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125 évvel ezelőtt halt meg a Napoleon elleni felszabadító háború 
egyik szervezője, a német egységért folytatott küzdelem kimagasló hőse, 
Gneisenau tábornagy. Életével és működésével foglalkoznunk kell a Had
történelmi Közlemények hasábjain, annál is inkább, mert kora egyik leg
jelentősebb katonai egyénisége volt, aki nagy kortársaival Scharnhorst-
tal1 és Clausewitz-zeP együtt nemcsak sikeres hadvezér, hanem egyike 
-a kor legnagyobb katonai gondolkodóinak is, és mint ilyen, hatalmas ér
demeket szerzett a modern katonai gondolat kialakításában. Gneisenau 
katonai tevékenységének jelentősége, életének maradandó eredményei el
sősorban abból a felismeréséből adódnak, hogy helyesen értékelte a nép
felkelés döntő erejét és ennek az eszmének első katonai teoretikusává 
vált. Hivatásos katona létére meglátta a népfelszabadító mozgalmakban, a 
szabadcsapatokban rejlő óriási, addig kellően fel nem használt lehetősé
geket és Scharnhorsttal együtt éppen ezekre az önkéntes népi ellenállási 
mozgalmakra támaszkodva építette fel azt a hadsereget, melynek végül is 
fontos szerepe volt Németország felszabadításában. Engels Gneisenaut „a 
szabadcsapatok teoretikusának, filozófus franktiőrnek"3 nevezte. 

Ez a rövid megemlékezés természetesen nem foglalkozhat Gneisenau 
elméleti és katonai tevékenységének teljes értékelésével. Még kevésbé 
merülhetünk bele a porosz hadsereg újjászervezésének a hadtörténész 
számára még oly érdekes kérdéseibe sem, csupán annyit tehetünk, hogy 
-Gneisenau életének és tevékenységének vázlatos ismertetése mellett — 
ez is szükséges, mivel a lexikonok gyér adatain kívül egyáltalán nem je
lent, meg magyarnyelvű ismertetés — elsősorban a szabadcsapatok és a 
néphadsereg szerepének problémáit vetem fel röviden. 

Mielőtt Gneisenau életének és tevékenységének vázolásához hozzá
látnánk, pillantást kell vetnünk a korabeli porosz hadsereg helyzetére. 

i Scharnhorst, Gerhardt (1755—1813) porosz tábornok, a porosz hadsereg 
újjászervezője, az 1813-as felszabadító háború egyik szervezője és végrehajtója. 

s Clausewitz, Carl von (1780—1831) porosz tábornok és hazafi, a modern 
katonai elmélet egyik megteremtője. Főműve: A háborúról. 

3 Marx—Engels—Lenin—Sztálin: Zur deutschen Geschichte. Berlin 1954. 2. 
köt. 26. o. 
1̂6 Hadtörténelmi Közlemények 3—4. sz. — 125/1 
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Poroszország ekkor — legalább is látszólag a legerősebb, „a legkatoná-
sabb" európai nemzetek egyike. A hadsereg szervezete és felépítése tel
jesen a nagyfrigyesi hagyományokon alapszik. Poroszországban a hadse
reg irányítja az államot. „Poroszország" — írja 1788-ban Mirabeau4 „nem 
állam, melynek hadserege van, hanem egy hadsereg, amely meghódította 
az államot".5 Az államon belül akárcsak a hadseregben a földbirtokos 
osztály, a junkerek játsszák a vezető szerepet. Polgári származású tisztek 
csak a tüzérségnél szerepeltek nagyobb számban (Scharnhorst). A katoná
kat toborzással, kényszerrel, vásárlással, stb. gyűjtötték össze. Ilyen, 
hadseregben természetesen a vakfegyelemnek kellett uralkodnia. A szel
lemre jellemző II. Frigyes mondása: „A katona jobban féljen a káplár 
botjától, mint az ellenség golyójától".6 Természetesen ez a hadsereg csak 
merev, zárt alakzatban tudott harcolni. Nyíltabb formációk esetén fenn
állt a szökés veszélye, az erőszakkal egyenruhába bújtatott, agyon boto-
zott katonák minden alkalmat megragadtak arra, hogy megszabaduljanak 
a szolgálattól. 

