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Absztrakt: 

Buda 1686-os sikeres bevételekor a Lotharingiai Károly vezette ke-
resztény koalíciós csapatok mögött még nem állt egy állandó jelleggel 
működtetett katonai ellátó szervezet, a vállalkozás mégis sikerrel járt. 
Bő 150 évvel később Károly főherceg haderőreformja életre hívott egy, 
a hadseregbe betagozott ellátó szolgálatot, a Napóleon ellen indított 
támadás mégis sikertelen volt. Jelen cikk próbálja megvilágítani a 
hadellátás mikéntjét, jellemzőit a két korszakban. 
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Abstract: 

The Christian army led by Duke of Lorraine was not supported by pro-
fessional transport units, but the siege of Buda was successful. About 
150 years later organising a military supply unit was a part of Archduke 
Charles’ military reform. After all the Habsburg army lost the war 
against Napoleon in 1809. Main purpose of my thesis is to enlight at-
tributes of the used supply methods in the aforesaid eras. 
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Bevezetés 

A két éra kiválasztása nem volt véletlenszerű, ugyanis hadtörténeti 
szempontból mindkettő egyfajta átmeneti időszaknak számít. Ez alatt 
a 17-18. század fordulóján történő létszám-megugrásra és az ezzel 
járó hadellátási problémára kell gondolni, valamint arra, hogy nagyjá-
ból száz évvel később a csapatok megnövekedett menetteljesítménye 
ismét a mai értelemben vett logisztikai nehézségeket vonta magával.  

Bécs sikertelen ostroma (1683) és a karlócai béke éve (1699) közötti 
időszak, azon belül Buda visszavétele (1686) nem kezelhető mérföld-
kőként a Habsburg Monarchia hadellátási szervezettörténetében. En-
nek ellenére, mivel az állam hadellátási szervezete ekkor még ideigle-
nes volt és mégis nagyfokú szervezettséget mutatott, érdemesnek tűnt 
egy részletesebb vizsgálatra. A primer források relatíve nagy száma 
mindezt tovább erősítette. 

A második korszakot Habsburg-Lotharingiai Károly főherceg 1809-
es hadseregreformja indokolta. A reform célja a császári és királyi had-
erő átszervezése napóleoni mintára. A változás a haderő eszközpark-
ját nem, de ellátásának szervezeti hátterét nagyban érintette.  

A cikknek egy célja van: bemutatni a Habsburg csapatok hadellátá-
sának mikéntjét ebben a két időszakban, rámutatva azokra az ele-
mekre, amelyek újak, és azokra, amelyek nem változtak. Amit kevéssé 
érintek: a Landwehr2 és a magyar nemesi felkelés3 hadellátása. Ennek 
oka az, hogy mindkettő saját maga volt köteles gondoskodni a felsze-
relésről, ellátmányról stb., nem pedig egy központi szerv volt ezért fe-
lelős. Végül pedig meg kell jegyeznem: a tüzércsapatok saját eszköz-
parkkal rendelkeztek a szállításhoz, amelyet ebben a cikkben szintén 
nem vizsgálok. 

  

                                                           
2  Károly főherceg hívta életre, lásd a vonatkozó alfejezetet. 
3  Az insurrectio tkp. a személyes hadba szállás kötelessége minden magyar ne-

mest érintett. Ez volt az az államalapításig visszanyúló kiváltság, amiért cserébe 
nem volt köteles adót fizetni. Ezt a szokást lényegében már Luxemburgi Zsigmond 
(ur. 1395-1437) idején sem lehetett érdemben betartatni.  
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A Budát ostromló Habsburg/császári főerők ellátása 
1686-ban 

A kor hadellátásának intézményi háttere 

A mohácsi csatavesztés (1526. augusztus 29.) utáni évtizedekben 
állandósultak a harcok a Magyar Királyság területén. A 16. század kö-
zepére kiépülő török elleni védelmi rendszer, valamint a hadműveletek 
irányítására állította fel I. Ferdinánd magyar király (ur.: 1526-1564) az 
Udvari Haditanácsot (Hofkriegsrat) 1556-ban. [1: 108] A konkrét fel-
adat a katonaság toborzása és felszerelése, valamint a végvárak kar-
bantartása és hadianyag-ellátásának megszervezése volt. A toborzás 
ma már egy teljesen önálló feladatkör, tehát a mai értelemben vett 
hadellátáshoz képest sokkal bővebb feladatkörrel bírt az említett szer-
vezet. 

Közigazgatási szempontból a Magyar Királyság maradék területe a 
16. század végére hat főkapitányságra oszlott, amelyek gazdasági 
szervezetekként is működtek. A problémát az jelentette, hogy a pénzt 
másik ’kormányszerv’, az Udvari Kamara kezelte. Mivel tehát a Hadi-
tanács nem tudott egy saját, erre a célra elkülönített keretből gazdál-
kodni, a katonák zsoldjának folyósítása nagyon sokszor akadozott, ké-
sett. A Buda visszavételét megelőző egész évszázadra jellemzőek vol-
tak az ellátási nehézségek. Pápán a helyőrség 1571-ben mindenét zá-
logba adta, amit tudott, hogy élelmet vásárolhasson. Hasonlóról szá-
mol be a szalónaki őrség 1620-ban, és még hosszan lehetne folytatni 
a sort. [2: 140-141]  

Központi ellátásról ekkor még nem beszélhetünk: a katona a kapott 
zsoldból egyénileg gondoskodott magáról (egyedüli kivételnek a tüzér-
ség lőszere számított). Ez a 15. század vége óta létező szokás volt, 
ám az azóta eltelt kétszáz évben jelentősen megváltoztak a katonapo-
litikai viszonyok,4 illetve a hadviselés maga igencsak más képet muta-
tott (kézi tűzfegyverek rohamos terjedése, harceljárások megválto-
zása, létszámok megugrása5 stb.) 

