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A NAPÓLEONI HADERŐ MANŐVEREZŐ HADVISELÉSE 
I. RÉSZ. 

- az önálló alkalmazásra képes lovasság megteremtése és a 
fogatolt ellátás alkalmazása -  

Turcsányi Károly – Hegedűs Ernő1 

A kétrészes tanulmány az I. RÉSZ-
ben bemutatja a napóleoni háborúk 
hadászati kultúráinak általános 
vizsgálatát, a mozgáscentrikus 
alkalmazási elvek megjelenését 
Napóleonnál, Jomini-nél és 
Clausewitznél, továbbá a gyalogsági 
alkalmazáson alapuló, illetve az önálló 
lovassági alkalmazást megjelenítő 
haderők napóleoni háborúk során 
lezajlott elkülönülését. 

Szerkesztőség 

Bevezető gondolatok 

Az utóbbi években megjelent könyv formátumú publikációinkban, 
illetve megvédett értekezéseinkben egyaránt érintettük a hadászati 
kultúrák további kutatásra érdemes kérdéskörét2. Már ekkor 
megfogalmazódott bennünk: alaposabb vizsgálatra érdemes kérdés, 
hogy a napóleoni háborúk során megjelentek-e az egymástól élesen 
elkülönülő hadászati kultúrák (hadikultúrák). – a mozgáscentrikus, az 

                                                      
1 Prof. Dr. Turcsányi Károly nyá. mk. ezredes, ZMNE egyetemi tanár. 
Dr. Hegedűs Ernő mk. százados, PhD, MH LEK. 
2 Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: A légideszant I. Puedlo Kiadó, Debrecen, 
2007. illetve Turcsányi Károly (szerk.): Nehéz harckocsik. Puedlo Kiadó, 
Debrecen, 2008. továbbá Turcsányi Károly: A haderő harckocsi igénykielégítési 
folyamatának makroszemléletű vizsgálata. MTA doktori értekezés, Budapest, 
2008. és Hegedűs Ernő: A légideszantok fejlődése a második világháborúban és 
hatása napjaink légi gépesítési törekvéseire. Doktori értekezés, Budapest, 
ZMNE, 2009. 
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anyag-centrikus és a tömeges – előképei3. Kétségtelen, hogy a britek 
által képviselt indirekt hadászat ekkor már a későbbi anyagcentrikus 
hadászati kultúra jegyeit (tengeri blokád, politikai befolyásolás, 
szövetségesekkel megvívatott háború, lázadások kirobbantása) hordozta 
magán. (A szintén ekkor megjelent, de főként irreguláris erőkre 
jellemző gerilla hadviselést e helyütt csak érintőlegesen említjük.) 
Elsőként annak vizsgálatára vállalkozunk, hogy a mozgáscentrikus 
hadászati kultúra illetve annak elemei valóban megjelentek-e a 
napóleoni hadviselésben. 

Kérdésként merül fel, hogy a napóleoni háborúkban részt vevő 
haderők hadviselési módja valóban kettéválaszthatók-e egy főként 
gyalogsági hadviselésen alapuló tömeges-, illetve egy mobil hadviselésen 
alapuló mozgáscentrikus hadászati kultúrára. Ennek részbeni 
megválaszolása érdekében két részterület vizsgálatára vállalkoztunk: 

• Egyfelől a kor teoretikusainak manőverező hadviselésről vallott 
elveit elemezzük. 

•  Másfelől a haderő manőverező hadviselésre leginkább alkalmas 
elemének, a lovasságnak az alkalmazását vizsgáljuk meg. 

Célunk erősen korlátozott: mindössze a francia napóleoni haderő 
esetében kutatjuk, a mozgáscentrikus hadikultúra jelenlétére utaló 
elemeket. Tesszük ezt annak alapján, hogy az utóbbi két évtized nyugati 
publikációi Napóleon haderejének tevékenységét már a korabeli 
gyalogsági haderőkétől teljes mértékben eltérő, vegyes gyalogsági-
lovassági hadviselésként ábrázolják. Ez megerősít minket annak 
feltételezésében, hogy Napóleon a lovassága alkalmazásával egy új, 
önálló hadászati kultúra alapköveit rakta le. 

A hadikultúrák elkülönülésének beazonosítása érdekében a 
hadviselés négy alaptényezőjét célszerű megvizsgálni: a lovassági 

                                                      
3 A nyugati szakirodalom leginkább a hadászati kultúra megnevezést (strategic 
culture) használja, de a magyar szakirodalomban az azonos tartalmú hadikultúra 
rövidített megnevezéssel is találkozhatunk. Klein, Yitzhak: A Theory of Strategic 
Culture. Comparative Strategy, 1991. 1. sz., illetve Ács Tibor: A hadikultúra 
históriájához. Hadtudomány, 2005. évi 2. sz. 18. o. továbbá Ács Tibor: A 
reformkor hadikultúrájáról. Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, 
2005. 
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alkalmazás elméletét és gyakorlatát, illetve a lovassági szervezetek és a 
haditechnika fejlődését. 

1. A napóleoni háborúk időszaka hadászati kultúráinak  
általános vizsgálata 

A hadászati kultúrák fogalmi meghatározása területén számos 
hazai és külföldi szerző fejtett ki jelentékeny szakirodalmi 
tevékenységet, ám e meghatározások szinte kizárólag a második 
világháború időszakához kötődnek4. Magyar vonatkozásban a 
hadikultúrák (hadászati kultúrák) fogalmának napóleoni korszakra és 
második világháborúra egyaránt vonatkozó megközelítését az 1995-
ben kiadott Hadtudományi Lexikon „hadászat” szócikkében 
ismerhetjük fel. A lexikon szócikk szerzői szerint a hadtörténelem 
egyes korszakaiban „a hadászat viszonylag egységes tartalma 
megbomlott”5. Két korszakot jelölt meg a lexikon, amikor a hadászat 
rendkívül gyors fejlődése miatt, egy kiterjedt konfliktusban, egymás 
mellett, párhuzamosan léteztek egymástól gyökeresen eltérő hadviselési 
modellek. „A hadászat a napóleoni időszakban rendkívül sokat 
változott majd a két világháború közötti időszakban még 
rohamosabban változott, mint korábban6. A harmincas években az 
egységes hadászat felbomlását követően elkülönült irányzatok – a 
légierő-és flottacentrikus brit-amerikai hadviselés, a páncélos csapatok 
alkalmazását és a haderő-gépesítést előtérbe helyező német hadviselés és 
a haderő tömeges alkalmazását preferáló szovjet hadviselés - váltak ki, 
amelyek lényegében megfeleltethetők az anyagcentrikus, a mozgás-
centrikus és a tömeges hadászati kultúráknak (hadikultúráknak). 
Ugyanezek a modellek – kissé eltérő formában, a harckocsi csapatok 

