság rohamával, nem az ellenség szó szerinti elsöprését cé~ozta, hanem 
a zavarkeltést, az ellenség rendjének megbontását, old~lamak és hátá
nak veszélyeztetését. Általában a keleti, lovas nomád nepek ~arcmódJa, 
és egyáltalán nem korlátozható csupán a törökökre. A feudális lovasság 
kialakulásával párhuzamosan ez a harcmód lényegében kiveszett Ew-ó
pában - ítt-ott, például nálunk is alkalmazták még, de ~-z ~sak halv~~y 
mása volt a sztyepp lovas népei harcmódJának -, és a to~?~ hoz!a UJ:,a 
vissza. Tulajdonképpen a magyar huszárság éppen ~ torok konnyu; 
lovasság ellenszereként alakult k!, elsajátítva - vagy UJra megtanulva. 
- a sajátos könnyűlovas harceliárást:. .. _ 
A korabeli hadseregekben a tüzérség konnyebb lovege1, a 3, 6 és 7 fontos 
lövegek támadás közben a gyalogsággal mozogtak együtt. A nehezebb, 
10-12 fontos lövegek kilövésre alkalmas helyen álltak fel és csak mód-
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jával változtattak tüzelőállást. Azok a lövegek, amelyeket a gyalogság 
magával vitt, könnyfilövegek voltak, szemben az itt szereplő, egy hely
ben maradó, nehezebb lövegekkel. 

234 Zászlóalj-össztűz és szakaszonkénti tüzelés (tirer par bataillon és feu de 
peloton) a korabeli gyalogsági tűzharc igen fontos két fogalma. A zászló
alj-össztűz ugyan igen hatásos lehetett, awnban azzal a hátránnyal 
járt, hogy a csapat aránylag hosszú időn át nem tüzelhetett, mivel 
lefoglalták a ho zadalmas töltési műveletek. Ezél't inkább szakaszon
ként tüzeltek, ami azt jelentette, hogy a zászlóalj kilenc-tíz szakasza 
(mint említettük, ezek nem voltak szel'vezetszerű egységek) egymás 
után tüzelt, s mire az utolsó szakasz is leadta tüzét, az elsőnek tüzelő 
szakasz újra megtölthette puskáját és tüzelhetett. 

235 Erre az elővigyázati rendszabályra. azért volt szükség, mert az oszlop
ban harcoló gyalogság keskeny arcvonalát az ellenség könnyen túl
szárnyalhatta és oldalba támadhatta. Ezért írta elő Nagy Frigyes 
9. szabályában (1. 14-15. oldal), hogy az oszlopalakzatot csak akkor 
használják, ha az ellenség gyalogsága mögött nem áll ott lovassága, 
hiszen a lovasság kitűnően alkalmas lévén a túlszárnyalásra és az át
karolásra, könnyen oldalba és hátba támadhatta a zászlóalj-oszlopokat. 
Mindez awnban nem volt elég és a zászlóalj-oszlopok támadását lovas
sággal is fedezni kellett. Ezért kellett tehát a gyalogságnak megvárnia 
a lovasságot. 
A szövegben ugyan „vonalának legvége" van (extrémité de sa ligne), ez 
azonban a magyarban nem használatos, és helyette „szárnytámadást", 
„oldaltámadást" mondunk. Viszont a korban a csatarendben felállt 
hadsereg állandóan derékhaclra (középre) és két szárnyra oszlott, s egy
egy szárny hossza több száz méter is lehetett. Ha tehát csak azt monda
nánk, hogy megtámadta a „szárnyat", ebből még nem derülne ki, hogy 
átkaroló támadásról van szó, hiszen a támadás érhette a „szárny" 
közepét, vagy a középpel él'iutkező belső oldalát is. 

236 1 porosz mérföld kb. 7,5 km; fól mér-föld = 3, km. 
237 A háború jó részei, (Des grandes parties de la guel'!'e) - eléggé erőltetett 

forditás, de más kifejezést alig alkalmazhattunk volna; ami1·ől ugyanis 
itt szó van, a tulajdonképpeni stratégia, hadműveleti vezetés, magasabb 
vezetés - a korban még nem használatos kifejezések. 
Szinlelt és valódi fenyegetés (démonstration fausse et véritable); a for• 
dítás szóról szóra ez lenne: ,,színlelt és valódi tüntetés" - ennek azon
ban sok értelme a magyarban nincs, mert a tüntetés mindig valamilyen 
szándék színlelé e azért, hogy valódi szándékainkat elleplezzük az ellen• 
ség előtt. Valóságos szándékaink helyén vagy irányában soha nem 
tüntetünk, soha nem vonják oda az ellenség figyelmét, sőt éppen el
terelni igyekezünk másutt végrehajtott színlelt akciókkal és tüntetés
sel. 

238 1702. február l-én avoyai Jenő csapatai éjszakai rajtaütéssel Cremoná
nál elfogták \ 'illeroi francia marsallt. 

239 1702. augusztus ló-én Luccánál (Észak-Itália) ütköztek meg Savoyai 
Jenő császári csapatai a francia-spanyol seregekkel. A csatában Savo• 
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yai Jenő győzelmet aratott, sikerét azonban sem politikailag, sem kato· 
nailag nem tudta kihasználni. 

240 Az észak-itáliai Adda folyó mellett fekvő Cassano városánál 1705, 
augusztus 16-án Savoyai Jenő sikertelen kísérletet tett az Adda csa· 
tornái mögött védekező Vendöme marsall csapatainak megsemmisí
tésére. 

241 Starhemberg, Guido (1657-1737) osztrák hadvezér, 1683-ban Bécs vé
delmét vezette a tfüök ellen. 1692-ben altábornagy, majd táborszer• 
nagy, 1697-ben részt vett a zentai csatában, majd 1701-1702-ben 
Savoyaí Jenő alatt Itáliában harnolt. Később ugyanott működött mint 
önálló parancsnok. 1706-1707-ben a magyarországi császári csapatok 
főparancsnoka volt. 1709-től a háború végéig Spanyolországban harcolt. 

242 Savoyai Jenő herceg (1663-1736), az újkor egyik legnagyobb had· 
vezére. XIV. Lajos elutasította, mikor a francia seregbe akart lépni, 
ezért osztrák szolgálatba állt. Részt vett Bécs felmentésében (1683). 
1688-ban Belgrádnál megsebesült. 

243 Oatinat, Nicolas de (1637-1712) francia hadvezér. 23 éves korában lett 
katona és részt vett XIV. Lajos háborúiban. 1672-1678-ban mint 
vezérkari tiszt Németalföldön működött. Az 1689-98-as háborúban 
először a rajnai seregnél, majd Dauphinében működött. •1690-ben 
Staffordnál legyőzte a savoyai herceget. Marsallá kinevezve 1693-ban 
Marsagliánál újabb sikert ért el. A spanyol örökösödési háborúban 
azonban, 1701-ben, Carpinál csatát vesztett és visszavonulásra kénysze
rült. Az elzászi sereghez vezényelték, majd nemsokára leköszönt. 

244 Feltartó háború (guerre de contenance) nehezen for·dítható kifejezés; a 
szöveg azonban megvilágítja, hogy miről van szó. Ezt az eljárást nap
jainkban lépcsőzetes vagy terepszakaszonkénti visszavonulásnak hivjuk. 
Lényege: az egységek nem egyszerre szakadnak el az ellenségtől, hanem 
lépcsőzetesen; az elöl levő részek visszavonulását a mögöttes lépcsők 
támogatják. 

245 Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelem (1620-1688), uralko· 
dott 1640-1688. Poroszország katonai és politikai hatalmának meg· 
alapozója. A vesztfáliai békében megszerezte Hátsó-Pomerániát, a hal
berstadti, mindeni, kammini püspökséget és a magdeburgí érsekséget. 
1672-ben Németalföld és Ausztria szövetségében XIV. Lajos ellen har
colt de különbékét kötött Torsemben (1673). 1675-ben Fehrbellinnél 
jele~tős győzelmet aratott a svédek ellen. Az 1679-i saint-germaini 
békében azonban kénytelen volt minden hóditásáról lemondani. 

246 Bournonville, Alexandra Hyppolite de (1635-1693) flandriai főnemes, 
császári, majd spanyol tábornok. Részt vett a harmincéves háborúban, 
majd 1674-ben eredménytelenül harcolt Turenne ellen. Később Catalo
nia alkirályává nevezték ki. 

24 7 Denain. Csata 1712. július 24-én, amelyben Villars francia marsall Albe
marle tábornok 16 zászlóaljból, 24 lovasszázadból és két ütegből álló, 
az övénél háromszor nagyobb seregét megverte. 

248 Szabad századok (compagnies franches). Ezredkötelékhez nem tartozó, 
önálló gyalogos, huszár és dragonyos századok. Feladatuk: portyák, 
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beütések végrehajtása. ellenséges te1·ületen. A szabad századok tagjait 
partizánoknak nevezték. 

249 Pospolita csapatok, a lengyel nemesi felkelő csapatok elnevezése. 
250 Kontribúció: a. hódító hadseregnek, mintegy a zsákmányolás jogának 

megváltásaként természetben és pénzben fizetett váltság. 
251 II. Frigyes. 
252 Ismertebb néven _Zeutheni csata (1757. december 5.); II. Frígyes a ferde 

csatarend mesteri a.lkalmazásával döntő vereséget mért a császáriakra. 
253 Más néven k~feldi csata (1758. június 23.); Braunschweigi Ferdinánd 

herceg, II. Frigyes legtehetségesebb alvezére, legyőzte a Clermont tá-
bornok vezetése alatt harcoló francia csapatokat. · 

254 Ordre-de-bataille = harcrend. 
255 I. Péter az északi háború egyik epizódjára utal. 
256 A dátum az eredeti szövegen hiányzik. 
257 Második fogalmazvány. A javításokat (Nagy) Péter sajátkezűleg vé

gezte. A közölt szövegben (Nagy) Péter javításait dőlt betűvel szedtük 
az általa kihúwtt részek zárójelbe kerültek. ' 

258 A továbbiakban a fejezet a vonalban történő tüzelést írja le és a szurony 
használatával foglalkozik . ' 

259 Káplárság - a káplár parancsnoksága alatt álló szakasz. 
260 Kaptenarmusz - század.raktár-kezelő altiszt. 
261 A felsorolt tábornokok közül Anikit i Ivanovics Repnyin (1668-1726) 

tábornagy a legjelentő ebb. Kiemelkedő szerepet játszott az északi há
borúban, ő vette át a narvai vereség (1700. november 20.) után az 
orosz hadsereg vezetését. A poltavai csatában (1709. július 8.) a derék
hadat vezette. 

262 A kézigránát gyújtózsinór bevezető csövét szállításra tömítették. Gyúj
tás előtt a tömítést le kellett harapni. 

263 Carré - a gyalogság négyszög alakzatban történő felállása a roham 
elhárítása végett. 

264 Auditor= vizsgálóbíró. Rendszerint zászlósi vagy altiszti rendfokozat,ban 
265 Nagy P?ter korában a hadseregben működő pénzügyi és jogi felügyelő 

elnevezese. 
266 Az ezredprofosz a tisztaságra és a rendre tartozott felügyelni. Az ítélet

végrehajtás is az ő feladata volt. 
267 I. Péter azovi ha?járatának egyik epizódja. I. Péter 1696-ban elfoglalta 

~zovot, de az, sikertelen Prut melletti hadjárata idején, 1711-ben, me
gmt Törökországhoz került. Véglegesen 1739-ben csatolták Orosz
országhoz. 

268 ?Iyan fegyverről van itt szó, amellyel a fal vagy torlasz mögül lőrésen 
at lőttek . Hogy a fegyver a. lőrésből ki ne ugorjon, a cső falon kívül eső 
rés~re_ kampót forrasztottak. Így formája megegyezett a Magyarorszá
gon 1s ismert szakállas puskáéval. 

269 1 szazseny = 213 cm. 
270 A továbbiakban Poszoskov kifejti, hogy kísebb létszámú célzott lövés 

leadására a.lkalmas tűzfegyverrel felszerelt gyalogság és lovasság ereje 
legalább ötszörösét teszi ki a régí módon harcoló egységeknek. A lovas-
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ság számára két hosszúcsövű és két rövidcsövű písztolyt, valamint 
kopját javasol. Egyenruhájukat vörös színűeknek képzeli. 

271 Rumjancev itt az 1775. november 7-én kíadott rendeletre utal, amely 
a Pugacsov-felkelés leverése után a nemesi diktatw·a megszilárdítása 
végett a helyi közigazgatást átszervezte. 