                                                           
4  Példa: az Oszmán Birodalom területi gyarapodása a Magyar Királyság kárára 

megteremtett egy állandó hadszínteret a Kárpát-medencében. 
5  Példa: Ausztria hadereje a 30 éves háború végén kb. 40 000, 1702-ben: 105 000 

fő segédcsapatok nélkül. [2: 122] Későbbi, de nagyon tanulságos adat a francia 
kézifegyver-gyártó központból, St. Etienne-ből: „…a régi rezsim alatt 10 000 és 
26 000 között volt az évi termelés. Ez 1794 és 1796 között 56 600-ra ugrott, míg 
csúcsát 1810-ben 97 000 fegyver kibocsájtásával érte el.” [19: 77]   
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Az állandó hadseregek felállításával tehát egyértelművé vált: a hely-
színi beszerzés önmagában már nem elégséges. Bécs felmentését kö-
vetően már az első hadjáratok alkalmával egyértelműen megmutatko-
zott ez a tendencia. A problémát súlyosbította, hogy a szekérvonatok 
szállítókapacitása is véges volt, hiszen „a szekerek számát nem lehe-
tett korlátlanul növelni — nemcsak pénzügyi okok miatt, hanem azért 
is, mert a túl nagy vonat megbénította volna a hadsereg mozgását”. [3 
old.: 229] Eleinte megoldásnak tűnt beszállítókat szerződtetni. Ezek a 
helyismeretükre, üzleti kapcsolataikra, egyáltalán a vállalkozásuk ka-
pacitására alapozva könnyebben ellátták a sereget a szükséges dol-
gokkal.6 A mindenkori törzskar általában azzal a ténnyel is tisztában 
szokott lenni, hogy nem elég beszerezni, de biztonságban el is kell jut-
tatni a szállítmányt a harcoló csapatokhoz. A védőkíséreten kívül nem 
volt ritka, hogy afféle jogi védelem illette a vállalkozók szállítmányait.7 

A hadviselő felek áttértek tehát a raktárélelmezésre. „…A hadszín-
téren ún. ’etap’-okat jelöltek ki. Ezek lehettek raktárak vagy egyes fal-
vak is, és főleg akkor vették igénybe, amikor csapatokat vagy egész 
hadseregeket mozgattak, illetve az erőket egyes hadszínterek között 
átcsoportosították.” [2: 125] Mindehhez kevesebb szállítójárműre volt 
szükség, illetve maga a raktár is átköltöztethetővé vált. (Nem azonos 
pusztán az ellátmány átszállításával: a hozzá tartozó személyzet és 
eszközpark is követte.) A raktárélelmezés előnyeit Zrínyi Miklós is tag-
lalta. Tábori kis tracta c. művében így fogalmazott: „abban penigh mód 
nintsen, hogy egy vagy két holnapi élést egyszersmind a’ táborban hor-
dozzon ember. (…) Azoknak a szekereknek szüntelen kell tsak jőni, 
menni a’ végső kezednél levő várasban. (…) Ha a hely igen meszsze 
esik közép helyen kell egy alkalmatos helt erősséget kel fel vetni…” [4: 
237] A hasonlóságon nincs mit csodálkozni: a hadtudományi művek-
ben rögzített ökölszabályokat a gyakorlatban az egyes hadvezérek 
sokkal korábban alkalmazhatták, mint ahogy az írásban megörökítte-
tett. 

A szállítás a raktárak között ingajáratokban zajlott, amelynek legki-
forrottabb formája az ún. ’ötmenetrendszer’ (Fünfmarchsystem) volt, 
amely lényegében a szekérvonatok „menetrendszerű” mozgatását ta-
karta. Részletekbe menő kidolgozását Puysegur márkihoz szokás 
kötni, aki egy korábbi szakíró, Tempelhoff alapelveit fejlesztette 

                                                           
6  Például az 1680-as években a koalíciós erőknek egy Samuel Oppenheimer nevű 

hadiszállítóval volt szerződése. [2: 107] 
7  A szankciók kilátásba helyezése nem a kor találmánya: a hasonló hadellátási kér-

désekkel küzdő huszita felkelés is folyamodott ehhez az eszközhöz. Ott a hadiel-
látmányt engedély nélkül feltartóztatókkal rablókként bántak el. [24: 39] 
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tovább.8  Az ötmenetrendszer a hadiraktárak, sütödék és a harcoló 
csapatok közötti szállítás aprólékos megszervezését jelentette. Ebbe 
belekalkulálták a távolságot, a szekerek teherbírását, azok számát, a 
szekérvonat optimális hosszát stb. A végeredmény három párhuzamo-
san működő ingajárat volt: lisztszállítás a raktár és a sütöde (seregvo-
nat), kenyérszállítás a sütöde és a csapatok között (csapatvonat), és 
végül az abrakszállító szekerek járata. (Bővebben lásd: [3: 239-245])  

A magyarországi hadszíntér és ellátási problémái 

A 17. századi török-magyar hadszíntér eredetileg a Hódoltságnak is 
hívott Budai Vilájet és a Magyar Királyság határvidékén lévő néhány 
tíz km széles terület volt, állandó határvillongásokkal. Folyókkal sűrűn 
tagolt, javarészt sík terepről van szó, sűrű erődrendszerrel. A térség 
hosszú időn át hadszíntér és felvonulási terület volt egyszerre.  

A fent vázoltak negatív hatással voltak a vidék eltartó képességére, 
és ilyen körülmények között kell volna a végvárak állománya mellett a 
császáriakat is ellátni. Érthető módon tehát sokszor került sor vitára. A 
csákányi csapatoktól például a következő üzenet érkezett gróf 
Batthyány Kristófhoz 1686 július 1-jén: „Az nemes vármegyének limita-
tioja és Nagyságod parancsolattya szerint el küldöttek két szekerinket 
kegyelmes urunk eő feölsége profuntjának az hadak számára való vi-
telére, az mint Pápán harmad napigh várankoztanak, másonnandis ér-
kezvén szekerek, ugy mint hat szekérrel gyülekezvén eözue, azomban 
pápai kapitány urunk eő kegyelme, keresvén említet szekereket, hogy 
Giőrigh az gyalogságnak az eleséghet el uigyék, s onnend az Dunán 
vitetődik alá Buda felé. Azomban Vataricz Péter pápai vaida urunk eő 
kegyelme az edgik szekerünket el haitatta eíhlitet gyaloghságnak ele-
ségének el vitelére Buda alá.” [5: 138]  

A gróf Buda alatt csatlakozott Lotharingiai Károly seregéhez, és mi-
előtt ezt megtette (valószínűleg a herceg utasítására), 200 szekér kiál-
lítására utasította Veszprém vármegyét. Nagykanizsa főkapitány-he-
lyettese (vicegenerális) Nagy Ferenc leveléből kiderül, hogy ez miért is 
probléma: „nem tudom (…) honnéd telik ki az végbeliek számára való 
szekerezés, mivel főcommissarius9 uram kétt száz szekeret vetett pró-
font10 alá erre a vármegyére, már limitáltatott is.” [5: 137] A Batthyány 
Kristóf testvérének, Ádámnak címzett üzenet is egyértelműen mutatja, 

                                                           
8  „Az ötmenetrendszer elveinek és gyakorlatának írásban való rögzítése szintén 

Tempelhoff érdeme.” [3: 240]  
9  Főhadbiztos – az ellátás biztosításáért felelős személy. 
10  Eredeti jelentése: élelem, katonakenyér. 
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hogy szinte lehetetlen volt eleget tenni a kettős követelésnek: járműve-
ket biztosítani a végvári őrségek és a Buda felé vonuló mezei csapatok 
számára is. 

