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A NAPÓLEONI HADERŐ MANŐVEREZŐ HADVISELÉSE 

A MANŐVEREZŐ ÉS A MÉLYSÉGI LOVASSÁGI ALKALMAZÁSOK 
VIZSGÁLATA, A LOVASSÁG ELLÁTÁSI SAJÁTOSSÁGAI 

III. RÉSZ. 

„Napóleon nagy gondot fordított a 
manőverre…A gyorsaság, a meglepés és 
a nagy erejű csapás volt a napóleoni 
manőver lényege harcászati és hadműveleti 
szinten egyaránt, s mindez szinte 
előrejelzése volt a 20. századi 
manőverező hadviselésnek.” 

   Hadtudományi Lexikon 
 

„Amikor a kísérleti gépesített seregtest 
stratégiai alkalmazását vizsgáltam, 
útmutatásként a hajdani lovassági 
rajtaütések elemzését választottam. Bár 
az ilyen lovassági rajtaütések korlátozottabb 
lehetőségekkel rendelkeztek, mint amekkorát 
a gépesített csapatok mély stratégiai 
áttörésének tulajdonítottam, a különbség 
nemhogy csökkentette, inkább 
hangsúlyozta a belőle kiolvasható 
tanulságot.” 

B. H. Liddell Hart 

Absztrakt 

Tanulmánysorozatunk befejező részében a manőverező hadviselésről, mint a 
napóleoni háborúk egyik kiemelkedően fontos jellemzőjéről, konkrét hadműveleti 
alkalmazási példák célirányos elemzésén keresztül számolunk be. A korabeli 
lovassági alkalmazások teljes körű elemzésének és fontos következtetések 
levonásának lehetősége érdekében röviden kitérünk egyes brit lovassági 
alkalmazások és az amerikai polgárháború nagy mélységű lovassági műveleteinek 
ismertetésére is. Önálló résztémaként vizsgáljuk a lovasság hadfelszerelésének és 
ellátásának kérdéseit, amelyek a lovassági szervezetek felállítása mögött álló 
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gazdasági és technikai-termelési háttér meghatározó szerepének kiemelését teszik 
lehetővé. 

Kulcsszavak: lovasság, műveletek, ellátás, hadfelszerelés  

Bevezető gondolatok 

A napóleoni haderő manőverező hadviselésének, ezen belül a lovasság 
szerepének elemzését célul tűző cikksorozatunk befejező részét adjuk közre. Nem 
szeretnénk felidézni az első két rész tartalmát, mivel azok a folyóirat előző 
számaiban olvashatók, de úgy gondoljuk, hogy nem haszontalan egy rövid 
visszapillantást vetnünk azok lényegére.  

Az első részben az önállóan is alkalmazható lovasság megteremtését vizsgáltuk, 
amelyen belül:  

- egyrészt a napóleoni háborúk időszakának hadászati jellemzőit törekedtünk 
feltárni illetve megidézni; 

- másrészt azt bizonyítottuk, hogy a mozgáscentrikus hadászati kultúra 
alkalmazási elvei egyértelműen megjelentek Napóleon hadjárataiban.  

A második részben a hatékony nehézlovasság harceljárásának kérdéseit 
elemeztük, amely alkalmat adott az alábbi kérdések tárgyalására: 

- hogyan alakult át a lovassági fegyverzet és a harceljárás; 

- mi volt a lovagló tüzérség lényege és szerepe a lovasság alkalmazásában; 

- hogyan differenciálódott a lovasság, melyek voltak a dzsidások, a 
dragonyosok, az ulánusok, a karabélyos lovasság és a könnyű lovasság 
funkciói; 

- milyen tényezők hatására változtak meg a lovasság műveleti képességei; 

- melyek tekinthetők a lovasság napóleoni alkalmazási elveinek; 

- lovasságát tekintve milyen szervezeti változtatások következtek be Napóleon 
haderejében; 

- milyen összehasonlító vizsgálatokkal tudtuk megállapítani a kor haderőiben a 
lovasság szerepének lényegi különbözőségeit. 

Ebben a részben első kérdésként a nehézlovasság alkalmazásával kapcsolatos 
gyakorlati példákat mutatunk be. Ezek során a lovasságot áttörésnél, oldal- és 
ellentámadás folyamán, illetve – egyes részeit (dragonyosok, ulánusok) – önálló 
mélységi feladatokra (üldözés, objektum birtokba vétel) vetették be1

                                                           
1 Megjegyzendő, hogy a vértes nehézlovasság alkalmazásának üldözés, illetve önálló mélységi 
feladatok végrehajtása során komoly fizikai korlátai voltak, ennél fogva mind a tempó, mind a 

. Második 
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kérdésként jelentősebb kitekintést teszünk az amerikai polgárháború nagymélységű 
lovassági műveleteivel kapcsolatban, mivel ezek már a haderő mögöttes területein 
található ellátórendszerek és a hadiipari kapacitások pusztítása érdekében kerültek 
végrehajtásra. Ehhez kapcsolódóan brit alkalmazási példákra is utalást teszünk. (A 
teljesség és a valósághoz való ragaszkodás érdekében olyan alkalmazásokat is 
szerepeltetünk példáink között, amikor a lovasság önálló műveleti alkalmazása 
valamilyen oknál fogva nem volt sikeres.) 

A francia nehézlovassági alkalmazás tapasztalatai bizonyos haditechnikai és 
alkalmazási párhuzamok megvonására késztettek minket a második világháborús 
harckocsi csapatokkal. Emellett a brit és amerikai lovassági alkalmazás kapcsán 
utalást teszünk olyan analógia felvethetőségére is, ami akár a mélységi behatoló 
művelet gondolatához is elvezet. Az ehhez kapcsolódóan idézett példa esetében a 
lovasság szerepe a hadfelszerelést előállító bázisok, vasútvonalak, hadtápkészletek, 
raktárak rombolásában és pusztításában nyilvánult meg.  

Sorozatunkat záró cikkünkben külön és kiemelten vizsgáltuk a lovasság 
hadfelszerelésével és hadtápanyag-ellátásával kapcsolatos kérdéseket. Ebben 
helyet kaptak:  

- a lovassági vértek és sisakok, a könnyű ágyúk és ismétlőfegyverek 
gyártása, illetve 

- a katonalovak fő jellemzői és beszerzésük kérdése.  

Célunk volt annak tisztázása illetve bizonyítása is, hogy az egyes haderők 
gyökeresen eltérő lovassági alkalmazásai mögött az alkalmazó országok eltérő 
hadiipari képességei húzódnak meg egyfajta hadviselési kultúrák közti 
választóvonalként. 

1. A hadműveleti szinten önállóan alkalmazott francia lovasság 
műveleteinek tapasztalatai 

1.1. A nehézlovasság találkozóharca Wertingennél 

A francia nehézlovasság hadtest erejű köteléke ütött rajta egy osztrák 
harccsoporton 1805. október 8-án Wertingennél. Az osztrák csapatok három 
vértesezreddel, négy könnyűlovas ezreddel, hét gyalogezreddel vonultak két 
gyalogsági és egy lovagló üteggel (összesen 24 ágyúval) megerősítve. Hirtelen egy 
francia könnyűlovas hadosztályból, két dragonyos hadosztályból és egy karabélyos 
vértesezredekkel is rendelkező vértes hadosztályból álló nehézlovas hadtest lepte 
meg erőiket. A franciák felvonulás közben ütöttek rajta a vélhetően elégtelen 
oldalbiztosítással és felderítéssel rendelkező osztrákokon, akiknek ezért erőik egy 
részével nem volt elegendő idejük gyalogsági négyszögeket formálni. Ugyanakkor a 
francia hadtest szervezetében valamilyen okból kifolyólag csak az egyik 
dragonyos-hadosztály rendelkezett egy ütegnyi (6 ágyú 2 tarack) lovagló 
tüzérséggel – így a támadás első vonalába ezeket a dragonyosokat küldték. A 
                                                                                                                                                                                     
megtehető távolságok miatt ilyen célból csak ritkán vetették be. Üldözésre legfeljebb annak kezdeti 
fázisában használták a vértes nehézlovasságot. 
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francia nehézlovassági támadás hatására a sorgyalogság félig megalakult, vagy 
kisebb zászlóalj-négyszögei hamar megtörtek, még a „félnehéz” dragonyosok 
rohamai alatt is. A képzettebb, nagyobb négyszögek formálására is gyorsabban 
képes osztrák gránátosok egyes négyszögei azonban mindaddig kitartottak, amíg 
be nem érkezett a mintegy 6000 főnyi francia gyalogsági lépcső és azok tüzérsége. 
Az osztrák gránátosokat ugyanis „vértesekkel megerősítve…azonnal nagy 
négyszögbe alakították, vérteseiket a szögletekbe állítva, és így várták be a 
rohamot. A francia dragonyosok dühösen támadtak s csakhamar a csekély számú 
osztrák lovasságot elűzték, azonban a négyszögbe, melynek mind a négy oldala 
tüzelt, nem tudtak behatolni. Maga a Nansouty alatti (karabélyos és vértes, ámde 
lovagló tüzérség nélküli) lovasság is hasztalan kisérlé meg ismételten rohamait s 
nehéz veszteségeket szenvedett. A végkimenet sokáig kétséges volt, míg végre 
Oudinot gránátosainak egy részével megérkezve és a tüzérség is közreműködve, 
az osztrákok megingottak s így a lovasság betörését a négyszögek közé 
megkönnyíték. A négyszöget szétugrasztották s teljes győzelmet nyertek.”2 Csak a 
kombinált gyalogsági-lovassági rohamok hatására, tüzérségi támogatás mellett 
omlottak össze a gránátos négyszögek, amelyek egy része még így is – az 
osztrák lovasság és tüzérség többségével együtt – képes volt visszavonulni. 
Ugyanakkor a kétszeres létszámfölény mellett kivívott francia győzelem így is elsöprő 
volt: „a Wertingen melletti összecsapásban Murat és Lannes erői…az osztrák 
csapatokat szinte teljesen megsemmisítették és 2000 foglyot ejtettek.”3

1.2. A védelem áttörése és szárnybiztosítás Austerlitznél 

 További 400 
osztrák meghalt a harc során. A franciák mindössze 174 fő halottat és 26 fő 
sebesültet vesztettek, emellett 6 osztrák ágyút zsákmányoltak. Ez a művelet 
egyrészt felhívja a figyelmet arra, hogy milyen sebezhető az a gyalogság, 
amelyet a nehézlovasság (terepadottságokat, időjárást, vagy a felderítés-
oldalbiztosítás elégtelenségét kihasználva) meglep és lerohan, másfelől 
megmutatja azt is, hogy lovagló tüzérségi támogatás nélkül még a 
létszámfölényben lévő, kedvező helyzetből támadó vértes lovasság sem érhet 
el eredményeket a gyalogság négyszögei ellen. Figyelemre méltó a franciák által 
képviselt hadviselés jellege: a kezdeményezés megragadása a nehézlovasság 
gyors támadásával, az ellenfél lefogása, majd jelentős – többségében bekerítésen 
és foglyok ejtésén alapuló – eredmények elérése a harcban a lovasságot immár a 
kedvező feltételek mellett harcba vetett gyalogsági egységekkel együtt alkalmazva. 

A nehézlovasság gyalogsági védelmet áttörő és lovasság szárnybiztosító 
alkalmazására került sor 1805. december 2-án Austerlitznél. Napóleon austerlitzi 
elgondolása az volt, hogy a szövetségesek jobb- és balszárnyon végrehajtott 
támadását követően több ponton áttöri a meggyengült közepet és részekre szabdalja 
majd bekeríti ellenfelét. E csatának két központi eleme volt: egyfelől egy francia 
gyaloghadtest elfoglalta az ellenfél közepe és balszárnya között elhelyezkedő 
pratzeni fennsíkot, elvágva a szövetséges balszárnyat, másfelől egy francia 
lovashadtest elfoglalta az ellenfél közepe és jobbszárnya (Bagratyion) között 
elhelyezkedő Hollubitz térségét, elvágva a jobbszárnyat. Hollubitz térségében 
Lichtenstein lovassága és szövetséges gyalogság állt, amely ellen az egész hadtest 
erejű francia „lovassági tartalékot” (Murat 5500, zömében nehéz lovasa) bevetették. 
„A teljes francia lovasságot egy tömbbe vetették be a bal szárnyon. Egyebek mellett 
                                                           
2 Denison, George Taylor: A lovasság története Dürer reprint kiadás, Budapest, 1992. 303. o. 
3 Feleki László: Napóleon Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976. II. 71. o. 
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10 ezrednyi nehézlovasság törte át az ellenfél vonalait e támadás során”4. Az 
áttörő erők magját 6 vértes ezred alkotta. „Murat lovasságának rohama elsöpörte 
Lichtensteint és éket vert Bagratyion és a szövetséges sereg többi része 
közé”5. „Bagratyion kétségbeejtő helyzetbe jutott, mivel elvágták a főseregtől. 
Csak szerencséjének köszönheti, hogy nem esett fogságba egész főseregével 
együtt”6. A lovasság sikerének kihasználásával, a gyalogság további harcba 
vetésével az erős szövetséges jobbszárnyat elvágták és részlegesen 
bekerítették, kikapcsolva azt a további küzdelemből. Teljes bekerítésük, illetve 
hatékony üldözésük csak azért hiúsult meg, mert „szerencsére pont ebben a 
pillanatban érkezett meg Frierenberger őrnagy tüzérsége Olmützből (12 darab 12 
fontos löveg két ütegben). Az őrnagy mindaddig feltartotta a francia üldözést, amíg 
Bagratyion nagy kerülővel rá nem tért az austerlitzi útra”7. A tüzérek csak akkor 
vonultak vissza a kedvezően védhető magaslatról, amikor erőik már majdnem 
teljesen megsemmisültek. (Jelentős erőket megmentő cselekedetéért az őrnagy 
megkapta a Mária Terézia Rend lovagkeresztjét.) A szövetséges jobbszárnyon 
létrejött részleges bekerítésben a szövetségesek 3000 halottat és sebesültet, illetve 
2000 foglyot és 27 löveget, míg a franciák mindössze 315 halottat és 1677 sebesültet 
veszítettek8

A szövetséges balszárnyon egy francia gyaloghadtest elfoglalta a Pratzen-
fennsíkot. A balszárny ily módon történő elvágását követően lehetővé vált annak 
bekerítése és felmorzsolása. Ehhez azonban először gyalogsági erőket kellett 
elvonni a balszárnyi műveletekhez, így a franciák megkezdték a jobbszárnyról 
középre, majd középről balszárnyra történő erő-átcsoportosításukat

. A jobbszárny ilyen mértékű veresége a csata egyik döntő mozzanata 
volt. 

9. Ennek az 
átcsoportosításnak a megakadályozása volt a szövetséges hadvezetés utolsó esélye 
a totális vereség elkerülésére, így harcba vetették tartalékaikat. „Körülbelül egy 
órakor az orosz cári gárda…megtámadta a francia sereg közepét…lerohanva a 
francia balszárny két zászlóalját. Ezek közül az egyik…fegyverzete nagy részét 
elhagyva, vad futásban menekült. Ez a sikeres orosz támadás fordulópont 
lehetett volna…Mindezt jól látta Napóleon, s Bessieres-t küldte a császári lovas 
gárdával a veszély elhárítására.”10 „Az orosz gárda ígéretesnek látszó 
támadását megállította Napóleon császári gárdájának lovassága.”11

A hadtest- és dandárszintű lovasság a francia manőverező hadviselésben e 
napon direkt (Hollubitz térségének elfoglalása, Bagratyion elvágása) és indirekt 
módon is (gyalogság átcsoportosításának biztosítása, bekerítés támogatása) 

 A 
szövetségesek ellentámadásának elhárítására e gyorsan mozgósítható lovasdandár 
(két ezred) a megfelelő időben bevetve éppen elegendőnek bizonyult. Az orosz 
gárda támadását semlegesítették, majd a szövetséges balszárnyat az 
átcsoportosított gyalogsággal együttműködve, azt támogatva bekerítették.  