272 1729-1733 között egy hadügyi bizottság Münnich gróf vezetésével 
megkísérelte bizonyos reformok bevezetését az orosz h adseregbe, az 
osztrák és a német h adszervezetet véve alapul. 

27 3 Vadászalakulatok. 
274 A műszaki csapatoknál dolgozók. , 
275 Ingrla, Izsora, a Finn-öböl partján, a Néva és a Narva folyók torkolatai 

közötti levő terület. 
276 Livland a Rigai-öböl, a Pejpusz-tó és a Ny-i Dvina között elterülő, 

Balti-tenger melléki terület történelmi elnevezése. 
277 1 pud = 16,38 kg. 
278 A tarack orosz elnevezése. 
279 Spáda = rövid tőr. 
280 Banderol = háromszögletű kis zászló. 
281 Artyelnek (Szövetkezet) nevezték a század legkisebb gazdasági egységét. 

Egy artyelbe tartozó katonák közösen szerezték be az élelmet és a 
takarmányt, közösen is étkeztek. Az artyel-tagok málháját az artyel
lovakkal szállították. 
A szakaszt ekkor még plutongnak nevezték. A szakasz volt a legkisebb 
harcászati és harcrendi egység. Egyes alkalmakkor, pl. tüzeléskor a 
szakaszt két félszakaszra osztották. Más alkalmakkor félosztályba, 
vagy osztályba vonták össze. 

282 Arsin = régi orosz hosszmérték. 1 arsin = 72,12 cm. 
283 Szuvorov itt arra céloz, hogy a francia forradalmi hadsereg szakított 

a vonalharcászattal, és oszlopban t ámadott. 
284 Utalás a Varsó külvárosban 1763-ban lezajlott harcokra. 
285 1 verszta = 1,0668 km. 
286 A kvasz malátából, lisztből vagy kenyérből erjesztéssel készített, cse-

kély alkoholtartalmú, savanyú üdítőital. 
287 Nyemoguznajka = tehetetlenség, pipogyaság, határozatlanság. 
288 L. a bevezető 150. jegyzetét. 
289 L. a bevezető 151. jegyzetét. 
290 Prieur-Duvernois, Claude-Antoine (1756-1827) francia politikus. Az an

cien régime alatt műszaki tiszt. 1793-ban a Közjóléti Bizottság tagj ává 
választották, és ott a h adseregek ellátásának biztosítását kapta fel
adatul. 1799-ben műszaki ezredesként befejezte közéleti szereplését. 
Kiváló szervező és műszaki szakember volt. 

291 Az ún. ,,amalgám" rendszert bevezető 21-1 törvény. 
292 Tallien, Jean Lambert (1767-1820) hívatalnok, majd újságíró, a Kon

vent és a Közjóléti Bizottság tagja. Bordeaux-i kiküldött. Heves jako
binus, mégis a thermídor 9-e puccs egyik fő előkészítője. Ezután a 
reakció egyik vezetője. Megszüntette a Jakobinus klubot és a forradalmi 
töi·vényszéket, viszont szembeszállt a quiberonl királypárti kísérlettel. 
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Az Ötszázak Tanácsának tagja, részt vett az egyiptomi expedícióban. 
Későbbi szerepe nem jelentős. 

293 B!llaud- Varenn?, Jean icolas (1756-1819) francia politikus, a Jako
bm~ !<lub egyik_ vezetője. 1793 szeptemberétől a Közjóléti Bizottság 
tag;a, itt Robespierre-t támogatta, Danton és a hébertisták ellen. Nem 
so~ka~ később azonban Robespierre ellen fordult, és részt vett a ther
m1dori puccsban. 1795-ben Guyenne-be száműzték. 

294 Vagyis ne a. ,városokban legyen szétszórva, hanem táborokban, harcra 
készen egyes1tve. 

295 Mai spanyol neve Passage. 
296 Spanyolul Fuenterrabia. 
297 Commune Affranchie. Lyon 1793-ban fellázadt a konvent ellen. Hosszabb 

ostrom után bevették és nevét Commune Affranchie-ra (Felszabadított 
város) változtatták. 

298 A mű szerzője Joseph Rogniat volt. 
299 Suchet, Louis Gabriel (1770-1 26) Albufera hercege, francia marsall, 

1792-től katona. 1 0 ·tól Spanyolországban harcolt. Sikeres harcok 
u~~~ az _l 13. június 21-i vereség miatt kénytelen volt Spanyolországot 
k1ur1~m. 1814-ben ~oulttal es:yütt megkötötte Wellingtonnal a tou
louse-i egyezséget. I:\apóleon visszatérte után az a lpes i se„eg parancs
noka volt. 

300 Sou = francia váltópénz, a frank huszadrésze. 
301 1 láb = 30,4 cm, 1 hüvelyk 2,54 cm, tehát kb. 136 cm. 
302 Voltizsőrök, könnyűgyalogosok, legtöbbször a zászlóalj bal oldalán har

c~ltak elit sz~zadokat alkotva. Feladatuk az ellenség tűzcsapásokkal 
toi:ténő zavarasa volt, azután rendszerint visszavonultak a sorgyalogság 
mogé. 

303 Miután a négyszög oldalain levő katonák csak maguk eló tudtak tüzelni 
a négyszög csúcsai előtt 90°-os holttér keletkezett. Ezt a holtteret 
kellett a voltizsöröknek tűzzel kitölteni. 

304 Globe de feu, szó szerint tűzgolyó; itt az előbb említett, a lövészek által 
megalakított körökről van szó, ma inkább sündisznóállásnak nevez
hetnénk. 

305 Livré = súly!nérték, a font francia elnevezése, 0,6 kg. 
306 A parthUBO~ 1. e. _5~·?an, Carrhaenál, csapdába csalták és megsemmisí

tették llfarcms L1crn1us Crassus, római hadvezér seregét. 
307 Man:ielukok: a XIII. században létrehozott, rabszolgákból álló egyip• 

tomi lovasság, melynek vezetői csakhamar magukhoz ragadták a ha· 
talmat. __ l!_efol:l:'ásukat az lfl7-es oszmán hódítás után is megőrizték, 
sőt a. tor?k b1r_?dalom X\ II. században bekövetkező meggyengülése 
után tovabb novelték. Uralmuknak Napóleon 179 -as lmdjárata ve
tett véget. 

308 Wurmser, Dagobert (1724-1707) császári tábornok az osztrák haderő 
?.gri~ l?.gkép~ttebb hadvezére. A francia hadse1·egbe~ harcolt az osztrák 
orokosodés1 es a hétéves háborúban. Később tábornokként osztrák szol
gálatba lépett. 1703-95-beu a felső Rajnánál parancsnokolt majd 
1796-bau az itáliai osztrák se1·eget vezényelte. apóleon Mantovába 
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szorította, ahol 1797. február 2-án kapitulálásra kényszerült. Ezután 
magyaro„szági parancsnok lett. 

309 Latour, Maximilian (1737-1806) osztrák t ábo~'szern~gy. 1788-ban Be_~
gium parancsnoka lett és 1798-ban leverte az itt kitort ~elkelést. A ko
vetkező években több-kevesebb sikerrel harcolt a franmák ellen. 17,96-
ban átmenetileg a rajnai sereget vezényelte. 1805-1806-ban a hadita
nács elnökévé nevezték ki. 

310 János osztrák főherceg (1782-1859) II. Lipót csász_ár ~a; 1800-ban a 
bajorországi császári sereg főparancsnoka. 1805-ben tiroli foparancsnok. 
1809-ben Itáliában tevékenykedik és Sacilénél győzelmet arat. Győrnél 
azonban 1809. június 14-én csatát veszt. 1815-ben ismét részt vesz a 
harcokban. . , , ·t 

311 Valdenseknek eredetileg Pierre Waldes v. Valdez lyonl kereskedő hívei 
nevezték aki 1170 körül eretnek mozgalmat alapított. A név később 
átment ~ francia Középhegység lakóira. Napóleon már ebben az érte
lemben használja. 

312 Murat ,Joachim (1767-1815) nápolyi király, francia marsall, Napóleon 
legsik~resebb lovastábornoka. 1796-ban kitűnt az itá_liai h~djáratb3:n, 
s dandártábornokká léptették elő. Részt vett az egy1ptoml expedíclÓ· 
ban. Nagy része volt az austerlitzi győzelem kivívásában. 1808-ba~ 
~ apóleon n ápolyi királlyá nevezte ki. 1812-ben részt vett az oroszországi 
hadjál'atban. 1813-ban a lipcsei csatában Napóleon oldalán harco~t, de 
1 14. január 11-én szerződést kötött az osztrákokkal. Napóleon vissza 
térése után csatlakozott hozzá, de vereséget szenvedett. Halálra ítélték 
és kivégezték. . 

313 Leclerc, Louis Nicolas (1770-1820) francia tábornok. Részt vett a samt
domingói hadjáratban. Austerlitz után dandártábornok. 1812-ben Szmo
lenszknél kitünteti magát. 1813-ban Hamburgot védi. 1814. szeptember 
l-én nyugállományba helyezik. 1815-ben végigsz~lgálja a száz napo_~· 

314 Lasalle Antoine-Charles-Louis (1775-1809) franma tábornok. Előszor 
1706-b~n a rivoli csatában tünteti ki magát. 1805 februárjában dandár
tábornok. 1806-ban részt vesz a Poroszország elleni hadjáratban. 1809-
ben Spanyolországban harcol, majd részt vesz az ausztriai hadjáratban. 
Wagramnál esett el. . 

315 Baraguay-d'Hilliers, Louis (1764-1812) francia tábornok. 1792-~en_ 8: 
mjnai seregnél kezdi katonai pályáját. 1796-ban részt vesz az 1tália1 
hadjáratban. 1797-ben hadosztálytábornok._ 1798_-~an_ an~ol fogságba 
esik. 1799-ben kiszabadult, s a németországi, itáliai, t1roh és spanyol
országi harcokban harcol. 1812-ben részt vesz az oroszországi ~~djára.~
ban. Visszavonulás alatt vereséget szenved, ezért Napóleon felfuggeszt1. 
Berlinben hal meg. 

316 Hatvan löveg, negyvennyolc kocsi az osztályoknál, 34 hatos, 202 tizen
kettes ágyú- és taracklöszer-szállltó kocsi, 30 szerelékkocsi, 30 gyalogsági 
lőszeres kocsi, 20 pontonkocsi: összesen tehát 480 kocsi. (Napóleon 
jegyzete.) 

317 Hetvenkét löveg, 36 kocsi az osztályoknál, kilencvennégy és flil a hatos, 
54 a tizenkettes lövegekhez, hetvenhat és fél a tarackokhoz, 32 szerelé-
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kes kocsi, 36 a gyalogsá l " ·'h . 
(N apóle?~ jegyzete.) g oszei e ez, 24 pontonkocs1: összesen 480 kocsi. 

