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1. Helyzet a napóleoni háború végén 

A francia forradalom és Napóleon háborúiban a döntő csata kérdése 
merőben más aspektusban jelentkezett, mint az ancien régime idején. Amíg 
ugyanis akkor csatára ritkán került sor — és ha végbe ment,' «akkor sem ho
zott legtöbbszőr döntést —, most nincs hadjárat, amelyre a koroniát nem a 
döntő jellegű fegyveres összecsapás tenné fel. Mint tudjuk, a változást nem 
a fejeikben, tehát a hadtudományban végbement változás okozta, nem a 
háború elveinek világosabb felismerése, amint azt oly gyakran állítják, 
hanem alapvetően a gazdasági, társadalmi és politikai háttér átalakulása. 
Mert niinden, a népesség számának megnövekedése és a hadszínterek nép
sűrűségének felemelkedése a XVIII. század második felében végibement 
népesedési forradalom eredményéként, az agrártermelésben bekövetkezett 
változások, a polgárság győzelme és a nagyobb hatásfokkal iműködő polgári 
adminisztráció kialakulása, a haditermelésnek az ipari forradalom nyomán 
bekövetkezett mennyiségi és minőségi változásai — mind-mind addig elkép
zelhetetlen nagyságú hadseregek felállítását, felszerelésiét és a hadszíntéren 
való mozgatását tette lehetővé. A nagydbb létszámú hadseregek viszont — 
mondhatnók — saját tehetetlenségi erejüknél fogva a fegyveres döntés falé 
sodródtak, s a szemben álló felek, még ha akartak volna sem kerülhették 
volna ki a döntő csatát. De nem is akarták, mert a forradalmi háborúk ide
jén egyik oldalról a fiatal francia köztársaság szorult helyzete, másik oldal
ról a reakció erőinek a forradalom elfojtására hozott erőfeszítései, ezt köve
tően pedig Napóleon hódító politikájának lélegzetelállító dinamikája egy
szerűen nem hagyott más választást, mint a fegyveres leszámolást. 

Mindez vezetéstechnikai és logisztikai szempontból alapvető változásokat 
idézett elő. A hadászati vezetésnek két merőben új feladatot (kellett meg
oldania: egyrészt elhagyva a raktárélelmezést és az ötmenetrendszert, alkal
mazkodnia kellett az élelmiszerellátás új módszeréhez, a helyszíni beszer-
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zéshez, másrészt meg kellett oldania a megnevekedett létszámú, ezért szé
lességben és mélységben kiterjedt hadsereg összevonását a döntéshez. 

Ami az első feladatot illeti, a .hadtörténetírásban elég elterjedt az a nézet, 
hogy a helyszíni (beszerzésre való áttérés a döntésre való törekvésből eredt ; 
a francia if orradalom vezetői, majd Napóleon felismerték a háború alapvető 
elvét, a megsemmisítésre való törekvést, amivel viszont nem volt össze
egyeztethető a régi ellátási rendszer nehézkes ellátó mechanizmusa. Az igaz
ság azonban ennek éppen ellenkezője: a döntésre való törekvés nem oka, 
hanem következménye volt az új ellátási rendszernek. A döntő csata kere
sése ugyanis sohasem volt teljesen idegen a hadvezérektől, de törekvéseiket 
ritkán koronázhatta siker, mégpedig azért, mert a korabeli népesedési és 
agrártermelési viszonyok között elkerülhetetlen raktárélelmezés gúzs/ba kö
tötte kezüket. A XVIII—XIX. század fordulójára azonban Európa jelentós 
részén a népsűrűség már felemelkedett arra a szintre, amely mellett a had
seregek helyszíni ellátása lehetővé vált.1 

Az a körülmény viszont, hogy a hadseregek ellátását elsősorban a hely
színi beszerzésre alapozták, kétségtelenül maga is a döntés keresésének ösz
tönzőjévé vált, mert még sűrűn lakott és gazdag vidéken sem tartózkodha
tott a hadsereg huzamosabb ideig egy helyben, hanem szüntelenül mozognia 
kellett, ami óhatatlanul a döntő csatához vezetett. A hadjáratoknak ilyen 
módon meggyorsuló ritmusa viszont az élelemellátás logisztikáját merőben 
új követelmények elé állította, amennyiben a sebesen mozgó hadsereg 
mienetüteméhez kellett igazítania a helyszíni beszerzést és az új körülmé
nyeik között sem nélkülözhető élelemszállító vonat és raktárak mozgását is. 
Mert bármennyire is a helyszíni beszerzés vált az élelemellátás fő forrásává, 
az 'élelem szállításától, tartalékok felhalmozásától most sem lehetett elte
kinteni. A különbség csak annyi volt, hogy amíg az ötmenetrendszer 'kere
tei között legfeljebb 7—8 menetnyi távolságon, azaz 140—160 km-en kellett 
a hadsereg és a vonat mozgását összehangolni, most 20—30 menetre kellett 
ugyanezt megszervezni.2 

Az élelemellátás logisztikájának megszervezésé mögött nehézség dolgaiban 
semmivel sem maradt el a hadsereg menetének megszervezése. A probléma 
itt a nagy létszámú hadseregek menetoszlopának rendkívüli megnövekedé
séből adódott. Amennyiben ugyanis a hadsereg egy menetvonalat használt, 
az oszlop vége csak az ellenséggel való találkozást követő harmadik-negye
dik napon léphetett volna harcba. A hadsereget tehát meg kellett osztani 
és párhuzamosan útvonalakat használva menetelni az ellenség felé, a dön
tésihez viszont a külön menetelő oszlopokat össze kellett vonni. Ám a had
sereg megosztását nemcsak a harcászati szempontok indokolták, hanem az 
ellátás körülményei is, hiszen teljesen kézenfekvő, hogy ugyanaz a hadse
reg nagyobb területen elosztva könnyebben találhatott magának élelmet, 
mint kisebb területen. 

Az 1. sz. ábra mutatja, hogy miről is van itt szó. Amint látjuk, a négy 
hadtestből álló, egy menetvonalt használó hadsereg .menetoszlopának hossza 
80 'km. Ez azt jelenti, hogy napi 20 km-es menetteljesítményt alapul véve, 
a IV. hadtest csak az ellenséggel való találkozást követő 3. napon (X + 3) 
avatkozhatna bele a harcba. Amennyiben viszont a hadsereg párhuzamos 
menetvonalakon nyomul előre, akkor a találkozás napján, vagy legfeljebb 
a következő napon az egész hadsereg harcba léphet. 

1 Lásd Perjés G.: Mezőgazdasági termelés, népesség, hadseregélelmezés és stratégia a 
XVII. század második felében. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1963.; Ugyanő (a továbbiakban 
Uő.): Hadseregélelmezés. logisztika és stratégia a vasutak elterjedése előtti kétszáz eszten
dőben. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban HK.) 1963: Uő. Az élelemellátás kérdése 
Napóleon oroszországi hadjáratában. Századok. 1963.; Uő.: A statisztika és a hadtudomány 
kapcsolata a XIX. század elején. Statisztikai Szemle, 1965. 12. sz. 

2 Perjés: Hadseregélelmezés logisztika és stratégia . . . 270. és köv. o. 
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Természetesen a szétszórtan menetelő hadsereg "egyes oszlopai között az 
együttműködés megteremtése nem volt könnyű. Hiszen már az sem volt 
kis probléma, hogy az úthálózat akkori sűrűsége mellett elegendő számú 
párhuzamos utat találjanak, de ha még arra is gondolunk, hogy el kellett 
találni, hogy hol és mikor következik be az ellenséggel való találkozás pil
lanata, majd a szétszórtan menetelő oszlopokat ott és akkor egyesíteni is 
kellett, beláthatjuk, hogy a logisztikai feladat megoldása nem volt éppen 
gyerekjáték. Ugyanakkor a megosztott menet azzal a veszéllyel járt, hogy 
az összeköttetés hiánya miatt a csapatok kicsúsznak a hadvezér kezei közül, 
hiszen a leggyorsabb híradó eszköz a jelentő lovas volt. Továbbá éppen az 
összeköttetés nehézségei miatt számolni kellett azzal is, hogy a külön mene
telő oszlopok az ellenség túlerejével találják szembe magukat és még mi
előtt segítséget kaphatnának, vereséget szenvednek. Az egyes önállóan me
netelő részek erejét tehát úgy kellett megszabni, hogy legalább addig tud
ják tartani magukat, amíg a hadsereg zömétől segítséget kapnak. Ez a kö
rülmény hozta létre a több fegyvernemből álló magasabb hadműveleti egy
ségeket, a hadosztályokat és a hadtesteket. 

A hadsereg menet közben való megosztottságának és a csatához történő 
összevonásának egymással ellentétes követelményeket támasztó problémá
jából keletkezett a modern hadtudomány egyik legjelentősebb vívmánya, a 
külső és belső vonal fogalma. Külső vonalon értik azt, amikor egy vagy 
több hadsereg a hadszíntér, esetleg az egész kontinens középpontjához ké
pest a kerületen áll megosztva, beZső vonalon pedig azt, lamikór a hadsereg 
együtt tartott erőkkel a kérdéses terület középpontjában áll. Ugyanígy, két 
egymással szemben menetelő hadsereg esetében a külső vonalon operál az, 
amelyik több párhuzamos útvonalat használva szélesebb arcvonalon nyomul 
előre, belső vonalon pedig az, amelyik egy menetvonalat használ, vagy ha 
többet, kiterjedése akkor is keskenyebb, mint ellenfeléé. A külső vonalon 

A belső vonalon alio fel es 
excentrikus csapásai 

Á külső vonalon allô tel es a 
i 

koncethkus hatás 

2. sz. ábra. A belső és a külső vonal 
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levő fél hatását a kerülettől a középpont felé, azaz koncentrikusan, a »belső 
vonalon levő pedig a középpontból a kerület felé, azaz excentrikusan érvé
nyesíti. (2. sz. ábra.) 

A külső és belső vonal fogalmát a hadtudomány a svájci származású 
Jomininek, Napóleon egykori vezérkari tisztjének köszönheti. 

Minket most közelebbről a belső és külső vonal viszonyában inkább az az 
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3. sz. ábra. 
A belső és a külső vonal viszonya két egymással szemben menetelő hadsereg 

esetében 

eset érdekel, amikor két hadsereg nyomul szembe egymással. Megnézve a 
3. sz. ábrát, láthatjuk, hogy a két hadsereg közül a belső vonalon levő 
van előnyben, mivel erőit már összevonta a csatához, míg a másik fél
nek méjg ezután kell azt megtennie. Ebből következik előnye, tudniillik 
az, hogy még mielőtt ellenfele összevonta volna erőit, egyenként verheti 
meg részeit. Abban az esetben pedig, ha a másik fél- erőit már összevonta 
ugyan, de széles kiterjedésben áll, a belső vonalon levo fél összevont erő
vel áttöri arcvonalát, harcrendjét felborítja s egyes résziéit szétválasztja 
egymástól. A külső vonalon levő fél viszont két dolgot tehet: vagy igyek
szik behozni hátrányát az összevonásban és maga is egyesíti erőit a csatá
hoz, vagy pedig a merészebb megoldást választva, az ellenséggel szemben 
csak gyengébb lekötő részt hagy, zömével pedig átkarolja, illetve megke
rüli. A második mozdulat haszna szembetűnő: veszélyezteti az ellenség 

356 



hátsó összeköttetését és visszavonulásának útját. Ebben a mozdulatban vi
szont az a kockázat, hogy amennyiben elég erősnek érzi magát az ellenség, 
nem törődve a hátsó összeköttetéseit fenyegető veszéllyel, végrehajtja a 
helyzetéből természetszerűen következő excentrikus csapásokat, azaz az 
ellenség különálló részeit egyenként veri meg. Ezt a veszélyt a külső vona
lon levő fél csak úgy kerülheti el, ha különálló részei önmagukban is elég 
erősek ahhoz, hogy az ellenség csapását elháríthassák. Ebből következik 
viszont, hogy a koncentrikus forma alkalmazásához általában erőfölény 
szükséges. 

Mindezek alapján a két hadászati forma előnyeit és hátrányait az aláb
biak szerint foglalhatjuk össze. 
I. Belső vonal 

1. előnyei: a) az erők összevontsága és ebből kifolyóan a helyi erőfölény 
biztosítása; b) a vezetésnek a kisebb kiterjedésből eredő könnyebbsége; c) 
lehetőség az ellenség megosztott erőinek egyenként való megverésére. 

fi 
i lia az„ a" elle n támad, l Üa a „ b" ellen tamad) 

„ b " támad az oldalába , 3 " támad az oldalába 

4. sz. ábra. A belső vonalon álló fél működési tervének összezsugorodása 

2. hátrányai: a) az erők tömörítése huzamosabb időn keresztül nem tart
ható fenn, mivel a zárt felállás rendkívüli módon megnehezíti a mozgást, 
és az ellátást s előbb-utóbb a csapatok kimerüléséhez vezet; általában el
mondható, hogy az a hadsereg, amely zártan áll, másra, mint csatára már 
nem is képes; b) a zárt felállásból máshova, mint az ellenség arcvonala 
ellen — tehát a legkevébe hatásos irányba — támadást intézni nem lehet; 
c) az excentrikus csapások végrehajtásához megfelelő tér kell, és ha az össze
szűkül, a hadsereg nem támadhat úgy semmilyen irányba, hogy oldalát 
és hátát az ellenség valamelyik része ne fenyegetné (4. sz. ábra); d) az excent
rikus formát nem minden hadsereg alkalmazhatja, mert végrehajtása a ve-; 
zetés részéről rendkívüli lelkierőt, következetességet, igen pontos logisztikai 
munkát, a csapat részéről pedig fokozott menetteljesítményeket, általában 
hatalmas nélkülözések és fáradalmak tűrését követeli meg. 

II. A külső vonal 
1. előnyei: a) a megosztottan előnyomuló hadsereg könnyebben menetel 

és ellátási gondjai is kisebbek; b) a koncentrikus hatás az ellenséget legér
zékenyebb részén, oldalában és hátában fenyegeti. 

2. hátrányai: a) a külön menetelő részek együttműködésének megterem
tése nehéz; b) annak kockázata, hogy a külön menetelő részeket az ellen
ség egyenként megveri. 

D \,r D 
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A napóleoni háborúk lezárásakor úgy tűnt, hogy a belső vonal előnyei 
nagyobbak, hátrányai pedig kisebbek, mint a külső vonalé. A fő kérdés 
ugyanis az erőknek a döntéshez való egyesítésié volt, ezt pedig a belső vo
nalon könnyebb volt megvalósítani. Napóleon sikereinek nagyobb része 
ténylegesen a belső vonalhoz fűződik, bár igaz, hogy a lipcsei osatában a 
belső vonalon szenvedett vereséget. Napóleon ugyan sokkal nagyobb realista 
volt annál, semhogy mereven ragaszkodott volna valamilyen formához vagy 
eljárási módhoz, Szent Ilonán mégis a belső vonal mellett foglalt állást: 
„Egymástól távol eső irányokból, összeköttetés nélkül operálni olyan hiba, 
mely rendszerint egy másik elkövetését is maga után vonja. A kikülönített 
oszlop csak az első napra kaphat feladatot, másnapi hadműveletei a főosz-
lopnál bekövetkezett eseményektől függnek; a parancsnok tehát vagy pa
rancsra vár, s akkor időt veszít, vagy pedig saját kockázatára cselekszik.'* 
Másutt pedig: „Alapvető elv legyen, hogy egy hadsereg menetoszlopait 
annyira (tartsuk együtt, hogy az ellenség ne nyomulhasson közéjük."3 

A hadtudományi irodalomban azután úrrá vált az a nézet, hogy az ex
centrikus forma abszolút fölényben van a koncentrikus felett, sőt még 
Jominit, a fogalom feltalálóját is a belső vonal kizárólagos hívének tüntet
ték fel/' Ez az állítás azonban Jomini félreértésén alapul. Egyes kijelentései 
alapján valóban úgy tűnik, mintha teljes,mértékben elvetette volna a külső 
vonalon folytatott hadműveleteket, koncepciójának egészét nézve azonban 
kétségtelen, hogy egyik formát sem helyezte a másik fölé. Mindössze arról 
van szó, hogy olyan nagy jelentőséget tulajdonított az erőfölény kialakítá
sának a döntő ponton — s ez kétségtelenül helyes —, és olyan nehéznek 
tartotta a megosztottan menetelő hadsereg összevonását — s a nehézségek 
valójában nem voltak csekélyek —, hogy az erők együtttartását, egészen 
pontosan az ellenség megelőzését az összevonásban, mindennél fontosabbnak 
tartotta. Egyébként a megosztott menet előnyeit és szükséges voltát világo
san látta és hangsúlyozta.5 

Jomini szerint azonban a megosztott menet előnyei csak addig állnak 
fenn, amíg nem kell egyesülni a csatához.6 Ezután össze kell vonni a had
sereget iés a kérdés most már az, mi legyen a támadás iránya: az ellenség 
hadseregének közepe vagy két szárnya? — „Általában többet ér, ha vala
melyik szárny az irány, ahonnan könnyű a hátat elérni. Középre venni az 
irányt csak akkor alkalmas, ha az ellenség arcvonala igen laza és egyes 
részeit nagy távközök választják el egymástól." (Kiemelés tőlem — P. G.)7 

Itt tehát a koncentrikus formát helyezi előtérbe félreérthetetlenül s az ex
centrikus formát csak feltételesen ajánlja, tudniillik akkor, ha az ellenséges 
hadsereg kiterjedése túlságosan széles. Hogy most már magánál a döntés
nél az van előnyben, aki zártabban áll, az egészen természetes és ennek 
elérése éppen a vezetés legfőbb feladata! 

