
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KEZDETI IDŐSZAKA 
ÉS A MARNEI CSATA1 

Szabó László őrnagy 

A beszámoló és a hozzászólások az első világháború igen 
sok érdekes problémáját vetették fel. Mindez azt mutatja, 
hogy meglehetősen sok még a gondos elemzésre és megoldásra 
váró kérdés. 

Az első világháború történetének kutatásával és feldol
gozásával kapcsolatban az utóbbi időben egyre gyakrabban 
találkozunk olyan nézettel, mely szerint annak tapasztalatai 
ma már nem aktuálisak és nem nyújtanak a jövő számára kellő 
tanulságokat. Ezt többek között bizonyítja az a tény, hogy 
amíg a második világháború történetéről számos könyv, cikk, 
tanulmány jelenik meg és számtalan előadás hangzik el, ad
dig az első világháború eseményeinek elemzésével történet
írásunk alig foglalkozik. Pedig az imperializmus korának első 
—• az egész világra kiterjedő — háborúja tapasztalatainak az 
összefoglalása, az adott kor politikai és katonai eseményeinek 
elemzése nélkülözhetetlen segítséget nyújt a jelen és a jövő 
katonai problémáinak a megértéséhez is. Hiszen az imperializ
mus belső ellentmondásai ebben a háborúban jelentkeztek elő
ször a legélesebben, és ebben mutatkoztak meg a háború új, 
gépi korszakának jellemző vonásai. Ezért tartom igen nagy 
jelentőségűnek az első világháború kérdéseinek mély, alapos 
vizsgálatát. 

Az első világháború utáni burzsoá történetírás igen sokat 
foglalkozott e háborúval, de egy sor kérdést — mint például 
a háború valódi okát, az állásháború kialakulásának okait, a 
háború új korszakának jellemvonásait és még számos más kér
dést -— vagy egyáltalán nem, vagy pedig helytelenül magya
rázott. Nem foglalkozott például olyan fontos és lényeges kér
déssel, mint a háború kezdeti időszaka. A háború első néhány 

1 Hozzászólás, Balázs József: Az 1914/1918 évi imperialista világháború stra
tégiájának és taktikájának néhány kérdése c. előadásához. 
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hónapjának eseményeit az ún. „döntő csata" szemszögéből 
vizsgálta. 

Clausewitz tanítása nyomán azt hirdette, hogy a háborúk 
kimenetele egy-két „döntő csatától" függ, és ennek alapján a 
marnei csatát az első világháború további sorsára „döntően" 
kiható eseménynek kiáltotta ki. 

Hozzászólásommal szeretném a történészek — elsősorban 
a hadtörténészek — figyelmét ráirányítani az első világháború 
kezdeti időszaka problémáinak és ezzel kapcsolatban a marnei 
csata kérdésének tisztázására. 

A két világháború eseményei arról tanúskodnak, hogy a 
háborúk ún. „kezdeti időszakának" sajátosságai és törvénysze
rűségei gyökeresen különböznek a korábbi időszakoktól. Ezen 
időszak hadműveletei nagy mértékben befolyásolhatják a 
fegyveres küzdelem további menetét. 

Különösen a XIX. század elejétől a szembenálló felek arra 
törekedtek, hogy a háború kezdetén néhány hét, illetve né
hány hónap alatt az ellenségre olyan döntő csapást mérjenek, 
amely lehetővé teszi a háború mielőbbi befejezését. Itt első
sorban Napóleon 1805., illetve 1806. évi támadó hadművele
teire gondolok, de még inkább megmutatkozik ez az 1866. évi 
porosz—osztrák, illetve az 1870—71-i porosz—francia hábo
rúban. 