318 A; trebb1a1 csatában i. e. 218 decembe , . 
nms Longus Tiberius római· k ul rebené Hanmbál szétverte Sempro• 

319 e , onz se1·eg t 
annae, apuliai város I e 216 · 

seregével megsem.mjsíto· ·g · ,, lm. autgusztus 2-án, Hannföál 50 OOO főnyi 
. yoze e aratott az A ·1· p 

rentms Varro vezetése alatt felvonuló ·6 . enu ius aulus és Te
csatát a harcászati bekerítés e i • . l mai h~dak felett. A cannae-i 

320 Oormontai,gne, Louís de (1696_!Í7~2)s~ola~ldáJaként tartjuk számon. 
vetője. Ő építette új já Thorville é M ranc1~ h~dmérnök. Vauban kö
munka szerzője . s etz erodeit. Számos erődítéstanl 

321 LTranscendentalis geometria = csillagászati mértan 
agrange, Joseph Louís (1736 . . 

nagyra becsülte munkássá át -\813) francia matematikus. Napóleon 
tős eredményeket. Fő mű!e.' mMeéy fo~eg a mec~a~ikában hozott jelen-
L l P

. · " canlque anahtique" (P · 178 ap ace, ierre Simon de (1749-1827) f· . . ar1s, 8.). 
gász. A modern csillagászat e ik I ra,nc~a ma~emat1kus és csilla
kívül számos matematikai· űgy t ~~ga ap1t6Ja. Csillagászati munkáin 

322 VI · • m ve is irt. 
· Mithrúkitéaz Eupator a ró · k 

20 éves korában jutott a trónr:aits· nagy ellenfele (i. e. 131-63). 
Birodalma határait jelentősen ki. . o győzeli~ét_ 8: szkítákon aratta. 
összetűzött Rómával, amel hároterJesztette. B~th1ma birtoklása miatt 
datész seregeit leverni (i. /. 88_ ~ naffi háboruban tudta csak Mithri-

323 Arszakidák a parthus birodalom :~ eÍk · 
kidész. I. e. 256-tól 1· e 226 . ralk oddóháza. Megalapítója I. Arsza-

3 • , · · •ig ma o ott. 
24 Aemilius Paulus (i. e. 230_ 160) . 

zelmét i. e. 16 -ban p dná ál római hadvezér. Legnagyobb győ -
325 Napóleon tévedett, Fer~á:d é aiat~ iierseus makedón király felett. 

után nem a mórokat, hanem as zs~a e a <;;trana~a meghódítása (1492) 
keresztény hltre áttért mórok az , dókat ~ztóe k1 Spanyolorsz9,gból, a 
1609-ben történt. ' un. ,,monsc "·k kiűzése jóval később, 

326 Ríon, helyesebben Rioru r. 1 6 S . . 
a Fekete-tengerbe ömlik. o y a zovJetumóban, a Kaukázus déli részén 

327 ~apóleon ezúttal nem látta előre a fe'le 
diplomácia igenis megvédte Török J á ményeket. Az angol és francia 
mivel nem engedhette meg h ogz got, ,,Európa beteg ember"-ét, 
szerezve, nyílt ten rhez • ' ogy ,roszorszá~ a Dardanellákat meg
második felében !: eurius:ion. _A_z un. ,,keleti kérdés" a XIX. század 
májává. vált. pai politika legégetőbb, megoldatlan problé-

328 III. Dareiosz (uralk j e 33 3 
Sikertelen háborút vlv~tt Nag Sá.3~ ~\ttolsó Ars~akida uralkodó. 
emberei gyilkolták meg. Y n °1 e en. Menekülés közben saját 

329 Pórosz észak-indiai uralkodó N 
hadseregét. ' agy Sáudor kemény csatában ve1·te le 

330 Tulajdonképpen Breitenfeldnél (163 
nelmileg rendkívül jelentős. 1. szeptember 17.), az eset hadtörté-

331 A hadjárat egés 1 , ása z e1r rendkívül pontatlan. Egyetlen példa: Monte-
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cuccoli nem vonult vissza a Fekete-erdő mögé, hanem a sassbachi ütkö· 
zet után (1675), ahol Turenne elesett, bevonult Elzászba. 

332 A zentai csatában, 1697. szeptember 11-én, Savoyai Jenő csapatai, ame· 
lyek 51 zászlóaljból, 112 lovasszázadból állottak és 60 ágyújuk volt, 
ütköztek meg a törökökkel. A magas Tisza-part és a víz között 40-50 
lépés területsáv volt, ahonnan a török sáncoknak a jobb szárnyába lehe
tett jutni. Savoyai Jenő ezt a területet birtokba vette, és mialatt a 
közép és a jobb szárny a törökökkel harcolt, a bal szárny ide nyomult 
be. Heves harc fej lődött ki, amely a török gyalogság megsemmisítésével 
végződött. 

333 A höchstadti csata (1740. augusztus 13.), a spanyol örökösödési háború 
legjelentősebb nyílt csatája. Savoyai Jenő és Marlborough seregei döntő 
győzelmet arattak Tallard és Marsin francia tábornok hadai felett. 
A francía vereség károsan befolyásolta a Rákóczi-szabadságharc katonai 
helyzetét. 

334 Vend6me, Louis Joseph herceg (1654-1712), francia marsall, váltakozó 
sikerrel harcolt Savoyai Jenő ellen, majd a spanyol hadszíntérre került, 
s Villaviciosánál, 1710-ben, nagy győzelmet aratott a Habsburg-párt 
seregei felett. 

335 A belgiumi Audenard-nál Savoyai Jenő és Marlborough győzelmet ara· 
tott a Vendőme és a burgundiai herceg vezetése alatt harcoló francia 
sereg felett ( 1708. július 11. ). A győzelemnek nem voltak jelentősebb 
következményei. 

336 A malplaquet-i csata 1709. szeptember 11-én zajlott le a Savoyai Jenő 
és Marlborough hadai és Villars francia marsall csapatai között. Villars 
egy nem szerencsésen választott, de sáncokkal megerősített állásban 
várta be a támadást. Először Savoyai Jenőnek, majd később Marl
borough-nak Is sikerült a francia vonalakat súlyos veszteségek árán 
bevenni. A megsebesi.üt Villars helyébe lépő Bouflers a francia csapato· 
kat rendezetten vezette vissza a Valenciennes és Le Quesnay közti 
táborba. 

337 Berwiclc, Jacques (1670-1734) francia marsall, II. Jakab angol király 
természetes fia. Katonai pályafutását Magyarországon, Lotharingiai 
Károly ve7..etése alatt kezdte meg. 1687-ben visszatért Angliába. Amikor 
II. Jakab megbukott, vele együtt Franciaországba menekült. A spanyol 
örökösödési háborúban, 1703-ban, a spanyolországi sereg főparancsno• 
kává nevezték ki, 1705-ben Itáliába hívták, majd visszakerült Spanyol
országba, s ott 1707-ben, Almanzánál győzött. 1714-ben hosszú ostrom 
után elfoglalta Barcelonát. Az 1733-ban kitört háborúban ismét szol
gálatba lépett, de 1734-ben Phílippsburg ostrománál elesett. 

338 III. Victor-Amadée (uralk. 1773-1796) szárd-piemontei király. 
339 Az egyházi államhoz tartozott a mai Romagna tartományban. 
340 Napóleon valótlan képet ad hadjáratáról. Saint-Jean-d'Acre-t nem si• 

került elfoglalnia. 
341 DzaeT'm = kétárbocos ún. latin vitorlás, nílusi, kisebb hajó. 
342 Marengo, 1880. június 14-én, változatos és heves küzdelem után az Itt 

vívott csatában Napóleon győzelmet aratott a császáriak felett. 
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343 Mélas, Michael Friedrich Benedikt (1729 8 
bornok. 1796-ban Itáliáb -1 06) osztrák lovassági tá-
1799 be r.· an a tarta.léksereg felett parancsnokolt majd 
zött Tre~bffxtii~::~á nevezték ki. Meghódította T?:tonát és győ-
1800-ban Massénával áll a csatákb9;n ~zuvorov csapatai is részt vettek. 
vába Napóleon me é1·k t :zem_ben, es ugyes manőverrel bezárta Geno
csatát elvesztette. tzu::n s!e~~:zaté~~sre kényszerítette, és a marengói 

344 Blücher Gebh dt Leb h e a oparancsnokságot. 
lovaszá~zlós, fr. Frigy~e°se!e(glz::::\8/990) bporostzá,btábornagy. 1760-ban 
Sik 't 1813 é ~ .. .. ' · en ornok. Legnagyobb erei s l lo kozott aratta D" t" . . . 
terlooi g őzelmekbe · on ° szerepe volt a h pcse1 és a wa-

345 Lannes, ~ean (176~1:oái)1 det e~fletleg képzetlen hadvezér volt. 
cogne-i származású ar o~ e_ ~ o ~rcege, francia marsall. Gas
osztálytábornok HőP. aszth, az )ltál1a1 hadJáratban Augereau alatt had-

. siesen arco t Arcolénál · t i • 
Elcrungennél és Austerlit=él Kit" ő 1 •~a~ egyip om had;áratban, 
embere 1804 be · un ovasS«gi tábornok, Napóleon hű 
esik el '1809-~n.n marsall, 1808-ban Montebello hercege. Esslingnél 

346 Augereau, Pierre (1757 1816) e • J' 
kőműves fia. a. királyi h d b aat tg ione hercege, francia marsall. Egy 
itáliai hadszíntérre kerJ ;re~l en őrm~atel'. 17,95-ben_ tábornokként az 
tűnő vezérkari tiszt. 1804-::n :;:!ir~~~\~bozaenleC~blt1:11ulinkathársa, ki
Spanyol • zá b • as ig one ercege 
dul 18l~ibs g an megsel besül. A lipcsei csata után Napóleon ellen for: 

• 0 • en sem csat akozik a csá á •h T · királyi bíróságnak. sz 1 oz. ag;a a Ney marsallt elítélő 
347 Berna.dotte, Jean (1764-1844) p . 

1818-tól Svédország királya. XIV r~:~et°i ~o hercege, i:ran?ie. marsall, 
regben őrmester a. forradalom h · \. 10 Y n ven. A francia kit·ályi hadse-

:a~aj~á0;~~ Napóp, leoten titkos vet:i~:::t~:~a!Zt
9l~:;,~~~~~~t~~:-~~~ 

. • an on corvo hercege. Friedland ál b .. 
kitaszítják afranciahadsei-egből mivel n . megse esül. 1809-ben 
parancsot merészelt kiadni Svédo s á ~wag1:am1 csatautánkülönnapi
sereget vezeti pól · r z g a emigrál. 1813-ban a svéd had
kotló nem visel tá~;:t~llen. 1814-ben megszállja Norvégiát. Mint ural-

348 Davout, Louis icol (1 770 1823 Ré i bur d' . e.s - ) Auerstadt hercege, francia marsall 
na:y. l 7~~be:1 r:=~cs:1!fi!11 szár~azik, a forradalom előtt alhad: 
1795-ben de.ndártábo k yh_ű tisztek ellen. l 791-ben alezredes, 

~;póleon egyiptomi ri:?a:re~z::~, :~f;t:!~:~~ 1Z9
!;::~/1:tl:t:tk 

wa1;~~f~t eze~vt~i {!lmnál, Austerlitznól, Eylaunál, As!ernné~ 
A száz nap 'a.le.t~ofr:. n ~1~eresen harcol. 1813-ban Hamburgot védi'. 
szolgálatába. ugyrmmszter, nem állt később sem a Bourbonok 

349 Marmont, Auguste Frédéric (1774 8 . 
sall. Már 1793-be.n Napóleon Ilk-~, 52)~:gusai herceg, francia me.r
járatban. 1804-ben marsall 1:07e~ ivei szt vett az egyiptomi had
Köztársaságot l o b · . · en 81 eresen védelmezte a Ragusai 

. . an raguaal herceg. 1 8 ll-tő l a spanyol hadszín-
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téren tevékenykedik: 1814-ben feladja Párizst, majd teljesen a Bour
bonok szolgálatába áll. 

350 Ney, Michel (1769-1815) Moszkva hercege, francia marsall. Napóleon 
egyik legbátrabb lovastábornoka. Különösen kitüntette magát Hohen
lindennél (1800), Elchingennél (1805), J"énánál (1806), Friedlandnál 
(1807), a csata után Napóleon „a hősök hősé"-nek nevezte. Az 1812-es 
oroszországi hadjáratban, a visszavonulás alatt az utóvédet vezette. 
1814-ben a Bourbonok szolgálatába lépett. 1815-ben azonban újból 
csatlakozott Napóleonhoz; ezért a Bow-bonok második restaurációj a 
alatt halált·a ítélték és kivégezték. 

351 Napóleon pontatlanul írja le az eseményeket: 1805-ben Jénánál és 
Auerstii.dtnél győzött. Ezek a városok elég távol esnek Magdebw-gtól. 

352 A friedlandi csata 1807. június 14-én folyt le Napóleon és Sándor cár 
csapatai között. A küzdelemben, súlyos veszteségek árán, Napóleon ke
rekedett felül. 

353 Osicsagov, Vaszilij Jakovlevics (l 762-1849) orosz tengernagy.1812-ben 
átvette Kutuzovtól a moldvai orosz sereg vezetését, majd a nyugati 
sereget vezényelte, de Napóleon berezinai visszavonulását nem tudta 
meggátolni. Ezért elvesztette a cár kegyét, és Angliába költözött. Ott 
írta meg emlékiratait. 

354 Az áruló Párizs katonai parancsnoka, Marmont marsall volt. 
355 Károly osztrák főherceg. 
356 Moreau, Jean Victor (1763-1813) francia tábornok. Napóleon mellett 

a francia köztársaság legsikeresebb hadvezére. Legnagyobb győzelmét 
1800. december 3-án Hohenlindennél aratta. Napóleon ll.l'alomra jutása 
után összeesküvés ürügyén börtönbe vetették, később Amerikába emig
l'ált. 1813-ban I. Sándor orosz cár hadsegéde. A drezdai csatában esett 
el. (1813. augusztus 27.) 