Jominit bírálói éppen a lipcsei csatára hivatkozva támadták. Válaszában 
arra utalt, hogy számbeli fölény esetén a koncentrikus formát ajánlotta ő 
is, és Napóleon kudarcának oka éppen az volt, hogy túlságosan nagy töme
geket akart a belső vonalon mozgatni. Mindig is azt állította, hogy a háború 
legfőbb elve az erőfölény létrehozása a döntő ponton; hogy ezt koncentri
kus vagy excentrikus mozdulatokkal lehet-e elérni — tisztán a körülménye-

3 Idézi Caemerer: Die Entwicklung der strategischen Wissenschaft im 19. Jahrhundert. 
Berlin. W. Baensch Verlag. 1904. 29—30. o. 

4 PI. Clausewitz: Vom Kriege. 9. Aufl.. Berlin, B. Behr's Verlag, 1915. 2. könyv, II. fejezet 
és 6. könyv 30. fejeztet, 78., illetve 542. o.; Caemerer; i. m. 39—41. o. 

5 Jomini: Traité des grandis opérations milittaires. 4. éd. Paris, Librairie Militaire de 
J. Dumaine, 1851. I. köt. 351. és köv. o. 

6 I. m.: I. köt. 353. o. 
7 Uo. 354. o. — Hasonlóan ír a II. köt. 272. oldalán, valamint a Précis de l'art de la 

guerre ou nouveau tableau analytique, című művének I. rész 225., különösen a 256. és 257. 
oldalán. (Nouvelle ed. Paris, Ch. Tanéra, 1855) 
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ken múlik: „Tehát az excentrikus és divergens hadműveletek épp oly jók 
lehetnek, mint a koncentrikusak; minden a szembenálló felek helyzetétől 
függ."8 

A napóleoni háborúkat követő évtizedekben a vita sok esetben már a 
hadászat geometrikus formáinak fetisizálásába torkollott és egyesek a belső, 
mások a külső vonal előnyeire esküdtek. A hadászatnak ez ellen a formali
zálása és matematizálása ellen emelte fel szavát Clausewitz. Művében szá
mos helyen foglalkozott a külső és belső vonal problémáival, legtömörebben 
talán ebben a mondatban összegezte a két hadműveleti forma viszonyát: 
„Tehát összefoglalva a mondottakat, láthatjuk: hasonló a viszony itt, mint 
a támadásnál és a védelemnél általában; a koncentrikus forma vezet a ra
gyogóbb eredményekhez, az excentrikus viszont a biztosabbakhoz, amaz a 
gyengébb forma pozitív céllal, emez az erősebb negatív céllal."9 

'Egyébként élesen szembeszállt a hadászati formák abszolutizálásával. 
A külső, illetve a belső vonalra esküdök „meghatározott nagyságok rögzí
tésére törekednek, holott a háborúban minden határozatlan és számvetést 
pusztán változó nagyságokkal lehet végezni; pusztán csak anyagi nagyság
rendekre irányítják a vizsgálatot, holott a háborús cselekményt szellemi 
erők és hatások szövik át; csupán csak egyoldalú tevékenységeiket látnak, 
holott a háború az ellentétek állandó kölcsönhatása."10 

Külön fejezetben foglalkozik a „geometrikus elem" szerepével.11 A mér
tani elem jelentősége a hadviselés egyes területein igen különböző; „a ha
dászatban nem olyan döntő, mint az erődítéstanban és távolról sem olyan 
fontos, mint a harcászatban . . . Nem félünk kijelenteni, hogy a hadászat
ban sokkal inkább a győzelmes ütközetek száma és mérete a fontos, sem
mint azoké a nagy formáké, amelyekben egymáshoz kapcsolódnak." 

A mértani elem hangsúlyozásával akartak egyes katonai irók a hadá
szatnak tudományos tekintélyt biztosítani. Pedig — írja Clausewitz — 
,.A hadászat eszközei és formái annyira egyszerűek, állandó visszatérésük 
folytán annyira közismertek, hogy a józan ész számára nevetségesnek tűnik, 
amikor a hadtörténeti kritika oly felfokozott lelkesültséggel beszél róluk. 
Ezernyi alkalommal látott átkarolást, hol mint a legragyogóbb zsenialitást, 
hol pedig mint mély belátást, sőt mint a legátfogóbb tudást dicsérik. Van-e 
vissza taszítóbb dolog a könyvtudomány ilyen ízetlen kinövéseinél?"12 

Annál is inkább indokolatlan valamelyik hadászati forma alkalmazásában 
zsenialitást keresni, mivel alkalmazásuk döntően a földrajzi körülmények
től függ és csak kisebb mértékben a hadvezér szabad elhatározásától. 
Hiszen előfordulhat, hogy csak az excentrikus forma alkalmazására kínál
kozik lehetőség — pl., ha az ellenség szárnyai tengerekre, vagy semleges 
országokra támaszkodnak —, viszont éppen így előfordulhat az is, hogy 
csak a koncentrikusan lehet operálni — pl. amikor Franciaország és Orosz
ország szövetségben támad Németország ellen.13 

8 Précis: I. rész 286. o. 
9 Clausewitz: Vom Kriege, 6. könyv, 4. fej. 354. o. 
10 Uo. 2. könyv, 2. fejezet 78—79. o. 
11 Uo. 3. könyv. 15. fejezíet 172—173. o. 
12 Uo. 3. könyv, 1. fejezet 130. o. 
13 Uo. 5. könyv, 16. és 6. könyv, 4. fejezet (329., illetve 353. o.) — Clausewitznek ez a bírá

lata nemcsak korának hadtörténeti irodalmára helytálló, hanem a későbbire is. Valójában, 
a hadtörténeti kutatók abbeli buzgalmukban, hogy valamely haditervben kimutassák az 
excentrikus vagy a koncentrikus forma realizálásának szándékát, gyakran elfelejtkeztek 
a hadműveleti vonal földrajzi determináltságáról. Különösen a Napóleon-kutatóknál gya
kori a törekvés, hogy ennél a nagy realistánál mutassanak ki egy időtől és tértől elvonat
koztatott, elsősorban a hadászat formális elemeit mérlegelő hadászati gondolkozást. Bár 
Napóleon sikereinek nagyobb része az excentrikus formához fűződött, s ebben kétségtelen 
része volt p. tudatosságnak is, azonban elsősorban mindig a földrajzi és az általános hadá
szati helyzet szabta meg, hogy melyik formát alkalmazza. Jellemző például, hogy az orosz
országi hadjáratát feldolgozó kutatók is milyen nagy fontosságot tulajdonítanak annak, 
hogy áttörésre vagy átkarolásra törekedett-e a hadjárat elején, holott szinte kétségtelennek 
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Mindennek előrebocsátása igen fontos volt, mert amint látni fogjuk, bizo
nyos fokig a Königrätz körül folyó vita is azért vált terméketlenné és jutott 
zsákutcába, mert a vitázok egy része a hadműveleti formák valamelyikét 
abszolutizálta. 

2. A belső és külső vonal viszonyának megváltozása 
a gazdasági-társadalmi háttér átalakulása és 

>a technikai találmányok következtében1'1 

A Waterloo és Königgrätz közötti évtizedekben a társadalom és a technika 
addig soha nem tapasztalt gyors ütemű fejlődése mély nyomokat hagyott 
a hadviselésen, úgy, hogy Königgräzet még megérő és az eseményeket teljes 
szellemi frissességgel regisztráló, majdnem kilencven éves Jomini nem 
kevesebbet állított, minthogy ,,a csehországi hadjárat minden várakozást 
felülmúlt és valóságos forradalmat idézett elő a lelkekben", és időszerűvé 
vált a katonai elméletnek, ha nem is teljes átalakítása, mindenesetre néhány 
fejezettel való kiegészítése: „Lehetetlen fel nem ismerni annak szükséges
ségét, hogy a francia forradalom és az első császárság háborúi óta megjelent 
hadtudományi művekhez néhány új fejezetet csatoljunk."15 

A változások valójában nem voltak csekélyek, úgyannyira, hogy a Jomini 
által javasolt néhány új fejezettel talán nem is lehetett volna a hadtudo
mányt az új viszonyokhoz adaptálni — a gyakorlati hadvezetést semmi 
esetre sem! Mert úgyszólván minden, ami a hadvezér vezetési ténykedésé
nek alapját képezi, a környező világ és a rendelkezésre álló eszközök, mind 
megváltoztak az eltelt ötven esztendőben. A következő, a hadviselést köze
lebbről érintő változásokról van szó: a) a lakosság számának további 'meg
növekedése, ezzel párhuzamosan a mezőgazdasági termelés minőségi és 
mennyiségi változásai, valamint az úthálózat sűrűbbé válása; b) a vasút 
és a távíró feltalálása; c) a fegyvertechnika ugrásszerű fejlődése. E ténye
zők együttes hatásaként a hadászatban az alábbi változások mennek végbe: 
1. a hadászat teljesen felszabadul az élelmezés kötöttségei alól; 2. a mozgás 
feltételei megváltoznak és a megosztott menet részben könnyebbé, részben 
elkerülhetetlenné válik; 3. a távíró alkalmazásával a hírváltás és az össze
köttetés biztonsága megnövekszik, ami csökkenti a koncentrikus forma ve
szélyeit; 4. a nagyobb hatású tűzfegyverek megváltoztatják a harc feltéte
leit, ami megint csak odahat, hogy a koncentrikus forma nagyobb jelentő
séget kapjon a hadászatban; 5. a racionális elem nagyabb hangsúlyt kap a 
vezetésiben. Lássuk sorjában ezeket a változásokat. 

A hadászat teljes felszabadulása az élelemzés kötöttségei -alól.16 A hadse
regek élelemellátását a történelem folyamán utánszállítással és helyszíni 
beszerzéssel oldották meg. A vizsgált időszakban mindkét tekintetben alap
vetően megváltoztak a körülmények. 

Az utánszállításban a szekér háttérbe szorult a vasút mellett; az anya
országtól a vasúti kirakó állomásig, tehát az utánszállító vonal messze na
gyobb darabján a vasutak szállítják az élelmet, a szekerek csak a kirakó 
állomás és a csapat között. 

A vasúti szállítás hatalmas előnyeit néhány adat érzékelteti. A XIX. szá-

látszik, hogy a támadás irányát kizárólag a földrajzilag adott vízi szállítási vonalak alap
ján választotta ki. (Lásd „Az élelemellátás kérdése Napóleon oroszországi hadjáratában" c. 
tanulmányom 540. oldalán.) 

11 Caemerer: i. m. 123. és köv. o.; Schaff er: Kriegskunst. (Handbuch der neuzeitlichen 
Wehrwissenschiaften. Herausg. von Franke. Berlin, Verlag von W. de Grujter and Co., 1936. 
I. köt.) 

15 Jomini: Précis de l'art de la guerre. Troisième appendice. 5. o. 
16 Lásd: Hadseregélelmezés, logisztika és stratégia . . . c. tanulmányomat. 
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zad hatvanas éveiben egy 100 000 embert és 30 000 lovat .számláló hadsereg 
egy napi élelmét 6—8 vasúti szerelvény szállíthatta el. Hasonló mennyiség 
szállításához Napóleon korában 1500 szekérre lett volna szükség, de akkor 
még nem vettük számításba, hogy vasúton az élelmet egy nap alatt 3—400 
•km-re lehetett elszállítani, székéren viszont csak 20—30 kim-re. Miután azon
ban a hadseregnek legalább 4—6 napi tartalék élelemmel kellett rendel
keznie, továbbá, mert az egyik nap szállító kocsioszlopnak másnap vissza 
kellett fordulnia a raktárakhoz, a folyamatos élelemellátás biztosítása miatt 
a szükséges szekerek száma 15—20 000 szekérre is .felemelkedhetett. De még 
ilyen körülmények között is szükség volt raktárakra. 

A vasutak feleslegessé tették az irdatlan nagy kocsioszlopokat, de a régi 
típusú raktárakat is. Most maga az anyaország vált bázissá, amelynek leg-
távölibb pontjairól is könnyűszerrel és gyorsan szállíthatták élelmet a had
sereghez. 

Persze ezután sem lehetett nélkülözni a helyszíni beszerzést, különösen 
a lovak takarmánya miatt. A helyzet azonban ilyen szempontból is köny-
nyebbé vált. A hadszínterek népsűrűségének felemelkedése, továbbá a hely
színen található agrártermékek mennyiségének megnövekedése és minősé
gének meg j avulása hatalmas könnyebbséget jelentett a helyszíni beszerzés 
szempontjából. 

Mindebből következett, hogy a hadászati vezetésnek még a napóleoni 
időkben is tapasztalható függése az élelemellátástól megszűnt és a hadá
szati helyzet megítélésében a mérlegelendő tényezők között az élelmezés 
erősen háttéribe nyomult.17 

A mozgás feltételeinek megváltozása. A lakosság számának megnöveke
dését követte az úthálózat sűrűsödése. Viszont a sűrűbb úthálózat megköny-
nyítette a hadsereg megosztását menet közben, mivel sokkal inkább lehe
tett egymással párhuzamos utakat találni. Ugyanakkor a sűrűbb úthálózat 
kényelmesebbé tette a. menetet, osökkentette a menetveszteségeket, hiszen 
nem kellett úttalan terepen, árkon-bokron keresztül menetelni, amint ez 
Napóleon idején, különösen a csatához való összevonás során. szinte általá
nos volt. így viszont a koncentrikus forma alkalmazása könnyebbé vált. 

Természetesen a vasút is döntő hatással volt a mozgásra. Oly szállító
eszközre tett szert benne a hadsereg, amely gyorsaság, kényelem és bizton
ság^ valamint a szállítandó tömegeik tekintetében minden eddigi szállító
eszközt messze felülmúlt. Hiszen napok alatt lehetett egész hadseregeket 
olyan távolságra szállítani, amelynek áthidalásaihoz azelőtt hetekre, esetleg 
hónapokra lett volna szükség. 

A vasúti szállítás következtében a hadsereg első mozgása, a* felvonulás 
is alapvetően megváltozott. A felvonulási terv vált a haditerv legfontosabb 
részévé, a mozgósítás pedig szinte egy aktussá olvadt össze a felvonulással. 
A gyors felvonulás alapkövetelménnyé vált és az ellenfélnek a mozgósítás
ban és a felvonulásban szerzett akár néhány napos előnyét is nehezen lehe
tett a háború folyamán behozni. Abból kifolyóan azonban, hogy gyorsan 
felvonulni csak több vasútvonalon lehet, több vasútvonal viszont nagyobb 
területen oszlik el, következett az is, hogy általában csak széles arcvonalon 
lehetett felvonulni. A széles felvonulás viszont óhatatlanul a koncentrikus 
forma alkalmazását vonta maga után, legalábbis a hadműveletek első sza
kaszában.18 

17 E megfontolások alapján vetettem fel idézett tanulmányomban a gondolatot, hogy a 
hadművészet történetében a határvonalat nem a francia forradalomnál és Napóleonnál kel
tene meghúzni, hanem a vasutak katonai felhasználásánál. 