A kézműipari korszak utolsó századának háborúiban ez a 
szándék nem válhatott általánossá. A kialakuló imperializmus 
korszakától kezdődően azonban a létrejött gépi nagyipar, az 
új energiahordozók (elektromos energia, olaj) megjelenése, a 
robbanómotorok feltalálása a haditechnika, illetve a hadsere
gek eddig soha nem látott méretű fejlődését eredményezte. 
E fejlődés a háborúk új korszakának — a gépi korszaknak — 
kialakulásához vezetett.2 

Az első világháború már a termelőerők viharos fejlődése 
nyomán létrejött haditechnika széleskörű alkalmazásával kez
dődött és ez még fokozottabban állította előtérbe a szemben
álló felek azon szándékát, hogy már a háború elején — annak 
kezdeti időszakában igyekezzenek a győzelem feltételeit biz
tosítani. Ennek megvalósítása akkor még nem sikerült. Az ak
kori katonai teoretikusok hiába számítottak a háború gyors 
befejezésére, a haditechnika — minden fejlettsége mellett — 
ekkor még nem tet te lehetővé a gyors, nagyütemü hadműve
letek végrehajtását. 

2 A világ acéltermelése pl. 1870-től 1900-ig 0,5 millió tonnáról 28,3 millió 
tonnára emelkedett. Az olajtermelés ugyanebben az időben 0,8 millió tonnáról 
20 millió tonnára növekedett. 
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A második világháború eseményei azonban már teljes 
mértékben azt bizonyították, hogy a háború kezdeti időszaka 
a fegyveres harcnak olyan fontos szakaszát képezi, amelynek 
eredményétől nagymértékben függ nemcsak a háború további 
menete, hanem esetleg a végső kimenetele is.3 (L.: Lengyel
ország, Belgium, Hollandia.) 

Még jelentősebbé vált ez az időszak napjainkban a kor
szerű tömegpusztító fegyverek megjelenésével, amelyek meg
léte a háború kezdeti időszakát az egész háború szempontjából 
döntő jelentőségűvé tette. 

A kezdeti időszak problémáját az első világháború előtti 
katonai teoretikusok nem vizsgálták jelentőségének megfele
lően. E fogalom alatt a hivatalos hadüzenettől a szétbontakoz
tatott csapatok határmenti harctevékenységének kezdetéig ter
jedő időszakot értették, amely magában foglalja a mozgósítást, 
a csapatok felvonultatását és összpontosítását, hadászati szét-
bontakoztatását. 

Ez a felfogás nagymértékben leegyszerűsítette a kezdeti 
időszak fogalmát, mert végeredményben csak a háborút köz
vetlenül előkészítő tevékenységet foglalta magában. 

A háború kezdeti időszakának meghatározásánál a szem
benálló felek hadászati céljából kell kiindulnunk. Ezek a célok 
természetesen országonként különbözőek lehetnek, de általános 
jellemzőjük mindenkor az ellenség erőinek megsemmisítése, 
szétverése és a fegyveres küzdelem feladására kényszerítése. 

Ezt a hadászati célt a régebbi korok háborúiban — külö
nösen a napóleoni háborúkban — még sikerült egy vagy né
hány „döntő" csatában elérni. A burzsoá hadtudomány ezek
nek a háborúknak tapasztalataira támaszkodva fogadta el és 
dolgozta ki a „döntő ütközet" elméletét. Az első világháború 
előtti katonai teoretikusok arra a clausewitzi tételre építették 
elméletüket, mely szerint: „A siker akkor a legnagyobb, ha az 
ütközetek egy nagy csatában egyesülnek."4 

A gépi korszak háborúiban, a megjelent milliós hadsere
gek, az új technika korában azonban ezt már nem lehet egy 
„döntő" csatában megvalósítani. A hadászati célt, a végső 
győzelmet — csak megfelelő feltételek kialakítása után lehet 
elérni. Ezek a feltételek a közelebbi hadászati cél elérésében 
öltenek testet. A háború közelebbi hadászati célja tehát olyan 
hadászati előnyök megszerzése, amelyek birtokában biztosít-

3 Ruhle vezérőrnagy: A két világháború kezdeti időszakának jellege. Vojennó 
Isztoricseszkij Zsurnal. 1959. 10. sz. (oroszul). 

