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A halltnclomány vi zon a a többi tu(lományokhoz. 

Bevezetés. 

A liadtwlonuíny az állam rendelkezésére álló 

nek ezé] zerü zervezé ével é harczra való alkalmazásával 

foglalkozik, mia a hade zközök ké zíté e és s  álla-

potban tartá a segédtudományainak tárgyait képezik. 

Ezt zük ége nek tartottam megemlíteni, mert még e 

század el ö felében okan és különö en olyanok, a kik a háboru 
tényei é ezek okai fölött oha em, vagy csak felületesen elmél-

kedtek, vagy a kik a katonai pályán c ak  gyanánt 

 a nélkül, hogy tudományos kiképzésök által had-

müvé. zek iparkodtak rnlna lenni, azt hitték, hogy a hadtudo-

mányboz miud az tartozik, a mi a háborúval egyáltalában bár-

mily ös zefüggé ])en áll. lgy pl. a fegyv rek, a s  stb. 

készíté ével foglalkozó tudományokat is katonai tudományoknak 

tekintették, holott igen jól tudjuk, hogy a fegyverek gyártását, 

s  készítését tb. ncmkatonúk is teljesíthetik és a katona 

teljesen megfelelhet hivatá ának, ha nem is tudja, mikép 

gyártatott azon fegyver, melyet alkalmaz, és ha nem is ismeri 

azou vegyészeti proce su t, melynek vagy s  anyagát 

köszönheti. Elég ha a techniku nak kijelöli a czélt, a melyet 

el akar érni· a technikus feladata azután, szakismeretei 

segít égével azon eszközöket készíteni, melyekkel a  

czél  A munkafelosztás elvének ez alkalmazása 

különösen az újkorban terjedt el mindinkább és részbéll ennek 

tulajclonítható, hogy a hadi eszközök s  és hatása arány-

lag rövid  alatt oly szerfelett nagyot haladt. 

Különben a munkafelosztás elve gyakorlatban minden 

hadseregnél mindig alkalmaztatott, csakhogy nem öntudatosan 

és  nem következetesen. 

M. T. AKAD. ÉRTE&. A MA'l'JT. TUD. KÖR. 1881. vnr. K. 11. sz. 1 * 
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A sok pélcla közül, melylyel ez állításomat iga:wlha-
tom, csak egyet idézek. Nemrég még a tüzérség összes tüzér-

ségi szerét maga készítette és ennek következtében a tüzér-

tiszt nemcsak a tüzérszerek harczrn alkalma:r.ásúra és a harcz 

idejéig vu.ló épentartásának módjára taníttatott, hanem egy-

úttal valamennyi tüzértiszt a tüzérszerek gyártására is kiké-

peztetett, a mi természetesen széles alapú technikai kiképzést 

is tételezett fel. Ámde száz tüzértiszt között átlag csak egy-
 alkalmaztatott a tüzérszerek gyártására, a többi mind 

csak a tüzérszerek alkalmazásával foglalkozott; a nagyon is 

sokoldalú kiképzésnek eredménye pedig - igen ke1és kivétel-

lel - felületesség >olt: a tüzértisztek s  vagy épen-

séggel rossz harczászokká, a tüzérszerckct gyártó tisztek pedig 

s  technikusokká váltak és ha nagy ritkán rnlamelyi-

kök kivételkép  fel, akkor ennek oka abban rejlett, hogy 

az  elég jókor bizonyos szaknak kizárólagos s  

fogott. 

Ezeket cs  áttérek értekezésem tárgyára. 

I.· 

Mint minden tudomány, úgy a hacltuclomány is több :p:i.ás 

tudomá.nyszakhoz bizonyos viszonyban áll, melynek ismerete 

nélkül nem jelölhetjük ki az utat, a melyen a hadtudomány 

elsajátítható, azaz nem állapíthatjuk meg a tiszti pályára való 

s  helyes irányát, a  közvetlenül a  

tisztek, közvetve pedig az állam véderejének gyakorlati értéke 

függ, mert tagadhatatlan tény, hogy minden csapat, 'rninden 

sereg s  azaz gyakorlati értéke,  azaz tisz-

tei11ek minöségétöl fiigg, a mint azt minden koi·szak ls ininden 

nép hadtörténete bizonyítja. 

1\Iinthogy a tudományt tények és ezek okainak ismerete 

képezik, következik, hogy a hadtudomány helyét a tudományok 

általános bölcsészeti osztályozásában csak akkor jelölhetjük 

ki, ha megállapítottuk, hogy a hadtudomány mily tényekkel 

foglalkozik, és hogy ezek mily  által idéztetnek  

A hadtudomány tényeit lircrlPseményck képezik, ennél-

fogva az a történelemmel, mely u hades0m(•nyeket és mindazon 
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körülményeket írja le, melyek a hacleseményekkcl összekötlc-

té bcn voltak, szoros összefüggésben áll. 

Ámde hacltények i merete egymagában nem elégíti ki n. 

hacltucló t, a kinek  azt kell kutatnia, hogy vajjon mily 

  közre a haclesemény létrehozatalában és 

hogy vajjon minden egye  mily befolyást gyakorolt a. 

hade emény s  hogy azután konkret ·esetben az ily 

 és az ily  ellen, az állam érdekeit czél-

szerü s  megvédhesse. E  ismerete és 

méltatása képez>én a hadtudomány legfontosabb részét, követ-

kezik, hogy azok természetének  a hadtudományt: 

>11gy a természettudományi-mathematikai, vagy pedig a. tör-

ténelmi-tár adalmi tudományok közé kell sorolni. 

Ha á. hadesemények  a természetnek matherna-

tikai pontossággal   képezik, akkor az a természet-

mathematikai tudománykörbe, ha ellenben a hadesemények 

eredményeire leginkább az emberi akarat és az ösztön folynak 

be. akkor a történelmi-társadalmi tudományokhoz tartozik, 

rngyis azon tudományokhoz, a melyeknél igen sok egymáshoz 

ha ·onló tény okainak gondos fölkeresése és ezek hatásaiMk 

pontos mérlegelése után sem állíthatjuk teljes bizonyos ággal. 

horry hasonló konkret esetben a közreható  mily 

eredményt várhatunk, mert kutatásunk eredményének helyes-

s  kisérletekkel meg nem  mint azt a ter-

mészettudományokkal foglalkozó tudós teheti, azaz synthetikai 

eljúrással az analytikai módon nyert eredményeket  

kl•pPsek nem vagyunk és  sohasem lehetünk meg-

 a.rról, hogy az adott esetben müködött  

helyesen méltattuk-e. 