Európa az ancien régime alkonyatának fényében sütkérezett. Mint 
minden társadalmi és kulturális jelenségre, a háborúkra is rányomta bé
lyegét a kor szelleme. A hadviselést a tiszta matematika szabályai alakí
tották. Bülow porosz tábornok például a háborút egyszerűen alkalmazott 
matematikának tekintette, melynek célja nem az ellenség megsemmisí
tése, csak — lehetőleg ütközet nélkül, pusztán manőverek segítségével — 
olyan helyzetbe való kényszerítése, hogy ez belássa ellenállásának értel
metlenségét. 

Ebben az „idillikus" világban született 1760. október 27-én August 
Wilhelm Neithardt von Gneisenau. Érdekes, hogy mint a többi nagy po
rosz reformer és hazafi, ő sem porosz származású. Elszegényedett osztrák 
nemesi családból származik. Atyja, Von Neithardt a szász hadsereg tüzér 
hadnagya7 volt. Anyja 1761-ben — egy menekülés viszontagságai követ
keztében életét veszti. Sokkal több eseményt nem tudunk az ifjú Gnei
senau életéből. Első megbízható adatunk 1777-ből adódik, amikor beirat
kozik az erfurti egyetemre, de ismeretlen okokból hamarosan félbesza
kítja tanulmányait. Nem sokkal ezután atyja példáját követve, maga is 
katona lesz; egyelőre az osztrák hadseregbe lép be. 1779-ben véget ér a 
bajor örökösödési háború, a fiatal kadett feleslegessé vált az osztrák had
seregben, ezért egy törpe fejedelemség, az ansbach—baireuthi őrgróf szol
gálatába áll. Ez több korabeli német fejedelem példáját követve, katonáit 
„albérletbe" adja az angoloknak az észak-amerikai háborúba. Gneisenau 
is megjárta ezt az utat, mely bár rövid ideig tartott, mégis mély benyo-

* Mirabeau, Gabriel Honoré de (1749—1791) francia politikus, a franJcia for
radalom egyik legnagyobb szónoka. 

5 Görlitz.Walteri Der deutsche Generalstab. Franfurt 1950. 10. o. 
e TTo. 19. o. 
7 A Gneisenau nevet csak később vették fel. Gneisenau felsőausztriai vár

ról, amely egyidőben a Neithardt-család birtoka volt. 
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mást tett .a fiatal katonára. £z volt az első alkalom életében, hogy sza
badságát, függetlenségét védő néphadsereggel találkozzon. Ez a találko
zás egész é] étére meggyőzte őt arról, hogy a népfelkelés erejével a legkép
zettebb zsoldosok sem tudnak hathatósan szembeszállni. Megismerte Gnei
senau az amerikai hadsereg új, lazább, hajlékonyabb harcalakzatát is, 
moly előfutárja volt a nagy francia forradalom tömeghadserege szaba
dabb, kötetlenebb harcmódjának. Ez a rugalmas, könnyen irányítható 
harcrend természetesen jobban alkalmazkodott a terep nehézségeihez és 
döntő fölényben volt a vonaltaktika mértani szabályai alapján küzdő an
gol csapatok felett. 

Ezeket a tanulságokat azonban Gneisenau még sokáig nem haszno
síthatta. Németországból hazatérve memorandumban foglalkozik az ame
rikai háború tapasztalataival, az uralkodó azonban válaszra sem mél
tatja. Az irat másolatát II. Frigyes porosz királynak is elküldi. II. Frigyes 
neve még( olyan vonzóerőt jelentett, a porosz hadsereg nimbusza még 
olyan fényében ragyogott, hogy Gneisenau is szívesen állt porosz szolgá
latba (1785.). Abban is reménykedik, hogy II. Frigyes fel fogja majd 
használni az ő javaslatait a porosz hadsereg megreformálásában. 

