
BALLATIBOR 

A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD TÜZÉRSÉG, 1912-1914 
n. 

A honvéd tüzérség 1912-l4-es történetének tárgyalását a továbbiakban az alaku
latok lovasításának, anyagi és technikai ellátottságának valamint háborúra való 
felkészülésének vizsgálatával folytatjuk. 

A tüzérség lovasítása 

A Monarchia hadvezetőségének alapvető érdeke fűződött ahhoz, hogy a tüzérség 
vonóerejét adó hámos, valamint a tiszteket, altiszteket hordozó hátaslovak mindig 
kellő számban álljanak rendelkezésre, megfelelő egészségi állapotban és jó erőben 
legyenek. Az első világháború előestéjén azt mondhatjuk, szinte egész Európában a 
ló vontatású tüzérség az általános. A gépvontatást a Monarchiában is már csak a 
háború folyamán kezdték el alkalmazni, akkor is főként a közepes, vagy nagy űr
méretű lövegek szállításánál. 

Az 1912-es felállítási tervezet alapján - amelyhez mint alapdokumentumhoz is
mételten visszanyúlunk - az év december 31-ig a megalakítandó honvéd tüzérség 
részére a közös hadsereg lovasszázadainak összesen 1284, a honvéd huszárezredek
nek pedig 64 hátas- és hámoslovat kellett átadniuk. Az átadott állatok száma 
megegyezett a tervezetben szereplővel, „szemrevételezésük", kimutatásba vételük 
egy bizottság előtt történt. A császári és királyi hadseregtől átvettekért hátaslovanként 
800, egy hámoslóért 900 koronát fizettek. 

Előzetes számítások szerint 1914 első hónapjaiban a 8 ágyús ezrednek 241 hátas-, 
162 hámos-, a lovas tüzérosztálynak 189 hátas-, és 126 hámoslóra volt szüksége. Ez 
utóbbi csapattest számára meghatározott számú állatot a császári és királyi 6. és 7. 
lovas tüzérosztály biztosította. A többi lovat a már meglévő alakulatok, illetve a közös 
hadsereg adta. Ezeket szintén egy bizottság vette át az ezredek állományába. A lóál-
lomány szám szerint a következőképpen alakult a honvéd tüzérségnél: 1913 
áprilisában 974, 1913 decemberében 1365, 1914 áprilisának végén 2110, július 
legvégén pedig 2087 ló szerepelt az anyakönyvekben. 

1914 első felében egy honvéd tábori ágyús ütegnek 48, a lovasütegnek IO6 lova 
volt, ugyanakkor a német üteg 75, az orosz 49 lóval rendelkezett. 

1 HL Hfp Tüf 1912. tf. 119. 
2 HL Hfp 1913 ein. 3619-
3 HL Hfp Tüf 1913 tf. 689., 908., 1914 tf. 40., 87., 94., 118. 
4 HL Hfp 1914 ein. 4470., fp. 6188, Tüf 1914 kt. 312. 
5 KA MKSM ? ~ f i Berkó István (szerk.): A magyar királyi honvédség története 1868-1918. Bp, 1928. 478. o. 
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Az 1913- évi őszi gyakorlatokra kiadott „Általános határozványok"-ban a beszerzés 
módját így határozták meg: a csapatoknak a szükséges állatokat helyőrségeikben, 
vagy azokhoz közeli körletben kellett megvásárolniuk. Ha a teljes tüzér lószükséglet 
ezáltal nem volt fedezhető, a kerületi, illetve a hadosztályparancsnokságok lóvásár-
lási bizottságokat rendeltek ki. A lovak értékesítését, azaz eladását a gyakorlatok után 
hajtották végre. A kincstári vonatjárművek fogatolásához is kellettek lovak, ame
lyeket országos vásárokon szereztek be. Ez az eljárási mód 1914-re sem változott, 
amit az akkor kiadott rendelkezések bizonyítanak. 

A tüzérséghez fegyvergyakorlatra bevonuló tartalékos tiszteknek és had
apródoknak a huszár ezredparancsnokságok állományából utaltatott ki Hazai hon
védelmi miniszter vállalkozói lovakat 1913 tavaszán. 1913-ban a tüzérségi hajtógya-
korlatokat csak ott kellett tartani, ahol a nem tényleges legénységet elegendő 
számban behívták. Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy a tüzéralakulatoknál 
a fegyvergyakorlatok alatt összesen 41 ló vált szolgálatképtelenné. 

A békeállomány kiegészítésére szükséges (pót-) lovak beszerzése a következő 
módon ment végbe: a honvédelmi miniszter évente kijelölt egy külön „tüzér pót-
lovazó bizottság"-ot, vagy akár többet is, amely egy elnökből, egy bizottsági tagból, 
egy állatorvosból, egy altiszt írnokból és egy patkolókovácsból állt. E bizottság 
munkáját a tüzérségi felügyelő személyesen ellenőrizte, akinek a lovak minőségéről 
évente június végéig jelentést kellett felterjesztenie a minisztériumba. A tüzér csapat
testeknél a ,,pótlójutalék"-ot a hátaslovak állományának 12%-ában, a hámos
lovakénak 10%-ában állapította meg a lóügyi szabályzat. Előírta azt is, hogy a bi
zottság az egész lószükségletet közvetlenül a tenyésztőktől szerezze be, s ha ez nem 
lenne lehetséges, akkor szállítók, lókereskedők is szóba jöhetnek. Azt a területet, 
ahonnan a pótlovazás történt, időről-időre a honvédelmi miniszter állapította meg. E 
lovak 3 és fél - 8 éves, a vállalkozóktól visszavásárolt állatok pedig legfeljebb 12 éves 
kort érhettek el. A beszerzett „paripákat" megbélyegezték a nyakukon, majd egyen
letesen szétosztották a tüzéralakulatok között. A vállalkozóktól visszavásárolt lovakat 
még a felavatás napján, „tartás végett" addigi gazdájuknak adták vissza. 

A hadiállományhoz szükséges lovakat a honvédség megvásárolta, a csapatoknál 
beidomították, nyilvántartásba vették, majd a tényleges létszámon felülieket tartásra 
és használatra magángazdáknak adták ki. Ez az eljárás volt az ún. vállalkozói rend
szer, amit 1873-tól követtek. A magánosoknak az állatokat évente egyszer- a tavasz 
folyamán megtartott - lószemlére, valamint az őszi fegyvergyakorlatok időtartamára 
a honvédség rendelkezésére kellett bocsátaniuk. Néhány - általában 5-6 - esztendő 
után átmentek a gazdák tulajdonába. 

6 HL Hfp 1913 fp. 5645-, 1914 ein. 2571., Tüf 1913 tf. 618. 
7 HL Hfp Tüf 1913 tf. 342, 634, 1129-
8 Lóügyi szabályzat a magyar királyi honvédség számára. Bp, 1913. 13-55. o. 
9 Berká. i. m. 228. o. 
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Előírás szerint 1913-ban a honvéd tüzér csapattestek részére vásárolandó hámos
lovak mindegyikéért 950 (1914-ben 1000), egy hátaslóért 800 - egy év múlva már 850 
- , a vállalkozóktól visszaveendők darabjáért 300 koronát lehetett fizetni. Az árak 
területenként eltérőek voltak. A mezőgazdasági felesleget termelő Magyarországon 
a honvéd tüzérség felállítása tehát piaci élénkülést is hozott. 

1913 őszén a tüzérségnél hiányzó lovak beszerzését a honvéd huszárezredek pót-
lovazó bizottságai végezték, amelyekben tüzér törzs-, illetve főtisztek is ültek. Ezek 
összesen 242 hámos és 40 hátaslovat vásároltak a tüzérezredek és ágyús osztályok 
számára. Meg kell említenünk itt, hogy a huszárezredek együttesen 189 hátas- és 
hámoslovat vettek a felállítandó 1. honvéd lovas tüzérosztálynak, amelyeket azután 

1 1 
a 6. és 7. császári és királyi lovas tüzérosztályoknak adtak át. 

A tüzér pótlovazó bizottságok csak 1914-től állottak fenn, ezek létrehozását még 
12 az előző év őszén felvetették az egyes alakulatok parancsnokai. A Ludovika 

Akadémia számára a csapatoktól szerezték be a hátas-, illetve tüzérségi hámos-
lovakat. 1914 tavaszán egy külön bizottság állt fel, amely az új ezredek részére 
összesen 117 darab lovat volt hivatott vásárolni. 

A honvédelmi miniszter 1913- szeptember 12-én kelt rendeletében elrendelte, 
hogy minden tüzér csapattest hátas- és hámoslovait egy külön osztagba kell 
egyesíteni, azt pedig egy százados, illetve főhadnagy alá rendelni. Ezeket az állatokat 
az alakulat parancsnokának ellenőrzése mellett képezték ki, majd az idomítás után 
osztották be azokat az ütegekhez szolgálatra. 

A tisztek alakulataiktól ún. szolgálati lovat kaptak, ezenkívül tulajdonukat képező 
lovat is kellett tartaniuk. Ezeket azután felváltva vették igénybe. A saját költségükön 
szolgáló egyévi önkéntesek részére a huszárezredek adtak át lovakat a 
tüzérségnek. 

Kárász Ernő tábornok 1913 nyarán a próbaszolgálatra beosztott idősebb tiszteket 
a közös hadseregnél létező, vagy a honvédségnél abban az éven felállítandó ún. 
equitáció-ba kívánta vezényelni. Ez utóbbit a honvéd központi lovasiskola és a 
Ludovika Akadémia tanárainak közreműködésével tervezte beindítani. A többi 
próbaszolgálatos havidíjas képzését a lovaglás terén helyőrségenként felállított 

17 
„délutáni lovagló tanfolyamok"-kal akarta megoldani. 

Az 1913-as esztendőben állami ménes működött Mezőhegyesen, Kisbéren, Bábol
nán, Fogarason, méntelepek pedig Székesfehérvárott, Nagykőrösön, Debrecenben, 

10 HL Hfp Tüf 1913. tf. 711. 
11 HL Hfp Tüf 1913. tf. 711., 782. 
12 HL Hfp Tüf 1913. tf. 1000. 
13 Berkó: i. m. 232. o. 
14 HL Hfp 1914 ein. 1054., Tüf 1914. tf. 10. 
15 HL Hfp Tüf 1913-tf. 788. 
16 Lóügyi szabályzat i. m. 55-96. o. 
17 HL Hfp Tüf 1913. tf. 497. 
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Sepsiszentgyörgyön, Zágrábban. Mindegyik lótenyésztő intézetben egy, a ménes-
18 

karhoz tartozó ún. katonai osztag is állomásozott. 
Tábori ágyús ezredenként, illetve a lovas tüzérosztálynál 1 állatorvos, az ütegeknél 

2 kovács és 1 patkolómester, valamint több gyógykovács volt rendszeresítve. Ők 
végezték a lovak gyógyítását, patkolását. 

A honvéd tüzérségnél létező fogatolási és málházási módok az alábbiak voltak: az 
altiszti (és tiszti) hátaslovak számára a 99 M. lovaglószerszám volt előírva, amely a 99 
M. nyeregből és a 70 M. szügyszerszámból, a kantárzatból, valamint a különféle tar
tozékokból (99 M. kettős nyeregmálhatáska, bőrkötőfék, lópokróc) állt. A nyerget 
kettős málhatáskával, a tartalék takarmányt rejtő zaboszsákokkal és zaboszacskók
kal, köpennyel, evőcsészével málházták fel. A teljes felszereléshez még lócövek és 
itatóveder tartozott. A hámoslovak fogatolására a 68 M. szerszámzat, illetve a 99 M. 
szügyhám szolgált, mind a lövegnél, mind a csapatvonatnál. Mindkettő fő alko
tórészei ugyanazok voltak. A 68 M. szerszámzat a hámszerszámból (hámiga, szíjak, 
istrángok), a nyeregszerszámból (99 M. nyereggel) és a kantárzatból állt. Hatosfogat 
esetén (pl. az 5 M. 8 cm-es tábori ágyúnál) az elülső lovak - a 2 legelőire befogott ló 
- és a 2 hátsó rudasló között helyezkedtek el az ún. középlovak. Ennek megfelelően 
alakult a hámszerszámok ,,elő-, közép-, és rudas hámszerszám" elnevezése is. A 
hámoslovak málházása a következőképpen történt: a nyerges lovaknál csupán a ket
tős málhatáskát és a hajtótüzér köpenyét, evőcsészéjét csatolták fel. A 99 M. hajtó-
nyerget ugyanúgy málházták, mint a 99 M. lovagló nyerget. A hámoslovakat előbb 
fel kellett szerszámozni, azután felkantározni, a nyerges lovaknál azonban a nyer
gelés megelőzte a szerszámzat feltételét. 