Ha a hadtudomány a természet-mathematikai tudomá-

nyokhoz tartozik, akkor a természet  alapos ismerete 

és a mathematika képezik a hadtudomány alapját, ha ellenben 

a hacltuclomány a történelmi-társadalmi tudományok közé soro-

l:rndó, akkor hadtudom{Lnyi kutatásaink eredményének helyes-

s(•go csakis igen sok hadesemény tudományos összehasonlításá-

ban és tt történelem oknyomozó t<inulmányozásában rnló 

jártasságtól függ. 
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II. 

A bach;eregek, melyek a földfelület szerfelett változó 

minosegu részein, az éghajlat és a meteorologiai tünemények 

befolyása alatt   fLllatokból és  

(fegyverek, szállító eszközök stb.) állíttatnak ös ze. 

1. A gépek bizonyos, soh'.t nem változó természetes tör-

vények szerint  a földfelületet láthatjuk és ábrázol-
hatjuk; e két  a hadeseményekre való befolyását tehát 

egész pontossággal  meghatározhatjuk és szükség esetén 

az e két  vonatkozó tudományos kutatások eredmé-

nyeinek ss  kísérletekkel meg is  

l\Iiután gépek készítése és c s  felhasználása, továbM 

a terep sajátságainak helyes felismerése, valamint a terep 

ábrázolása is, természettudományi és mathematikai ismereteket 

tételez fel, következik, hogy az esetben, ha a hadtevékenység 

eredményére e   befolyást gyakorolnak, akkor 

a hadtudomány alapját a természettudomhnyok és a mathema-

tika képezik. 
Ámde a  tudjuk, hogy e  csakis 

akkor  ha a két hadakozó fél fegyverzetének s  

szerfelett aránytalan, vagy ha a terep, vagy ennek emberi 

munka által eszközölt módosítása s  az egyik félre 

rendkívül s  

Jiiliiis Caescl?' katonái a galloknál rosszabbúl voltn,k fel-
fegyverkezve, ezek hazájok  felhasználva harczol-

tak és mégis a rómaiak nemcsak politikai fondorkodásokkal 

diadalmaskodtak, hanem a náloknál néha kétszerte, s  olykor 

ötszörte nagyobb s  gall seregeket, sok nyílt csatában 

is  

Bern serege 1849 elején nem volt jobban íölfegyverezve, 

mint az Erdélybe hatolt orosz sereg és azért mégis  

az oroszokat, pedig ez utóbbiak túlszámban voltak és Szeben-

nél s  is használtak fel. 

Akárhány ily példát idézhetnék a Nagy Sándor korsza-

kától a jelenkorig vívott hadjáratok  és az újkor 

legjelesebb katonai irójára, Jomini-re is hivatkozhatom, a ki 

»A c s  v{tzhtta« c  müvének 13. szakaszában is 
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azt írja, hogy »a jobb fegyverzet háborúban a siker valószinü.-

ségét fokozhatja ugyan, de a csatában nem elönt, hanem a 
dönté hez csak hozzájárul.< 

2. Az emberben az ész, az akarat és az ösztön  

E h[u·om  ss s  függ a katona magatar-

tása háborúban. E három  azonban még ugyanazon 

egy egyénben sem müködik minden körülmény közt egy-
formán. 

Néha az ösztön, különösen az önfentart'.tsi ösztön nyil-

vánulásai oly s  hogy a katona nem képe'ö kötelessége tel-

jesítésére  akaratát érvényesiteni, s  még az ész sugal-

latát em követi. 

Így pl. minden katona tudja, hogy ha valamely csapat 

sík terepen való támadásnál, gyalogos ellenségét 200-150 

lépésnyire megközelítette, sokkal kevesebbet veszít, hogy ha 

még ez aránylag kis távolságra  mintha vissza-

fordúl és hátrafut, mely esetben a pillanatnyilag közvetlen 

s  nem tartó ellenség egészen nyugodtan 4-5 perczig 

lödözheti a megfutamodott csapatot, mig, ha ez támadását 

folytatja, a  fél emberei a mindinkább  ellenséggel 

való közvetlen küzdelemre gondolva és  többé-

kevésbé nyugtalanítva, csak egy perczen át c  az elszán-

tan  támadót. 

Mindezt a katona tudja és mégis a harcztéren akárhány-

szor tapasztaljuk, hogy még oly csapatok is, a melyek máskor 

bátran harczoltak és a melyek adott alkalommal már egészen 

közelre jutottak az ellenséghez, egyszerre csak megfordúlnak 

és hátrafutnak; az ész azt t::mácsolta nekik, hogy 

sukat folytassák, az akarat is megvolt, mert hiszen e nélkül 

nem jutottak volna oly közelre az ellenséghez, de végre, v:tla-

mely esemény az önfentartási ösztönnek szerezte meg a túl-

súlyt, és ész és akarat többé már nem érvényesülhettek. 

Pedig az akarat is igen s rugó! A hadtörténelemben 

akárhány példát találunk arra, hogy s akarattal még az 

ember s  is szerfelett fokozható. 

A tikkasztó melegségben aznap már öt mérföldet haladt 

gyalogságnál látjuk, hogy  a tisztek alig képesek a nehéz pod-

gyász alatt már roskadozó embereiket továbbhaladásra bírni· 
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Most ágyuszó hallatszik. :E'utárok l'rkemek és jelentik, l1ogy 

seregünk egy része az ellenséggel hnrczot kezdett. E hir hihe-

tetlen gyorsasággal te1jed a hadoszlopban és a lelkesedéssel 

háborúba indúlt és eszes, az emberi érzelmeket s  és czél-

irányosan felhasználni tudó tisztek által vezetett csapat pilla-

natnyilag átváltozik: a meneti mely már inkább vánszorgás-

nak volt  élénkül, az arczokról eltünik a bágyadtság 

kifejezése, a dal ismét megszólal és ugyanazon csapat, melyre 

az imént még ;1ármely orvos azt mondta volna, hogy lehetet-

len, hogy még 0gy fél óráig folytathassa menetét, most még 

egy óráig halad, éG a harcztérre érkezve, még harczol is. 