Bővebben nem célom a Dunán zajló utánpótlás-szállítással foglal-
kozni, de hogy mennyire hasznosnak bizonyult, azt mutatja az alábbi – 
Buda 1684-es ostromával kapcsolatos – forrás: „…csak hozná Isten 
mentül előbb Bavarust erejével edgyütt, a kiis egyébaránt már nem 
késhetik, hoztak hayókon előre kapákot, ásokatt [kiemelés a szerzőtől], 
s laytorjákatt is óránként csinálnak…” [5: 131] 

Buda ostroma - 1686 

„A történeti és hadtörténeti munkák meglehetősen egybehangzó adatai 
szerint 1686-ban mintegy százezer főnyi törökellenes erő vonult fel a 
magyarországi hadszíntéren öt csoportosításban: fősereg, bajor had-
test, drávai hadtest, erdélyi hadtest, szolnoki hadtest. Ebből a legna-
gyobb hányadot a császári katonaság alkotta, a mustrakönyvek szerint 
51 180 fővel.” [6: 28-29] Buda alá a jellemzően Habsburg császári csa-
patokból álló fősereg, illetve a bajorok vonultak. 

1. számú ábra. Lotharingiai Károly  

A Bécset is felszabadító Lotharingiai Károly I. Lipót sógora volt. A 
Bécs és Buda körüli harcok idején Lotharingiának „csak” címzetes her-
cege, mivel az állam francia megszállás alatt állt. Jó katonának bizo-
nyult, harcolt Montecuccoli alatt Szentgotthárdnál 1664. augusztus 1-
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jén, és 1676-ban már a császári csapatok főparancsnoka volt. [7: 102-
103] Nem véletlen, hogy Bécs felszabadítása után a sógora őt bízta 
meg a birodalmi csapatok vezetésével. Hadinaplója részletes betekin-
tést ad a város alatt álló két seregtest ellátására tett intézkedésekről. 
„A 200 ökrösszekérből, valamint 50 lovasszekérből ál rendes prófunt-
fuvarozást, úgy ahogy egy évvel azelőtt fennállt, az idei esztendőre is-
mét helyreállították. Ezenfelül még van – azon a 90-en felül, amelyet 
Felső-Magyarországon újonnan állítottak fel, s amelyet a bajor válasz-
tófejedelmi csapathoz rendeltek – 200 újonnan szerzett ökrösszekér, 
úgyhogy a rendes és hivatalos fuvarozás 400 ökrös- és 50 lovassze-
kérből áll, és mindenkor a hadseregnél marad, abból a célból, hogy 
prófuntot és muníciót sorozatosan utánszállítson.” [6: 106]  

A hadinaplóból kirajzolódni látszik egy, ha ideiglenesen is fennálló, 
de kiforrott gyakorlati alkalmazás a szükséges személyzettel, eszkö-
zökkel együtt. Táblázatba foglalva olvasható az ökrös fogatok működ-
tetéséhez szükséges létszám, ideértve a költségeket és a szükséges 
mesterembereket is. Kivonatolva a fogatokhoz szükséges:  

− 3 tiszt +  

− 1 főszekérmester +  

− 10 alszekérmester +  

− 1 furír11 +  

− 1 ökörszerszámírnok +  

− 1 felcser +  

− 2 bognársegéd +  

− 400 fogatos +  

− 1200 ökör +  

− 200 szekér +  

− 600 járom +  

− 400 tézsla12 +  

− 6 fő- vagy lovasított fogatos. [6: 258 – táblázat]  

Más kérdés, hogy az is kiderül, a gyakorlat más képet mutatott: ok-
tóber 19-én ökörből 942, szekérből csak 141-et talált egy ellenőrzés, 
tehát az állomány mintegy harmada hiányzott. (lásd: ugyanott).  

                                                           
11  Élelmezési altiszt. 
12  Ökrösfogatoknál használt pótlórúd. 
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A herceg ugyanígy rögzítette a lófogatok elméleti összetételét:  

− 1 fuvarozási biztos +  

− 2 tiszt +  

− 1 főszekérmester +  

− 1 furír +  

− 4 szekérmester +  

− 1 lószerszámírnok +  

− 1 felcser +  

− 2 lószerszámos +  

− 1 lódoktor +  

− 1 kovácsmester +  

− 2 kovácslegény +  

− 1 nyerges +  

− 1 szíjgyártó +  

− 1 bognár +  

− 2 szekérgyártó +  

− 100 fogatos +  

− 200 ló +  

− 50 szekér. [6: 286 – táblázat]  

Hiány „természetesen” itt is van: szekérből csak 43, ló csak 169 volt 
október 19-én. A hiány oka egyrészt a magyar hadszíntér „kimerülésé-
nek” tudható be, másrészt annak, hogy a megmaradt eszközökre egy 
időben több helyen lett volna szükség, így érthető módon nem jutott 
mindenhová el a kért létszám. Még így is a Budát ostromlók voltak sze-
rencsésebbek a végváriakhoz viszonyítva, lásd: csákányi helyőrség, 
illetve Nagy Ferenc levelét. 

A szekérvonat mérete 

Érdemes egy kitérőt tenni arra vonatkozólag, hogy milyen hosszú 
volt egy szekérvonat. Buda ostrománál nem tudjuk, hogy hány jármű-
ből állt egy-egy szállítmány. Azt azonban igen, hogy magyar viszony-
latban a 17. sz. közepén egy-egy gyalogezredben századonként volt 
1-2 eleségkocsi + 3 málhakocsi + 1 markotányoskocsi.13 [2: 160] Ez 
három századdal számolva 18 szállítójárművet jelent, de még ehhez 

                                                           
13  A markotányos, tkp. vándorkereskedő kocsija 
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jön az ezred 43 magánkocsija (amelyen a felszerelés többi részét szál-
lították), tehát összesen 60-61 szekérből állt a vonat. Veszprémy 
László végzett hasonló számításokat a vonuló haderő hossza kap-
csán. Tény, hogy ő a keresztes hadjáratok idejével foglalkozott, de 
nyers analógiaként az adatai véleményem szerint felhasználhatók. Egy 
lóra 2,5 m-t számolt, követési távként pedig ugyanennyit. [8: 199] Nem 
rendelkezünk pontos adatokkal arról, hogy mik voltak ezeknek a sze-
kereknek a méretei, de ha a 20. században még használt paraszti tár-
szekeret vesszük alapul, akkor tudjuk, hogy a hossza kocsirúd nélkül 
3 m volt. [9: 463] A négy befogott lóval a jármű teljes hossza így 8 m – 
hiszen a befogott lovak közti követési távolság esetünkben elhanya-
golható. A fenti adatokkal számolva 61 darab szekér 4 lóval 638 m-es 
szállítóoszlopot eredményezett.  