                                                           
4 Waitman Beorn: French Cavalry At Eylau, 1807 And Napoleon’s Cavalry Doctrine. United States 
Military Academy, West Point, New York, 1999. 5. o. 
5 Richard Holmes: A napóleoni háborúk kora. Alexandra Kiadó, Budapest, 2006. Térképmelléklet. 
6 Nagy István: Az austerlitzi csata. www.aetas.hu/2001_2/2001-2-06.htm 11. o. 
7 Uo. 
8 Uo. 
9 Feleki László: Napóleon Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976. II. 115. o. 
10 Uo. 115. o. 
11 Richard Holmes: A napóleoni háborúk kora. Alexandra Kiadó, Budapest, 2006. 36. o. 
Térképmelléklet. 
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meghatározó szerepet játszott. A részben lovasságra épülő, részben lovassággal 
támogatott manőverező hadviselés eredményességét mutatja, hogy a művelet során 
1300 francia halottra és 600 fogságba esett katonára több mint tízszer annyi, 15-
23000 fő szövetséges halott és húszszor annyi, 12-20000 fogoly esett.12 Az elért 
eredmények és a lovasság szerepe tovább növekedett volna, ha a szisztematikus 
üldözés - különböző okoknál fogva – nem maradt volna el13. Napóleon így értékelte 
Austerlitznél harcba vetett lovasságát: „Nem dícsérhetem eléggé lovasságom 
teljesítményét…ez a fegyvernem, amely oly nagy szolgálatot tett nekem”14

1.3. A lovasság alkalmazása a siker kifejlesztésére és az üldözésre a jénai 
csatában 

. 
Austerlitz, ahol a franciák fölényes manővereikkel túlerőben lévő ellenfelet győztek le, 
a mozgáscentrikus hadviselés – egyúttal a lovassági alkalmazás – iskolapéldája volt. 
Ha a balszárnyon a lovassági tömegtámadás során – a később Eylaunál végzett 
lovassági támadáshoz hasonlóan – bevetették volna a gárdalovasságot is, illetve e 
támadás kibontakozását nem gátolta volna sikeresen a szerencsés pillanatban 
beérkező tüzérségi megerősítés, vélhetőleg sor került volna Bagratyion erőinek teljes 
bekerítésére. 

Az 1806. október 14-én vívott jénai csatában a lovasság a siker 
kifejlesztése és az üldözés során ért el jelentős eredményeket. E csatában a 
porosz vonalak két falura – Vierzehnheiligenre és Isserstedtre – támaszkodtak. 
Elsőként e védelmi vonalról kellett kimozdítani a poroszokat a két támpontként 
szolgáló falu mielőbbi elfoglalásával, amiben nagy szerepe volt a gyalogságnak. A 
két falu elestét követően Napóleon majdnem százezer emberével megkezdte az 
általános támadást. A poroszok hadereje e nagy nyomás alatt elmozdult, lassan 
visszavonultak. „Napóleon ekkor elérkezettnek vélte a pillanatot, hogy a győzelem 
kizsákmányolása céljából lovasságát mozgásba hozza. Murat 12000 lovasa élén 
gyorsan és kellő rendben, önbizalommal nyomul elő s győzelmi riadások közt a 
poroszokra rohan. A siker egy pillanatig sem késett. A mindent maga előtt elsodró 
lovasság áradatát semmi sem tartóztathatta vissza. Hiába kísérelte meg a már 
megrendített és fáradt porosz lovasság a franciákat megállítani s gyalogsága és 
tüzérsége visszavonulását fedezni. A nehéz vértes századok súlya minden 
ellenállást meghiusított: a porosz lovasság leveretett, az ütegeket elfoglalták s a 
gyalogságot lekaszabolták”15. A kezdetben rendezett porosz visszavonulás 
„fejveszett meneküléssé fajult, elsősorban Murat rettenetes erejű lovasrohamai 
következtében.”16 A jénai csata folyamán tehát a végső, megsemmisítő csapást a 
nehézlovasság mérte az ellenfélre: lerohanta a visszavonuló haderőt, majd üldözőbe 
vette a menekülő porosz katonákat és nagyon sok hadifoglyot ejtett. Összesen 
25000 porosz halt vagy sebesült meg az ütközetben és 10000-en kerültek 
fogságba17

                                                           
12 Ben Weider – Émile Gueguen: Napóleon, az európát átformáló férfiú. Hajja és Fiai Könyvkiadó, 
Debrecen, 2006. 139. o. és II. k. 117. o. 

. 

13 Denison, George Taylor: A lovasság története Dürer reprint kiadás, Budapest, 1992. 305. o. 
14 Tim Newark: Sorsfordító ütközetek. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2004. 22. o. 
15 Denison, George Taylor: A lovasság története Dürer reprint kiadás, Budapest, 1992. 305. o. 
16 Feleki László: Napóleon Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976. II. 178. o.  
17 Ben Weider – Émile Gueguen: Napóleon, az Európát átformáló férfiú. Hajja és Fiai Könyvkiadó, 
Debrecen, 2006. 142. o. 
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Ezzel azonban nem ért véget a katonai művelet, az üldözés folytatódott. 
Habár ebben már nem vehettek részt a csak kis hatótávolságú üldözés 
végrehajtására alkalmas vértes ezredek, a nehézlovasság más részeit (dragonyosok, 
ulánusok) továbbra is alkalmazták a művelet során. Érdemes felmérni ennek az 
üldözésnek a végkimenetelét, hiszen – a tömegméretű lovasságra támaszkodva – 
a francia haderő a következő napokban gyakorlatilag teljesen felmorzsolta a 
menekülő porosz sereget. A Murat lovassági marsall által vezetett üldözés során 
Weimarnál 15000 fő és 200 ágyú, Erfurtnál 14000 fő és 1230 ágyú, Prenzlaunnál 
20000 fő és 64 ágyú, ezt követően Stettinnél 6000 fő és 160 ágyú, illetve Anclamnál 
és Ratkaunál 12000 fő és 40 ágyú esett fogságba, ami összesen 67000 főt és 600 
ágyút tett ki.18

A jénai csata folyamán a gyalogság és a lovasság szerepét együttesen 
kell értékelnünk. A lovasság nem lett volna sikeresen bevethető a porosz gyalogság 
ellen, ha azt a francia gyalogság – a védelem kulcspontjainak elfoglalásával és ezt 
követően egy jelentős erejű általános támadással – ki nem mozdítja pozíciójából. A 
hadműveletek mozgó fázisában pedig önmagában a gyalogság – a lovasság 
bevetése nélkül – nem tudta volna kihasználni és a végsőkig kifejleszteni a sikert. 

  

1.4. Nehézlovasság gyalogsági négyszög ellen egy híd birtokbavétele során 
Hoffnál 

A nehézlovasság előrevetett osztaga gyalogság által védett hidat vett birtokba 
1807. február 6-án Hoffnál.  

Egy Ionkovónál lezajlott győztes ütközetet követően a francia haderő lovas 
harcelőőrsei – köztük Murat dragonyos- és vértes lovassága – üldözték az orosz 
csapatokat, hogy egy alkalmas helyen csatára kényszerítsék őket. Hoffnál – ahol egy 
híd alkalmasnak látszott a francia üldözők feltartóztatására - a megerősített állásokba 
húzódott, két ezred erejű, lovassággal és tüzérséggel is megerősített orosz utóvéd 
megütközött a francia nehézlovassággal. Az erős utóvéd nemcsak hosszabb idejű 
védelemre, de ellentámadások végrehajtására is felkészült, emellett kisebb 
harcelőőrsöt hagyott az innenső parton és vadászokat helyezett el két oldalt, a 
környező erdőkben. A túlparton felsorakozott orosz tüzérség kezdetben feltartóztatta 
a támadó vérteseket és dragonyosokat, de a francia lovagló tüzérség előrevonásával 
hamar sikerült kivetni állásaikból az orosz ütegeket. Ezt követően az oroszok egy 
könnyűlovassági ellentámadással próbálkoztak. A huszárokat azonban elsöpörte a 
francia vértes lovasság tömegtámadása. A hídon átjutó vértesek és dragonyosok 
az orosz gyalogságra támadtak, amelynek egy része képes volt négyszögbe 
állni (ezeket megkerülték a támadó lovasok), másik, hátrébb felállított részét – 
amelynek alakzatváltó mozgását sövények és kerítések akadályozták – azonban 
lényegében vonal alakzatban érte a roham.19

                                                           
18 Denison, George Taylor: A lovasság története Dürer reprint kiadás, Budapest, 1992. 306-307. o. 

 A lovassági támadás néhány perc alatt 
jelentős – halottakban mérve 458 fős - veszteséget okozott a négyszögbe fejlődni 
képtelen gyalogságnak. Az életben maradtak demoralizálódtak és fogságba estek. A 
híd francia kézre került és visszavételére a beérkező nagy létszámú dragonyos 
lovasság jelenléte miatt esély sem mutatkozott. Így néhány nap múlva az oroszokat 
csatára kényszerítették a közeli Eylaunál. A franciák „a harc során öt ágyút 

19 French Cavalry of the Napoleonic Wars 1800-1815. 
http://napoleonistyka.atspace.com/French_Cavalry.html 

http://napoleonistyka.atspace.com/French_Cavalry.html�
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zsákmányoltak, és 2000 foglyot ejtettek. Mindez 2200 francia katona életébe 
került.”20

1.5. A nehézlovasság áttörő művelete Eylaunál 

 Ez a küzdelem jó példa arra, hogy a gyalogság átszeldelt terepen nem 
minden esetben képes négyszögbe állni egy megfelelően magas támadási ütemű, 
bonyolult terepen is jól manőverező – esetenként a védelem egyes elemeit 
megkerülő – lovasság támadásának elhárítása céljából. A Hoffnál vívott ütközet 
egyúttal megmutatja a nehézlovasság – különösen a dragonyosok – mélységben 
elhelyezkedő objektumok elfoglalására és megtartására vonatkozó képességét is. 

A nehézlovasság sikeres áttörésére került sor Eylaunál 1807. február 8-án. 
E csata folyamán a fordulópontot az jelentette, hogy a meggyengült francia közép 
képes-e kiállni az orosz támadásokat, vagy átszakad. Számos lendületes orosz 
gyalogsági támadást és tüzérségi tűzcsapást követően Napóleon „hadseregének 
közepe közel áll a teljes felbomláshoz, s ha az oroszok általános támadást indítanak, 
úgyszólván minden elveszett”21. Ekkor orosz gyalogsági oszlopok indítottak támadást 
a francia arcvonal meggyengült középrésze ellen. Ebben a válságos helyzetben 
Murat gyorsan mozgósítható, megerősített hadtest erejű lovas tartaléka jelentette 
az egyetlen lehetőséget arra, hogy egy hatékony ellentámadással szétzúzzák a 
támadó orosz erőket, elkerülve az összeomlást. Murat marsall vezetésével Napóleon 
10700 lovast vetett be az orosz vonalak áttörése céljából, amelyet a gárda 
lovasságával is megerősített. A lovassági csoportosítás így összességében 1 vértes 
hadosztályból, 2 dragonyos hadosztályból, 1 könnyű lovas hadosztályból és a 
gárda dandár erejű lovasságából állt22. Murat erőteljes csapást mért a támadó 
orosz oszlopokra, majd lovasai szétverték azt az orosz tüzérséget, amely addig 
oly sok veszteséget okozott a francia középnek. „Ezen roham…az egész lovasság 
általános támadása által gyámolítva volt. Az ezen célból összehozott roppant számú 
lovasság nagy tömege (a gárdalovassággal együtt) 14000 emberre rúgott, melyet 
még…200 ágyú támogatott….Egy hózivatar is elősegíté a lovasság 
támadását…Murat századával már az orosz vonalak nyakán volt, mielőtt közeledtét 
csak sejthették is. A lökem ellenállhatatlan vala. Az első harcvonal 
rendetlenségbe hozatott…A keresztül tört orosz zászlóaljak sem 
visszavonulásra, sem pedig megadásra nem gondoltak, hanem kis csapatokra 
összeszorulva…harcoltak tovább”23

 

.  

                                                           
20 Feleki László: Napóleon Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976. II. 223. o.  
21 Uo. 227. o.  
22 Waitman Beorn: French Cavalry At Eylau, 1807 And Napoleon’s Cavalry Doctrine. United States 
Military Academy, West Point, New York, 1999. 7. o. 
23 Denison, George Taylor: A lovasság története Dürer reprint kiadás, Budapest, 1992. 309. o. 
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1. ábra. A francia nehézlovasság tömegrohama Eylaunál 

Végül „a történelem egyik legnagyobb lovassági rohama során…Murat 80 
százada…áttörte az orosz arcvonalat”24. „Eylau reprezentálta leginkább Napóleon 
lovassági alkalmazással kapcsolatos újítását, hiszen a lovassági roham itt az 
ellenség vonalainak áttöréséhez vezetett…A jelentős tömegű lovasság rohama 
áttörte az orosz közepet…a gyalogsági négyszögek összeroppantak”25. Az 
áttörést követően a lovashadtestet Murat új rohamra sorakoztatta fel az oroszok 
hátában, majd ismételten csapást mért az ellenfélre, amellyel letört minden maradék 
ellenállást. „Ezt a támadást a hadtörténelem legjelentősebb lovasrohamai között 
tartják számon”26

1.6. A lovassági erők találkozó harcának megvívása Eckmühlnél 

. E siker közel 1500 fős veszteséget okozott a 14000 fős francia 
lovashadtestnek, de e 10%-os veszteség árán véglegesen meg tudták szilárdítani a 
francia arcvonal közepét és összeroppantották az orosz közepet. Ugyanakkor a 
francia nehézlovasság ilyen mértékű sikerénél azt is figyelembe kell venni, hogy az 
orosz gyalogság tűzképességét erősen csökkentette a hóvihar, ami a támadó 
lovassági kötelék időbeni észlelését is akadályozta. A gyalogosok négyszögbe 
rendeződését emellett lassította a havas terep is. 

A francia és az osztrák vértes lovasság találkozóharcára került sor 
Eckmühlnél 1809. április 22-én. A csata folyamán a francia gyalogság erői 
elfoglalták az eckmühli hidat, majd magát a várost és kastélyát is. A küzdelem 
súlypontja Unterlaichling falu térségébe helyeződött át, ahol a fokozatosan kialakuló 
francia fölény következtében visszavonulásra kényszerültek az osztrák erők. A 

                                                           
24 Ben Weider – Émile Gueguen: Napóleon, az Európát átformáló férfiú. Hajja és Fiai Könyvkiadó, 
Debrecen, 2006. 144. o. 
25 Waitman Beorn: French Cavalry At Eylau, 1807 And Napoleon’s Cavalry Doctrine. United States 
Military Academy, West Point, New York, 1999. 3. és 6. o. 
26 Feleki László: Napóleon Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976. II. 288. o. 
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visszavonulás fedezésére vetette be az osztrák haderő lovasságát. Az osztrákok – 
vértes lovasság harcba vetésével – megkíséreltek reteszállást kialakítani. A harcba 
vetett osztrák lovasság támadása a francia könnyűlovassággal szemben teret is 
nyert, így sikerült biztosítaniuk és ellenőrizniük az Eckmühl és Unterlaichling közötti, 
visszavonulás szempontjából kulcsfontosságú terepszakaszt. Napóleon e 
terepszakasz azonnali elfoglalása mellett döntött. Ennek érdekében két vértes 
hadosztályt vetett harcba az osztrák nehézlovasság ellen. Támadásuk során a 
vértesek jelentős tüzérségi tüzet kaptak, ennek ellenére kivetették állásaikból az 
osztrák erőket. „Az osztrákok visszavonulása alatt, ezek vérteseik és huszárjaikat…a 
gyalogság elvonulása fedezése végett – fejlődtették. A francia oszlopok ennek 
folytán kényszerítve voltak megállni, míg lovasságuk megérkezik s kellő nyomatékkal 
felvehetik a harcot…vérteseik az ellent először lóhátról karabélyaikból üldözve, 
közvetlen vágtában rohanják meg s az osztrákokat tartalékjaikra visszavetik. De ezek 
is újból rohanva jönnek előre…Az osztrák vértesek, kik csakis mellvértekkel 
voltak ellátva, ez alkalommal a teljes vértezettel fedett francia lovasokkal 
szemben határozott hátrányban voltak. Nagy veszteség után az előbbiek 
hátrálásra kényszeríttettek”27

1.7. Nehézlovasság áttörési kísérlete és sáncfoglalása Borogyinónál 

. Eközben további francia könnyűlovassági támadások 
bontakoztak ki a szárnyakon, ami végleg menekülésre késztette az osztrák 
lovasságot és rendezetlen visszavonulásra kárhoztatta az osztrák főerőket. Eckmühl 
jó példa a vértes lovasság alkalmasságára a manőverező jellegű találkozóharc és 
üldözés során, emellett rávilágít a vértes lovasság védettségének és tűzerejének 
szerepére is. 