                                                      
4 Szternák György: A katonai gondolkodásmód és a hadászati kultúra váltása 
Magyarországon. Jegyzet. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Budapest, 
1997., továbbá Simon Sándor – Szternák György: Katonai doktrínák a hidegháború 
éveiben: a doktrínák kialakulása és fejlődésük története. ZMNE Egyetemi jegyzet. 
Budapest, 2000., illetve Applegate, R. A. D.; Moore, J. R.: Warfare – an Option of 
Difficulties. An Examination of Forms of War and the Impact of Military 
Culture. RUSI Journal, 1990. 3. sz. és Klein, Yitzhak: A Theory of Strategic 
Culture. Comparative Strategy, 1991. 1. sz. 
5 Szabó József (főszerk.): Hadtudományi Lexikon Magyar Hadtudományi 
Társaság. Bp., 1995. 435. o.  
6 Uo. 434-436. o.  
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helyett a nehézlovasságot értelmezve – fellelhetők a napóleoni 
háborúkban is. Így a hadviselésnek ez a korszaka ugyanúgy a nem 
egységes hadászati koncepciók egymásmelletti létezésével jellemezhető, 
mint a második világháború. Ez a megközelítésünk nem előzmények 
nélküli, hiszen – csak a magyar szakirodalmat tekintve - Ács Tibor 
behatóan foglalkozott a hadikultúrával, annak fogalmi meghatározásával 
és annak a napóleoni időszakhoz közel eső magyar reformkorban 
betöltött szerepével7. Kovács Jenő 1993-as „Magyarország katonai 
stratégiája” című akadémiai kutatása kiemelt területként kezelte a 
hadikultúrák leírását és megállapította, hogy „a mozgáscentrikusnak 
nevezett hadikultúra eredői a napóleoni háborúkra nyúlnak vissza”8.  

A napóleoni háborúk időszaka hadikultúra-vizsgálata során Ravasz 
István hadászati kultúra (hadikultúra) értelmezését alkalmaztuk. Ennek 
fogalmait a ”Magyarország a második világháborúban” című 
lexikonban találhatjuk meg (a lexikonnak Ravasz István szerkesztője, a 
hadikultúra fogalom kidolgozásában szintén tevékenyen részt vevő Sipos 
Péter pedig főszerkesztője volt). A Lexikon a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézete, a Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és Múzeuma, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem és a Magyar Hadtudományi Társaság együttműködésével 
készült. A Lexikon alapján a hadászati kultúra a hadviselés módját 
meghatározó szabályok és szokások összessége. Második világháborús 
vonatkozásban négy hadászati kultúra ismert: Németország a mozgási 
(mozgás-centrikus), az USA és NagyBritannia az anyagi 
(anyagcentrikus), a Szovjetunió a tömeges, míg a jugoszláviai 
partizánhaderő a gerilla hadikultúrát követte.  

„Az anyagcentrikus hadikultúra alapja az anyagi és erőfölény 
megteremtésére a hadászati szintű támadás megindítása előtt. Mindaddig 
elsődleges a hadászati védelem. Viszonylag kis létszámú professzionális 
haderőt igényel, amelyet a támadásra való felkészülés időszakában 
nagyszámú, jól kiképzett tartalékos és sorozott állománnyal egészítenek 
ki. Erőssége, hogy elhúzódó háború esetén egyre nő az esélye a győzelem 

                                                      
7 Ács Tibor: A hadikultúra históriájához. Hadtudomány, 2005. évi 2. sz. 18. o. 
lásd még Ács Tibor: A reformkor hadikultúrájáról. Magyar Tudománytörténeti 
Intézet, Piliscsaba, 2005. 
8 Kovács Jenő: Magyarország katonai stratégiája (komplex kutatási téma). 
Elméleti kutatási terület. (II. r.) MTA Országos Kiemelésű 
Társadalomtudományi Kutatások, Budapest, 1993. 17. o. 
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kivívására. Gyenge pontjai a viszonylag lassú reagálóképesség az 
ellenség meglepetésszerű támadásaira, valamint a nagy anyagi- és 
pénzügyi ráfordítás-igény.  

A mozgáscentrikus hadikultúra alapja a háború elején gépesített 
csapatokkal indított döntő támadás és a gyors manőverezés, a védelem 
szerepe csak ideiglenes. Professzionális tisztikart és jól kiképzett 
legénységet igényel. Erőssége, hogy meglepés esetén képes a gyors 
sikerre. Gyenge pontja az, hogy időveszteség, többfrontos harc 
kialakulása és az ezek következtében elhúzódó háború esetén egyre 
kevésbé alkalmas a győzelem kivívására”9. Kapcsolódó fogalomként 
Ravasz István a villámháború és a páncélosháború elmélete fogalmakat 
jelölte meg. „Villámháború: a német katonai vezetés által a gyors 
lefolyású háború megvívására kidolgozott elképzelés. A villámháború 
legfontosabb előfeltételei: a fegyveres erők gyors, az ellenfelet 
megelőző összpontosítása és szétbontakoztatása; a hadászati 
meglepetés biztosítása; a lehető legnagyobb erejű elsőcsapásmérés a 
támadás fő irányaiban; az ellenfél főerőinek gyors megsemmisítése 
átkarolások és bekerítések végrehajtásával”10. A „Páncélosháború 
elmélete: a harckocsik tömeges alkalmazásával az ellenfél háború elején 
történő szétzúzását és a döntő hadászati siker elérését kidolgozó elmélet. 
A németek, elsősorban a harckocsicsapatok önálló, tömeges 
alkalmazásától várták a gyors áttörést, a siker nagy mélységű 
kifejlesztését, ezen keresztül a gyors döntést. A többi fegyvernemtől a 
harckocsicsapatokhoz való igazodást, a légierőtől a tűztámogatást várták. 
Ezeket a nézeteket a német katonai vezetés pedig beépítette a 
villámháborús stratégiába”11.  