Keservesen csalódik. Nem kerül vezérkari beosztásba, gyalogos had
nagy, majd kapitányként nyomorúságos anyagi körülmények között kis 
porosz városok helyőrségeiben kénytelen életének jelentős részét eltöl
teni. 179'3-ban résztvesz a lengyel hadjáratban, majd 1796-ban megnősüJ, 
felesége Caroline von Kottwitz, egész életében hűséges társa lesz. Egyre 
nyomorúságosabb anyagi körülmények közé jut — számos gyermeke szü
letik — de ennek ellenére sem süllyed a szokásos porosz tiszti élet unal
mas kilátástalan mocsarába. Állandóan foglalkozik katonai, politikai és 
művészeti kérdésekkel, mintegy felkészül életének „nagy időszakára". 

Ez a húsz év döntő változást hoz a történelemben, és forradalmasítja 
a háború és a hadvezetés alapelveit is. A XVIII. század dinasztikus hadi
játékai megszűnnek. A francia nép már nem uralkodója szeszélyeiért 
harcol, hanem saját hazáját védi a rátámadó ellenséggel szemben. Ez ter
mészetesen döntően befolyásolja az egész hadviselést. Az új francia had
sereg népfelkelés volt, mely „rugalmasan tudott feltámadni olyan veresé
gek után is, melyek egy zsoldos hadsereg halálát jelentették volna'.'.8 

A Nagy Frigyes iskolájában nevelkedett tábornokok nem tudtak evvel 
a hadsereggel mit kezdeni. „Békét kell kötni a franciákkal, bolondokkal 
az ember sohasem készülhet el, jelentette ki 179'3-ban rezignáltán a po
rosz hadsereg parancsnoka, Hohenlohe-Ingelfingen herceg''.9 

A francia forradalom szelleme Poroszországra is áthat. Számos 
tiszt, így elsősorban Scharnhorst sürgős reformokat javasol, hogy a 
porosz hadsereg is felvehesse a versenyt a franciákkal. 1797-ben maga 
a király, III. Frigyes Vilmos is leszögezi, hogy a francia forradalom-

8 Görlitz: i. m. 26. o. 
9 UO. 

16* 
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nak hatással kell lennie a porosz hadsereg újjászervezésére. A had
sereg szerinte beteg, legyengült szervezet, melyet meg keli erősíteni. 
Lépéseket tett a jobbágyság eltörlésére is. Ezek a tervek azonban 
a reakciós körök ellenállása miatt nem valósulhattak meg. Ugyanígy 
kudarcot vallottak Scharnhorst és Massenbach10 tervei is. A porosz 
társadalom és a hadsereg is tehetetlenül sodródott az 1806-os katasz
trófa felé. 

1806-ban Jena és Auerstedt mezőin teljesen elpusztult a porosz 
hadsereg. Napóleonnak ezután már könnyű dolga volt Poroszország
gal szemben. Az ütközetben Gneisenau is résztvett. A vereség után 
hosszú emlékiratban foglalkozik a katasztrófát előidéző okokkal, a 
legfigyelemreméltóbb megállapítása talán az, hogy a vereség után is 
lehetséges a további ellenállás úgy, hogy a győztes francia sereg háta 
mögött a lakosság támogatását felhasználva, „új Vendée"-tu kell szer
vezni és ezzel lehetővé tenni a porosz csapatok ellenállását.12 Ebből a 
kijelentéséből nyilvánvaló, hogy Gneisenau helyesen értékelte a par
tizánmozgalom, a népfelszabadító harcok jelentőségét. 

Bár gyakorlatilag Poroszország már elvesztette a háborút, ez azért 
tovább folyik. A nemzeti erők Kelet-Poroszországban gyülekeznek. 
Gneisenaut őrnaggyá léptetik elő és kinevezik Kolberg parancsnokává. 
A várat hősiesen védi a túlnyomó francia sereggel szemben és ezzel 
neve egész Németországban híressé válik. Kolberg védelménél is hű 
marad régi alapelveihez, szorosan együttműködik a hazájukat védő 
városi polgárokkal és segítségükkel sikerül is a város megvédése. Itt 
tűnik fel a német szabadcsapatok későbbi legendás vezére, Schill. 
Gneisenau a város hősies védelméért alezredesi rangot és a „Pour le 
Mérite rendet kapja. 