Nehézlovasság áttörési és bekerítési kísérletére került sor 1812. szeptember 7-én 
Borogyinónál. Ennél a csatánál a tervek szerint a felvonultatott nagyszámú 
lovashadtesttel áttörtek volna az ellenség védelmének szárnyon elhelyezkedő 
leggyengébb pontján, ezt követően pedig bekerítették volna annak főerőit. „Napóleon 
a felderítés után úgy látta, hogy az orosz balszárny a leggyengébb…Felvetődött az a 
lehetőség, hogy a balszárnyat megtámadja, megkerülje, ezzel az orosz sereget a 
Kolocsa és a Moszkva folyó közé szorítsa, s így elvágja a visszavonulás útját 
Moszkva felé”28. E célból három lovashadtest állt tartalékban a francia jobbszárny 
csapatai mögött. A terv szerint a gyalogosok elfoglalták volna a magaslatokat, ezután 
a lovasság már könnyen mozoghatott volna. Az áttörési lehetőség és a „fordulópont 
Szemjonszkoje térségében kínálkozott. Megvolt az áttörés lehetősége, s akkor a 
borogyinói csata nemcsak egyszerű, hanem megsemmisítő győzelme lett volna 
Napóleonnak.”29 A francia nehézlovassági rohamok (Latour-Maubourg 4. 
vérteshadosztálya, illetve Nansouty 1. és 5. vérteshadosztálya két további 
lovashadosztállyal és 49 ágyúnyi lovagló tüzérséggel) szünet nélkül követték 
egymást Szemjonszkojénál. „A vértesek Nansouty parancsnoksága alatt vágtába 
mentek át…Reng a föld ezeknek a hatalmas lovasoknak a léptei alatt. Az orosz 
lovasság egy része megtörik.”30

                                                           
27 Denison, George Taylor: A lovasság története Dürer reprint kiadás, Budapest, 1992. 310. o. 

 A veszteségek mindkét oldalon jelentősek voltak, 
ennek ellenére a francia nehézlovasság nem tudott áttörni, mindössze mélyen 
beékelődött az orosz balszárny gyalogságának védelmébe (Rajevszkij-hadtest, 
Paszkievics-hadosztály). „Latour-Maubourg vértesei elűzték…a Paszkievics-

28 Niederhauser Emil: Borogyino, 1812. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1980. 108. o. 
29 Feleki László: Napóleon Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976. II. 630. o. 
30  Niederhauser Emil: Borogyino, 1812. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1980. 146. o 
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hadosztályt…és behatoltak az orosz vonalba.”31 A nehézlovasság nem tudta 
ugyan áttörni az orosz gyalogság négyszögeit, azonban – alakzatuk megtartása 
mellett – jelentős visszavonulásra késztette ezeket, egy olyan bemélyedést 
hozva létre ezáltal az orosz hadrendben, amely egy sikeres áttörés alapját 
képezhette volna. Francia források szerint „a pillanat döntő volt, és a csatát óriási 
eredményekkel meg lehetett volna nyerni, holott alig volt délelőtt 10 óra. Valóban, 
a központban a nagy sáncot elfoglaltuk: jobboldalt a három éksánc szintén el volt 
foglalva, és ha erőteljes nyomást gyakoroltunk volna Szemjonovszkoje falu ellen…a 
szakadékon, amelyet Latour-Maubourg éppen elfoglalt, és amelyet Rajevszkij 
szétvert hadteste nem tudott megvédeni, mélyen be lehetett volna hatolni egészen 
a Borogyino mögött levő Gorkijig, átkarolni az orosz hadsereg derékhadát és 
jobbszárnyát. Arról a pontról, ahol Murat és Ney tartózkodtak, vagyis a 
szemjonovszkojei szakadék széléről, ahol (Latour-Maubourg vértesei) behatoltak az 
orosz vonalba, látták a háttérben az…orosz hadsereg szekereit és málháit, amelyek 
a Moszkvába vezető új úton voltak összevonva. Murat és Ney ezért égtek a 
türelmetlenségtől a lehetséges eredmény láttán, amely már szinte biztos volt, 
elég lett volna egy félóra, hogy eredményt érjenek el, de egy félóra arra is elég volt, 
hogy visszavonhatatlanul elmulasszák az alkalmat. Ezért tartalékot kértek 
Napóleontól.”32 Napóleon azonban – néhány, a döntését zavaró orosz hadmozdulat 
miatt – bizonytalan és vonakodó volt a gárda lovas és gyalogos alakulatainak 
bevetésével kapcsolatban. Az áttöréshez pedig mindenképpen „a gárdára lett volna 
szükség. Ez tehette volna teljessé a győzelmet, az orosz hadsereg teljes szétverését, 
megsemmisítését. Nemcsak Ney könyörgött a gárdáért, de Murat a fejével 
kezeskedett a vállalkozás sikeréért, hiszen már látták a mozsajszki országutat, amely 
az ellenség háta mögé kanyarodik”33. Különösen a gárda gyorsan bevethető 
háromdandárnyi lovassága és 2-6 lovagló tüzérütege jelentett volna nagy segítséget 
tartalékként harcba vetve (hasonlóképpen az austerlitzi csatához). A franciák nem 
tudhatták, hogy az áttörés befejezéséhez – a meggyengült Paszkievics-hadosztály 
erői ellen –  mindössze a népfelkelőkből álló gyenge tartalékokat kell legyőzniük.34

A francia lovasság végül mégis jelentős mértékben hozzájárult a győzelemhez 
azzal, hogy a csata további részében az ellenfél hadrendjének centrumában elfoglalt 
egy kulcsfontosságú objektumot, a Rajevszkij-sáncot

 
Végül a franciák túl sok időt vesztegettek el, így az oroszok megerősíthették 
meggyengült balszárnyukat, az áttörés befejezésére, a bekerítésre és a siker 
kifejlesztésére ezért már nem került sor. 

35

                                                           
31Uo. 129. o. 

. Napóleon délután két 
órakor rendelte el a sánc elleni bevetés intenzív tüzérségi előkészítését. A 
gyalogsági támogatással megindított lovassági támadást vezető „Murat 200 ágyú 
tüzét irányította az oroszok derékhada ellen…hihetetlen mennyiségű tüzérséggel 
rendelkezett, először is mindazzal a gyalogsági tüzérséggel, amely (átalárendelve) 
hozzá tartozott, továbbá az egész lovassági tüzérséggel, és ezen kívül a gárda 
tüzérségi tartalékával. Napóleon megüzente neki…álljon készen, hogy a lovasságot 

32 Uo. 129. és 131. o. 
33 Feleki László: Napóleon Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976. II. 630. o. 
34 Niederhauser Emil: Borogyino, 1812. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1980. 157. o. 
35 A csata végkimenetelével kapcsolatos reális értékelés érdekében meg kell, hogy jegyezzük, hogy 
ha azt tekintjük győzelemnek, hogy kié maradt a csatatér, akkor Borogyino győztese a francia sereg 
volt. Ha azonban stratégiai távlatokat vizsgálunk, akkor ez több mint kétséges. Ugyanakkor az is 
megjegyzendő, hogy a győztes csata eredményeinek kiaknázása - a menekülő orosz haderő erőinek 
felmorzsolása – éppen a francia lovasság létszámproblémái és kimerülése miatt maradt el. 
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indítsa ellenük a döntő pillanatban, mert rohammal kellett a nagy erődítményt 
elfoglalni. Murat…felsorakoztatta az egész tüzérségi tömeget, és a tüzérség mögött 
Montbrun, Latour-Maubourg és Grouchy tábornokok három lovashadtestét, 
hogy keljenek át a szakadékon, és támadják meg az orosz gyalogságot.”36 A három, 
zömében vértes és dragonyos erőkből álló lovashadtestet egységes irányítás alatt, 
koncentráltan vetették harcba. Ilyen módon a bevetett erők nehézlovassági 
csoportnak (klasszikus csatadöntő „lovas tartaléknak”) voltak tekinthetők. Ezekhez a 
lovassági magasabbegységekhez csatlakozott a támadás során Nansouty 
lovashadteste is. A teljes nehézlovasság, az 1., a 2. és 3., illetve a 4. lovashadtest - 
összességében 15600 fő lovas, 88 lovaglótüzér-ágyúval támogatva - vett részt 
ebben a támadásban, hadrendjében hét vérteshadosztállyal és további négy 
támogató hadosztállyal, továbbá számottevő tüzérségi megerősítéssel. (Ezek a 
lovashadtestek – tekintettel a Borogyinóig megtett út alatt elhullott lovakra és a 
kisebb veszteségekre - messze nem voltak teljes létszámra feltöltve, mindössze az 
eredeti harcérték 60-70%-át képviselték.37) Délután három óra volt, amikor Murat úgy 
vélte, hogy az ellenséges gyalogság védelmi vonala eléggé meggyengült, így 
elhatározta, hogy megindítja a lovassági támadást. Egy kombinált lovassági-
gyalogsági támadás vette kezdetét ekkor, melynek élerőit a három lovashadtest adta, 
tartalékát Nansouty lovashadteste, második lépcsőjét pedig a lovasság sikerét 
kiaknázó gyalogság néhány támadó oszlopa. „A francia gyalogság oszlopai 
megindultak az emelkedő felé. Mindkét oldalon a nehézlovasság egy-egy népes 
csoportja csatlakozott hozzájuk. Balról Grouchy 3. jobbról Latour- Maubourg 4. és 
Montbrun 2. lovashadteste. E kettő ügetésben haladva megelőzte a gyalogság 
előrenyomuló oszlopait, majd a sánc bal széle, valamint a mögötte lévő terület felé 
tartott.”38 Céljuk az volt, hogy „az orosz gyalogsági vonalakat lehetőség szerint 
keresztültörve hátraarcot csináljanak és a nagy várat hátulról, bejáratánál foglalják 
el.”39 Nem volt feltétlen követelmény tehát a gyalogsági védelem mélységének teljes 
áttörése, elegendő volt a négyszögekbe rendeződő orosz gyalogságot hátrébb 
szorítani és megkerülni, kijutva az erődítmény hátába. Mindezt az oroszok az 
erődítmény vonalában felsorakoztatott nagy létszámú gyalogsági védelemmel 
törekedtek megakadályozni. A támadást irányító Murat „először a 2. lovashadtestet 
vetette be (Montburn). Latour Maubourg hadtestének pedig megparancsolta, hogy 
támogassa a 2. hadtestet, Grouchy hadtestének pedig, hogy készüljön fel mindkettő 
támogatására.”40 A 2. lovashadtest három vértersezrede és két (vértes) karabélyos 
ezrede az orosz gyalogságra támadt. „Egy szempillantás alatt átérnek a távolságon, 
a Rajevszkij-hadtest néhány maradványát megsemmisítik, Korrf és Kreutz báró 
lovasságát szétverik, és lovasaink tömege teljes vágtában túlhalad a nagy 
erődítményen…az ellenséges lovasság kénytelen gyalogsága mögött menedéket 
keresni.”41

                                                           
36 Niederhauser Emil: Borogyino, 1812. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1980. 165. o. 

 A támadó francia nehézlovasság üldözte a menekülő orosz lovasságot és 
behatolt azokba a térközökbe, amelyek a négyszögbe állt orosz gyalogság 
között keletkeztek. (Ezalatt természetesen intenzív gyalogsági tűzhatásnak voltak 
kitéve.) A lovassági támadás hatására az orosz gyalogsági négyszögek hátrébb 
húzódtak, de nem törtek meg. Ezt követően a vértesek a Rajevszkij-üteg mögött álló 
gyaloghadosztályra támadtak, melynek során „a lovasság behatolt az orosz 24. 

37 Zamoyski, Adam: 1812 – Napóleon végzetes oroszországi hadjárata. Park Kiadó, Budapest, 2008. 
239. o. 
38  Uo. 255. o. 
39 Niederhauser Emil: Borogyino, 1812. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1980. 320. 
40 Uo. 165-166. o. 
41 Uo. 167-168. o. 
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hadosztály gyalogságába, amelyet a kurgánon az üteg fedezésére felállítottak.”42 
Egy másodlagos irányból Nansouty 1. lovashadteste is támadásba lendült, 
nehézlovassága „felfedezte Lihacsov gyalogságát, amely az erődítményt őrizte…és 
rávetette magát az 5. vérteshadosztállyal…majd Lihacsov hadosztályának 
gyalogosait kaszabolta.”43 Miután az elsőként támadó nehézlovas hadtestek 
visszaszorították az orosz gyalogság védelmének vonalát, illetve lefogták az 
erődítményt közvetlenül biztosító orosz gyaloghadosztályokat, a támadó erők 
jobbszárnyán a 4. lovashadtestet vezető „Latour-Maubourg - ahogy megközelítette a 
sáncot - igencsak magabiztos rohamra ragadta őket. Vágtában megkerülték a 
fedezéket, beözönlöttek, egyesek a hátsó nyílásokon keresztül. Miután a lovasok 
áthágták a mellvédet, muskéták sortüze fogadta őket, és szuronyok erdejébe 
rohantak. Bajtársaik követték őket, sebesült emberek meg lovak vonagló 
tömegén tiportak végig, és a védők hiába küzdöttek, hogy kívül tartsák őket. A 
lovasok a sáncot védő gyalogságot és a tüzérséget kaszabolták.”44 Utolsó 
lovassági lépcsőként „Grouchy lovassága is betódult a sánc mögötti területre.”45

A borogyinói csata – az ott összevont hadműveleti léptékű lovasság 
lehetőségeit figyelembe véve - az elért eredményeknél jóval nagyobb sikert 
érhetett volna el. A műveletek folyamán kibontakozni látszottak a mozgáscentrikus 
műveleti alapelvek, az ellenfél védelme gyenge pontjának felderítése, az ott 
megfelelő pillanatban megjelenő mozgékony tartalékokkal végrehajtott áttörés, a 
jelentős manőverező erők alkalmazása, illetve – a tervek szintjén - a siker 
kifejlesztése a mélységben és a bekerítés. E mozzanatok – a gyalogsággal és a 
tüzérséggel az áttörés során folytatott együttműködés mellett – egytől-egyig a 
lovasság különböző formáihoz kötődtek. Ebben az értelemben Borogyinó egy 
megvalósítatlan lehetőség maradt, ugyanakkor ez az ütközet is egyértelműen a 
lovasság napóleoni hadviselésben betöltött kiemelkedő szerepéről tanúskodik.  