4 Clausewitz: A háborúról. Zrínyi Bp. 1961. 287. o. 
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ható a végső győzelem mielőbbi kivívása. Ezeket az előnyöket 
olyan hadműveletek végrehajtásával lehet megszerezni, ame
lyek lehetővé teszik a kezdeményezés megragadását, az ellen
ség főerőinek szétverését, megsemmisítését, vezetésének dez-
organizálását, mozgósításának megakadályozását. E feladatok 
megvalósítása képezi a háború közelebbi hadászati célját és 
ez teremti meg a háború győzelmes befejezésének feltételeit. 

A közelebbi hadászati célt csak az egyik fél érheti el, de 
lehetséges, hogy egyik sem, mint ahogyan ez az első világ
háborúban történt. Végeredményben egy háború kezdeti idő
szaka a közelebbi hadászati cél elérésére indított sikeres, vagy 
sikertelen hadműveletek befejezéséig tart. 

Az első világháború kezdetén a szembenálló csoportosulá
sok a gyors döntésre törekedve már a háború kezdetén olyan 
hadműveleteket terveztek, amelyek rövid idő alatt megterem
tik a háború győzelmes befejezésének feltételeit. Az ilyen 
hadműveletek sikeres végrehajtása volt az első világháború 
közelebbi hadászati célja. 

Nyugaton a németek augusztus 2-án, még a hadüzenet 
előtt, váratlanul megszállták Luxemburgot, majd 3-án éjjel 
az ún. Maas-hadsereg (hat békeállományú dandár, nehéztüzér
ség és három lovas hadosztály) betört Belgiumba, és megkezdte 
támadását a Maas folyó irányába. Ez a támadás a főerők fel
vonultatásának befejezése előtt történt, hogy egyrészt az át
kelőhelyek (Liège, Huy) birtokbavételével lehetővé tegyék a 
később beérkező főerők zavartalan átkelését, másrészt kedvező 
feltételeket teremtsenek a Franciaország elleni támadó had
művelethez, amely Liège-nek augusztus 6. és 17. közötti bir
tokbavétele után, augusztus 18-án meg is indult. 

Ugyanebben az időben a franciák is támadást indítottak, 
hogy a német jobbszárnyat átkarolva megsemmisítsék a tá 
madó német főerőket. A francia—belga határon kibontakozó 
nagyméretű találkozóütközetek, az ún. ,,határmenti csaták" 
során mindkét fél a kezdeményezésért, az ellenséges főerők 
megsemmisítéséért küzdött. 

A küzdelem a németek győzelmével végződött, de a fran
cia főerők megsemmisítése nem sikerült, s azok augusztus 25— 
30. között vissza tudtak vonulni a Marne folyó mögé. 

A keleti hadszíntéren ebben az időszakban hasonló széles 
körű, manőverező jellegű hadműveletek bontakoztak ki, ame
lyekben mind az osztrák—magyar, mind az orosz erők a kez
deményezés megszerzésére törekedtek. A váltakozó sikerű had
műveletek eredményeként szeptember első hetében az oro-
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szoknak sikerült az osztrák—magyar erőket visszavonulásra 
kényszeríteni, de a további sikeres hadműveletek feltételeit 
megteremteni nem tudták. 

A közelebbi hadászati célt, a kezdeményezés tartós meg
ragadását, az ellenfél főerőinek megsemmisítését egyik fél 
sem tudta elérni, egyik sem tudott olyan sikeres hadművele
teket folytatni, amelyek megteremthették volna a háború rö-

. vid idő alatti győzelmes befejezésének feltételeit. Ezzel az. első 
világháború kezdeti időszaka véget ért. 

A háború kezdeti időszakának tartalma tehát, a háború 
előtti nézetekkel ellentétben, a gyakorlatban a határra fel
vonultatott csapatoknak a főerők hadműveleteihez kedvező 
terepszakaszok birtokbavételéért vívott aktív harctevékenysé
geivel, valamint a főerőknek a közelebbi hadászati cél eléré
séért folytatott hadműveleteivel egészült ki. Mindezek alap
ján elmondhatjuk, hogy az első világháború kezdeti időszaka 
a mozgósítást, a csapatok összpontosítását, hadászati szétbon-
takoztatását, valamint a közelebbi hadászati cél elérésére irá
nyuló hadműveletek végrehajtását foglalta magában. 