Az akarat által fölélénkített idegek az izmokat túlmeg-

fcszítésre kényszerítették. 

Más alkalommal ismét oly csapatot látunk harczolni, mely 

aznap már nagy utat tett, vagy a melynek izmai egyáltalában 

aznap már nagy mérvben igénybe voltak véve. E csapat embe-

rei most harczban rohamra indúlnak. A kimerültség semmi 

jelét ~  veszszük rajta észre. Harczosai hihetetlen gyorsa-

,ággal másznak meg oly meredékeket, melyekre közönséges 

körülménd'ek közt még a podgyászt nem  ember sem merne 

felmenni. 

Azt  hogy e csapattól a harcz után is még 

kifejtést lehet várni. Ámde csalatkozunk. A mint a harcz mog-

szí.lnt, egyszerre, minden átmenet nélkül, a végkimcrültség jelei 

mutatkoznak; a katona podgyászostúl, mindenestül lefekszik, 

leroskad és az álomvágyat, mely most a néhány perczczel  

még oly fürgén harczoló embereken  vesz, sem éhség, sem 

szomjúság, sem s  való félelem többé le nem  

Az actiót reactió követi: az akarat az ösztön ellenében 

tehetetlenné válik. 

Lehet-e az akarat és az ösztön, lehet-e az ideg-és az 

i zom-rcndszer közti viszonyt és ezek egymásra való hatásának 

mérvét mathematikai képletben kifejezni? 

Ezt még eddig meg nem kisérlette senki és nem is fogja 

soha, mert nemcsak igen sok úgynevezett »változó« nagyságot 

kellene ily képletbe felvenni, hanem még minden egyes ember 

számára is külön ily képletet kellene szerkeszteni, mert az 

emberek idegei, izmai és akarata nagyon is  
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~  egyes népfajnak megvan ugyan a mag<t közö:o 

jellege, dc e közös j ellegen kivül még minden egyénnél külön-

kiilön sajátságokat is találunk. 

Csakis hosszas tapasztalás után leszünk képesek hozzú-

 sejteni: hogy bizonyos esemény mily befolyást fog gya-

korolni bizonyos népfo,jhoz tartozó emberekre. 

Így pl. a  elvesztése a gépies s  szokta-
tott,  iránt inkább félelmet, mintsem vonzódást tanu-

ító k:ltonákat kétségbeejti, mig az önállósághoz szoktatott, 

tisztét s  s  és ahhoz ragaszkodó katonát bosszú-

állásra ingerli és  tevékenységét csak fokozni fogjn,. 

Egyes ember e tekintetben nem gyüjthet elég tapasz-

talúst; szükséges, hogy más emberek tapasztalását is értéke-

sítse; ámde más emberek tapaszblását csakis a hadtörténelem-

im találjuk följegyezve. 
3. A hadmüködésre nagy befolyást gyakorló éghajlati 

vis;:o11yok hatását részint következtetéssel elméleti uton, ;·észi ut 

p 'clig, s kiváltképen tapasztalásból állapíthatjuk meg. Igy pl. 

tsakis tapasztalásból tudjuk, hogy bizonyos  mily befo-

ly[tst gyakorol bizonyos népfaj embereinek menet-gyorsaságára. 

Elméletileg következtethetjük az éghajlat befolyását a 

fö1c1felületre, a növényzetre és az állatvilágra. Ámde az elmé-

leti következtetések nagy része nem  határozott érlé-

kíí.nek, hanem inkább csak va1ószinüségnek. Így pl. vaJószinü-

nck, de nem bizonyosnak tekinthetjük, hogy hazánkban deczem-

bcrbcn, januáriusban és februáriusban a Duna két partviclé]rn 

csakis az állandó hidakon át közlekedhetik egymással, mert 

kompok és uszó támokon nyugvó hidak e hónapokban nem 

használhatók, mivel a jégzajlás a kompok járását és uszó 

támokon nyugvó hidak építését és épentartását lehetetlenné 

teszi. s  mondhatjuk továbbá, hogy télen a Duna 

hazánkban annyira befagy, hogy azon egész seregrészok 

úLmehetnek. Ámde ez is  csak s s  tudjuk,  hegy a 
Duna némely évben nem fagy be teljesen és tudjuk azt is, hogy 

nem egy télen még a zajlás is csak igen rövid ideig tart. 

E bizonytalansághoz különben még az is járul, hogy a DuM 

nem zajlik mindig ugyanazon s  hanem néha koráb-

b;m, néha s  
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Látjuk tehát, hogy még nz éghajlat lutffLs[Lt sem tekint-

hetjük teljesen ismert nagyságnak. 

4. A háború színhelyének meteorolo,qiai viszonyait nagy-
jában ismerhetjük ugyan, részleteit azonban, egyes meteoro-

logiai tünemények bekövetkezésének idejét nem tudjuk. És így 

ismét egy, a hadvezér által számításba  oly  

találtunk, melynek értéke, azaz a  való befolyása 

nagyon is változó. Pedig e  bizonyos körülmények közt 

igen fontossá válhat.  E tekintetben a sok közül csak egy pél-

dát akarok idézni: a \raterloó-i csatát. Ennek elvesztését 

I. Napoleon a csata  éjjel esett s  rójja fel, miutáu 

ez cs  miatt kellett az angolok elleni támadás megindítását 

6 órával elhalasztania, hogy a földek annyira megszikkadjanak, 

hogy a tüzérség mozoghasson. E hat órai halasztásnak köszön-

hette Blücher, hogy a csata eldöntése  érkezhetett meg tL 

csatatérre, a már ingadozó angolok segítségére. Ha Napoleou 

 11 óra helyett reggel 5 órakor indíthatja meg a 

t[Lmadást, akkor Blücher legalább is négy órával elkésik, és 

azon veszélyben forog, hogy az angolok után a megveretés sora 

 kerül. 