„A tömeges hadikultúra alapja az ellenség felőrlése nagy létszámú 
erők támadásaival. A védelem szerepe az ellenség feltartóztatása a 
támadás feltételeinek megteremtéséig. Vezetése centralizált, 
bürokratikus. Csak a szükségesen minimális szinten képzett, 
nagylétszámú tisztikart igényel, alapfokon képzett katonatömegekkel és 
tartalékos állománnyal. Erőssége, hogy a hadsereg nagy létszáma és 
nagy mennyiségű - nem kifejezetten minőségi - fegyverzete miatt felőrli 
az ellenség támadó erejét. Gyenge pontjai a viszonylag lassú 

                                                      
9 Ravasz István (szerk): Magyarország a második világháborúban. Lexikon. Petit 
Real kiadó, Bp., 1997. 137. o. 
10 U. o. 472. o. 
11 U. o. 359. o. 
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reagálóképesség és a beosztott parancsnokok kis önállósága, ill. a nagy 
ember- és technikai veszteség. 

A gerilla hadikultúra alapja az ellenség felőrlése állandó 
rajtaütésekkel és utánpótlási vonalainak sorozatos elvágásával. A 
védelemnek így nincs szerepe. Vezetése kifejezetten decentralizált, az 
egyes osztagparancsnokok nagyfokú önállósággal rendelkeznek. 
Kisszámú, jól képzett tanácsadót igényel, továbbá politikailag 
elkötelezett, végletekig elkeseredett vagy fanatizált néprétegeket. 
Erőssége a rugalmasság, a váratlanság, s hogy a hadviselés klasszikus 
módszereivel általában nem számolható fel. Gyenge pontja, hogy erdős-
hegyes terephez és/vagy nagy-városokhoz kötött, létfeltétele a lakosság 
támogatása és önmagában alkalmatlan a háború megnyerésére”12. 

A Ravasz István által megadott hadászati kultúra definíciók 
általános jellegűek, így alkalmazásuk elméletileg nem csak a második 
világháború hadviselési viszonyai között lehetséges. A Ravasz-Sipos féle 
hadikultúra modell jellegzetessége a tömeges hadászati kultúra 
fogalmának elkülönítése a mozgáscentrikustól. Általában a második 
világháborús hadászati kultúrák tisztán megjelenő modelljeinek 
kimutatása, konkrétan pedig a tömeges és a mozgáscentrikus hadikultúra 
közti különbségtétel a háború kezdeti szakaszára (első három évére: 
1939-1941) értelmezhető. Ekkor jellemezte a brit-amerikai haderőket 
leginkább a haditengerészet és a stratégiai légierő túlsúlya, amelyet 
később ellensúlyozott a szárazföldi csapatok és a harcászati légierő 
dinamikus fejlesztése. Ugyanígy csak ekkor értelmezhető a főként 
gyalogságot és lovasságot (82 lovashadosztály 7 lovashadtestben 1941-
ig) alkalmazó, a szinte kizárólag könnyű harckocsikat (BT-5, T-26) 
jellemzően alárendelt gyalogsági támogató szerepkörben működtető 
szovjet haderő, illetve az önálló páncéloscsoportok nagymélységű 
manőverező műveleteire építő német haderő tömeges és mozgáscentrikus 
hadikultúrája közti különbség. E különbség a szovjet harckocsigyártás 
felfutásával 1942-től gyorsan csökkent, ezáltal a szovjetek a 
mozgáscentrikus elvek alkalmazása felé mozdulhattak el. Ezt a négyes 
tagolású modellt (anyagcentrikus, mozgáscentrikus, tömeges és 
gerilla hadviselés különválasztása) találtuk alkalmasnak a napóleoni 
hadikultúrákkal való összevetésre a tömeges és a mozgáscentrikus 
hadászati kultúrák közötti különbségtétel miatt. A kontinentális 
hatalmak hadviselésében ugyanis éppen ekkorra, a napóleoni háborúk 

                                                      
12 U. o. 137. o. 



 185 

korára vált ketté a Nagy Frigyes által kidolgozott „kifárasztó hadászat” 
mint a tömeges hadikultúra jellemzője és a Napóleon nevéhez köthető 
„megsemmisítő hadászat” mint a mozgáscentrikus hadikultúra sajátja. 
E két hadikultúra éles megkülönböztetése már a korabeli magyar 
lexikonokban is megjelent13. 

2. A mozgáscentrikus alkalmazási elvek megjelenése  
Napóleonnál, Jomininél és Clausewitznél 

2.1. Bonaparte Napóleon háborús alkalmazási elveiről és 
gyakorlatáról 

A mozgáscentrikus hadikultúra gyökerei Bonaparte Napóleon 
(1769-1821) háborúinak tapasztalataihoz vezethetőek vissza. Napóleon 
korának legnagyobb hadvezére, illetve katonai szervező egyénisége volt. 
Az általa kidolgozott és tökéletesített tüzérségi-, gyalogsági-, lovassági-, 
hadtáp-, vezetési-, menet és harceljárások, hadműveleti elvek a 
hadviselés forradalmához vezettek. Napóleon katonai ismereteit a 
brienne-i katonaiskola, majd a párizsi tüzérségi akadémia elvégzését 
követően az auxonne-i tüzérségi iskolában fejleszthette magas fokra, 
ahol a rendkívül olvasott, sokat jegyzetelő és rövidebb történeti, illetve 
szakmai tanulmányokat író tisztet a tanulmányi bizottság tagjává 
nevezték ki14. Rövidebb politikaelméleti tárgyú, illetve Korzika történetét 
és az ott végrehajtott 1736-os inváziót tárgyaló írásai mellett első 
komolyabb szakmai tanulmánya tüzérségi területen, „A lövedékek 
pályájáról” címen látott napvilágot. A szakirodalom feldolgozása közben 
összesen hetven füzetbe írott részletes jegyzetei is figyelemre méltóak. 
Olvasmányai során áttekintette és kijegyzetelte a tüzérség történetét és 
Nagy Frigyes gyalogsági manőverezés iskolapéldájának tekinthető 
hadjáratait. Tanulmányozta a tatár lovas-haderő történetét, de más 
haderők vizsgálatakor is külön feljegyezte „lovas haderejük 
nagyságát”15. „Lovasság nélkül a csaták eredmény nélküliek” vonta le 

                                                      
13 Tolnai világlexikon. Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat RT 
Budapest, 1926-1930 „hadászat” címszó. 
14 Feleki László: Napóleon Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976. I. 48. és 51. 
o. 
15 Uo. I. 42. o. 



