
PERJÉS GÉZA: MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS, NÉPESSÉG, 
HADSEREG ÉLELMEZÉS ÉS STRATÉGIA A XVII. SZÁZAD 
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(Értekezések a történeti tudományok köréből. Üj írás 29.) 

Perjés Géza legújabb munkája több szempontból is értékes 
és tanulságos számunkra. Már maga a módszer is figyelemre 
méltó; a szerző, szakítva a korábbi tudományos gyakorlattal, 
vizsgálódásait nem korlátozza egy tudományág területére. Mű
vének legfőbb értéke éppen a feldolgozás komplex módszerében 
rejlik, mivel munkáját a gazdaságtörténészek, az agrártörténé
szek, a statisztikusok, és a hadtörténészek egyaránt haszonnal 
forgathatják. A mű külön érdeme, hogy valamennyi tudo
mányág kutatója számos eredeti és értékes gondolatra bukkan 
a viszonylag kisterjedelmű, összefogottságában is sokatmondó 
monográfiában. 

A hadtörténészt nem éri váratlanul a szerző több újszerű 
gondolata, mivel fő mondanivalóját — annak a megállapítását, 
hogy a „methodista" elvek a gyakorlatban nem léteztek, s csu
pán későbbi katonai teoretikusok agyában születtek meg — már 
korábbi műveiben is hangoztatta. Meg kell jegyezni, hogy e kér
désben a legmesszebbmenőén egyet kell vele értenünk, s el kell 
vetnünk számos korábban tetszetősnek látszó elméletünket. 

Űj és meglepő eredményeket hoz viszont az agrártörténeti 
és történeti statisztikai kutatásoknak hadtörténelmi értékelése, 
az ellátás és a szállítás bonyolult mechanikusának ismertetése, 
továbbá a raktárrendszernek a stratégiára gyakorolt hatásának 
tudományos elemzése. 

Érdekes, bár bizonyos vonatkozásokban ellentmondásos 
gondolat az ún. „kritikus népsűrűség" és a hadsereg ellátása 
közötti kapcsolat. Meggondolkodtató a szerző azon állítása, hogy 
csupán a 45—50/kim2 népsűrűségű területek képesek a hadsere
gek eltartására (68—69. o.), ugyanakkor azonban világosan ki-
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derül, hogy a raktárélelmezés rendszere éppen ugyanezeken a 
területeken (Flandria, Németalföld, Itália, Franciaország stb.) 
válik általánossá. Itt úgy véljük a szerző nem számolt azzal a 
körülménnyel, hogy jóllehet egy-egy terület élelmiszertartaléka 
elméletben elegendőnek látszhatott a hadsereg ellátására, a 
gyakorlatban, elsősorban az élelem és takarmányrekvirálásban 
pótolhatatlan lovasság viszonylag csekély létszáma miatt, ez 
nem volt mindig megoldható. így a hadseregek a hadjáratok túl
nyomó többségében elsősorban saját élelmiszerforrásaikra, 
vagyis, a raktárakra támaszkodhattak csupán. 

A szűkre szabott terjedelem nem engedi meg, hogy Perjés 
Géza valamennyi értékes és tartalmas gondolatát a maguk mély
ségében kielemezzük, így arra kényszerülünk, hogy a hadtörté
nészek számára talán leglényegesebb XII. fejezetre „A stratégia 
válsága "-ra korlátozzuk vizsgálatainkat. 

Abban a szerzőnek feltétlen igazat kell adnunk, hogy a ko
rábbi hadtörténeti irodalom nem tudta a XVII—XVIII. századi 
stratégia „válságának" okait teljes alapossággal feltárni, s ab
ban is egyet kell vele értenünk, hogy ennek egyik magyarázatát, 
az ellátással kapcsolatos problémák elhanyagolásában fedezhet
jük fel. Perjés Géza ennyiben valóban az úttörő nehéz, és gyak
ran háládatlan feladatára vállalkozott, amikor kutatásai alapján 
igyekezett új magyarázatot adni a korszak stratégiai problé
máira. 

A szerző azonban, amikor minden korábbi elméletet el
vetve, szinte kizárólag az élelemellátás nehézségeiből kiindulva 
határozza meg a kor stratégiai válságának okait (163. o.) már 
kissé egyoldalúvá válik. Ez az egyoldalúság Clausewitz tételei
nek bírálatánál domborodik ki a legpregnánsabban. Perjés sze
rint a XVII—XVIII. századi háborúkat nem lehet tisztán dinasz
tikus, korlátozott célú háborúknak tekinteni, mivel a hadvezé
rek, terveikben ..kimondva, vagy kimondatlanul" továbbra is 
megvolt a szánlék „az ellenség haderejének megsemmisítésére, 
országának meghódítására, és háborús erejének megtörésére". 
Megvalósításukra legtöSbször viszont nem kerül sor, mivel „a 
stratégia eszközei hiányosak voltak hozzá" (168. o.). Ezzel az ál
lítással csak részben érthetünk egyet. Tény, hogy az élelemel
látás megoldhatatlansága gyakran elháríthatatlan akadályokat 
állított a hadvezérek útjába, ezek hatását azonban nem abszolu
tizálhatjuk. A szerző Clausewitzet bírálva, megfeledkezik a há
borúk jellegének döntő fontosságú kérdéséről. A késői feudaliz
mus háborúinak jelentékeny része, valóban korlátozott célú volt 
s egyáltalán nem az ellenfél teljes megsemmisítésére irányult. 
A hétéves háború folyamán pl. többször is előfordult, hogy Po-
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roszországot ellenfelei megkímélték a teljes pusztulástól, bár 
arra módjuk lett volna. 

Éppen a háborúk jellegének megváltozása alakította át a 
stratégiát a francia forradalmi és napóleoni háborúkban. Perjés 
egy másik kitűnő tanulmányában (HK 1963. 1. sz.) helyesen a 
vasutak feltalálása előtti időszakot logisztikai szempontból 
többé-kevésbé homogénnek tekinti. Stratégiailag viszont egyál
talán nem az! A háború célja az ellenség teljes megsemmisítése 
— ez 1814-ben és 1815-ben Napóleon leverésével meg is való
sult —, s nem pusztán részsikerek kivívása. 

A XVII—XVIII. századi stratégia kérdései, úgy véljük, 
ínég nincsenek lezárva. Perjés Géza megoldási kísérlete feltét
lenül biztató a továbbiakra nézve, annál is inkább, mivel a prob
léma egyik leglégenyegesebb oldalát világította meg. Nem vet
hetjük el azonban teljesen a korábbi elméleteket sem. Mind a 
háborúk jellege, mind az általuk nem említett egyéb magyará
zatok, pl. taktikai okok felvetése, s még hozzátehetnénk azt a 
tényt, hogy a lovasság szerepének háttérbe szorulásával a had
sereg több évszázadra elvesztette mozgékonyságát, s ezt csak a 
gépesítéssel találta meg ismét, lényeges szempontokat jelente
nek a kérdés teljes megértéséhez. Ehhez még további elmélyült 
kutatások szükségesek. Biztosak vagyunk abban, hogy Perjés 
Géza komoly tudományos felkészültsége, új tudományos ered
ményei a későbbiekben még közelebb hoznak bennünket e je
lentős hadtörténelmi probléma megoldásához. 

Rázsó Gyula 
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