5. A hadesemények legfontosabb  tekintetett 

sokszor a két hadakozó fél harczosainak és nagy hadgépeinek 

(ágyúinak stb.) számm·ánya is. Mint már értekezésem kezdetén 

említém, a tapasztalás bizonyítja, hogy a számarány koránt-

sem hat mindig  mert a két hadakozó félnek számba 

vett egyes  sohasem teljesen  nem azon 

sereg lesz tehát mindig az s  a, mely számra a másikat 

felülmúlja, hanem az, a melynek  :iz ellen-

séges sereg  nagyobb. 

Valamely sereg  viszonylagos értékének 

meghatározása a hadtudomány legkényesebb feladata, mert, 

mint láttuk,  a hadsereg  érvényesítésére befolyást gya-

korló  - a hadgépek kivételével - mind oly tenné-

s  hogy azok hatása nagyságát és gyakran s  is 

csak ritkán határozhatjuk meg elméleti szabályok zerint, és 

hogy egyedül a tapasztalás és igen sok, a hadtörténelemben 

följegyzett hadeseménynek tanulmányozása képesít bennünket 

arra, hogy konkret esetben n. viszonyok méltatásában oly hibát 
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ne kövei::\ üuk cl, a mely nemcsak számos ernbcl'élet haszon 

11akiíli feláldozását, dc az állam érdekeinek súlyos következ-

 megkárosítását is vonhatja maga után. 

III. 

Értekezésem elején említettem, hogy csakis a ltadgépek-

nek, azaz a pu káknak, ágyúknak, szállító-eszközök stb.-nek, 

valamint az s  készítése és felhasználása és végre 

a földfelület ábrázolása tételez fel mathematikai és természet-

tudományi ismereteket. Ez állításomra vonatkozólag azonban 

meg kell jegyeznem, hogy a jelen korban mindinkább érvényre 

jutó munkafelosztá elvénél fogva a hadgépek gyártására, 

valamint az alapos technikai ismereteket  

szeti építkezésekre külön e czélra kiképzett szakemberek alkal-

maztatnak; e tekintetben tehát a s  csakis annyi mathe-

matikai ismeretet kell követelnünk, a mennyi a hadgépek 

helyes alkalmazására és s  s  építésére szük-

séges. A ki a puskák és ágyúk alkalmazását és az egyszerü 

s  ismeri, az velem egyet fog érteni abban, hogy 

mindezekre - a gyakorlati tüzér  sem véve ki - az 

elemi mennyiségtannak ismerete tökéletesen elégséges. 

Ugyanez áll a földfell'tlet ábrázolására nézve is. Minden 

seregben van néhány - aránylag kevés - szakember, a ki 

kizárólag a s  geodesiával foglalkozik; a tiszti kar többi 

tngjai csakis a harmad-és  háromszögelésre és a 

részletes felvételre taníttatnak, mely utóbbira vonatkozólag 

 hogy a birtok-határokat a katona terepábrájába 

nem veszi fel és hogy felületek kiszámítására szüksége nem 

lévén, ez nem is taníttatik. 

A minden s   földmértani ismeretek 

tehát szintén csak az elemi mértan ismeretét tételezik fel és 

ebhez véve, a mit a fegyverekre és s  vonatkozólag 

említettem, következik, hogy a matliemah'lca a hadtudomány-

_nak csak egyik segt!d-, nem pedig alaptuilományát képezi. 
Hasonló eredményre jutunk, ha a természet-tudományok 

1iszonyát a hadtudományhoz kutatjuk. Természettudományi 

ismeretek csakis annyiban szükségesek, a mennyiben ez n 

földfelület vif:lzonyainak és emberekre, ítllatokra, meg liad-
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gt'pehe való befolyúsuknak helyes méltatás[Lra 68 jdkgz(·Gére 

szübégesek. 

Nem akarnm állítani, hogy a hadtudományok sze11t..élyé-

11ek ajtajára uem illik ama ~  mely Pláton akadémiájának 

bejárata felett volt olvasható: »Ide be ne lépjetek, ha nem 

vagytok geometrá.k.« Igen, a hadtudomáuyokkal foglalkozók 

sem nélkülözhetik a nrnthematika elemeinek ismeretét; a mathe-

matika is szerepel a hadtudományi kuta,túsokban, de nem miut 

 hanem mint segéd-eszköz. 

IV. 

Többször hallottam állítani, hogy a bttonai púlyúm V<Lló 

ncvcUsnél czélszerübb a mathematik[Lt fogadni cl abptudo-

múnyul, úgyszólván a  ész fötoruagyakorhtt[ml, mint 

valami holt nyelv grammatikáját, mert a tiszt a mathematikának 

több hasznát veszi, mint egy holt nyelvnek. 

E nézetet nem osztom. 

Mathematikai feladatok megoldása ugyan rendszeres 

gondolkozásra és e mellett még több  helyes súmba-

vételére is szoktat, a mi mindenesetre igen hasznos, ámde 

nem kényszerít a kivételeknek folytonos tekintetbe vételére, 

pedig a hadtudományban a kivételek ép oly fontos szerepet 

játszanak, mint a nyelvtanokban. 

A mathematikai foglalkozás a  vagy meg-

számlálható nagyságok értékének túlbecslését idézi  holott 

h[Lborúban épen a meg nem  és számokban ki nem 

c    s  wrban figyelembe. 

 1814 elején a szövetségesek haditanácsában az a 

kérdés merült fel, hogy hol van a franczia sereg súlypontja, 

ttHor Schwarzenberg herczeg igen helyesen jegyezte meg, 

hogy »a franczia hadak súlypontja mü1dig ott van, a hol Napo-

leon tartózkodik.« - Lehet, hogy Sch,rnrzenberg herczeg 

ezzel csak azt akarta kifejezni, hogy Napoleon  

seregének legnagyobb s  részénél fog tartózkodni, a 

katonai körök legfelYilágosodottabb tagjai azonban már akkor 

is, ép úgy mint s ~ ezt úgy értették, hogy tekintet nélkül a 

számra, a szövetségesekre nézve a franczia sereg azon része 
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a lcgrnszeclelmesehh, a melynél Napoleon lángelméje az anyagi 

eRzközök hat:isát sokszorosítja. 

Azt lehetne ellenvetni, hogy hiszen Napoleon mint volt 

tüzértiszt is  mathematikai ir{Lnyú oktatásban részesült. 