A tábori ágyús ütegeknél a tisztek, az altisztek, valamint a távbeszélő szolgálatra 
kiképzett katonák voltak csak lovasítva, a kezelőlegénységet a lövegekre szerelt 2 ún. 
tengelyülésen, illetve azok mozdonyain szállították. A lovas tüzérosztálynál viszont 

20 
az ütegek minden kezelőtüzére is rendelkezett lóval. Az 5 M. tábori ágyú von
tatásához 6 ló szükségeltetett. Az elülső két felnyergelt hámoslovon l - l hajtótüzér 
ült, a jobboldali egy vezetékló kantárszárát fogta. A középső fogatszakasz baloldali 
nyerges lován ülő hajtónak egy 84 M. hajtóostor volt a kezében. A balfelőli rudasló 
hátán szintén egy hajtótüzér lovagolt menet közben. A löveg mozdonyának vánko
sán 4 tüzér, az ágyú tengelyülésein hátul 2 katona helyezkedett el. Ez összesen 10 

21 ember volt a lovasítottakon kívül. 

18 Berkó: i. m. 508-509. o. 
19 Tüzérismeretek. 5 mintájú 8 cm tábori ágyú. Bp., 1913. 297-350., 408-412. o. 
20 Barcy Zoltán-Somogyi Győző: Királyért és házkén. Bp., 1990. 95. o. 
21 Tüzérismeretek, i. m. 50. o. Ehhez 1. még a Berkó id. művének 119. oldalán levő képet. 
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Az alakulatok anyagi, technikai ellátottsága, alkalmazási lehetőségeik 

A magyar királyi honvédségnél, így értelemszerűen a tüzérségnél is, a legénység 
mindennapi étkezéséről 2ÍL ún. közétkezési bizottság gondoskodott. Ez a havonként 
megállapított közétkezési pénzből szerezte be a különböző élelmiszereket. Egy, a 
csapatparancsnok törzséhez tartozó, az alakulat havidíjasai közül kijelölt élel-
mezőtiszt látta el minden egységnél az élelmezési szolgálatot. 

A bizottság a „termény és anyagjárandósági szükségletek"-et, - amely gyűjtőfoga
lom magába foglalt a kenyértől, a dohányon, zabon, szalmán át a tűzifáig mindent, 
ami csak kellett a legénység és a lovak ellátásához - katonai élelmező raktárakból, 
honvédségi szállítóktól, termelőktől valamint bevásárlás útján a kereskedelmi forga
lomból szerezte be. A termelőkkel több évre szóló szerződést kötött a honvédség. A 
nyersanyagokból a szakácsok a laktanyák konyháiban készítették el - Wagner-, Pil-
hall-, illetve Árkay-féle katlanokban - a napi meleg reggelit, ebédet és vacsorát. A 
hadvezetés 1909-ben rendszeresítette a honvédségnél a mozgókonyhákat és 
főzőládákat, azonban ezek már az 1890-es évek végétől léteztek. Az 1860-as évektől 
volt már mozgó tábori sütőkemence, bár a honvédségnél a Békési József őrnagy által 

22 
szerkesztettet rendszeresítették 1901-ben. 1913-ban, az év áprilisáig, a közös had
sereg saját készletéből adott át ideiglenesen mozgókonyhákat a honvéd tüzérségnek. 
Ezeket azután lecserélték és április folyamán honvédségi raktárakból összesen 74 
mozgókonyhát és 10 főzőládát utaltak ki az ,,új fegyvernem" alakulatainak. 

Ütegenként, valamint ágyús- és gyalogsági lőszeresoszloponként egy-egy moz
gókonyha, minden ezred- és osztályparancsnokság, valamint egyesített eleségvonat 
számára pedig egy-egy főzőláda volt rendszeresítve. A korabeli szabályzat említi a 
6 főre méretezett tiszti tábori konyhát is. Valószínűsíthető, hogy tábori kö
rülmények között (gyakorlatokon stb.) a tisztek étrendje is megegyezett a le
génységével. 

A hadi élelemadagot háromféle kiszabatban állapította meg az 1913-ban kiadott 
szabályzat. A teljes adagot azon esetekben kapták volna meg a katonák, ha az élelmi
szer beszerzése a helyszínen (értsd a megszállt területen) lehetséges lett volna. A 
szabványos adag a teljes adagnak azt a részét képezte, amely még huzamosabb ideig 
tartó nagy napi igénybevétel mellett is elégséges táplálkozást biztosított, illetve ener
giát adott a honvédnek a harctéren. Ezt a seregtestek szállították a tartalékadaggal 
egyetemben, de ez utóbbi, ha csupán ezen élt, csak rövid ideig volt elegendő a 
bakának. Ezt külön intézkedésre lehetett kiosztani és elfogyasztani. A szabványos és 
tartalékadagot teljesre az elfoglalt terület segélyforrásaiból tervezték kiegészíteni. 
Hadműveletek közben az ágyús ütegeknek egynapi szabványos és két (a lovas 
ütegeknek 4) tartalékadaggal kellett rendelkezniük, mint alapjavadalmazással. A 

22 Berká i. m. 198-201. o. 
23 HLHfp 1913. ein. 278., 1535-
24 Tüzérismeretek, i.'m. 363- o. 

_ 4 7 _ 



teljes napi adag 2 darab, egyenként 46 grammos kávékonzervet, 400 gramm marha
húst, 140 gramm főzeléket, 700 gramm rozslisztből készült kenyeret, fél liter bort, 36 
gramm dohányt, tisztek és hivatalnokok részére 5 szivart vagy 25 cigarettát tartalma
zott. A tartalékadagban csak 2 kávékonzerv, 200 gramm húskonzerv, 200 gramm 
kenyér, 18 gramm dohány valamint szivar illetve cigaretta volt. 

A hadrakelt honvéd tüzérségnél illetve békében az őszi gyakorlatok alkalmával a 
szükséges anyagok, felszerelés szállításáról a vonatcsapatoknak kellett gondoskod
niuk. Két alapvető fajtájuk létezett: a csapatvonat és a seregvonat. Az előbbi 
szállította a csapattest részére a naponkénti közvetlen szükségleteket, így magába 
foglalta a mozgókonyhákat a napi ételkészítésre, az eleségkocsikat a fentebb 
részletezett élelmezési készletekkel ember és ló számára, a málhakocsikat a 
legnélkülözhetetlenebb málha szállítására, valamint a szerszám- és szerelékkocsikat. 
A csapatvonat általában kincstári járművekből, a fogatolásukhoz kellő lovakból, hajtó 
és kísérő személyzetből állt. Két részre tagolódott: az ütközetvonat azokat a dolgokat 
vitte, amelyekre a harc alatt, illetve közvetlenül előtte és utána szükség volt (pl. 
mozgókonyhák, egészségügyi felszerelés) és folyamatosan követte a csapatot. Ide 
tartoztak még mesteremberek, szakácsok, tartaléktüzérek, gazdászati tisztek, 
tisztiszolgák, számvivők. Az alakulat után - melynél a harcütegek, az egészségügyi 
szolgálatot ellátó katonák és orvosok, a nélkülözhetetlen tartalék hátaslovak voltak 
menet közben - 50 lépés távközre vonult. A málha- vagy eleségvonat 50 lépés távol
ságra követte az ütközetvonatot; azon eszközöket, anyagokat továbbította, amelyek 
a harctevékenységhez nem kellettek feltétlenül (így például élelmiszer, szerszámok, 
különböző felszerelések). Itt volt még megtalálható a fegyvermester, mesteremberek, 
nélkülözhető tartalék hátaslovak, az ezredtörzs kocsijai, az ütegek szerelékkocsijai, 
az eleség- és málhakocsik. A pótosztagok és a lőszeresoszlopok 50 lépés távközök
kel, a lőszertelepparancsnokság által megállapított sorrendben meneteltek. Az ágyús 
ütegek szerelékkocsijai és lőszeres járművei a csapatokhoz tartoztak, nem számítot
tak bele a vonatba. A seregvonat a seregtest-parancsnokságok, valamint a mozgó 
intézetek felszerelését és anyagait szállította. A honvéd tábori ágyús ezred vonata 4 
kétfogatú mozgókonyhából, 12 db 3 M. vagy 88 M. kétfogatú eleségkocsiból, 2 két
fogatú szerszámkocsiból, 2 kétfogatú tartalékkocsiból; 4 db 87 M. négyfogatú mál-
hakocsiból, 4 db 3 M. vagy 97 M. hatfogatú szerelékkocsiból állott. A lovas 
tüzérosztály vonata 3 kétfogatú mozgókonyhával, 9 kétfogatú eleségkocsival, 1 két
fogatú szerszámkocsival, 1 kétfogatú tartalékkocsival, 3 négyfogatú málhakocsival, 3 

27 
hatfogatú szerelékkocsival rendelkezett. 

Az egész csapatvonat parancsnoka egy gazdászati tiszt, az ütközet- és málhavonaté 
pedig egy-egy ún. vonatvezető altiszt volt. 

25 Uo. 364-369. o. 
26 Szolgálati szabályzat a magyar királyi honvédség számára. II. rész. Bp., 1913- 2. számú melléklet. Szauter Lajos-, hz 

első világháború ellátási gondjairól. HK 1985/4. sz. 811. o. 
27 Tüzérismeretek, i. m. 43- o.; Berkó. i. m. 232., 515. o. 
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A honvédség vezetése elhatározta a kincstári málhavonat kocsijai helyett országos 
járművek (4 főre méretezett személykocsik, társzekerek, ló- és ökörfogatú gazdasági 
kocsik, keskeny nyomtávú taligák, amelyeket a lakosságtól „hívtak be") alkalma
zását. A nehéz kincstári járművek a terepen sokszor elakadtak, általános volt ez 

9 0 

például a túlságosan súlyos eszközkocsik esetében. 
Egy kétüteges tábori ágyús osztály menetoszlopának hossza vonattal együtt kb. 

1000-1100, az 5 üteggel rendelkező ágyús ezredé kb. 2100, a 3 üteget felvonultató 
20 

lovas tüzérosztályé pedig mintegy 1700 lépés volt. Ha ezeket az adatokat összeha
sonlítjuk a 6 ütegből álló, hadosztályhoz beosztott orosz tüzérezred menethosszával, 
akkor arra az eredményre jutunk, hogy az is hasonlóan terjedelmes, - megközelítőleg 
3600-4200; a kétüteges cári lovagló tüzérosztályé 900-1200 lépés - volt a világháború 
előestéjén. 

Lóval fogatolt vonatok esetében és háborús körülmények között napi 30 km-es 
2 1 

menetteljesítménnyel számoltak az 1914-ben megjelentetett hadtáputasítás írói. Az 
őszi csapatgyakorlatokon természetesen sor került a csapatvonat járműveinek 
használatba vételére, így 1913-ban minden ágyúsezred 3 mozgókonyhát, 2 eleség-
és/vagy málhakocsit, az önálló ágyús osztályok mindegyike csak l-l járművet vi-
hetett magával a népfelkelő készletekből. Az 1914-es tervezet szintén megemlíti 

2 2 

vonatjárművek kiutalását a gyakorlatokra. 

A tüzérség alakulatainál lévő gazdasági hivatalok kezelték a személyi állomány 
ruházatát, felszerelését és fegyverzetét. Az 1912-es felállítási terv készítői egyenruha 
beszerzésére honvéd tüzér törzstiszteknek 100, főtiszteknek 60 korona egyen
ruházati átalányt engedélyeztek. A közös hadseregtől áthelyezett legénység az ott 
viselt egyenruhát hozta magával, azt a későbbiekben visszaküldték az eredeti csapat
testeknek. 

Az 1894 óta fennálló honvéd központi ruhatárból a békeállomány minden katonája 
1 csukaszürke készletet (sapka, zubbony, kékesszürke gyalogsági köpeny, láb
szárvédő, gyalogsági nadrág), valamint egyéb felszerelést - pl. kulacs, evőcsésze, öv, 
gomb - kapott 1913 folyamán; a szükséges hadiruházati készleteket pediglen a had
sereg bocsátotta rendelkezésre, de csak az év őszéig, amikorra elkészültek a honvéd
ségiek s a kölcsönadottakat visszaszolgáltatták. 

Az 1914-es átszervezés alkalmával a már meglévő ágyús osztályok katonái maguk
kal vitték a ruházatot, felszerelést az újonnan alakuló ezredek kötelékébe, illetve a 
központi ruhatár is szállított ki hiányzó anyagokat a csapatokhoz. A lovas 

28 HL Hfp Tüf 1913. tf. 96O., 1914. kt. 155. 
29 HL Hfp 1914. ein. 3040. Szolgálati szabályzat 6. számú melléklete, 26-27. o.; Schmid, Hugo: Heerwesen. Wien, 1913. 

II. Band, 70. o. 
30 HL Hfp 1913. ein. 316. 
31 Hadtáputasítás. Bp., 1914. 78. o. 
32 HL Hfp 1913. ein. 1041, fp. 5645, Tüf 1913. tf. 585. 
33 Általános határozványok az 1914. évi csapatgyakorlatokra. Bp , 1914. 23-24. o. 
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tüzérosztály ilyen irányú szükségleteiről a közös hadsereg egységei gondoskodtak. 
A hadikészletek előírás szerint április elsején az alakulatoknál voltak. 

A honvédségi ruházat 1873 óta a Pozsonyban működő posztógyárban előállított 
anyagból készült, varratását különböző fegyintézetekben végezték. A honvéd 
tüzérség felállítása kapcsán azonban nagy mennyiségű ruhaanyagra volt szükség, 
ezért hazai gyárosoktól, cégektől, kisiparosoktól kellett azt versenytárgyalás útján 
beszerezni. 

