
A TÁBORI TÜZÉRSÉG FEJLŐDÉSE AZ ELSŐ VILAGHABORÜBANT 

Szanati József 

A tüzérség a háborúknak évszázadokon át egyik döntő fegyverneme volt. 
Különösen megnőtt a szerepe az első világháborúban. A repülőgépek töme
ges megjelenéséig egyedüli olyan tűzfegyver volt, amely nemcsak a fedezék
ben, hanem a mögötte tartózkodó gyalogságnak is veszteséget okozott. 

A tüzérség felfelé ívelő fejlődése mindig egyenes irányú volt, amely külö
nösen meggyorsult a XIX. század közepén, amikor megjelentek és elterjedtek 
a huzagolt csövű1 hátultöltő, majd a század második felében a gyorstüzelő 
lövegek2. 

A tábori tüzérség általános fejlődésének azonban egyik legjelentősebb idő
szaka a gépi korszak első világháborúja volt. A haditechnika fejlődése min
dig hatással van a katonai elvek fejlődésére és ez kihat a csapatok szerve
zésére is. A haditechnika, a katonai elméletek és a csapatok szervezése 
dialektikus egységet képeznek és fejlődésük együttesen a hadművészet fejlő
dését alkotják. Igazolja ezt a tüzérség fejlődéstörténete is. A tüzérségi lövegek 
hordtávolságának emelésével a szembenálló felek kénytelenek voltak növelni 
a védelem mélységét és szilárdságát is, ez viszont újból a tüzérségi technika 
további tökéletesítését követelte. 

1. A tüzértechnika fejlődése 

Az 1904—1905-ös orosz—japán háborút követő években az államok több
sége igyekezett hadseregét gyorstüzelő lövegekkel ellátott korszerű tüzérség
gel kiegészíteni. A tömeghadseregek felszerelése korszerű haditechnikai esz
közökkel megterhelést jelentett az államoknak. A nagy anyagi kiadásokon 
igyekeztek úgy is enyhíteni, hogy meghagyták a már meglevő lövegeket, de 

' bizonyos technikai változtatással törekedtek azokat korszerűsíteni. A francia 

1 Az első huzagolt csövű ékzáras löveget a XVII. század első felében Oroszországban ké
szítették el, a Leningrádi Tüzérségi Múzeumban ma is megtekinthető. Elterjedését az ak
kori technológiai és technikai körülmények nem tették lehetővé. 
BoAbmaH coBeTCKaa 3HijHKAone;iHH. 3. Bľopoe HSAaHHe. rocyaapcTBeHHoe HaynHoe n3flaTeAt>CTBo. MocKBa, 1950. 
CTp. 138. 

2 Gyorstüzelőnek nevezték azokat a lövegeket, amelyeknél megoldották a cső hátrasik
lását, helyretolását és a zár automatikus nyitását. A cső hátrasiklásával kiküszöbölték a 
lövegnek a lövés leadása utáni elmozdulását. Nem kellett tehát minden lövés után a löveget 
újból helyretolni és beirányozni. Az irányzott lövéssel való gyorstüzelés feltételei közé tar
tozott: a gyérfüstű lőpor alkalmazása, a töltényhüvely és az egyesített lőszer bevezetése, a 
lőporgázok elszökésének megszüntetése, a hátultöltés bevezetése, a gyors irányzás és he
lyesbítés — az oldal- és magasságirányzó gépek alkalmazásával — lehetőségének megterem
tése. Az 1890-es években szerkesztett gyorstüzelő lövegekből általában percenként 5—8 lö
vést lehetett leadni. 
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tüzérséget a XX. század elején látták el hátrasikló csövű ágyúkkal. A néme
tek — akiknek eddig csak ágyútalp hátrasiklásos3 megoldásuk volt — ezt 
lemásolták. A német ipar gyorsan utolérte, sőt le is hagyta a franciákat és a 
tarackoknál is megoldotta a cső hátrasiklását. A nagyobb államok hadseregei 
— kivéve az Osztrák—Magyar Monarchiát4 — a háború kirobbanásakor közel 
azonos teljesítményű lövegekkel rendelkeztek. * 

Az első világháború kezdeti időszakában a szembenálló felek egyike sem 
tudta megteremteni a fegyveres konfliktus győzelmes és gyors befejezésének 
feltételeit. A háború elhúzódott és hosszantartó állásháborúvá alakult át. 