 
Grouchy vértesei és dragonyosai a hátrébb vont orosz gyalogság elleni 
támadásukkal az orosz erők további távoltartását végezték el az erődtől – ezzel 
támogatva a másik három lovashadtestet. Grouchy dragonyosait a gyalogság 
tömegei követték, akik beözönlöttek a Rajevszkij-sáncon. Ezzel fontos 
fordulóponthoz ért a borogyinoi csata: 4 órakor, egy óra tüzérségi előkészítés és egy 
óra (gyalogsággal is támogatott) lovassági harc után a Rajevszkij-üteg nagy 
erődítménye francia kézen volt. A Rajevszkij-üteg elfoglalása a csata egyik döntő 
mozzanata volt, tulajdonképpen az utolsó, döntést jelentő nagy hadmozdulat. 
Ennek a központi elhelyezkedésű nagy erődítménynek – megerődített tüzérségi és 
gyalogsági támaszpontnak - az elragadása az oroszoktól azt eredményezte, hogy az 
orosz tüzérség fő erőit kivonták a harcból, emellett – a védelmi rendszer egyik 
legfontosabb pontjának elvesztése miatt – az oroszok másnap már nem tudták 
eséllyel folytatni a csatát, kénytelenek voltak visszavonulni. Végül is elmondható, 
hogy ezzel a sikeres nehézlovassági-gyalogsági rohammal legyőzték őket. 

 

 

                                                           
42 Uo. 162. o. 
43 Uo. 167.o. 
44 Zamoyski, Adam: 1812 – Napóleon végzetes oroszországi hadjárata. Park Kiadó, Budapest, 2008. 
257. o 
45 Uo.  
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1.8. A lovasság megkerülő-bekerítő művelete a drezdai csatában 

A lovasság sikeres megkerülő-bekerítő művelete jellemezte az 1813. augusztus 
26-án lezajlott drezdai csatát. A kétnapos csata első napján a szövetségesek 
kezdeti térnyerését a francia haderő lassan kibontakozó ellentámadása követte. A 
második nap reggelén eleredt az eső, a látótávolság lecsökkent. A francia 
lovasság a ködös és esős idő leple alatt fedetten hajtotta végre megkerülő 
manőverét olyan gyalogságot lepve meg támadásával, amely a nedvesség miatt nem 
tudta elsütni puskáit. Murat háromhadosztályos lovashadteste – három vértes és egy 
dragonyos hadosztály, lovagló tüzérséggel megerősítve - „a szövetségesek 
balszárnyát megkerülte s egész erejével az ellenséges harcvonal közvetlen 
közelében, annak oldalába fejlődött és ment harcba, anélkül, hogy észrevették 
volna. Mialatt ezek arcban a francia gyalogság által voltak megszorítva, 12000 lovas, 
egyszerre a ködből előtűnve, oldaluk és hátukba tör. Néhány pillanat alatt vonalaik 
leveretnek és a balszárnyon álló hadtest háromnegyede részint leöletik, részint 
foglyul esik”46. A gyalogság négyszögekbe fejlődött és visszavonult, de a lovagló 
tüzérség és a vértesek csapásai alatt négyszögeik felbomlottak, erőiket felőrölték. A 
lovasság a hagyományos, egyenes karddal végzett rohamok mellett egy másik – 
tűzerőn alapuló – harceljárást is alkalmazott az eső miatt lőképtelenné vált gyalogság 
ellen. Az esőben támadó vértesek hatékonyan tüzeltek a gyalogságra száraz, 
fedeles pisztolytáskáikból előhúzott fegyvereikkel. „A franciák lassan lovagoltak a 
gyalogsági négyszöghöz, majd soronként tüzeltek pisztolyaikkal. Az osztrák 
gyalogság ellenállása néhány perc alatt megtört: a katonák futni próbáltak.”47 Egy 
esetben a francia ulánusok támadásának hatására egy osztrák gyalogezred rövid idő 
alatt 190 halottat veszített, 900 embere pedig fogságba esett.48 A lovasság lerohanta 
a lényegében gyalogsági védelem nélkül maradt tüzérséget, 16 ágyút és további 
nehézlövegeket zsákmányolva. Az ellenfél könnyűlovasságának ellenlökései rövid 
idő alatt felmorzsolódtak a nagylétszámú francia vértes lovasságon. A drezdai csata 
fölényes francia győzelemmel végződött, mivel a franciák 10000 fős veszteségére az 
ellenfél 51000 fős összvesztesége esett, amelyből 13000 fő volt hadifogoly49

1.9. Gyalogsági négyszögek áttörése Fére Champenoisenál 

. A 
csata bebizonyította, hogy a kor haditechnikai viszonyai mellett a 
nehézlovasság esőben (vagy hóesés esetén) végzetes csapást mérhet a szinte 
védtelen gyalogságra. 

1814. március 25-én két jelentősebb összecsapás is lezajlott a francia gyalogság és 
az orosz-porosz nehézlovasság között Fére Champenoise francia kisváros 
közelében.50

 Az első összecsapás során egy 17000 fős létszámú, 5000 lovassal támogatott 
francia gyalogos hadestet támadott meg egy a franciákkal azonos létszámú – 22 000 
fős – orosz-porosz lovassági csoportosítás – lényegében a szövetséges haderő 
harcelőőrse

  

51

                                                           
46 Denison, George Taylor: A lovasság története Dürer reprint kiadás, Budapest, 1992. 311. o. 

. A támadó lovasság többségében nehéz elemekből állt, támogatásáról 

47 John R. Elting: Swords Around A Throne – Napoleon’s Grand Armée. Da Capo Press, New York, 
1988. 543. o. 
48 http://napoleonistyka.atspace.com/BATTLE_OF_DRESDEN.htm#battleofdresden2f 
49 Feleki László: Napóleon Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976. III. 21-22. o. 
50 http://napoleonistyka.atspace.com/Paris_1814.htm 
51 Denison, George Taylor: A lovasság története Dürer reprint kiadás, Budapest, 1992. 322. o. 

http://napoleonistyka.atspace.com/BATTLE_OF_DRESDEN.htm#battleofdresden2f�
http://napoleonistyka.atspace.com/Paris_1814.htm�
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128 löveggel rendelkező lovagló tüzérség gondoskodott. A nehézlovassági támadás 
hatására a franciák erőiket négyszögekben állították fel. A porosz-orosz 
nehézlovasság elsőként a francia dragonyosokból álló kísérőlovasságot űzte el, majd 
megszerezte a francia ágyúk felét. A tüzérségüktől javarészt megfosztott franciákat 
ekkor egy záporeső lepte meg, amely hasznavehetetlenné tette puskáikat. A 
mindössze szuronyharcra képes gyalogsági négyszögek az ismétlődő 
nehézlovassági támadások hatására pánikba estek és rendezetlenül menekültek 
Fére Champenoise irányába. Az orosz-porosz lovasság jelentős veszteségeket 
okozó üldözését csak egy francia vértesezred ellenlökései voltak képesek kis 
mértékben fékezni. 

 

 

 

2. ábra. A nehézlovasság áttöri a gyalogsági négyszöget 

A porosz és orosz nehézlovasság 9000 főt számláló, 70 löveggel támogatott 
csoportja ezalatt egy konvojkísérési feladatot ellátó francia gyaloghadosztályt 
támadott meg a csatatér egy másik részén. A francia gyalogosok egy 180 szekérből 
álló konvojt kísértek, hadrendjük így meglehetősen elnyúlt. A lovassági támadás 
hatására a gyalogság hat kisebb négyszögbe rendeződött. A francia négyszögek – 
összesen 6000 fő, 16 ágyú által támogatva – Fére Champenoise városa felé 
vonultak vissza és eleinte sikeresen állták a túlerőben lévő lovasság rohamait. Az 
orosz és porosz vértesek, huszárok és dragonyosok minden oldalról bekerítették a 
francia négyszögeket. A beérkező lovagló-lövegek egészen közel tudtak férkőzni a 
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négyszögekhez, és „csakhamar egy négyszögben véres utakat csapnak, melyen a 
lovasság betörve mindent levágott vagy foglyul ejtett”.52

Az orosz-porosz nehézlovasság támadása következtében a francia gyalogság 
– amely kénytelen volt visszavonulni – 4500 halottat veszített ezen a napon, további 
10000 fő esett fogságba, 80 ágyú és 250 hadiszállító kocsi pedig hadizsákmánnyá 
vált. A nehézlovasság sikeres alkalmazását az eső, a létszámfölény és a 
rendelkezésre álló lovagló tüzérség lövegeinek nagy száma segítette elő. 

  

1.10. A lovasság bevetése áttörési és üldözési feladattal Waterloonál 

Áttörés és üldözés megvalósítását kísérelte meg a lovasság 1815. június 
18-án Waterloonál. A korábbi napok és a délelőtti órák esőzései a tüzérség és a 
lovasság mozgását egyaránt akadályozták a csatatéren. A délután folyamán a brit 
közép gyalogsága meginogni látszott, így a francia hadvezetés – a gyalogság 
vonalainak áttörése, a siker kifejlesztése és az ellenfél üldözése céljából – hadtest 
erejű lovasságot vetett harcba. Ez a „lovassági tartalék” azonban sem létszámban, 
sem minőségben nem képviselt már olyan erőt, mint Austerlitznél, Eylaunál vagy 
Borogyinónál. „Négy órakor ötezer francia lovas támadott. Katonai szempontból 
gyalázatos hanyagsággal elindított támadás volt. Sem gyalogság, sem tüzérség nem 
kísérte a műveletet, de a támadás iránya is téves volt. A nagy üteg útjában 
vágtattak előre a lovasok, s a 84 löveg sem tudott tüzelni. Ezenkívül a még 
mindig puha talajon a lovasok nem száguldhattak villámszerűen. 
Wellington…talán nem is értette a támogatás nélküli lovasrohamot, négyszögekbe 
állította csapatait, s tüzérségi és gyalogsági fallal igyekezett megállítani a francia 
lovasokat.”53 A francia lovasság első csapása egyáltalán nem érte el a kívánt hatást, 
hiszen támadásukat nem kísérte hatékony tüzérségi támogatás – a tábori tüzérség 
tűzvezetése a támadás kedvezőtlen iránya miatt lehetetlen volt, a lovas-tüzérség 
ütegei a sár miatt nem mozoghattak – emellett a jól kiképzett brit gyalogságnak a 
sárban lassan kibontakozó művelet lehetőséget adott a négyszögbe rendeződésre. A 
lovasság több hullámban csapott le a brit gyalogságra, a várt siker ez esetben mégis 
elmaradt. A briteknek okozott veszteségeket azonban hiba lenne lebecsülni. 
„Hanyagul előkészített művelet volt, s Wellington csapatai - igaz, óriási 
veszteségek árán - egyre nagyobb pusztítást végeztek a francia lovasságban. 
Uxbridge lovas ellentámadással fokozta a francia veszteségeket. Ugyanakkor a 
brit négyszögekben hullottak a katonák”54

                                                           
52 Denison, George Taylor: A lovasság története Dürer reprint kiadás, Budapest, 1992. 323. o. 

. A francia lovasság támadása tehát a 
hibák ellenére nagy veszteségeket okozott a brit gyalogságnak, és végül nem is 
annak ellenállásán buktak el, hanem azon, hogy a franciákénál nagyobb, 12 408 fős 
szövetséges lovasságnak még a csata e késői időpontjában, több támadó művelet 
után is volt ereje ellentámadást indítani. Végül a francia lovasság támadása 
elbukott, erői kivéreztek, az áttörési kísérlet kudarcot vallott, üldözésről szó sem 
lehetett. Gyengítették viszont a brit közepet és a brit lovasságot, megteremtve a 
feltételeit a napóleoni gárda ugyanide vezetett döntőnek szánt támadásának. Más 
kérdés, hogy – a terepadottságok kihasználásával és egy hatékony, újszerű 
harceljárás (a gyalogság fektetése) alkalmazásával, illetve nagyszámú, korszerű 
huzagolt puska nagy lőtávolságú és pontos tüzére támaszkodva a britek visszaverték 
a gárdisták rohamát. A csatát végül egy jelentősebb szövetséges seregtest 

53 Feleki László: Napóleon Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976. III. 342. o. 
54 Uo. 
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beérkezése döntötte el, és nem az ekkorra csak önmaga árnyékának nevezhető 
francia nehézlovasság lovasrohamának részleges sikertelensége. 

1.11. A francia nehézlovasság műveleti alkalmazásainak értékelése 

A napóleoni haderőben – a Franciaországban ekkorra lezajlott tudományos-
technikai forradalom és a gazdaság teljesítőképességének dinamikus 
növekedése eredményeképpen, illetve a katonai elmélet (Napóleon személyéhez 
köthető) dinamikus fejlődése kapcsán – számos modern, ugyanakkor rendkívül 
költséges fegyvernem jelent meg. Ezek egyike volt a más haderőktől eltérő elvek 
szerint szervezett, hadműveleti szinten és tömegesen alkalmazott önálló 
nehézlovasság, amely – a mozgékony zászlóalj-oszlop és a hatékony tüzérség 
mellett – jelentős szerepet játszott a mozgáscentrikus hadikultúra 
kialakulásában.  

A napóleoni haderő meghatározó eleme volt a gyalogsággal közel 
egyenértékű, minden elemét figyelembe véve hozzávetőleg 30%-os részarányt elérő 
lovasság, amelynek számos esetben volt döntő szerepe a hadműveletekben. Ez 
túlmutat azon az egyébként a gyalogság és tüzérség vonatkozásában főbb 
vonalaiban helyes megállapításon, amely szerint a napóleoni haderő más korabeli 
haderőkkel közel azonos szervezetű lett volna és manőverező jellegű 
alkalmazására kizárólag a gyalogság (puskázó csatárlánc, zászlóalj-oszlop 
rohama, külön menetelni együtt harcolni elve), illetve a tüzérség (tüzérségi 
összpontosítás, tűzzel való manőver) manőver-módszereiben valósult meg. Ez 
esetben a napóleoni manőver-centrikus hadviselés forrása kizárólag a szellemi 
síkon, a más haderőktől eltérő alkalmazási elvek miatt alakult volna ki. Ezzel 
szemben a napóleoni lovasság alkalmazás-elméletére és gyakorlatára, szervezetére 
és haditechnikájára is kiterjedő vizsgálatunk alapján azt a következtetést vonhatjuk le 
(erősíthetjük meg), hogy egyfelől a napóleoni haderő a lovasság magas 
részaránya és önálló alkalmazása miatt szervezetileg és műveleti elveit tekintve 
is jelentős mértékben eltért korának haderőitől, másfelől manőverező jellegű 
alkalmazásának – a felsorolt gyalogsági és tüzérségi eljárások mellett – döntő 
tényezőjét képezte a nagy tömegben, önállóan alkalmazott lovasság, 
különösen a lovas-tüzérséggel támogatott nehéz vértes lovasság. A napóleoni 
haderő – más tényezők mellett – a nagy létszámú nehézlovasság tömeges 
alkalmazása miatt vált mozgékonyabbá, illetve emiatt tért el jelentős mértékben 
más, korabeli haderőktől, amelyek főként gyalogsági alapúak voltak. Azonban – 
amint az az 1. számú táblázat 1814-es, Fére Champenoise-i csatát ismertető sorából 
is kitűnik – a napóleoni háború végére (más eljárások mellett) a nehézlovasság 
tömeges alkalmazását is „eltanulták” a franciák ellenfelei és sikeresen alkalmazták az 
ekkorra kimerült napóleoni haderő ellen. 
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A NEHÉZLOVASSÁG JELENTŐSEBB MŰVELETEI (1805-1815) 

          1. sz.táblázat 
Helyszín, időpont Bevetett lovassági 

erő 
Műveleti cél Elért eredmény Sikeresség55

 
 

Wertingen, 1805 
(francia) 

1 lov. hadtest Gyalogsági 
négyszög áttörése. 