18 A felvonulásnak és általában a hadműveletieknek a vasútvonalaktól való függését 
több katonai író aggályosnak találta, mondván, hogy megmerevíti a hadászatot és nem hagy 
választást a hadvezér számára. (Lájsd: Hadseregélelmezés, logisztika és s t ra tég ia . . . c. ta
nulmányomat. 275—278. o.) Ha azonban arra gondolunk, hogy a régi ötmenetrendszer és 
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A hírváltás és az összeköttetés meggyorsulása és biztosabbá válása. A táv
íróban a hadsereg minden eddiginél gyorsabb és biztosabb híradó eszköz 
birtokába jutott s segítségével a hadvezetés pillanatok alatt tájékozódhatott 
a hadszíntér legtávolibb pontjain lezajló eseményekről, s ugyancsak pilla
natok alatt érvényesíthette befolyását a legelső vonalban levő csapatoknál 
is. De kihatott a távíró a külső és a belső vonal viszonyának alakulására is. 
Láthattuk, hogy a koncentrikus forma alkalmazásának egyik legfőbb nehéz
sége a megosztottan menetelő hadsereg egyes részeivel, illetve külön mű
ködő csoportjaival (átkaroló és arccsoport) való összeköttetés nehézségeiből 
eredt. Most ez a nehézség megszűnt, így a külső vonalon folytatott had
műveletek könnyebbé váltak. 

Ugyanakkor a mindenüvé elérő távíró azzal a veszéllyel járt, hogy csök
kenti az alsó parancsnokok önállóságát. Egyik oldalról a végbement ese
ményekről kapott gyors információk, másrészt a gyors intézkedés lehetősége 
fokozta azt a mindig is meglevő csábítást, hpgy a legfelső vezetés szorosra 
fogja a gyeplőt és a harcoló csapatok működését a legapróbb részlétekig 
szabályozza. Viszont a leggyorsabb és a legpontosabbnak látszó információ 
sem helyettesítheti a helyszínen levők személyes benyomásait s a hírváltás 
leggyorsabb eszközei sem követhetik és rögzíthetik adekvátan a harci ese
mények villámgyors változásait. Tehát ugyanakkor, amikor a távíró meg
könnyítette a vezetést, felhasználása nagy önfegyelmet, elvi gondolkodást, 
a fontos és nem fontos határának pontos megvonását követelte mag a leg
felső vezetéstől. 

A nagyobb hatású tűzfegyverek,átalakítják a harc feltételeit. 
A fegyvertechnikának Waterloo és Königgrätz közötti rohamos fejlődését 

a következő adatok jellemzik. A gyalogsági fegyver hordtávolsága tízsze
resére, tűzgyorsasága háromszorosára növekedett, a hátultöltő rendszerek 
bevezetésével pedig -lehetővé vált a fekvő testhelyzetben való tüzelés is.19 

A tüzérség lövegeinek lőtávolsága ötszörésére növekedett, a lőszabatosság 
megjavult, a lövedékek tökéletesített gyújtó szerkezetei pedig (gránát és 
srapnell) nagyobb hatást biztosítottak.20 A tűzhatás fokozódása mindenek
előtt a támadás és a védelem viszonyában hozott változást. A védelemnek, 
mint egyébként is erősebb harci formának az előnyeit a nagyobb tűzhatás 
még jobban fokozta. Jó kilövést biztosító, megfelelően kiválasztott védő
állással szemben a támadó dolga igen megnehezedett. Lényegében két módon 
lehetett a támadás sikerét biztosítani: vagy úgy, hogy a védő hatásos tűz-
körletén a támadó gyors mozgással igyekezett áthaladni, vagy pedig az 
átkaroló és megkerülő forma alkalmazásával. 

Ami az első megoldást illeti, a franciák 1859-ben, az osztrákok 1866-ban 
így próbálták kiegyenlíteni ellenfeleik fölényét a gyalogsági tűzharcban.21 

Ez vezetett tehát a „rohamtaktikához" (Stosstaktik), nem pedig a franciak 
temperamentuma, vagy az osztrákok tudatlansága, amint azt gyakran állít-

rak té ré le lmezés , de még az é ' e lemel lá tásnak Napóleon által a lka lmazot t jóval kö te t lenebb 
fo rmá i is nüennyire ko r l á toz t ák a hadvezé r szabadságát , ezt a vé l emény t nehezen fogad
h a t j u k el. Másrészt a z o n b a n a v a s ú t v o n a l a k k iépí tésénél á l t a lában ka tona i s zempon tok is 
közre já t szo t tak . így a va sú tvona l ak legtöbb esetben a „ h a d a k ú t j á n a k " k lassz ikus i r ánya i 
m e n t é n vezet tek és e lmondha tó , hogy E u r ó p a hadsz ín te re in a l ega lka lmasabb hadműve le t i 
i r á n y o k a v a s u t a k k iépülése u t á n is u g y a n a z o k m a r a d t a k . 

19 Caemerer: i. m. 135. és köv . o.; Metz, H. : Infanter ie . . (Handbuch de r neuzei t l ichen 
Wehrwissenschaf ten , Berl in , Ver lag von W. de G r u y t e r and Co., 1937. II. köt . 311. és köv. o.); 
Engels, Fr: The His tory of t h e Rifle. (Engels as Mili tary Crit ic, London, Univ. P re s s , 1959. 
44—78. o.); U ő : Gyalogság (Válogatott .katonai í rása i . I. köt . Budapes t , z r í n y i Kiadó, 1960. 318. 
és köv. o.) 

20 Caemerer: uo . : Berlin, W.: Art i l ler ie (Handbuch dier neuzei t l icheen Wehrwissenschaf ten . 
I I . köt . 38. ás köv. o.); Engels: Tüzérség . (Válogatott k a t o n a i í rásai . 381. és köv. o.) 

21 Ti. 1859-ben az o sz t r ákok Lorenz-féle vontcsövű elöltöltő p u s k á j a fö lényben volt a 
f ranc iák Minié p u s k á j a felett, viszont 1866-^ban h á t r á n y b a ke rü l t a poroszok Dreyse-féle 
vontcsövű, há tu l tö l tő puská jáva l szemben. 

i 
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iák.22 Az osztrák gyalogságnak egyszerűen nem volt más választása, mint
hogy a rohamot részesítse előnyben a tűzharccal szemlben. Ezenkívül csak 
Két megoldás maradt volna: teljesen lemondani a támadásiról, vagy fel
venni a tűzharcot, ami azonban még a rohamtaktikánál is nagyobb veszte
ségeket okozott volna. Az osztrák gyalogság számára a roham taktika tehát 
nem volt más, mint a kétségbeesés diktálta kényszermegoldás.23 

Egyébként az ellenségtől elválasztó utolsó 200—300 lépésnyi távolságon 
való átfutást bizonyos ballisztikai körülmények is indokolták. A Dreyse 
puska és a vontcsövű hátultöltő löveg pásztázó hatása ugyanis rövidebb 
távolságon kisebb volt, mint nagyobb távolságon, így a gyors ütemben kö
zeledő ellenséget csak az irányzék folytonos megváltoztatásával lehetett 
követni és eltalálni.24 

Bár a harcászatnak a fegyvertechnika fejlődéséből következő változásai 
önmagukban is igen érdekesek, minket most közelebbről ezeknek a válto
zásoknak a hadászatra gyakorolt hatásai érdekelnek.25 

A fegyverek nagyobb tűzhatása fokozta a tűz feltartó erejét, ami az 
ütközetek tartamának megnövekedéslét vonta maga után. Ez viszont azt 
jelentette, hogy kisebb egységek hosszabb ideig állhattak ellen a túlerőnek, 
mint azelőtt; 1000 szálfegyverrel felszerelt harcos fizikai tömegénél fogva 
pillanatok alatt elsöpörhetett útjából 500 szálfegyverest, gyorstüzelő fegyve
rekkel felszerelt hadseregeknél azonban már távolról sem ez volt a helyzet 
és egy hadosztály jelentős ideig tarthatta magát akár egy hadtesttel szem
ben is. így viszont a koncentrikus fonna alkalmazásának egy másik ve
szélye hárult el, nevezetesen az, hogy a megosztottan működő hadsereg 
egyes részeit az ellenség túlereje rövid idő alatt döntően megverheti. 

Ugyanakkor pedig a taktikai átkarolás és megkerülés előtérbe nyomulása a 
hadászatban is fokozta a koncentrikus forma előnyeit. Az átkaroláshoz 
szükséges eltolást ugyanis csak az ellenség hatásos tűzkörletén kívül lehetett 

22 Kessel ír ja művében , hogy az 1859-es h á b o r ú tapasz ta la ta ibó l egyedül Moltke vont le 
he lyes köve tkez te t é seke t „ w ä h r e n d die Ös te r re icher u n t e r dem E i n d r u c k des Er leb ten eine 
rad ika le U m ä n d e r u n g ih re r T a k t i k vom Feuergefecht zu S toss tak t ik v o r n a h m e n und sich 

dami t 1866 gegenübe r dem preuss i schen Dreysegewehr die s t ä rks t en Verluste zuzogen" . 
(Moltke. S tu t tgar t . Koehle r Verlag. 1957. 282. o.) 

23 Regele, O.: Fe ldzeugmeis te r Benedek . De r Weg n a c h Königgrä tz , Wien. Ver lag Herold , 
1960. 367—369. o. — Hogy az o sz t r ákok tuda tosan fo lyamodtak a rohamtaktdkához , azt Benedek 
1866. V. 19-én k e l t h a d p a r a n c s » i s bizonyít ja . (Lónyay: Ich will Rechenschaf t ablegen. Kézira t . 
3. rész. 584. o.) Lásd m é g Friedjung, H.: Beneďeks nachge lassene Pap ie re , Dresden , G r u e b e r 
Verlag 1904. 369. o. — Az 1866-os h á b o r ú t földolgozó és m i n d e n felelősséget B e n e d e k r e há r í t ó 
osz t rák vezé rka r i mű szerzője , F i scher ez redes , s ze r in t a po roszoknak a tűz re a lap í to t t t ak t i 
ká j á t t űzha rcca l ke l le t t volna viszonozni . E r r e válaszol ta N e u b e r a l t á b o r n a g y : „ Ich w a r n u n 
gewiss n icht für b l indes Drauf losgehen, abe r ich legte dar , dies w ä r e bei u n s e r e m schlech
t e r e n G e w e h r e f ruch t los : das einzige Mittel gegen H i n t e r l a d e r be s tünde dar in , die Dis tanzen 
du rch r a sche Offensive zu ü b e r w i n d e n . " (Lónyay: i. m., 3. rész. 609. o.) — Egyébkén t Moltke 
i s a r o h a m b a n lá t ta a megoldás t e r ő s védőá l lásban levő el lenséggel s zemben . Moltke: T a k 
t i sch-s t ra tegische Aufsätze. 9., 23. és 38. o. (MoVtkes Mil i tär ische Werke — a köve tkezőkben 
MW. — IL/2. Berl in . E. S. Mit t ler und Sohn, 1900.) 

24 MW. IL/2. 30. o. — Engels rendkívü l i t á jékozot t ságá t je l lemzi , hogy ebben a ké tség
te lenül igen fontos, de mégiscsak lő teohnikai je l legű rész le tké rdésben is m e n n y i r e t á jéko
zott volt. B á r meg kell jegyezni , hogy ő a pász tázó h a t á s n a k n a g y o b b távolságokon való 
csökkenésé re m u t a t o t t r á — a m i ké tség te lenül igaz —, azonban a Dreyse p u s k á n á l éppen 
a lőpor tö l te tnek a závárza t jobb tömítő ha tá sa köve tkez t ében szükségessé vált c sökken tése 
k isebb kezdősebességet , e n n e k köve tkez tében a r ö p p á l y a felszálló á g á b a n n a g y o b b e m e l k e 
dést, t ehá t k i sebb pásztázó ha t á s t e redményeze t t . A lövedék a l ak j ának jobb k iképzése 
folytán viszont «kisebb volt a sebességcsökkenés , így a leszálló á g b a n a röppá lya laposabbá , 
köve tkezésképp a pásztázó h a t á s n a g y o b b á vált . Minder rő l azonban c sak 1861-ben je lent 
meg közlés a saj tóban, míg ő 1859 őszén í r t a m e g c ikké t a N e w A m e r i c a n Cyclopedia-nak . 
[Gyalogság. Válogatot t k a t o n a i í rása i . I. köt . 346—347. o.] 

25 A k é r d é s n e k igen jó összefoglalását adja Schärfer c ikke . (Kr iegskuns t . H a n d b u c h de r 
ineuezeitliohen Wehrwissenschaf ten . I. kö t . 188. és köv . o.) — A p rob léma «alakulásának szinte 
m i n d e n s z a k a s z a k i t ap in tha tó Moltke í rása iban , ak i az 1859-es és az 1864-es h á b o r ú , va la 
min t a esapaítgyafcorlatok és vezé rka r i u t azások (Generals tabsreise) t apasz ta la ta i a l ap j án j u t 
el a p r o b l é m a elvi és gyakor l a t i megoldásához . A ké rdése s í r á s o k a z MW. II./2. k ö t e t é b e n 
ta lá lha tók . — Moltke néze te inek k ia laku lásá ró l p lasz t ikus képe t ad Kessel idézet t művében . 
[Különösen 279. és köv., va l amin t 426. és köv. o ldalakon. ] 
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végrehajtani, azaz 2,5—3,5 km-re a védőállástól. Ez azt jelentette, hogy 
már egy hadtest védőállásának átkarolásánál is az átkaroló részeknek egy 
2,5—3,5 km sugarú kör kerületén kellett mozogniuk, míg a védő ugyan
ennek a körnek a húrján, azaz sokkal rövidebb úton tolhatta el tartalékait 
a veszélyeztetett pontra, így az átkarolást felkészülve várhatta. ,,Egy had
sereg védőállását viszont — írja Moltke — már egyáltalán nem lehet át
karolni harcászatilag, mivel kiterjedése egy mérföld (7,5 km — P. G.), vagy 
még ennél is több, így az átkarolásból menet lesz, amelynek végrehajtása 
után aznap már nem marad idő a támadás végrehajtására."26 A probléma 

i , i * 
I ^ 

1. hdh / ^ 

5. sz. ábra. A hadsereg harcászati átkarolása 

megértését segíti elő az 5. sz. ábra. Láthatjuk, hogy amennyiben a három 
hadtestből álló hadsereg két hadtestjével át akarja karolni az ellenség védő
állását, akkor az eltolás végrehajtásához legalább 14 óra kell, azaz 7 órai 
indulást véve, az átkaroló csoport megindulási helyzetét legfeljebb 21 óra
kor érné el, támadását tehát csak másnap kezdhetné meg. Most már attól 
eltekintve, hogy ekkora tömegnek egy menetvonalon való mozgása igen 
alkalmatlan dolog, ilyen, az ellenség szeme láttára végrehajtott oldaknozgás 
igen veszélyes is. Sokkal előnyösebb tehát az átkarolást úgy végrehajtani, 
hogy a több menetvonalon előnyomuló hadsereg megosztottságát minél to
vább fenntartva, a külön menetelő oszlopok nem a csata és nem az ellenség 
arcvonala előtt egyesülnek, hanem a csatában és az ellenség szárnyán. így 
r erről Moltke: „A hadsereg hadtestenként! megosztottsága a normális álla

pot, és egyesítése valamilyen határozott cél nélkül, hiba. A huzamosabb 
összevonás már az ellátás miatt is kalamitás, gyakran képtelenség, de még 
a csata felé is sodor; nem szabad tehát végbemennie addig, amíg a döntés 
pillanata el nem érkezett. Az összevont hadsereg már menetelni sem tud, 
legfeljebb toronyirányt mozogni. Hogy menetelni tudjon, ismét meg kell 

26 Moltke: Über den Einfluss der verbesserten Feuerwaffen auf die Taktik. MW. IL/2. 
63—64. o. 
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osztani, ami viszont az ellenség közelében veszélyes." Es itt határozza meg 
Moltke az új vezetéstechnika lényegét: „Miután azonban az erők össze
vonása és egyesítésük a csatához feltétlenül szükséges, a megosztott mene
teknek a kellő időben végrehajtandó összevonás figyelembevételével tör
ténő elrendezése alkotja a stratégia lényegét."27 

Mdltkének az 1859-es háború, főleg azonban a nagy hadgyakorlatok és 
a vezérkari utazások tapasztalataiból levont következtetéseit Königgrätz tel
jes mértékben igazolta. A háború után, 1869-ben személyes élményei alap
ján írta le azóta klasszikussá vált sorait: „Ha hadsereg a csata előtt össze
vontan menetel az ellenség felé, akkor minden, átkarolás vagy megkerülés 
céljából végrehajtott megosztás egyet jelent az ellenség harcászati hatás
körletében végrehajtott oldalmenettel." Ezt elkerülendő, megtehetjük, hogy 
megerősítjük azt a szárnyat, ahol az ellenséget át akarjuk karolni. Ebből 
azonban rendszerint puszta arctámadás lesz. „Sokkal kedvezőbben alakul a 
helyzet, ha megosztott hadseregünket a csata előtt, a harcmezőn egyesítjük, 
ha tehát úgy vezetjük a hadműveleteket, hogy különböző irányokból vég
rehajtott utolsó, rövid menettel az ellenség arcvonalát és hátát egy időben 
érjük el. Ebben az esetben a hadászat a legtöbbet teljesítette, amit egyálta
lán elérhet és nagy siker lesz az eredmény."28 

Mindebből pedig az következik, hogy a koncentrikus forma alkalmazá
sának szükségessége a harcászatban, a hadászatban is elkerülhetetlenné 
tette a külső vonalon folytatott hadműveleteket. 