A szekérvonat hossza tehát egyrészt magyarázható a teherbírással, 
illetve azzal, hogy a szervezett ötmenetrendszer alkalmazása előtti 
időszakban vagyunk. Ugyanis, ha kicsit előreugorva az időben meg-
nézzük, hogy 1809-ben (katonai raktárrendszer és szervezett szállítás 
idején) egy gyalogezrednek hány járműve volt, sokkal kisebb számot 
kapunk. 1 lőszerkocsi 4 lóval + 10 élelmiszerkocsi 4 lóval + 1 mozgó 
kovácsműhely 2 lóval + 1 ezredtörzs-kocsi 2 lóval + 26 málhás ló. [10: 
17] Ez összesen 13 jármű a málhás lovak mellett. Ha őket kettesével 
vesszük és belekalkuláljuk a követési távokat, a végeredmény 194 m. 
Ez körülbelül a harmada egy 17. századi ezredhez tartozó oszlopnak. 

Hozzá kell tennem: nem mindegy, hogy milyen teherbírású szekerek 
álltak rendelkezésre: minél kevesebb hasznos terhet bírtak el, annál 
több eszközre volt szükség. Az analógiaként használt paraszti társze-
kér úgy 2 t hasznos terhet bírt el. [9: 463] Nincs könnyebb dolgunk az 
1809-es adatsorral sem. A használt eszközök pontos paramétereit 
nem ismerjük, a becsült adatok ugyanakkor elfogadható számvetést 
tesznek lehetővé. 

Az 1. számú táblázat mutatja az előző bekezdésekben használt 
adatsort. A szekérvonaton belül egymás mögött vonuló járművekre kell 
gondolni. Az utak szélessége, egy-egy esetlegesen kiszélesedő útsza-
kaszt nem számítva, nem is engedte volna, hogy két jármű haladjon 
egymás mellett. Sem a számítás, sem a táblázat nem tartalmaz ada-
tokat a teherbírásra vonatkozólag. A málhás lovak esetében még csak 
lehetne valamilyen ökölszabályt elfogadni (pl. Veszprémy alapján14), 
                                                           
14  Ő abból indult ki, hogy az éppen megült lóra is felszíjazható 40 kg teher, míg a 

tartaléklovakra 100-100 kg. Bővebben lásd a Károly főherceg és az ellátás mi-
kéntje c. fejezetet. 
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de a szállítójárművek esetében ez a módszer könnyen tévútra viszi a 
kutatót.  
 

A SZEKÉRVONATOK ELMÉLETI HOSSZA A VIZSGÁLT KORSZAKOKBAN 

1. számú táblázat 

17. sz. 
Saját 
méret 

Követési 
táv 

Egymás 
mellett 

Darabszám 

(Málhás) 
Ló 

2,5 m 2,5 m 2 0 

Szekér    
(4 ló) 

8 m 2,5 m 1 61 

Menetoszlop hossza 638 m 

 

1809 
Saját 
méret 

Követési 
táv 

Egymás 
mellett 

Darabszám 

(Málhás) 
Ló 

2,5 m 2,5 m 2 26 

Szekér  
(4 ló) 

8 m 2.5 m 1 11 

Szekér  
(2 ló) 

5,5 m 2,5 m 1 2 

Menetoszlop hossza 194 m 

 
Takarmánygondok 

Egy ellátórendszer, bármilyen bejáratott is legyen, nem mindent tud 
biztosítani.15 Ilyen például a lovak számára szükséges friss takarmány. 
Pontosabban elvben lehetséges, a gyakorlatban, mint látható lesz lej-
jebb: nem mindig. Károly herceg június 18-i naplóbejegyzésében ol-
vasható: „A lovasság Székesfehérvár környékén igyekszik takarmányt 
találni…” [6: 124]. A Buda ostromához összevont lovasság takarmány-
gyűjtéseiről több más korabeli naplóbejegyzésben/műben is szó esik: 
„…A lovasság haladt elöl, amely parancsot kapott a takarmánygyűj-
tésre…” (június 13.), [11: 72] „… Egy alezredes 500 lovassal takar-
mánygyűjtésre indult.” (június 18.) [11: 74] Ezek a bejegyzések egy 
                                                           
15  Pontosabb, ha úgy fogalmazunk: elvben lehetséges, a gyakorlatban nem mindig. 

Perjés Géza hoz adatokat arra, hogy hány szekér szükséges a takarmány szállí-
tására: 10 000 q zöldtakarmány, illetve 4000-6000 q száraztakarmány szállításá-
hoz 400-1000 szekér szükséges. [25: 112] Ám látható lesz, hogy Buda ostromlói 
nem szekerezéssel oldották meg a takarmányozást. 
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önkéntestől, bizonyos Michele D’Aste-től származnak. A takarmányhi-
ányról eléggé plasztikusan értekezik: „… mindehhez hozzáadódik a ta-
karmány hiánya, amelyet eddigelé már a mi lovasságunk is megta-
pasztalt olyannyira, hogy bizonyosan el kell küldenünk innen, különben 
néhány napon belül teljesen tönkremegy.” [11: 75] Ez alatt D’Asta arra 
gondolt, hogy takarmány hiányában a lovak annyira le fognak gyen-
gülni, hogy nem lesznek harcba vethetők. A 17. század neves polihisz-
tora, Bél Mátyás is megemlékezik a főváros visszavételéről, korabeli 
beszámolókra támaszkodva.16 A június 21-e körüli eseményekhez a 
következőt jegyezte le: „Másnap [június 22.] Pálffy csaknem az egész 
lovassággal elvonult Sárvízhez, Székesfehérvár mellé, hogy bősége-
sebben takarmányozhasson…” [12: 29]. A nagyszámú összevont lo-
vasság egészen a török felmentő sereg megérkezéséig ugyanebből a 
célból távol volt a tábortól: „…mindenekelőtt a Magyarország-szerte 
szétszórt állásokból vissza kell rendelni a lovasságot…” - így Károly 
főherceg egy megtartott haditanácsban. [12: 76] 

Az ostrom végül sikeres volt, Buda elesett, és a Habsburg-török há-
borúnak ez a szakasza az 1699-es karlócai békével ért véget. A mai 
értelemben vett hadellátás a koalíciós háborúkig eltelt egy évszázad 
alatt szervezeti szempontból jelentős átalakuláson ment át. 