Az orosz—japán háborúban jelentkező állásharc az első világháború kez
detén a gyorstüzelő fegyverek mennyiségi növekedése következtében álta
lánossá vált. Annak ellenére, ""hogy a háború kezdetén a védelem mélysége 
csupán egy-két árokból állt, a támadó fél mégsem tudta áttörni, mert kevés 
tüzérségi löveggel — és különösen kevés lőszerrel rendelkezett.5 

98/900 M. 7,5 cm-es francia Schneider—Canet-féle ágyú csőhátrasiklós megoldással 

A szembenálló felek a tüzérség gyors fejlesztésével kerestek kiutat. A had
viselő feleknek a lövegek mennyiségi növelésével párhuzamosan meg kel
lett oldaniuk a tábori erődítmények rombolásának lehetőségét is. A meg
levő könnyű gyorstüzelő lövegek ugyanis a tábori erődítésekkel szemben 
majdnem hatástalanok voltak. Rendkívül kevésnek bizonyult a meredek röp-

3 A merev lövegtalp és a csőhátrasiklás alkalmazása közötti időszaknak egy közbeeső 
megoldása a lövegtalp hátrasiklásos löveg volt. A megosztott lövegtalp alsó része a talpszár-
"végre szerelt szilárd sarkantyúval a földbe volt lerögzítve. Az alsó lövegtalpon helyezkedett 
el a felső lövegtalp a csővel. Lövéskor a felső lövegtalp siklott hátra, melyet víznyomásos 
fék fékezett meg és az erős tekercsrúgóből álló helyretoló ismét a lövés előtti helyzetbe tolta 
vissza. (Jámbor: Fegyvertan. Budapest, Pallas. 1915. 239. o.) 

4 „1866 óta a tüzérség korszerűsítése és fejlesztése terén nálunk (Ausztria-Magyarorszá
gon) vajmi kevés történt. Sem mennyiségileg, sem minőségileg nem ütötte meg tüzérségünk 
azt a mértéket, melyet a többi európai állam tüzérsége elért." (Erdélyi: A magyar tüzér. 
Budapest. Reé Kiadó, 1938. 156. o.) 

5 Eimansberger ezzel kapcsolatban a következőket írta: „Az elégtelen lövegmennyiség 
miatt még az elavult régi lövegeket is alkalmazni kellett, sőt a kínai és török exportra 
gyártott lövegek szálítását is le kellett állítani és saját szervezésre felhasználni". (Magyar 
Katonai Közöny — a továbbiakban MKK. —, 1921. 729. o.) 
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pályával rendelkező tarackok száma, a hadseregek többségében pedig egy
általán nem alkalmaztak aknavetőket. 

A háború kezdetén használt tábori lövegeknek csak 15—25%-a volt mere
dek röppályájú. Feltűnő, hogy ez a háborús tapasztalatokkal rendelkező 
Oroszországban is így volt. Ez csak az ország gazdasági nehézségeivel ma
gyarázható. Franciaország nem rendelkezett könnyű tábori tarackokkal, az 
Amerikai Egyesült Államok pedig tarackok nélkül vett részt a háborúban. 

1907 M. Erchardt-féle 7,5 cm-es ágyú 

A könnyűlövegekhez viszonyítva rendkívül alacsony volt a nehézlövegek 
száma, (Lásd a következő ábrát.) Ezt az arányt a háború végére jelentősen 
megváltoztatták. 1918-ra az ágyúk és tarackok aránya is megváltozott. Az 
Osztrák—Magyar Monarchiának például 1914-ben háromszor több. ágyúja 
volt, mint tarackja, 1918-ban pedig háromszor több tarackja leit, mint 
ágyúja. Hasonlóan alakultak az arányok más államok tüzérségénél is. 