A racionális elem térhódítása a háborúban és az új stílusú vezetéstechnika. 
A társadalmi környezet megváltozása és az új technikai vívmányok bizo
nyos eltolódást idéztek elő a háború kiszámítható és kiszámíthatatlan, az 
előre látható és a váratlan, az emberileg befolyásolható és a véletlen viszo
nyában, az előbbiek javára. Persze távolról sem arród van szó, hogy Clause-
witznek a háború matematizálása ellen felhozott érvei érvényüket vesztet
ték volna és hogy most már a háborút képletek alapján lehetett volna ve
zetni, annyi azonban bizonyos, hogy a háború számos igen jelentős területén 
elvesztette egyeduralmát a véletlen. 

így (mindenekelőtt a hadseregélelmezósben. Amikor arról írtunk, hogy az 
élelmezésnek a hadszínterek nagyobb népsűrűsége, az agrártermelés hoza
mának felemelkedése és a vasúti szállítás folytán bekövetkező könnyebbsége 
megszüntette a hadászatnak az élelemellátástól való függését, akkor a. kér
désnek csak egyik oldalát világítottuk meg és nem beszéltünk arról, hogy 
a biztonságosabb élelemellátás a váratlan elem befolyását is erősen korlá
tozta. A régebbi hadtörténet lapjait forgatva se szeri, se száma az olyan 
hadjáratoknak, amelyekben minden lehető emberi előgondoskodás mellett 
is élelem nélkül, maradt a hadsereg. Hiszen még a raktárak készletei sem 
jelentettek teljes biztonságot, mivel számtalan időjárási, valamint biológiai 
tényező, általában pedig az egész ellátó apparátus nehézkességéből eredő 
súrlódás akadályozhatta az anyag előreszállítását a csapathoz; az utakat az 
eső tönkre tehette, az igásállatok elhullhattak, a kocsioszlopok ingajáratá
nak megszervezésében tévedhettek. Ezenfelül azonban arról is szó volt, 
hogy még a legpontosabban működő élelemellátás is csak a koplalástól óvta 
meg a katonát, de nem biztosíthatta a háború hatalmas lelki és fizikai meg
terheléseinek elviseléséhez szükséges elegendő mennyiségű és minőségű táp
lálékot. Mindez azzal járt, hogy a katonáik erőállapota nem volt kielégítő, 
amit mi sem jellemez jobban, mint az, hogy a véres veszteségeket mindig 
jóval felülmúlták a betegségből, kimerültségből következő veszteségek. Álta-

27 Über Marscht iefen. MW. IL/2. 237. o. 
28 MW. II./2. 210—211. o. 
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Iában a hiányos táplálkozás miatt a hadseregek könnyű zsákmányává váltak 
a régebbi időikben szinte mindennapos járványoknak.29 

Végül azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy a raktárak csupán a 
kenyeret és a lovak száraztakarmányát — ez utóbbit sem mindig! — bizto
síthatták. A szálastakarmányt a helyszínen kellett előteremteni. Azt viszont, 
hogy valamely hadszíntéren mennyi a takarmány, előre látni soha nem 
lehetett, hiszen az az időjárástól és attól függött, hogy a háború mennyire 
merítette ki a vidéket.30 

Korlátozta a véletlen szerepét a szállítás és a mozgás biztonságának 
megnövekedése is. A pusztán lábaira utalt hadsereg mozgása sokkal lassúbb, 
bizonytalanabb és veszteségesebb mint azé, amelyiket vasúton szállítanak. 
De a jobb utakon maga a menet is biztonságosabbá vált és így is csökkent 
az előre nem látható tényezők szerepe. 

Csökkentette a bizonytalansági tényező szerepét a távíró is. Hiszen köny-
nyebbé vált a hírváltás, a kölcsönös tájékoztatás és a parancsadás. -

Nem volt jelentéktelen a vezetés biztonságának megnövekedése szempont
jából a térképészet fejlődése sem. Mindennapos volt a régebbi időkben, 
hogy a tájékozódás hiánya miatt csapatok tévedtek el, és nem hajtották 
végre feladatukat, de az sem volt ritka, hogy a parancsnok egészen más 
tereppel találta magát szembe, mint amire számított. A térképészetnek 
Waterloo és Königgrätz között végbement fejlődése nyomán a hadsereg olyan 
térképekre tett szert, amelyek a hadászati és a harcászati vezetés igényeit 
egyaránt kielégítették. 

Természetesen nem arról van szó, mintha a felsorolt tényezők összhatá
saként a véletlen teljesen kiküszöbölődött volna a habomból, pusztán csak 
arról, hogy hatáskörlete szűkebbé vált, és teljesen igaz, amit Moltke a hadá
szatról írt ragyogó kis cikkében a hadvezér ténykedéséről állít: „Egy ismert 
és egy ismeretlen tényezővel — tudniillik a saját és az ellenség akaratával 
— való számvetéshez a tényezőknek még egy harmadik csoportja is társul: 
időjárás, betegségek, vasúti szerencsétlenségek, félreértések és tévedések, 
röviden mindazok a hatások, amelyeket — nevezzük őket véletlennek, sors
nak vagy magasabb rendelésnek — nem az ember teremt, de nem is ural
kodhatok felettük." Mindazonáltal mégsem a valk véletlen uralkodik a há
borúban. A valószínűség törvényei szerint az előnyös és hátrányos vélet
lenek egyformán oszlanak el a két félnél „és annak a hadvezérnek, aki, ha 
nem is a lehető legjobbat, mindenesetre az ésszerűt rendeli el, kilátása lőhet 
a sikerre."31 

Az „ésszerűt" elrendelni, írta a maga tömör stílusában a hadtudomány
nak ez a legszófukarabb alakja s úgy érezzük, hogy itt két dologra gondolt. 
Az egyik, hogy a háborút nem a zseniális felvillanások döntik el, hanem 
a józan észre hallgató, nyugodt, megfontolt mérlegelés, a másik pedig, hogy 
nemcsak azért ésszerű valami, mert nem ellenkezik a háború általános el
veivel általában, hanem azért is, mert az adott körülmények között gya
korlatilag kivihető és technikailag helyesen van megoldva. Amint más he
lyen írja: ,,A háboniban nem annyira az a fontos, hogy mit csinálunk, hanem 
az, hogy hogyan."32 

Az új körülmények között, amikor a társadalmi környezet és a technikai 
újítások következtében az eszközök is gyökeresen átalakultak, a hogyan 
kérdése valójában elsőrangú kérdéssé vált. Témánkból következik, hogy a 
taktikai eljárásoknak a fegyvertechnika fejlődése folytán szükségessé váló 

29 Lásd: Mezőgazdasági termelés, hadseregélelmezés és stratégia a 17. század második 
felében c. könyvem 106. és köv. o. 

30 Uo. 54. és köv. o., va lamin t 70. és köv. o. 
31 über Strategie. MW. II./2. 292. o. 
32 Uo. 171. o. 
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átalakításával nem foglalkozhatunk és pusztán a hadászati vezetés idősze
rűvé vált átalakulását tekinthetjük át.33 

A hadászati vezetésnek különösen három területén váltak szükségessé új 
megoldások és módszerek: a felvonulás és a mozgósítás megszervezésében, a 
menettervezésben és a seregvonat irányításában. 

A vezérkarok egyik legfontosabb szekciója a vasúti szállítási osztály lett,3'1 

ahol aprólékos pontossággal és gondossággal számították ki a mozgósítással 
és a felvonulással kapcsolatos vasúti szállítások tervét és menetrendjét. 
Soha nem szünetelő, až eredményeket újra s újra ellenőrző és a változó 
viszonyokhoz alkalmazkodó munka volt ez, amelynél nemcsaík a gyors ütemű 
vasútépítések nyomán bekövetkező változásokhoz kellett igazodni, hanem a 
folyton módosuló katonapolitikai helyzethez is. Ez a munka semminemű 
zsenialitást nem kívánt — szorgalmat, pontosságot és lelkiismeretességet 
annál többet. Maga a tervező munka pedig elszemélytelenedett, mondhatnók 
intézményesedett : a felvonulási és utánszállítási terv Napóleonnak a leg
kisebb részletekre kiterjedő, szinte személyes munkája volt, most Moltke, 
még kevésbé Benedek, a technikai kidolgozásban nem vett részt.35 

Kis dolognak látszik, de a hadvezetés növekvő racionalitásának prob
lémája szempontjából nem jelentéktelen az a módszerbeli segítség, amit a 
hadsereg a vasutáktól kapott. A hadsereg mozgásának, főleg pedig a vonat 
ingajáratának megszervezésében, ahol különböző irányú és sebességű moz
gások összehangolásáról volt szó, igen sokáig hiányoztak az exakt számítási 
eljárások. A vasutaknál, ahol a szerelvények imozgásánalk pontos áttekintése 
döntő fontosságú volt, hamarosan rájöttök a grafikonon történő ábrázolás 
és kiszámítás előnyeire. így keletkeztek a menetrend^grafiíkonok. A vasúti 
hatóságokkal szorosan együttműködő vezérkari tisztek és hadbiztosok innen 
kapták az ötletet a menet- és szállítási grafikonok kidolgozásához.36 

A háborúnak mindig is fontos részét alkotta a menet, tartamában pedig 
minden .más katonai cselekményt felülmúlt, mint Moltke írja: „Az ütközet 
a hadsereg működésében csupán egy pillanat — bár 'kétségtelenül a legfon
tosabb pillanat —, a menet egész életét kitölti."37 Régebbi időkben a menet
tervezés nem állt másból, mint az egy menetvonalon menetelő hadsereg 
indulási és érkezési idejének rögzítésiéből. Ehhez járult Napóleon (koráiban 
a különböző útvonalakon menetelő oszlopok egyesítése a csata előtt. Bár a 
pontos menettervezés ilyen körülmények között általános követelménnyé 
vált, Napóleonnak részben számvetésen, részben azonban zseniális intuíció-

33 Egyébkén t úgy tűnik , hogy a hadásza t i vezetés j o b b a n a lka lmazkodot t a megvál tozot t 
v iszonyokhoz, m i n t a ha rcásza t i vezetés . Porosz részről az 1866-os h á b o r ú harcásza t i k i é r t é 
kelése elég ' l ehangoló e r edménnye l zárul t . Csak egy m o n d a t a h iva ta los had tö r t éne t i b í rá 
la tbó l : „A csapatveze tés azon alapelvei , ame lyek szer in t porosz részről e l jár tak , a leg
különbözőbb vona tkozásokban cé lszerű t lennek b i zonyu l t ak . " (MW. II./2. 69. o.) — A fegy
v e r n e m e k együ t tműködésé rő l , a h a r c á s z a t n a k erről az igen fontos vona tkozásá ró l a k i r á ly 
hoz í r t m e m o r a n d u m á b a n i lyen lesúj tó vé l eménnye l vol t Mol tke : ,,A gyalogság tel jesí t
m é n y e minden tekintetben, mene tben és h a r c b a n e l sőrangú volt. A tüzérségtő l elégtelenül , 
a lovasságtól egyá l ta lán n e m támoga tva , e re jének t u d a t á b a n mindenü t t önál lóan lépet t fel, 
és tüzét á l l andóan a l k a l m a z t a az el lenséggel s zemben . " (Uo. 74. o.) — A kérdés megí té lése 
osz t rák v iszonyla tban igen nehéz, mivel szemben a porosz vezé rka r ra l , ame ly egy győztes 
h á b o r ú u t á n n y u g o d t a n t á r h a t t a fel a h i b á k a t —, az osz t r ák vezérkar , az osz t rák h a d s e r e g 
t ek in té lyének m e g m a r a d t foszlányait megőrzendő , minden felelősséget B e n e d e k r e hár í to t t , 
e lzárva így a hilbák k i j av í t á sának útját , de az u t ó k ö r s z á m á r a is megnehez í tve az á l lás
foglalást . 

34 1866 u t án egy ideig a porosz n a g y v e z é r k a r b a n tény legesen a vasút i szál l í tás i osztály 
vált a legfontosabb szekcióvá, ahol a vasú t i szál l í tás t e rvén messze tú lmenően , a mozgósí tás 
és a felvonulás t e rvé t is kidolgozták. Kessel: i. m. 606. o. 

35 Az oroszországi hadjárat felvonulási tervének elkészítésénél például Napóleon egyes 
szállítóoszlopok: menetére és sütödék telepítésére is intézkedett. (Lásd: Az élelemellátás kér
dése Napóleon oroszországi hadjáratában. 554. és köv. o.] — Hangsúlyozzuk azonban, hogy 
Moltke csak a technikai munkálatokban nem vett részt, egyébként a felvonulási terv el
készítését közvetlenül irányította, és a vasúti szállítás szempom ttjai döntően befolyásolták 
hadműveleti tervét. Minderről később. 

36 Lásd : Hadseregéle lmezés , logisztika és s t r a t é g i a . . . c. t a n u l m á n y o m 267. és köv. o. 
37 MW. II./2. 17. o. 
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jám alapuló menetterveit egyik vezérkar sem tudta utána csinálni. A dolgok
nak ilyetén való állása szinte természetes volt a térképek akkori állapota 
mellett, hiszen a pontos mérést és számvetést csak korlátozott mértékben 
engedték meg. Éppen ezért a hadászati érzék döntő hatással volt a menet
tervezésre. Ez az állapot azonban nem maradhatott meg akkor, amikor a 
koncentrikus előnyomulás előtérbe kerülésével az önállóan menetelő had
testek és hadseregek vezérkarainak maguknak kellett pontos menetterveket 
alkotniuk. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy olyan rendkívül kényes fel
adatot keliett megoldani, mint a külön menetelő oszlopóknak a csatában, 
valamint az ellenség arcvonalán és szárnyán való egyidejű összevonása, 
beláthatjuk, hogy a menettervezés a vezérkari szolgálat legïfontosabb ré
szévé vált. 