Habsburg hadellátás a koalíciós háborúk idején 

„A 18. század elején felállított reguláris hadseregek műveletei során 
(a harmincéves háborúhoz képest) a csapatmozgásokhoz az állan-
dóan rendelkezésre álló szállítóeszközök és raktárak birtokában már 
kevésbé kellett a civil lakosságra támaszkodni, rekvirálni.” [13: 116] 
Napóleon Bonaparte a koalíciós háborúk idején némiképp szakított az 
előző mondatban vázoltakkal. Kezdeti sikereiben szerepe volt egyrészt 
az ellenfeleihez mérten nagyobb menetteljesítményre képes haderejé-
nek, másrészt pedig annak, hogy a hadszíntéren próbálta beszerezni 
a szükséges ellátmányt, és nem támaszkodott mindig a raktárrend-
szerre.17  

„Szekerészcsapatok” 

                                                           
16  Mindössze két éves volt az ostrom idején. 
17  Perjés Géza felhívta a figyelmet arra, hogy Napóleon is csak erősen korlátozottan 

tudta ezt véghez vinni: az 1813-as hadiév volt az, ahol az eljárás többször siker-
telennek bizonyult. [3: 224] 
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A hadellátás megszervezése továbbra is az Udvari Haditanács fel-
adatkörébe tartozott. II. Mária Terézia királynő18 (ur.: 1740-1780) ural-
kodása idején felállítottak egy állandó ellátószervezetet, akkori nevén 
„szekerészcsapatokat”, amit Károly főherceg reformja szervezetileg 
szorosabban kapcsolt a hadsereghez. 

A fent is említett állandó katonai ellátószolgálat egy, az Udvari Ha-
ditanács javaslatára 1771-ben meghozott rendelettel állhatott fel, már 
a következő évben. [2: 161] Az előző vizsgált vállalkozáshoz képest 
(Buda visszafoglalása) jelentős előrelépés, hogy a szervezet a 18. sz.-
tól saját szekerekkel dolgozott, azaz nem a helyszínen kellett azokat 
bérbe venni/rekvirálni (sőt olykor a harctéri lövegmozgatást is el tudta 
végezni). 

Az alakulat eleinte mindössze két századból állt: „…963 ember, 
1708 ló és 416 jármű állománnyal. (…) A békeállományt 1779-ben 9 
században állapították meg, amelyből kettőt Magyarországon helyez-
tek el.” [2: 161] II. József idején a szervezet létszámát jelentősen kibő-
vítették, békében az állomány: 1783 fő + 1908 ló, míg háborúban: 
17 180 fő + 18 000 ló volt. [10: 16]  

Károly főherceg és az ellátás mikéntje 

Szükségtelen Ferenc császár öccsének teljes életrajzát ismertetni, 
némely aspektusát azonban körbe kell járnom. Katonai pályára nevel-
ték, 1801-ben lett az Udvari Haditanács elnöke, 1806-ban hadügymi-
niszter, illetve a császári hadak főparancsnoka. 1809. május 21-22-én 
Aspern és Esslingen között megakadályozta a francia csapatok folyami 
átkelését, amellyel egyikévé vált azon keveseknek, akik csatában/üt-
közetben legyőzték Napóleont. [14: 350]  

„A francia hadüzenet [t. i. az 1792-es – a szerző megjegyzése] meg-
lehetősen korszerűtlen állapotban találta a Habsburg-hadsereget. Má-
ria Terézia jól felszerelt és fegyelmezett hadsereget hagyott fiára, ám 
II. József és bizalmas tanácsadója Lacy gróf, tábornagy mereven ra-
gaszkodott az életfogytig tartó szolgálati kötelezettséghez, amely a 
hadsereg elöregedéshez és létszámának erőteljes csökkenéséhez ve-
zetett.” [1: 255] Ennek hatásait a császár öccse többször saját maga is 
megtapasztalta, hiszen több csatában/ütközetben részt vett a franciák-
kal szemben.  

                                                           
18  A hivatalos jelölés II. Mária Terézia, hiszen az első megkoronázott magyar király-

nőt is így hívták: I. Anjou Mária (ur.: 1382-1395) 
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2. számú ábra. Habsburg-Lotharingiai Károly 

„Azt lehet mondani (…), hogy a hadvezetőségek gyakran vonakod-
tak ezeket a [t. i. napóleoni] tapasztalásokat beépíteni szervezeti gya-
korlatukba, rendszerükbe.” [23: 247] Károly főherceg tehát kivételnek 
számít: az új hadszervezet főbb vonalaiban átkerült a korszak Habs-
burg hadrendjébe. A már 1800-tól elinduló reformok lényege: „minél 
nagyobb létszámú hadsereg felállítása, önálló hadtestek alakítása 
francia mintára, a honvédelem megszervezése a legtágabb keretek kö-
zött és az ezredlövegeknek ütegekbe való összevonása.” [15]19 Ehhez 
köthető egy milicia felállítása Österreichische Landwehr néven 1809-
ben, amely a később felállított Honvédség osztrák tartománybeli meg-
felelője. 

A reformok az 1809-es harcok idejére még nem értek be teljesen, 
de a hadsereg szervezeti felépítésén már látszott a változás: „…a cs. 
kir. haderőt 1808-ban 9 hadtestre és 2 tartalék hadtestekre tagolták.” 
[16: 12] Összfegyvernemi köteléknek megfelelően értelemszerűen 
minden fegyvernem képviseltette magát az egyes hadtestekben.  

Mint a napóleoni haderőben, hadtestenként biztosítottak járműveket 
a szállításra. 1809-től az addigi ’civil’ jellegű szekerészcsapatok hiva-
talos katonai szolgálati ágként szerepelnek, Militär-Fuhrwesen-Korps 
néven rögzített tiszti állománnyal (amit a magyar szakirodalom olykor 

                                                           
19  A mű digitalizált, on-line változatát használtam; az átvett adatok helye a felhasz-

nált irodalomban megadott címen érhető el. 
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„szekerészetként”, „szekerészcsapatként” említ). Ezredekre tagoló-
dott, és mindegyik hadtesthez hozzárendeltek: 1 ezredest, 1 alezre-
dest, 1 őrnagyot, 6 főkapitányt (Premierrittmeister), 9 másodkapitányt, 
26 hadnagyot, 34 alhadnagyot, 11 adjutánst. [17: 18] Gömöry Gusztáv 
jelen cikk szempontjából releváns adatokat közölt a hadsereg létszá-
mának alakulásáról 1792 és 1866 között. [18: 399-407] Az általa köz-
readott adatok alapján készített táblázatban a haderő háborús létszá-
mát láthatjuk – külön feltüntetve a szállítócsapatok létszámát, illetve 
százalékos arányukat az összlétszámon belül. 