Az első világháborús év harci tapasztalatai azt mutatták, hogy a korszerű 
tüzérség kétharmadának könnyű, egyharmadának pedig közepes és nehéz 
tüzérségi eszközökkel kell rendelkezni. Ezen belül a tarackoknak kétharma
dos arányt kell biztosítani. A hadviselő felek védelmi állásainak egyre foko
zódó kiépítése mindinkább sürgette a probléma megoldását. 
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Az egyes államok lövegmennyisége a világháború kezdetén és végén6 

A lövegek mennyisége 

Melyik évben? ti Országok >> 
Ű ö 

N 

i 
s 

tí 
OJ 
03 
(D 
N 

J 
Melyik évben? ti Megjegyzés 

7992 1396 9388 1914 5,7 A központ i h a t a l 
m a k n á l a k ö n n y ű -11948 7862 19 810 1918 12 
A központ i h a t a l 
m a k n á l a k ö n n y ű -

Németország 3956 6466 10 422 Növekedés 
s zámban — és nehéz tüzérség 

a r á n y a á l t a l ában 
6:1-hez; 
az a n t a n t h a t a l 50 470 111 Növekedés 

% - b a n — 

és nehéz tüzérség 
a r á n y a á l t a l ában 
6:1-hez; 
az a n t a n t h a t a l 

3582 506 4088 1914 3 
m a k n á l pedig 
12:1-hez 
vol t a h á b o r ú kez
detén . 

O s z t r á k - M a g y a r 
6688 1550 8238 1917 8,5 

m a k n á l pedig 
12:1-hez 
vol t a h á b o r ú kez
detén . 

Monarch ia 
3106 1044 4150 Növekedés 

s zámban — Az 1918. évi a d a 
tok h iányosságuk 

87 206 101 Növekedés 
% - b a n — 

mia t t n e m sze re 
pelnek. 

3992 308 4300 1914 4 
5580 5700 11280 1918 13 

Franc iaország 1388 5392 6980 Növekedés 
s z á m b a n — 

40 1740 163 Növekedés 
% - b a n — 

6790 240 7030 1914 3 A %-os fej lődés
8748 1430 10 178 1917 4,1 b e n Oroszország 

e lmarad t , ami 
Oroszország 1958 1190 3148 Növekedés 

s z á m b a n ' — egyrészt a h á b o r ú 
ko rább i befe jezé

29 500 45 Növekedés 
% - b a n - — sével m a g y a r á z 

ha tó . 

Megjegyzés: 
— a háború kezdetén a harcban levő felek általában 25 000 tüzérségi löveg

gel rendelkeztek. Ebből 4200 volt a nehéz; 
— a háború végén a lövegmennyiség kb. 85 000-et tett ki, amelyből 33 500 

nehéz volt.7 

A háború elhúzódása mind több olyan hadművészeti problémát vetett fel, 
amelyek szorosan a tüzérség feladatkörébe tartoztak. Ilyenek: 

— a háború második évében a védelem mélysége növekedett; 

6 EapcgKoe: ApTHAAepmi pyccKoS apMHH (1900—1917 rr.) TOM I. BoeHHH3saT. MocKea, 1948. cTp. 180. 
Czélcus: Az 1914—18. évi világháború történelme. Budapest, Stádium, 1930. 359. o.; 
Pilch: A második világháború története. Budapest, Franklin Társulat.; MKK. 1923. évf. 

166. o. 
7 ApTHAAèpHH. BoeHHH3flaT, MoCKBa, 1 9 5 3 . CTp. 4 0 6 . 
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— megjelentek a tábori erődítések, vasbeton fedezékek, amelyeket csak 
rombolással lehetett leküzdeni; 

— a lövészárkokban levő gyalogság leküzdése csak meredek röppályájú 
tűzfegyverekkel vált lehetővé; 

— az áttörés lehetőségének megteremtése; 
— a harcászati áttörés kifejlesztése; 
— a harckocsik és repülőgépek elleni védelmi harc haditechnikai biz

tosítása. 
A fenti feladatok megoldásához a meglevő technika módosítása vált szük

ségessé, illetve teljesen új eszközöket kellett kialakítani. Éspedig: 
— a mélyebb védelem leküzdéséhez növelni kellett a tüzérségi lövegek 

hordtávolságát; 
— a vasbeton fedezékek rombolása nagyobb átütő képességű lövedékeket 

követelt; 
— a lövészárokban levő gyalogság leküzdése pedig könnyen hordozható, 

meredek röppályájú tűzfegyver (aknavető, gránátvető) szükségességét ve
tette fel; 