Az 1807-es tilsit-i béke területileg és gazdaságilag egyaránt súlyos 
csapást jelentett Poroszország számára. Lenin így ír a béke következ
ményeiről: „Amikor I. Napoleon 1807-ben Poroszországot rákényszerí
tette a tilsit-i békére, a Hódító szétverte a németek seregeit, elfog
lalta a fővárost és a nagyobb városokat, megszervezte saját rendőr
ségét, kényszerítette a legyőzötteket, hogy kisegítő hadtesteket adja
nak nekik újabb rablóháború viselésére, szétdarabolta Németországot, 
szövetséget kötött egyes német államokkal, más német államok ellen. 
S a német nép mindennek ellenére még az ilyen béke után is állta 
a sarat, össze tudta szedni erejét, talpra tudott állni és ki tudta vívni 
a jogát a szabadságra és önállóságra."13 

io Massenbach, Christian (1758—1827) porosz ezredes és katonai író. Az 
1806-os jenai vereséget részben az ő téves intézkedései idézték elő, ezért kegy
vesztett lesz és a hadseregből is eltávolítják. 

n* Vendée — nyugat-franciaországi megye. A francia forradalom idején 
ellenforradalmi megmozdulások színhelye. 

12 Hauer: Blücher, Jorck, Gneisenau. Berlin 1932. 428. o. 
i3 Lenin művei 27. köt. 151. o. 
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i 
Poroszország Stein,14 majd Hardenberg15 vezetése alatt rálépett a 

polgári haladás útjára. A porosz nemesség egyes képviselői jól látták, 
hogy csak bizonyos reformok árán vehetik fel a versenyt Francia
országgal, csak ezek segítségével nyerhetik meg maguknak' a poroísz 
népet a Napoleon elleni harcra. Reformjaik között a legjelentősebb 
a jobbágyság felszabadítása volt. Természetesen a hadsereg is gyöke
res átalakításra szorult. Scharnhorst, Boyen és Gneisenau a reform
törekvések lelke. Scharnhorst a hadsereget nem a király szolgájának, 
hanem a nemzet támaszának tekintette. Első reformtervezetében még 
olyan forradalmi intézkedések szerepeltek, mint a tisztségek válasz
tás útján történő betöltése. Ezt természetesen a porosz társadalom 
adott körülményei között nem lehetett megvalósítani. A véderőrefor-
mok azonban így is rendkívül jelentősek. Az abszolút monarchia ál
landó hadseregéből, amely kis létszámú, jól kiképzett zsoldosokból tevő
dött össze, a francia forradalom népfelkelésének mintájára, a porosz 
hadsereg is a reformok hatására sorozáson alapuló, általános védköte
lezettség alapján álló hadsereggé vált, és ezzel mintájául szolgált a 
későbbi hadseregeknek is. Itt nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
porosz társadalom speciális adottságait. Jóllehet ez a hadsereg a nép
ből tevődött össze, az általános védkötelezettség alapján állt és fenn
állásának első szakaszában haladó volt, mivel hazája felszabadításáért 
harcolt, később éppen szervezettsége és magas harckészültsége folytán 
a reakciós porosz államvezetés hódító terveinek engedelmes eszközeivé 
vált. Ennek ellenére azt kell mondanunk, hogy a nagy porosz patrió
ták, Scharnhorst és Gneisenau azzal, hogy a francia forradalom haladó 
eszméinek hatására átalakították és modernizálták a porosz hadsere
get, feltétlenül haladó szerepet játszottak a történelemben. 