Közelebbről vizsgálva most már a kezdeti időszak esemé
nyeit, elsősorban a marnei csata helyének és szerepének mély
reható elemzésére kell a figyelmet felhívnom, mert ezzel kap
csolatban még jelentős feladat vár mai történetírásunkra. 
Olyan kérdésnek tartom, amely nemcsak a hadtörténész szá
mára érdekes és fontos, hanem az általános történelemmel fog
lalkozók részéről is érdeklődésre tar that számot. 

Az első világháború után megjelent történeti munkák leg
nagyobb része a csatát az első világháború fordulópontjának 
tekinti és szerzőik azzal, mint a háború további menetére dön
tően kiható eseménnyel foglalkoznak. 

Ez a felfogás még napjainkban is rányomja bélyegét az 
ezzel a korral foglalkozó munkákra. Ilyen szemléletből kiin
dulva foglalkozik e kérdéssel a Honvéd Akadémia 1950-ben 
megjelent „Hadtörténelem" c. jegyzete,5 és hasonló módon 
tárgyalja az 1963-ban megjelent általános gimnáziumi tö r té 
nelemkönyv is, megállapítva, hogy a „Marne-i csata a háború 
egész további menetére döntő befolyással volt: azt jelentette, 
hogy a németek »villámháborús« terve, amely a váratlan r a j 
taütésen és a jobb felkészültségen alapult, összeomlott."6 

Véleményem szerint a kérdésnek ilyen megfogalmazása 
5 „Hadtörténelem" Jegyzet a Honvéd Akadémia számára. Hadtörténelmi 

Intézet. Bp. 1954. H. 257. O. 
6 Történelem, az általános gimnáziumok számára. Tankönyvkiadó Bp. 1963. 

107. o. 
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nem szerencsés és nem pontosan határozza meg a marnei csata 
valódi helyét és szerepét az első világháború eseményeiben. 

Már maga a német tervek „villámháborús" jelzővel való 
említése sem helyes. Tény, hogy a németek 1914-ben nyuga
ton a gyors döntésre alapoztak, de ez még nem villámháború. 
A villámháborús elveket a német katonai teoretikusok a két 
világháború között dolgozták ki és ezek fő jellemvonása a 
légierő és a páncélos magasabbegységek (hadosztályok, had
testek, sőt hadseregek), illetve a légiúton szállított csapatok 
tömeges alkalmazása az ellenség hadászati mélységében. Ilye
nekről azonban az első világháború viszonyai között még nem 
beszélhetünk. 

A továbbiakban részletesebben vizsgáljuk meg a szemben
álló felek terveit és a marnei csatát megelőző tevékenységét. 

A német terv alapgondolata Franciaország leverése volt, 
még mielőtt Anglia és Oroszország teljes erejével beavatkoz
hatna a háborúba. A hadászati célt az ún. Schlieffen-terv 
alapján gondolták megvalósítani, melynek lényege, hogy a bal
szárny két hadserege leköti a francia erők egy részét, míg a 
jobbszárny öt hadserege Belgiumon és Luxemburgon át csa
pást mérve a francia főerőkre, azokat bekeríti és megsemmi
síti. Ennek megvalósításához közelebbi hadászati célként biz
tosítani kellett a Maas-folyó átjáróit és megsemmisíteni a 
Verdun, Givet, Reims térségében feltételezett három francia 
hadsereget. 

A francia terv két feltételezésből indult ki és a végrehaj
tást a németek tevékenységétől tették függővé. így, ha a né
metek főerői Elzász-Lotharingiában vonulnak fel és Belgium
ban nem támadnak, akkor négy hadsereg erőivel terveztek 
csapást Metz irányába, viszont ha a német támadás Belgiu
mon keresztül indul meg, akkor három hadsereggel a németek 
jobbszárnyát, kettővel a balszárnyát átkarolva akarták a né
met hadsereget megsemmisíteni. Ehhez közelebbi hadászati 
célként a jobbszárnyon levő német főerőket kellett volna 
megsemmisíteni. 