Csak a gyalogság 
beérkezésekor 
törtek át. 

Részsiker 

Austerlitz, 1805 
(francia) 

1 lov. hadtest Ellenfél jobb-
szárny és közép 
közti áttörés, 
bekerítés 

Áttörtek, az erőket 
elvágták, de a 
bekerítési művelet 
elakadt. 

Részsiker 

Jéna, 1806 
(francia) 

1 lov. hadtest A siker 
kifejlesztése és az  
üldözés 
megkezdése. 

Kiaknázták a 
gyalogság által 
elért eredményt. 

Siker 

Hoff, 1807 
(francia) 

2 lov. hadosztály Híd elfoglalása, 
gyalogság és 
lovasság ellen. 

Magas ütemű 
támadással 
birtokba vették az 
objektumot. 

Siker 

Eylau, 1807 
(francia) 

1 lov. hadtest 
1 lov. dandár 

Ellentámadás és a 
közép áttörése. 

A tüzérséget 
szétzúzták, gyalog- 
ságon áttörtek 

Siker 

Eckmühl, 1809 
(francia) 

2 vértes hadosztály 
könnyűlovas ezredek 

Lovassági támadás 
elleni tevékenység 

Két ellentámadást 
megállítottak. 

Siker 

Borogyino, 1812 
(francia) 

4 lov. hadtest Gyalogság 
áttörése, ütegállás 
elfoglalása. 

Részben törtek át, 
de az ütegállást 
elfoglalták. 

Részsiker 

Drezda, 1813 
(francia) 

1 lov. hadtest Balszárny 
bekerítése 

Bekerítették, 
megsemmisítették, 
v. fogságba ejtették 

Siker 

Fére Champenoise, 
1814 
(orosz-porosz) 

2 lov. hadtest Gyalogsági 
négyszögek 
áttörése. 

Áttörték vagy 
megfutamították és 
foglyul ejtették. 

Siker 

Waterloo, 1815 
(francia) 

2 lov. hadosztály Ellenfél közép 
áttörése. 

Nem sikerült 
megbontani a 
gyalogsági 
négyszögeket.  

Kudarc 

Eredményesség 
átlag: 

 
75% 

 
A jól felszerelt Napóleon-korabeli nehézlovasság alkalmazási eredményességét a 
vizsgált 10 eset alapján általában – átlagosan 75%-ban – sikeresnek minősíthetjük (6 
sikeres alkalmazás, ami az esetek 60 %-a), hiszen mindössze egy esetben 
következett be kudarc, ami az alkalmazások 10 %-a. A nehézlovasság négy áttörési 
művelete közül egy (Eylau) eredményes volt, kettő részsiker (Austerlitz, Borogyino) 
egy pedig kudarc (Waterloo). Austerlitznél az ellenfél kedvező pillanatban érkező 
tüzérségi megerősítése gátolta meg a siker teljes kibontakozását, míg Borogyinónál 
a részben kiépített védelem és a lovassági művelet megerősítésének elmulasztása 
akadályozta a teljes áttörést, majd a csak részben elért „siker ára” (a lovassági 
                                                           
55 Számítási módszer: sikerként (értéke: 1) a kitűzött műveleti célok elérését, részsikerként (értéke: 
0,5) azok részbeni, vagy rendkívül magas veszteség melletti elérését, míg kudarcként (értéke: 0) a 
műveleti célok megvalósulásának hiányát értékelem. 
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veszteség mértéke) jelentősen befolyásolta a következő műveletek hatékonyságát, 
meggátolva a siker kifejlesztését, az orosz haderő üldözését. Waterloonál semmilyen 
feltétele (létszám, nehézlovasság, támogatás, terep) nem volt meg a művelet 
sikerességének. A nehézlovasság gyalogsági vonalak áttörésére irányuló 
műveletei így sok esetben sikeresek voltak (Wertingen, Hoff, Eylau, Drezda, Fére 
Champenoise). A sikertelenség rendszerint nem a lovasság képességbeli 
hiányosságai miatt következtek be, hanem általában egyéb, a műveletet 
kedvezőtlenül befolyásoló tényezők miatt. A siker sok esetben nem az áttörésben, 
hanem a gyalogsági négyszögek visszavonulásra kényszerítésében mutatkozott 
meg. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a nehézlovasság áttörő műveletei 
meglehetősen nagy létszám- és támogatás igényű műveletek voltak, amelyeknél 
esetenként a rendkívül nagy harcba vetett erő sem jelentett garanciát a sikerre 
(Borogyino). Az áttörő műveletek mellett a nehézlovasságot sikeresen alkalmazták 
bekerítésnél (Drezda), mélységben elhelyezkedő objektumok elfoglalásánál 
(Hoff) és a siker kifejlesztésénél, illetve üldözésnél (Jéna) továbbá lovassági 
találkozóharcnál (Eckmühl).  

A mozgáscentrikus műveleti alkalmazás megjelenése szempontjából azt 
érdemes hangsúlyozni, hogy abban a francia nehézlovasság felállítása és sikeres 
manőverező hadviselése játszotta a meghatározó szerepet. 

2. A brit és az amerikai lovasság mélységi alkalmazásairól 

2.1. A brit és az amerikai lovasság alkalmazási környezete 1750 és 1865 között 

A napóleoni háborúk lovassági alkalmazásainak vizsgálata során egyfajta 
kitekintést kell tennünk a brit és az amerikai lovasság kontinentális – azaz nem 
expedíciós jellegű – alkalmazásainak rövid, táblázatos, említés szintű felsorolására. 
Az amerikai polgárháború időszakára a hadviselés alakulását már jelentős 
mértékben befolyásolta az ipari termelés tömegméretűvé válása. A polgárháborút 
már a szemben álló haderők tömegméretű, milliós nagyságrendet elérő 
szervezése, a vasúti szállítás széles körű alkalmazása, a nagyméretű haderőket a 
vasút segítségével hatékonyan kiszolgáló, jelentős méretű raktárak létesítése, a 
hírközlésben pedig a távíró széles körű alkalmazása jellemezte. A harcoló csapatok 
mögött létrejött a hadiipari, szállítási, raktározási és hírközlési kapacitásokat 
nagy sűrűségben tartalmazó mögöttes terület, melynek pusztítása jelentős 
mértékben befolyásolhatta a nagy létszámú, jelentős anyag-felhasználású haderők 
műveleteinek kimenetelét. E célból tömegméretű, hadtest szintű lovassági 
egységeket szerveztek, amelyek az ellenfél mögöttes területeire – összefüggő 
arcvonalak hiányában viszonylag könnyen – behatolva hatékonyan pusztították a 
mögöttes területeken nagy mélységben fellelhető stratégiai szintű objektumokat 
és készleteket. Az akár 14-15000 fős csoportosításokat jelentős lovagló 
tüzérséggel erősítették meg és ismétlőfegyverekkel látták el. 

A nagy létszámú, önálló tevékenységre alkalmas megerősített lovassági 
kötelékek mélységi-behatoló műveletein alapuló kontinentális távolsági hadviselés 
vizsgálatakor célszerű figyelembe venni, hogy erre a hadviselési formára egy tengeri 
hatalom hazai vagy gyarmati bázisterületein belül került sor. (A brit és amerikai 
haderő expedíciós erőinek partra szálló műveleteit egy külön, a napóleoni kor 
haditengerészeti hadviselését vizsgáló cikksorozatban fogjuk ismertetni.) Habár az 
amerikai polgárháború néhány évtizeddel a napóleoni háborúk után zajlott, a 
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történetéről tudósító hadtörténészek számos helyen leszögezik, hogy „1750 és 1850 
között a tömegesen előállított fegyverek nem sokat változtak.”56

Indiai, majd az amerikai háborúk során a britek, majd az amerikaiak 
szárazföldi hadviselésében megjelenik a nagy távolságon megvalósított 
lovashadviselés, ami egyre inkább gazdasági célpontok elleni formát ölt. „Az 
ellenfél hadtáprendszere ellen irányuló, nagy mélységű műveleteket manapság 
„mélységi műveletnek” neveznénk,(amely)…lényegében a lovassági mélységi 
művelet új formáját alakította ki.”

 Így – annak 
ellenére, hogy az amerikai polgárháború (1861-1865) során számos új eszköz (pl. 
páncélozott gőzhajó, tengeralattjáró, vasút, távíró, szórólöveg) és harceljárás (pl. 
lövészárok-harc, műszaki akadályok alkalmazása) jelent meg – a katonai küzdelem 
jelentős részét a haderők a napóleoni háborúkkal azonos harceljárások szerint 
vívták. Ilyen módon a brit és amerikai lovasság egy speciális műveleti 
formájának – a mélységi behatolásnak - az ismertetésével lehetőségünk nyílik 
annak bemutatására, hogy a lovassági alkalmazásnak az oroszok által művelt 
támogató-diverziós, illetve a franciák által alkalmazott áttörő-manőverező változata 
mellett létezett egy harmadik változata is a lovas hadviselésnek ebben a korszakban. 
Talán nem tévedünk, ha – a szárazföldi hadviselést tekintve –  ezekben a mélységi 
lovassági műveletekben látjuk a gazdasági kapacitások pusztítására épülő brit 
és amerikai hadviselés kezdeteit.  

57 Az amerikai polgárháborúban az északi lovasság 
önálló alkalmazásra felkészített hadtest méretű kötelékei már 600 km mélységben 
hajtottak végre műveleteket az ellenfél legfontosabb ipari centruma ellen. 
Tanulmányunkban ennek a nagy távolságokon kis katonai erőt, ám a kor viszonyai 
között annál nagyobb haditechnikai eszközmennyiséget (lovagló tüzérség, öntöltő 
kézifegyverek, stb.) és ezáltal tűzerőt megjelenítő, főként az ellenfél gazdaságát 
támadó hadviselésnek a történeti kezdeteit törekszünk bemutatni, reményeink szerint 
feltárva az anyagcentrikus hadászati kultúra egy jellegzetes műveletének – a 
gépesített kötelékek mélységi behatoló műveleteinek (illetve áttételesen a nagy 
mélységű stratégiai bombázásnak) – a történeti gyökereit. Liddel Hart volt az, aki a 
katonai teoretikusok közül elsőként ismerte fel az amerikai lovasság mélységi 
műveletei és a korszerű hadviselés ipari központok elleni támadásainak 
hasonlóságát. „A légierők fejlődése lehetőséget nyújtott az ellenség gazdasági 
központjai elleni csapások mérésére anélkül, hogy előzőleg el kellett volna érni „az 
ellenség főerőinek megsemmisítését a csatatéren”. A nagy mozgékonyságú 
gépesített szárazföldi erők kialakítása pedig előrevetítette annak a megnövelt 
lehetőségét, hogy az „ellenség főerőinek összeomlása valóban elérhető komoly 
ütközet nélkül, utánpótlási vonalainak elvágásával, irányító rendszerének 
megingatásával vagy pusztán a mély áttörés sokkhatásával…Amikor a kísérleti 
gépesített seregtest létrehozásának és stratégiai alkalmazása mérlegelésének 
időszakában vizsgáltam a kérdést, útmutatásként a hajdani lovassági rajtaütések 
elemzését választottam. Bár az ilyen lovassági rajtaütések korlátozottabb 
lehetőségekkel rendelkeztek, mint amekkorát a gépesített csapatok mély stratégiai 
áttörésének tulajdonítottam, a különbség nemhogy csökkentette, inkább 
hangsúlyozta a belőle kiolvasható tanulságot.”58

                                                           
56 Ludvík Souček: Támad a koporsó Móra Könyvkiadó, Budapest, 1981. 29-30. o. 

  

57 James R. Smith: Opportunities gained and lost: J. E. B. Stuarts cavalry operations in the seven days 
campaign, U.S. Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, Kansas, 1994. 
Combined Arms Research Library Digital Library 
http://cgsc.cdmhost.com/cdm/singleitem/collection/p4013coll2/id/1143/rec/3 20. - 22. o.  
58 Liddell Hart, B. H.: Stratégia. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2002. 528. és 507. o. 

http://cgsc.cdmhost.com/cdm/singleitem/collection/p4013coll2/id/1143/rec/3�
https://olibx.zmne.hu/cgi-olib91/w207.bat?session=1505596454&infile=details.glu&loid=108636&rs=1880959&hitno=27�
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A nagy távolságon (mélységben) alkalmazott, hadműveleti szintű, önállóan 
tevékenykedő mobil lovassági kötelékek alkalmazása volt ebben az időben a 
leginkább erőforrás-igényes szárazföldi hadviselési mód. Csak a 
kereskedelemből meggazdagodott, gazdaságilag és iparilag legfejlettebb Nagy-
Britannia és az Egyesült Államok voltak képesek ilyen hadviselés folytatására. Csak 
ezek a nemzetközi kereskedelem legjavát kezükben tartó nagyhatalmak voltak 
képesek felvállalni a mobil magasabbegységek szervezésének és 
felfegyverzésének rendkívüli költségeit. 

2.2. A brit haderő korai nagy távolságú mélységi behatoló műveletei 

Az anyagcentrikus hadikultúra kontinentális hadviselésére jellemző mélységi 
behatoló műveletekre elsőként a brit haderő kötelékében került sor az amerikai 
függetlenségi háborúban (1775-1781) majd az Indiában 1787-1799 között vívott 
brit támadó hadműveletek során. A lovassági kötelékek képességét az önálló 
mélységi tevékenységre egyrészt magas létszámuknak, másrészt dragonyos 
lovassággal történő megerősítésüknek köszönhették. A nagy létszámú lovasság 
önálló, nagy mélységű műveletei mindkét háborúban Cornwallis tábornok vezetése 
alatt zajlottak. A lovassági műveleteket Cornwallis az amerikai függetlenségi háború 
során viszonylag kis léptékben kezdte meg, majd ezek pozitív tapasztalatai alapján 
Indiában már jelentős erőket szervezett az önálló lovassági kötelékek állományába. 
„Az angolok sikerrel ötvözték a…tüzérséget és a nagyfokú mozgékonyságot. 
Cornwallis már kezdettől fogva hangsúlyozta a mozgékonyság jelentőségét. 
1787 januárjában azt írta, hogy „Indiában senki sincs nálam jobban meggyőződve 
arról, milyen fontos a lovasság a csapatainkban…arra jöttem rá, hogy nagyon 
előnyös, ha mintegy nyolcvan-száz embert közönséges lovakra ültetünk, hogy 
segítsék a lovasságot. Ezáltal elkülöníthettem a lovasságomat hogy váratlan 
csapást mérjenek még a seregemtől meglehetősen nagy távolságra is. Úgy 
tűnik, hogy a terület megtámadásakor az ilyen (kisegítő gyalogos) csapat...nagyon 
hasznos…védelmezi a tábortól vagy a szálláshelytől elszakadó lovasságot és segíti 
a csatatéren az irreguláris lovasok támadásaikor.”59

1804-ben ugyanitt Lake szervezett önálló tevékenységre alkalmas 
lovashadtestet 3 dragonyos és 5 könnyű lovasezred, illetve alárendelt és önálló 
lovagló tüzérségi elemekből. „Minden lovasezredhez két könnyű hatfontos löveget 
osztott be, amelyeket a lovasság soraiból kiválogatott emberek kezeltek.”

 Cornwallis tehát létrehozott egy 
mobil gyalogsági (dragonyos) és tüzérségi elemekkel megerősített, önálló mélységi 
feladatok végrehajtására alkalmas lovasságot, amelynek harcba vetésével 
kedvező eredményeket ért el.  

60 
Lovassága rendelkezett „lovagló lövegekkel és az ezredekhez beosztott vágtató 
lövegekkel is.”61

                                                           
59 Veszprémi László (szerk.): A korai stratégia - Tanulmányok. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005. 145. o. 