Helyesen ismerte fel Gneisenau a népfelkelés és a partizánháború 
fontosságát is. Ö volt a partizánháború első katonai teoretikusa is-
Nézeteit részletes emlékirat formájában juttatta el az uralkodónak, 
terve azonban a reakció ellenállása következetében nem valósulhatott 
meg. Jelentős mértékben újjászerveződött a vezérkar is. Mivel ezidő-
ben, mint tudjuk, Poroszország francia ellenőrzés alatt állt, szükséges 
volt, hogy az átszervezést titokban tartsák. Ezért a vezérkar funkcióit 
betöltő szerv a hadügyminisztérium egyik alosztályává vált. Maga a 
minisztérium egyébként két osztályból tevődött össze: az általános had
ügyi osztályból (Allgemeines Kriegsdepartment) mint a hadvezetés és 
a katonai gazdasági osztály, (Militärökonomie-department); mint a katonai 
közigazgatás legfőbb szerve. Az általános hadügyi osztály három 

14 Stein, Karl (1757—1831) porosz államférfi, a porosz reformok megterem
tője. Francia nyomásra száműzik. Oroszországba emigrál. 1808 után már nem 
játszik aktív politikai szerepet. 

15 Hardenberg, Karl August (1780—1822) porosz államférfi, Stein reform-
Dolitikájának folytatója. Nem olvan következetes mint elődje, inkább a ne
messég érdekeit szolgálja. 
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alosztályra tagozódott: 1 személyügyi alosztály,16 2. a tulajdon
képpeni vezérkar, 3. a haditechnikai alosztály,16 ennek az élén állott 
Gneisenau. Az általános hadügyi osztály Scharnhorst irányítása alatt 
dolgozott, aki így gyakorlatilag a hadügyminiszter szerepét töltötte be. 

Gneisenau Kolberg hősies védelme után egyre nagyobb szerepet 
játszik a porosz hadsereg újjászervezésében. 1809-től az erődítések fel
ügyelője, majd a műszaki csapatok parancsnoka lesz. 1810-ben megbízták 
a sziléziai felkelő parasztok „lecsendesítésével", ezt a kényes feladatot 
sikeresen és a parasztság érdekeinek szem előtt tartásával oldja meg. 

1809-ben a francia—osztrák háború úgy látszott meghozza a felszaba
dulás lehetőségeit Poroszország számára is. A reformpárt hívei — 
így Gneisenau is — az osztrákokkal való szövetséget sürgetik. Schiil 
őrnagy még ennél is tovább ment, szabadcsapatot szervezett és saját 
kezdeményezésére felvette a harcot a franciák ellen. A túlnyomó erő 
azonban hamarosan leveri és Stralsundban kivégzik a porosz szabad-
ságlhőst. Az időpont még nem jött el Poroszország felszabadítására. 
Ausztria túlságosan gyenge volt ahhoz, hogy Napoleon hatalmával 
szemben megállhassa a helyét és Poroszország maga sem volt még 
abban az állapotban, hogy eredményesen meg tudott volna küzdeni 
Franciaországgal. A német nép még nem állott egységesen a Napoleon 
ellen küzdők táborában. Itt nem szabad egy tényt figyelem nélkül 
hagyni; bár Napoleon hadjáratai hódító jellegűek, végső fokon aka
dályozói Németország egységesítéséneik, a francia megszállás mégis 
bizonyos könnyítéseket jelentett a német nép számára is. A francia 
hadsereg ugyanis sokkal haladóbb, modernebb társadalmi rendet, refor
mokat hozott magával az elavult feudális német államokba. Ezekben az 
első években még a gazdasági nehézségek (blokád) sem éreztették any-
nyira hatásukat, mint később. Napoleon sem kívánt még egyelőre 
túlságosan sok német segédcsapatot hódító hadjárataiban. Mindezek az 
ellentmondások csak később, különösen az 1812-es oroszországi hadjá
ratban csúcsosodtak ki. Ezért nem volt meg a lehetősége annak, hogy 
Németországot egységesen szembeállítsák a napóleoni hódító politi
kával. 

Az osztrák háború győzelmes befejezése után Napoleon Poroszor
szágban is „rendet" akart csinálni, és ezért arra kényszerítette a ki
rályt, hogy száműzze a franciák ellenségeit. A legtöbben, így Stein és 
Clausewitz is Oroszországban keresett menedéket, amely mint a leg
hatalmasabb szárazföldi hatalom, egyedüli méltó ellenállása volt Fran
ciaországnak. 