357 Az 1810-es hadjáratról van szó. 
358 Masséna, André (1756-1817) Rivoli hercege, Esslingen nagyhercege, 

francia. marsall. Őrmester a királyi hadseregben, 1795-ben már hadtest
tábornok, Napóleon egyik legtehetségesebb hadvezére. 1804-ben mar
sall, 1808-ban Rivoli hercege, 1809-ben Esslingen nagyhercege. Eredmé
nyesen harcol Szuvorov ellen (1799) és az 1809-es osztrák hadjáratban, 
ahol a győzelem egyik fő részese. 1810-ben a spanyolországi francia 
hadsereg főparancsnoka. Wellingtontól több vereséget szenved. 1815-
ben elsőnek áll Napóleon oldalára, de aktív szerepet nem vállal. Napó
leon bukása után Párizs katonai kormányzója. 

359 Wellington, Arthur Wellesley (1769-1853) herceg, angol tábornok és 
pofüikus. Korának egyik legtehetségesebb és legsikeresebb hadvezére, 
valamennyi ütközetét megnyerte. Első sikereit a nápolyi királyságban 
aratja (1805-1807), majd 1808-ban az ibériai félszigetre kerül. Torres 
Vedrasnál, majd Talaveránál megveri az ellene küldött francia seregeket. 
1813-ban kiszorítja a franciákat Spanyolországból. 1815-ben a waterlooi 
csata egyik szövetséges hadvezére. Később konzervatív politikus, 
1828-1830 miniszterelnök. 

360 XII. Károly svéd király (1682-1718, uralkodott 1697-1718). 1700-tól 
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haláláig harcolt a dán-lengyel-orosz szövetség ellen (északi hábo1·ú), 
1700. november 30-án • arvánál 8000 emberével legyőzte Nagy Péter 
orosz cárt. 1702-ben Klisszov, 1703-ban Pultuszk mellett verte meg a 
szász-lengyel sereget. II. Ágost lengyel királyt detronizáltatta az or
szággyűléssel és helyébe Lesczynski Szaniszlót választatta meg ( 1704. 
július). 1707-től _üroszorszá15 ellen fordult, 1709-ben Mazeppa kozák 
atamán rábeszélesére UkraJnába vonult, de Poltavánál súlyos veresé
get -~zenvedett (1709_. júli~ __ 8.). A svéd sereg nagy része orosz fogságba 
került, Károly pedig To1·okországba menekült. 1715-ben visszatért 
Svédországba. 171 őszén Fredriksten norvég határvá1· ostroma közben 
elesett. 

361 Lewenhaupt, Adam Ludwig (1659-1719), svéd tábornok. Az 1709-es 
oroszországi hadjáratban a tartaléksereget vezette, de súlyos vereséget 
szenvedet_t, s csak közvetlenül a csata előtt csatlakozott seregének ma
radványaival XII. Károlyhoz. A poltavai csata után a svéd hadsereg 
visszavonulását fedezte, azonban fogságba esett. 

362 Ma~eppa (1644-17#~9), kozák atamán, 1687-ben választották a dnye
peri kozákok vezetoJévé. Az 1696-97-es török hábo1·úban jelentős ér
demeket szerzett. XII. Károly svéd király győzelmeinek hatására vi
szont 1707 · ben a svédekhez pártolt. A poltavai csata után török földi·e 
Benderbe menekült, és ott is halt meg. ' 

363 MacDonald, ~tienne Jacques Joseph Alexandi·e (1765-1850), tarantói 
h_erceg, ~ran~1a marsall. Előkelő skót emigráns családból származik, 
t1~zt a k1rály1 hadseregben, 1799-ben tábornok, Szuvorov legyőzi Treb
b1áná~. ~apóleon le~s híve. A wagrami csatatéren apóleon marsallá 
nevez~ k1. 1 14-ben Ney és MacDonald mondatják le Napóleont. 1815-
ben kitart a Bourbonok mellett. A második Bourbon restauráció után 
egy ideig a hadsereg főparancsnoka. 
Oudinot, Nicolas Charles (1767-1847), Reggio hercege, francia marsall. 
Serfőző fia, kiváló vezérkari tiszt. Kitünteti magát Austerlitznél As
pernn~l és Wagramnál. 1809-ben reggiói herceg. Oroszországban 'meg
sebesül, de részt vesz az 1 13-a~ hadjáratban. 1815-ben nem áll Napó
leon mellé, a Bourbon restauráció után azonban rövid ideig ismét aktív 
sZ<?lgálatot vállal. ~szt vesz az 1823-as spanyolországi hadjáratban. 
Victor, Claude Perrm (1766-1841) Belluno hercege, francia marsall. 
A forradalom előtt trombitásfiú a hadseregben. Itáliában, Friedlandnál, 
majd Spanyolországban harcol. 1809-ben marsall és Belluno hercege. 
Az oroszországi hadjáratban a tartalékhadtest parancsnoka. 1813-ban 
Napóleon felmenti parancsnoki tiszte alól. 1815-ben a Bourbonok olda
lára áll. 1823-ban hadügyminiszter. 

666 

Durette, Franc;ois (1767-1 27) francia tábornok. 1792-ben lép a had
seregbe. Dandártábornok, 1799-ben hadosztálytábornok, 1 09-ben részt 
vett a wagraml csatában. 1814-ben Metzet védi. 
Saint-Oyr, Gouvion {1764-1 30), francia marsall. 1794-ben dandár
majd hadosztálytábornok. 1 08 augusztusában a cataloniai hadsere~ 
parancsnokságát kapja meg. l 13-ban átveszi a 14. hadtest parancs
nokságát, ezzel Drezdáb zárkózik, de 1813. novembe1· 11-én kénytelen 

kapitulálni. A második Bourbon restauráció alatt egy ideig hadü~y- és 
tengerészeti miniszter. Megalapítja a ma róla elnevezett katonai aka-

démiát. f · .. , áb k Reynier, Jean Louis Ebenezer (1771-1814), ranma tuzert orno •. 
1795-ben dandár-, 1796-ban hadosztálytábornok. Részt vesz valamennl'.l 
napóleoni hadjáratban. A lipcsei csatában a szász csapatokat vezeti. 
Fogságba kerül, és 1814 februárjában Párizsban halt meg. 

364 Napóleon újból elferdíti a tényeket. Az 1812-ben és 1813-~an elpusztult 
francia korosztályokat 1814-ben már nem tudták pótoln1. A hatalmas 
munkaerőhiány miatt a gazdasági válság !s fenyegette az országot, s 
ezen a helyzeten a háborúban összerabolt kmcsek sem változtattak. 

365 Károly főherceg. . 
366 Bea;uharnais, Eugene (1781-1824), itáliai alkirály, francia táborno~. 

Napóleon mostohafia - Joséphine első házasságából. 1809-ben Győrnel 
legyőzi János főherceget. , . . 

367 M t Auguste Frédéric (1774-1852), Ragusa grofJa, francia mar
armon ' l" . t" k lás N 61 leg sall Nemesi származású, a forradalom e ott t1sz ns o , ap eon · 

rég;bbi barátja. Napóleon mellett harcol 1796-ban, kitünteti magát 
Ulmnál, Spanyolországban és Németo1:szágban. 1809-ben marsall és 
Ragusa hercege. 1814-ben Párizs katonai parancsnoka, de áruló ~ó~on 
feladja a várost, ezzel nagy szerepe van Napóleon bukásában. Kesobb 
sem csatlakozik Napóleonhoz. . ,, .. 

368 Bellegarde, Heinrich Josef (1756-1845) császárt tábornok. Eloszor 
szász, aztán osztrák szolgálatban állt. 1792-ben lett tá~ornok, é:de
meiért megkapta a Mária Terézia Rendet. 1809-ben, mmt az elso_ és 
második hadtest parancsnoka harcolt Aspernnél, Wagramnál és Zna1m-
nál. Ugyanebben az évben a haditaná_cs elnö~e ~ett_- T•• • 

369 Kolowrat osztrák tábornok a napóleoni háborúk 1deién. Kozelebb1 ada-
tai ismeretlenek. . 

370 Lichtenstein, Johann (1760-1836) császári tábornok. Az 1796. évi ha_d: 
járatban kitüntette magát. 1799-ben részt vett a_ háromnapos trebb1a1 
csatában. 1805-ben az austerlitzi csata után a v1s~zavonulást fedezte. 
1809-ben a lovas és gránátos tartalékhadtestet vezenyelte. Wagramnál 
megsebesült. Néhány héttel később írta alá a bécsi békét. . 

371 Hiller, Johann (1748-1819) császári tábor?ok. Részt vett az 1788. évi 
török háborúban, érdemeiért Mária Teré~1a _Rendet kapott. 1798-ban 
tábornok, 1805-ben altábornagy és dél-tiroli para~csnok. 1809-ben a 
VI. hadtest parancsnoka. Kitüntette magát az asp~r~1 csatában, és tábor• 

á ték ki 1813 ban az als6-ausztr1a1 sereget vezényelte. szernaggy nevez • · . . áh k 1805 be 
372 Lauriston, Jacob Alexandre (1768-1828) fran~ia t orno · · 11 

a martinique-i partra szálló csapatoknak volt a foparancsnoka; _1806-ban 
Ragusa védelmét szervezte meg az oroszok és a monten~gr01ak ellen. 
Wagramnál kitüntette magát. Részt vett az 1812-es hadJáratban és a 
lipcsei csatában, az utóbbiban fogságba esett. 1815-ben csatlakozott a 
Bourbonokhoz. 

373 Bessieres, Jean Baptiste (1768-1813) Isztria hercege, marsall. 1792-be~ 
még XVI. Lajos testőre. Még ugyanebben az évben beáll a forradalmi 
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hadseregbe, lovassági kapitá •tál' . 
Egyiptomban harcol, 1 04-be:y :a:s~ll m~ ~ads~regben. Rivolinál és 
és Wagramnál Spanyolországb é O · ' kitunteti magát Austerlitznél 
l-én elesik a ~émetországi har:~ki roszországban harcol, 1813. május 

374 Dqbrowski, Jan Henryk (l775_ 1;;S) 1 Kosciusko felkelésében. 1797_be e_ngyel tábornok. Részt vett 
után 1806-ban elfoglalta Na 1:n me~sz~1vezte a lengyel ~égiót. Jéna 
b?rezinaí átkelést. Végigküzdff~e a~Y;8~~sz;g?~ l~l~-ben ő ~ede~te a 
tert Lengyelországba. · vi adiáratot, maid vissza-

375 Mortier, Édouard Adolphe Casimir J 
cege, francia marsall. 1799-ben M ~seph (1768-.1835) Treviso her-
ugyanebben az évben tábornok B::s na alatt SváJcban szolgál, még 
rancsnok. 1804-ben marsall 180.8 b or'l~at?nah, de nem tehetséges pa-
b 

. • · an rev1so ercege Sp 1 á 
an, maid Oroszországban harc 1 1815 b k' . anyo orsz g-

1823-ban részt vesz a s an olo~ · . · e~ itart XVIII. Lajos mellett, 
elnök 1835-be ré pl y szág1 hadJáratban, 1832-ben miniszter-

' n me ny et áldozata lesz 
376 Lefebvre, Fran~oís Joseph (1755 1820) · . 

Egy elzászi molnár fia, őrmester a ré p~n~1g hercege, francia marsall. 
katonai kormán zó' , g a seregben. 1799-ben Párizs 
sali. 1808-ban eliogÍ:lJasel:n~gaptól~n állabmbcsínyében. 1804-ben mar
győz e s an ol O 

• gyane en az évben Madrid alatt 
1814 JJ c!tl { ,tadse;eg ~elett. Egyetlen nevezetesebb haditette 
sallokhoz. a oz1 a apó eon megbuktatására szövetkezett mar: 

377 Grouchy, Emmanuel (1766 1847) á k' . radikáli d - m· r 1• francia marsall. Arisztokrata 
Hoche :er:;:r:t:~f;~rn1~:::t~na {tr~dtimi hadseregb~. 1796-ba~ 
Spanyolországban és Or ovm . fogságba esik. Később 
testőrségét. Kitűnő lo,~>szrszágban l:_arcol, it~ ő vezeti a császár lovas-

csatlakozik ~apóleonhota:t;a~:a1fZ~t:::rt p;'i~~:s~t· 1815-ben 
378 ~é;ttl-~agfb részeXIvian a wated~oi csata elvesztésé~en. e yzetmegíté-

JU us an . Károly Stemaunál (Riga mellett) n 
aratott a szász és lengyel csapat k „ 1 tt agy győzelmet 

379 Ebb · · 0 ,e e · 

::ii:::1~/iff~:::;e;~~:~~k:tr!.r:~~!s~~á~i;:ne~e~;.:~ ::~ 
380 Az 1792-180- f. s_: . f ges~ek. ( A szerző eredeti megjegyzése.) 

talatok Csatá: ~~ ~ ranc1a _forradalmi háborúkból leszűrt tapasz
század ·e1e·é - Jra etu-,a:raJvonalba.nharcolóegyeskatona AXIX 
tűzharcot. J n a csatárok, kis kötelékek az arcvonal előtt fo°iytattak 

381 Főszállásmesteri tör (Ge al . . közepé· h dse zs ner quart1erme1sterstab) ezen a XIX század 
ig a a reg vezérkari főnökét é h · 
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kari tiszteket értették ak·k f," zé 9 a ozzá beosztott vezér-
mozgatására, felállítására ~s :á;v~ ( :rhtározása alapj_án a hadsereg 
tervezték és végrehajtották Kéo~~~ a s ra vonatkozó Intézkedéseket 
szerv mel llá • · 8 a vezérkari főnöknek alá.rendelt 
Az Ósztrát az:-.fa~:1 :~olgálaJ?;b illetőleg az utánpótlást dolgozza ki. 

s-4állásmester látta el a je~Z::::;1 ~ez::k:ri ~:!{· t!!!~::ysé~~~~t:0::i 

Jenő idejében az eseményekre alig volt befolyással. 1757-ben Daun 
átszervezte, két csoportra osztotta: a Nagy Vezérkarhoz csak a törzs
tisztek tartoztak, a Kis Vezérkarhoz a technikai csapatok, a gyalogsági, 
lovassági, törzs és a szállásmesteri hivatal. A napóleoni háborúk alatt 
ismét változott a főszállásmesteri törzs feladata. Békeidőben csak a 
háború előkészítésével, háborúban hadászati és harcászati feladatokkal 
foglalkozott. 