 186 

következtetését Napóleon16. A tüzérségi, gyalogsági-manőverező, és 
lovassági részterületek tanulmányozása mellett nem kerülték el 
figyelmét a korszak katonai szaktekintélyeinek az új hadviselés 
lehetőségeivel foglalkozó átfogó elméleti munkái sem. Az előző 
korszakokkal ellentétben a tüzérség és az egyéni lőfegyverek tűzereje 
ekkorra hatásosabbá vált, továbbá növekedett a mozgékonyság is, ezért a 
támadás lehetősége előtérbe került17. (A feudalizmus várakra épülő 
hadviselését és a XVIII. század vonalharcászatát és kordonhadászatát is 
addig a védelmi irányzat hatotta át.) Napóleon alaposan tanulmányozta 
Du Teil „Az új tüzérség használata” című könyvét, amely szintén az új 
irányzat szellemében íródott. Kiemelt figyelemmel olvasta az új típusú 
háború jellegét vizsgáló Guilbert „Egyetemes Taktiká”-ját, főként a 
„mozgékony hadsereg”-ről megfogalmazott elképzeléseit18. „Ezek a 
könyvek – írja Feleki László - úgyszólván csírájában tartalmazták az 
egész napóleoni hadviselés lényegét (mint például) a menetelések 
megfelelő szervezésével számbeli fölénybe jutni a döntő helyen és 
időpontban. Az erőteljes támadó háború gondolata rendkívül 
termékenyen hatott Napóleonra, s később kidolgozta és 
továbbfejlesztette mesterei alapgondolatait ”19. Napóleon aktív 
korszakában kevés lehetőséget talált szakírói tevékenységének 
kibontakoztatására. Összefoglaló elméleti mű megírására elfoglaltsága, 
később egészségi állapota miatt nem vállalkozhatott. Elméleti 
munkássága még így, töredékesen is kiemelkedő. Szakirodalmi 
tevékenysége az igen kiterjedt „Katonai levelezések”-ben, az 
„Emlékiratok”-ban, és különösen a Rogniat összefoglaló hadtudományi 
művéhez írott terjedelmes „Tizenhét megjegyzés a Gondolatok a 
hadművészetről-höz” című munkájában követhető nyomon20. 

Napóleon szervezőmunkássága és hadvezéri tevékenysége nyomán 
megjelentek a mozgáscentrikus hadikultúra alapelemei. Hadműveleti 

                                                      
16 Waitman Beorn: French Cavalry At Eylau, 1807 And Napoleon’s Cavalry 
Doctrine. United States Military Academy, West Point, New York, 1999. 1. o. 
17 Carl von Clausewitz: A háborúról. I. – II. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1961. I. 21-
22. o. 

18 Feleki László: Napóleon Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976. I. 52. o. 

19 Uo. I. 48. és 51-52. o. 

20 A hadművészet középkori és újkori klasszikusai. Zrínyi Katonai Kiadó, 
Budapest, 1974. 391. o. 
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szinten a „külön menetelni, együtt támadni” elve jelentette a manőverezés 
felértékelődését. A harcászat elveinek változása eredményeképpen 
Napóleon háborúiban a lövészlánccal támogatott zászlóalj-oszlopok 
rohamharcászata és a tüzérség tömeges, koncentrált, tűzzel 
manőverező alkalmazása, illetve a haderőben jelentős, 25-30%-os 
részarányban felállított, hadműveleti feladatokra, egy tömbben 
alkalmazott, önálló tevékenységre is alkalmas lovasság volt jellemző. 
„A történelemben elsőként és nagy sikerrel alkalmazta a tüzérségi 
előkészítést és a manőverező harcot”21. A napóleoni kort megelőző 
metodizmussal szemben „a manővernek már nem az volt a szerepe, hogy 
helyettesítse, hanem hogy elősegítse a harcot”22. A Hadtudományi 
Lexikon kiemelt figyelmet szentel Napóleon manőverező hadviselésének 
és megállapítja, hogy a francia haderő inkább volt alkalmas 
manőverek végrehajtására, mint kortársai, illetve hogy a napóleoni 
manőverező hadviselés a XX. századi manőverező hadviselés 
közvetlen előzményének tekinthető. „Napóleon nagy gondot fordított a 
manőverre. A francia forradalmi hadak alkalmasabbak voltak a gyors 
harcászati és hadműveleti manőverre, mint az európai monarchiák 
hivatásos seregei. A franciák részéről a hadtestszervezeti rendszer 
bevezetése megkönnyítette a csapatok manőverezés közbeni vezetését. 
Mindegyik hadtest önállóan tudott mozogni és harcolni, de Napóleon 
sikere azon alapult, hogy döntő helyen és megfelelő időben 
összpontosította és vetette ütközetbe hadtesteit. A napóleoni csaták 
megvívásának klasszikus módja az általa alkalmazott manoeuvre sur 
les derricres („bekerítő - az ellenség hátába”) volt, amivel legalább 
harmincszor aratott győzelmet 1796 és 1815 között. E manőver 
legszemléletesebb példái az ulmi (az osztrákok ellen, 1805) és a jénai (a 
poroszok ellen, 1806) csaták voltak. A manőver lényegileg abból állt, 
hogy Napóleon erőinek kisebb részével végrehajtott színlelt támadással 
arcból lekötötte az ellenség figyelmét főerőivel pedig gyors ütemben 
annak oldalába és hátába került, szétverte v. megadásra kényszerítette a 
szemben álló sereget. Más esetekben az ellenség arcvonalának középső 
részére mért nagy erejű csapást, majd az áttörés után jutott ki annak 
hátába és vágta el az utánpótlási vonalaktól (Austerlitz, 1805). A 
gyorsaság, a meglepés és a nagy erejű csapás volt a napóleoni hadviselés 

                                                      
21 Szabó József (főszerk.): Hadtudományi lexikon Magyar Hadtudományi 
Társaság. Budapest, 1995. 372. o. 

22 Baylis – Wirtz – Cohen – Gray: Stratégia a modern korban Zrínyi Kiadó, 
Budapest, 2005. 39. o. 
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lényege harcászati és hadműveleti szinten egyaránt, s mindez szinte 
előrejelzése volt a 20. századi manőverező hadviselésnek”23. A francia 
haderő tehát más haderőknél nagyobb mértékben rendelkezett áttörésre és 
bekerítő manővereke alkalmas erőkkel (lovasság, tüzérség). 