Gneisenaunak is távoznia kell. Titkos diplomáciai küldetésben be
utazza Angliát és a skandináv államokat. Meg akarja nyerni ezeket 
egy Franciaország elleni szövetség és egy európai partraszállás gon
dolatának. Ez a küldetése nem járt sikerrel, Napoieon ellenfelei még 

« Görlitz: i. m. 1. táh. 
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nem merik megkockáztatni a kontinens elleni támadást. Poroszországba 
visszatérve a közügyektől távol, visszavonultan él. Anyagi nehézségei 
és személyes biztonságának hiánya állandóan súlyos helyzeteket terem
tenek számára. Minden percben várja letartóztatását. 

Időközben Napoleon felkészül legnagyobb méretű hódító hadjára
tára Oroszország ellen. Európa csaknem minden népét összefogja óriási 
hadseregében. Poroszországnak is segédcsapatokat 'kellett adni a vál
lalkozáshoz. A porosz junkerek nagyrésze szívesen vette a hadjáratot, 
mert területi és egyéb nyereségekre akart szert tenni. Az igazi patrió
ták azonban — mint Gneisenau is jól látták, ha Napoleon győz, az 
utolsó remény is elvész Németország felszabadítására. Gneisenau is 
elhagyja Poroszországot és Kutuzov hadseregéhez csatlakozik. Tevé
keny szerepet játszik az 1812-es honvédő háború haditerveinek kidol
gozásában. Terve nem tökéletes, az oroszországi viszonyok hiányos is
merete következeiében számos téves megállapításra jut. így pl. a Duna 
vonalán akarta a francia hadsereget feltartóztatni, ami azonban az 
akkori erőviszonyok mellett lehetetlen feladat volt. 

Oroszországot elhagyva Svédországba, majd ismét Angliába uta
zik, hogy szövetségeseket keressen, akik egyesült erővel Észak-Német
országban partraszáHnának és ezzel elvágnák Napoleon utánpótlási 
vonalait. Ez a terve is kudarcot vallott; sem az angolok, sem a svédek 
nem voltak hajlandók Napóleont a kontinensen megtámadni. 

Az 1812-es honvédő háborúban az orosz nép döntő győzelmet ara
tott Napoleon hadserege felett. Ezzel teljesen megváltozott a nemzei-
közi helyzet is. Lehetségessé vált Németország felszabadítása és Napo
leon teljes legyőzése is. Ezt a tényt még Yorck tábornok, a porosz 
reakció egyik tipikus képviselője is kénytelen volt elismerni, aki 1313 
januárjában, mint az Oroszországban harcoló porosz hadtest parancs
noka, saját kezdeményezésére fegyverszünetet köt az oroszokkal. Kelet-
Poroszország is felkel Napoleon ellen és, nemsokára orosz és porosz 
csapatok együtt kelnek át a Visztulán 1813 elején felvetődött egy, az 
oroszok oldalán harcoló, porosz légió felállítása is, ennek a vezetője 
Gneisenau lett volna. Ez a terv a körülmények másirányú változása 
következtében nem valósul meg. 

Eljött az idő Németország felszabadítására. A porosz király és a 
feudális nemesség kénytelen engedni annak az egyre általánosabbá 
váló sürgetésnek, hogy fegyverrel szabadítsák meg az országot, a napó
leoni iga alól. Gneisenau ismét katonai szolgálatba lép. Először a své
dekkel együttműködő Észak-Németországban felállítandó hadtest pa
rancsnokává szemelik ki, ez a hadtest azonban akkor még nem volt 
meg és később sem állították fel. Gneisenau ezt a megbízást nem fo
gadta el, helyette Blücher hadseregéhez került. Itt gyakorlatilag a 
vezérkari főnöki teendőket látta el, mivel Scharnhorst tulajdonképpen 
— ha nem is hivatalosan — hadügyminiszter szerepét töltötte be. 
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1813 ragyogó győzelmeinek tervét Scharnhorst és Gneisenau közö
sen dolgozta ki. Alapelvük a „megosztott felvonulás és egyesített csa
pás" napóleoni elve volt, melyet később Moltke is döntő sikerrel alkal
mazott. 