Luxemburg megszállása és a Maas-hadsereg betörése nyil
vánvalóvá tette, hogy a németek a második változat szerint 
támadnak, ezért Joffre már augusztus 2-án elrendelte a fran
cia erők átcsoportosítását. 

Augusztus 14-én a franciák befejezték az átcsoportosítást, 
majd 18-án megkezdték a támadást a német jobbszárny ellen. 
A hadművelet elgondolása a német erők szárnyon való lekö
tése mellett, délről észak felé támadva a németeket bekerí-
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teni és megsemmisíteni. A hadműveleti terv szerint a jobb
szárnyon a 3. francia hadsereg a 4. és 5. német hadsereget 
köti le, míg a balszárnyon a belga hadsereg magára vonja az 
1. német hadsereget, majd csapást mér annak jobbszárnyára. 
A főcsapást a 4. és 5. francia hadseregek mérték délről észak 
felé, ehhez Maubeuge körzetéből keleti iránnyal augusztus 
20-tól a felvonulást befejező angol hadseregnek is csatlakozni 
kellett. A szövetségesek a hadművelethez 40 francia, hat belga 
és hét angol gyalog-, illetve lovas hadosztályt csoportosítottak. 

A németek augusztus 18-án befejezve a főerők felvonul
tatását, öt hadsereg, összesen 60 (gyalog- és lovas) hadosztá
lyával szintén megkezdték támadásukat. A főerők a francia— 
belga határon kifejlődött nagyméretű találkozó ütközetekben 
csaptak össze. 

Világosan látszik itt a szembenálló felek szándéka és tö
rekvése a közelebbi hadászati cél elérésére, tehát a háború 
győzelmes befejezése feltételeinek megteremtésére. 

Az augusztus 20—25. között lefolyt küzdelemben a szö
vetségesek hadműveletei nem jártak sikerrel. A közelebbi ha
dászati célt nem sikerült elérni és kénytelenek voltak augusz
tus 25-én megkezdeni a visszavonulást. Az antant hadvezetése 
tehát új helyzet elé került, eredeti tervei helyett újakat kel
lett kidolgoznia és a német főerők megsemmisítésére indított 
támadás helyett kénytelen volt hadászati védelembe átmenni. 
A védelem fő formája a mozgó védelem volt. Az erre vonat
kozó parancsot Joffre augusztus 25-én a következőkben adta 
ki a három francia hadsereg számára: „ . . . a visszavonulást 
utóvédekkel kell fedezni, amelyeket úgy kell kedvező terep
szakaszon visszahagyni, hogy rövid, erélyes ellenlökésekkel. . . 
az ellenség előnyomulása feltartóztassék, vagy legalábbis meg-
lassíttassék."7 

A franciáknak a vereség után sikerült főerőiket a to
vábbi küzdelemre megőrizni, de a németek sikerei mégis nyo
mott hangulatot teremtettek Párizsban. A döntőnek tartott 
csata elvesztése és a francia erők sikertelen ellencsapásai után 
a kormány elhatároztax hogy Párizst elhagyja és szeptember 
3-án Bordeaux-ba menekült. Joffre már a Szajna mögé való 
visszavonulást határozta el, „ . . . csak az időnyereségért küz
dött és már (aug.) 28-án más módok után kutatott, melyekkel 
a stratégiai egyensúlyt helyre tudná állítani".8 

' Rá tz : A marne i csata. Bp. 1921. 56.' o. 
8 Rá tz : i. m. 75. o. 
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A német hadvezetés a határmenti csata után úgy ítélte 
meg a helyzetet, hogy a döntés már megtörtént és a közelebbi 
hadászati célt sikerült elérni. Ez a helyzetértékelés teljesen 
elhibázott volt. A németek ugyan visszavonulásra tudták kény
szeríteni a szövetséges erőket, de a közelebbi hadászati célt, 
a végső győzelem feltételeinek biztosítását, ők sem érték el. 
Ennek ellenére már kezükben érezték a győzelmet. Tappen 
altábornagy, a vezérkar hadműveleti irodájának akkori főnöke, 
visszaemlékezéseiben írja, ,,a győzelem azt a hitet keltette 
a német főhadiszálláson, hogy . . . a nagy döntő csata a 
mi javunkra dőlt el. Ezen »döntő győzelem-« hatása alatt hatá
rozta el a vezérkar főnöke . . . augusztus 25-én, hogy a keleti 
harctér javára erőket von ki a nyugati harctéren."9 