 Októberben a brit lovashadtest elszakadt a gyalogságtól, és 15 nap 
alatt 560 km távolságot tett meg az ellenség mélységében, majd táborában rajtaütött 
az ellenfél egy nagyobb csoportosításán 3000 fős veszteséget okozva 22 fő saját 
veszteség árán. 1805 tavaszán ugyanez a lovas kötelék 1120 km-t tett meg 45 nap 
alatt egy másik mélységi művelet során, 1000 fős veszteséget okozva az ellenfélnek 
20 fős saját veszteség mellett. Sikerük kulcsa a lovagló tüzérség volt. E mélységi 

60 Denison, George Taylor: A lovasság története Dürer reprint kiadás, Budapest, 1992. 342. o 
61 Uo. 
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műveletek megmutatták, „hogy a lovasság értéke mennyire emelhető, ha…a kellő 
sebesség kifejtése mellett még a hatásos tűz alkalmazását is lehetővé teszi.”62

2.3. Nagy távolságú mélységi behatoló műveletek az amerikai polgárháborúban 

  

 Az amerikai polgárháborúban a lovassági alkalmazás színtere áthelyeződött a 
mélységbe, az ellenfél mögöttes területeire és indirektté –  ütközeten kívülivé, nem a 
csapatok közvetlen pusztítására irányuló, hanem az ellenfél csapatai ellátásának 
meggátlására törekvővé – vált. Az új szerepkörű lovasság fokozatosan elhagyta 
hidegfegyvereit, alapvetően lovon szállított, lövészfegyverekkel felszerelt 
gyalogsággá vált és különféle (tüzérségi, műszaki, stb.) megerősítésekkel 
alkalmassá tették a huzamosabb idejű önálló mélységi alkalmazásra.  

Az amerikai polgárháború első felében a mögöttes területeken közepes 
mélységben (100-160 km) elhelyezkedő szállítási, raktározási vezetési és hírközlési 
rendszereket pusztították a konföderáció lovassági ezred-dandár szintű egységei. A 
nagy hatótávolságú lovassági hadviselés kifejlesztése a déli lovasságot vezető 
Morgan tábornok nevéhez köthető. A lovassági hadviselés fejlődését elemző 
szakirodalom szerint „ő az, aki a lovasság, jobban mondva a lovasított gyalogság 
számára egy olyan alkalmazási módot talált fel, mely ez ideig soha egy 
fegyvernem által sem alkalmaztak…Ő a messzire ható portyázó hadjáratok, az 
úgynevezett „raids”-ok feltalálója…amely még a hadászat terén is új vívmányokat 
tüntetett fel.”63

A háború első felében a lovassági alkalmazás nem volt a jellemzően ipari 
övezetek városi lakosságával feltöltött északi csapatok sajátja. Ugyanakkor – 
ellenfelük sikerein keresztül – felismerték e harceljárás lehetőségeit és megkezdték a 
tervek szerint a déliekénél is hatékonyabb lovas haderő felállítását. Céljuk a 
hadiipar hatékony pusztítására alkalmas mélységi behatoló erő létrehozása 
volt. Az első ilyen típusú műveletet Grierson ezredes hajtotta végre egy 
lovasdandárral 1863-ban, jelentős mennyiségű hadianyagot – köztük 3000 puskát 
elpusztítva, 90 km vasút- és távíróvonalat használhatatlanná téve. A korábbi déli 
műveletekhez képest négy-ötszörös létszámmal, többszörös tűzerővel és behatolási 
mélységgel hajtották végre nagy hatótávolságú lovassági műveleteiket. A háború 
végén északi részről 10-14000 fős létszámmal végrehajtott nagy távolságú behatoló 

 Ez az alkalmazási mód igen sikeresnek bizonyult, és nagymértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy a katonailag és gazdaságilag jóval gyengébb déli államok 
sok éven keresztül hatékonyan harcoltak a tőkeerős északi államszövetség csapatai 
ellen. Rámutat azonban az ilyen jellegű vállalkozások veszélyére, hogy 1863 
júliusában Morgant egész csapatával együtt körülzárták és elfogták. A legtöbb, a déli 
haderő által végrehajtott nagy hatótávolságú mélységi behatoló művelet Stuart 
tábornok nevéhez köthető. Ő 1800-2500 fős csoportosításokkal hajtotta végre 
esetenként több száz kilométeres lovassági műveleteit. Ugyanakkor a déli haderő a 
szükséges hadfelszerelés (lovagló tüzérség, ismétlőfegyverek) és a szükséges 
lovassági létszám összevonása tekintetében sem érte el a megfelelő szintet, emellett 
a műveleti tervezés során sem építette be igazán a lovasság mélységi műveleteit. 
Például éppen Stuart tábornok inkább ösztönös, mintsem megtervezett műveleteket 
hajtott végre. Minthogy „portyázásai” során nem tájékoztatta Lee tábornokot sem az 
elért eredményekről, sem a megszerzett felderítési információkat nem továbbította, 
tevékenységét nem tudta összehangolni a főerők célkitűzéseivel, azok pedig nem 
tudták kihasználni sikereit. 

                                                           
62 Denison, George Taylor: A lovasság története Dürer reprint kiadás, Budapest, 1992. 343. o. 
63 Uo. 358. o. 
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műveletek eredményei – Sheridan tábornok fő vasútvonalak elvágására, illetve 
Wilson tábornok fő ipari övezet elpusztítására irányuló önálló hadműveletei – már a 
déli haderő főcsoportosításainak fegyverletételét eredményezték. Sheridan 1865. 
májusi, a főváros (Richmond) bevételére irányuló, szintén az egész háború 
kimenetelére döntő hatást gyakorolni hivatott hadművelete csak azért hiúsult meg, 
mert a déli haderő hasonlóan jelentős létszámú mozgósítható tartalékkal 
(lovassággal) rendelkezett e művelet elhárítására. Ugyanakkor a déli fegyvergyártás 
központjának, Selma iparvárosának elpusztítását eredményező hadtest szintű, 
nagymélységű lovassági művelet már a háború győztes befejezésének egyik 
meghatározó mozzanata volt. 

2.4. A brit és az amerikai lovasság mélységi behatoló műveleteinek értékelése 

A brit és amerikai lovasság mélységi behatoló műveleteinek fejlődése a britek 
Indiában alkalmazott ideiglenes, harccsoport jellegű vegyes brit-bennszülött 
lovassági kötelékeinek nagy mélységű portyáitól az amerikai polgárháború déli 
lovasságának kisebb létszámú (900-2500) kötelékekkel végrehajtott rajtaütésein 
keresztül az északi lovasság hadtest szintű műveleteiig íveltek. 

Kétségtelen, hogy a korai, nagy mélységű brit lovassági műveletek még 
csupán egyfajta rajtaütések voltak és direkt módon az ellenfél hadereje ellen 
irányultak. (Nem is irányulhattak a szállítási kapacitások és a hadiipar ellen, hiszen 
az ellenfél ilyennel nem rendelkezett.) A napóleoni háború európai hadszínterén az 
angol haderő inkább a flottafejlesztésre, kisebb lovas kötelékek partra tételével 
támogatott partraszállásokra és szövetségesei támogatására-megszervezésére 
helyezte a hangsúlyt, mintsem szárazföldi haderejének tömeges felfejlesztésére. 
Tömeges lovassági műveletekre és mélységi lovas behatolásokra így ott nem került 
sor. A nagy létszámú lovasságon alapuló mélységi műveletek brit harceljárása így – 
az amerikai függetlenségi háború tapasztalatai, az ott érvényesülő brit hatás alapján 
– az amerikai szárazföldi hadviselésben fejlődött tovább. 

Az amerikai polgárháborús lovasság mélységi műveletei – a biztató déli 
kezdeteket követően – 1863-tól az erős iparral rendelkező északi haderőben 
bontakoztak ki igazán. Az északiak haderő-szervezési folyamatainak súlypontját 
ipari és gazdasági értelemben – a páncélozott, gőzhajtású hajók és nagyszámú 
hagyományos hajóegység építésére egyaránt súlyt fektető széles körű flottafejlesztés 
mellett – az önálló tevékenységre alkalmas, hadműveleti szintű lovasság 
felállítása képezte. A legnagyobb költséget a hadtest méretű, a hadműveleti 
mélységbe behatoló kötelékek hosszú idejű, önálló alkalmazásához szükséges 
harcászati képességének kialakítása jelentette. Ennek során az amerikai 
hadtesteket rendkívül nagyszámú ismétlőfegyverrel és lovagló tüzérségi 
eszközzel, illetve jelentős kapacitású ellátó szervezeti elemmel látták el, illetve 
erősítették meg.  
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MAGASABBEGYSÉG-SZINTŰ BRIT- ÉS AMERIKAI LOVASSÁG NAGY MÉLYSÉGŰ 

BEHATOLÓ MŰVELETEI64

 
 

Időpont Parancsnok Létszám Célterület Célpont Időtartam Behatolási 
mélység 

Sikeresség 
 

1804. 
10.31. 

Lake 3500 fő 
(+tü.) 

Észak-India Lovassági 
tábor 

15 nap 560 km Siker 

1805.  
04. 02.  

Lake 3500 fő 
(+tü.) 

Észak-India Lovassági 
tábor 

45 nap 1120 km Siker 

1862. 
07.04. 

Morgan 900 fő Kentucky Raktár, 
vasút, 
hírközlés 

8 nap 400 km Siker 

1862.07. Morgan n. a. Williamsburg Raktár 1,5 nap 100 km Siker 
1862. 
08. 

Morgan n. a.  Luiswille 
Nashwille 

Vasút n. a. n. a. Siker 

1862. 
08. 

Stuart 2500 fő 
(+tü.) 

Chambersburg Raktárak 1 nap 130 km Siker 

1862. 
08.22. 

Stuart n. a. Catlett Raktár, 
vasút 

n. a. n. a. Siker 

1862. 
10.09. 

Stuart 1800 fő 
(+tü.) 

Mercersburg 
Leesburg 

Hírközlés, 
vasút 

1,5 nap 160 km Siker 

1863. 
04.17. 

Grierson  1700 fő 
(+tü.) 

La Grange 
Baton Rouge 

Hírközlés, 
vasút 

16 nap 960 km Siker 

1863. 
07. 

Morgan n. a.  Kentucky 
Indiana 

Vasút, 
raktár 

1,5 nap 130 km Sikertelen 

1864. 
05.11. 

Sheridan 8000 fő 
(+tü.) 

Richmond Főváros 
bevétele 

3 nap 120 km Sikertelen 

1865. 
02.27. 

Sheridan 10000 fő 
(+tü.) 

Petersburg 
Richmond 

Vasút 3 nap 100 km Siker 

1865. 
03.14. 

Wilson 13500 fő 
(+tü) 

Selma Ipari 
övezet 
rombolása 

12 nap 600 km Siker 

Átlagos 
sikeresség: 

85% 

 
Az amerikai polgárháborús lovasság egyfelől a hatékony hadiipari termelés által 
életre hívott katonai képességek egyik meghatározó példája lehet, másfelől 
alkalmazása során egy új típusú - az ellátási rendszer és a hadiipari 
kapacitások pusztításán alapuló – hadviselést valósított meg.  

A brit-amerikai haderő által nagy mélységben alkalmazott lovasság 
eredményességét a vizsgált 13 eset alapján meghatározóan – átlagosan 85%-ban – 
sikeresnek minősíthetjük, hiszen mindösszesen két esetben következett be kudarc, 
ami az alkalmazások 15 %-a. A műveletekre az indirekt jelleg (nem az ellenfél 
csapatai ellen irányuló közvetlen harctevékenység) és a magasfokú sikeresség volt 
jellemző. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy az északi haderő rendelkezett 
hagyományos direkt szerepkörben alkalmazott lovassággal, feladatainak 
végrehajtása során (a csatákban) igényelte azok alkalmazását, így a nagy létszámú 
mélységi behatoló hadtesteket ezek létszámán felül kellett kiállítani. 
Lényegében kettős szerepkörben alkalmazták az északi lovasságot, hiszen például a 
mélységi behatoló feladatokat ellátó John Buford tábornok északi lovassága – egy 
                                                           
64 Denison361-382. o. és Dee Brown: A nagy lovaskaland. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1979.  
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dandár – a nagymélységű tevékenységből váltott át gyalogsági harcra a gettysburgi 
csata első napján és a gyalogság beérkezéséig sikerrel tartóztatta fel a déli 
gyalogságot. 

3. Hadfelszerelés és ellátás 

3.1. A katonalovak tenyésztése, beszerzése és ellátása 

A különböző lovassági harceljárások sikeressége elsősorban a megfelelő 
hadfelszereléstől függött és meghatározó szerepet töltöttek be abban a katonalovak. 
Beszerzésük jelentős anyagi erőforrásokat kötött le.  

A katonalovakat – tenyésztésük, illetve beszerzésük körülményeit vizsgálva –  
nem lehet egységes kategóriaként kezelni. A különbségek megértése érdekében 
érdemes kitérni a napóleoni háborúban alkalmazott lovasságok között 
megmutatkozó jelentős haditechnikai eltérések vizsgálatára is. E lovasságok 
felállítása ugyanis gyökeresen eltérő tömegű fegyverzeti eszközökre és ennek 
következtében eltérő teherbírású (méretű) lóállományra épült. A francia haderő 
által alkalmazott lovasság esetében a fegyvernem zömét a vértes és dragonyos 
nehézlovasság adta, a porosz-osztrák és orosz haderő lovassági többségét a huszár 
és kozák típusú könnyűlovasság tette ki. (Kisebb arányban mindkét haderő-csoport 
alkalmazott közepesen nehéz ulánus lovasságot.) E két élesen elkülönülő kategória 
alkalmazási elveit, de fegyverzetét és felszerelését tekintve sem vethető össze 
egymással. A francia haderő esetében a hadtest méretűre szervezett 
nehézlovasság ló-ellátásának biztosítása speciális tenyésztési és beszerzési 
hátteret igényelt. A nagy tömegű sisak és vértezet, illetve nehézlovassági pallos és 
egyéb fegyverzet hordozására magas, erős testalkatú katonákat válogattak a 
nehézlovasság soraiba. A jelentős tömegű fegyverzettel megterhelt, eleve nagy 
tömegű katonák hordozására csak nagy testű, erős felépítésű lovak voltak 
alkalmasak. Ezeknek ugyanakkor nagyfokú mozgékonyságot is kellett biztosítaniuk a 
lovassági roham során, ami a leginkább tenyésztés-igényes, így legköltségesebb 
lókategóriává tette a vértes-és dragonyos lovakat. „Egy vértes ló ára 300 frank volt, a 
dragonyos lóért 200 frankot kértek, a könnyűlovasság által használt lovakat pedig 
már 100 frankért is meg lehetett vásárolni…Mindez alacsony szinten tartotta a 
nehézlovassági ezredek számát a haderőkben.”65

                                                           
65 Shoffner, Thomas A.: Napoleon’s cavalry: The Key Element of Decisive Victory. U.S. Army 
Command and General Staff College, Forth Leavenworth, Kansas, 2002. 15. o. 