Tekintsük át, milyen is volt a tisztek és a legénység ruházata, felszerelése és fegy
verzete a honvéd tüzérség kötelékében. A tisztek menetöltözetként a következőket 
viselték: csukaszürke tábori sapka; csukaszürke zubbony a bal vállán arany váll
zsinórral, ezenkívül barna sima zubbony skarlátvörös hajtókával, szintén arany 
vállzsinórral; csukaszürke lovaglónadrág; csukaszürke köpeny szürke bársony gallér
ral, skarlátvörös hajtókával és szegéllyel, 6 pár sárga gombbal; sárga fűzős cipő és 
barna lábszárvédő, valamint felcsatolható sarkantyú. Szolgálati jelvényük bőröv 
volt. (A „csukaszürke tábori ruházat" rendszeresítését egyébként már 1908-ban el-

2-7 

rendelte az uralkodó, de akkor még csak a honvéd gyalogság részére.) 
A tisztek díszruhája a következő volt: fekete csákó, bal oldalán lefelé hajló fekete 

lószőr forgóval, elől sárga fémből készült magyar címerpajzs az uralkodó névjelével, 
vörös selyem szálakkal átszőtt aranypaszomány rangjelzéssel, kétoldalt sárga 
oroszlánfejek tartottak egy-egy láncocskát, mely a csákócímer koronájától indult ki; 
fekete tiszti sapka; sötétbarna posztódolmány meggyszínű selyemmel átszőtt 
aranyzsinórzattal a galléron és az ujjakon, a bal vállon vállzsinór, a dolmány szélein 
előrészén és zsebfödelein skarlátvörös posztószegély, törzstiszteknél arany kar
paszomány és sújtásdíszítés volt. Ezenkívül rendszeresítve volt a tüzértiszti, barna 
lenzsávoly nyári zubbony, bal vállán kis tüzérgombra gombolt vállzsinórral, gallérján 
skarlátvörös hajtókával. Díszben, lovon világoskék, szolgálaton kívül - gyalogos 
díszben - skarlátvörös szegélyű kékszürke pantallót, mindezekhez fekete huszártiszti 
csizmát viseltek. A csukaszürke köpenyt díszben is használták. Szolgálati jelvényük 
megegyezett a honvéd huszártisztekével, nevezetesen egy fekete „tiszti tokmányszíj" 
- tölténytáskaszíj - sárga fémdísszel, oroszlánfejes két lelógó lánccal, a király korona 
alatt elhelyezett névjelvényével és fémsíppal. Az ezüstözött „tiszti tokmány" (car
touche) fedelét az uralkodó nevének kezdőbetűi és a magyar korona díszítette. 

A legénység öltözete a következőképpen nézett ki: menetöltözetként csukaszürke 
tábori sapkát (a lovas tüzérosztálynál ekkor is fekete, vízhatlan vászonnal bevont 
csákót) viseltek, jobb oldalán az ezred számával, valamint csukaszürke zubbonyt 
skarlátvörös hajtókával, szürke vállszalaggal. Ide tartozott még a csukaszürke térd
nadrág; a csukaszürke köpeny skarlátvörös hajtókával, mindkét vállon ugyanolyan 

• 
34 HL Hfp Tüf 1912. tf. 119., 1913. kt. 261., tf. 690., 742. 
35 Berkó: i. m. 210. o. Nagy-Pisztrai-Tóth-dr. Zimonyi: A magyar katonai ellátó (hadtáp) szolgálat története. Bp., 

1984. 232. o. 
36 Berkó: i. m. 578-579. o.; Barcy-Somogyi: i. m. 97. o. 
37 Rendeleti Közlöny, 1909 1. szám. 1-2. o. 

- 5 0 -



színű vállszalaggal és elöl 5 pár sárga fényes gombbal. A legénység bakancsot hor
dott, azonban a tisztekhez hasonlóan a lovasítottaknak és az altiszteknek barna bőr 
lábszárvédő és felcsatolható sarkantyú is ,,járt". A legénység díszöltözetéhez tartozott: 
fekete csákó, bal oldalán fekete - a trombitásoknál vörös - lószőrforgóval elöl sárga 
fém címerpajzzsal; sötétbarna posztódolmány a galléron és ujjakon skarlátvörös 
zsinórdísszel és ugyanilyen színű hajtókával, a vállakon egy-egy tüzérségi gombbal 
gombolható skarlátvörös posztó vállszalaggal és az ujjvarrásba bevarrt, ezzel 
megegyező árnyalatú vállpereccel, elöl egy sorban 6, hátul az aljrészen 2 tüzérségi 
nagy gombbal. A gombokon egy ágyúgolyók felett keresztbe rakott ágyúcső és röp
pentyű stilizált képe volt látható. A díszhez is csukaszürke nadrágot, bakancsot, a 
lovasítottak lábszárvédőt és sarkantyút hordtak. 

A lövegvezetők beosztásukat jelző kitüntetést viseltek, mely aranyzsinór volt két 
makkal és hurokkal. Az irányzó zsinórt két skarlátpiros gyapjúzsinór, három nagy és 
négy kisebb, bársonyszerűen nyírott labda képezte, teljes hossza 324 cm volt, 
többször körülhurkolva a bal vállgombokon és a második dolmány gombon lógott. 
Az irányzótüzérek sárga fém kitüntetési kokárdát is hordtak a jobb mellen, amelyen 
cserfakoszorúval övezett korona és keresztbe tett ágyúcsövek képe volt. Az arra érdé-
mes hajtótüzérek is hasonló kitüntetéssel bírtak. 

Rangjelzésként a csákón zsinórok és paszományok - meghatározott szélességű, 
gyapjú, vagy más alapanyagú csíkok - a dolmány ujján és gallérján (a zubbonynak 
csak a gallérján) különböző színű, anyagú, vastagságú paszományok valamint a 
ruhadarabok gallérjára illetve hajtókájára felvarrt (tiszteknél hímzett arany színű, 
zászlósoknál ezüst színű, legénységi állományúaknál őrvezetőtől őrmesterig cellu
loid) csillagok szolgáltak. 

A tábori ágyús alakulatoknál a tisztek és lovasított altisztek számára 1877 M. -
tüzérségi kardkötőn viselt - lovassági kard és 07 mintájú, (1908-ban bevezetett) 
pisztolytáskában hordott, 8 mm-es Roth-Steyr-ismétlőpisztoly volt rendszeresítve 30 
tölténnyel. A legénység fegyvere Werndl-féle kardszurony és 95 M. ismétlőkurtály 
volt 40 tölténnyel; a hajtótüzéreknél ez annyiban módosult, hogy ők 95 M. is
métlőkarabélyt és hozzá 20 lőszert vittek magukkal. A lovas tüzérosztálynál lévő ka
tonák kardszurony helyett lovassági kardot kaptak. A honvéd tüzérek, valamint tiszt
jeik szál- és kézilőfegyverei teljesen azonosak voltak a császári és királyi hadsereg 
tüzérségénél rendszeresítettekkel. 

A tisztek felszereléséhez a már' említett vállszíjas tölténytáska és bőröv, valamint 
látcső, térképtáska, köpenyszíj tartozott. A legénység szerelvényéhez sorolhatjuk a 

38 Galván Károly. A magyar királyi honvédség (1868-1918) békeruházati emlékanyaga az Országos Hadtörténeti 
Múzeumban. Az Országos Hadtörténeti Múzeum Értesítője. (OHME) Bp., 1971/1. sz. 256. o.; Berkó: i. m. 578-579- o. Az 
öltözetre vonatkozóan 1. még Berkó művének 89-99-, illetve a Barcy-Somogyi mű 92-94. és 98. lapoldalán található 
ábrákat. 

39 Barcy-Somogyi: i. m. 97. o. 
40 Galván: id. cikk, 230-231-, 275-278. o. 
41 HL Hfp 1908. ein. 492, 1912. ein. 3612-, Tüf 1914. tf. 259. 
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derékszíjat, a kardszurony tokját, a puskához és karabélyhoz szolgáló tölténytáskát, 
illetve még a trombitások kürtjét. Az ún. tábori eszközök kategóriájába a tüzérta
risznya, az evőcsésze és a tábori palack (kulacs) tartozott. 

A barna vízhatlan len vitorlavászonból készült, dobozszerű, merevített falú ta
risznyát, vagy másnéven hátibőröndöt, hordszalagokon a vállukra akasztva vitték a 
tüzérek. Ebbe raktak egy váltás ruhát, evőeszközt, tisztálkodási felszerelést, evő
csészét, szabványos adag élelmet, egy sátorlapot, tisztítóeszközöket a ruházat és a 
fegyverek karbantartásához. A tisztek és a lovasított tüzérek felszerelésüket a 
huszárokhoz hasonlóan kettős málhatáskába csomagolták. Minden ember számára 
sebkötöző csomag volt rendszeresítve. A tábori ágyús és lovas ütegek technikai 
felszereléséhez tartozott még többféle eszköz, műszer, amiket a csapatvonat járművei 
szállítottak44 

A tisztek és a legénység elhelyezésére 1913-ban nagyrészt a közös hadsereg adott 
át laktanyákat, épületeket. így például a 7. honvéd tábori ágyús osztály Zágrábban a 
császári és királyi lovassági laktanyában; Nagyszebenben az 5. tábori ágyús osztály 
szintén a közös hadsereg tulajdonát képező lovassági épületekben, az 1. ágyús ezred 
II. osztálya Budapesten a cs. és kir. 10. ágyús ezreddel együtt volt elhelyezve. Ennek 
fejében magyar részről a hadseregnek költségtérítést kellett fizetni. A meg
szervezés évének őszére már akut problémává vált az elhelyezési kérdések meg
oldása, a tüzérségi felügyelő állandó tüzér laktanyák létesítését szorgalmazta a hon
védelmi miniszternél és a honvéd főparancsnoknál. 

Egy 1913 szeptemberében Bécsben tartott tanácskozáson a hadvezetőség el
határozta, hogy az osztrák-magyar hadsereg által a honvéd tüzérség rendelkezésére 
bocsátott épületeket, raktárakat csupán 1915 őszéig használhatja a magyar fél. Ezért 
azután nagyszabású laktanyaépítés'folyt többek között Zágrábban, Nyitrán, Bu
dapesten. 

A már fennálló alakulatok, illetve az újonnan megalakuló ezredek törzsei által a 
tüzérségi felügyelőnek címzett jelentésekből kiderül, hogy 1914 januárjában a 2. 
tábori ágyús ezredet Versec, az 1. honvéd lovas tüzérosztályt Szeged városában szét
szórtan, barakkokban, különböző rendeltetésű épületekben próbálták elszállásolni. 
A budapesti 1. ezredet, továbbá a felálló nyitrai 4. valamint a zágrábi 6. és 7. ezredet 
laktanyákban kívánták elhelyezni. Az átvett, vagy bérelt kaszárnyák mellett fontos 
szerephez jutottak az elhelyezés terén az ún. sátortáborok is. (Marosvásárhelyen 
épült az első 1874-ben, ezt követte 1877-ben a lugosi, 1879-ben a pécsi, 1884-ben a 

42 Öltözeti és fölszerelési szabályzat a magyar királyi honvédség számára. IV. rész. Bp., 1913. 2. 2-31- o. 
43 Tüzérismeretek, i. m. 358-359. o.; Öltözeti és felszerelési szabályzat, i. m. 38. o. 
44 Tüzérismeretek, i. m. 360. o.; Öltözeti és felszerelési szabályzat, i. m. 8-31. o.; Schmid: i. m. II. Band 86., 

102., 140. o. 
45 HL Hfp 1913. ein. 3590., 1914. vo. 93. 
46 HL Hfp 1913. ein. 3265., Tüf 1913 kt. 579. 
47 HL Hfp 1913. ein. 3590, Tüf 1913. kt. 686.; HL HM 118/eln.: 9/b. 1914. 
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nyitrai.) Ezek - a magántulajdonban lévő tápiósülyit kivéve - kincstári tulajdont 
képeztek, részint téglából, részint fából épített barakkokból, istállókból stb. állottak. 
Mivel az 1900-as évek elején csak a téglaépületeket hagyták meg területükön, így 
1913-ban megfelelő módon ki kellett azokat bővíteni (pl. lövegszínek építése), hogy 
egy-egy tüzérségi alakulatot befogadhassanak. A felsoroltakon kívül még Kassán 
létezett sátortábor. A3-, valamint az 5. honvéd ágyús ezred törzse a kassai, illetve a 
marosvásárhelyi, a 8. ezred teljes egészében a lugosi táborban nyert elhelyezést, igen 

48 
szűkös körülmények között. 

A 4. tábori ágyús ezred példáján keresztül mutathatjuk be, hogy általában milyen 
objektumok voltak a laktanya kapuin belül. Elsőként említhetjük a parancsnoksági 
épületet (ezred-, osztály-, üteg-, pótkeret-, lőszertelepparancsnokság), ahol még he
lyet kaptak az anyagkezelő bizottság és az osztályok gazdasági hivatalainak szobái. 
Ezen kívül voltak legénységi épületek, kantinhelyiségek, konyhák, kutak a víz
ellátásra. Külön épületben rendezték be a gyengélkedő szobát az orvosi személyzet
tel, valamint az állatorvos irodáját. Voltak természetesen lóistállók, elkülönítve egy
ben a beteg és pótlovak; élelmiszer-, ruha-, fegyver-, tüzérségi anyagraktárak, 
tüzérségi jármű- és ágyúszínek, fáskamrák; kovács-, lakatos-, bognár-, fegyvermes-
terműhelyek; latrina. Végezetül ne felejtsük ki a felsorolásból a két osztály ki
képzéséhez szükséges 4 lovardát, ugratópályát és gyakorlóteret. 