Épp ezért a vezérkari kiképzésben a legelőkelőbb helyet a menettervezés 
kapta.38 A menetoszlopok hosszúságának pontos megállapítása, az elvonulás! 
idő figyelembevételével az indulás, a besorolás és az érkezés idejének pon
tos meghatározása képezte a hadgyakorlatok, főképpen azonban a vezérkar 
harcászati utazásainak legfontosabb tárgyát: „A vezérkar harcászati uta
zásainak a tárgya a csatához való menet, az összevonás és a felfejlődés, 
röviden a csata bevezetése, azaz mindaz, ami békében egyáltalán megtanul
ható; a csatát ugyanis éppoly kevéssé lehet a harcászati utazásokon gya
korolni, mint a csapatgyakorlatokon."30 A menettervezés rendkívüli fontos
ságára hívja fel a figyelmet Moltkénak ez a kijelentése: „Szükséges, hogy 
az ütközethez vezető menetek rendjét legkisebb részletedben is ellenőrizzük. 
Csakis a rendelkezésre álló utak és azok pillanatnyi állapota, az ebből adódó 
valóságos oszlophosszak és a különböző fegyvernemek megszabott sorrendje 
alapján lehet megmondani, hogy egy hadosztály vagy egy hadtest egyáltalán 
elérkezik-e, és hogyan érkezik az ellenség elé, és hogy mindjárt az ütközet 
kezdetén annyira szükséges tüzérség kifejttheti-e hatását, avagy nem.'"''0 

A hadsereg élelemellátásának és az utánszállításnak új eszközei és formái 
is új megoldásokat kívántak az ellátószolgálat megszervezésében. Különösen 
az élelemszállító oszlopok és a hatalmasan megnövekedett loszeroszlopok 
ingajáratának a vasúti végállomás és a csapatok közötti megszervezése kí
vánt racionális megszervezést. Hogy a probléma ilyen szempontból meny
nyire sürgető volt, azt mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy az előbb em
lített menet-, illetve szállítási grafikont a hadbiztosságok előbb alkalmazták, 
mint a vezérkarok/'1 

De a régivel merőben ellentétes szemlélet kezdett meghonosodni a hadá
szati vezetés és az ellátó szolgálat viszonyában is. Kezdték felismerni, hogy 
a háborús cél elérése érdekében sokkal nagyobb együttműködés szükséges 
közöttük, mint amilyen a múltban volt. Az együttműködés ugyanis igen 
gyenge lábakon állt azóta, hogy a XVII—XVIII. században nagyrészt pol
gári vállalkozókra bízták a hadseregek élelemellátását. A törekvés most az 
lett, hogy a csapat- és vezérkari tisztekben kifejlesszék az ellátás szempont
jait jobban figyelembe vevő gondolkozást, az ellátó szolgálat tisztviselőit 
pedig alaposabb katonai kiképzésben részesítsék és alkalmat adjanak nekik 
szakmájuk gyakorlására békegyakorlatokon. Ez utóbbi annál is inkább szük
séges volt, mert — amint Molke írja — ,,Minden, amit az élelemellátás
ról eddig írtak, pusztán elméleti síkon mozog, pedig az ellátó szakmának az 
előre kiszámíthatatlan, végtelen sok egyedi esetben való alkalmazása az 

38 Uo. 219. O. 
39 Uo. 47. o. 
'«0 Uo. 249. O. 
41 Lásd : Hadseregéle lmezés , logiszt ika és s t ra tégia . . . c. t a n u l m á n y o m 269. o. 
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igazi művészet. Itt nem segít az elmélet és esetleges egyedi esetekre meg
oldást találni, magas fokú körültekintést, gyors elhatározást és akaraterőt 
követel." Az ellátó szolgálatban való kiképzés békében talán még nehezebb, 
mint a harcra való kiképzés, és a csapatgyakorlatok alig alkalmasak az 
ellátó szolgálat gyakorlására. Egyedül a vezérkar harcászati utazásai nyúj
tanak alkalmat az ellátó szolgálat tiszt jelnek, hogy ,,a naponta kialakult 
hadműveleti helyzetnek megfelelő rendszabályokat néhány órán belül pa
pírra vessék."42 Ezért javasolta Moltke 1854-ben, majd 1860-ban, hogy von
ják be az ellátó szolgálat tisztjeit a vezérkar harcászati utazásaiba. Jellemző 
a mélyen gyökerező előítéletre, hogy a honvédelmi miniszter a javaslatot 
csak 1869-ben fogadja el.43 

II. AZ 1866. ÉVI CSEHORSZÁGI HADJÁRAT LEFOLYÁSA44 

1. Erőviszonyok és az osztrák vereség okai 

A hadtörténeti irodalomban, különösen pedig az osztrák munkákban 
szinte általánosan elfogadott az a nézet, hogy az 1866-os háborút nem az 
osztrák hadsereg vesztette el, hanem a politikai vezetés. Ha a háborús elő
készületeket érzékeltető számokat nézzük, ez az állítás elfogadhatónak tűnik. 
A militarista porosz állam lakosságának 3,7%-át vette igénybe katonai cé
lokra, Ausztria csak 1,8%-át. Ilyen formán a 35 millió lakosú Ausztria csu
pán 600 000 főt számláló hadsereget állított ki, amíg Poroszország a maga 
18 milliójával 680 000-et. Poroszországban az állami kiadások 28%-át tette 
ki a hadi költségvetés, Ausztriában csak 20%-át. A hadseregen belül a lo
vasság, illetve a tüzérség aránya Poroszországban 9,2, illetve 13,1%-ra 
rúgott, Ausztriában csak 7,6, illetve 9%-ra. Poroszországban évente tartottak 
hadgyakorlatot, Ausztriában 1861 óta nem volt. A gyalogság évi kikép
zési lőszeradagja Poroszországban 100 töltény volt, Ausztriában kereken 30. 
A porosz hadsereg felszerelése teljesnek volt mondható, az osztrák hadsereg 
szinte mindenben hiányt szenvedett. A porosz hadseregben minden zászlóalj 
és önálló század parancsnokának volt térképe, az osztrák hadseregben csak 
a vezérkar tisztjeinek. A porosz hadsereg mozgósítása 2 hétig, felvonulása 
2V2 hétig tartott, az osztrák hadseregé 4—4 hétig; až előbbi ütökészségét 
tehát 4V2 hét alatt érte el, az utóbbi 8 hét alatt. A felvonuláshoz Porosz
ország 5 vasútvonallal rendelkezett, Ausztria csak eggyel. Végül pedig a 
porosz gyalogság hátultöltő puskával rendelkezett, az osztrák csak elöl
töltővel. 

Az események tanulmányozása alapján azonban úgy tűnik, hogy a fel
sorolt tényezők közül egyedül a hátultöltő puskának volt döntő hatása. Mert 

42 MW. IL/2. 18. és 19. o. 
43 Kessel: I. m. 521. o. 
44 Fe lhasznál t fo r rások és i roda lom: Regele, Kessel, Friedjung, Caemerer, Lányai i. m . ; 

Moltke: B e t r a c h t u n g e n vom F r ü h j a h r 1867 ü b e r Konzen t ra t ion i m Kriege von 1866., va lamin t 
B e g r ü n d u n g d e r e r s t en V e r s a m m l u n g (MW. II../2. 277. és köv . o., va l amin t I./2. 130. és köv . o.), 
t ovábbá Moltke hadműve le t i i r a t a i a MW. I./2. kö te tében . ; Mühlmann, C: Kr ieg zwischen 
P r e u s s e n u n d Österre ich 1866. (Handbuch de r neuzei t l ichen Wehrwissenschaf ten . I . Bd.), — 
Frantz, G.: Königgrä tz (Uo. II. Bd.) : Generalstab: Ös ter re ichs K ä m p f e im J a h r e 1866., Wien, 
Gerold Verlag, 1867—69.; Grossen Generalstab: Der Feldzug von 1866 im Deutschland . Berl in, 
1867.; Rüstow, W,: Der Kr ieg von 1866 in Deu tsch land u n d I ta l ien. 2. Aufl. Zür ich . Schul theiss 
Verlag, 1866; — + + + Mol tkes Feldzugs—Entwurf 1866 u n d die Lage Benedeks am 30. J u n i 
und 1. Jul i . S o n d e r d r u c k a u s de r Deutschen Heeres -Za i tung" . Berl in , 1892.; Engels, Fr.: T h e 
Seven Week ' s War, 1866. [Engels as Mili tary Critic. 121. és köv. o.] 
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végül is a csehországi hadszíntéren az osztrák hadsereg a szász csapatokkal 
együtt 245 000 főt számlált, a porosz 254 000-et, A különbség tehát nem 
túlságosan nagy, különösen, ha azt tartjuk szem előtt, hogy Ausztria volt a 
belső vonalon, és alapjában véve védelmi háborút akart folytatni. Ami a 
mozgósítást és a felvonulást illeti, Poroszország nem használhatta ki teljes 
mértékben kedvező adottságait bizonyos politikai megfontolások miatt. Az 
osztrák hadsereg ellátása a felszerelés és szervezés minden hiányossága elle
nére sem volt rosszabb, sőt helyenként súlyos ellátási zavarok mutatkoztak 
a poroszoknál, nem beszélve arról, hogy súlyos kolerajárvány tört ki a had
seregben. A vezérkarok működésében sem mutatkozott lényeges különbség, 
sőt mintha az osztrák lett volna a jobb és két egészen kitűnő eredményt 
könyvelhetett el: a zártan előnyomuló hadsereg igen nehéz menetének pon
tos és lényegében súrlódás mentes megszervezését, valamint a visszavonulást. 
Moltke koncepcióját a porosz vezérkar nagy része egyáltalán nem értette 
meg, vezetési módszereit pedig nem tudta elsajátítani. Sőt a porosz vezérkar 
olyan műhibát követett el. amelyhez hasonlót elég ritkán lehet találni a 
hadakozás történetében: elhanyagolta a hadászati felderítést és emiatt a 
visszavonuló osztrák hadseregről több, mint 24 órán keresztül semmit sem 
tudtak. 

Hogy a harcászati vezetés és a csapatok magatartása melyik hadseregben 
volt jobb, igen nehéz lenne eldönteni, mivel a Dreyse puska gyilkos tüzével 
szemben a legjobb harcászati vezetés sem boldogulhatott és a legderekabb 
csapat is hátrálni kényszerült. Visszagondolva azonban egyik oldalról Molt-
kének a porosz hadseregről mondott bírálatára, másik oldalról az osztrák 
csapatoknak az ellenség által is elismert, több alkalommal tanúsított derék 
helytállására, arra kell gondolnunk, hogy ilyen szempontból sem lehetett 
lényeges különbség a két hadsereg között. 

Mindent összevéve tehát egyedül a gyalogság fegyverzetében fennálló kü
lönbséget kell döntőnek tartanunk. Hiszen nemcsak arról volt szó, hogy az 
osztrák csapatok minden ütközetükben rendkívül súlyos veszteségeket szen
vedték, hanem arról is, hogy osztrák részről minden hadászati elgondolás 
homokra épült és légvár maradt, hiszen nem nyerhetett a harcászatban sem 
alátámasztást, sem kiteljesítést. 

A háború lefolyása szempontjából természetesen nem volt «közömbös a 
két hadvezér, Benedek és Moltke képességeinek és egyéniségének különb
sége. Benedek, bár az osztrák hadsereg ranglétráján a legmagasabb fokra 
emelkedett és rendkívül gazdag haditapasztalatokkal rendelkezett, alapjá
ban véve csapattiszt maradt, aki ugyan nagyszerűen megállta a helyét a 
harcmezőn, de a háború elvi kérdéseihez, általában a magasabb hadvezetés
hez nem volt érzéke. Ezzel szemben Moltke, bár haditapasztalata alig volt, 
rendkívül elmélyült szellemi munkával szinte az íróasztalnál képezte ki 
magát hadvezérré és a hadtudomány elsőrangú teoretikusává. Nem volt 
dinamikus egyéniség, nem személyiségéneik erélyével és latbavetésével ha
tott, mint Napóleon, hanem jellemének állandóságával, kristálytiszta logi
kájával és szellemének folytonosan mérlegelő, a legkisebb részletet is figye
lembe vevő, ugyanakkor a nagy összefüggéseket soha szem elől nem tévesztő 
munkájával. A hadviselés éppen beköszöntő gépi korszakának első és egyik 
legnagyobb reprezentánsa, aki irodájában,.távol a csatatér zajától irányította 
százezres tömegek harcait. 

Ami most már az 1866-os hadjáratot illeti, nehéz lenne eldönteni, hogy 
Benedek helyén Moltke el tudta volna-e kerülni a vereséget, abban azon
ban szinte biztosak vagyunk, hogy az ő helyén Benedek, ha győzött volna 
is, nem úgy győzött volna, ahogyan az Königgratznél történt! 
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2, Haditervek 

Gyakran előfordul, hogy miután a hadtörténet kutatójának sikerült re
konstruálnia valamely háború összes katonai tényezőjét, kénytelen megálla
pítani, hogy a hadvezér döntése nem felelt meg a helyzetnek, katonai szem
pontból kifogásolható. Ilyen esetekben azután nem egyszer gyorsan ki
mondják az ítéletet: a hadvezér nem értette szakmáját — rossz hadvezér 
volt. Mindössze egyről feledkeznek meg: megvizsgálni azt, hogy a döntés
ben milyen nem katonai, elsősorban politikai motívumok játszottak közre. 

Clausewitz igen sokat foglalkozott a háború és a politika viszonyával, sőt 
koncepciójának alapgondolata a filozófiai értelemben vett abszolút, ideális 
háborúnak, valamint a történetileg adott, a politika hatása alatt álló hábo
rúnak a megkülönböztetése volt. Művének a haditervről szóló 8. könyvében, 
„A háború a politika eszköze" című résziben írja, hogy a háborút befo
lyásoló társadalmi és szubjektív tényezők a háború fogalmában olyan ellent
mondást idéznek elő, „amelyet a filozófiai értelem feloldani nem tud. Meg 
kell keresni tehát azt az egységet, amelyhez ezek az egymással ellentétes 
elemek odakapcsolhatok . . . Nos, ez az egység az a fogalom, hogy a háború 
a politikai érintkezésnek pusztán egy része, tehát semmiképpen sern önálló 
dolog.. . így tehát a háborút soha nem lehet elválasztani a politikai érint
kezéstől, s ha ez a vizsgálódásban mégis megtörténik, akkor a viszonylato
kat összekötő fonalakat szakítják el és egy értelem és cél nélküli dolog áll 
elő." A háború „nem követheti saját törvényeit, hanem egy másfajta egész 
részének kell tekinteni — s ez az egész a politika."45 

Clausewitznek ez a megállapítása az 1866-os háború esetében is helytálló. 
Mert ismerve a földrajzi- és az erőviszonyokát, általában a katonai tényezők 
összességét, a politikai tényezők hatását figyelmen kívül hagyva, nehezen 
tudnánk megérteni, hogy a szembenálló felek miért nem a háború elveinek 
és az adott katonai helyzetnek megfelelően készítették el haditerveiket. 

Az osztrák haditerv. Ami Ausztria hadászati lehetőségeit illeti, kézen
fekvő lett volna, hogy hadseregével Észak-Csehorszagban vonuljon fel, 
ahonnan a szövetséges Szászországon keresztül közvetlenül veszélyeztethette 
T-Tolna a szász—porosz határtól mindössze 6 menetnyire fekvő Berlint. De 
Észak-Csehországból igen kedvező hadműveleti irányok adódtak Szilézia 
felé is. Egyébként is a vidék ideális felvonulási terep, hiszen gazdag, vasút
hálózata megkönnyíti az utánszállítást, azonkívül a nehezen járható Lausitz 
hegység és az Öriás hegység északról fedezi. Prága, Theresienstadt, valamint 
Josefstadt várai pedig biztosítják a hadsereg gyülekezését. Itt a hadsereg 
jelenléte politikai szempontból is fontos, mivel megkönnyíti Szászország 
számára az állásfoglalást és Ausztriával kötött szerződésének betartását/10 

Az osztrák hadsereg mégsem Észak-Csehországban vonult fel, hanem 

45 Vom Kriege 8. könyv, 6. fej., B. pont, 640. és 641. o. — Lenin Clausewitznek ezt a gon
dolatát igen fontosnak tartotta és a icövefckező megjegyzést fűzte hozzá: ,,A háború = az 
egésznek egy része — az egész = a politika." A háborúról, a Vom Kriege magyar kiadása. 
Budapest, Zrínyi Kiadó, 1962. II. köt. 509. o. 196. jegyzet.; — A politiika és a hadászat kap
csolatának szorosságát még jobban megvilágítja Clausewitz egyik levelének alábbi részlete: 
„A nagy hadászati tervek fő irányvonalai legnagyobbrészt politikai természetűek. . . Az 
egész haditerv közvetlenül a két hadviselő állam politikai létéből, valamint a többi állam
hoz való viszonyából kele tkezik. . . A politikai elem a hadjárat egyes részein is áthúzódik, 
és aligha akad a háborúnak valamilyen nagy eseménye, mint pl. egy csata stb. —, ahol 
valamelyes befolyása nem mutatkoznék meg. Ennek a felfogásnak megfelelően, valamely 
nagy hadászati elképzelés egészének tisztán katonai megítéléséről, valamint tisztán katonai 
vonatkozású tervezéséről beszélni sem lehet." (Kiemelés tőlem — P. G.) A háborúról. 
II. köt. 509. o. 195. jegyzet. 

í6 Moltke 1860. és 1865. évi emlékiratai. MW. 1/2. 10. és 32. o. 
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Morvaországban, Olmütz és Brünn körzetében gyülekezett. A morvaországi 
felállás egyetlen katonai előnye az volt, hogy Bécset fedezte. Persze Bécs 
akkor lett volna igazán biztonságban, ha az osztrák hadsereg Csehországból 
Berlin, esetleg Szilézia felé támad. Erre azonban merőben politikai okok 
miatt nem gondolhattak. Egyrészt az európai, főleg azonban a németországi 
viszonyokat szem előtt tartva, a kezdeményezés megragadása és a támadó 
háború elindítása nem lett volna ajánlatos, mert a belőle származó katonai 
előnyöket jóval felülmúlták volna a politikai hátrányok. Ezenkívül a szá
szókkal kötött szerződés alapján országukat nem tehették ki a háború pusz
tításainak, és nem változtathatták hadszíntérré. Végül pedig, mint legsú
lyosabb érv esett latba, hogy el akarták 'kerülni a háborút, vagy legalábbis 
késleltetni kitörését, a csehországi felvonulás azonban — éppen veszélyes 
volta miatt — azonnal kiváltotta volna Poroszország reakcióját. 