SZEKERÉSZCSAPATOK ARÁNYA A HADSEREGEN BELÜL (1797-1815) 

2. számú táblázat 

Dátum Reguláris hadsereg Szekerészet 
%-os 

arány20 

1797. október 
475 017 

fő 
61 650 

ló 
25 502 

fő 
39 584 

ló 
5,4% 

1798. július 
440 870 

fő 
61 751 

ló 
26 246 

fő 
30 790 

ló 
6% 

1799. 
november 

440 060 
fő 

64 875 
ló 

28 240 
fő 

46 481 
ló 

6,4% 

1800. 
november 

465 462 
fő 

47 111 
ló 

30 591 
fő 

48 515 
ló 

6,6% 

1805. 
augusztus 

368 271 
fő 

40 269 
ló 

N. A. N. A. N. A. 

1809. április 
vége 

446 092 
fő 

39 844 
ló 

8 394 fő ? ló 1,9% 

1809. 
szeptember 

487 862 
fő 

41 506 
ló 

20 428 
fő 

36 225 
ló 

4,2% 

1813. 
november 

vége 

453 717 
fő 

48 178 
ló21 

30 518 
fő 

40 537 
ló 

6,7% 

1814. 
december 

570 634 
fő 

60 000 
ló 

37 893 
fő 

36 693 
ló 

6,6% 

1815. június 
561 231 

fő 
55 986 

ló 
36 784 

fő 
31 567 

ló 
5,5% 

 
A táblázatból kitűnik, hogy a campoformioi béke (1797. október 18.) 

előtt valamivel több, mint 25 000 fős szekerészete az osztrák hadsereg 
összlétszámának mintegy 5,4%-át tette ki. A Waterloo-i csata idejére 

                                                           
20  Az adat kerekítve! 
21  A létszámok a Landwehr-rel együtt értendőek. 
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(1815. június 15.) az arány 5,5% volt, amely összesen egy tizednyi el-
térést jelent. Voltak azonban igen markáns létszám-változások is a 
közbeeső időszakban. 1809 áprilisának végén összesen 8 394 főt és 
ismeretlen számú lovat találunk a hadseregben, szeptemberre viszont 
valamennyire már sikerült feltölteni az állományt. Az áprilisi „deficit” 
minden bizonnyal a koalíció vereségével, konkrétabban pedig a Habs-
burg hadseregek vereségeivel és gyors visszavonulásával magyaráz-
hatók. [16: 25] Érdekes képet mutat a lóállomány alakulása is. Jelen 
írásnak nem célja ezzel a kérdéssel foglalkozni, de mindenképp szem-
beötlő, hogy mind a hadseregben, mind a szekerészcsapatoknál a lo-
vak száma – 1799-et leszámítva – a személyi állományhoz viszonyítva 
csökkent. 

Az említett számok látszólag pozitív képet mutatnak, de járműből 
valójában sosem állt rendelkezésre elég, sőt a tisztek személyes hol-
mijának szállítása sem tette egyszerűbbé a munkát. Ez a jelenség eb-
ben az időben nem csak a Habsburg haderő sajátja, hanem általános 
gyakorlat. Napóleon egyik tábornoka Jean Dominique Compans az 
1812-es orosz hadjáratba magával vitte egyebek mellett főétekfogó-
ját(!), két inasát, a csendőrét, egy hintót és több társzekeret. Compans 
egyébként, ahogy Zamoyski fogalmaz „…az egyszerűbb életvitelű tisz-
tek közé tartozott.” [18: 105] Az ilyen jelenségek miatt a menetsebes-
ség nem volt több, mint 10 mérföld22/nap, ami tény, hogy annyi, mint a 
francia haderőnél, de ott, ha csak ideiglenesen is, de jelentősen növelni 
tudták a szállítókapacitást.23 [10: 17] 

Ez eléggé furcsa abban a tekintetben, hogy elvben a szállítójármű 
mennyisége szabályozva volt. 1809-ben egy gyalogezrednek engedé-
lyeztek 1 lőszerkocsit 4 lóval + 10 élelmiszerkocsit egyenként 4 lóval + 
1 mozgó kovácsműhelyt 2 lóval + 1 ezredtörzs-kocsit 2 lóval + 26 mál-
hás lovat. A lovasezredekre hasonló keretek vonatkoztak, a különbség: 
10 helyett 3 élelmiszerkocsi valamint nincsenek málhás lovak engedé-
lyezve. [10: 17] Veszprémy László amolyan „ökölszabályként” alkal-
mazható adatokat közöl arra nézve, hogy a lovakra milyen nagy súlyt 
lehet felmálházni. A tartalék és málhás lovak egyenként körülbelül 100-
100 kg-ot, az éppen megült lovak pedig 40-et bírtak el. [8: 193] 

                                                           
22  Angol mérföld. 10 mérföld kb. 16 km. 
23 Ehhez hozzá kell tenni, hogy Napóleon hadseregében az újonnan felállított maga-

sabbegységek, a hadosztályok ellátására alkalmas ellátószolgálatot igyekezett 
felállítani: hadosztályonként 120 szekérrel. 1811-1812 között 26 zászlóaljra bőví-
tik a trént, ami 9336 társzekeret és 38 500 lovat (6000 tartalék) jelentett. Ebből 8 
zászlóaljat könnyebb szekerekkel láttak el 1,5 t teherbírással – nehezen járható 
terepre. [13: 118-119]   
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Megjegyzendő: az első keresztes hadjárat kapcsán végezte számítá-
sait, és azóta a lófajták változtak, de analógiaként használhatók. Meg-
látásom szerint tehát az, hogy a tartalék hátaslovakon relatíve nagy 
súly szállítható (lovanként 100 kg), lehetséges magyarázata lehet an-
nak, hogy a lovasezredek számára málhás lovak nincsenek engedé-
lyezve.24 

Arról kevés információval rendelkezünk, hogy pontosan milyen pa-
raméterekkel bírtak a szállítójárművek. Napóleon ellátó csapatai kap-
csán említettem (22. lábjegyzet), hogy külön járműveket használtak 
könnyen, illetve nehezen járható terepre. Ha képet akarunk kapni arról, 
hogyan használták ezeket, akkor analógiaként talán a Habsburg, ké-
sőbb pedig az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében használt esz-
közök vehetők figyelembe. Az 1854M kincstári járművek „a minden ol-
dalú igény kielégítése, a tartósság biztosítása érdekében igen masszív 
és ebből adódóan igen nehéz járművek voltak.” [18: 254] Ebből követ-
kezik, hogy műutakon való közlekedésre voltak tervezve. Ezzel szem-
ben az országos járművek (például az 1882M) „nagyobb mozgékony-
ságukkal a nehéz terepviszonyok között is egyaránt alkalmasak voltak 
személy- és anyagszállításra, a csapatok mozgásának követésére.” 
[18: 252]  

Nem tudunk arról, hogy ilyen megkülönböztetés létezett-e az oszt-
rák haderőn belül a koalíciós háborúk idején (1792-1815), minden-
esetre a józanész ezt diktálja.  