 A másik végletet a krími és észak-
kaukázusi népességből sorozott, kis termetű, egy szál karddal és rövid pikával 
felszerelt kozák könnyűlovasság jelentette, akik lényegében a vadlóhoz közeli, 
különösebb tenyésztést nem igénylő félvad, kis termetű, olcsó lovakat 
alkalmaztak. A 3. sz. táblázat adatait figyelembe véve a két véglet – a 845 kg-os, 
lóval és lovassal együtt 2,5 méter összegzett magasságú, önálló tűz- és lökőerővel 
(áttörési képességgel), védettséggel és nagyfokú mozgékonysággal rendelkező 
vértes és a 465 kg-os, a lóval együtt is az 1,8 métert alig elérő magasságú, 
egyszerű fegyverzetű portyázó-felderítő kozák között rendkívül nagy (tömegben 
közel kétszeres) különbségek mutatkoznak mind a harcászati képességek, mind az 
alkalmazás lehetőségei vagy a felszerelés és kiképzés költségei területén. Egy 
vértes és egy kozák lovas harcászati képességeinek direkt összevetése ezért nem 
szerencsés. Nem szerencsés továbbá egy zömében nehézlovasokból álló lovasság 
(francia) és egy többségében kozákokból álló lovasság (orosz) pusztán számszerű 
összevetése sem, hiszen ezáltal az orosz lovasság egyszerű létszámfölényéből 
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hibás következtetések lennének levonhatóak a hadviselés manőverező jellegére 
vonatkozóan. (Hasonló hibát követnek el napjainkban azok a haditechnikai 
ismeretekkel kevésbé felvértezett hadtörténészek, akik az 1941-es, zömében 
mindössze könnyűharckocsikból álló szovjet harckocsi-létszámot direkt módon vetik 
össze a németek kétszer nagyobb tömegű, önálló tevékenységre alkalmas közepes 
harckocsikból álló páncélos fegyvernemének létszám adataival, majd megállapítják, 
hogy a szovjet haderő döntő harckocsi-fölényben volt). A jelentős harcászati-
haditechnikai különbségeket ezért figyelembe kell venni mind az egyes 
lovasok, mind a teljes lovasságok összevetésénél. Ennek alapján, ha léteztek is a 
napóleoni lovasságnál számszerűségükben nagyobb lovasságok (pl. orosz), a 
haderő méretéhez képest és valós harcértékét, azaz a nehéz elemek mennyiségét 
figyelembe véve mégis a napóleoni volt korának legerősebb lovassága. 

 
LOVASSÁGI SZERVEZETEK LÓ- ÉS FEGYVERZETI ADATAI66

5.sz. táblázat 
 

Lovassági 
szervezet 
típus 

Feladat 
rendszer 
(elsődleges és 
másodlagos) 

Lovas 
magassága, 
testtömege 

A fegyverzet 
és felszerelés 
tömege 

A ló mar- 
magassága, 
tömege  

A ló és a 
lovas max. 
össztömege 

Arányszám  
(kozák 
lovashoz 
képest) 

Vértes áttörés, 
tűzkiváltás 

175-185 cm  
85-95 kg 

vért, sisak, 
pallos, karabély, 
pisztolyok,  
50 kg 

155-165 cm, 
6-700 kg 

 
845 kg 
(145+700) 
 

 
1,8 

Dragonyos tűzkiváltás 
és áttörés 

165-175 cm  
75-85 kg 

sisak, pallos, 
rövid puska67

 30 kg 

, 
pisztolyok 

153-155 cm, 
5-600 kg 

 
715 kg 
(115+600) 

 
1,5 

Ulánus áttörés 
üldözés 
biztosítás 

160-170 cm  
65-75 kg 

Pika, szablya, 
pisztolyok 
 20 kg 

150-153 cm, 
500 kg 

 
595 kg 
(95+500) 

 
1,3 

Huszár felderítés 
üldözés 
biztosítás 
portya 

155-165 cm  
60-70 kg 

Karabély, 
szablya, 
pisztolyok 
 15 kg 

145-150 cm, 
450 kg 

 
535 kg 
(85+450) 

 
1,15 

Kozák, 
porosz 
népfelkelő 

felderítés 
portya 

160 cm 
60 kg 

Szablya, rövid 
pika68

5 kg 
  

130-145 cm, 
350-400 kg 

465 kg 
(65+400) 

1 

 
A vadló géncentrumától és természetes élőhelyétől (a Dél-Urál és a Kaukázus közti 
terület) messze eső nyugat-európai államok jelentős költségeket áldoztak katonai 

                                                           
66 French Cavalry During the Napoleonic Wars. Napoleon’s Cavalry (Cuirassiers, Dragoons, Lancers, 
Chasseurs, Hussars). ht (2006.10.10.) 
67 A dragonyos puska általában hozzávetőleg 30 cm-el hosszabb volt a lovasság speciális rövid 
puskáinál, a karabélyoknál, de rövidebb volt a gyalogság lőfegyvereinél. 
68 A kozákok által alkalmazott rövid pika nem volt ugyanarra a szerepre alkalmas, mint az ulánusok 
2,5 méter hosszúságú, a lovassági roham során az ellenfél gyalogságát megbontó pikája. (Erre a 
feladatra a ló és lovasának mérete sem tette igazán alkalmassá a kozákot.) A kozák a rövid pikát nem 
is annyira öklelő, mint inkább vívó mozdulatokkal alkalmazta. E fegyverzeti kombináció – a rövid pika 
és a szablya – főként a kozákok népfelkelő jellege miatt jött létre. Saját maguk gondoskodtak ló- és 
fegyverzeti ellátásukról, ami gátolta a kozákság körében a lőfegyverek elterjedését. A napóleoni 
háborúk végére a kozákok egy része zsákmányanyagból szerelte fel magát lőfegyverekkel.  
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méntelepeik fenntartására, a katonai lótenyésztés magas minőségi és mennyiségi 
szinten tartására. Ugyanakkor a 70 000 fős orosz kozákság mobilitásának bázisát 
biztosító keleti eredetű doni, uráli és kaukázusi lófajtákra –  az euroázsiai vadló 
legközelebbi rokonának tekinthető úgynevezett kislovak (nem póni) például a tarpán 
és a hucul ló – kis tömegük és szívósságuk miatt nem kellett patkó, emellett 
élelmezésüket is képesek környezetükből „megoldani” (akár a hó alatti növényzet 
elfogyasztásával is).69

Gyakran a lovasság és a tüzérség együttes ló-igényének puszta 
számszerűsége is nehezen megoldható feladat elé állította a nemzetgazdaságokat. 
Az amerikai polgárháború kezdetekor mindössze 1 ezrednyi északi lovasságot több 
mint a nyolcvanszorosára növelték, ami 80 000 fős lovasság felállítását jelentette.

 Ez a típusú igénytelenség összevethetetlen egy ápolást, 
orvosi ellátást és patkolást igénylő, nagyobb termetű, tenyésztett ló fenntartásának 
és ellátásának igényeivel.  

70

3.2. Lovassági szervezetek hadtápellátása 

 
A háború során azután az északi lovasság fokozatosan tovább növekedett. Ezért az 
északi haderő – az ellátás és a tüzérségi vontatás feladataira alkalmazott lóállomány 
mellett, egyúttal a lovassági veszteségek pótlásáról is gondoskodva - 600000 
lovassági feladatokra alkalmas ló beszerzésére kényszerült a háború során. Az 
északi területekről toborzott (többségében városlakó) katonákat emellett alapos 
lovassági kiképzésnek kellett alávetni, így a tömegméretekben 1863-ban megkezdett 
szervezési folyamat csak egy év múlva vezetett jelentős eredményre.  

A nagy létszámú lovasság ellátásának körülményei – a hadtápanyag 
mennyisége és a felhasználókhoz való kijuttatás sebességével szemben támasztott 
igény – egyaránt különbözött a gyalogságétól, hiszen több anyagot kellett 
gyorsabban szállítani. Jelentős eltérések mutatkoztak ugyanakkor a különböző 
haderők lovasságainak ellátás-igénye és ilyen módon az ellátásukra alkalmazott 
ellátó-szervezetek jellemzői között. A zömében könnyű lovasságból álló orosz 
lovasság – különösen az igénytelen, szívós, kis testű lovakkal harcoló kozák ezredek 
– ellátása nem igényelt az átlagostól, vagy a korábbi korszakoktól eltérő szervezést: 
ellátásukat rendszerint közvetlenül a hadműveleti területről oldották meg. Azonban a 
tömegméretűre fejlesztett, hadtest szinten – esetenként a gyalogságtól messze 
elszakadva – manőverező francia nehézlovasság fenntartása a hadműveletek 
folyamán „tekintélyes méretű utánpótlást igényelt.”71 „A lovakat etetni kellett. 
Ez a részlet a soron következő hadjáratok kulcsfontosságú elemének 
ígérkezett.”72 Eltérő vélemények láttak azonban napvilágot ennek a kétségtelenül 
létező problémának a súlyosságáról, mértékéről. Clausewitz egy meglehetősen 
sokkoló számadatot jelöl meg a lovasság és a gyalogság ellátmánya közti 
arányszámként: szerinte ez az érték 1:16-hoz.73

                                                           
69 A kozákok által alkalmazott legújabb kori lófajtákat (doni ló és a bugyonij) már az arab lófajtákkal 
való keresztezés útján érték el – de csak a napóleoni háborúk után.  

 Ilyen mutatók mellett a lovasság 
ellátásának megszervezése valóban nehéz feladat. Ám a konkrét, részletes ellátási 
adatok nem igazolják vissza a porosz teoretikus által megadott rendkívül magas 
arányszámot. Egy gyalogos napi ellátása során 1 kg kenyér, 0,5 kg húsféleség, 
illetve - tekintettel az ivóvíz gyakran nem kielégítő minőségére – 0,8 liter sör vagy bor 

70 Denison, George Taylor: A lovasság története Dürer reprint kiadás, Budapest, 1992. 356. o. 
71 Richard Holmes: A napóleoni háborúk kora. Alexandra Kiadó, Budapest, 2006. 36. o. 
72 Adam Zamoyski: 1812 - Napóleon végzetes oroszországi hadjárata. Park Könyvkiadó, Budapest, 
2008. 101. o. 
73 Perjés Géza: Clausewitz. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1983. 79. o. 
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került felhasználásra – ami összességében 2,3 kg ellátmány. A lovas katona 
esetében ehhez a 2,3 kg-hoz még hozzáadódott a lova ellátására felhasznált 2-5 kg 
széna vagy 3-6 kg zab (a ló méretétől függően). A nehézlovasság esetében a 
legnagyobb méretű lovakkal számolva az ellátmány teljes tömege 8,3 kg, ami az 
1000 lovasra eső lószerszám- patkó- és vértjavító kapacitások, illetve az 
állategészségügyi anyagok szállítás-igénye következtében 9 kg-ra kerekíthető. Ilyen 
értelemben az ellátási arány a gyalogsághoz képest 1:4 értékre adódik. Ez 
kétségtelenül jelentős többlet-kapacitást igényel az ellátó rendszer részéről – de 
messze nem éri el a Clausewitz által jelzett értéket. Az azonban mindenképpen 
látható az egyszerű számvetésből, hogy a lovasság hadtápanyag-igénye a 
gyalogságét többszörösen meghaladta.  

A tömegméretűre szervezett lovasságot – és általában a napóleoni haderő 
manőverező magasabbegységeit – csak jelentős mértékben megerősített és 
mobilizált hadtápszervezet tudta kiszolgálni. Ezt a felfokozott ellátási követelményt 
csak a szekerészet bázisán létrehozott új, lovas-hadtáp szervezeti elemmel tudták 
megoldani, így „minden hadosztályban ellátó-zászlóaljat rendszeresítettek 120 
szekérrel”74. Ez azonban önmagában nem volt elég. „A francia hadsereg anyag-
utánpótlási rendszere teljes egészében egy szállító hadtest, az 1807-ben 
létrehozott, úgynevezett trének, azaz fogatkaravánok kezében volt. 1811 és 1812 
folyamán Napóleon fokozatosan huszonhat zászlóaljra  bővítette a tréneket, 9336 
társzekérrel, mintegy 32500 lóval, hatezer tartalék lóval…A császár fölismerte, 
hogy a másfél tonna teherbírású, súlyos szekerek mozgatása csak a legjobb utakon 
nem okoz nehézséget. Ennél fogva nyolc zászlóaljat könnyebb szekerekkel 
szerelt föl, de vonakodott ezek számának növelésétől, mert azzal a szükséges lovak 
számát is növelte volna: egy másfél tonnával megrakott szekeret négy ló tudott 
elhúzni, kettő viszont nem boldogult egy könnyebb, háromnegyed tonnás 
rakományúval.”75

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

 A lovas-hadtáp szervezetek létrehozása alapvető feltétele volt az 
ellátásigényes lovashadtestek –  különösen a nehézlovasság – működésének. A 
tömegméretűre szervezett lovasság felállításának a közvetlen költségek mellett tehát 
jelentős közvetett költségei is voltak. A páncélozott nehézlovasság tehát – megfelelő 
szervezés és technikai felszereltség esetén - képes volt a gyalogság vonalainak 
áttörése, jelentősebb manőverek végrehajtása, a megkerülés, a bekerítés, a 
mélységbe kijutás és az üldözés feladatainak ellátására, de szervezése rendkívül 
költségesnek bizonyult és magas szintű mobil ellátást (mai értelemben 
logisztikát) igényelt. Hasonló költségeket generált az amerikai polgárháború 
hadtest szintre fejlesztett, lovagló tüzérséggel és ismétlőfegyverekkel bőségesen 
ellátott lovasságának ellátása is, ahol egyetlen lovasezred fenntartása évi 100000 
dolláros költséget emésztett fel. A mélységben tevékenykedő amerikai 
lovashadtesteket jelentős méretű, 250 szekérre telepített mozgékony ellátó 
egységekkel, illetve 50 szekérre telepített, az ellátó-oszlop folyamátkelését biztosító 
csónakos-pontonos műszaki alegységekkel látták el. 

75 Adam Zamoyski: 1812 - Napóleon végzetes oroszországi hadjárata. Park Könyvkiadó, Budapest, 
2008. 101. o. 
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3.3. Nehézlovassági hadfelszerelés: vértek, kézifegyverek és könnyűágyúk 

Egy adott haderő nagy létszámúra felfejlesztett nehézlovasságának vértekkel, 
kézifegyverekkel és könnyűágyúkkal való ellátottsága szoros összefüggést mutatott 
az ország hadiipari képességével és anyagi lehetőségeivel. 

Az iparosodás mértékének függvényében jelentős eltérések mutatkoztak a 
vérttel és fémsisakkal való ellátottság tekintetében a porosz, orosz, illetve a 
francia vértes lovasság között. A porosz vértesek rendelkeztek ugyan fém sisakkal, 
de 1814-ig nem volt vértjük.76 Ugyanakkor a vért rendszeresítését követően 
mindössze 4 vértes ezredet tudtak felállítani, ezeket is csak mellvérttel szerelték fel. 
(Ugyanezzel a megoldással éltek az osztrákok is.) Az orosz vérteslovasságot 1812-ig 
nem látták el vértezettel, majd ezt követően is csak mellvértet, vagy zsákmányolt 
francia vérteket rendszeresítettek.77

A tűzfegyverek alkalmazása tekintetében is jelentős eltérések mutatkoztak 
a különböző hadviselő államok vértes lovasságai között. A porosz vértesek 
között csak a tiszthelyettesek rendelkeztek karabéllyal, az állományt fejenként két 
pisztollyal látták el.

 Ezzel szemben a francia vértesek 
rendelkeztek teljes vértezettel és fémsisakkal. Teljes értékű vértes lovasságról 
ilyen módon csak a francia vértes lovasság esetében beszélhetünk.  