Sokhelyütt problémát jelentett az alakulatok parancsnokainak megfelelő lovagló-, 
hajtó-, gyakorló- és házi lőtér biztosítása az elhelyezési állomáson, illetve annak 
közelében, azonban mindent megtettek ennek érdekében. Ágyús ütegenként 32 
(lovasütegnél 26) ún. hordható sátorfelszerelés volt rendszeresítve, a felállított sátrak 
mindegyikében 6 honvéd, vagy 2 tiszt fért el tábori körülmények között. Ezeket ren
desen a csapatvonat járművei szállították. Egy sátrat 4 lapból kellett összeilleszteni, 2 
rúd és 12 cövek segítségével lehetett kimerevíteni. 

Emellett gyakorlatokon, szükségmegoldásként, tényleges, illetve tartalékos ál
lomány elhelyezésére; ünnepélyeken egészségügyi intézetek és ruhatár, valamint 
raktárak gyanánt 10 és 30 főre méretezett sátrakat is használt a magyar királyi hon
védség és persze a tüzérség. Őrzésük a parancsnokságokhoz tartozó vonat
századoknál történt. A 10 fős sátor 10 nem lovasított katonát, vagy nyeregszerszám
mal együtt 6 lovasítottat fogadott be, a 30 főre méretezettben 30 honvéd vagy 20 
lovasított helyezkedett el felszereléssel. A tiszti sátrat - amely ugyanakkora volt mint 
a 30 fős legénységi - belül négy részre lehetett osztani, összesen 4 havidíjas részére 
biztosított férőhelyet. 

Az egyes honvéd tüzér csapattestek anyagainak, felszerelésének, lőszerének elhe
lyezése, raktározása is néhány esetben a közös hadsereg alakulatainál, raktáraiban 

48 HL Hfp 1914. vo. 93-; Berkó: i. m. 218., 220., o. 
49 HL Hfp 1914. vo. 93. 
50 Tüzérismeretek, i. m. 361-362. o. 
51 Utasítás a sátrakról a magyar királyi honvédség S2ámára. Bp., 1911. 9-12. o. 

- 5 3 -



történt: mint pl. a 8. ágyús ezredé megosztva Temesváron és Lúgoson. Mint arra már 
az előzőekben utaltunk, a lőszert a császári és királyi tüzérszertárakból vételezte a 
honvéd tüzérség, ugyanakkor 1913. január 1-től a Weiss Manfréd-gyártól Csepel
szigeti épületeket is bérelt tüzérségi és lőszerraktárak céljaira. E helyzet részbeni meg
oldására 1914-ben szinte mindegyik tüzér állomáshelyen lőszerraktár építését 
kezdték el.52 

1908-tól állott fenn - az 1894-től létező - központi fegyvertárnál és a honvédelmi 
minisztériumban a „honvéd fegyvertári műszaki tisztek" állománycsoportja. A hon
véd tüzérség megszervezése után létszámukat növelték és 1914 tavaszán külön 
testületként vált ki ebből a műszaki tüzértisztek csoportja. 

A magyar királyi honvédség vezetése 1913-ban tüzérsége számára az 5 mintájú 8 
cm-es tábori ágyút rendszeresítette. Ez a pajzzsal ellátott könnyű löveg csőhátrasik
lásos rendszerű volt. Főrészei korabeli elnevezéssel a következők: egyfalú kovácsolt 
bronzból készült cső, amely vezetősíneken mozgott lövés után hátra, majd vissza az 
eredeti helyzetbe; belseje huzagolva volt. A csőtorkolat és a csőfar megóvására tor
kolatóvó és lövegzárburok szolgált. A lövegzár vízszintesen működő lapos ékzár, 
amelyet ismétlő elsütővel és idő előtti elsütést megakadályozó biztosító szerkezettel 
láttak el. A zár az elsütő- és kivető készüléket is magába foglalta. A felső lövegtalp az 
ágyúcső „csúsztató pályáját" képezte, amelyhez még a fékező és helyretoló szerkezet 
tartozott. A lövegcső fékezése hidraulikus volt, azaz e célra víznyomás szolgált, hely
retolását öt rugó biztosította. Az alsó lövegtalpat, amelyen a felső lövegtalp nyugo
dott, a két vasalt faküllős kerékkel ellátott tengely, illetve a sarkantyú és az ún. jég
sarkantyú alkották. Ez utóbbiak felfogták a lövés során fellépő visszalökő erőt, 
gátolták a löveg elmozdulását, az ágyút a talajhoz rögzítették. 

A kézikerék forgatásával mozgatott oldalirányzó-gépet, valamint a hasonlóan 
működtetett magassági irányzógépeta. pontos oldal- és magassági irány megadására 
használták. A két kerék egyidejű fékezésére kocsifék volt rendszeresítve, h pajzs csak 
gyalogsági lövedékek, srapnelgolyók ellen nyújtott védelmet a kezelőknek. Ezen egy 
ún. irányzónyílás volt, hogy az irányzóeszközöket annak védelmében is használni 
lehessen. Menet közben a pajzs felső részét hátrafelé billentették, alsó részét fel
húzták és rögzítették. A lövegtalp-szekrényAien az ágyú alkalmazásánál használatos 
eszközök (besüvegező korong, lövegtávcső, elsütő zsineg) voltak elhelyezve. A 
lövegtalp külső részén még két tengelyülés - két tüzér menet közbeni szállítására -
volt, azonkívül egy irányléc és két ásó, felerősítve a pajzs és a tengely között. 
(Az 5 M. 8 cm-es tábori ágyú felépítése az 1. és 2. számú ábrákon - 56-57. o. - látható. 
A löveg technikai adatait, méreteit az 1. számú táblázat - 55. o. - ismerteti.) 

52 HL Hfp Tüf 1913. tf. 250., kt. 343-; HL HM 3578/eln. 14. 1914, 280, 868, 5096/eln. 9/b. 1914. 
53 Berkó: i. m. 173- o. 
54 Tüzérismeretek, i. m. 1-21. o. 
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AZ 5 M. 8 CM-ES TÁBORI ÁGYÚ TECHNIKAI ADATAI ÉS MÉRETEI.' 

1. számú táblázat 

Gyártó üzem: Skoda 
A löveg súlya: 1020 kg 
A löveg súlya mozdonnyal: 2140 kg 
A cső űrmérete: 76,5 mm 
A cső hossza: 2295 mm, az űrméret 30-szorosa 
A cső súlya zárral és vezetősínekkel együtt: 355 kg 
A cső hátrasiklásának hossza: 1250-1310 mm 
A kerék átmérője: 1300 mm 
Vízszintes csőtengely magassága a földfelszín felett: 1000 mm 
A pajzslemez vastagsága: 4,5 mm 
A löveg hossza a vízszintesre állított cső torkolatától a mozdonyrúd végéig: 9180 mm 
Maximális lőtávolság: 7000 m 
Hatásos lőtávolság: 6100 m 
Tűzgyorsaság: 10 lövés/perc 

nem időzített lövedékkel történő tüzelésnél: 20 lövés/perc 
Legnagyobb emelkedési szög: -5° - +23° 
Oldalszög: 9° 

Az ágyúhoz különféle irányzóeszköz-ok tartoztak, úgy mint: 8 M. 8 cm-es 
lövegirányzék, a 8 M. lövegtávcső fonálkereszttel ellátva, 5 M. 8 cm-es irányzóív, 
szintező célgömb, szükségbeli irányvonal (a cső felületén végigfutó bevésett 
középvonal), az 5 M. mérőlemez, iránytű az északi kisegítő cél megjelölésére. Az 5 
M. Baumann-féle ütegszögmérő az állásból nem látható célra történő tüzelésnél a 
lőelemek meghatározására volt rendszeresítve, amelyet a 8 M. megfigyelőlétra - egy 
összecsukható, tolószerkezetű alkalmatosság, melyet 6 m magasságig lehetett állítani 
- tetején is elhelyezhettek. A létra fő funkciója az volt, hogy nem áttekinthető terepen 
megfigyelőállásként szolgáljon. 

A lövegnél az 5 M. 8 cm-es gránátot, az 5/8 M. illetve a 8 M. 8 cm-es srapnelt, 
valamint egységes lőszert - amelyet gránátként és srapnelként egyaránt fel lehetett 
használni - alkalmaztak. Egy 1913 februárjában kiadott miniszteri rendelet a gránátok 
és a 8 M. srapnel helyett 13 M. 8 cm-es lőszer rendszeresítését írta elő, amelyeknél a 
fekete puskaporos gyújtó már nem volt megtalálható. 

A gránátot fedezékben (pl. lövészárok, páncélkupola, erődítmény stb.) lévő ellen
séges katonák, különböző építmények, az ellenség tüzérütegeinek leküzdésére; a 
srapnelt a terepen helyét változtató, vagy fedetlen élőerő megsemmisítésére használ
hatták. A srapnel acélhüvelyes szerkezetű lőszerfajta, amelynek belső üregét két 
részre osztották. Az alsó, kisebbe lőport, a felső részbe 316 darab gömb alakú, 9 
grammos, és 16 darab 13 gramm súlyú ólom töltelékgolyót raktak, melyeket kénnel 

. 55 Kováts-Lugosi-Nagy-Sárhidai: Tábori tüzérség. Típuskönyv. Bp., 1988. 225. o.; Hogg, Ian V.: The Illustrated En
cyclopedia of Artillery. London, 1987. 83-84. o.; Tüzérismeretek, i. m. 355-366. o. 

56 Jámbor Ferenc: Fegyvertan. Bp., 1915.173-, 179-, 210., 213. o.; Tüzérismeretek, i. m. 69-81., 113-, 120., 144. o. 
57 HL Hfp Tüf 1913. tf. 142. 
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1. sz. ábra. 5 mintájú 8 cm-es tábori ágyú, hátulnézet. 
(Tüzérismeretek, 5. m. 8 cm. tábori ágyú. Budapest, 1913-18-19- o.) 



2. sz. ábra. 5 mintájú 8 cm-es tábori ágyú, elölnézet. 
(Tüzértsmeretek. 5 m. 8 cm. tábori ágyú. Budapest, 1913- 18-19- o.) 
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vagy gyantával rögzítettek, hogy ne mozogjanak. Gyújtókészüléke segítségével - az 
időzítéstől függően - a célpont előtt, vagy felett volt felrobbantható. A srapnel csú
csában időzíthető kettősgyújtó volt, amelynek segítségével a maximálisan 6200 m 
távolságra robbanó lövedéket időzített, vagy csapódó gyújtásúra lehetett állítani. A 
gránát a srapnelhez hasonló alakú, acélfalú, kettősgyújtóval ellátott lőszer volt, 
csapódó lövedékként 7200 m távolságra lőhettek ki. 

1913-ban a honvédségnél a következő tüzérségi lőszerek voltak használatban: az 
említett 5/8 mintájú és 13 M. 8 cm-es gránáton valamint srapnelen kívül, 8 M. 8 cm-es 
gyakorló gránát és srapnel éleslövészetekhez; 5 M. 8 cm-es vak hüvelytöltény gya
korlatokhoz, 5/8 M. 8 cm-es oktató gránát és srapnel az ágyú kezelésének elsa
játításához; 5/8 mintájú 8 cm-es iskolagránát és -srapnel vaktöltettel. 

A honvédelmi miniszter elrendelte, hogy a kilőtt töltényhüvelyeket - mivel azok 
többször felhasználhatóak voltak - minden év decemberéig szállítsák be az alakula
tok a honvéd központi fegyvertárhoz. 

A srapnel különleges változata volt a világító srapnel; a gránátokat a megsem
misítendő cél szerint robbanó- vagy repesz-, akna-, vérttörő-gránátnak nevezte a 
század eleji szakirodalom. (Az első világháború előtti időszakban még jellemző a 
kartács lövése is, amit általában közelről jövő, tömeges támadás esetén, élőerő elleni 
védekezésül alkalmazhattak. Legtöbbször rövid időre időzített srapnelt lőttek e cél
ból, amely néhány tíz lépés távolságra robbant. A régebbi kartácslőszer egy bádog
szelence volt, ólomgolyókkal tele; a lőporgázok nyomására a henger az ágyú 
csövében szétszakadt és a golyókat szétfröcskölte. (Az 5 M. ágyú lőszerének adatait 
a 2. számú táblázat sorolja fel.) 