Ily ellem·etésnek alapja nincsen. A hriennei hadiiskolának 

1778-tól egész 1789-ig érvényben volt  látni, hogy 

mennyi ég és mértan (a  osztályok szerint) heten-
kint csak 3-4 órán át taníttatott, a latin nyelv és az ·ó-kori 

klasszikusok (Caesar, Titus Livius, Plutarchos és Polybios) 

oktatására pedig minden osztályban hetenkint 8 óra for-

díttatott. 

A humanisztikus irányú alapoktatás különben egy élet-

pályánál sem oly kivánatos, mint épen a katouainál, mert, az 

orvosit kivéve, egy életpályán sem kell annyi idealizmussal 

birni, mint a katonain, mely anyagilag csak igen mostohán 

jutalmazza. azon szerfeletti testi és észbeli s  és 

azon önmegtagadást, mely a hivatás lelkiismeretes betöltésére 

okvetlenül megkiíántatik. 

Szomorú az oly hadsereg története, melynek tisztei csak 

anyagi jutalomért szolgálnak. Az ily hadsereg mii:c1ig hát-
rányban van o1y sereggel szemben, melynek tisztei az ó-kor 

nagyszerü példái által 1e1kcsülve, valóban »katonáskodnak« 
és nem s  »szolgrilnak« ! 

Említettem, hogy a tiszt a reáltu<l.ományokat sem nél-
külözheti teljesen és e tekintetben a katonai pályára való alap-

oktatás nem különbözik bármely más tudományos pályára 

való s s  csupán  hogy  a fiatal 

észt sok,  irányú, a  életpályára majdnem 
 fontossággal biró tudományban való haladásra kény-

szerítjük, okvetlenül egy szellemi központról kell gondoskod-

nunk,  valamennyi tudományos irány kisugárzik. Ily 

központ a philosophia, a mely valamennyi tudományt kutatásai 

körébe von, azokat a salaktól tisztázza és tanítványait a tudo-

mányos kutatásoknál  elvekre tanítja. 

A legtöbb s  katonai tanintézetnek egyik föhiánya 

nz1 hogy a tudományos kiképzésben a philosophia vagy telj e-
sen  vagy ha kivételkép röviden tárgyaltatik is, 

az nem tekintetik a tudományos kikópzés ~  Ennek 
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róható fel azon  körülmény, hogy az európai fel-

s  katonai  évente  800-900 vfi.logn.-

tott fiatal tiszt közül oly kevés válik s  valódi lrncl-
müvészszé. 

v. 

Hogy a hadtudomány alapját a hadtörténelem  képezi, 

arra nézve idézem Napoleon szavait: »A hadtudomány tan-

»könyvét a Nagy Sándor, Hannibal, Caesar, Gustav Adolf, 

»Turenne, szavojai  herczeg és Nagy Frigyes által vívott 

»hadjáratok történelme képezi; e hadjáratok történelme 

 azon forrásnak,  mind a védelmi, mind a 

»támadó hadjáratok alatt  elvek  

(0lapoleon megjegyzései Rogniat tábornoknak »A hadmüvé-

s  írt  VIII-ik megjegyzés) 

Napoleon e hadvezérek hadjáratait nemcsak hogy tanul-

mányozta, hanem azoknak kritikai fejtegetését emlékiratai 

számára Gourgaud tábornoknak tollba is mondta. 

Sokan azt hiszik, hogy a fegyverek, a szállító-eszközök stb. 
a jelen korban annyira különböznek az ó-kor háborúinak e 

 hogy jelenleg a Nagy Sándor, Hanni bal, Caesar stb. 

nagy vezérek hadjárataiból csak kevés oly tanúlság  

melynek a jelen korban is gyakorlati értéke volna. 

E véleményt nemcsak N apoleon, do II. Frigyes porosz 

l,irály sem osztotta. 

17 55-ben a porosz király  hogy hatalmas 

szövetség keletkezik ellene. Valóban létért való küzdelemre 

~  készülnie. Ily válságos  Nagy Frigyes nemcsak 

anyagi harczeszközeinek a háborúra való s s  gondolti 

hanem szükségesnek tartotta: »Saját szellemi erejét is ismét 

a ki nem  nagy hadjáratokra edzeni.« 1) 

E czélra Frigyes nem a közelmúlt korsiak vala-

mely hadvezére, pl. szavojai  Turcnne vagy Condé 

hadjáratainak kritikai tanúlmányozását választotta, hanem 

visszanyúlt a nagy hadvezérek valódi mintaképei: az ó-kor 

jeleseinek hadjárataira és, hogy a  szellemi surlódás minél 

1) »Militiirisch e Klassiker.« (l3erlin 1880.) 119. lapon. 
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hatásosabb legyen, nem közvetlenül Polybios munkáját hasz-

nálta tanúlmányának alapjául, hanem a szellemes Folard 

lovagnak Polybios munkájához irt katonai kommentárjait. 

Hogy a kormányzás kötelessége által igénybevett király had-

tanúlmányai felületessé ne válhassanak, észrevételeit és a had-

vezérek nagy mestereinek   általános 

vezérelveket le is irla és tisztei számára azonnal ki is adta. 
( »Extrait tiré cles commcntaires clu Chevalier :Folard sur 

» l'histoire de Poly be) pour l'usage crun officier. «) 

Igen helyesen jegyzi meg Boié porosz vezérkari  

I. apoleon iratainak német fordítója: »A haclesemények leg-
»fontosabb ~ az emberek phisikai és psychikai tulaj-

»donságai évezredek óta lényegesen nem változtak, és ennek 

»tulajdonítható, hogy I . Napoleon, Caesar, Hannibal és Nagy 
»Sándor haclmüködései oly  hasonló jellegüek.« 

VI. 

A hadtörténelmi tanúlmányok eredményeit azon kevés 
 müben találjuk, melyek a hadtudomány alapelveit tár-

gya1ják. 

Ilyenek  Jomininek és Cbusevitznek a háborúról irt 
tankönyvei. 

E  megtanúlhatjuk a hadmüvészet szabályait, 
de nem ismerkedünk meg azon számtalan eseménynyel, mely 

a szabálytól  eljárásra kényszerít, és nem is ismerke<M.1nk 

meg a hadesemények által az ellenfél  és katonáira 

gyakorolt hatásnak sokféle árnyalataival. 