78 A vért nélküli orosz vérteslovasságot 1812-ig ugyan ellátták 
karabéllyal, ám ezeket a fegyvereket még ebben az évben – a vértezet 
megjelenésével párhuzamosan – kivonták a vértesek hadrendjéből és egy pár 
pisztollyal helyettesítették.79 A porosz és különösen a lovagló tüzérséget is 
nélkülöző orosz vértes lovasság esetében így nem valósulhatott meg a tűzerő, a 
mozgékonyság és a védettség összhangja. A teljes vértezettel ellátott francia 
vértesek teljes állománya rendelkezett karabéllyal (és pisztollyal is), ami szerepet is 
kapott a nehézlovassági harceljárásban, befolyásolva a támadó alakzatot. „A 
nehézlovasság… arcvonalának egy részével tüzelt is…első harcvonalának 
támadó alakzata igen gyakran a fejlődött vonal volt.”80

Az amerikai polgárháború folyamán a legnagyobb költséget a lovasság 
egyéni lövészfegyvereken alapuló fölényes tűzerejének megteremtése 
jelentette. Az ehhez szükséges, gazdasági erőforrásokban, innovációban és 
technológiában, illetve ipari kapacitásban jelentkező fölény kizárólag az északi 
oldalon volt meg. Az ezekre alapozott megoldást a lovassági ismétlőkarabélyok és 
a forgótáras rendszerű lovassági pisztolyok tömeges rendszeresítése jelentette. 
Az északi lovasságnál rendszeresített, hét lövés leadására képes 14,2 mm-es 
Spencer ismétlőkarabélyt – a világ első sikeres ismétlőfegyverét – 1863-ban 
kezdték el gyártani és a következő két év folyamán a 35 dollár gyártási költségű 

 A vértesek tűzképességét 
olyan módon is fokozták, hogy mintegy két ezrednyi erőt (vértes carabinieri lovasság) 
nagy lőtávolságú huzagolt fegyverekkel szereltek fel. A francia vértes lovasság 
esetében így teljes mértékben megvalósult a tűzerő, a mozgékonyság és a 
védettség összhangja. 

                                                           
76 Prussian Cavalry of the Napoleonic Wars. http://napoleonistyka.atspace.com/Prussian_cavalry.htm 
(2011. 08. 12.) 
77 Uo. 
78 Uo. 
79 Russian Cavalry of the Napoleonic Wars. http://napoleonistyka.atspace.com/Russian_cavalry.htm 
(2011. 08. 12.)  
80 Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. Digitális kiadás: Arcanum Adatbázis 
Kft. 2001.http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0020/2076.html 

http://napoleonistyka.atspace.com/Prussian_cavalry.htm�
http://napoleonistyka.atspace.com/Russian_cavalry.htm�
http://www.arcanum.hu/�
http://www.arcanum.hu/�
http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0020/2076.html�
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fegyverből 250000 darabot adtak át a lovasságnak81. (Az 1870-ig rendszerben tartott 
korszerű fegyver tömeges rendszeresítése önmagában is közel kilencmillió dolláros 
beruházást jelentett.) A korszerű hatlövetű lovassági pisztolyokkal való ellátást 
nagymértékben elősegítette, hogy már 1851-ben megépült Samuel Colt első, 
tömegtermelésre is alkalmas fegyvergyára a későbbi északi államszövetség 
connecticuti iparterületén elhelyezkedő Hartfordban82

Összegző megállapítások  

. Minden északi lovas katona 
két ilyen 11 mm-es, nagy tűzerejű ismétlőfegyverrel rendelkezett. A korszerű 
ismétlőfegyverek nagy tömegű rendszeresítése egyértelmű tűzerőbeni 
fölényhez juttatta az északi lovasságot. A lovashadtesteket emellett 48 db 
könnyűlöveggel rendelkező lovaglótüzérséggel is ellátták, ami jelentősen 
meghaladta a napóleoni háborúk vértes hadtesteinek rendszeresített lövegszámát. A 
magasabbegység-szintű lovasság – a korszerű, gőzhajtású-fémépítésű hadihajók 
mellett - az amerikai polgárháború legnagyobb költséggel járó releváns 
haditechnikai eszközök tömeges rendszeresítését igénylő fegyverneme volt.  

A lovasság szerepének átalakulása és összefüggése a klasszikus hadműveleti 
modellek kialakulásával 

Cikksorozatunkban részletesen ismertettük Bonaparte Napóleon lovasság 
alkalmazása mellett állást foglaló gondolatait és bemutattuk azok megvalósulását 
lovassága szervezetének és alkalmazásának részletes, több vonatkozásban 
összehasonlító-értékelő elemzésén keresztül. Megemlítettük ugyanakkor a lovasság 
szerepéről Karl von Clausewitz ellentétes véleményét is, amely szerint a gyalogság 
a fő fegyvernem, a lovasság mindössze annak mellérendeltje. Ebből következik 
álláspontja szerint, hogy a lovasság hiányát a vezetés művészete képes pótolni, 
tehát a lovasság akár nélkülözhető is.83

Kinek volt valójában igaza? A lovasságellenes Clausewitznek, vagy a 
lovasság alkalmazását támogató Napóleonnak? A válasz nem egyszerű, a kérdés 
önmagában nem is vizsgálható. A hadtörténelem komplex vizsgálata mutat rá arra, 
hogy a megoldást az egyes haderők egymástól nagymértékben eltérő szervezeti, 
haditechnikai és alkalmazási jellemzőiben lehet és kell keresni, amely attól függ, 
melyik haderő-modellről beszélünk.  

  

A napóleoni háborúk korára háromféle modell és ennek megfelelő 
hadviselési forma alakult ki: 

- a gyalogság tömeges és az alárendelt lovasság kiegészítő-támogató 
alkalmazásán alapuló hadviselés, amely a porosz és az orosz haderőt 
jellemezte; 

- a gyalogság és önálló, manőverképes lovasság együttes alkalmazására 
építő hadviselés, amelyet a napóleoni francia haderő alkalmazott; 

- a brit modell, amely a haditengerészet direkt és indirekt alkalmazásán és 
kiegészítő jellegű direkt és indirekt szárazföldi műveleteken alapult. 

A szakirodalom szerint tehát a mozgáscentrikus hadikultúra már a 
napóleoni haderőben megjelent.84

                                                           
81 North, Anthony– Hogg, Ian V.: Lőfegyverek könyve. Alexandra Kiadó, Budapest, 1992. 145.  o. 

 A hadikultúrák elkülönülése ennek alapján nem 

82Uo. 164. o. 
83 Carl von Clausewitz: A háborúról. I. – II. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1961. I. 17. és 24. o. 
84 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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kizárólag a második világháborút közvetlenül megelőző, illetve megnyitó időszak 
jellemzője. Az egymástól eltérő hadászati kultúrák XIX. századi létezésére éppen 
a lovasság – és főként a nehézlovasság - eltérő alkalmazása lehet példa.  

Francia részről leginkább az motiválta a rendkívül költséges, lovasság-
gyalogság szerkezetű haderő felállítását, hogy a rendelkezésre álló ipari kapacitásra 
(ágyú- és vértgyártás) támaszkodva a manőverező hadviselés egy kisebb létszámú, 
de jól felszerelt haderővel lehetővé tette a hatékony küzdelmet olyan nagy létszámú 
ellenfelekkel, mint az oroszok, vagy olyan nagy létszámú koalíciókkal, mint amit a 
brit, osztrák és porosz államok létrehoztak a franciák ellen. Hasonlóképpen a lovagló 
tüzérség lövegeinek és a lovassági ismétlőfegyverek gyártásának kiemelkedő 
képessége indíttatta az észak-amerikai hadvezetést arra, hogy mélységi behatoló 
szerepkörben alkalmazza lovas hadtesteit. Ilyen módon nem lehet, és nem is kell 
tehát eldöntendő kérdésként kezelni Clausewitz és Napoleon lovassággal 
kapcsolatos eltérő véleményét és nézeteit. Az orosz-porosz, napóleoni és 
amerikai haderők szerkezetében és harceljárásában megmutatkozó döntő 
különbségek – köztük a lovasság eltérő szervezése és alkalmazása – inkább az 
adott ország agrárius, félig-, vagy teljes egészében iparosodott 
gazdaságszerkezetében és az ebből fakadó hadiipari képességekben, illetve a 
gazdaságból büntetlenül kivonható élőerő mennyiségben keresendő. A nagy 
létszámú nehéz lovasságon – és számos más manőverező elemen (könnyűlövész 
csatárlánc és oszlop-roham, önálló hadtestek, mozgékony tüzérség) –  alapuló 
francia haderő és a zömében gyalogságon, irreguláris kozák lovasságon és nehéz 
tüzérségen alapuló orosz haderő, illetve a brit tengeri hatalom egyszerűen a 
hadviselés három eltérő megközelítését – három jól megkülönböztethető 
hadászati kultúrát, egy manőverezőt, egy tömeges-felőrlőt és egy 
anyagcentrikust – képviselt a napóleoni háborúk és az amerikai polgárháború 
során. 

A korszak nehézlovassága létrehozásához és alkalmazásához kapcsolódó 
megállapításaink 

A nehézlovasság kétségtelenül csatadöntő fegyvernem volt, amelyre 
vonatkozóan a harceljárás, a szervezet és az alkalmazási példák elemzése alapján 
az alábbi következtetések vonhatók le: 
- csak rendkívül magas szintű anyagi beruházás (hát-és mellvért, sisak, 

tűzfegyverek, lovagló tüzérségi lövegek nagy mennyisége) eredményeképpen 
jött létre hatékony nehézlovasság; 

- csak igen komplex (vértesek, karabélyosok, dragonyosok, dzsidások, lovagló 
tüzérek), kiterjedt vezetési elemekkel rendelkező, és nagyméretű, hadtest 
szintű szervezet alkalmazása vezetett eredményre; 

- egy jól felszerelt, komplex szervezetű, lovagló tüzérséggel is ellátott 
nehézlovassági magasabbegységnek elméletileg adott volt a lehetősége a 
gyalogsági védelem áttörésére;  

- valóban áttörő eredményt csak kimondottan kedvező - főként a gyalogság 
hatékony alkalmazását gyengítő - körülmények között (pl. eső, hó) ért el a 
nehézlovasság; 

- a nehézlovasság kiképzése hosszú időt igényelt, ellátása nehézkes volt, 
mivel speciális hadtápszervezetek folyamatos megfeszített munkáját követelte 
meg, veszteségei csak lassan és nehezen voltak pótolhatók; 
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- a jelentős nehézlovassági eredmények (gyalogsági védelem teljes áttörése) 
száma 1796 -1815 között nem volt lebecsülendő. Annyiban viszont igazat kell 
adnunk Clausewitznek, hogy a direkt megsemmisítés területén nem voltak 
kiemelkedőek a fegyvernem eredményei; 

- a nehézlovasság gyakran nem tudta áttörni a gyalogság négyszögeit, azonban – 
alakzatuk megtartása mellett – visszavonulásra késztette ezeket, megfosztva 
az ellenfelet a kezdeményezéstől, illetve egy olyan hadrendi változást 
kikényszerítve, amely egy sikeres gyalogsági, vagy vegyes hadrendű áttörés – 
azaz a manőverező hadviselés - lehetőségét teremthette meg; 

- figyelemre méltó a franciák által alkalmazott lovassági magasabbegységek 
jellemző harceljárása: a kezdeményezés megragadása a nehézlovasság gyors 
támadásával, az ellenfél lefogása, illetve jelentős – többségében bekerítésen 
és foglyok ejtésén alapuló – (tehát valóban nem a közvetlen megsemmisítést 
képviselő) eredmények elérése a harcban az immár kedvező feltételek mellett 
harcba vetett gyalogsági egységekkel együttműködve; 

- a teljes vértezetű, hosszú lovassági pallossal felszerelt nehézlovasság fölénye 
gyakran bizonyult döntőnek az ellenfél gyengébb lovasságával szemben, 
megszerezve a lovassági fölényt a harctéren, biztosítva a saját gyalogsági 
manőverek (szétbontakozott csatárláncok puskázó tevékenysége, illetve 
lovassági támadásra érzékeny oszlop-roham végrehajtása) sikeres 
végrehajtását, illetve a lovassági rohamokkal szemben érzékeny tüzérség 
biztonságos tevékenységét; 

- a nehézlovasság hatékonyan gátolhatta meg az ellenfél gyalogsági 
manővereit, különösen az oszlop-roham sikeres végrehajtását, kedvező esetben 
pedig lerohanhatta és megsemmisíthette az ellenfél tüzérségét; 

- a felsorolt harcászati példák alapján egyértelmű, hogy egy jelentős 
nehézlovassággal rendelkező haderő lehetőségei javultak a manőverező 
hadviselés megvalósítása területén. 

Lehetséges analógia felvetése a vértes lovasság és a harckocsik jellemzői 
illetve alkalmazásban játszott szerepe között  

Vizsgálatunk alapján elmondható, hogy jelentős eltérések mutatkoztak 
mind az egyes lovas harcászati képességei, mind a különböző lovasságok 
alkalmazási elvei között. A legfontosabb különbség, hogy a zömében 
könnyűlovas erők (kozák-huszár-ulánus) nem, vagy csak kivételes esetben 
voltak képesek áttörésre, míg a többségében nehézlovas erők (vértes-dragonyos-
ulánus) rendelkeztek ezzel a képességgel. Ugyanakkor az amerikai polgárháború 
északi lovasságáról az mondható el, hogy a korszak legnagyobb tűzerejű, 
ugyanakkor mozgékony lovassága volt, ami így – az orosz és a francia lovassági 
modelltől is eltérően – alkalmas volt több száz kilométer mélységben az önálló 
tevékenységre és ott hatékony tüzérségi csapás mérésére, vagy magabiztos 
önvédelmi harc megvívására.  

A harci lehetőségben megmutatkozó eltérések tekintetében hasonló a 
különbség a későbbi korok gépesített hadviselésében alkalmazott közepes-és nehéz 
harckocsizó szervezetek, illetve könnyű harckocsizó és páncélozott felderítő 
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szervezetek között.85 A lovasság (a lovashadtestek) egyszerre tekinthetők a 
páncéloscsapatok és a légideszantcsapatok közös ősének86

 

. Ezért a különböző 
vértes lovasságok harcértéke közötti, eltérő vértezettségből és tűzerőből adódó 
markáns különbséget talán a második világháború harckocsi-kategóriáival vont 
párhuzamon keresztül mutathatjuk be a legérzékletesebben. Ezt az analógiát a 4. sz. 
táblázatban foglaltakkal támasztottuk alá. 

PÁRHUZAMOK A LOVASSÁGOK ÉS A HARCKOCSI KATEGÓRIÁK KÖZÖTT 
 4. sz. táblázat 

Alkalmazó állam Vértezet jellege Alkalmazott 
tűzfegyver  

Vértes 
lovasság 
jellege 

Párhuzam a 
harckocsi 
kategóriákkal 

Poroszország Csak fém sisak. Két pisztoly. Közepesnél alig 
nehezebb. 

„könnyű 
harckocsi” 

Oroszország Fém sisak és 
mellvért. 

Két pisztoly. Korlátozottan 
bevethető. 

„közepes 
harckocsi” 

Franciaország Fém sisak, mell- és 
hátvért. 

Karabély és két 
pisztoly. 

Áttörésre és 
közelharcra is 
alkalmas.  

„nehéz 
harckocsi” 

Észak-amerika - Ismétlőpuska, 
két ismétlőpisztoly 

Mélységi 
műveletre is 
alkalmas 

Liddel Hart/ 
Patton – féle  
harckocsicsoport 

 
A vértes lovasság és a harckocsi kategóriák párhuzamba állítása természetesen 
csupán gondolati játék, ami viszont a hadtudományban fontos szerepet játszó 
kombinatív és innovatív gondolkodás fejlesztésének egy lehetséges módja. Jelen 
esetben az összevetést mi annak a figyelembe vételével fogalmaztuk meg, hogy a 
vértes lovasság alaprendeltetése az áttörés volt. Ilyen módon a különféle, példaként 
felhozott harckocsi kategóriák harcértékét áttörő szerepkört feltételezve vizsgáltuk. 
Életszerű analógia lehet erre, hogy egy vértezettel nem rendelkező porosz lovasnak 
egy áttörő jellegű tömegroham esetén hozzávetőleg olyan esélye volt a sikerre, mint 
egy mozgékony, de védettséggel alig rendelkező könnyű harckocsinak. 
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