2. számú táblázat 

AZ 5 M. 8 CM-ES TÁBORI ÁGYÚ LŐSZERÉNEK ADATAI.62 

A srapnel- és gránáttöltény súlya: 8,31 kg 

A srapnel- és gránátlövedék súlya: 6,68 kg 
A lövedék kezdősebessége: 500 m/s 
A lőportöltet súlya: 0,353 kg 
A töltényhüvely súlya: 1,07 kg 
Az üres lőszeresláda súlya: 3,1 kg 
A 3 lőszerrel megrakott láda súlya: 28,3 kg 

A honvédség harmadik fegyverneme számára szükséges lövegek és tüzérségi 
felszerelés - ez utóbbi egy részét a császári és királyi hadsereg kölcsönbe bocsátotta 
rendelkezésre - beszerzése a honvéd központi fegyvertár, valamint a honvéd 

58 Tüzérismeretek, i. m. 22., 27. o.; Jámbor: i. m. 116., 119-122. o.; Coffin de Depaix Géza. Tüzérségi zsebkönyv a 
tábori és hegyi tüzérségről. Bp., 1911., 158. o. 

59 HL Hfp Tüf 1913. tf. 624. 
60 Jámbor: i. m. 116., 123. o. 
61 Bethell, H. A.: Modern Artillery in the Field. London, 1911. 86-96. o.; Jámbor: i. m. 12-124. o. 
62 Tüzérismeretek, i. m. 356. o.; Jámbor: i. m. 215. o. 
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központi ruhatár közreműködésével történt. Ez annyiból állott, hogy az említett in
tézmények bizottságokat állítottak össze, amelyek feladata a megrendelt anyagok, 
eszközök gyártásának, illetve a késztermékek minőségének ellenőrzése volt. 

Az 5 mintájú tábori ágyú lövegtalpát legnagyobb részben a pilseni Skoda-gyár, 
csövét pedig a bécsi császári és királyi hadszergyár (Arsenal) készítette. Természete
sen a magyar ipar is részesedett a szállításokból, hiszen a löveg ékzárát a budapesti 
Fegyver és Gépgyár Rt.; lövegtalpát az Osztrák-Magyar Államvasúttársaság resicai 
vasműve és a Diósgyőri Állami Vasmű is gyártotta; a lövegmozdonyt, a lőszerkocsi 
illetve az üteg-távbeszélőkocsi hátsó részét a csepeli Weiss Manfréd-gyár, a győri 
Vasúti Kocsigyár Rt., a budapesti Ganz és Társa - Danubius Rt., a pozsonyi Hunnia 
Hadfelszerelési és Fémiparművek Rt., valamint az Államvasúttársaság románbogsáni 
gépgyára állította elő. Az ágyúhoz lövedékek és töltényhüvelyek a resicai és diós
győri vasműben, a pozsonyi Roth-féle lőszergyárban, valamint a Csepel-szigeti Weiss 
Manfréd töltény gyárban készültek. 

Az Osztrák-Magyar Monarchiában tüzérségi lövegek és lőszer előállítása részben 
kincstári, részben pedig magáncégeknél történt. A birodalom nyugati felének kincs
tári tulajdonú üzemei közül legfontosabb az említett császárvárosi Arsenal volt, ahol 
gyakorlatilag mindenféle eszközt gyártottak a tüzérség részére. Ezenkívül lőszergyár 
működött még WöUersdorfban, lőporgyár Blumenauban, Stein bei Laibachban. A 
magánüzemek közül a jól ismert Skoda-művek, a kapfenbergi Böhler Vasmű és a 
hirtenbergi lőszergyár érdemel említést. 

Magyarországon a fentebb felsoroltakon kívül lövegalkatrészeket, lőszert, rob
banóanyagot a Vitkovici Bánya- és Vasműben, a pozsonyi Nobel Dynamit Gyárban, 
valamint a Vulkán Gépgyárban és az Eperjes melletti Sósgyülvészen gyártottak. 

Hosszas tervezgetés után az 1913-as esztendőben Győrben ágyúgyár építése 
kezdődött. A 13 millió korona alaptőkével létrehozott üzem részvényeinek többsége 
a magyar kormány tulajdonában volt, azonban az osztrák és német tőke is jelentős 
érdekeltséggel rendelkezett. A műszaki berendezéseket a pilseni Skoda-cég, a 
gyártási technológia leírását pedig részben a Krupp-vállalat szállította. A gyár nem 
épült fel teljesen a világháború végéig, de a hadianyaggyártás megindult, főként 
Skoda-lövegeket készítettek. 

Az alakulatoknál lévő tüzérségi anyagot (bőrnemű cikkek és járművek) az anyag
kezelő bizottság, a lövegeket pedig a gazdasági hivatalok kezelték; a tüzérségi 
eszközök, felszerelések pótlását és javítását a csapattestek e bizottságokon keresztül 

63 HL Hfp Tüf 1912. tf. 119., 213.; HL HM 9367/eln. 1912., Szn./eln. 14.1913. 
64 Hoffmann Lipót: Ágyúiparunk. In.: Magyar Katonai Közlöny (MKK) 1909.1. szám, 97-115. o.. 
65 Waldschütz, Otto: Einführung in das Heerwesen. Wien, 1910. 14-15. o. 
66 BerendIván-Ránki György: Magyarország gyáripara 1900-1914. Bp., 1955. 270-271., 276., 288., 290-291. o.; Wald-

schütz: i. m. 14-15. o. 
67 Galántai József Magyarország az első világháborúban 1914-1918. Bp., 1964. 77. o.; MKK 1913- 418. o.; Horváth 

Árpád: hz ágyú históriája. Bp., 1966.189- o. 
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eszközölhették a központi fegyvertárnál. Az olyan cikkek javítását, pótlását, ame
lyekét Magyarországon nem lehetett megoldani, az Arsenal végezte. Értelemszerűen 
a javítások és az anyagok beszerzésének költségei a honvédség költségvetését ter
helték.68 

A lövegmozdony az ágyúnak négykerekű járművé alakítására szolgált, 
mozdonyállványból, mozdony- és lábszekrényből állt. Kerekei megegyeztek a 
lövegével. Málházása a következő volt: a mozdonyszekrény 12 fiókjában 8 ládában 
hármasával 24 darab srapneltöltény, ezen kívül 9 gránát 3 ládába csomagolva, össze
sen tehát 33 lőszer; valamint itt szállítottak egy szerelékesládát is. A mozdony tetején 
4 tüzér elhelyezésére szolgáló ülésvánkos volt, az ott ülő katonák lába alatti lábszek
rényben a legkülönfélébb felszerelések (itatóveder, patkók, szerszámok) helyez
kedtek el. A mozdonyon szállítottak még nagyobb szerszámokat (pl. csákány, ásó), 
tartalékzabot a lovaknak, a tüzérek hátbőröndjeit és köpenyeit. Lovas ütegnél - mivel 
ott a legénység is lovasítva volt - a lövegmozdony ülésének a helyén is felszerelést 
vittek. 

Az 5 M. 8 cm-es hatfogatú üteglőszeres kocsi (amely az eszközkocsival egyetemben 
a csapathoz és nem annak vonatához tartozott, és aminek parancsnoka egy főtüzér 
volt) mozdonya ugyanolyan volt mint a lövegé. A félkocsi tengelyei és kerekei 
azonosak a mozdony hasonló részeivel. A mozdonyszekrény fiókjait 24 srapnel és 9 
gránát, valamint egy eleségláda töltötte ki, egyéb felszerelése azonos volt a löveg
mozdonyéval. A félkocsi szekrényében összesen 60 lőszer (36 srapnel és 24 gránát) 
fért el. A félkocsin még sátorkészleteket, szerszámokat, távbeszélő felszerelést szál
lítottak.69 

Az 5 mintájú eszközkocsi mozdonya szintén megegyezett a lövegével. Szek
rényében ládákba rakott távbeszélőanyag, élelem, illetve mindenféle szerelékek fog
laltak helyet, kívülre az egészségügyi felszerelés darabjait és a jeladó készletet 
erősítették. Félkocsiján egy 8 M. vetőhíd, a 8 M. figyelőlétra, hordágyak, sátor
felszerelés voltak. A vetőhíd keskeny, de mély árkokon való átkelésre szolgált, 
amelyből 3,6 méter hosszúságú rendes, 1,8 illetve 5,4 méteres rövid, vagy kettős hidat 
lehetett építeni. 

Egy tüzérütegnek 1 lovas és 2 gyalogos (lovas ütegnek 3 lovas) távbeszélőjárőre 
volt l-l távbeszélőállomás-felszereléssel (1 távbeszélő készülék, 1 telep, telefon, 
zászlós jeladókészlet). Az üteg összes vezetékanyaga 30 km hosszúságot ért el. E 
készletet az alosztályok táborozás vagy ütközetek alatti érintkezésére rendszeresítet-
ték.71 

Egy ágyús üteg 6 ágyút, 6 lőszerkocsit, 1 eszközkocsit foglalt magába, a lovagló 
üteg 4 ágyúval és 4 lőszerkocsival rendelkezett. Ezen kívül minden üteghez 5 vonat-

68 HL Hfp Tüf 1913. tf. 359., 666. 
69 Tüzérismeretek, i. m. 28., 31-, 34-36., 38-39. o.; Jámbon i. m. 215. o. 
70 Tüzérismeretek, i. m. 40^1. o.; Schmid: L m. II. Band, 140. o.; Jambon i. m. 2l6. o. 
71 Tüzérismeretek, i. m. 224. o.; Jámbor, i. m. 216-217. o. 
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jármű tartozott. Az orosz tábori ágyús ütegnek ugyanakkor csak 4, a lovas ütegnek 6 
72 

lövege volt, viszont minden egyes ágyút követett egy lőszerkocsi. 
A lőszerjavadalmazás a honvéd tábori ágyús illetve lovas ütegnél egyaránt 756 

lőszer volt, ami nevezetesen 576 srapnelt és 180 gránátot jelentett. (Az osztrák-magyar 
hadseregben is ugyanennyi volt a javadalmazás mértéke.) Minden lövegre 126 
ágyúlőszer (96 darab srapnel és 30 gránát) esett, amely a lövegmozdony szek
rényében lévő 33, valamint az üteglőszeres kocsiban található 93 darabból tevődött 
össze. Az ágyús lőszeresoszlop ezenkívül még csövenként 366 lőszert szállított. Más 
államokéval összehasonlítva ez a mennyiség igen kevésnek bizonyult (főleg később, 
a háború hadműveleteiben), például a kis Szerbiában 366, Franciaországban 312, 
Németországban 137 lőszer jutott minden lövegre. Ehhez természetesen hozzá kell 
még számítani az oszlopokban szállított plusz muníciót is, ami a felsorolt országok 
hadseregeiben 100, 265, illetve 120 lövés volt. A honvédségnél az őszi gyakorlatokra, 
illetve • tüzérségi lőgyakorlatokra kiadott utasításokban is szigorúan megszabták a 
felhasználható lőszermennyiséget, de mint azt már láttuk, sokszor azzal is takaré-

• 7 2 

koskodni kényszerültek az alakulatok. 
A tüzérségnél létező harcászati alakzatok sorában az első a fogatos félszakasz 

volt, amelyhez a lövegvezető parancsnok, hat kezelőtüzér, egy löveg és egy lőszer
kocsi tartozott. A félszakasz gyülekező és mozgási alakzata a menetoszlop volt, harci 
körülmények között tüzelőállást foglalt el. Két félszakasz egy parancsnok vezénylete 
alatt képezte a szakaszt. Gyülekezéskor zárt vonalba, mozgás közben menet
oszlopba fejlődött, harc esetén tüzelőállásba vonult. Két vagy három szakasz az üteg
parancsnok alá rendelve egy üteget alkotott. Ugyanazokat az alakzatokat vehette fel, 
mint a szakasz, de még vonalban is mozoghatott. Két vagy három üteg egy pa
rancsnok vezetésével osztályt képezett. Gyülekező alakzata a zárt vonal volt, amikor 
az ütegek 30 lépésnyire álltak egymás mellett. Mozgás közben menetoszlopban, az 
ütegek közötti távolság 30 lépés volt, de mozoghattak vonalban is. Tüzelőállásban az 
ütegek között legalább 50 lépés térköznek kellett lennie, (ütegen belül az ágyúk 
egymástól 30 lépés távolságra, egy vonalban voltak felállítva) lépcsőzött felállás 
esetén e távolság a lépcsőzet mélységével volt egyenlő. Két osztály, parancsnokának 
vezetésével alkotta az ezredet. A felvehető alakzatok megegyeztek az osztályéval, 
azonban vonalba fejlődve, sakktáblaszerűen is mozoghatott. 

A tüzérségnél alkalmazott tüzelési módok a következők voltak: sortűz, amikor is 
az üteg, vagy szakasz lövegeit bal felől haladva, az első tiszt parancsára egymás után 
sütötték el úgy, hogy az egység parancsnoka minden egyes találatot megfigyelhes
sen. A tüzelésnek ez volt a szokásos módja. Szórótűz esetén egy kb. 400 méter 
mélységű terület elárasztására, pillanatnyi hatás elérése céljából, lövegenként 4 srap-

18 — 7 
72 KA MKSM 1913. ^—- Jámbor: i. m. 217. o. 

73 Szolgálati szabályzat, 6. sz. melléklet 32-33. o.; Felszeghy Ferenc (szerk.): A magyar tüzér. Bp., 1938. 173-, 
215-216. o. 