Maga a haditerv igen egyszerű volt: a földrajzi viszonyokból adódó belső 
vonal előnyeinek kihasználásán és a Szászországtól Szilézdáig megosztottan 
álló porosz hadsereg egyes részeinek excentrikus csapásokkal történő meg
semmisítésén alapult. Miután a hazáját feladó és Csehországba visszavonuló 
szász hadsereggel való egyesülés elsőrendű erkölcsi, (katonai és politikai kö
vetelmény volt, az első csapás iránya Gitschin felé önként adódott. 

Az osztrák csapatok lassú gyülekezése Olmütz körül már március elején 
megindult, a nagyobb tömegű csapatszállítások azonban csak a mozgósítás 
elrendelése, április 27. után kezdődtek el. A pénzhiány, valamint az osztrák: 
mozgósítási rendszer nehézkessége miatt a mozgósítás és a felvonulás igen 
lassan haladt s még június 20-án, a hadjárat megkezdésének napján sem 
volt teljesen ütőképes az osztrák hadsereg. Hogy ennék ellenére megkezdték 
a hadműveleteket, annak oka az volt, hogy június 16-án porosz csapatok 
özönlötték el ~á szövetséges Hessent, Hannovert és Szászországot. 

A porosz haditerv. A döntő jellegű hadműveletek legkedvezőbb iránya 
Sziléziából vezetett volna Bécs felé. A siker feltétele azonban az volt, hogy 
a sziléziai felvonulás teljes titokban menjen végbe, és a porosz diplomácia 
félrevezesse az osztrákokat, elaltassa a gyanakvásukat, végül pedig az, hogy 
a felvonulás befejeztével a támadást azonnal megkezdhessék. Minderre azért 
lett volna szükség, mivel a Bécs elleni támadás folyamán a hadsereg hátsó 
összeköttetéseit veszélyeztető Olmütz és Brünn várait külön erőikkel kellett 
volna megfigyelés alatt tartani, azaz a támadás sikere jelentős túlerőt téte
lezett fel. A túlerő biztosításának azonban csak egy módja volt, az osztrá
kok megelőzése, aminek alapfeltétele viszont az volt, hogy a porosz diplo
mácia biztosítsa az időt a mozgósításhoz és a felvonulásihoz. Méghozzá elég 
tekintélyes időről lett volna szó, tekintve, hogy a Sziléziába vezető két vasút
vonalon a felvonulás csak igen lassan folyhatott volna. Miután mindezeket 
a feltételeket a politikai vezetés nem teljesíthette, a vezérkar nem is gon
dolhatott a terv megvalósítására. 

Nem maradt tehát más hátra, mint a hadsereg zömének Lausitzban és B 
szász határon, kisebb erőknek pedig Sziléziában történő felvonulása. így 
tehát három ponton vonult fel a porosz hadsereg : szász határon Torgau vidé
kén, Lausitzban Görlitznél és Sziléziában Schweidnitznél. 

Mint említettük, igen nagy előnyt (biztosított Poroszország számára, hogy 
mozgósítási rendszere jobb volt és hogy több vasútvonal állt rendelkezésére 
a felvonuláshoz. így a porosz hadsereg a harckészültség elérésben megelőz
hette az osztrákot, aminek óriási politikai előnyei is voltak : az osztrákoknak, 
ha valamiképpen ki akarták egyenlíteni a poroszok fölényét a mozgósítás
ban és a felvonulásban, előbb kellett elkezdeni a mozgósítást, ami azonban 
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egyet jelentett azzal, hogy vállalják az agresszor szerepét. Az alábbi kis 
táblázat jól mutatja a porosz mozgósítási és felvonulási rendszer fölényét: 

Osztrák Porosz 
Megjegyzés A mozgósítás részről felvonult (fő) 
Megjegyzés 

8. napján 
14. nap ján 

18. nap ján 
25. nap ján 

28. n a p j á n 
42. nap ján 

50 000* — 
74 000** 33 000 

117 000+ 143 000 
159 000° 285 000 

179 000° 285 000 
239 000° 285 000 

* Csehországi csapatok 
** A szász kont ingens csat
lakozásával 
+ Galíciából, Morvából és 
Ausztriából érkező csapatók
ka l 
° Magyarországról és 
Ausztriából érkező csapa
tokkal 

Látható tehát, hogy a mozgósítást később kezdő Poroszország a mozgósí
tás 18. napján már nagyobb hadsereget vonultathatott fel, mint az osztrák, 
s egy hét múlva egész hadserege elérte a menetkészültséget. Az osztrák had
sereg ezzel szemben csak a 42. napon lett menetkész. Az is látható a táblá
zatból, hogy a porosz hadsereg számára a támadás elkezdésének legkedve
zőbb időpontja a 18. és a 42. nap közé esik.47 

Mindez azonban csak akkor áll, ha a mozgósítás lés a felvonulás az előre 
kidolgozott terv szerint szinte egybeolvadva megy végbe. Azonban éppen, 
mert el akarták kerülni a háború elindításából eredő politikai hátrányokat, 
a mozgósítást apránként hajtották végre, még azután is, hogy Ausztria áp
rilis 27-én nyílt mozgósítást rendelt el. 

Persze a Poroszország rendelkezésére álló sűrűbb vasúthálózat jelentősé
gét mindez nem csökkentette. Miután Ausztria előnyre tett szert a felvonu
lásban, a politikai gátló tényezők megszűnése után meg kell gyorsítani a 
felvonulást. Ez nem történhetett meg másként, minthogy nagyobb erőt vo
nultassanak fel Sziléziában, mint eredetileg tervezték. Egyébként a Sziléziá
ban alkalmazott csapatok számának szaporítását a tartomány biztonságához 
fűződő érdek is indokolta. Végül pedig azt sem szabad szem elől téveszteni, 
hogy Sziléziából oldalba lehetett támadni a Berlin ellen támadó osztrák erő
ket, s amíg a Lausitzból induló porosz támadás az osztrákokat bázisukra 
szorította, az innen induló támadó attól elszorította. Ilyen formán a porosz 
hadsereg arcvonala Hallétől a Neisseig terjedt és hossza 400 km-t tett ki. 

Ily módon tehát a kezdetben Szászország határán és a bausitzban terve
zett összpontosításból az erők megosztása lett, méghozzá szokatlanul széles 
kiterjedésben. 

47 MW. I./2. 74. o. 
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3. Megindulási helyzet és az első hadműveletek 

Június 20-án a két fél helyzete a következő volt (6. sz. ábra.) : 

<o 

p QKOSZOKSZ A G 

f UÜS. A Elba HDS 

^ Dresaa 

Prága p STardultfz 

0 c, £ H 0 KfZA G / \ 

kb. 100km 

6. sz. ábra. Helyzet 1866. június 20-án 

josihak N L 
{ fősereg/\ 

v - — s 

OSZTRÁK—SZÁSZ HADSEREG. Parancsnok: Benedek táborszernagy 
vezérkari főnök: Henikstein tábornok. 

Főerők: Benedek parancsnoksága alatt 180 000 fő (6 hdt. + 5 lov. ho. + 
hds. tart. tü.) Olmütz—Brünn körzetében. 

Osztrák—szász csoport. A szász trónörökös parancsnoksága alatt kb. 65 000 
fő (2 hdt.), az Iser mentén. 

POROSZ HADSEREG. A porosz király parancsnoksága alatt, vezérkari 
főnök : Moltke tábornok. 

Elba-hadsereg. Herwarth von Bittenfeld tábornok parancsnoksága alatt 
46 000 fő (3 gy. ho. + 2 lov. ho. + tü.), Szászországban, Drezda környékén. 

1. hadsereg. Frigyes Károly herceg parancsnoksága alatt 93 000 fő (1 hdt. + 
4 hdt. köteléken kívüli ho. + lov. hdt. + tü.) Lausitzban, Görlitz vidékén. 

2. hadsereg. Frigyes Vilmos trónörökös parancsnoksága alatt 115 000 fő 
4 hdt. + 1 lov. ho. + tü.), Sziléziában, Landeshut és a Neisse között. 

A porosz hadsereg igen széles felvonulása több oldalról éles bírálatot vál
tott ki. Magában a porosz vezérkarban, sőt Moltke legszűkebb környeze
tében is veszélyesnek tartották az erőknek ilyen megosztását. Moltke azon
ban kitartott elgondolása mellett. A széles kiterjedést ugyanis két körülmény 
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tette elkerülhetetlenné: 1. az osztrák hadsereg időelőnye a felvonulásban, 
amit csak gyors, tehát széles arcvonalon történő félvonulással lehetett ki
egyenlíteni; 2. az osztrák főtámadás várható iránya Berlin volt ugyan, de 
semmi biztosíték sem volt arra nézve, hogy nem támad-e Szilézia felé. Tehát 
gondolni kellett mindkét irány fedezésére.48 

°Olmüh. 

v^Brunn 

\ V Lundènburq 

7. sz. ábra. összevonás az Iser-nél 

Miután az osztrák hadsereg június 20-án elindult Morvából és Csehor
szágba vonult, esetleg meg lehetett volna tenni, hogy Sziléziaiból Lausitzba 
szállítsanak át csapatokat. Eltekintve azonban attól, hogy jelentékenyebb 
erők átszállításához 6—8 nap kellett volna, Lausitz erdős és mocsaras vidéke 
nagyobb erők összevonását nem tette lehetővé. Ezenfelül a Lausitz hegység 
és az Óriás hegység között az áthatolásra alkalmas terep 35—40 km-re zsu
gorodott össze, ami azt jelentette, hogy a Csehországba benyomuló hadsereg 
csak mélyen elnyúlva menetelhetett, úgyannyira, hogy a zöm legfeljebb az 
elővéd.harcbalépését követő második-harmadik napon fejlődhetett volna fel 
a harchoz. 

Egyébként annak a veszélye, hogy az osztrákok, kihasználva a belső vonal 
előnyeit, a porosz erőket külön-külön verik meg, nem volt túlságosan nagy. 

48 Június első hetében például olyan híreket kapott a 2. hadsereg, hogy a Morvában fel
vonult osztrák lőerő Szilézia ellen készül támadni. A hadsereg vezérkari főnökének sür
getésére Moltke megerősítette a hadsereget egy hadtesttel és hozzájárult a hadsereg bal 
szárnyának a Neisseig való kiterjesztéséhez. Így tehát a kiterjedés még nagyabbá vált. 
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Világosan kitűnik, ez a 7. sz. ábrából, amelyen sematikusan ábrázoljuk 
a június 15-i helyzetet. Láthatjuk, hogy azonos indulási időt véve a Torgau-
nál, tehát a legmesszebb álló Elba-hadsereg a 9., a Morvában álló osztrák 
hadsereg viszont csak a 12. napon érhet el az Iserhez. Az a körülmény, hogy 
a Torgaunál álló Elba-hadsereg 180 km-re, azaz 9 menetnyi távolságra, az 
osztrák hadseregnek Wildenschwerthnél levő éle viszont csak 120 km-re, azaz 
6 menetre van az Isertől, nem szabad, hogy megtévesszen, mert a hadsereg 
Lundenburgnál álló vége további 120 km-re, összesen tehát 240 km-re áll 
az Iserrtől. Az egész hadsereg tehát csalk 11—12 nap múlva fejlődhet fel harc
hoz az Isernél. így tehát az Elba- és 1. hadsereg 5 hadtestje az osztrák zöm 
megérkezése előtt egyesülhetett volna az Isernél. Ezzel az erővel szemben az 
osztrákoknak legalább 6 hadtestet kellett volna bevetniük, de még ebben 
az esetben is igen kérdéses, hogy a porosz gyalogsági fegyver fölényét szem 
előtt tartva, tudtak-e volna eredményt elérni. Hat hadtest kijátszása viszont 
azt jelentette volna, hogy a 2. porosz hadsereg négy hadtestjének feltartására 
pusztán két hadtest marad. Mindent összevéve tehát a széles arcvonalon tör
ténő felvonulás és az erők megosztása indokolt volt és nem járt azzal a ve
széllyel, hogy az osztrákok összevont erőikkel döntő csapást mérhessenek a 
felvonult porosz hadseregek bármelyikére. Moltke számvetéseit a bekövet
kező események fényesen igazolták/*9 

ü» A porosz vezérkarnak a széles felvonulással azemben megnyilvánuló ellenállásáról 
Kessel ír idézett müvének 454—456. oldalán. Rendkívül érdekes az eseményeket Angliából 
figyelemmel kísérő Engels véleménye. A következőket írta a Manchester Guardian június 
20-ikL számában a porosz felállásról: „Nos az ilyen megosztás nemcsak a vezetés egységét 
bontja meg, hanem gyakran azt is maga után vonja, hogy két hadsereg különböző had
műveleti vonalon nyomul előre, kombinált mozdulatokat hajt végre és egyesülésük pontja 
az ellenség hatáskörletén belül esik; más. szavatekal tehát, megosztva tartani az erőket és 
amint lehet, egyesíteni őket. A poroszok 1806-ban, az osztrákok 1859-ben ugyanezt csinálták 
és vereséget szenvedtek." A Manchester Guardiannak július 3-án, tehát a königrätzi csata 
napján megjelent számában írja: „Tegyük fel, hogy egy fiatal porosz zászlóst hadnagyi 
vizsgálján megkérdezmek, hogy miként kellene egy porosz hadseregnek Csehországot el-
özönlenie. Hegyük fel, hogy a fiatal tiszt ezt válaszolná: a legjobb eljárás az lenne, ha 
csapatainkat két egyenlő részre osztanánk és az egyik részt az Óriás-hegység nyugati, a 
másik részit a keleti oldalán küldenénk előre és Gitschinnél egyesítenénk őket. Mit szólna 
ehhez a vizsgáztató tiszt? Felvilágosítaná a fiatal tisztet, hogy terve a hadászat két leg
fontosabb törvényét szegi meg: először azt, bogy soha ne osszuk meg úgy. csapatainkat, 
hogy a kölcsönös támogatás lehetőségét elveszítsék, hanem tartsuk jól együtt őket; másod
szor pedig: különböző utakon történő előnyomulásnál az ellenség hatáskörletén kívü1. válasz-
szuk ki az egyesülés pontját. Így tehát a javasolt terv a legrosszabb és osak akkor jöhet 
számításba, ha Csehországban egyáltalán nincsenek ellenséges csapatok, következésképp az a 
tiszt, aki ilyen tervet javasol még a hadnagyi rangot sem érdemli meg. Nos, éppen ez az a 
terv, amit a porosz hadsereg bölcs és képzett parancsnoka alkalmazott. Szinte hihetetlen, de 
így van . . . Ha a két hadisereg vereséget szenved és kénytelen visszavonulni Csehországból, 
visszavonulása közben pedig eltávolodik a másiktól, akkor elmondhatjuk, vége a hadjáratnak. 
Ebben az esetben Benedek figyelmen kívül hagyhatja a Breslau felé visszavonuló trón
örököst (tudniillik a 2. hadsereget — P. G.) és minden erejével Frigyes Károly hadserege 
(az Elba- és az 1. hadsereg — P. G.) ellen fordulhat, amely alig kerülheti el a teljes meg
semmisítést." Július 6-án megjelent cikkében írja: ,,A hadjáratot, amit a poroszok kirívó 
hibával kezdtek el, olyan félelmetes taktikai energiával folytatták, hogy nyolc nap alatt 
győztek, utolsó jegyzetünkben említettük, hogy a poroszoknak az a terve, hogy Cseh
országot az Öriás-hegység által elválasztott két hadsereggel özönlik el, csak akkor igazolt, 
ha Csehországban nincsenek ellenséges csapatok. Ügy tűnik, Benedek tábornok titokzatos 
terve, valami ilyen helyzetet teremtett." (The Seven Week's War. 123., 133—134., 136—137. o.) 
— Tehát Engels tévedett Moltke tervének megítélésében. Tévedésében azonban a porosz 
vezérkar nagy része is osztozott, a különbség csupán annyi, hogy a porosz tisztek a helyzet 
pontos ismeretében alakíthatták ki véleményüket, míg ő a hírszolgálati irodák és az újságok 
hiányos közlései alapján. A dolog lényegét nézve azonban, tulajdonképpen igaza volt. Ha 
ugyanis az osztrákok Észak-Csehországban vonultak volna fel, a porosz terv valójában 
megvalósíthatatlan lett volna. Hogy az osztrákok üresen hagyják Csehországot, arra tény
leg nem gondolt senki. Kessel írja: „Persze a morvaországi össizevonással értékes időt 
veszített (tudniillik' az osztrák hadsereg — P. G.) és ez olyan előny volt, amely, hogy úgy 
mondjuk, ölébe hullott Moltkének és amelyet vonakodás nélkül kihasznált, amint a had
műveletek megkezdődtek." (I. m. 456. o.) — Az osztrák hadsereg csehországi felvonulásá
nak előnyeire Moltke is rámutatott. (MW. II./2. 286. o.) 
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4. A belső vonalon folytatott hadműveletek lehetetlenné válása 
a tér összeszűkülése folytán 

Nincs terünk rá, de a felvetett probléma szempontjából nem is lényeges, 
hogy részletesen foglalkozzunk az eseményekkel. Minket az érdekel itt első
sortban, hogy miként alakult a külső és a belső vonal viszonya a hadjárat 
folyamán. Ilyen szempontból viszont döntően fontos a június 28-án kialakult 
helyzet elemzése, mert ekkor vált világossá Benedek előtt, hogy a belső vonal 
kihasználására épült elgondolása kivihetetlen. Ezenkívül azonban ezért is 
érdemes foglalkozni a 28-án kialakult helyzettel, mert a körülötte folyó vita 
mindennél jobban megvilágítja azt a veszélyt, amit a hadászat formális 
elemeinek túlzott előtérbe állítása jelent. 