Még jobban megerősítették ezt a nézetet az augusztus 
28—29-én elért újabb sikerek az ellencsapásokat végrehajtó 
szövetséges erőkkel szemben. Ennek hatására megváltoztatták 
eredeti terveiket és most már a franciákat két oldalról beke
rítve, Párizstól keletre akarták megsemmisíteni.10 

Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy mind 
a franciák, mind a németek a lezajlott határmenti ütközeteket 
tartották döntő jelentőségűeknek és mindkét fél —• ha nem is 
mondják ki — ezeket tekintette a háború egyik szakasza le
zárásának. Ezután a franciák elvesztve a kezdeményezést kény
telenek voltak visszavonulni, a németek, jóllehet a gyors győ
zelem feltételeit nem tudták megteremteni — a francia főerő 
megsemmisítése nem sikerült —, mégis már a végső győzelmet 
akarták az újabb hadműveletekkel elérni. Ennek megfelelően 
a jobbszárny hadseregeinek az eddigi délnyugati irány helyett 
dél, illetve délkelet felé kellett a támadást folytatni.11 

A németek új hadműveleti főiránya lehetőséget adott a 
6. francia hadseregnek, hogy szeptember 5-én a főváros kör
zetéből ellencsapást mérjen az 1. német hadsereg szárnyába. 
Az ellencsapásból a szövetségesek sikeres ellentámadása, a 
„marnei csata" fejlődött ki s a németek kénytelenek voltak 
szeptember 9-én megkezdeni a visszavonulást az Aisne—Vesle 
folyók mögé, valamint a Verdun körüli magaslatokra. 

9 Tappen szerint Moltke úgy ítélte meg a helyzetet, hogy ,, . . . az első ta
lálkozás által a háború már el is dőlt és Franciaország . . . képtelen lesz az első 
vereségek után egységeit újra teljes létszámra feltölteni." (Tappen: Bis zur Marne 
1914. G. Stalling. Berlin, 1920. 8, 9, és 19. toldalak.) 

10 Erre a 6. es 7. német hadseregek sikeres nyugati irányú előretörése kö
vetkeztében volt is lehetőség. Tappen írja, hogy akkor ,, . . . a haderők jobb
szárnyának mozdulataival összeköttetésben az ellenséges haderők bekerítése volt 
kifejlődőben, amely hadművelet az akkori nézetek szerint a háború rövid idő 
alatti befejezését jelentette volna. (Tappen: i. m. 15. o.) 

il Tappen: i. m. 210. o. 
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A szövetségesek, kézbe ragadva a kezdeményezést, szep
tember 13-án újabb támadást indítottak, de ezt a németek 
visszaverték. A két fél most már a szárnyak irányából igye
kezett ellenfelét átkarolni. A kísérletezések egészen a tenger 
eléréséig tartottak. Ettől az időtől kezdve a háború központi 
kérdése, az áttörés problémája került előtérbe, mert a had
színtér teljes szélességében összefüggő állások alakultak ki. 

A németek most már az ellenség védelmének áttörésével 
igyekeztek átkarolható szabad szárnyakat teremteni, de a Fland
riában november közepéig tartó hadművelet nem járt sikerrel. 
Az arcvonalak végleg megmerevedtek és kezdetét vette a há
ború új, ismeretlen formája, az állásháború. 