E  nrngokban foglalj{tk a hadviselés elméletét, de 

gyakorlat nélkül az elmélet csak vajmi keveset ér, és a leg· 

 hadtudományi  is az okvetlenül foly-

tatandó hadtörténelmi tanúlmányokra csakis s  

Clausevitz »Die Lehre vom Kriege« nagyhirtí. müvében 

erre vonatkozólag azt üja, hogy a hadtudomány elmélete »nem 
 posÍliv tannak, azaz a hadmüködésekre való rész-

» letes oktatásnak, mert az elmélet csakis hadesemények ana-

» lytikai megismertetésével foglalkozhatik. Az objectiv tudás 

»(Wissen) csakis a hacltörténelem adatainak az elmélet segít-
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»ségével va,ló bnúlmányozúsa által válik suhjectiv képes-
»séggé.« (Können.) 

Vannak, a kik azt hiszik, hogy a hadtapasztalás, analy-
tikai kutatás nélkül is, már magában elégséges, jó  

kiképzésére. Eme, az államok nagy kárára igenis elterjedt 

vélemény ellenében a s  egyik nagymesterének erre 

vonatkozó nézetét idézhetem. 
II. Frigyes porosz király »A harczászat és a hadvezetés 

némely sajátságai feletti elmélkedések« c   beve-

zetésében ezt írja: »Mit ér a tapasztalás, ha elmélkedés által 

meg nem termékenyíttetett ?« 
»A tapasztaláshoz alapos olmyomozásnak kell járulnia 

és a hadvezetés alapelvei csak ismételt vizsgálat után ismer-

 fel. Ez  elmét tételez föl, a melylyel azonban, az 

emberiség szégyenére, csak ritkán találkozunk. Sok tiszt azt 

hiszi, hogy ha a mindennapi szolgilat követelményeinek meg-

felelt, ha ment, mikor a csapat ment, ha táborozott, mikor a 
többi táborozott, ha harczolt, mikor a többi harczolt, köteles-
ségének teljesen megfelelt. E téves nézetnek tulajdonítható, 

hogy a sereg soraiban oly sok, kicsinyességekhez ragaszkodó, 

 megrögzött tiszt van. Ily tisztek nem, hogy 

merészen a tökéletesség felé törekednének, hanem inkább 

a módszeresség iszapjában gázolnak és sohasem kutatják, 

hogy mi lehetett oka valamely vallott kudarcznak, vagy elért 

 eredménynek.« 
• 

VII. 

Értekezésem eddig  pontjaiban csakis a  

nck harczra való alkalmazását vettem kutatásom alapjául. 

A hadtudomány azonban nemcsak a  alkalmazásáYal, 

hanem azoknak az állam czéljai szerinti szM·vezésével is foglal-

kozik, miért is ki kell mutatnom, hogy mily segédtudomfmyok 

ismeretét kell követelnünk azon  a kik a  

szervezésében  

Ha az európai államok költségvetéseit áttekintjük, szá-

mításunk alapjául 20 évi átlagot véve,  hogy az 

egyes orsúgok összes bevételöknek 1/4- 1
/3 részét a védügyekrr 

költik cl. Ily roppn,nl összeg forgn,lomhn, hoz[Ls[Lnak módjn. 
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természetesen az  állam nemzetgazdasági viszonyaira 

szerfelett nagy hatást gyakorol, és a nemzetgazdászat követel-
ményeinek lelkiismeretes tekintetbe vétele által, a katonai 

kincstár legalább némileg ismét gyógyíthatja azon sebeket, 

melyeket a közvagyonosodáson ejteni kényszerítve van. Új ipar-

ágakat honosíthat meg, a már  ~ a kül-
földdel való versenyre képesítheti stb. 

A mely államnak katonai kincstára nem a nemzetgaz-

da ágtan elveit követi, hanem rövidlátóan, ss  fiskális érde-
keket hajhász, az oly állam a védügyek okozta terheket soká 

el nem viselheti, hanem vagy pénzügyileg tönkre megy, a mi 

többnyire a politikai feloszlásnak  vagy szervezett véd-

erejének reductiójára kényszeríttetik, a mi ismét politikai létét 

veszélyeztetheti. 
Ha valamely állam haderejét mérlegeljük, akkor nem 

 csupán a pillanatnyilag rendelkezésre álló hadsereget 

é egyéb hadeszközöket venni számba, hanem egyszersmind azt 

i kutatnunk kell, vajjon a védügyek okozta terhek helyes 

arányban állnak-e az  állam erejéhez, mert túlzott meg-
s csak bizonyos ideig  ki, a mire azután okvet-

lenül elgyengülés következik be. 
1\Iint a túlságosan vértezett középkori lovag, c ak rövid 

ideig harczolhatott, ha csak saját vértjének súlya alatt tehe-
tetlenül össze nem akart roskadni, úgy az államok is csak 

aránylag rövid ideig képesek oly hadiköltségek terheit elviselni, 
melyek a népek vagyoni helyzetével  arányban nincsenek. 

Mind a védügyek szervezetének megállapításakor, mind 

pedig a védeszközök s  és épentartása alatt, tehát a 
nemzetgazdaságtan követelményei tekintetbe  követ-

 a nemzetgazdaságtan a hadtudomány igen fontos segéd-

tudományának  

VIII. 

A legtöbb európai seregnél a népek fiatalságának színe-

java béke idején is hosszabb ideig a csapatnál katonáskodik. 

Ez  a tisztek nemcsak kizárólag a katonai kiképzésre, 

hanem egyúttal a katonáskoió .fiatalság mo1·ális nevelésének 

befejezésére is használják fel; ez utóbbi feladat korántsem oly 
)1, 'l'. AKAD, ÉRT. A MATJT. TUD. KÖR. 1881. VIII. K, 11. SZ. 2 
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 mint sokan hiszik, - paedagogiai ismereteket tételez 

fel, ha jó eredményeket akarunk elérni és ez által némileg 

kárpótlást nyújtani a sok  a nemzeti vagyon gya-
rapításától való elvonásáért. 

A tiszt békében s  sorban tanító, a ki e hivatásának 

annál jobban fog megfelelni, minél inkább képes a paedagogiai 

tanokat különleges viszonyaira alkalmazni. 

IX. 