382 Berthier, Alexandre (1753-1815) Neufohatel hercege, francia marsall. 
Az ancien régime alatt mérnökkari tiszt. 1795 óta Napóleon vezérkari 
főnöke. E funkciót 1814-ig látta el. 1815-ben nem csatlakozott Napó
leonhoz, de a lelkiismeret-fmdalás öngyillwsságba kergette. 

383 „Ez a javaslat Saint-Cyr tábornagy tervéből való, melyet hadügyminisz
tersége alatt a francia vezérkar megalakítására készített." (A szerző ere
deti megjegyzése.) 

384 Ausztriában 1850-ig a legfőbb katonai hatóság a haditanács vagy fő. 
haditanács volt. A hadviselést s általában az egész hadügyet ez intézte. 
Elnöke a császár vagy annak képviselője volt. 

385 A hétéves háborút befejező hubertusburgi békét 1763. február 15-én 
kötötték meg. 

386 Empirikus - tapasztalati. Károly főherceg itt azokra a „filozófus" 
vezérkari tisztekre utal, akik az empirikus filozófia elveit megemésztet
lenül akarták a katonai vezetésben alkalmazni. 

387 „Aki ebben a vázlatban a vezérkar szervezésének alapgondolatait keresi, 
s túlteszi magát néhány jelentéktelen - az idők folyamán megváltozott 
- tételen, fel fogja ismerni ezeknek a nézeteknek helyességét és helyt
állóságát. Évtizedek teltek azonban el, míg ezek az elvek érvényre ju
tottak és alkalmazásra kerültek." (A szerző eredeti megjegyzése.) 

388 Scha:unnbitrg-Lippe-Bückeburg, Friedrich Wilhelm Ernst (1724-1777) 
német tábornok, majd 1761-től portugál hadvezér. Felépítette a wil
helmsteini erődöt és híres katonaískolát alapított Portugáliában. 

389 Robins, Benjamin (1707-1751) angol matematikus és fizikus. Erődíté
sekkel és a tüzérség kérdéseivel is foglalkozott. 

390 1-Iarrison, John (1693-1776) angol órás. Az első, tengeren is használ
ható, hordozható óra elkészítője. Ezt a szerkezetet a földrajzi hosszúság 
meghatárnzására is lehetett használni. 

391 Primasens-i csata, 1793. szept. 14. Moreau tábornok, a francia Mosel
hadsereg parancsnoka és a porosz hadsereg között. A rosszul képzett, 
rosszul vezetett francia hadsereg nem tudott eredményt elérni, a poro· 
azok viszont nem tudták kihasználni ezt az előnyt. 

392 Kartács - kisebb (600 lépésnél kisebb) távolságra levő élő célok le
küzdésére használt tüzérségi lőszer . A fém vagy kartonhüvelyben levő 
kis, 45,8 gr-os golyókat a lőportöltet nagy sebességgel röpíti ki az ágyú 
csövéből. A cső elhagyása után a golyók viszonylag nagy területet 
szórnak be. Ma már ritkán használják. 

393 Böckler, George-André (1745-1807) német építész és mechanikus. 
394 Scheel, Henri-Othon de (1745-1807) német tábornok és katonai író. 

Emlékirnta: ,,Mémoires d'artillerie contenant l'artillerie nouvelle" cÍ· 
men Koppenhó.gában jelent meg 1777-ben. 
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395 A XVII. század első felében aI kult k' F · . 
melyet a XIX század k" ,.a I ranc1aorszagban a kovás puska 
lyuk előtt ki . o#zepe1g használtak. A cső oldalába fúrt gyúJ'tó~ 
.. .. s vasserpenyo volt, amelybe elsülés lőtt fin # 
ontottek. A serpenyőt tengel k „ ül t e omszemu lőport 
szélén acéllap állt felfelé Ez ytóbobr, lorgath~~ó fedél födte, melynek 

k , ,, w • u 1va szemkozt volt a k k " l a „ ovat (tűzkövet) t artotta A " a as , me y 
kakasra ható rugót működésbe h. tratvtaszkhátrasz?rítása által egy, a 
be k oza O , a akas elore csatt t é k „ 

n a ova az acéllapra ütődött. E ált l , an s e oz-
és az összeütközés közben keletke :t ~:á!erpenyőfed_él hátraszorult 
az ott levő lőport fellobbantottákze sz1 a serpenyőbe repültek és 

396 Tempelhoff Geor F · dr' h · 
író. Munkái: Pr~ci~e é~°me~t:r-1~07) Forosz tábornok és katonai 
in~é~ie; Bombarclier prussien (::be:nf:g~:t/e.{:' grabnllid~ur _finie et 
Histo1re de la guerre de Se ozi a a sztikával); 
6. köt.) pt ana en Allemagne. (Berlin, 1782-1801. 

397 Felemeléssel. 
398 „A francia hadseregben most - Doua k' é 1 . 

súlyú 4 fontosak mellett újból 26 k 1~ I\r ete'. ellenére - a 600 font 
zettek be! Lespinas.se 4100 font , a ,1 r osszu 1100 font súlyút ve
seregnél!" (A szerző megjegyzése~fyu 16 fontos ágyúkat akar a had-

399 „Ha egy kocsi valamelyik d b' 
~ndokol~a, hogy mindjárt me;rteh e~~~ft:S:ie~s~:rd!ltörik,tég nem 

:i:~:t~: e:::~~ő'.:[:g!:1 :e!ttt ?ezen·~ hibá:? ;:1~ áJ[It.:e~ 
venni a gyakori megújítás hátrrn~át a ~ö Vég~é: Éli;,dem~s-e figyelembe 
(A szerző megjegyzése.) nnyi s e onye1vel szemben?" 

400 L. 388. sz. jegyzetet. 
401 Belúlor, Bemard Fore de (1693-1761) f· . .. 

megteremtöJ'e K'tW ő h d é .. . ianma mérnok, az aknaharo · 1 un a m rnok1 munkák t f •t Le · des fort!fications. (1735) a 1 
• gismertebb: Traité 

402 Parabolikus-euklidészí geometri . . 
az Euklidész-féle a. 8; geometnának az a rendszere, mel 
épül fel h t· XI. (V.) posztulatummal egyenlő értékű feltevésey 

, ogy 1. egy adott ponton ke • t"l n 
egy párhuzamos egyenes húzható. iesz u 'egy adott egyeneshez csak 

403 „Az első tüzérségi iskolát Franciaors á b 
D~ua~-ban-}gen töké~etlen volt, 1720-b:if t;:be;6i~9f~tá~tttták fel 
~ r )celszerubb szerv'i határozványokat kaptak" (A szeoőa 's~ost 
zese. · rz megJegy-

404 Az osztrák örökösödési háborúról 
Poroszország Franciaorszá B . van szó, mely 1741-1748-ig tartott. 
és Szardlnia háborúja Aus ~• , ai~rors!ág, Szá~zország, Spanyolország 
Oroszország az osztrákokat t~!i e e:, háboruban Nagy-Britannia és 

405 "Virgin: A ma i ü es é oga a. 
védelme. Stockho~ 1/ :eves ~ámf~ásokkal semlegesített erődítések 
(A szerző megjegyk) · v· _on; ~bert: A merőleges erődítés." 
Részt vett az osztrák örökösört?ihá~ ~tn Bernhard svéd tábornok. 
mokban és 17 l-ben Stockhol sb1 k'rdu an a németalföldi várostro-

m an 1a ta tapasztalatairól: ,,La dó-
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fense cles place~ mis en équilibre avec les attaques savantes et furieuses 
d'aujourd'hui" - A mai okos, ügyes és heves támadá,sokkal semlegesí
tett erődítések védelme. 
Montalembert, Marc René (1714-1800) francia mérnök és tábornok. 
Részt vett az osztrák örökösödési és a hétéves háborúban. Főként az 
erődítmények ostromával foglalkozott; gazdag tapasztalatait több mun
kájában fektette le. Első munkája „La fortification perpendiculaire" 
(Merőleges erődítés). (1776) Nagy feltűnést keltett, az eddig uralkodó 
Vauban-féle erődítési elvekkel ellentétes nézeteket vallott. 

406 Gibraltár híres ostroma 1779-1782 között, amikor Spanyolország és 
Franciaország nagy erőfeszítésekkel támadta a szárazföld és a tenger 
felől, de az angol és a hannoveri csapatok szilárdan tartották magukat, 
s végül a támadás feladására kényszerítették az ellenséget. 

407 Bergen op Zoom németalföldi város, ide vonatkozó ostroma 17 4 7. IX. 6. 
Az osztrák örökösödési háború során a franciák foglalták el. 

408 Schweidnitz sziléziai város, a hétéves háborúban többszöri ostroma 
1757-1758; 1761-1762-ben. 

409 Tóth Ferenc (Fran~ois Tot) (1733-1793) magyar származású francia 
tábornok és hadmérnök, apja, Tóth András a Rákóczi emigrációval 
keri!ilt Franciaországba. Tóth Ferenc a francia követ titkáraként 1755-
ben Konstantinápolyba ment, megtanult törökül, és kitűnő szolgálatot 
tett a francia diplomáciának. 1767-68-ban a krími tatár kán udvará
ban volt követ. 1770-ben III. Musztafa szultán rábízta a Dardanellák 
védelmét a közeledő orosz hajóhad ellen. E feladat sikeres teljesítése 
után a szultán utasítására Tóth felépítette a Dardanellák állandó erő• 
dítéseit ís. Ezt új erődökkel és ütegekkel oly mesterien oldotta meg, 
hogy a Dardanellákat a kortársak bevehetetlennek tartották. Érdeme
ket szerzett a török hadsereg újjászervezése terén ís. 1781-ben visszatért 
Franciaországba, a forradalom idején pedig 1791-ben Svájcba emígrált, 
majd hazajött Magyarországra. Francia nyelven írt emlékiratai: Mé
rnoirs sur les Turcs et les Tatares - három kiadásban jelent meg: 
Amsterdam, 1784; Paris, 1785; Maastricht, 1786. 

410 A kamaraágyúk 50 kg súlyú vasgolyókat lőttek ki, a kamara szolgált az 
ékkel rögzített lőporoshüvely befogadására. 

4.11 Suvalov - Oroszországban a hétéves háború idején bevezetett ágyú. 
Rossz hatásfoka miatt a háború végén kivonták a használatból. -
Suvalov, Pjotr Ivanovics (1710-1762) orosz tábornok, jelentős re
formokat hajtott végre mint hadügyminiszter a hadsereg újjászerve
zésében. A róla elnevezett ágyú bevezetéséről ismert. 

4.12 „Még a francia hadseregből is, mint pl. Móric szász gróf hadseregéből 
1744-47-ben, annak ellenére, hogy ez a nagy hadvezér ezek előnyét 
nem ismerte féhe." (A szerző megjegyzése. ) 

4.13 Tilsiti béke, 1807. júl. 8-9. Franciaország és Oroszország, valamint 
Franciaország és Poroszország között kötötték meg. 

414 1808-ban apóleon megszállta Spanyolországot, és trónjára testvérét, 
Józsefet ültette. A spanyol nép elkeseredett és szívós harcot folytatott 
a francia uralom ellen. 
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415 A bibliából eredő szállóige: ,,Aki énvelem nincsen, ellenem vagyon." 
Máté 12., 30. 