Habár Napóleon önéletrajz, levelezések, intézkedések és jogi iratok, 
illetve kisebb tanulmányok tekintetében termékeny író volt, államférfiúi 
és hadvezéri leterheltsége miatt teoretikusi munkát nem végzett. „Meg 
sem kísérelte, hogy háborúinak döntő, a hadművészet fejlődésében 
forradalmi változásokat hozó tapasztalatait kidolgozza vagy 
általánosítsa”, így ezt a munkát Jomini, Napóleon tábornoka, majd 
porosz részről Clausewitz végezte el24. A mozgáscentrikus hadikultúra 
napóleoni gyökereihez kapcsolódóan elsőként Jomini munkásságát 
érdemes áttekinteni. 

2.2. Antoine Henri Jomini háborús alkalmazási elveiről és  
gyakorlatáról 

Antoine Henri Jomini (1779-1869) 1803-tól szolgált a napóleoni 
haderőben, ahol egy hadtesttörzsében kapott beosztást, majd tíz év alatt 
dandártábornoki rendfokozatig emelkedett. 1813-ban az orosz haderő 
kötelékében folytatta tevékenységét, ahol előbb a trónörökös katonai 
tanácsadója volt, majd vezérkari főnök lett. Teoretikusi tevékenységét – 
Napóleonhoz hasonlóan – II. (Nagy) Frigyes hadjáratainak vizsgálatával 
kezdte. Elméleti munkássága azonban már a korai szakaszban a 
napóleoni hadviselés vizsgálata felé fordult25. Teoretikusként több, mint 
harminc kötetet és számos tanulmányt hagyott hátra, amelyek alapján 
elmondható, hogy Jomini a napóleoni hadviselés legalaposabb leírója 
lett”26. Jomini szerint a manőverező (mozgáscentrikus) hadviselés 
létrehozója egyértelműen Napóleon volt, aki  „A manőverek 
hadműveleti célját…főleg az ellenséges hadseregek 

                                                      
23 Szabó József (főszerk.): Hadtudományi lexikon Magyar Hadtudományi 
Társaság. Budapest, 1995. 896. o. 

24 A hadművészet középkori és újkori klasszikusai. Zrínyi Katonai Kiadó, 
Budapest, 1974. 391. o. 

25 Uo. 566. o. 

26 Baylis – Wirtz – Cohen – Gray: Stratégia a modern korban Zrínyi Kiadó, 
Budapest, 2005. 37. o. 
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megsemmisítésében látta…Napóleonnak kétségtelenül ez volt  
legnagyobb érdeme. Elvetette a régi gyakorlatot, amely kimerült egy- 
két vár, vagy egy kis határ menti tartomány elfoglalásában, meg volt 
győződve arról, hogy nagy sikerekre csak akkor számíthat, ha az ellenség 
hadseregét feldarabolja és megsemmisíti. Biztos szempillantással 
felmérte a hadszíntér egyes részei által felkínált lehetőséget: fő erőit 
koncentrikusan arra a részre irányította, amely nyilvánvalóan a 
legkedvezőbb volt. Semmit sem mulasztott el, hogy az ellenséges erők 
körülbelüli elhelyezéséről tájékozódjék, majd a villám gyorsaságával 
rátört akár az ellenség közepére, akár szárnyaira, ami legközvetlenebbül 
vezetett hátsó összeköttetési vonalai ellen. Az ellenséget átkarolni, 
elvágni, felmorzsolni, a végsőkig üldözni törekedett. Íme, itt van 
mindaz, ami Napóleon első hadjárataiban jelzi a legjobb rendszerek 
egyikét, vagy legalábbis annak alapjait, amit ő előnyben részesített27. 

Jomini a napóleoni hadviselés leírásakor kihangsúlyozta, hogy a 
manőver a győzelem kulcstényezője. Hangsúlyozta a támadás fölényét, 
a kezdeményezés megragadásának fontosságát, mindenekfelett pedig 
ragaszkodott ahhoz, hogy a stratégiai tökély csúcsa az elsöprő erő 
összevonása az általa döntő pontnak nevezett szakaszon, az ellenséges 
hadsereg megsemmisítése céljából28. A kezdeményezés megragadásáról, 
a döntő pont megválasztásának módjáról írja, szükséges, hogy 
„támadásunkat a legkedvezőbb gyenge pont ellen irányítsuk ennek a 
legfontosabb pont(nak) a kiválasztása az ellenség elhelyezkedésétől függ 
(így) amikor a döntő pillanatban megragadjuk a kezdeményezést, 
rendkívül fontos, hogy bizonyosan tökéletes információkkal 
rendelkezzünk az ellenség elhelyezkedéséről és lehetséges 
hadmozdulatairól”29. Az erők kezdeményezés megragadását célzó 
alkalmazásának kulcsa és előfeltétele tehát egyfelől a nagy mennyiségű 
felderítési információ megszerzése, másfelől, hogy a megállapított döntő 
ponton a döntő pillanatban kerüljenek bevetésre, mivel „nem a jelenlévő 
erők tömege dönti el a csatát, hanem a bevetésre kerülőké”30. Mindez a 
könnyűlovas felderítőcsapatok és a mobil nehézlovassági egységek-

                                                      
27 A hadművészet középkori és újkori klasszikusai. Zrínyi Katonai Kiadó, 
Budapest, 1974. 615-616. o. 
28 Baylis – Wirtz – Cohen – Gray: Stratégia a modern korban Zrínyi Kiadó, 
Budapest, 2005. 39. o. 
29 Uo. 38. o. 
30 Uo. 38. o. 
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magasabbegységek széleskörű alkalmazását feltételezi, ami szerves 
részét képezte a napóleoni hadviselésnek. Az ellenség hadrendjében a 
felderítés által feltárt döntő pontjai rendszerint „az ellenség szárnyain 
vannak, ahol bázisától és támogató hadseregeitől legkönnyebben 
elvághatjuk”31. Földrajzi-közlekedési szerepüknél fogva fontos döntő 
pontok azonban a mélységben is elhelyezkednek, olyan helyen, amely „a 
legmesszebb esik az első vállalkozások színhelyétől (majd a műveletek 
folyamán) az események középpontjába kerülhet”32. Az ilyen pontok 
célszerű birtokba vétele tekintetében visszautalhatunk az önálló 
nehézlovasság Bonaparte által felvázolt feladataira, a hidak és hágók 
elfoglalására aminek fontosságát Jomini is hangsúlyozta33. 