A tiszt békében és háborúban mint biró is szerepel és 

azonkivül háborúban sokszor oly viszonyok közé jut, melyek a 

nemzetközi jog ismereteit tételezik fel. 
Semmi sem rontja annyira valamely állam jó hírnevét, 

mintha fegyveres ereje  eljárása a közvélemény jog-

érzetét sérti meg. 

Ezt pedig csakis úgy kerülhetjük ki, ha tiszteink legalább 

némi jogoktatásban részesülnek, mint az valóban több európai 
katonai  tanintézetben történik is és a mint azt az 1806-ik évi 
s s és a M. Tud. Akadémia néhai tagja, l\fész:íros 
Lázár volt magyar hadügyminiszter a ludoviceumi tanterv 
készítésénél tekintetbe is vették. 

Áttekintve az eddig  végkövetkeztetésül 
állíthatjuk, hogy: 

1. a hadtudomány alapja a történelem ; 

2. a hadtudomány a társadalmi tudományok közé soro-
. zancló, és 

3. a mathematika és a természettudományok a hadtudo-

mányoknak csakis segédtudományait képezik. 

 értekezésemet befejezem, még egy általánosan 

elterjedt téves nézet ellen k ell felszólalnom, mely már sok 

államnak kiszámíthatlan károkat okozott. 

E téves nézet az, hogy »nem szükséges, hogy minden 

fiatal tiszt a hadtudomány minden  kiképeztessék.« 

»Hiszen nem minden tiszt van hivatva arra, hogy nagyobb 

seregrészeket vezessen, vagy, hogy a sereg szervezési ügyeire 
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befolyást gyakoroljon. Minek tehát minden hadnagyot stra-

tegiára, a seregszervezés s  tanaira, a nemzetgazdaság-

tanra stb.-re tanítani!<< Így okoskodnak sokan. Részben iga-

zok is van. Átlag száz hadnagyból csak egy jut a tábornoki 

polczig. Ámde mikor záz hadnagyot kiképezünk, akkor senki 

sem mondhatja meg bizonyosan, hogy közülök hányan és kik 

jutnak majdan magas, befolyásos katonai állá okra. 

l\Iár pedig csak ritka kivételek az oly emberek, a kik 

 korban még képesek oly tudományt tökéle-

te en elsajátítani, a mivel  nem foglalkoztak. 

Ha fiatal korunktól kezdve nem foglalkozunk folytonosan 

szellemi munkával, akkor lehetetlen, hogy hajlottabb korunkban 

- legjobb akaratunk mellett i  - sikere  tudományos mükö-

dést fejthessünk ki. 

A fiatal emberben kell a tudomány alapját megvetni: 

hogy arra azután folytonosan tovább építhessen. 

A tapasztalás bebizonyítja, hogy azokból, a kik csak 

akkor fognak a hadtudomány magasabb rendü részeinek tanu-

lásához, a mikor már életök délpontján áthaladtak, csak igen 

ritka kivételes esetekben válnn.k haclmiii:észek; ezer közt alig 

akad egy. A többi mind az állam legnagyobb kárára, s  néha 

vesztére, csak katonai meste1·emue1· marad, a kinek hibája miatt 

háborúban számtalan katona hal meg hiába és a kinek szellemi 

tehetetlenségetöbbetnyom a sors mérlegében, mint ö ·szes serege 

vagy csapata   ége. 

Hogy jó  ros z sereggel  arra akárhány 

példa van a hadtörténelemben, de oly példát nem találunk, 
melyben egész hadjárat fl.latt a katonák s  a  

ügyetlenségét ellensúlyozta volna. 

A sereg gyakorlati értékének  tehát a tiszti-

kar helyes kiképzése. A mely seregben a tisztikar kiképzésében 

téves irányt követnek, a mely sereg tisztei katonai mester-

emberekké neveltetnek, az, bármily bátrak és jól kiképzettek 

is legyenek katonái, sikerre nem számíthat és különben  

viszonyok közt mindig le lesz  oly sereg által, melynek 

 s  habár katonáik egyenkint csekélyebb 

értékkel is bírnak: mint az  említett sereg katonái. 
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Eddig külön megjelent 

ÉRT E J(„E Z ÉS E I{ 
a mathematikai tudományok köréböl. 

E 1 s  kötet. 
I. Sz i 1 y Kálmán. A mechanikai  egyenleteinek általános 
alakjáról. Székfoglaló . · 1 O kr. 

II. Huny a cl y  A pólus és a polárok. A viszonyos polárok elve 
20 kr. 

III. Vész János A. Biztositási kölcsön (új életbiztosítási nem) . 20 kr. 
l V. Kruspér István. A Schwerdt-féle Comparator módositott alkalmazása 

10 kr. 
V. Vész János A. Legrövidebb távolok a ~  Székfoglaló. 10 kr. 
VI. T 6 t h Ágoston. Az európai nemzetközi fokmérés és a körébe tartozr, 
goedaetai munkálatok 20 kr. 

VII. Kruspér István. A párisi meter-prototyp . 10 kr. 
YIII. König Gyula. Az elliptikai függvények alkalmazásáról a .magasabh 

foku flgyenletek elméletere . 20 kr. 
IX.. l\1 u  r ma n  n Ágost. Európa bólygó elemei, annak tíz s  és;,lelt szem-

benállása szerint 20 kr. 
X. Sz i 1 y Kálmán. A Hamilton-féle elv és a  mechanikai  máso-
dik  te tele . 1 o kr. 

XI. Tóth Ágoston. A földképkészités jelen állása, a mint az képviselve 
volt az antll'erpeni kiállitáson. Ket táblával 2ü kr. 

Második kötet. 
I. ){ u r ma n n Ágost. Freia bolygó feletti értekezés . ·--;"13Q kr. 
II. K r u s per István. A comparatorokról 1 O kr. 
UI. K r u s p ér István.  A vonásos hosszm&rtékek ss s ~  folya. 

dékbau 10 kr. 
I\', l' e szt V . A közlekedési müvek és vonalok 20 kr. 
Y. l\1 u  r ma n A. Az 1861. nagy üstökös pályájának megbatározáRa 20 kr. 
VI. K r u s p ér J. A párisi levéltári. méter-rúd • .  . • .  .  . 10 kr. 