— az áttörés feltételeinek megteremtéséhez nagyobb mennyiségű tüzérségi 
és egyéb harci technikát kellett előállítani; 

— az áttörés kifejlesztéséhez mindenekelőtt a harcászati, hadműveleti és 
hadászati mozgékonyság fokozása volt szükséges, melynek előfeltétele a 
támadó gyalogságnak tüzérséggel történő kísérése (kísérő lövegek). Ehhez 
fokozni kellett a tűzzel és keréken való manőverezés lehetőségét, azaz növelni 
kellett a lövegek oldal és magassági szöghatárát, valamint a lőtávolságát, és 
végül tovább kellett szélesíteni a tüzérségi eszközök gép vontatását ; 

— a harckocsik és a repülőgépek elleni harcot kezdetben a tábori tüzérség 
vívta a meglevő lövegeivel. A légvédelmi tüzérség a tábori tüzérségből fejlő
dött ki, majd teljesen elkülönült. A páncéltörő tüzérséget a későbbiek folya
mán szintén különállóvá szervezték, de a tábori tüzérség egy részét alkotta. 

A háború kitörésekor a szakemberek úgy vélték, hogy a könnyűlövegek 
5—6 km-es hordtávolsága teljes mértékben megfelel a követelményeknek. 
A lőtávolságnak határt szabott a megfigyelés lehetősége is, azonban a vé
delmi rendszerek mélysége miatt nem volt szükség nagyobb hordtávolságra. 
A háború kitörésekor nem alakították ki még a rendszeres légi megfigyelést 
és ezért nagy távolságra nehéz volt megoldani a tűzhelyesbítést.8 

A háború kezdetén a tüzérségi tűzösszpontosítás és a csapatok szárnyai elé 
történő tüzelés szükségessége, majd a védelem mélységének állandó növe
kedése tették indokolttá a lövegek lőtávolságának fokozását. Ennek érdeké
ben növelték a töltetek mennyiségét és minőségét, a lövedék kezdősebességét 
és a csövek hosszát, valamint a lövegcső mozgás oldal és magassági szög
határát. A lövedékeket a ballisztikai jellemzők megjavítására áramvonalassá 
képezték ki, a vasbeton fedezékek elleni hatásosság fokozására pedig a löve
dék falát acélból készítették. 

8 Az orosz—japán háborút követő években a különböző államok hadseregeiben a harcá
szati és hadműveleti magasabbegységekhez a tüzérfigyelő szolgálat ellátására léghajó, lég
gömb és repülő alegységeket szerveztek. Franciaországban a hadtesteknél 1913-ban egy re
pülőosztályt hoztak létre, melyet a tüzérség is igénybevett. (Pawlikowski : Heer Und Völ
kerschicksal Oldenburg, Verlag Berlin 1936. 398. o.) — 

A francia hadseregben 1794-ben léghajós osztagot hoztak létre, amelyről megfigyelése
ket végeztek. Napóleon például 1797—1799. évi egyiptomi hadjáratban felderítés céljából egy 

«léghajós századot vitt magával. Arra vonatkozó adatok, hogy a léghajókat már akkor tüzér-
felderítésre alkalmazták volna, nincsenek. (Germard Wissmann: A repülés története. Buda
pest, Táncsics Kiadó, 1964. 113. o.) — 

A bolgár tábori hadseregben 1912-ben két darab léggömbbel egy léggömb osztályt hoztak 
létre. (Die Bulgarische Armee. Wien, 1912. 20. o.) — 

Az osztrák-magyar hadtestekhez 1913-ban egy léghajó osztályt szerveztek, melyet a 
tüzér szakfelderítés is igénybe vett. 
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A háború elején a francia 75 mm-es tábori ágyú hordtávolsága 5500 m 
volt, de a háború végére már meghaladta a 10 000 m-t. Ezenkívül a franciák 
a 155 mm-es 1912 M. ágyú 6 km-es hordtávolságát 1917-ben 12 km-re, azaz 
100%-osan növelték. A gyorstüzelő lövegek tűzgyorsaságát az átlagos per
cenkénti 6—10 lövésről 10—15-re fokozták. 