Jomini nemcsak leírta és értelmezte a mozgáscentrikus-manőverező 
hadviselést, hanem hozzá is járult annak fejlődéséhez. Aktív törzskari 
szolgálatának idején sokat tett a korszerű értelemben ekkor kialakuló 
katonai ellátás (logisztika) (korabeli francia katonai szakkifejezések: 
loger – francia hadtáptiszt és szállásmester, maréchal loger – vezető 
hadbiztos, főszállásmester) fejlődéséért, majd a következő két évtizedben 
tudományos igényességgel le is írta ezt a területet. Véleménye szerint a 
katonai ellátás (logisztika) a csapatmozgások és mozgatások, valamint 
az utánpótlásszállítás-raktározás, illetve az elszállásolás-erődítés 
gyakorlati művészete és alkalmazott tudománya, amely a konkrét 
elszállásolással-szállítással foglalkozó logisztikus-tisztek (loger) mellett 
hadmérnökök, térképészek és geográfus-mérnökök, illetve a műszakiak 
és az ellátás tervezésébe bevont törzsek munkáját is magába foglalja, 
emellett a felderítés információira is épít. Felfogása szerint összességében 
a katonai ellátás elsődleges célja az, hogy általa a haderő elérje a 
hadműveleti és a harcászati mozgékonyságot. Mivel a korabeli 
hadseregek mozgását jelentős mértékben gátolták az ellátás korlátai, 
egyértelmű volt, hogy a tömegméretű napóleoni haderő dinamikus 
műveleteinek biztosításához létre kell hozni a katonai ellátás jelentős 
szállítókapacitásokon és komplex tervezésen-szervezésen alapuló új 
formáját. Kiemelkedő szerepet játszott a hatékony és mobil katonai 
logisztika a rendkívül ellátás-igényes, ugyanakkor gyors 

                                                      
31 A hadművészet középkori és újkori klasszikusai. Zrínyi Katonai Kiadó, 
Budapest, 1974. 613. o. 
32 Uo. 611. o. 

33 Buknicz Ferenc: Antoine Henri Jomini a hadművészetről. Nemzetvédelmi 
Egyetemi Közlemények. 
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manőverekre képes tömegméretű francia lovasság ellátásában is. 
Mindebben jelentős szerepe volt Jomininak, aki e részterület elméleti 
megalapozásával jelentős mértékben hozzájárult a mozgáscentrikus-
manőverező hadviselés kialakulásához. 

A napóleoni hatalom bukását követően a mozgáscentrikus 
hadikultúra a francia hadviseléssel legközvetlenebb kapcsolatba került 
porosz teoretikában fejlődött tovább. 

 

 

2.3.Carl von Clausewitz háborús alkalmazási  
elveiről és gyakorlatáról 

Carl von Clausewitz (1781-1831) porosz katonai vezető és 
teoretikus alapvetően szintén a napóleoni háborúk tapasztalatait dolgozta 
fel tudományos formában34. A háborút abszolútként, végletekre törő 
erőszakként jellemezte, a háború elsődleges céljaként a megsemmisítést 
jelölte meg. Véleménye szerint „háborúban az ellenséges haderő 
megsemmisítése minden más hadicél felett áll” 35. Leszögezte, hogy aki 
képes a meglepésre, az akaratát az ellenfelére kényszeríti, így 
előnyhöz jut36. A napoleoni tüzérség és rohamgyalogság elveiből 
eredeztethető a clausewitzi felfogás, amely szerint a harc két alapeleme a 
tűz és a mozgás. Clausewitz elméleti munkássága számos ponton 
alapozta meg a mozgáscentrikus hadikultúrát. Kifejtette az erők 
koncentrikus alkalmazásának előnyeit a támadás folyamán, amely 
lehetővé teszi a tűzhatás fokozását, illetve minden oldalról a támadást, a 
visszavonulás elvágását, végső soron az átkarolást és a bekerítést. „Van 
azonban egy másik és igazi előny: a központosuló erők hatása egy 
közös pont felé irányul (ezért) kétszeres vagy legalábbis fokozott a 
tűzhatás. A győzelemhez egy átkaroló támadás való. A támadó csata fő 
sajátossága az átkarolás vagy megkerülés. Az átkaroló ütközet 

                                                      
34 A hadművészet középkori és újkori klasszikusai. Zrínyi Katonai Kiadó, 
Budapest, 1974. 391. o. 

35 Carl von Clausewitz: A háborúról. I. – II. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1961. I. 15. 
és 73. o. 
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nyilvánvalóan nagy előnyökkel jár”37. Ezzel összefüggésben - mintegy 
a katlancsaták előfutáraként - olyan mozgáscentrikus elveket is 
megfogalmazott, mint az üldözés és általa az üldözés egyik válfajaként 
kezelt bekerítés fontossága, illetve a megkerülés és az átkarolás 
összefüggésben a maximális hatékonyságú megsemmisítéssel. ”Végül a 
tovább üldözés harmadik és leghatásosabb fokozata, a visszavonulás 
legközelebbi célja felé tartó párhuzamos menet. A további üldözésnek 
ismét három fokozata van: az ellenség követése, a tulajdonképpeni 
üldözés és végül a párhuzamos menet a visszavonulás elvágása 
céljából.”38. A hadműveleti szinten is kiemelte a manőver fontosságát, 
melynek célja az „ellenség ellátásának elvágása más hadtestekkel való 
egyesülés az összeköttetés (és) a visszavonulás veszélyeztetése”39. Az 
általa priorált irányelvek egyike a súlypontképzés, az erők koncentrált 
alkalmazása40. Kifejtette, hogy a napóleoni háborúktól kezdődően, a 
hadseregek méretének növekedésével, a haderőszervezet 
strukturálódásával szükségessé vált a hadműveleti terv elkészítése. Ehhez 
viszont gyorsan beérkező, nagy mennyiségű információra volt szükség, 
amelyet a felderítés szolgáltatott „Minden csapatnak elővédre van 
szüksége, hogy az ellenség közeledését megtudja és kipuhatolja, mielőtt 
még maga látná meg”. Megállapította, hogy az egyszerű elhatározásból 
bonyolult terv lett, amihez pedig idő és adatok kellettek 41. Kimondta, 
hogy a megfelelő hatás elérése érdekében a hadászat csak egyidejűleg 
alkalmazhatja az erőket42. Ezzel összefüggésben óvott a kétfrontos 
háborúba sodródástól is, az egyik frontot mellékhadszíntérként kezelve 
kiserejű védelmet, a másikon a főerőkkel végzett támadást javasolva43. 
Kifejtette, hogy korlátozott méretű haderő esetén – a kockázatvállalás 