Harmadik kötet. 
I. Y ész János Ármin. Adalék a visszafutó sorok elméletéhez .. -"10 kr. 
II. K o n  k  o 1 y Miklós. Az ó-gyallai c3illagcla leirasa s abban történt nap-
foltok eszlelése néhány spectroscopicus észlelés töredékeivel. 1:812. és 
1873. Három táblával. • .  .  . • .  .  .  .  .  . • 40 k1. 

UI. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Herschel János k. tag fölött ; 10 kr. 
IV. Il. Eötvös L oránd. A rezgések intenzitása, tekintettel' a rezgé!. 

~  és az s  mozgására . 1 ll kr. 
V. Réthy lllór. A Diffractioelméletéhez. 12kr. 
VI. ;\[ a r t i  n  Lajos. Az erömütani csavarfeliiletek. - A vízszintes szél-
kerék elmélete. Két értekezés 1 frt 

VII. R  é t h  y l\I  6 r. A k er ületre redukálható s ~  elméletéhez 
15 kr. 

VTII. 0 a 1 g 6 c z y Kár o 1 y. Emlékbeszéd Vállas Antal k. tag felett. 10 kr. 

Negyedik kötet. 
I. 8chu1 h  o f Lipót. Az 1870. IV. sz. Üstökös definitiv pályaszámitás" 

l 0 kr. 
II. S eh u l h  o f Lipót.Az 1871.II.sz.Üstökös definit1v pályaszámitása.IOkr. 
III. Sz i 1 y Kálmán. A  elmélet második ~  levezetve az s  

10 kr. 
I V. Konkoly Miklós. Csillagászati megfigyeléseim 1874 és 1875-lien. 50 kr. 



V. K o n  k  o 1 y Miklós. ~ megfigyelése az 6-gyallai csillagdában 
40 kr. 

VI. Huny ad i Jeuö. A kúpszeleten fekvö hat pont feltételi egyenletének 
különbözö alakjairól . 20 kr. 

VII. Réthy Mór. A három méretü homogén tér (u. n. nem euklidikus) siktan. 
trigonometriája. 20 kr. 

VIII. Réthy Mór. A propeller és peripeller felületek elméletéhez. 30 kr. 
IX. Fest Vilmos. 'remesi Reitter Ferencz emléke 10 lir. 

Ötödik kötet. 
J. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Xagy Károly r. tag felee • 10 kr. 
IL Kenessey Albert. Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez . 20 kr. 
III. Dr. Hoitsy Pál. Csillag-észlelés a kelet.nyugot vonalban (egy szám-

táblával.) 30 kr. 
IV. Huny ad y  A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 

 alakjairól. (Folytatás a IV. kötetben ugyane czim alatt meg-
jelent értekezésnek.) . 1 O kr. 

V. Huny ad y  Apollonius feladata a gömbfelületen .  1 O kr. 
VI. Dr. Gruber Lajos. 2471 Cassiopeiae s csillag mozgásáról • 10 kr. 
VII. Martin Lajos. A változtatási hánylat alkalmazása a propeller-fölület 

egyenletének lefejtésére. . 20 kr. 
VIII. Konkoly ~ A teljesholdfogyatkozásl877. február27-én és 

az 1877. (Borelli) I. s:d.mu üstökös színképének megfigyelése az ó-gyallai 
csillagdán. • 10 kr. 

i:x:. K o n  k o 1 y Miklós. A napfoltok s  a nap felületének kinézése 1876-ban 
(három képtáblával.) . 40 kr. 

X. K o n k o 1 y Miklós. 160 álló csillag színképe. Megfigyeltetett az 
ó-gyallai ~ s  1876·ban 20 kr. 

Hatodik kötet. 
I. K o n k  o 1 y Miklós. Hulló csillagok megfigyelése a magyar korom\ 
területén. I. rész.' 1871-1873 . .Á.ra . 20 kr. 

H. Konkoly Miklós. Ht1llo ~s  megfigyelése a magyar korona 
területén. rr. rész. 1874-1876. Ára .  .  .  .  . • . • 20 kr. 

llI. Az 1874. V. (Borelly-féle) s s derrnitiv pályaszámitása. Közlik dr. 
Gruber Lajos és K  u r 1 a n de r  I  g n á ez kir. observatorok. 10 kr. 

IV. S ch e n z 1 Guido. Lehajlás meghatározások Budapesten és Magyar-
ország clélkeleti részében. .  .  .  .  .  .  .  . 20 kr. 

V. Gruber Lajos. A november-havi huÜócsillagokról . 20 kr. 
VI. K o n  k  o 1 y Miklós. Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona terii-
letén 1877-ik évben. IIL Rész. Ára . 20 kr. 

VII. K  o  n  k  o  1 y Mik 1 ó s. A ~  és a napfolületének kinézése 
1877-beu . .Á.ra 20 kr. 

YHI. K  o u k o 1 ~  Mik 1 ó s. Mercur átvonulása a nap eHítt. Megfigyeltetett az 
•-gyallai csillngdán 1878. május 6-án 10 kr. 

Hetedik kötet. 
I. K  o u k o 1 y Miklós. Mars felületéuei;: megfigyelése az ó-gyallai csillng-
dán az 18i7-iki oppositió után. Egy táblával. . 10 kr. 

II„ K o n k o 1 y Miklós. Alló c•sillagok szinképének mappirozása. 10 ki-. 
Hl. K  o n  k  o  1-y  M.i k 1 ó s. Hul}ócsillagok megfigyelése a magyar korona 
területéu· 1878-ban. IV. rész. Ara 10 kr. 

JV. K  o n  k o 1 y Mik 1 ó s. A nap feliiletének megfigyelése 187 ~  az 
ó-gyallai csill,l\gdán. • .  . l 0 kr. 

VI. Huny a .d y Jen ll. A Möbius-féle kritériumokról a kúpszeletek elmé-
" letében .  . , . • .  .  .  . • . 10 kr. 

YIJ: K o n  k o 1 y Miklós. Spectroscopicus megfigyelések az ó-gyallai csil-
lagvizsgálón -•. • .  .  .  . • .  .  .  . • .  .  .  1 o kr. 

VIII. Dr. W e ríl' e k Lás z 16. Az instrumentális fény hajlás szerepe egy 
Vénus-átvonulás photographiai felvételénél 20 kr. 

Bt1dnpest, 1881. Az J>.tbe n neum r. társ. köuyvnyomdilja. 
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