A magyar nemesi felkelés és a Landwehr 

A bevezetőben már említettem, hogy ha csak röviden is, de kitérek 
egy régóta meglévő és egy újonnan alapított „fegyveres testületre.” A 
nemesi felkelés, vagyis insurrectio tkp. a személyes hadba szállás kö-
telessége minden magyar nemest érintett. Ez volt az az államalapításig 
visszanyúló kiváltság, amiért cserébe a nemes nem volt köteles adót 
fizetni.25 „A felkelő hadak a reguláris hadsereggel csak mellérendelt-
ségi viszonyban lehettek, alárendeltségében soha.” [16: 10] Ez az ön-
állóság a nemesség archaikus előjogaival magyarázható, egyéb gya-
korlati okokról nincs tudomásom.  

                                                           
24  Az igazság a málhanyergek száma alapján derülne ki. Köszönöm Bán Attilának 

az észrevételt. 
25  Ezt a szokást lényegében már Luxemburgi Zsigmond (ur. 1395-1437) idején sem 

lehetett érdemben betartatni. 
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A még meglévő előjogokhoz ez esetben megoldandó feladat is tár-
sult: mint önálló haderőnek, az insurrectio-nak magának kellett (volna) 
gondoskodnia a felszerelés egészéről, hiszen a militär-fuhrwesen-
corps szervezetileg nem volt erre kötelezhető. Nem célom hosszan 
foglalkozni a problémával, de az, hogy 1809-ben hívták össze utoljára, 
nem véletlen. 30 289 összeírt nemesből csak 3123 személyt lehetett 
lovassági szolgálatra kötelezni. Mindenkinek vagyonához mérten kel-
lett jelentkeznie lovasként vagy gyalogosként, ám a nemesség jelentős 
része a lovasszolgálatot nem engedhette meg magának. Pedig pont 
az lett volna eredetileg a dolog lényege, hogy a király lovasságát kiál-
lítsák.  

Megjegyzendő, hogy az Udvari Haditanács bizalmatlan volt a ma-
gyar nemességgel szemben, így nem is igazán erőltette a felkelés kor-
rekt felszerelését sem. A bizalmatlanság oka az akkor már évszázados 
Habsburg-magyar szembenállás volt, amely nagyon sokszor csapott át 
polgárháborúba (1697: Tokaj hegyaljai ’kuruc’ felkelés, 1703-1711: Rá-
kóczi-szabadságharc stb.) Kezdetben I. Ferenc a felszerelés ingyenes 
kiosztását ígérte meg még 1807-ben, de az Udvari Haditanács novem-
ber elejére már „hosszú listában közölte, hogy mit nem adhat a felkelő 
csapatoknak, valamint a vármegyéknek.” [16: 11] 

Ahogy elvben a központi raktárakból kellett volna ellátni a nemesi 
felkelést, úgy a Landwehr felszerelése is hasonló módon történt. Terü-
leti alapon szerveződő milíciáról lévén szó, utánuk szállítani az ellát-
mányt nem kellett. A témakör eddig eléggé feldolgozatlan, pontosabb 
részleteket így nem tudok közölni. 

A köztörténetből is ismert: az osztrák császári udvar kezdeménye-
zésére megalakult ötödik koalíció 1809 tavaszán elvesztette a háborút 
Napóleonnal szemben. Francia győzelemmel zárult az április 22-én 
Eckmühl-nél kialakult csata, ami után Napóleon bevonult Bécsbe. A 
háború ezzel még nem ért véget, részleges sikert is elért a koalíció: 
Aspern és Essling között május 21-22-én Károly főherceg csapatai si-
keresen megakadályozták a francia erők folyami átkelését. A sikert 
nem tudták kihasználni, és I. Ferenc osztrák császár kénytelen volt 
aláírni a bécsi/schönbrunni békét 1809. október 14-én.  
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A két vizsgált időszak hadellátásának közös vonatkozá-
sai 

Egészségügyi ellátás 

Külön a katonaság részére felállított hadikórházakról az 1680-as 
évek előtt nem igazán beszélhetünk. A haditáborokban dolgozó felcse-
rek, borbélyok, orvosok, ápolók stb. a legközelebbi ’civil’ kórházak-
ból/ispotályokból lettek „elkérve”. Ám „Bécs 1683-as sikertelen török 
ostroma fordulópontot jelentett a hadikórházak hálózatának létrehozá-
sában…” [20: 459] Ez az intézkedés jelentős részben annak tudható 
be, hogy a katona pótlása a magyar hadszíntéren nagyon nehéz volt. 
Az állandó várháborúk okozta „emberanyag-hiány” indokolttá tette az 
egészségügyi ellátás magas színvonalának biztosítását. 

Luca Antonio Portio, a kor híres nápolyi orvosa kapta a császári ud-
vartól a megbízást, hogy gondoskodjon a koalíciós csapatok megfelelő 
egészségügyi ellátásáról. Anyagi fedezetként erre a pápa bécsi nunci-
usa Francesco Buonvisi kardinális 10 000 forintot folyósított, így sike-
rült tábori ágyakat, sátrakat, felszerelést, szanitéceket bérelni/vásá-
rolni. A csapatok előrenyomulásának megfelelően 1686-ban az egész 
felszerelést Buda alá költöztették. A tábori kórház felállíttatott 2000 
ággyal, majd kétszer is át kellett költöztetni: kiderült, hogy a várvédő 
lövegek hatósugarán belül esik. Először a Szentendrei- majd a Margit-
szigetre evakuálták, ahol az ostrom végéig működött. Összességében, 
mintegy 6000 katona életét sikerült megmenteni. Ideiglenes hadikór-
ház volt ez, de a város bevétele után Buda nem maradt kórház nélkül: 
Kollonics Lipót esztergomi érsek a visszafoglalt székhelyén 1685-ben 
katonai kórházat alapított, amelyet 1688-ban átköltöztetett Budára, 
majd Pestre. [20: 460] 

A hétéves háborúig (1756-1763) bezárólag a katonák egészségügyi 
ellátásának mikéntje lényegében a fent vázolt állapotokra hasonlított. 
A fentebb már említett Lacy gróf volt az, aki elsőként hozott létre olyan 
hadikórházakat, amelyek már a modern intézmények elődjeikként ke-
zelendők. Mind békeidőben, mind háborúban működtek ilyen intézmé-
nyek, azonban a személyzet nem mindig rendelkezett szakképesítés-
sel. Ezen változtatott a Josephinum megalapítása 1785-ben Bécsben, 
amely már modern intézménynek tekinthető, és amelyet II. József ala-
pított katona- és civil orvosok, illetve szülésznők képzése céljából. 
Ezek az „igazi” katonaorvosok csak a gumpendorfi hadikórházban dol-
goztak, amely azonban csak a tiszti állomány számára volt elérhető. 
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Ennek megfelelően alakult a képzett orvosok részaránya is: mintegy 
120 katonai sebész, aki a törzsnél szolgált, a Josephinumban végzett. 
Kb. ugyanennyi ezredorvos rendelkezett egyéb helyen szerzett szak-
képesítéssel, a zászlóaljorvosok egy jóval gyengébbel, míg a száza-
dorvosok – a felcserek – inkább élesben szerzett tapasztalatokból dol-
goztak. [10: 35] 