Röviddel a hadműveletek megkezdése után sor került a bevezető har
cokra, amelyekben egy esetet kivéve, az osztrákok mindenütt rendkívül 
súlyos vereséget szenvedték. A Drèyse pusika minden várakozást felülmúló 
hatása az osztrák csapatokat, de a vezetést is demoralizálta 'és felvetette a 
kérdést: ha ennyire nincs kilátás a harcászati győzelemre, érdemes, egy
általán lehetséges-e végrehajtani a hadászati excentrikus csapást? 

A kérdés annál is inkább jogosult volt, mert a június 28-án már hadá
szati szempontból is kétesnek látszott a hadművelet sikere. Amint a 8. sz. 
ábrán láthatjuk, az osztrák fősereg hat hadtestje ezen a napon Miletin— 
Dubenec—Josefstadt körzetében állt. A hat hadtestből 2V4 összpontosítva 
volt, a többi még eléggé megosztott állapotban. A felállás szélessége 32, 
mélysége 18—20 km. A fősereg harcérintkezésben áll a 42X41 km területen 
szétterjedt, 4 hadtestet számláló 2. porosz hadsereg elülső hadtestjeivel. 
A két hadtest erősségű osztrák—szász sereg zöme az aznap Münchengrätz-
nél elszenvedett súlyos vereség után Unter-Bautzen és Gitschán területére 
visszavonulóban, kisebb részei pánikszerű futásban. Az Elba- és az 1. porosz 
hadsereg zárt felállításban Münchengratznél. 

Ha ebben a helyzetben Benedek végre takarta volna hajtani az excent
rikus csapást, azt az eredetileg szándékolt irányban, tehát nyugat felé már 
nem tehette volna meg, hiszen oldalába és hátában kellett volna hagynia a 
2. porosz hadsereget, amellyel pedig már napok óta harcban állt. így'csak 
a 2. hadsereg ellen fordulhatott. Az összevonáshoz és a támadás megindí
tásához legalább egy napra, ahhoz pedig, hogy a támadás sikerre vezessen, 
további két, de esetleg három napra lett volna szükség. Az Isernél álló 
porosz erők azonban nem nézték volna tétlenül mindezt, hanem a 2. had
sereg támogatására indultak volna, aminek eredményeként két nap múlva 
Miletin—Arnau vonalába — tehát az osztrák hadsereg oldalába — három 
nap múlva pedig Dubenec—Josefstadt környékére, tehát a 'hadsereg há
tába jutottak volna. Az előnyomulást a jóval gyengébb és előzőleg súlyos 
vereséget szenvedett osztrák—szász hadtest alig állíthatta volna meg, de 
még késleltetni is alig lett volna módjában. A hadászati helyzet mérlegelése 
alapján tehát az excentrikus csapás sikere szinte már valószínűtlen volt. 

A harcászati körülmények mérlegelése alapján viszont már bizonyos volt, 
hogy a mozdulat nem sikerülhet, egyrészt azért, mert a nyugatról közeledő 
porosz erőket a szász—osztrák hadtestnél jóval nagyobb erő sem állíthatta 
volna meg, másrészt azért, mert 28-án Skalitznál és Burkersdorfnál az 
osztrák csapatok súlyos vereséget szenvedték, így egészen valószínűtlen volt, 
hogy másnap sikerrel támadhassanak. A harcászati körülmények miatt 
azonban a (belső vonalon folytatott hadművelet nemcsak lehetetlenné vált, 
de már nem is volt érdemes végrehajtani. Hiszen még akkor is, ha az északi 
irányú támadást az Isernél levő porosz erők nem zavarják, a porosz csapa-
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tok harcászati fölénye miatt végrehajtását nem kísérhette siker. Akkor 
pedig mire lett volna jó a támadás?50 

Mindent összevéve, Benedek eredeti elgondolásának realizálását sem a 
harcászati, sem a hadászati körülmények nem engedték meg. Bekövetkezett 
tehát az a pillanat, amikor a központi felállásban rejlő lehetőségek kitelje
sítésére már nem volt mód, a belső vonal előnye elenyészett és komoly for
mában (kezdett kibontakozni az ellenséges átkarolás veszélye. Ebben a hely
zetben Benedek számára nem maradt más választás, mint a visszavonulás 
elrendelése. 

A hadtörténeti irodalomban heves viták folytak június 28-ról. Egyesek 
helyeselték Benedek eljárását, mások élesen támadták. Az utóbbiak, anélkül, 
hogy beleélték volna 'magukat a 28-án kialakult helyzetbe, pusztán a hadá
szat formális elemeit tartva szem előtt, számonkérték Benedektől a belső 
vonalban rejlő előnyök ki nem használását. Pedig térképet és körzőt elővéve, 
pillanatok alatt beláthatták volna, hogy erre már nem volt lehetőség. Ebből 
is látszik, hogy mennyire igaza volt Clausewitznek, amikor szembeszállt 
azokkal, akik a formális elemek hangsúlyozásával akartak a hadászatnak 
tudományos tekintélyt biztosítani.51 

5. „Az elérhető legtöbbet nyújtja a hadászat, 
ha a csatában egyesíti a megosztott erőket" 

Miután a porosz sereglovasság elmulasztotta a hadászati felderítést, a 
'harcérintkeziés megszakadt az ellenséggel és a hadvezetőség két napig teljes 
tájékozatlanságban volt hollétéről. Ilyen körülmények között Moltke azt tar
totta helyesnek, hogy addig is, amíg tisztázódik a helyzet, a hadsereg cso
portosításán lényegesen ne változtassanak — a 2. hadseregén semmi esetre 
sem. Elhatározását bizonyos fokig az indokolta, hogy július 2-án a csapatok
nak feltétlenül pihenőt kellett biztosítani, az erősen lemaradt seregvonatot be 
kellett várni s általában rendezni kellett az ellátást, amely a szakadatlan 
előnyomulás következtében kihagyóan működött. Döntően azonban hadászati 
okok miatt törekedett Moltke iá megosztottság fenntartására. Feltételezése 
szerint ugyanis az ellenség Königgrätz és Josefstadt között az Elba mögött 
foglalt állást, amely ellen az arctámadás súlyos veszteséggel járt volna. Egye
dül tehát az átkarolástól várhattak eredményt, amihez viszont a 2. hadsereg 
az Elba mögött éppen jó helyen állt, és könnyen elérhette az ellenségnek 
Josefstadtnál feltételezett jobb szárnyát. Moltke tehát a hadsereg megosz
tottságának fenntartásával az átkarolás sikerét akarta biztosítani (9. sz. ábra). 

Véleményével azonban szinte egyedül állt és a magasabb parancsnokok, 
valamint a vezérkari tisztek zöme a hadsereg azonnali összevonását sürget
ték. Egyesek azt javasolták, hogy a hadsereget tolják el Bardubizt irányába 
és manőverrel kényszerítsék az osztrákokat állásuk elhagyásiára. Moltke 
alapvetően tévesnek tartotta ezt a gondolatot, részben mert az ellenség arc
vonala előtt végrehajtandó oldalmenetet tételezett fel, részben, mert éppen 
a döntés keresését tartotta helyesnek, nem pedig annak manőverrel való 
kitolását. Mások viszont úgy gondolták, hogy az ellenség nem az Elba mö
gött, hanem előtte áll és az lenne a legelőnyösebb, ha összevont erőkkel 
azonnal megtámadnák. Moltke erre azt válaszolta, hogy 'ha valójában így 

50 Ha viszont nem lehet t ámadn i , azaz nem lehet a pozitív célú harc i fo rmá t a lka lmazn i , 
a k k o r mi re jó a h á b o r ú t tovább folyta tni? Minden b izonnya l ennek a könyör t e l en logi
k á n a k gyöt re lmes végiggondolása kész te t te Benedeke t ké t n a p múlva , béfkét sürgető és 
F e r e n c Józsefben oly n a g y fe lháborodás t kelijő t á v i r a t á n a k e lkü ldésére . 

51 A v i tában e lhangzot t vé l emények lényegét Regele i smer te t i idézett m ű v é n e k 414. és 
következő oldalán. 
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van, a 2. hadsereg akkor is legjobb helyen áll és nem szabad kimozdítani 
helyéből. 

Csak július 2-án tisztázódott a helyzet. Kiderült, hogy az ellenség való
jában az Elba előtt áll. Sor kerülhetett tehát a döntő támadásra. Moltke 
elgondolása az volt, hogy az 1. hadsereg arcban leköti az ellenséget, az Elba-
és a 2. hadsereg pedig jobbról, illetve balról átkarolja szárnyait. 

A kiadott intézkedéseknek megfelelően az 1. hadsereg arcvonalán 3-án 
reggel 7 órakor a csata elkezdődött. A 2. hadsereg megérkezésével 11 óra 
30 pereikor számoltak, addig tehát az 1. és az Elba-hadseregnek; (ki kellett 
tartaniuk anélkül azonban, hogy minden erejüket (kijátszanak. A döntést 
ugyanis az Elba- és a 2. hadsereg egyidejű kétoldali átikarolásától várta 
Moltke. Amíg tehát az utóbbi nem érkezik meg, az ellenség bal szárnyának 
átkarolását nem szabad erőszakolni. Mindaddig az 1. hadseregen van a 
harc súlya, amelynek minél több erőt kell magára vonnia. Moltke még azt 
sem tartotta volna nagy szerencsétlenségnek, ha az ellenség visszanyomja 
az 1. hadsereget, mert így annál nagyobb hatása lett volna az átkarolásnak. 

A harcok rendkívüli hevességgel folytak. Elmúlt már dél is, de a 2. had
sereg még mindig nem érkezett meg. A porosz király és környezete már 
nyugtalankodni kezdett, Moltke azonban, biztos lévén tervének helyessé
gében, megőrizte hidegvérét.52 

52 Bismarck abból látta, hogy semmi sincs elveszve, hogy amikor szivarral kínálta Molt-
két, az elmélyült vizsgálódás után, a szivaros ember szivarropogtató ceremóniájának be
tartásával választotta ki a legjobb darabot 
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1 óra tájban az osztrák hadsereg jobb szárnyán megélénkülő tűz jelezte 
a 2. hadsereg megérkezését. A hadsereg támadása rövidesen tért nyert, ami
ben nem kis mértékben annak is része volt, hogy az osztrákok a középen 
folyó harc táplálására jelentős erőket vontak el jobb szárnyukról. Miután 
Chulm 14 óra 45 perc tájban elesett, az osztrák hadsereg helyzete tartha
tatlanná vált és megkezdődött a visszavonulás, sok esetben pánikszerű 
vissza özönlés. A visszavonulást néhány gyalogos és lovas, főleg azonban a 
tüzéregység fedezte önfeláldozó bátorsággal. 

Üldözésre nem került sor, részben bizonyos félreértések miatt, részben 
azért, mert az 1. és a 2. hadsereg koncentrikusan támadó csapatai annyira 
összekeveredtek, hogy minden tervszerű fellépés lehetetlenné vált. Emiatt, 
valamint azért, mert az Elba-hadsereg feladatától eltérően nem karolta át 
az ellenség bal szárnyát, hanem pusztán arctámadást hajtott végre ellene, 
az ellenség teljes bekerítése és megsemmisítése nem sikerült. Osztrák rész
ről a csatában részt vevő 230 000 főből 180 000 megmenekült. 

* 
\ 

Amikor Jomini az 1866-os csehországi hadjárattal kapcsolatban a lelkek
ben végbement forradalomról beszélt, nyilvánvalóan túlzott. Hiszen a vál
tozások úgy zajlottak le, hogy azokat az emberek kevés kivétellel alig tuda
tosították magukban. Maitkénéi pedig, aki irodájának csendes magányában 
a változásoknak minden elméleti és gyakorlati következményét levonta, 
nehéz lenne a legkisebb forradalmi lelkesültséget is felfedezni. 

Mindazonáltal helytelen lenne Königgrätzben csupán az osztrák ármádia 
csúfos vereségét látni. Ez egyébként sem lenne igazságos, mert amint lát
tuk, ez a hadsereg sok tekintetben igen derekasan megállta a sarat. Königg-
rätz valóságos határkő a hadakozás történetében, mert a gépi háború kör
vonalai itt bontakoznak ki először teljes élességgel. 

A hadászat elmélete szempontjából is fordulópont Königgrätz, mert rácá
folt azokra, akik belső vonalra esküdtek. Ugyanakkor túlzás lenne azt állí
tani, hogy ettől fogva a belső vonal minden előnyét 'elvesztette, hiszen Né
metország esete a két világháborúban világosan mutatja a központi felál
lásnak azt az előnyét, hogy az erőket szabadon lehet átdobni az egyik arc
vonalról a másikra. 

TE3A nEPbEÜJ 

H3MEHEHHE B3AHMOOTHOU1EHHH CTPATErHMECKOH BHYTPEHHE« 
H BHEIIIHEH AHHHH B riEPBOH nOAOBHHE XIX. BÉKA 

Pe3K>Me 

H 3 M e H e H H H BefleHHfl BOHHbl, KOTOpbie IipOHCXOflHAH BO (ppaHLjy3CK0H peBOAIOLJHH, CTH-
BHAH nepeA CTpaTernnecKHM pyKOBOflCTBOM flBe Becbiwa TpyAHOH 3aflaHH. C OAHOH CTopoHH 
HyaíHo 6wAo pemaTb Bonpoc CHaómtmm orpoMHO B03pacTaioigeH H 6wCTpo npoflBHraio-
igeňcH BnepëA apiWHH npoflOBOAbCTBHeM, OCHOBOH nero XOTH CTaAa MecTHa« 3aroTOBKa, HO 
B TO ÎKe BpeMH 6bIAH HeOŐXOAHMbI CKAaflbl H o 6 o 3 H W H n 0 f l B 0 3 npOflOBOAbCTBHH. C flpyrOH 
cTopoHbi HyjKHo 6wAO pemaTb Bonpoc KOHgeHTpaijHH pa3fleAëHHO MapuiHpyioujefi apMHH K 
6OK). 

H 3 npoÖAeMw, ynoMHHyTOH B nocAeflHioK) oHepeflb BO3HHKAO OAHO HS CaMblX 3HaHH-
TeAbHWX flOCTHJKeHHH COBpeMCHHOH BoeHHOH HayKH: nOHHTHe BHyTpíHHeň H BHeiUHeÖ AH
HHH. i locAe Toro, HTO aBTop yKa3WBaeT Ha aocTOHHCTBa H HeBwroAW oöeHX CTpaTernne-
CKHX $opM, 03HaK0MHT HHTaTCA« flucKyccHefi, B03HHKUjeH no STOMy noBOAy, KOTopan yane 
BO MHorHX cAynaax npHBeAa K a6coAioTH3aijHH O,ÍHOH HAH apyrof i (popMw. fl,aate HCKOTO-
p b i e Bb ipaSHAH TO, HTO J o m i n i BOflHIgHH 3TO nOHHTHe B BOeHHyiO H a y K y , CaM HBAHACa 
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Г Е З А ПЕРЬЕШ 

И З М Е Н Е Н И Е В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я СТРАТЕГИЧЕСКОЙ В Н У Т Р Е Н Н Е Й 
И В Н Е Ш Н Е Й ЛИНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ X I X . ВЕКА 

Резюме 

Изменения ведения войны, которые происходили во французской революции, ста
вили перед стратегическим руководством две весьма трудной задачи. С одной стороны 
нужно было решать вопрос снабжения огромно возрастающей и быстро продвигаю
щейся вперёд армии продовольствием, основой чего хотя стала местная заготовка, но 
в то же время были необходимы склады и обозный подвоз продовольствия. С другой 
стороны нужно было решать вопрос концентрации разделённо марширующей армии к 
бою. 