74 Gyakorlati szabályzat a magyar királyi honvéd tábori tüzérség számára. Bp., 1913. 46., 49., 63-64., 71., 80., 84. o. 
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nelt lőttek. Egyes tűznél minden ágyú a lövegvezetők vezényszavára kétszer vagy 
többször lőtt, ez volt a tüzelés leggyorsabb neme, amit közeli harcban, vagy saját 
csapatok sikerének kiaknázásakor használtak. Össztüzet erődítmények, páncélku
polák stb. rombolására lőttek, ilyenkor az üteg valamennyi lövegét, az első tiszt 
tűzparancsára, egyszerre sütötték el. 

Eltüzelésnél a megtöltött lövegekkel a lövegvezetők vezényszavára lőttek. Légi 
célok ellen, közeli harcban, illetve a lövegek kiürítésekor alkalmazhatták. Ütegtűznél 
a lövegeket az első tiszt figyelmeztetőjére, megfelelő időközökben egymás után 
sütötték el; akkor használhatták, ha a célterületet lassú tűzzel kellett lefedni. 
Lövegvezető tűz esetén a lövegek vezetőik vezényszavára tüzeltek, ők figyelték a 
találatokat. Alkalmazására akkor kerülhetett sor, ha 2000 méternél közelebbi, kisebb, 
helyüket változtató célokra lőttek, valamint ha a célra szabatos belövés volt szük
séges. Ez utóbbi a lőelemek megállapítására, illetve ellenőrzésére szolgált. A 
leghatásosabb a sortűz és a szórótűz alkalmazása volt. Egy üteg párhuzamos 
csőfekvés mellett kb. 120 méter széles területet tarthatott tűz alatt. A tüzérségi tűzne-
mek egyébként csak az első világháború támadó és védelmi harcai során 
kristályosodtak ki teljesen. A tüzelőállásban a lőszer pótlása a következőképpen 
zajlott: a megrakott lőszerkocsi az üres, kicserélendő félkocsihoz hajtott, ahol a csere 
megtörtént. Az új lőszeres jármű mozdonyában lévő muníció a lövegek és lőszeres
kocsik mozdonyaiból esetlegesen elhasznált lőszer pótlására volt használandó. Az 
üres lőszeresládákat mindig a hátramenő kocsira rakták. Ha teli, újonnan megrakott 
lőszereskocsik nem álltak rendelkezésre, akkor a muníciót először a kocsi-, majd a 
lövegmozdonyból használták el a tüzérek. Ezért a mozdony a rudaslovakkal a 
tüzérségi álláshoz közeli fedezékbe vonult és onnan a lőszert a tartaléklegénység, 
illetve a nélkülözhető hajtótüzérek hordták a löveghez. 

A csapattestekhez beosztott lőszeresoszlopoknak a csapat menetoszlopát köz
vetlenül, mint ezred-, zászlóalj-, osztály-lőszeresoszlopnak, vagy mint üteg-
(szakasz-) lépcsőknek kellett követniük. Ezen oszlopokat szükség esetén külön 
osztagok biztosították. Jelölésük számmal történt, pl.: „1. számú ágyús lőszeres
oszlop". Ezek üteglőszereskocsijaival cserélték ki az állásnál lévő járműveket, s ezek
ből pótolták az elhasznált muníciót. Az oszlopok egyébként a lőszertelep-pa
rancsnoksághoz tartoztak. Az ütegek lovait tartaléklovak hiányában az üres lőszeres 
járművek fogataiból egészítették ki. Az oszlopokra hárult többek között az anyag
pótlás - mint például a megrongálódott lövegeké - is. 

A honvéd gyaloghadosztályoknál a 63/75 mintájú fegyverlövőszeres kocsikkal 
felszerelt, 1-től 4-ig terjedő számozású gyalogsági lőszeresoszlopok szállították a 
hadosztályhoz hadrendileg beosztott, különböző fegyvernemekhez tartozó csapatok 
kézifegyver- (puska, pisztoly) lőszerét. Ezenkívül az 5 M. lőszereskocsikkal ellátott 
1-4. számú ágyús lőszeresoszlopok a löveglőszert továbbították, a hadosztályhoz tar
tozó ágyús ezred számára legénységet, lovakat pótoltak. Az ezred pótosztagának 

75 Jámbor: i.m. 243-246. o. 

- 6 2 -



háborús körülmények között a legénység, lövegek és tüzérségi anyag pótlása volt a 
feladata. 

A lovashadosztály 1-4. számú lovas lőszeresoszlopa szállította a fegyverlőszert, a 
lovas tüzérosztály ágyúlőszerét, valamint legénységet és lovakat pótolt az osztály 
számára. Itt az osztálypótosztag végezte az emberállomány, lövegek, anyagok 
kiegészítését. 

A gyaloghadosztály 1. számú ágyús lőszeresoszlopának menethossza kb. £5Q, míg 
a 2. számúé mintegy 700 lépés volt. Az előbbihez 170 ember, 190 ló és $9 jármű 

ifi 

tartozott, az utóbbi 100 főt 140 lovat és 36 szállítóeszközt számlált. Az alakulatot 
parancsnoka vezényszavakkal, különböző jelekkel, parancsokkal vezethette és 
irányíthatta. A jeladást zászlóval, kardra kötött zsebkendővel, lámpával, trombita
jelekkel végezhették. A parancsok továbbítására távbeszélőt, jelbeszédet, lovas-, 
kerékpáros- és gyalogküldöncöket vehetett igénybe az egységet vezénylő tiszt. 

A tüzérség lépésben, ügetésben, vágtában mozoghatott; de menetek végrehaj
tásakor csak az első két járásmódot használták. Menet közben minden üteg élén egy 
tiszt, az egyes alosztályok végén pedig egy tiszt és a szolgálatvezető altiszt lovagolt. 
Folyón való átkelést az üteg és a vonatcsapatok hadihidakon, menetoszlopban haj
tottak végre; áthajózáskor fogat nélkül szállították a lövegeket, járműveket és külön 
a lovakat. Hosszú tüzérségi oszlopokban az ezredek, osztályok közé tüzér fedezet
ként gyalogszázadokat oszthattak be. Tüzérségi felderítést főként harci körülmények 
között, az ütegenként 1 tisztből, 1 tűzmesterből és 2 tizedesből álló tüzérjárőrőknek 
kellett végezniük. Feladataik közé tartozott, hogy közreműködjenek a saját tüzérségi 
állások helyének megválasztásánál, felkutassák az ellenséges tüzérséget és célpon
tokat, megfigyeljék a saját lövegek tüzének hatását, fenntartsák az összeköttetést az 
első vonalban lévő gyalogsággal. A más fegyvernemek számára általuk nyert értékes 
információkat közölni kellett azokkal, de természetesen e kölcsönösség a többi fegy-

"70 

vernem! járőr részéről is fennállt. 
A bécsi vezérkar a gyalogságot a „fegyvernemek királyának" kiáltotta ki. E nézet 

természetesen a gyalogsági szabályzatban is helyet kapott, amelynek készítői 
kategorikusan kijelentették: „A gyalogság a főfegyvernem ...Ő dönti el a csatákat; a 
győzelem babérát más fegyvernemnek támogatása nélkül és ellenséges túlerővel 
szemben is ki bírja vívni..." 

Bécsben úgy vélték ,,... egyedül a támadás hoz döntő sikert..." - így a kiképzés 
során is a támadó gyalogsági harcászat elsajátítására helyezték a hangsúlyt - és 
csupán a természetes terepakadályok, valamint domborzati formák mögötti ideigle-

QA 

nes, rövid ideig tartó védekezésre számítottak, árokvédelemre egyáltalán nem. 

76 Gyakorlati szabályzat, i. m. 60., 130., 136., 139-140. o. 
77 Uo. 5-6. o. 
78 Gyakorlati szabályzat, i. m. 45., 108. o.; Szolgálati szabályzat, i. m. 33-, 42., 50., 53-, 93-, 124. o. 
79 Gyakorlati szabályzat a magyar királyi honvéd gyalogság számára. Bp., 1912. 1. o. 
80 Uo. 180., 195., 210., 214. o. 



A későbbi ellenfelek közül a szerbek, valamint az oroszok a japánok ellen vívott 
háború (1904 január-1905 augusztus) tapasztalatai alapján nagyon is számításba vet
ték ezt az eshetőséget. Ez a tévedés többek között kihatott oda is, hogy a Monarchia 
katonai szakemberei nem fordítottak elég figyelmet a magas röppályájú közepes- és 
nehéztarackok, mozsarak számának növelésére. 

Eluralkodott az a felfogás, miszerint a tüzérség (a lovassággal egyetemben) csak 
támogatja a gyalogság támadását, leköti az ellenség fegyvernemeit, tehát e nézet sze
rint eleve kisegítő és alárendelt szerepre volt kárhoztatva. Hibának ráhatjuk fel azt is, 
hogy nem tartották fontosnak a gyalogság megvédését (tüzérségi fedezet) az ellenség 
támadásakor. 

A tüzérség együttműködése a többi fegyvernemmel a világháború első néhány 
hónapjában sèm volt kielégítő. Ez az elmondottakon kívül még annak tudható be, 
hogy a gyaloghadosztály tüzéralakulatait csak mozgósításkor kapta meg (természete
sen a parancsnokok tudták, hová tartoznak hadrendileg). 

Rá kell mutatnunk arra a tényre is, hogy a honvéd tüzérség állománya békeidőben 
csak kevés tapasztalatot szerzett, sok esetben még a lőszerrel is takarékoskodni 
kényszerült gyakorlatozás közben. 

1914 augusztusának legelején a magyar királyi honvédség kötelékébe 32 gyalog
ezred, 10 huszárezred, valamint összesen 198 löveget felvonultató tüzérség tartozott. 
A honvédség harmadik fegyverneme 31, egyenként 6 löveget számláló tábori ágyús 
és 3 négylöveges lovasüteg felett rendelkezett. 

A közös hadsereg gyalogságát ugyanakkor 102 gyalogezred, 4 tiroli vadászezred, 
4 boszniai-hercegovinai gyalogezred, 29 császári és királyi valamint 1 boszniai 
vadászzászlóalj, 6 határvédő vadászszázad; a Landwehr-ét 37 gyalogezred és 3 tiroli 
lövészezred (Landesschzützenregiment) alkotta. Az osztrák-magyar lovasságot 16 
huszárezred, 15 dragonyosezred, 11 ulánusezred képezte, ezenkívül a Landwehr 
kötelékébe tartozott még 6 ulánusezred, 1 tiroli és 1 dalmát lovas országos 
lövészosztály (Landesschützendivision). 

Az Osztrák-Magyar Monarchia szárazföldi haderejében 14 tábori és 3 hegyi tüzér
dandárparancsnokság létezett a mozgósítás elrendelése előtt. (A mozgósítás után az 
utóbbiakat feloszlatták, 36 császári és királyi, illetve császári királyi Landwehr tüzér
dandárparancsnokság, valamint 3 dandár erősségű tüzércsoport-parancsnokság jött 
létre). A parancsnokságok annak a gyaloghadosztálynak a számát viselték, ahová 
hadrendileg be voltak osztva. Minden közös tüzérdandárhoz elvileg egy tábori ágyús 
ezred és egy tábori tarackos osztály tartozott. A 42 osztrák-magyar ágyús ezred mind
egyike 5 üteggel, ütegenként 6 darab löveggel rendelkezett; kivételt képezett 8, a 

81 Uo. 181., 189., 222. o. 
82 HL Tanulmánygyűjtemény, 399- sz. tanulmány; Szanatí József: A tábori tüzérség az első és második 

világháborúban. Bp., 1984. 21., 26., 51-52. o. 
83 Berkó: i. m. 524-525. o. 
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Landwehr hadoszályokhoz beosztott 4 üteges ezred. A14 tábori tarackos ezred közül 
mind négyüteges volt, egyenként 6 löveggel. 

Volt a felsoroltakon kívül a közös hadsereg kebelében még 9, egyenként 
háromüteges, ütegenként 4 löveggel bíró lovas tüzérosztály. Ezek szolgáltatták a 
lovashadosztályok tüzérségi erejét. A 14, alakulatonként 2 üteget, ütegenként pedig 
4 löveget számláló nehéztarackos osztály mellett még 10 császári és királyi hegyi 
tüzérezred (egyenként 4 ágyús és 2 tarackos üteggel); egy kétüteges, önálló hegyi 
ágyús osztály; 6 közös vártüzérezred, valamint 10 önálló vártüzérzászlóalj alkotta az 
osztrák-magyar hadsereg tüzérségét. 

A császári királyi Landwehr tüzérségi ereje 8 tábori ágyús és 8 tábori tarackos 
osztályból állott, amelyek mindegyike 2, egyenként hatlöveges üteggel rendelkezett. 
Ez összesen 32 üteget jelentett - megközelítőleg annyit mint a honvédségnél - , így 
ott is szükség volt közös ezredek által történő megerősítésükre. Mindent összevetve 
a Monarchia 441 tábori és hegyi üteget számláló tüzérséggel indult a háborúba, annak 
létszáma a lőszeresoszlopokkal együtt 206 000 fő volt, ugyanakkor a szárazföldi had-
erő hadilétszáma 1 220 000 embert tett ki. 