416 A rómaiaknál a meghódított városokat jelölték így, amelyeknek római 
polgá.rjoguk és saját kormányzatuk volt. Önkormányzattal rendelkező 
város. 

417 Gneisenau itt a Tugendbundra (Erényszövetség) céloz, melyet 1808-ban 
alapítottak Lelkes porosz hazafiak. Titkos célja a francia iga lerázása 
volt. 

418 Nürnberg ugyanis a harmincéves háború idején szövetségben állt a svéd 
királlyal, s a város a közelében megerősített táborban állomásozó svéd 
hadsereget gazdag készleteiből ellátta élelemmel. 

419 Sertoriu,<J, Quintus római hadvezér a polgárháború idején Marius híve 
volt. Annak halála után Hispániában vette fel Sulla ellen a küzdelmet. 
Ig~zságos bánásmódjával megnyerte a maga részére a hispániai népeket, 
és 1. e. 82-72. között sikeresen védelmezte Hispániát Sulla hívei ellen. 
72-ben összeesküvés áldozata lett. Halála után Cnaeus Pompeius hama
rosan helyreállította Hispániában a római uralmat. 

420 (Claudius) Civilis Julius a római birodalom ellen felkelő batávok sza
badságharcának volt a vezérei. sz. 69-71-ik évben, az Alsó-Rajnánál. 

421 Armini=, a cheruszk törzsszövetség fejedelme, az i. sz. 9-ik évben, a 
teutoburgi erdőben nagy győzelmet aratott a Varus vezette római 
légiókon. 

422 III. Frigyes \ 'ilmos (1797-1840) és Lujza királyné. 
423 Alá.írás és keltezés nélkül, Gneisenau keze írásával, 1808 nyarán. 
424 „A tenge:rel határos országokban_ a katonai erő e két részen kívül még 

fi~ttával 1s i:endelke;het, amely sz1~tén a hadseregre és a hajókra oszlik. 
Mindaz, amit az elso rész Lényegérol fogunk mondani, hasonlóan vonat
kozik a másodikra is, azzal a különbséggel, hogy e sajátos részhez tar
tozó tudományok mások lesznek. Nem ismervén a tengerészetet, ezekkel 
nem foglalkowm." (A szerző megjegyzése.) 

425 Castrametatio_-:- -~bban az időben a hadművészet része, amelynek célja 
a táborhely k1;elolése és a táborban elhelyezett csapatok biztosítása. 

426 Davidovnak ez a tanulmánya a „Katonai jegyzetek" között foglal he
lyet. Davidov írásai az 1 12. évi orosz-francia háború partizánharcal
ról jelentős dokumentumai az orosz nép Napóleon elleni harcának. 
Közvetlenül a borogyinói csata előtt Davidov Bagratyion tábornok köz
vetítésével javasolta Kutuzovnak, az orosz hadsereg főparancsnokának, 
hogy használja fel a partizántevékenységet Napóleon hadtápvonalai el
~en. Az oros_z hadvezetőség elfogadta a javaslatot, és partizánharcot 
mdított ~szmt az ellenség hátába küldött könnyűlovassággal, részint 
a hel!beb lakosságból alakított partizáncsoportok segítségével. 

427 ~aloJaroszla"'."ec. Xapóleon a háborútól nem sujtott déli területen akart 
Vfsszavonuln1, ezért i'~oszkvá.t elhagyva, a szmolenszki országútról le
tert, és Kaluga felé tort. Kutuzov azonban falojaroszlavecnél l 12. 
október 24-én , heves csatában, visszavonulásra kényszerítette Napóleont. 

428 ,,~ -~e~nevesebb szerzők műveiben is találkozhatunk e tárgyban eléggé 
külonos véleményekkel. Például Balbi szerint a földrajz és a statisztika. 
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közötti fő különbség abban 1·ejlik, hogy az előbbi általános ismeretekre 
korlátozódik, az utóbbi pedig szeret elmerülni a részletekben. Néhányan 
a földrajzot egyenesen a statisztika ágának vagy részének tartották 
(Donnant, De Luca, Playtair stb.), mások ellenkezőleg, összetévesztet
ték a statisztikát a politikai földrajzzal." (A szerző megjegyzése.) 

429 „fgy például n, természettudós a földrajzban adatokat talál az 01·szágok 
különféle fizikai tulajdonságairól, termékeiről, természeti jelenségeiről, 
de ő már saját meghatározott céljának szemszögéből tekint ezekre az 
adatokm: elemzi, összehasonlítja a világ különböző pontjain megnyil
vánuló természeti jelenségeket, s ez esetben ezek az adatok a természet 
általános töl'vényeinek megismerését szolgáljnk." (A szel'ző megjegy
zése.) 

430 llitmboldt, Alexander von (l 769-1859) német természettudós. A termé
szeti és leíróföldrajz egyik úttörője. 

431 Ritter, Karl (1779-1859) a berlini egyetem tanárn, n tudom,\nyos föld
rujzkutatás egyik első képviselője. 

432 „Com·ing ( 1660) elsőnek kezdte ta,nítnni u statisztikó,t Németországban, 
bár magát az elnevezést ennek a tudománynak a következő évszázncl 
dernkán csak Achenwall adta (1749). Egyébként abban az értelemben, 
a,melyben Conring és Achenwall tanították, a statisztika mnr jóval 
korábban létezett. Nemcsak, hogy a XVI. és XVII. században a külön
böző államok állapotáról és szervezetéről megjelent néhány mű (Itáliá
ban Balducci, Urano, Sansovino, Ventura, Botero és mások; Német
orszngban Eneus-Sulvius; Hollandiában ,Jean de Laet; Franciaország
ban Pierre d'Avity), hanem már az ókoriak is ismerték az ilyen jellegű 
kutatást rcspublicn,, mottia publica néven." (A s7,erző megjegyzése.) 

433 „Achemvall, Gottfield (1719-1772) német jogász és statisztikus, a sta
tisztikát valamely állam olyan tényleges nevezetességei összességeként 
határozza meg, amelyek az államrendsze1·t alkotják (Stnatsvel'fossung). 
Ezt 11 meghatározást mngáévá tette Schlözer, Heim és Zjablovszkij. 
Sok szerző , Conring példája nyomán, a statisztika tárgyánnk egyszerűen 
egy adott állam ó,llapotának vagy tulajdonsi\ga,inak ábró.zolásnt tnr
totta, s magát nz elnevezést is n, lntin 11/atits-ból szármnztatta (Muder, 
Sprengel, De Luca,, ,Toll és mások). Más szerzők pedig az elnevezést a 
német Staat szóból vezették le, és astatisztiknn az államrendszer leírá.sát 
érteLték (Römer, Meisel, Hess). A statisztika céljában egyesek a nép 
általános jólétének (felicitns). Mások csak anyagi jólétének (Sinclair·, 
Gioin), ismét mások n,z állam erőinek és hatalmának megmutatását 
tnrtják (Peruchct, Mannert, Donnant, Fischer); Schubert egyes civili
zációk esetében kiterjesztette a statisztika célját az állam belső és külső 
életére, s hnsonlóképpen Hasscl is . Végül Bntte nz Achenwall által 
létrehozott tudomó,nynak a lehető legtágabb meghatározását adta: 
rnzoknnk az adatoknak rendszeres leírása, amelyekből helytállóan ki
derül, hogy az állam milyen mé1·tékben valósítja meg célját valamely 
meghatározott, jelen időnek vett időpontban<<." (A szerző megjegy?..ése.) 

434 Sclmabel n, stntisztikt\t „az állam vezetésének művészetét szolgáló té
nyek loír-ásá"-111\k tartott,,. Schnitzler ugyanilyen értelmű rnegha,táro-
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~ást ad, c~ak 1:em i~yen e~yoldalúan: '!La statis~ique est l'exposé scienti
fique d~s u~térets d1vers d une populaL1on orgarusée en société politique." 
(A statisztika egy meghatározott politikai formációban a lakosság kü
lönböző érdekeinek tudományos általánosítása.") (A szerző megjegy
zése.) 

435 Lásd Zsuravszkij füzetét: ,,A statisztikai adatok forrásairól és felh11sz
n_álá~áról." More~u de Jono~s köv~tkezőképpen határozza meg 11 sL,1-
t~szt1kát: ,,La science des fa1ts somaux exprimés por les termes unme
r1ques.,',' (,,A számokban kifejezett szociális tényezőkről szóló tudo
mány. ) (A szerző megjegyzése.) 

430 „A természetben minden számításnak és mértéknek van aláveLve s 
ezért többé-kevésbé minden tudományban van matematikai elem• 'c1e 
ebből még nem következik, hogy minden tudomány a 1müem~Lik1\ 
ré~zévé kell váljék." (A szerző megjegyzése.) 

437 N_iemam~, August Christien Heiru-ich (1701-1832) német publicista. 
F1lozófia1 neveléstani és statisztikai munkái koráb11n népsze1·űek vol
tak. 

438 „Láthattuk, hogy az új iskola szerzői elvetik a tudományhoz L11rLozó 
el~élet lehetőségét. Tulajdonképpen 11 tudomóoy elmélete a tnclomúny 
célJának, tartalmónak, rends1.erének, módszereinek, fonfüminak sLb. 
kutatása. Ebben _az értelemben az elmélet olyan bevezeLője minden 
t~1do!nánynak, mint annak története és irodalma. Jfo azonb,m a st.a
t1szt1ka elmélete azt _jelentené, amit az Achenwall iskolájáho7, t.urt.ozó 
szerzők tartottak ~elole, azaz, h11 magában foglalná azokat. a lÖl'vénye
ket, a_melyek ~lap_Jún egy n1eghaliirozott ,\llam adott időre vonat.kozó 
adatu,t a_ statisztikusnak tanulm{myoznio. kell, akkor, tern16szelesen, 
megleheto'.'9n fur?93 l~nne egyugyano.wn tudományt elméletl>ől ós gya
ko1:latból_ osswá.lhtam. ~bbe!1 a voll[1Lkozásbon Niemann új if1koltíjtínuk 
teljesen igaza van. ~mit viszont szemére kell vetniink, az az egyik 
tó.rgy elnevezésének onkéoyes ó.truházásrt egy másik tó.,·gyrn. Az álL,t· 
~ánosan elfogad~tt _ha~ználat s_zerint ~zt szoktuk mondani: ilyen Ófl 
ilyen állam stat1szt1kú;a, o. mai vagy ilyen és ilyen kor staliszt.ikó.jn. 
II~gyo.n lehetséges ugyanezzel az elnevezéssel illetni egy elméleti t.11do-

„ manyt, az általános és változatlan törvények kutatását? ltt, ugynnis 
újra a visszaélés és az elnevezés ellen harcolunk, mint előbb már n. 
geográfia vo_nat_kozásában. Még ennél is inkább fel kell figyelnünk n.rrn, 
hogy a statisztika elnevezést annak csak régebbi elmélete szó.mám s,t
játitva ki, Niemann iskoló.ja túlságosan alárendelt szerepre kárhozlitLL,L 
1~ tA.uulmányozás azon teri\letót, amelyet ó.llnmvezelésnek nevezett,. 
Ennek oka abban rejlik, hogy sokan n tények kutntá..qo. sorún az n.dntok 
összehasonlításából más logikai következtetéseket, mint az álLoló.nos és 
változatla~ törvényeket, nem engednek meg levonni, nem látják n. 
~ondolk~das menetének fokozatosságát az egyszerű tapaszt.nlatt.ól, meg
hgyeléstol az _általános törvényig. A polit,ikai tudomó.nyokl>an ez n.z 
átmenet ~½otJa a törté~elem és a statisztika pragmatizmusát,. l fa pedig 
1, geogrM~ai, e~nográfü~1, topográfiai, jogi adatok, a krónikák tényei és 
eseménye,, a v1lágkrómkf\ stb. mintegy nyersanyagil.ul Rzolgó.lnak n t,iit'-
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ténelmi 61:1 sto.Lisztikai tanulmányozásnak, akkor maga ez a tanulmá
nyozási mód azt a második lépcsőt alkotja, amelyen át a gondolkodás 
az elmóleL súntjére emelkedik. Ebből következően a sLatisztikának, 
óppögy, mint a Iilozófiai töl'Lénolemnek, igen fontos és tiszteletre méltó 
célja ós eléggé nehéz feladat.a van. Ennyi elég ,ihhoz, hogy megvédjiik 
a statiszLikáL az új iskola támadásait.ól és no engedjük letaszítani a 
pus:tLa Lénybeli adat.ok kategóriájába, amelyek mintegy csak a köz· 
ígazgat.ási gyakorlat. szá.mára sziikségesek." (A szerző megjegyzése.) 