Az 1813-as hadtest részletes leírásával természetesen nem foglal
kozhatunk. Gneisenau szerepléséről is csak egész röviden emlékezhe
tünk meg. Scharnhorst halála után (1813 június) Gneisenau veszi át 
a szerepét. Ö lesz a Napoleon elleni harc egyik fő mozgatóereje. Most 
végre olyan helyzetbe került, hogy képességei maradéktalanul érvé
nyesülhettek. Blücher tábornok jó lovas tiszt, de elméletileg teljesen 
képzetlen katona volt, aki teljesen szabadkezet biztosított Gneisenau 
lángelméjének. Gneisenau taktikai és stratégiai elképzelései kora leg
magasabb katonai színvonalán mozogtak. Ha nem is érte el Napoleon 
zsenialitását, ennek ellenére szívós, kitartó, alapos munkájával, széles
körű katonai ismereteivel gyakran sikerült Napoleon fölé kerekednie. 
Sokat tanult Napóleontól is. Sikeresen ismerte fel annak a napoieoni 
mondásnak lényegét, hogy „a háború alapelvei ugyanazok, mint az 
ostromé. A tüzet egy pontban kell koncentrálni és. mihelyt az áttörés 
megvan, az egyensúly (az ellenségé) megtört és a többi már semmi."17 

Gneisenau helyesen ismerte fel a döntő ponton való támadás lénye
gét, ez különösen a lipcsei és a Waterlooi csatáknál szembetűnő. Gnei
senau Napoleon tanítványának bizonyult a döntés minden eszközzel 
való keresésében is. Ez különösen az 1814-es franciaországi hadjárat
ban mutatkozott meg, amikor szinte elsősorban az ő erélye és kitar
tása vette rá a habozó, bizonytalankodó uralkodókat, hogy hadseregeik 
keljenek át a Rajnán és törjenek be Franciaországba. A hadjárat, mint 
tudjuk, döntő sikert hozott, Napoleon vereséget szenvedett és trónját 
is elvesztette. 

Döntő szerepet játszott Gneisenau Napoleon visszatérési kísérleté
nek leverésében is. A Waterlooi ütközetet nagyrészt az ő erélyes intéz
kedései nyerték meg. Bár a franciák Lignynél súlyosan megverték a 
porosz csapatokat, Gneisenau a visszavonulás irányát úgy szabta meg, 
hogy az közel legyen a Waterloonál állást foglaló angol csapatokhoz, 
és így a porosz csapatok a döntő pillanatban az erősen szorongatott 
Wellington segítségére mehettek. Az angol és porosz hadsereg együtt
működése azután döntő győzelmet eredményezett. 

A háború győzelmes befejezése nem oldotta meg a problémát 
Gneisenau és a porosz hazafiak nagy része arra számított, hogy a 
király belátva az abszolút kormányforma tarthatatlanságát, alkotmányt 
fog adni népének. Ez azonban nem következett be, az 1815 utáni évek 
a „Szent Szövetség" korszaka a reakció győzelmét jelentette az euró
pai politikában. Természetes, hogy ilyen körülmények között a „jako
binus" Gneisenaura már nem volt szükség. Igyekeztek az udvarból el-

» Llddei Hart, B. H.: A strategy of indirect approach. London 1946. 109. o. 
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távolítani, szavának már nem volt jelentősége. Az újonnan szerzett 
rajna-westfáliai terület katonai parancsnokává nevezték ki. Ez mintegy 
száműzetés volt Gneisenau számára. A porosz udvarban félig gúnyo
san, félig félve Gneisenau koblenzi főhadiszállását „Wallenstein tábo
rának" nevezték. Féltek attól, hogy ő is az uralkodó ellen támad. Ez. 
a félelmük azonban alaptalan volt. Gneisenau nem volt forradalmár, 
nem akarta az államot fegyveres erővel megdönteni. Tettereje sem 
volt a régi. 1816-ban csalódott, megtört emberként befejezi aktív ka
tonai szolgálatát. Jóllehet grófi címet kapott és 1825-ben — a Wa
terlooi csata tizedik évfordulóján tárbornaggyá nevezetek ki, ez nem 
jelentette számára a teljes rehabilitálást. Életének hátralevő éveit som-
merschenburgi birtokán töltötte. Utolsó éveiről nem sokat tudunk, 
több, inkább közvetett bizonyítékuk van arról, hogy kapcsolatot tar
tott fenn az orosz dekabrista mozgalommal. Nézetei egyébként is szá
mos pontban megyeztek a dekabrista mozgalom nemesi forradalmárai
nak elveivel. Sem ő, sem ezek nem voltak forradalmárok a szó mai 
értelmében, nem ismerték a nép erejét, céljaik elérésében nem is tá
maszkodtak rá. Ez volt a fő olka annak, hogy Gneisenau életének 
utolsó éveiben magára maradt, elszigetelődött. Célja nem a királyság 
megdöntése, hanem ennek haladóbb polgári demokratikus alapra való 
helyezése volt. 