(A Monarchia tüzérségi alakulatainak területi elhelyezkedése a 66. és 67. oldalon 
található térképvázlatokon látható.) Néhány európai nagyhatalom, valamint a biro
dalom 1914 nyarán meglévő lövegeinek mennyiségét a 3- számú táblázat - 68. o. -
részletezi. Ebből kitűnik: az Osztrák-Magyar Monarchia lövegeinek számát tekintve 
elmaradt a többi államtól. A löveganyag minőségét vizsgálva is hasonló követ
keztetésekre jutunk. Ha a tábori tüzérség részére - mind a honvédségnél, mind a 
közös hadseregben - rendszeresített 5 M. ágyút a világháborúban ellentétes oldalon 
álló országok lóvontatású könnyű tábori lövegeivel összevetjük, (az 1. és 4. számú 
táblázatok - 55. és 68. o. - adnak erről képet) kiderül, hogy közel azonos technikai 
adottságok mellett, elsősorban 1000-1500 méterrel kisebb maximális lőtávolsága - a 
hatásos lőtáv ennél is kisebb volt - miatt került hátrányos helyzetbe. Tűzgyorsasága 
- 1 perc alatt 10, illetve 20 lövés - is elmaradt pl. a francia 1897 M. Schneider-ágyúhoz 
képest, amellyel 25 lövést lehetett leadni percenként. (A régi ún. lövegtalp-hátrasik-
lásos lövegekkel átlagosan 5-6-szor lehetett lőni az említett időegység alatt.) 

84 Oberstleutnant Sobicka: Gliederung und Entwicklung der Batterien der österreichisch-ungarischen Feld- und Ge
birgsartillerie im Weltkriege. 1914-1918. Wien, 1920. 5- o.; A világháború 1914-1918. (Szerk.: a Magyar Királyi 
Hadtörténelmi Levéltár) Bp., 192a I. k., 208. o.; Félszeghy. i. m. 121. o. 

85 Lucas, James: Fighting Troops of the Austro-Hungarian Army 1868-1914. New York, 1987.147. o.; A világháború, 
I. k., 208-209. o.; Sobicka: i. m. 5-7., 21. o. 
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3. számú táblázat 

NÉHÁNY EURÓPAI ÁLLAM LÖVEGEINEK MENNYISÉGE 
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KEZDETÉN.'** 

Ország Könnyű Nehéz Összesen Löveg
lövegek lövegek sűrűség 
(darab) (darab) (darab) (löveg/1000 fő) 

Osztrák-Magyar 3582 506 4088 3 
Monarchia 
Németország 7992 1396 9388 5,7 
Oroszország 6790 240 7030 3 
Franciaország 3992 308 4300 í 

4. számú táblázat 

NÉHÁNY EURÓPAI ORSZÁG RENDSZERESÍTETT 
KÖNNYŰ TÁBORI ÁGYÚJÁNAK ADATAI 

AZ I. VILÁGHÁBORÚ ELŐESTÉJÉN.H7 

Németország Franciaország Oroszország Olaszország Szerbia 
1896 n/A. M. 7,7 cm-es 1897 M. 7,5 cm-es 1902 M. 7,62 cm-es 1911 M. 7,5 cm-es 1906 M. 7,5 cm-es 

ágyú ágyú ágyú ágyú ágyú 

Gyártó üzem: Krupp/Ehrhardt Schneider Putyilov Deport Schneider 
Cső űrmérete: 77 mm 75 mm 76,2 mm 75 mm 75 mm 
Cső hossza: 2102 mm 2700 mm 2286 mm 2025 mm 2350 mm 
Cső súlya: 355 kg 462 kg 400 kg 338 kg 340 kg 
Vízszintes csőmagasság 
földfelszín felett: 989 mm 1020 mm 927 mm 950 mm 959 mm 
Keréknyomköz: 1530 mm 1515 mm 1470 mm 1450 mm -
Kerékátmérő: 1360 mm 1330 mm 1320 mm 
Löveg súlya: 925 kg 1160 kg 1040 kg 1076 kg 1083 kg 
Löveg súlya mozdonnyal: 1910 kg 1970 kg 1965 kg 1600 kg 1817 kg 
Lövedék tömege: 6,85 kg 7,2 kg 6,58 kg 6,5 kg 6,5 kg 
Lövedék kezdősebessége: 465 m/s 529 m/s 593 m/s 510 m/s 500 m/s 
Maximális lőtávolság: 7800 m 8500 m 8750 m 7600 m 8000 m 
Legnagyobb emelkedési 
és szög: -12 -+15° -12-+18° -6 -+17° -15-+65° -8-+16° 

Oldalszög: 4° 6° 5° 45° 6° 

86 Szanati: i. m. 13. o.; A korszakra vonatkozó és a témával foglalkozó szakirodalom fellapozásakor más szerzőknél 
a táblázatban feltüntetett adatoktól eltérőekkel találkozunk. így például a Monarchia összes lövegeinek számát 1914 
nyarán egyes művek 2840 darabra teszik. {GalántaiJózsef: Az első világháború., Bp., 1980.170. o., Österreich - Ungarns 
letzter Krieg 1914-1918. Unter den Leitung von Edmund Glaise - Horstenau. Wien, 1930. I. Band. 31. o., valamint Fel-
szeghy idézett művének 172. lapoldalán.) A világháborús ellenfelek lövegeinek mennyiségét tekintve szintén a legkülön
bözőbb adatokra bukkantunk. Szerbia tüzérségi ereje példának okáért 354 (Österreich - Ungarns letzter Krieg 97-98. o.), 
474 {Kerchnawe, Hugo: Ehrenbuch unserer Artillerie. Wien, 1935. 248-249- o.), 542 {Galántai: Az első világháború, 173. 
o.), 628 (Felszeghy: i. m. 215. o.) darabban nyer megállapítást. 

87 Mutker, Alfred: Das Gerät der leichten Artillerie. I. Teil. Feldgeschütze. Berlin, 1925-18., 216., 234., 236., 240., 251., 
316-317., 324-327. o.; Típuskönyv 163-, 275., 313., 328. o. A felsorolt lövegek képét az itt említett oldalakon találja meg az 
olvasó. 
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A tábori ágyúk és tarackok aránya (3:1) is kedvezőtlen volt, ezenkívül az osztrák
magyar haderőben nem rendszeresítettek a háborút megelőzően aknavetőket, a helyi 
háborúk tapasztalatai ellenére sem. Az 1911 M. 30,5 cm-es, a világégés alatt hírnevet 
szerzett mozsarat, valamint a 9 M. 7 cm-es hegyi ágyút és a 10 M. 10 cm-es hegyi 
tarackot leszámítva a többi lövegtípus korszerűtlen volt. A honvéd tüzérség nem ren
delkezett sem tarackôs, sem hegyi; a Landwehr tüzérség pedig hegyi alakulatokkal. 
(Igaz az 5 M. ágyút hegyi utakon történő szállításra is alkalmassá tették.) 

Hibás döntésként értékelhetjük, hogy a hadvezetés a srapnelek gyártásának adott 
elsőbbséget, noha a gránátok többféle felhasználást tettek lehetővé. Ugyanakkor más 
államok tábori ágyúinál - pl. az 1911 M. Deport-lövegnél - rendszeresített srapnelek 
hatásadatai jobbak voltak az osztrák-magyar 5 M. ágyú srapneljénél. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy e fegyvernem a Monarchia haderejében 
nem a megfelelő helyet foglalta el, alárendelt szerepe volt. Az átszervezés és kiépítés 
alatt álló tüzérség nem felelt meg teljesen az akkori idők alkalmazási követelményei
nek, az előtte álló feladatok megoldására a harctéren nem volt képes. A hadvezetés
nek a továbbiakban a következő problémákat kellett megoldania: növelni kellett a 
lövegek abszolút mennyiségét, lőtávolságukat, mozgékonyságukat, tűzgyorsa-
ságukat, a felső szögcsoporttal tüzelő tarackok arányát; új fegyverként bevezetni az 
aknavetőket. Javítani kellett a gyalogsággal és lovassággal történő együttműködésen, 
részleteiben is kidolgozni a támadó és védekező hadműveletek közben alkal
mazandó harcászati elveket. Ilyen irányú intézkedéseket azonban már csak a háború 

Q Q 

tapasztalatainak birtokában lehetett tenni. 

Felkészülés a háborúra 

A magyar királyi honvédség vezetői kezdettől fogva fontosnak tartották, hogy a 
tüzérség már felállítása után nem sokkal mozgósításra készen álljon. Az 1913-ban 
kiadott „Mozgósítási utasítás" is ezt tükrözi. A mozgósítási tervezetek meg
szerkesztését a csapatparancsnokok feladatául szabja, amelyeket kidolgozásuk után 
az illető honvédkerületi parancsnokságoknak kellett felterjeszteniük. Mozgósítás 
esetén, terv szerint, a tábori ágyús ezredek mindegyikének egy ezredparancsnokság
törzset, két ezredkötelékben lévő osztályparancsnokság-törzset, három-öt ágyús 
üteget, pótkereteik által egy pótüteget; egy hadosztály lőszertelep-parancsnokságot 
(amely négy gyalogsági és négy ágyúlőszeres-oszlopot és egy ezred pótosztagot 
állított volna fel), a lovas tüzérosztálynak pedig saját hasonló „intézeteket" kellett 
létrehoznia. A törzsek és a tábori ütegek rendszerint a békeállomáshelyen, vagy 

88 Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie - und Geniewesens. Wien, 1914. 1333- o.; Az 5 mintájú 8 cm tábori 
ágyú hatására vonatkozó adatok és lövőtáblázatok. Bp., 1914. Függelék. 1. táblázat; Heigl Frigyes: A tüzéiségi anyag 
fejlődése 1914 óta. MKK 1929-1229. o.; Feiszeghy. i. m. 123., 145., 159., l6l. , 172. o. 
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tüzérségi anyagaik raktározási helyén, a többi alegységek a kijelölt felszerelési ál
lomásokon mozgósítottak. 

A hivatásos tiszteket a lehető legnagyobb számban volt kívánatos az ütegekhez 
beosztani, a többi csapatrész ezirányú szükségletét már tartalékosokkal is lehetett 
fedezni. A törzseknél és az ütegeknél az egész legénységnek, a lőszeresoszlopoknál 
és a pótosztagnál a szükséges tisztesek és hajtótüzérek egynegyedének, a 
pótütegeknél ez utóbbiak közül csupán 12-12 főnek kellett az anyakönyvi állomány
ban szerepelnie. A nyilvántartásban a következő év január elsejével előreláthatólag 
meglévő legénységről kimutatás volt készítendő, és az évente október végéig a hon
védelmi miniszternek volt előterjesztendő, aki ezek alapján intézkedhetett az 

89 
esetleges állomány-kiegyenlítésekről. 

Az ún. haditáskalőszert mozgósítás utánra ismétlő kurtályonként 40, karabély 
esetén 20, pisztolynál 30 töltényben állapította meg a rendelkezés. A lovak az egyes 
csapattestek számára elvileg mozgósítási állomásaikon lettek kiutalva. 

A honvéd főparancsnokság 1914. április 1-től ágyús ezredenként 13, a lovas 
tüzérosztálynál 37 hátaslovat kívánt kiutalni tisztek lovasítására. Mozgósítás esetén a 
honvéd tüzérségnek összességében 1680 hátas- és 11 844 hámosló felett kellett ren
delkeznie. 

A bevásárlás útján beszerzendő országos szállítóeszközökhöz kocsisokat a csapat
testek saját állományából kellett biztosítani. Tábori ágyús és lovas ütegenként a „föl
riasztási állomány" az alábbiakból állott: 4 fogatolt löveg, 4 fogatolt üteglőszereskocsi 
és 1 fogatolt eszközkocsi. Ezenkívül még 2 országos járművet is kiutaltak. A kézifegy
verek és ágyúk hadilőszerét az ütegen belül kellett szállítani. (Itt jegyezzük meg, hogy 
a honvéd hadosztályok törzseinek vonatát mozgósítás esetén a közös hadsereg 
állította ki, ilyen készletek ugyanis nem voltak a honvédségnél). A mozgósítás által 
érintett egységeknek annyi lovat és málhásállatot kellett bevásárolniuk, amennyire a 

92 

lövegek, járművek, mozgókonyhák fogatolásához szükség volt. A bécsi hadvezetés 
a honvéd tüzérséget a közös hadsereg alakulataival együtt kívánta alkalmazni egy 
elkövetkező háborúban. 1914 tavaszán a következő esetekkel számoltak: 1., 
részleges mozgósítás Szerbia és Montenegro ellen - ,,B" (Balkán) háború; 2., ál
talános mozgósítás Oroszország ellen - ,,R" (Russland) háború; 3-, általános 
mozgósítás Olaszország ellen - ,,I" (Italien) háború; 4., Bosznia-Hercegovina és 
Dalmácia önálló mozgósítása; 5., az egyes katonai körletek önálló mozgósítása. ,,R" 
és ,,I" háború esetén a vezérkar mindig számolt a ,,B" háborús esettel is, viszont egy
idejű ,,R", ,,I", ,,B" háborúra nem készültek fel. A Monarchia haderejét ennek meg
felelően 3 felvonulási csoportra osztották. Az ,,A" csoporthoz 27 gyaloghadosztályt 
magába foglaló 9 császári és királyi hadtest (I., II., III., V., VI., X., XI., XII., XIV.); az 

89 Mozgósítási utasítás a magyar királyi honvédség számára. Függelék a tábori tüzérség számára. Bp., 1913. 1-4. o. 
90 Uo. 
91 HL Hfp 1914. ein. 716. 
92 Mozgósítási utasítás, i. m. 1-4. o.; Berkó: i. m. 214. o. 
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önálló 41. honvédhadosztály, 3 közös lovashadosztály, ezen kívül a hadtestek 
kerületeiben felállítandó népfelkelő és menetalakulatok tartoztak. A ,,B" csoportot a 
IV., VII., VIII., IX., hadtest, a 21. és 26. Landwehr, a 23. és 40. honvéd gya
loghadosztály - összesen 12 gyalog- és 10 lovashadosztály - valamint a hozzájuk 
tartozó menetalakulatok alkották. A „Balkáni" csoportot a XIII., XV., XVI. hadtest, a 
42. és 20. honvéd gyaloghadosztály menetalakulataikkal; a 2. és 36. osztrák, a 104., 
107., 109- magyar népfelkelő gyalogdandár; 3 magyar népfelkelő és 1 osztrák Land
sturm gyalogezred, ezenkívül Bosznia-Hercegovina és Pétervárad őrsége képezte. 