                                                      
37 Carl von Clausewitz: A háborúról. I. – II. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1961. II. 
129., 348-349. és 471. o. 
38 Uo. I.   310-312. o. 
39 Carl von Clausewitz: A háborúról. I. – II. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1961. I. 363. 
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42 Carl von Clausewitz: A háborúról. I. – II. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1961. II. 228 
- 473. o. 
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magasabb szintje ellenére is – csak az erők egyidejű alkalmazása 
vezethet el a sikerhez, ami mellett hangsúlyozta az időtényező 
fontosságát. „A harcászat egymásután is alkalmazhatja az erőket, a 
hadászat viszont csak egyidejűleg. Ha vannak is olyan államok, 
amelyeket egymást követő csapásokkal győztek le, amikor tehát az idő, a 
védő patrónusa, kárhozatosnak mutatkozott - mennyivel több példa van 
rá, amikor a támadó erre vonatkozó szándéka téves volt”44. A 
középhatalmak nagyterületű hatalmak elleni küzdelmének 
lehetőségeivel kapcsolatban külön megfogalmazta az egyetlen, mély 
csapás elvét, ami a „villámháború” egyfajta előképeként értelmezhető: 
„Az orosz birodalom nem olyan ország, amelyet valóban 
meghódíthatnánk, vagyis megszállhatnánk, legalábbis nem a mostani 
európai államok erőivel…Egy ilyen ország…(legyőzéséhez) az állam 
szívéig ható megrázkódtatás szükséges (egyetlen) erőteljes csapás 
Moszkváig. Ha évenként mérsékelt előnyt szerezve, lépésről lépésre 
haladunk a cél felé az ellenség…összeszedi magát vagy ellenállása még 
erősebben fellángol, avagy kívülről új segítséget kap, míg amikor mindez 
egy huzamban történik, a tegnapi siker a mait magával ragadja” 45. A 
döntő csata fontosságának hangsúlyozása mellett a háború megvívásának 
ideális formáját egyetlen, döntő hadművelet megvívásában látta, melynek 
folyamán külön hangsúlyozta a magas műveleti ütem fenntartásának 
fontosságát egyrészt „azzal, hogy a háború  (célját) egyetlen nagy 
cselekménnyel igyekszünk elérni a második alapelv a haderő gyors 
alkalmazására vonatkozik. Az időfecsérlés, a haszontalan kerülőút 
erőpazarlás, tehát a hadászat szempontjából szörnyűség.” 46. A 
magas támadási ütem fenntartásának egyik elemeként említi meg, 
hogy – hacsak nem áll rendelkezésre nagy mennyiségű erő – a támadás 
folyamán célszerű a támpontszerűen megerődített ellenséges állásokat 
egyszerűen megkerülni, és továbbhaladni. „Ha a győzelem árja 
ellenséges erődítmény mellett vezet el bennünket, erőnktől függ, hogy azt 
ostrom alá fogjuk-e vagy sem. Mi tehát a főerő gyors, szüntelen 
előnyomulását és az ellenség nyomon követését kívánjuk. Most is 
kijelentjük: amíg a hadvezér ellenfelét le nem verte, amíg célja elérésére 
elég erősnek érzi magát, addig üldöznie kell. Ez talán fokozott 

                                                      
44 Perjés Géza: Clausewitz és a háború praxeológiája. Zrínyi Katonai Kiadó, 
Budapset, 1988. 135-136. o. 
45 Carl von Clausewitz: A háborúról. I. – II. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1961. II. 
474. o. 
46 Uo. 468-470. o. 
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veszéllyel jár, de a siker nagysága is fokozódik”47. Clausewitznél 
tehát sorra jelennek meg és nyernek megfogalmazást a 
mozgáscentrikus hadikultúra alapelvei. 

 

 

3. A főként gyalogsági alkalmazáson alapuló, illetve az önálló 
lovassági alkalmazást megjelenítő haderők elkülönülése  

a napóleoni háborúk során 

A napóleoni korszak hadviselésével kapcsolatban szakmai 
körökben széles körben elterjedt vélemény, hogy a korszak hadseregei 
tekintetében „a sereg zömét, alapját mindig a gyalogság tette ki…a 
lovasság többnyire alárendelt szerepet játszott a csatákban”48.  

 E megítélés számos haderő – a porosz, az orosz és az osztrák, illetve 
a brit - estében kétségtelenül igaz. (Az oroszok esetében a lovasság 
létszámát jelentősen felduzzasztotta a sokáig csak karddal és rövid 
pikával felfegyverzett irreguláris könnyűlovasságuk, a főként 
felderítésre és a mögöttes területeken végzett diverzióra alkalmas 
kozákság. Reguláris lovasságuk azonban kétségtelenül nem volt nagy 
számú, vértes nehézlovasságuk pedig mindössze öt ezrednyi volt.) Az 
alárendelt lovasság modell azonban nem minden esetben 
alkalmazható. 

Kétségtelen, hogy a „ferde csatarend” alkalmazásában magas 
szintre eljutó, főként gyalogsági alapú porosz haderő esetében igaznak 
bizonyul a napóleoni háborúkra nézve, hogy „a porosz lovasság…nagy 
lovassági tömegek alkalmazása által…nem nyert egyetlen csatát sem”49. 
A porosz haderő esetében tehát igaz, hogy a lovasság alárendelt 
szerepet játszott. Hasonló a helyzet a brit és az osztrák, illetve végső 
soron az orosz haderő esetében is, ahol a reguláris lovasság aránya 