1831-ben — utoljára ismét aktív szolgálatba lép. A lengyel fel
kelés, mely az oroszok ellen irányult, megmozgatta Poroszországot is. 
Gneisenaut nevezték ki a keleti határon felvonuló porosz hadsereg fő
parancsnokává. Vezérkari főnöke Clausewitz. Katonai beavatkozásra 
nem került sor, Gneisenau nem is sokáig viselte ezt a tisztséget: 1831 
augusztus 23-án kolerajárvány áldozatául esett. 

Gneisenau egyénisége mély benyomást tett kortársaira és az utó
korra egyaránt. Gyors felfogóképessége, világos, tiszta ítélőképessége 
erős akarattal és viharosan heves vérmérséklettel párosult. Töretlen 
erélye minden nehézségen átsegítette. Meg volt benne a vezérkari tiszt 
„kötelező"' szerénysége is. Nem az volt számra a fontos, hogy előtérbe 
kerüljön, hanem az, hogy az általa képviselt ügy diadalmaskodjék. 
Ezért vonul nyugodtan háttérbe pl. Blücherrel szemben is, aki pedig 
elismerte érdemeit. Amikor az oxfordi egyetem díszdoktorává válasz
tották, Blücher így szólt: „ha én doktor vagyok, akkor Gneisenau leg
alábbis patikus, ő készítette a porokat."18 

Tehetsége elsősorban szervezőképességében nyilvánult' meg, ő a 
modern vezérkari tiszt típusának egyik megtestesítője. Kitűnő straté
giai érzéke volt. Felvonulási tervei és ezek végrehajtásai is mintasze
rűek. Mint hadvezér minden idegszálával a döntést kereste, mert koc
káztatni, elgondolásai — pl. a bekerítés gyakori alkalmazása ma is 

18 Gneisenau. Neithardt von. Schriften von und über Geneisenau Berlin. 1954. 
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sok tanulságot rejtenek magukban nemcsak a hadtörténész, hanem a 
katona számára is. Legnagyobb hibája politikai tájékozatlanságában 
volt. Bár a reformok őszinte híve és jól látja azt, hogy Németország 
sorsa azon fordul meg, sikerül-e a polgári átalakulást végrehajtania, 
sokszor nem látja tisztán a feladatokat. Nem ismeri fel pl. azt, hogy 
1812-ig nincs lehetőség Napoleon elleni sikeres fellépésre. Túlbecsülte 
a saját királyának és porosz nemességének reformszándékait is. Ez 
a tévedése később egész életére, s pályafutására visszaihatot. Egyéni 
sége, bár lényegesen kisebb mértékben, magában hordozta a későbbi 
német katonák legnagyobb hibáját, politikai közömbösségét és az ural
kodó rendszer iránti túlságos ragaszkodást is. 

Gneisenau egyénisége, becsületes, kitartó ragaszkodása hazája és 
népe érdekeihez, bátor, tetterős szelleme kivívta magának nemcsak a 
kortársak, hanem az utókor elismerését is. Ezért méltán sorolhatjuk 
Gneisenaut nemcsak a német, hanem az egyetemes hadtörténelem ki
magasló, követésre méltó alakjai közé. 

Rázsó Gyula 