A felvonulási tervek szerint egy Oroszország, vagy Olaszország elleni háború 
bekövetkeztekor az „A" és ,,B" csoport északon vagy nyugaton, a Balkán csoport a 
déli határokon vonul fel. Ha a szerbek oldalán Oroszország vagy Olaszország nem 
avatkozna be, akkor a déli háborúban a Balkán, a ,,B" csoport teljes egészében, sőt 
még az „A" egy része is részt venne. Abban az esetben, ha az orosz illetve olasz 
közbelépés a Szerbia elleni felvonulás, vagy már a hadműveletek megkezdése után 
következne be, a ,,B" csoportnak addig kell délen maradnia, ameddig az ,,A" fel nem 
vonult északra. 

A menetkészültségi határidők az egyes csapattesteknél és azok részeinél a követ
kezők szerint alakultak: az ágyúsezredek törzseinek, osztályparancsnokságainak, 
ütegeinek, a hadosztály lőszertelep-parancsnokságoknak, a pótosztagnak, valamint 
az 1. és 2. gyalogsági és ágyúlőszeres-oszlopoknak a 10., a 3- számú lőszeres
oszlopoknak a 12., a 4-es számú oszlopoknak a 14., a lovas tüzérosztálynak az 5. 
mozgósítási napon kellett menetkész állapotban lenniük. A harctérre történő 
felvonulás esetén a csapatok és felszerelésük, fegyverzetük szállítására a vasúti 
főközlekedési vonalakat kívánták elsősorban igénybe venni. E célra 50, 70 és 100 
tengelyes vonatszerelvények jöttek számításba. 

Már 1913 februárjában elrendelte a honvéd főparancsnok, hogy mozgósításkor 
népfelkelő tüzérosztagok alakuljanak (1914-ben 38 meg is szerveződött), az ide tar-
tozók erődítmények, várak lövegeinek kezelésére voltak beosztva. 

Az 1914-es átszervezéssel kapcsolatos tervezetekből kiderül, hogy az 1. honvéd 
lovas tüzérosztály hadiállományat (a békelegénységgel egyetemben) a felállító 
császári és királyi lovas tüzér csapattesteknek kellett adniuk. A 6 új ágyús ezred hadi
illetve tartalékállománya szintén a közös tüzérségtől volt áthelyezendő. 1913-ban 
egy miniszteri rendelet az ágyús osztályok hadiállományát 30 havidíjasban, 843 fő 
legénységben, 743 lóban, 120 lövegben és járműben állapította meg. Az 1914-es 
esztendőben egy honvéd tábori ágyús üteg hadiállományába 6 tiszt, 1 zászlós, 167 

93 A világháború, i. m. 90-91. o. 
94 Általános mozgósítási utasítás a honvéd tábori tüzérség számára. Bp., 1913- 31-35. o.; HL HM 7310/eln. 10. 1912. 
95 Katonai műszak. 1. füzet. A vasutak és tábori vasutak. Bp., 1913-10. o.; Kéri Kálmán: Az Osztrák-Magyar Monar

chia vasúthálózata 1914-ben és felhasználása az I. világháborúban. HK 1985/2. sz. 225-255- o. 
96 HL Hfp Tüf 1913. tf. 189. 
97 HL Hfp Tüf 1913- tf. 690., kt. 524. 
98 HL Hfp Tüf 1913. tf. 168. 
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katona, 137 ló, 6 löveg, 13 jármű; a lovas ütegébe 5 tiszt, 1 zászlós, 170 tüzér 178 ló, 
4 löveg és 11 jármű tartozott. A mozgósítás befejezése után egy négyüteges ágyús 
ezred több mint 800 embert, kb. 650 lovat; a lovas tüzérosztály 470 főt és 530 lovat 
számlált. 

Végezetül a honvéd tüzérség háborús hadrendjét (5. számú táblázat) vizsgálva 
szembeötlő, hogy - mivel a fegyvernem létszáma, lövegeinek mennyisége egyaránt 
csekély volt, így tűzereje sem felelt meg a kívánalmaknak - a hadvezetés a honvéd 
hadosztályokhoz kénytelen volt 29 közös tüzérüteget beosztani. A honvéd gya
loghadosztályokhoz azok számozásával megegyező tábori tüzérdandár-parancsnok
ságok tartoztak. Minden dandár egy magyar királyi ágyús ezredet és 1-2 császári és 
királyi ágyús osztályt, összesen tehát 6-9 üteget foglalt magába. 

5. számú táblázat 

A HONVÉD HADOSZTÁLYOKHOZ BEOSZTOTT TÜZÉRSÉG 1914 AUGUSZTUSÁBAN."10 

A gyalog- illetve 
lovashadosztály 

száma 

A gyalog- illetve 
lovasdandárok 

száma 

A tüzérdandár A gyalog- illetve 
lovashadosztály 

száma 

A gyalog- illetve 
lovasdandárok 

száma száma csapatai 

20 
29 
81 20 8. honvéd tábori ágyús ezred (5 üteg); 

cs. és kir. 20. tábori ágyús ezred 1. és 2. ütege, ossz. 7 üteg 

23 
45 
46 23 2. honvéd tábori ágyús ezred (3 üteg); 

cs. és kir. 20. tábori ágyús ezred 3-, 4., 5. ütege, ossz. 6 üteg 

37 
73 
74 37 4. honvéd tábori ágyús ezred (4 üteg); 

cs. és kir. 13. tábori ágyús ezred (5 üteg), ossz. 9 üteg 

38 
75 
76 38 5. honvéd tábori ágyús ezred (4 üteg); 

cs. és kir. 34. tábori ágyús ezred (5 üteg), ossz. 9 üteg 

39 
77 
78 39 3. honvéd tábori ágyús ezred (3 üteg); 

a cs. és kir. 18. tábori ágyús ezred (5 üteg), ossz. 8 üteg 

40 
79 
80 40 1. honvéd tábori ágyús ezred (4 üteg); 

cs. és kir. 12. tábori ágyús ezred 1. és 2. ütege, ossz. 6 üteg 

41 
40 
82 41 7. honvéd tábori ágyús ezred (4 üteg); 

cs. és kir. 12. tábori ágyús ezred 3-, 4., 5. ütege, ossz. 7 üteg 

42 
83 
84 42 6. honvéd tábori ágyús ezred (4 üteg); 

cs. és kir. 37. tábori ágyús ezred (4 üteg), ossz. 8 üteg 

5 
19 
23 császári és királyi 6. lovas tüzérosztály 3- ütege 

11 
22 
24 1. honvéd lovas tüzérosztály (3 üteg); 

99 Berká i. m. 526., 534. o. 
100 Felszeghy: i. m. 114., 127. o.; Berkô: i. m. 534. o.; Sobicka: L m. 8. o. 

- 7 2 -



Ferenc József 1914. július 25-én este részleges mozgósítást rendelt el Szerbia ellen, 
majd az ismert események felgyorsulása után július 31-én általános mozgósításra 
adott parancsot. Az első mozgósítási napot augusztus 4-ében jelölte meg. Ez az 
intézkedés azonban már a világháború kitörésének árnyékát vetítette előre, amely
nek vihara csak több mint négy év múltán csendesedett el. 

* 

A honvéd tüzérség 1912-1914-es históriájának tárgyalását ezen a ponton zárjuk le. 
Röviden összegezve a leírtakat kijelenthetjük: a magyar királyi honvédség harmadik 
fegyverneme megszervezésétől 1914 augusztusáig jelentős fejlődésen ment keresz
tül; elsősorban mennyiségileg gyarapodott, de az állomány kiképzése, tovább
képzése terén is jelentős eredményeket mutathatott fel. Gyakorlatilag meg
teremtődtek a jövőbeni fejlesztés alapjai, amely folyamat, paradox módon, a 
világháború folyamán rohamos gyorsasággal folytatódott, mivel a frontokon zajló 
hadiesemények is erre ösztönöztek. A Monarchia tüzérségének csupán egy kis részét 
alkották a honvéd ütegek, de harcértékük megközelítette, sőt elérte a közös hadsereg 
tüzérségi alakulataiét. E honvéd fegyvernem létrejöttéhez szükség volt a bécsi 
vezérkar felismerésére: létre kell hozni a tüzérséget a honvédség keretein belül; 
ezenkívül a szervezési munkálatok megkezdésétől elengedhetetlen volt a császári és 
királyi hadsereg minden téren tevőleges közreműködése. Részben ennek, részben 
pedig a honvéd tüzértisztek és a legénység áldozatvállalásának köszönhetően a 
kezdeti időszakban, majd az átszervezések során jelentkező problémákat sikerült 
megoldani. 

A honvéd tüzérség mozgósításának lefolyása, alakulatainak a különböző harctere
ken való szereplése - amelyet itt nem állott módunkban kifejteni - merőben új jellegű 
nehézségek megoldását kívánta a katonai vezetéstől és egy új fejezet kezdődött a 
fegyvernem életében. 

101 HL HM 12.970/eln. 1. 1914. 
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Tibor Balia 

THE ROYAL HUNGARIAN HONVÉD ARTIERY, 1912-1914 

Summary 

The Royal Hungarian Honvéd Army, having existed between 1868 and 1918, had an own artillery service only from 
1913- This study follows the history of the Honvéd artillery with attention from March 1913 to August 1914 with special 
attention to the events proceeding to the composition of the service, the process of organization and to the changes in the 
organizational system; treats the development of the effective force, the questions of training concerning the officers and 
the rank and file either; the organization of the reserves - always in comparison with the parallel service of the Army of 
the Austro-Hungarian Monarchy and with those of other European armies. 

Tibor Balia 

L'ARTILLERIE ROYALE HONGROISE DE HONVEDS, 1912-1914 

Résumé 

Le Honved royal hongrois (l'armée nationale hongroise), existant entre 1868 et 1918 ne disposait d'artillerie qu'à partir 
de 1913. L'essai suit l'histoire de l'artillerie de honveds à partir du mois de mars 1913 jusqu'au mois d'août 1914. L'auteur 
présente brièvement les antécédents de la formation de cette catégorie d'arme, le déroulement de l'organisation, les 
changements de l'organisme; il s'occupe également des effectifs, il esquisse le système de formation et de recrutement de 
officiers et des troupiers; et là où cela est possible, l'auteur compare cette artillerie à celle de l'armée de la Monarchie 
Austro-Hongroise et d'autres pays européens. 
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Tibor Balia 

DIE KÖNIGLICH-UNGARISCHE HONVÉD-ARTILLERIE, 1912-1914 

Resümee 

Die Königlich-Ungarische Honvédarmee, die zwischen 1868 und 1918 bestand, verfügte erst ab 1913 
über eine Artillerie. 

Im vorliegenden Aufsatz wird die Geschichte der Honvéd-Artillerie vom März 1913 bis zum August 
1914 verfolgt. Der Autor behandelt kurz die Vorgeschichte der Aufstellung dieser Waffengattung, die 
Abwicklung der organisatorischen Arbeit und die Veränderungen der Organisation. Er geht auf die 
Standes - Veränderungen ein; skizziert das Ausbildungs - und Nachschubsystem des Offizierkorps und 
der Mannschaft und vergleicht - wenn möglich - die ungarische Artillerie mit der von anderen 
europäischen Staaten. 

Тибор Балла 

ВЕНГЕРСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ ГОНВЕДСКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ В1912-1914 ГГ. 

Резюме 

Венгерская королевская армия, существовавшая, существовавшая в перкод 1868-1918 гг., имела 
артиллерию всего начиная с 1913года. 

Автор стасьи прослеживает историю гонведской артиллерии, начиная с марта 1913 года до 
августа 1914 года. Исследователь коротко описывает предпосылки формирования этого рода 
войск, проведение организационных работ, орданизационноштатные изменения в армии. Автор 
останавливается на анализе складывания соотношений численных составов, характеризует 
систему боевой подго товки офицеров и рядоводо состава и пополнения их. Там, где это возможно, 
бвтор сопоставпяет гонведскую артиллшрией армии Австро-Венгерской Монархии и армий 
других европейских государств. 
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