                                                      
47 Carl von Clausewitz: A háborúról. I. – II. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1961. II. 471 
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49 Denison, George Taylor: A lovasság története Dürer reprint kiadás, Budapest, 
1992. 280., 285. és 290. o. 
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hozzávetőleg 10% volt. A napóleoni haderőre azonban - a haderő 
jelentékeny, mintegy 30%-át kitevő, négy hadtestbe szervezett 
lovasság mennyisége, az alkalmazott harceljárás és a hadműveletek során 
megjelenő gyakorlati tapasztalatok miatt – egyáltalán nem jellemző az 
alárendelt lovassági modell, hiszen Napóleon a lovasságot harcászati 
és hadászati feladatok végrehajtására egyaránt alkalmazta50. 
Napóleon véleménye szerint „lovasság nélkül nem lehet eldönteni a 
csatát”51. És hogy e döntések megalapozottak legyenek, a császár 
korának legnagyobb nehézlovasságát szervezte meg négy hadtest 
erővel, hadtestenként két vértes hadosztállyal, 20 páncélozott nehézlovas-
ezreddel és jelentős lovagló-tüzérséggel. Emellett arra is maradtak 
erőforrásai, hogy a gyalogsági magasabb egységek alárendeltségébe is 
szervezzen lovas egységeket. Napóleon lovas hadtesteit önállóan, 
(gyakran hármasával) és egy irányban áttörésre vagy átkarolásra 
alkalmazta. Nevéhez köthető az önálló lovassági magasabb egységek 
mélységi alkalmazása. „A lovasság a gyalogság létszámának negyedét 
tegye ki” írta minimális követelményként Napóleon52. A gyakorlatban 
meg is valósította célkitűzését. A lovasság, mint manőverező erő 
tömeges alkalmazása a napóleoni hadviselés alapvető és egyedi 
jellemzője volt. Összevetésképpen: az egyébként jelentős mennyiségű 
lovassággal – köztük a magyar huszárezredekkel – rendelkező osztrák 
haderőben az 1808-1848 közötti időszakon átlagosan 12% volt a lovasság 
aránya53. Napóleonnál a haderő 25-30%-át kitevő lovasság nagyobb és – 
tekintettel a nehézlovasság magas, 50%-os arányára - jóval nehezebb volt 
az akkoriban szokásosnál. A fő ütőerőt képező 20 teljes páncélzatú 
vértes-ezred számszerűleg közel ötszöröse volt a porosz és orosz 
haderő hasonló alakulatainak. A három hadosztályos lovas hadtest két 
hadosztályát gyakran vértes lovasság adta ki. Mind a lovasság 

                                                      
50 Füzi Imre (szerk): Az egyetemes és magyar hadművészet fejlődése az ókortól 
napjainkig. Tankönyv. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1986. 50. o. 
51 Ben Weider – Émile Gueguen: Napóleon, az európát átformáló férfiú. Hajja és 
Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2006. 129. o. 

52 Füzi Imre (szerk): Az egyetemes és magyar hadművészet fejlődése az ókortól 
napjainkig. Tankönyv. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1986. 50. o. 

53 Liptai Ervin (főszerk.): Magyarország hadtörténete. Zrínyi Katonai Kiadó, 
Budapest, 1985. I. 436-37, 481. Füzi Imre (szerk): Az egyetemes és magyar 
hadművészet fejlődése az ókortól napjainkig. Tankönyv. Zrínyi Katonai Kiadó, 
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részarányának növelése, mind a nehézlovasság dinamikus fejlesztése 
idegen volt a korszak más, gyengébb gazdasági alapra támaszkodó 
hadseregeitől. Ezek – például a porosz vagy az osztrák – korlátozott 
gazdasági kapacitásuk miatt a legnagyobb erőfeszítések árán (és a 
hátpáncélzat költségcsökkentési okokból történő elhagyásával) sem 
tudták a vértes-ezredek számát 4-5 fölé emelni. Lovasságukat ezért szinte 
teljes egészében könnyűlovas egységekből szervezték (Példa erre Ziethen 
könnyűlovassági reformja, illetve a Clausewitz által megfogalmazott, a 
költséges lovasság létszámát minimalizáló haderőszervezési alapelvek és 
ajánlások). 

Napóleonéval merőben ellentétes vélemények is születtek a 
lovasság jelentőségéről. Ugyanennek az időszaknak a hadviselését 
értékelve, a lovasság szerepéről Clausewitz meggyőződéssel jelenti ki: 
„a gyalogság a fő fegyvernem (a lovasság mindössze annak) 
mellérendeltje. A lovasság hiányát a vezetés művészete pótolhatja. 
Miután a megsemmisítés elvének érvényesítése terén a lovasság a 
leggyengébb fegyvernem, mindig fel kell vetnünk a kérdést milyen 
kevés lovassággal boldogulhatunk. A lovasság a legnélkülözhetőbb”54. 
És valóban, a porosz lovassági alkalmazást főként a könnyűlovasság 
kiegészítő alkalmazása és a gyalogság túlsúlya – hozzávetőleg 85%-os 
részaránya – jellemezte. A porosz haderő a gyalogság és a lovasság 
együttes, egymást támogató alkalmazására helyezte a hangsúlyt, 
hiszen önállóan tevékenykedő lovas hadtestek felállításához megfelelő 
mennyiségű lovasság sem állt rendelkezésre. 

A bemutatott elmélet és kialakult gyakorlat alapján tehát 
megállapítható, hogy ugyanannak a háborúnak a két nagy tekintélyű 
teoretikusa, a lovasság alkalmazásával kapcsolatban két, egymással 
ellentétes véleményt fogalmazott meg, ami egyértelmű leképeződése a 
gyakorlatnak. Az elmélet és a gyakorlat szoros egysége tehát „kézzel 
foghatóan” kimutatható. Hasonló alkalmazás-elméleti vita ez, mint a 
gépesített hadviselés korai szakaszában a szovjet támogató jellegű 
harckocsi-alkalmazás – amely elvetette a harckocsi hadosztályok és –
hadtestek szervezését, illetve a német, önálló magasabb egységekre építő 
harckocsi-alkalmazás között jelentkező véleménykülönbség. A korszak 
hadseregei közti, esetenként meghatározó különbség éppen a költséges 
lovasság szervezési-alkalmazási, illetve haditechnikai eltéréseiben 

                                                      
54 Carl von Clausewitz: A háborúról. I. – II. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1961. I. 17. 
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követhető nyomon leginkább. Ennek vizsgálatával igazolható, hogy az 
eltérő gazdasági háttérre épülő, a lovasság-gyalogság aránya és a 
lovassági alkalmazás területén egymástól gyökeresen eltérő szervezettel 
és harceljárással működő haderők már ekkor különböző hadviselési 
módokat alkalmaztak, bizonyos értelemben már gyökeresen eltérő 
hadikultúrákat képviseltek.  

 

A cikksorozat folytatásában a napóleoni időszak hatékony 
nehézlovassága harceljárásának kialakulását és a vértes lovasság 
műveleti képességeit vizsgáljuk meg. 
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