A háború kitörése előtt alkalmazott nehézlövegekkel általában 2 percen
ként lehetett leadni egy lövést. A háború alatt szerkesztett vagy módosított 
lövegekkel már két lövést adtak le egy perc alatt. A tűzgyorsaságuk tehát 
négyszeresére nőtt. A francia Schneider-féle lövegekhez hasonló fejlődésen 
mentek át a német Krupp, az osztrák—magyar Skoda, az angol Wickers, az 
orosz Obuhovszkij stb. típusú lövegek is. A tüzérségi lövegek fejlesztésében 
a XIX. század végéig általában a franciák jártak élen, de az ezt követő idő
ben szerepüket a németek vették át. 

A lövegek lőtávolságának és tűzmanőverező képességének növelésében 
nagy szerepe volt az irányzási szöghatárok (függőleges és vízszintes) kiszéle
sítésének. 

A függőleges irányzási határ szélesítése 50—60%-kal járult hozzá a lőtávol
ság növeléséhez. A háború végén kezdték meg a vízszintes irányzás határai
nak kiszélesítését a korábbi 6—7 fokról 45—50 fokra. Ez fokozta a tűzmanő
verező képességet. 

A hadban álló felek az áttörések sikertelensége következtében arra töre
ttek, hogy nagy mennyiségű, minél nagyobb hatású és teljesítményű 

lövegeket vonultassanak fel. Így került sor többek között a németek által 
szerkesztett „Bertha" elnevezésű nehézlöveg elkészítésére, mellyel 1918-ban 
120 km-ről lőtték Párizst.9 

A háború folyamán a hadművészet alapvető feladata az volt, hogy egyrészt 
megoldja a védelem áttörésének módszerét, másrészt pedig fokozza a véde
lem állóképességét és szilárdságát. Ennek következtében jutottak el a had
viselő felek a nehéztüzérség hatalmas méretű fejlesztéséhez. 

A könnyű- és nehézlövegek egymáshoz való viszonyának alakulása 
a világháborúban10 

A r á n y o k a h á b o r ú Fejlesztés % - b a n . A h á b o r ú 
előtt i á l lapot 100%-nak véve 

Országok 
ele jén végén könnyű 

(k) nehéz (n) a k n a 
vető (av) 

Franc iaország 13:1 l 1,7:1 140 1840 3000 

Angl ia 3:1 2,9:1 465 800 4000 

Olaszország 7,5:1 

1,3:1 

1,3:1 400 2500 800 
Amer ika i 
Egyesül t Á l l amok 

7,5:1 

1,3:1 1,3:1 1000 1100 — 

Oroszország 28:1 6:1 129 600 — 
Németország 5,7:1 2:1 150 570 3000 
Osz t rák—Magyar 
Mona rch i a 7:1 4,3:1 187 306 2100 

9 A „Bertha" löveg főbb adatai a következők: a löveg összsúlya 750 t., a lövegtalp súlya 
250 t., a cső 40 cm vastag, 21 cm űrmérettel, 34 m hosszú és 200 t súlyú. A löveget 24 vasúti 
kocsi szállította. 

A cső élettartalma 65 lövés. Minden csőhöz 65 db számozott lövedék járult, amelynek 
átmérője a számozás sorrendjében növekedett. Kezdősebessége 1600 m/mp. A lövedék hossza 

4 Hadtörténelmi Közi. 493 



A hadviselő felek a problémát minden áron igyekeztek megoldani. Ezfc 
bizonyítja, hogy sokféle lövegtípust szerkesztettek, annak ellenére, hogy 
— még a legfejlettebb államok is — gazdasági nehézségekkel küzdöttek. 

Még a háború kezdeti manőverező időszaka felvetette a gyalogság kíséré
sének problémáját. Ehhez egy könnyű, mozgékony lövegtípust kellett volna 
kialakítani, de a háború folyamán a szerkesztők nem tudták a feladatot meg
nyugtató módon megoldani. Hasonló problémát okozott az állásháború kiala
kulása, a gyalogságnak ugyanis nem volt könnyen hordozható, hatásos 
lövedékkel rendelkező, alacsony kezdősebességű, lehetőleg körkörös tüzelésre 
is képes, úgynevezett lövészárok lövege. 