* 

A marnei csata a német hadászati vezetés hibájának ki
használása következtében jött létre. A szövetségesek a határ
menti ütközetekben elszenvedett vereség és a sikertelen ellen
csapások után egyelőre nem gondolhattak újabb „döntő csa
tára". Bizonyítja ezt Joffre szeptember 2-i parancsa, amelynek 
1. pontja a következőképpen rögzíti a francia hadvezetés szán
dékait : 

,,A hadseregeket az ellenséges nyomás alól ki akarom 
vonni és lehetővé akarom tenni, hogy megerősödhessenek és 
rendezkedhessenek azon a területen, ahol a visszavonulást be 
fejezik."12 

A parancs 2. pontja pontosan meghatározta a visszavonulás 
hátsó terepszakaszát, melyet a Szajna és Aube folyók mögött 
jelöltek ki. 

Támadó szándékra csak a 4. pont utalt, azonban sem a 
támadás helyét, sem idejét nem határozta meg pontosan. 

A parancs hangjából megállapítható,, hogy a francia had
vezetés az új támadást csak mint esetleges lehetőséget vet te 
figyelembe, fő feladatnak a hadseregek ütőképességének vissza
állítását tekintette és ezért a további visszavonulást tar tot ta 
a legszükségesebbnek. 

Szeptember 3-án azonban a franciák részére nyilvánvalóvá 
vált a német támadás új iránya és ekkor a 6. hadsereg előtt 
megnyílt a lehetőség ellencsapás végrehajtására. 

A támadás kérdésében a szövetségesek nem voltak közös 
véleményen. Az angolok folytatni akarták a visszavonulást és 
csak többszöri tárgyalás után sikerült rábírni őket a csatla-

12 Rátz : i. m. 104. o. 
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kozásra.L! A szövetségesek nem is törekedtek a német főerő 
megsemmisítésére, kezdetben csak az 1. német hadsereget akar
ták szétverni. 

A 6. francia 'hadsereg sikeres ellencsapása nyomán meg
induló ellentámadás is lassú ütemben haladt. Az angolok csak 
a támadás 4. napján érték el a Marnet és időt engedtek a né
meteknek az ellenintézkedések megtételéhez. 

Végső soron arra a kérdésre, hogy döntő fordulat volt-e 
a marnei csata a világháború menetében — nemmel kell vá
laszolnunk. 

A csata a németek visszavonulásával ért ugyan véget, de 
a főerők érintetlenek maradtak és a szövetségesek nem tudták 
megakadályozni a rendezett visszavonulást. Egy hadsereg vere
sége és visszavonulása még nem jelent döntő fordulatot a há
ború menetében. Azt hiszem elegendő itt a Nagy Honvédő 
Háború példájára hivatkoznom, ahol a szovjet és bizonyos ideig 
a német hadsereg is a vereség után — visszaszerezve a kezde
ményezést — újabb hadműveletet tudott indítani. A németek 
1914 szeptemberében továbbra is képesek maradtak támadó 
hadműveletek folytatására, amit legjobban a szeptember köze
pétől október közepéig tartó „versenyfutás a tengerig" is bi
zonyít. 

Marne nem okozott döntő fordulatot a háború menetében 
és nem a németek marnei megállása volt az oka az állásháború 
kialakulásának, mint ahogy ezt az első világháború esemé
nyeivel foglalkozó szerzők többnyire állítják. A hadviselésnek 
ez az új módja a marnei csatától függetlenül alakult ki és oko
zója a haditechnika új eszközei és a régi hadviselési módok 
közötti ellentmondás volt. Az állásháború törvényszerűen ala
kult ki annak következtében, hogy a támadó csapatok nem 
tudták a védelem megnövekedett tűzhatását leküzdeni. Hiába
való volt a nagy veszteséggel végrehajtott lovasroham, vagy 
a gyalogság szuronyrohama, a pusztító tűzben minden mozgást 
be kellett szüntetni és a földbe ásva kellett menedéket keresni. 
Ez a marnei csata nélkül is bekövetkezett volna, amit bizonyít 
az is, hogy az állásháború valamennyi hadszíntéren jórészt 
egy időben alakult ki. 