A málhás szekerek elhelyezése 

Látszólag mellékes dolognak tűnhet, de a málhás szekerek elhelye-
zésének is megvolt a maga módja: szokás volt őket valamiféle zárt, 
védhető alakzatba rendezni. Előfordult, hogy a hadtudományi szakiro-
dalom (lásd lentebb Károly főherceg művét) ezt egyenesen wagen-
burgnak nevezte. A zárt alakzat alkalmazása a cikk által tárgyalt kor-
szakokban is tetten érhető.  

 

3. számú ábra. Buda és Pest térképe (1686) 
- jobb alsó sarokban a málhás szekerekkel 

Buda 1686. évi ostromáról nagyon sok ábrázolás maradt fenn. Né-
melyikük (a művészi értéken túl) pontosan dokumentálja az ostrom elő-
rehaladtát is fázisonként, vagy általános képet ad a haditáborok elhe-
lyezkedéséről. Különösen érdekesnek tűnik egy, az ostrom évében ke-
letkezett francia térkép [21], amely feltünteti a málhát szállító szekere-
ket is (a legtöbbre ez kevéssé jellemző), amelyeknek az elhelyezése 
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figyelemre méltó. A térkép nem északi tájolású: a városostromát „fek-
tetve” látjuk, azaz észak a jobb oldalon van. 

 Az ostromzár alá fogott Budától északra a Margit-sziget magas-
ságában látható egy útelágazódás. Afölött szintemelkedést jelöl a tér-
kép, egyébként helyesen, alatta pedig a Dunát. Az elágazódás szárain, 
vagy ahhoz nagyon közel, egy-egy kör, benne egy kifejezés chariots 
(’szekerek’). A szekerekből álló „körök” táborhelyek nem lehetnek, mert 
azokat egyszerűen sátrakkal jelölte a készítő. Műszaki zárak szintén 
kevéssé valószínűek; sáncok, erődítések nem így néznek ki a térké-
pen. De akkor mik ezek? 
  

 

4. számú ábra. Málhás szekerek elhelyezése (nagyítva) 

A választ Károly főherceg Grundsätze der höhern Kriegs-Kunst für 
die Generäle der Österreichischen Armee [A ’magasabb’ hadviselés 
alapelvei az osztrák hadsereg tábornokai számára] [22] c. műve adja. 
Önálló rövid fejezetet szentel annak, hogyan kell megvédeni a málhát 
szállító vonatot. Kifejti, hogy a rajtaütés helyszínéről a támadott sze-
kérvonatot részenként kell (az előre kijelölt) biztonságos helyre vinni. 
Ez előnyösebb, mint az addig használt eljárás, hiszen azelőtt szekér-
várakba állították őket.26 Az általa javasolthoz kevesebb idő és hely 

                                                           
26  „…In Wagenburgen zu formiren…” 
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szükséges, továbbá kevesebb katonát foglal le a trén védelme. [22 
old.: 64] 

Jogosnak tűnik tehát a feltételezés, hogy ez a bizonyos régi eljárás 
látható az említett térképen. Mivel a trén mozgatásához jó minőségű 
úthálózat szükséges (főleg a nehezebb járművek miatt), érthető, hogy 
ezeket a szekerekből álló zárt alakzatokat miért közvetlenül az utak 
mellé állították. 

Összegzés 

Jelen munkában arra vállalkoztam, hogy közelebbről megvizsgál-
jam a címben említett két időszak ellátásának mikéntjét. Ehhez körbe 
kellett járnom a 17-18. századi hadsereg-ellátási módszereket, illetve 
röviden górcső alá vennem a Mária Terézia által létrehozott „Szeke-
részcsapatokat” (Fuhrwesen-Korps). Utóbbit az indokolta, hogy a Ká-
roly főherceg hadseregreformja során létrehozott „Katonai Szekerész-
csapatok” (Militär-Fuhrwesen-Korps), mint olyan, ennek az átszerve-
zésével jöhetett létre. Meglátásom szerint kijelenthető, hogy az időbeli 
és létszámbeli különbségek ellenére vonhatók párhuzamok, amelyek 
három pontban fogalmazhatók meg: 

I. Állandó eszközhiány: ez leginkább a szállítójárművekre vonat-
kozik. 

II. Az ellátmányt szállító eszközök elhelyezése zárt alakzatban 
történt – legalábbis a bevezetett reformokig (1806-1809). 

III. A harcoló alakulatok egészségügyi ellátására lehetőség szerint 
tábori/katonai kórházakat hoztak létre.  

 
Véleményem szerint a legmarkánsabb különbségek pedig az 

alábbi két pontban fogalmazhatók meg: 

I. 1686-ban az ellátószolgálat ideiglenesen működött, míg a 
Militär-Fuhrwesen-Korps, sőt már a Fuhrwesen-Korps is ál-
landó szervezet volt. 

II. Az előző pontból következik, hogy a szekerészcsapatok egy-
egy kötelékének egy időben csak egy helyen kellett szolgálatot 
teljesíteni, azaz: 1772 után az 1686-os pápai incidens elvben 
elképzelhetetlen volt. 
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Nem vettem fel a közös pontok közé, hiszen egy-egy hadjárat meg-
szervezésére korszaktól függetlenül jellemző (ideális esetben) a hadel-
látás megszervezése. Ez alapvető fontosságú, e nélkül az adott műve-
let(ek)hez nem lehet hozzákezdeni. Szintén általános jelenség, hogy 
az ellátási rendszer működése nem mindig zökkenőmentes, ennek el-
lenére nincs tudomásunk arról, hogy a vizsgált időszakokban az ellátás 
hiánya pl. éhezéshez vezetett volna. 

Ami a cikk célját illeti, úgy gondolom sikerült: körvonalazódott egy 
kép arról, hogyan nézett ki az osztrák ellátási rendszer akkor, amikor 
hivatalos szerv erre még nem állt rendelkezésre (1686), illetve, amikor 
egy akkor már hetven éve létező szervet kellett alkalmassá tenni arra, 
hogy a hadsereget ellássa (ötödik koalíciós háború - 1809). 
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