И з проблемы, упомянутой в последнюю очередь возникло одно из самых значи
тельных достижений современной военной науки: понятие внутренней и внешней ли
нии. После того, что автор указывает на достоинства и невыгоды обеих стратегиче
ских форм, ознакомит читателя дискуссией, возникшей по этому поводу, которая уже 
во многих случаях привела к абсолютизации одной или другой формы. Даже некото
рые выразили то, что Л о т т ! водящий это понятие в военную науку, сам являлся 



HCKAtOHHTCAbHblM CTOpOHHHKOM BHyTpeHHCH AHHHH. H o 3TO HBAHeTCH OIUHŐKOH HOTOMy, 
HTO J o m i n i HCHO BHAeA AOCTOHHCTBa H HCAOCTaTKH OÖeHX $OpM. KAay3eBHU, BblCTynHA 
npoTHB Tex, KOTopwe npHAaAH OCOÖCHHO ôoAbiuoe 3HaneHHe cTpaTerunecKHM (popMaM, BO-
o6in,e reoMeTpHHecKHM 3AeMeHTaM CTpaTerHH. 

riocAe ÓHTBbi npH BaTepAoo, B03paCTaHHe HAOTHOCTH HaceAeHHH, KOAHnecTBeHHwe H 
KaHecTBeHHbie H3MCHCHHH arpapHoro npoH3BOACTBa, cryiu,eHHe AOPOJKHOH ceTH, pacnpo-
CTpaHeHHe jKeAe3Hou Aoporn, H3o6peTeHHe TeAerpa$a H cKanKoo6pa3Hoe pa3BHTHe opy-
HteflHOH TeXHHKH npHHHHHAH cAeAyroujne H3MeHeHHH B CTpaTerHH: 1. CTpaTerHH noA-
HOCTbK) OCBOÔOÎKAaeTCH OT OÔyCAOBAeHHOCTH CHaÔJKCHHH npOAOBOAbCTBHCM, 2 . yCAOBHH 
ABHîKeHHH H3MCHHIOTCH H paCHACHëHHMH MapUI CTaHOBHTCH HaCTbK) AďMe, HaCTbK) HeOÔXO-
AHMWM, 3. TeAerpacp yMeHbiuaeT onacHOCTH KOHijeHTpHHecKOH (popMw, 4. 6oAee 3$(f»eKTHB-
Hbie opyjKHH yBeAHHHBaiOT TaKíKe AOCTOHHCTBa cTpaTerHHecKoň BHeuiHeň AHHHH, 5. pa-
UHOHaAbHblH 3ACMCHT nOAyHaeT OCOÓOe 3HaneHHe B pyKOBOACTBC rioCAeACTBHH BCerO 3TO-
ro, OTpa>Kaioiu,HecH B npaKTHnecKoň paooTe uiTaőoB, aBTOp B nepByio onepeAb noKa3biBaeT 
Ha ocHOBe paóoT MOATKC 

BTopan MacTb cTaTbH 3aHHMaeTCH noxoAOM B Hexnío 1866 roAa. Ha ocHOBe COOTHO-
iueHHH CHA, paóoTbi uiTaőoB, BeAeHHH BOHCK, aBTop AeAaeT BbiBOA. HTO npyccKan apMHH 
HH B KaKOM OTHouieHHH He HMCAa npeBocxoACTBo HaA aBCTpHHCKoň apMHeň, KpoMe nexoT-
HOrO OpyíKHH. H o npeBOCXOACTBO B H H T O B K H o 6 p a 3 l j a / l p a H 3 e ÔblAO HaCTOAbKO THrOCTHbIM, 
HTO 3apaHee HCKAIOHHAO B03MoatHocTb noôeAbi aBCTpnfiiieB. 

OiieHHBaíi cTpaTerHHecKHe nAaHw oóenx CTopoH, aBTop ycTaHaBAHBaeT, HTO COÔCTBCH-
HO rOBOpH, HH OAHa CTOpOHa He BblÖpaAa C BOeHHOH TOHKH 3peHHH oriTHMaAbHOe 
peuieHHe no noAHTHnecKHM npHMHHaM. 3 T O H CHOBO AOKaswBaeT npaBOTy BbicKa3MBaHHH 
KAay3eBHĽ[a o COOTHOIUCHHH BOHHW H HOAHTHKH. 

Bcë 3T0 He yMeHbiuaeT npaBHAbHOCTH nAaHa MOATKC, KOTopbiň HBAHACH B AaHHWX 
noAHTHnecKHX ycAOBHHx B03M0HÎH0 HaHAyMuiHM. ľlocAe aHaAH3a nAaHa MoATKe, aBTop 
3aHHMaeTca BecbMa cnopHWM 28-MM HKJHH. O H yKa3bmaeT Ha TO, HTO B 3TOT AeHb Bcë 
npeBocxoACTBo BHyTpeHHen AHHHH 6WAO yjKe noTepeHo H3-3a cyíKeHHH nAouiaAH, HO B 
TO » e BpeMH noAHoň HCHocTbK» oôpbicoBbiBaAacb onacHocTb npyccKoro oxBaTa. B TaKOM noAOHíeHHH BeHeAeK HC Mor nocTynHTb HHane, TOAbKo npHKa3aTb oTCTynAeHHe. «CTpaTerHH AaëT ôoAbuie Bcero TorAa, ecAH CHAW COCAHHHCT B 6oe» — TaKOBo Ha3Ba-HHe 3aKAK)HHTeAbHOH HaCTH. A ß T O p B 3TOH TAaBe nOAHëpKHBaeT npaBOTy 3aMbICAa M o A T K e , KOTopbifi B OTAHMHe ÓT MHeHHH öoAbiuHHCTBa npyccKoro reHepaAbHoro iuTaöa, HanpaBACH Ha coxpaHeHHe pasApoÓAeHHocTH CHA. 3Ta pa3ApoÔAeHHocTb cAeAaAa BO3MOJKHMM TO, HTO npyccKan apMHH H3 nocTpoeHHH c OAHHM nocAeAHHM KOPOTKHM MaptuoM, c xoAy, HenocpeA-cTBeHHo AocTHrAa $AaHroB Bpara. KoHHtrpsTU, HBAHACH pe3yAbTaTOM SToro 3aMbiCAa UIH-poKoro pa3Maxa. KoHHrrpsTij HBAHeTCH HacTOHujeň Bexoň B HCTOPHH BCACHHH BOHH, noTOMy HTO 3Aecb pa3BëpTbIBaAHCb BnepBbie nOAHofi pe3KOCTbK) HepTbl MexaHH3HpOBaHHOH BOHHbl. B TO >Ke BpeMH KoHHrrpsTij 03HanaeT H noöeAy BHeuiHeň AHHHH HaA BHyTpeHHefi. H3 SToro He CAe-AyeT, HTO BHyTpeHHHH AHHHH noTepHAa 6bi Bee CBOH AOCTOHHCTBa. BeAb npHMep TepMa-HHH B AByX MHpOBblX BOHHaX HCHO nOKa3WBaeT TO AOCTOHHCTBO iieHTpaAbHoro nocTpoeHHH, HTO CHAM CB060AHO MOÎKHO nepeôpocHTb c OAHoro (ppoHTa Ha Apyrofi. GÉZA P E R J É S DIE GESTALTUNG DES VERHÄLTNISSES DER INNEREN UND ÄUSSEREN STRATEGISCHEN LINIE IN DÉR ERSTEN HÄLFTE DES XIX. JAHRHUNDERTS Rezension Die, während der französischen Revolution eingetretenen Änderungen der Kriegsführung stellten zwei schwierige Aufgaben vor die strategische Führung: einerseits musste man die Verpflegung der mächtig angewachsenen und schnell vordringenden Armeen sichern, deren Basis zwar die Lokalbesorgung geworden ist, konnte aber auch die Depots und die Proviantlieferungstrains nicht gänzlich entbehren, anderseits war es nötig die Konzentrierung zur Schlacht der geteilt marschierenden Armee zu lösen. 
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исключительным сторонником внутренней линии. Но это является ошибкой потому, 
что .Топит ясно видел достоинства и недостатки обеих форм. Клаузевиц выступил 
против тех, которые придали особенно большое значение стратегическим формам, во
обще геометрическим элементам стратегии. 

После битвы при Ватерлоо, возрастание плотности населения, количественные и 
качественные изменения аграрного производства, сгущение дорожной сети, распро
странение железной дороги, изобретение телеграфа и скачкообразное развитие ору
жейной техники причинили следующие изменения в стратегии: 1. стратегия пол
ностью освобождается от обусловленности снабжения продовольствием, 2. условия 
движения изменяются и расчленённый марш становится частью легче, частью необхо
димым, 3. телеграф уменьшает опасности концентрической формы, 4. более эффектив
ные оружия увеличивают также достоинства стратегической внешней линии, 5. ра
циональный элемент получает особое значение в руководстве. Последствия всего это
го, отражающиеся в практической работе штабов, автор в первую очередь показывает 
на основе работ Молтке. 

Вторая часть статьи занимается походом в Чехию 1866 года. На основе соотно
шения сил, работы штабов, ведения войск, автор делает вывод, что прусская армия 
ни в каком отношении не имела превосходство над австрийской армией, кроме пехот
ного оружия. Но превосходство винтовки образца Драйзе было настолько тягостным, 
что заранее исключило возможность победы австрийцев. 

Оценивая стратегические планы обеих сторон, автор устанавливает, что собствен
но говоря, ни одна сторона не выбрала — с военной точки зрения — оптимальное 
решение по политическим причинам. Это и сново доказывает правоту высказываний 
Клаузевица о соотношении войны и политики. 

Всё это не уменьшает правильности плана Молтке, который являлся в данных 
политических условиях возможно наилучшим. После анализа плана Молтке, автор 
занимается весьма спорным 28-ым июня. Он указывает на то, что в этот день всё 
превосходство внутренней линии было уже потерено из-за сужения площади, но в 
то же время полной ясностью обрысовывалась опасность прусского охвата. В таком 
положении Бенедек не мог поступить иначе, только приказать отступление. 

«Стратегия даёт больше всего тогда, если силы соединяет в бое» — таково назва
ние заключительной части. Автор в этой главе подчёркивает правоту замысла Молтке, 
который в отличие от мнения большинства прусского генерального штаба, направлен 
на сохранение раздробленности сил. Эта раздробленность сделала возможным то, что 
прусская армия из построения с одним последним коротким маршом, с ходу, непосред
ственно достигла флангов врага. Кониггрэтц являлся результатом этого замысла ши
рокого размаха. 

Кониггрэтц является настоящей вехой в истории ведения войн, потому что здесь 
развёртывались впервые полной резкостью черты механизированной войны. В то же 
время Кониггрэтц означает и победу внешней линии над внутренней. И з этого не сле
дует, что внутренняя линия потеряла бы все свои достоинства. Ведь пример Герма
нии в двух мировых войнах ясно показывает то достоинство центрального построения, 
что силы свободно можно перебросить с одного фронта на другой. 



i 
Von dem letzterwähnten Problem entstand die bedeutendste Errungenschaft* 

der modernen Kriegswischenschaft: der Begriff der inneren und äusseren 
Linie. Nachdem der Verfasser die Vorteile und die Nachteile dieser zwei strate
gischen Formen anzeigt, macht er die über sie entstandene Diskussion bekannt, 
welche in mehreren Fällen schon zur Absolutisierung der einen oder der anderen 
Form führte. Manche haben sich sogar so geäussert, dass Jomini, der diesen 
Begriff in die Kriegswissenschaft eingeführt hat, auch iselbst ausschliesslicher 
Getreue der inneren Linie gewesen wäre. Das ist aber ein Irrtum, weil 
Jomini die Vorteile und Nachteile der zwei Formen klar gesehen hat. Auch Clau-
sewitz stellte sich jenen entgegen, die# den strategischen Formen, im allgemeinen 
den geometrischen Elementen der Strategie zu grosse Wichtigkeit zugeschrieben 
haben. 

Die Zunahme der Bevölkerungsdichtigkeit, die quantitative und qualitative 
Veränderungen der Agrarproduktion, die Verdichtung des Strassennetzes, die 
Verbreitung der Eisenbahnen, die Erfindung des Telegraphen und die sprung
hafte Entwicklung der Waffentechnik führte nach Waterloo in der Strategie die 
folgenden Veränderungen herbei: 1. Die Strategie wurde ganz frei von den 
Gebundenheiten der Verpflegung; 2. Die Bedingungen der Bewegung veränder
ten sich und der geteilte Marsch wurde teilweise leichter, teilweise unver
meidlich; 3. Der Telegraph verminderte die Gefahren der konzentrischen Form; 
4. Die Waffen von grösserer Wirkung steigerten auch die Vorteile der äusseren 
Linie; 5. Das rationale Element bekam in der Führung eine grössere Betonung. 
In der praktischen Arbeit der Generalstäbe zeigende Folgen der erwähnten Ver
änderungen führt der Verfasser hauptsächlich auf Grund von Moltkes Werke vor. 

Der zweite Teil des Aufsatzes befasst sich mit dem Feldzug in Böhmen in dem 
Jahre 1866. Auf Grund der KräteVerhältnisse, der Arbeit der Generalstäbe und -
der Haltung der Truppen zieht der Verfasser die Konsequenz, dass ausgenom
men die Infanteriewaffen, die preussische Armee der österreichischen Armee in 
keiner Hinsicht überlegen war. Doch die Überlegenheit des Dreyse Gewehres war 
so drückend, dass der Sieg der Österreicher im vorhinein ausgechlossen war. 

Ermessend die Operationspläne der zwei Parteien stellt der Verfasser fest, dass 
wegen politischen Gründen eigentlich keine Partei die vom militärischen Gesicht
punkt aus optimale Lösung wählte, was aufs neue die Wahrheit Clausewitz's 
Äusserungen über Zuzammenhänge des Krieges und der Politik bezeugt. 

All dies zieht von der Richtigkeit Moltkes Plan nichts ab, denn dieser Plan 
war unter den gegebenen politischen Umständen der möglichst Beste. Nach der 
Zerlegung Moltkes Plan befasst sich der Verfasser mit dem vielbestrittenen 28sten 
Juni. Er beweist, dass an diesem Tage wegen der Verengung des Raumes schon 
jede Vorteile der inneren Linie in Verlust geraten sind, dagegen zeichnete sich 
die Gefahr der preussischen Umarmung mit vollständiger Schärfe ab. In dieser 
Situation konnte Benedek nichts anderes tun, als den Rückzug zu verordnen. 

Der Titel des letzten Kapitels heisst: „Das meiste, was erreichbar ist, bietet 
dann die Strategie, wenn sie die Kräfte in der Schlacht vereinigt." Der Verfasser 
betont hier die Richtigkeit von Moltkes Vorstellung, welche sich abweichend von 
der Meinung des grössten Teils des preussischen Generalstabes auf die Aufrecht
erhaltung der Teilung der Kräfte gerichtet war. Nämlich die Teilung machte es 
möglich, dass die preussiche Armee aus ihrer Aufstellung mit einem letzten kürzen 
Marsch die Flanken des Gegners direkt erreichen konnte. Königgrätz ist die 
Frucht dieser grossartigen Vorstellung. 

Königgrätz ist ein wahrhaftiger Grenzstein in der Geschichte der Kriegsführung, 
weil sich die Umrisse des Maschinenkrieges mit vollster Schärfe zum erstenmal 
hier entfaltet haben. Gleichzeitig bedeutet Königgrätz auch den Triumph der 
äusseren Linie über der Inneren, wovon aber folgt nicht dass 'die innere Linie 
in der Zukunft aille ihre Vorteil verloren hätte, da das Beispiel Deutschlands in den 
zwei Weltkriegen jenen Vorteile der konzentrierten Aufstellung, dass man die 
Kräfte von einer Front an die andere frei hinüberwerfen kann, klar bezeugt. 
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