439 „Ha békét akarsz, készi\lj a háborúm." (A szerző megjegyzése.) 
440 Jomini: Hadművészet.i vázlatok (Prócis de l'art de la guerre) című 

művóben cmlíLi (I. k. 82. p.), hogy a katonai statisztikán a köveLkezőt 
kell Ól'Lení: ,,la connaissance aussi parfait,e que possible de tous les 
ólément.s de puissance et de tous les moyens de guerre de l'ennemi que 
l'on est appelló a combattre" (az ellenség katonai ereje összes alkotó
elemeinek és hadviselési eszközeinek a lehető legtökéletesebb ismerete). 
(A szerző megjegyzése.) 

4 J I A mai kat.onai terminol6giában: hadművelet,i művészei,. 
442 „Tuclomásom szerint igen kevés mű foglalkozik a kérdéssel; az egyedi\li 

munka, umelynek címe is ez, lfoyclen Ohatelet Katonapolitikája (Paris, 
J 7!i7). Ebben ilyeneket olv>1Rhatunk: ha egy hadsel'eg át akar menni 
egy kőhídon, előbb vizsgálják meg ácsok 6s épít.észek; továbbá, hogy 
Darius nem szenved vereséget., ha hadseregének csak felót alkalmazza! 
!lfaizeroy, al>ban a részben, amit a háború dialektikájának nevez, ha
sonlóképpen igen bízonyt.alan eszmókeL fejt ki. Lloyd jutott legtovabb 
a kórdésben, munkáj,L azonbun milyen sok kívánnivalót hagy maga 
ut.án, 6s mennyire megcáfoltak 1792-1815 hallatlan eseményei!" 
(A szerző megjegyzése.) 

4.43 „A 41. cikkelyben magyarázom majd, hogy mi késztetett arra, hogy a 
logisztiká.ból előbb másodlagos szempontok alupján beszéljek; remélem, 
Letszeni fogmtk azok az új szempontok, amelyek szerint újból vizsgálat 
nli\ veszelll a kórdésL." (A szerző megjegyzése.) 

444 l!JBpoz y Mina, Francesco (1781-1836) spanyol t{ibornok. 1808 utan 
egyik legeredményesebb gerillaparancsnok. 1819-ben kiszorította Na
v11rrából a, franciákat. 1814 után mint a háborús ellenzék egyik veze
t,ője, szemben állt. Ferdinánd zsarnoki urnlmával. 1823-ban hősiesen 
vóclle BarnelonáL a franciák ellen. 1834-ben r,. karlisták ellen harcolt.. 

445 „Ez a vítlaszom Proket.er őrnagy úrnak, aki közismert képzettsége 
ellenére azt hiszi, hogy a k>1Lonapolitika nincs haLással a hadművele
tekre, ós hogy a háborút mindig egyformán kell megvívni." (A szerző 
megjegyzése.) 

H!i 1704-ben a szász w-alkod6ház kihalása után az egyik tr6nkövetelő, 
Ponio.Lowski Szaniszló ll. Katalin cárnőhöz fordult. segítségért. Ez adott 
lehet.őségeL arra, hogy Oroszország először beavatkozzék Lengyelország 
hadügyeibe, majd 1792-ben új alkoLmányt akar Lengyelországra kény· 
szeríleni, ami az ország függetlenségének elvesztését jelentet.te volna. 
A lengyel nép felkelése ellen Poroszország, Olaszország és Ausztria szö· 
vetségre lépett, s először 1792-ben, majd 1793-ban, végi\l a Koseiuszko 
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vezette felkelés leverése után, 1794-ben felosztották maguk között Len
gyelország teljes területét. 

447 „Abszw·d dolog lenne hinni ubban, hogy lehetséges tökéletes politikai 
egyensúly. Csupán viszonylagos és megközelítő egyensúlyról lehet szó. 
Az egyensúly fennturtójának elve legyen a politika alapjL1, aminthogy 
a lehető legnugyobb erőbevetés u döntő poulon - a hábol'l'1 fő rendező 
elve. Mag{1tól értetődik, hogy a tengeri egyensúly lényeges része 1tz 
európai politikui egyensúlynak." (A szerző megjegyzése.) 

448 ,Jomininak kétségtdenül igaza vun, ,1zonban figyelembe kell vennünk, 
hogy az l 05-ös katasztrofális vernsóg ut1\.n uz osztrák hadsereg egyál
L11lán nem vehette fel u versenyt u francia sereggel, s nem vulószínű, 
hogy beavatkozása döntően megv,l.ltoztatt,1 volna a hadihelyzetet. 

440 (Willium) 1''ermor, Villim Villionovies (1704-1711) skót szÍ11mm-:ású 
orosz t,\.bornok. A hétéves háború egyik legeredményesebb hadvczérn, 
1757. ,1.prilis 19-én Gro -,fogersdorlfnó.l győzelmet umtott IL Frigyes 
felett. 1763-ban a szmolenszki katonai keriüet parancsnoka. 

450 Szaltyikov, Pjotr zemjonovics ( 1608- l 772) orosz tábornugy. Az orosz 
lmdsereg főparancsnoka a hótóvos h,l.borúbun ( 1750- 1703). 1750-ben 
Kunorsdorfnál döntő vereséget, mórt 11. Frigyesre. 

451 Mó1'ic szász választófejedelem (umlkodott 1521- 1553) protcijtíms 16-
térn V. Károly császárt tfünogatta a schmulkuldoni hí1borúb1111. 1552-
bon 11zonban váratlunul ellene fordult, s 11 protestánsok számí1m kedvező 
m gegyezésre kényszeríteUe. 

<l52 11. Victor Amadeua (1606-1732) szicília királya (17[3-1720), Rz,í rdí 
nit1 kinUya (l 720-li30). Kezdet,bm n francia polilik11 híve, t 703 no
vemberében azonban nyíltan XIV. Lajos ellen fordul, az utrechti bókú
ben (1713) Szicíliát kaptn, 1720-ban el kellett osztnniu SziciliítL. A 
szárd-piemonlei kfrályság megnlttpíLójn. 

453 KambüBzész perzsu király (urulkodott i. e. 529-522). FolytLLttn Kürosz 
hódításait. l. e. 525-bcn lx-vonult, Egyiptomba, és hosszú óvszí1:i:udokm 
véget vetett a legősibb kultún'tjú ország l'üggetlonségónek. Núbiai (ma 
Szucl,ín) hadjáratai azonban kudarcot vallottuk. 

454 1. Dáriu8 perzsa király (urnlkoclott i. o. 521-4 5) n per:t.1:11L birodalom 
legnagyobb hódítója. , · regei 11zonban i. e. 400-ben Marnthórn1ál vore
ségot szenvedtek a görögöktől. l. o. 48tl-ban lll1djárntoL indított II dól
orosz sztyeppen élö nomád szkíL11 törzsek ellen. Ezek csapcl,íb11 cs,tlL{,k 
ós seregével együtt mcgsemmisítottók. 

455 Crassus, Marcus Licinius (i. e. 114-53) rómui államférfi. Részt vett 11 

Spartacus felkelés leverésében (i. e. 71). I. e. 60-ban Cuc-sunul és Pom· 
peiussal megalapították uz első triumvirátust. 54-ben konzul, konzul
sága leteltével Asia tartományt kapta. Szerencsétlen hadj árntot vezeteU 
a parthusok ellen, a vesztes csatában muga is eleseLL. 

456 l l. Julianus római császár (uralkodott 355-303). 357-beu Strassburg
m'll legyőzte a Galliába betörő alemnnnok1tt. 362-ben azonblm voresóg •t 
szenvedett a perzsáktól. 

457 VII. Ferdinánd spanyol király a refonnpárt ellen vódekezé8ül fruncia 
segítséget kért. Angoulíime herceg vezetésével 100 ozer főnyi francia 
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eereg tört be Spanyolországba, és leverte a belső megosztottság követ
keztében alig védekező spanyol hadsereget. VII. Ferdinánd francia 
szuronyokra támaszkodva kegyetlen bosszúhadjáratot indított a libe
rálisok ellen. 

458 'l.'ermészetjog. Minden időben és körülmények között érvényes jog, el
móletót o. XVII. században Grotius dolgozta ki. A természetjogrn való 
hivatkozás a francia forrndalom egyik legfontosabb ideológiai fegyvere 
volt. 

459 ,Jomini itt az 1828-ban kirobbant orosz-török háború eseményeire utal. 
400 Demars - démarche (fr.) diplomáciai fogalom; egy vagy több állam 

kivánságuinak vagy követeléseinek követ útján, hivatulosan tfüténő 
előterjesztése. 

461 A franciaországi vallásháborúk befejező része (1585-1598) 1 V. Henrik 
(umlkodott 1589-1610) győzelmét hozLu a spanyol segíLsógre ti'11nasz
kocl6 Guise párttal szemben. 

4fi2 Ancelot, Jaoques Arsene FraDl1ois Polycarpe (1794-1854) francia író. 
,Jomini itt Louis IX. (Paris, 1819) című drámájáról tesz említést. 

463 IX. (Szent,) Lajos francía király (uralkodott 1226-1270). Hosszú ural
kodása nlatt sokut tett a királyi hatnlom megerősítéséért, pártfogolta a 
művészeteket és a tudományokat. 1248-1250-ben és 1270-ben siker· 
tclen kernsztos hacljámtokat vozetet,t, Egyiptom ellen . 

464 „GonclolhaLjl'lk, hogy mindezt csak 1mgy államokra vonatkoztatom." 
(A szerző megjegyzése.) 

465 A vendée- i ellenforrudalmi felkelés 1793-tól 1798-ig tartott. 
JPederalisták: 1703-1704-ben a Gironde-párt politikai programji'1t valló 
ellenforrndalmi csoportosulás Dél-Franciaországban. Lyont és Toulont, 
11 mozgulom központjait csak komoly erőfeszítések ár{m vették be 11 
közt{11·s1\sági csupatok. 

466 Dumow·iez, Charles Frnn1;ois (l 739-t823) francia tábornok. Nemesi 
származású, a királyi hadseregben is tábornok. 1792-93-bnn n fland
riai hadsereg parancsnoka. EleinLe sikeresen, l?.arcol az ?sztrfkok ~l!en: 
azonbt1n 1703 végén áLáll az angolokhoz. Kosobb nem Játszik polit1ka1 
szerepet,. Angliában hal meg. , . . , 

467 Louis Antoine Boiu-bon, Anyouleme hercege (1775-1844) (mnc1a allam· 
férfi és hadvezér. Katonai pályáját Wellington nlatt kezdte Spanyol
országban. 1823-ban a VII. Ferdinánd ~negs.egí~ó~ér~ küldött francia 
hadsereg parancsnoka. 1824-beo a francrn tron 01·oko~e lett. 1830-ban 
u Bow·bonok elűzésével újból száműzetésbe kónyszemlt. 

468 „ Voltak ugyan hibák politikai, katonai és admini~ztr·á?iós ~zempontból 

1 
egyaránt, azonban úgy hírlik, hog~ ~nnek ok~t a, foha~tszá~ásokr?l 
sohasem hiányzó klikkek voltak. Külonben a s1kero1·~ Gu1llem11:~o.t tii;· 
bornokot illeti a dicsős6g, aki a herceg mellett a hadmuveleteket 1rany1· 
totta. A spanyol nép után a siker főleg neki köszönhető." (A szerző 
megjegyzése.) 

409 Utalás az 1820 óta ta1·tó spanyol belviszályokrn. 
470 VII. Ferdinánd spanyol király (1784-1833, uralkodott 1814-1833) 

1808-bau fellázadt atyja, IV. Károly ellen, e polgárháborút használták 

677 



ki a franciák, hogy Spanyolország ügyeibe beavatkozzanak. Kegyetlen 
abszolutisztikus uralma 1820-ban, a liberálisok felkeléséhez vezetett. 
Uralkodása alatt a dél-amerikai gyarmatok is elszakadtak Spanyolor
szágtól (1821 után). 

4 71 „A későbbiekben lá.lni fogjuk, hogy nem szabad összetéveszteni tl nép
felkeléssel kapcsolatos javaslatunkat a kormányok által szabályzott és 
intézmények által előírt nemzeti védelemmel." (A szerző megjegy• 
zése.) 

472 A svájei-bmgundi háborúk 1476-1477-ben folytak le, s a svájci gya• 
logság megsemmisítő győzelmét hozták az Európa egyik legjobb had
seregének tartott burgundi lovagsereg felett. 