A marnei csata nem zárhatja le a kezdeti időszakot sem. 
A szemben álló felek, mint láttuk, a közelebbi hadászati célt 

13 j.offrenak csak hosszas rábeszélés után sikerült szeptember 5-én Melun-
ben French tábornokot rábírni a csatlakozásra. L. Illustration 1920. február 21-i 
számát, 143. o. 

(Idézi: Rátz: i. ni. 150. o.) 
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nem itt és nem ekkor szándékoztak elérni, hanem még előbb, 
a mindkét fél által döntőnek tartott határmenti ütközetekben. 

A szövetségesek marnei ellentámadása tehát a kedvező 
hadászati helyzet, a lehetőségek gyors felismerése következ
tében végrehajtott sikeres hadművelet volt, de ennél nem több. 
Legjelentősebb eredménye, hogy megtörte a német hadsereg 
verhetetlenségének hitét és súlyosan megtépázta a német had
művészet tekintélyét. 

A következő kérdés nem tartozik ugyan az első világháború 
kezdeti időszakának problémájához, azonban mégis szükséges
nek tartom megemlíteni, mint annak bizonyítékát, hogy az első 
világháborúval kapcsolatban még ma is van olyan kérdés, amely 
tisztázásra szorul. 

A már tárgyalt középiskolás tankönyv 109. oldalán a kö
vetkezőket olvashatjuk: ,,1916 júliusában az antant is támadást 
intézett a Somme folyó mentén, a Verdunre nehezedő német 
nyomás ellensúlyozása céljából. Az antant hatalmas erőket 
vetett be, itt használtak először aknavetőket, lángszórókat és, 
ami a legfontosabb, harckocsikat. A sommei csata a gépekkel 
vívott háborúk korszakának beköszöntését jelentette." (Az én 
kiemelésem. Sz. L.) 

Az események ilyen megvilágítása nem fedi a valóságot. 
A hadművészet fejlődésének, illetve a háború egyes korsza
kainak megállapításánál elsősorban az általános társadalmi, 
gazdasági tényezőket és a haditechnikát kell alapul vennünk, 
mert ezek átalakulása és fejlődése mindenkor fordulatot jelent 
a hadügyben. A társadalmi formációk változásának megfelelően 
beszélhetünk a háborúk rabszolgatartó, feudális, kézműipari és 
gépi korszakáról. 

A háborúk kézműipari korszaka a kapitalizmus győzelmé
vel vette kezdetét és az imperializmus kialakulásáig tartott. 
Fő jellemvonása a tűzfegyverek szerepének növekedése volt, 
bár a siker kivívásában az emberi izomerő továbbra is döntő 
tényező maradt. 

A technikai felfedezések, az új gépi nagyipar az imperia
lizmus kialakulásával egy időben lehetővé tették új, tökéletes 
fegyverek tömeges előállítását. Az emberi izomerő helyett a 
gép, a haditechnika lett a harc megvívásának fő eszköze. Az 
imperializmussal a háború a gépi korszakba lépett. 

Az új technika megjelenése új elvek és harceljárások ki
dolgozását követelte meg. A fejlett közlekedési hálózat lehe
tővé tette a csapatok vezetését és mozgatását nagy kiterjedésű 
arcvonalakon is. A háborúkat ebben a korszakban az általános 
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hadkötelezettség alapján milliós tömeghadseregek — maguk a 
népek — vívták meg. 

A századforduló tájékán lezajlott háborúk —• különösen 
az 1904—1905. évi orosz—japán háború már magukon viselték 
a gépi korszak jellemvonásait, azonban ezek legélesebben az 
első világháborúban mutatkoztak meg. 

Mindezek világossá teszik, hogy az 1916. évi sommei csata, 
de maga az első világháború sem jelentheti a háború gépi kor
szakának beköszöntét, mert ez a korszak már a világháborút 
megelőzően megkezdődött: 

Még egyszer alá kívánom húzni, hogy hozzászólásomban 
nem törekedtem az általam felvetett problémák teljes és min
den oldalú tisztázására. Gélom elsősorban az volt, hogy ráirá
nyítsam a figyelmet ezekre a kérdésekre. 
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