473 Catalonia-tartomány Spanyolország észak-keleti részén, székhelye B,ir
celona. A catalanok elszakadási mozgalma 1712-ben a spanyol füökösö
dési háborúkhoz kapcsolódott, a catalanok a spanyol nép többségének 
támogatását élvező V. Fülöppel (XIV. Lajos unokája) szemben Károly 
osztrák főherceg (1712-1740), magyar király mellé álltak. 1808-ban 
IV. Károly, majd a. betörő franciák ellen harcoltak. 

4 71 „Vendée-ban az egyes birtokokat elválasztó sövónyok és árkok oly 
nagyok, hogy minden tanya külön erőd, amelynek akadalyain csttk a 
helyi lakosok tudnak áthatolni." (A szerző megjegyzése.) 

4 7 5 J\forea - a görögországi Peloponneszosz 1elsziget középkori elnevezése. 
Lakói a XV-XVI. században velencei támogatással hősiesen védekez
tek a török hódítók ellen. 

476 Maria Christinaspanyol kfrálynő (1806-1878) nápolyi királylány, VTI. 
Ferdinánd negyedik felesége (1828), 1833-1840 között rógensként 
Spanyolország malkodója. 

4 77 „A népi felkeléseket, ha nem kapnak túmogaLáaL fcgyolmozoLL sodmd· 
seregektől, könnyen le lehet verni. Bár sokáig elhúzódhaLnnk, minL 
póldaul a vendéo-i felkelés, azonban som o,z invazióL, sem pedig a hó
díLá.st nem akadályozhatják meg." (A szerző megjegyzése.) 

478 Sou/t, Nicolas ,Jean-dc-Dieu (1760-1851) Dtümáoia hercege, francia 
marsall. :Falusi jegyző fia, őnnester a régi hadseregben. 1799-ben tábor
nok a zürichi francia hadseregben, 1800-bnn hadoszLályparancsnok 
Napóleon itáliai seregében. Egyike a legképzettebb és legtehetségesebb 
francin marsalloknak. 1 04-ben marsall és hadtcstpr1rn11csnok. Auster
litznél, ,Jénánál ós Eylauná.1 kitünteti magát. 1808-ban Dalmácia her• 
ocge Bonaparte József spanyol király katonai tunácsudója. Az cls6 
Bourbon restauráció alat.t hadügyminiszter. 1815-bon ismét csatlakozik 
Napóleonhoz, aki vezérkari főnökévé nevezi ki. A Bow·bonok olől 
Bergbe meneküJ. Az 1 30-as forradalom után Lajos Fülöp hadügy· 
minisztere, majd 1 32-1 34 között miniszterelnöke. 

479 .Jomini az 1809-es spanyolországi hadjárat néhány részletét írja le. 
480 La Bomana, Pedro Carlo y Sureda (1761-18ll) spanyol tábornok. 

1808-ban az asturiai hadsereg parancsnoka, 1808. november 11-én ve• 
reséget szenvedett Victor marsall seregeitől. 

481 Beresford, William Carr (1768-1854) angol tábornok és portugal mar
sall. 1793-ban Toulon védelménél kitüntette magát. 1801-ben Egyip-
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tomban, 1806-ban Argentínában harcolt, ahol 1200 katonájával rajta
ütéssel elfoglalta Buenos Airest. 1807-ben az ibériai hadszíntérre vezé
nyelték. Itt több győzelem mellett a portugál hadsereg újjászervezése is 
a nevéhez fűződik. 

4.82 Blake, Robert angol tábomok. Gibraltár kormányzója. 
483 Citeslet, Gregorio Garcie de (1740-1812) spanyol tábornok, a spanyol 

nemzetgyűlés, a ,Junta hudainak paranc~noka. Több veres~get sze!'1ve
dett 11, francii\któl. Köztük 1800. múrcms 28-il.n Madclelmnél Victor 
mars11,lltól. 

4.84 Castagiíos y Aragonus, Francesco Xavier (1756-1852) Bailén hercege, 
spanyol tábornok. 1808. július 13-án Bailénnél bekerítette és e!fogta 
Dupont francia tábomok hadtestét. 1810-ben a régenstanúcs tagJa. 

485 Beding, Alois (1755-1818) svájci származású spanyol lovast:íbornok. 
Lovasrohama eldöntötte a bailéni csatát. 

486 Ba/lasteros Francisco Lopez (1770-1853) spanyol államférfi és hRd· 
vezér. 1808 után több ver·eségct szenvedett. A franciák kiűzése után ,1 
libei·ális ellenzék egyik vezetője. Az 1823-as háborúban harc nélkw adt1t 
fel a Pireneusok átjáróit. 1823. augusztus 4-én a granacl,,i vereség után 
J O OOO em ber·ével letette a fegyvert. 

487 Dibics, Ivtm Ivanovics Zabalkanszkij (Hans Diebitsch, 1785-1831) 
orosz tábornagy. Sziléziai szár·mazású. 1806-ban lépett orosz szolgál11tb11. 
1820-biin vezérk!u·i féínök. Kiemelkedő szerepet játszott az 1828-1829-
es töi-ök háborúhnn. Seregei l 831. május 26-án Ostrol~kánál leverlék a 
lengyel felkelést. . • 

488 Paskievics, !van Fedorovics (1782-1856) orosz tábornok. K1tunt a 
szmolens7,ki és 11 borogyinói csati'tban (1812), valamü:t Lipcsénél (1813). 
Az 1831-i lengyel hábor·ú egyík orosz hadvezére. Ő vezette l1z 1849 
májusában Magyarországra behatoló orosz intervenciós hadsereget. 

480 Az 1831-es lengyel felkelésről beszél ,Jomini. 
490 L. a Bevezetés 90. jegyzetét. 
4 91 Rogniat tábomokra ntal ,To1;1in_i. . . , 
492 A taktika elsajátításához clőszor a peloton 1skolúJát, azutiín a zHszló

~:ljét kell kijárni, végül pedig a lépcsők felfejl?dését l~ell me~tunuln_i; 
ezt követően térhetünk rá a tábort szolgálat kisebb művele~e1re, maJcl 
a. tábortanra azután a menetekre, végül a hadsereg alakzatn1ra. A stra
~égii'tban uzo~1bnn legfelül kell kezdeni, uzaz o. haditervnél." (A szerzií 
megjegyzése.) . .. .. . . 

403 „Azt is mondbutjuk, hogy a ta"k~ika a'.': ut~oz~t, a stmtég111 pechg 
minden, ami az üLközetet megeloz1 és kovet1, kivéve I\Z ostromokat, 
bár bizonyos szempontból ezek is a sLratógi_ához tartoznak, amely rr~eg
határozza, hogy mit kell ostrom alá venni, és hogyan k~ll fed~zrn az 
ostromokat. A stratégia dönti el, hogy hol kell alkalmazm ~z ero~et_; 11, 

logisztika juttatja oda és hely?zi el ott_a c?,apatokat!, a ta~t1ka dont1 el 
felhasználásukat és a végrehaitás módJát. (A szerzo, ~egJegyzése.) . 

494 Itt a hadjárat alatti rajtaütésekről, nem pedig a teli szállások ellem 
~állalkozásokról van szó." (A szerző megjegyzése.) 

4 05 „Bzámos vállalkozás úgy is sikerült, hogy ezeknek az elveknek ellenére 
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ho.jtották végre. Ez o.zonbo.n csak azért következhetett be, mert uz 
ellenség még jobban eltért ezektől az elvektől, és soha.sem akkor, amikor 
helyesen hajtotta. végre hadműveleteit. Egyedül a fegyelmezetlen ban· 
dák elleni harcban lehet veszély nélkül eltérni tőlük." (A szerző meg-

jegyzése.) 
496 „E bírálatok megelőzése céljából talán jobb lett volna, ha ezen a helyen 

teljes egés1liben közöltem volna a hadművészet álto.lános elveiről szóló 
fejezetet, umely bezárja a Traité <les grandes opérations (a 3. kiadásban 
XXXV. fejezet) című művemet. Azonban nyomós okok akadályoztak 
meg abban, hogy megfosszam első művemet attól a fejezettől, amely fő 
értékét jelenti, és a.melyet birálóimnak legulábbis el kellett vohm ol
vasniuk." (A szerző megjegyzése.) 

4.97 „E 20 hadjárat leíró.sa, 60 csatnvázlattal együtt a l-Jétéves háború törté· 
ne/e című, a forradalmi hó.borúkról Irt és Napóleon politikai és 1catonai 
JXLlyafutása című könyveimben tal,\lho.tó." (A szerző megjegyzése.) 

198 „Ez o. meghatározó.s esetleg túls,ígosau kifinomultnnk tűnhet; mégis 
igtiznak vélem anélkül, hogy túlsó.gos nugy fontossó.got tulnjdon[to.nék 
neki. Kétségtelen, hogy egy félórára. mugunkhoz rngudhatjuk a támadó 
kezdeményezést, miközben ,\.ltal:íbcm védekezünk." (A szerző megjegy· 

zése.) 
199 „Mások nktív védelemnek nevezték, ami azonbun nein egészen pontos, 

amennyiben a védelem lehet igen aktív, anélkül, hogy támadó legyen; 
mindazonáltal azt o. szót válrtsztlrntjuk, o.melyik nyelvileg helyesebb." 

(A szerző megjegyzése.) 
500 Quintus Fabitl8 Maximus Cunctaior (i. e. 2 0 ?-203) rómn,i {illn,mférfi 

és hadvezér. I. e. 233-biin és 228-bo.n konznlságot viselt. A trnsimenusi 
vereség után (i. e. 217) diktiitorní vál11sztották. Óvatos, hrtlog1it6 hRd· 
műveleteivel elérte, hogy Hannibál ne tudja kedvező helyzetét kihnsz· 
mílni. E döntést kerülő, óvatos, pusztán o. manőverezésekre épült had· 
viselést már az ókorban „fabiusi cunctntor", vagyis halogató, késlel
kedő strntégiáuuk nevezték. Un,n111ie után (i. e. 2UI) megs1.ervezte Rómo. 

védelmét. 
501 „Esetleg szememre vethetik, hogy barbár v11gyok, mivel vonnbkat 

nevezek el döntő ponln,,k vagy célnnk, holott egy pont nem lehet vonni. 
Felesleges lenne felhlvni olvusóim figyelmét, hogy ti v,1l6só.gban n, döntő 
pont nem geometrini értelemben vett pont, hnnem pusztán nyelvi far· 
mula, amely a hadsereg áltul elérni szándékolt célt fejezi ki. f~s hn, vnlaki 
n döntő pont felett is vitntkozik, mondván, hogy egy pont önmRgábun 
ritkán lehet döntő, akkor ehelyett mondjuk azt, hogy /011/0,, pont, bár 
nem fejezi ki egészen o. benne foglalt gondolatot. Felesleges tulún meg· 
említenem, hogy egy pont csak akkor válik döntővé, ha a Jrnclműveletek 
nbbnn o. körzetben folynuk, 1,hol hatássul lehet eredményükre." (A szer• 

ző megjegyzése.) 
502 „111indez csak a kontinens államainak hudseregeire vonntkozik, nem 

pedig az angolokra, akiknek antwerpeni és oostencle-i bázisnik birtokn· 
b,m semmi félnivalójuk nem lehet a Meuse vonaló.n,ik elfoglulúsa miatt." 

(A sz rzó megjegyzése.) 

G80 

503 ~ bezdi - helyesebben alberedai e1·ődöt Bernkopf kapitán h. . á 
otven emberével hat napig védte óriás•· túl „ l b y arnmsz z-504 A l h , . erove szem en. 
Íite:ra:z~d áborut és mm~en nemzeti háborút kivételként lehet em-
mo atása n:l~~által ~kár. idegen, akár saját szervezett hadsereg tá-

(A 
g ő . a _nep reszleges küzdelme hosszú távon elbukik " 

. szerz megJegyzese.) · 
5
50
°5

6 
JDive_r~ens - a főiránytól eltérő, elhajló mellékirány 

omm1 az 1807-es a p · h 1 . . · kettő mint 1 , reuss1Sc -ey au1 és fnedlandi csatában (mind-
jutó, 's a tilsi~!t;::kén:e~ézta;1c~a győ~elemmel végződött) tetőpontjárn 

•t í . 
1 

v gzodo francia-porosz-orosz háboru' esemé 
nye1 rJa e. · 

507 Bennigsen, Leontyij Leontyevics (1745 1825) ás á 

é
táb?krnagy. lh773-blan orosz szolgálatba állt. 180;_2 fe~r:zá/i;::e.:~1'voo,rsoasnz 
ss1 eresen arca t Nap'l 11 18 2 0 eon e en. 1 -ben Kutuzov vezérkari főnöke. 
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