A németek már a háború előtt indokoltnak tartották a gyalogságot minden 
időben kellőképpen támogató mozgékony löveg létrehozásának szükséges
ségét. Erre a célra a meglevő 77 mm-es 1896 M. löveg nehéznek bizonyult, 
mert nem tudta megfelelően követni a gyalogságot, különösen az úthálózat
ban szegény orosz arcvonalon. A Krupp Művekben 1918 elejére kidolgoztak 
egy 37 mm-es lövegtípust, amely mozgékonyságával hatásosan tudta kísérni 
a gyalogságot, azonkívül a harckocsik elleni harcban is megfelelően fel lehe
tett használni. A háború alatt Oroszországban a 76 mm-es löveggel kísérle
teztek, míg végül is — a többi államokhoz hasonlóan — a 37 és a 47 mm-es 
űrméret mellett döntöttek. 

Az állásharcokban fedezék mögött mutatkozó viszonylag kis célok — me
lyeket lapos röppályájú fegyverrel nem, vagy csak igen nehezen lehetett 
leküzdeni — tették szükségessé az aknavetők gyors elterjedését.11 A háború 
kitörésekor egyedül Németország rendelkezett aknavetőkkel, azonban alkal
mazási célszerűsége folytán hamarosan elterjedt az összes hadviselő feleknél. 
Szerkezetileg többféle típust készítettek. Ilyenek voltak a légaknavetők, a 
lőporos elöl- és hátultöltős, -ezeken belül pedig a sima és huzagolt csövű 
aknavetők. 

Az osztrák—magyar hadsereg gyalogsága különösen kedvelte a légakna
vetőt, mivel az lövéskor nem „árulta el" a tüzelőállást. Kis teljesítménye és 
250—1100 m hordtávolsága miatt azonban nem terjedt el. Mindössze néhány 
száz darabot készítettek el belőle. Ugyanakkor lőporos aknavetőkből csak 
Oroszország 17 093, Németország pedig 26 921 db-ot állított elő a világháború 
folyamán.12 

Az első világháborút megelőző időben az egyik legelterjedtebb lőszerfajta 
a srapnel13 volt. A védelem mind fokozottabb erősödése következtében azon
ban a háború végére a különlegesen edzett falú gránát lett a tüzérség egyik 

81 cm-től 111 cm-ig, a súlya pedig 100 kg-tól 115 kg-ig váltakozott. A lőportöltet súlya 150— 
240—300 kg-os. A tűzgyorsasága 15 percenként egy lövés. A lövések röppályája különböző. 
A cső a lövést követő 24 óra után is forró volt. .(Ugró Maraldi: Az ágyútól a halálsugárig. 
Budapest, Franklin. 1940.; Magyar Katonai Szemle — a továbbiakban MKSz —, 1937. 3. sz. 
263. o.) 

10 BapcyKoa: ApTHAAepHs pyccKoíi apMHH (1900—1917 r r . ) TOM I. BoeHHHSflaTb. MoctcBa. 1948.; 
Világtörténet. II. köt. Budapest, Kossuth, 1965.; Czékus: Az 1914—18. évi világháború törté
nelme. Budapest, Stádium, 1930.; 
ARXOB: nepBaH MHpoBan BOHHa 1914—1918 rr . BoeHHH3flaTb, MocKBa, 1964 ; M K S z , 1936. évf. 3. SZ. é s 
1939. évf. 5. SZ. 

11 Az első aknavetőt Oroszországban szerkesztették és az orosz csapatok az 1904—1905-ös 
orosz—japán háborúban Port-Artúr védelménél sikeresen alkalmazták. Az első 47 mm-es 
aknavető a mintegy 6 kg súlyú gránátot nem több mint 400 méterre hajította. Az oroszok 
tapasztalata alapján a németek 1910-ben készítettek 25 cm-es elöltöltő, huzagoltcsövű, hátra
siklásos aknavetőt, amely 100 kg-os aknát 420 méterre vetett ki. Súlya 600 kg volt és 10—15 
lövést lehetett vele leadni óránként. 1913-ban a hordtávolságot 800—900 méterre, a tűzgyorsa
ságát 20 lövés (óránkénti) leadására növelték. (Közölte a Militär Wochenblatt, Berlin, 1933. 
16—17. sz. és MKSZ. 1934. évf. 3. sz. 280. o. 

12 BapcyKoe: i. m. II . köt . és a MKSZ. 1935. évf. 10. sz. 
13 A srapnelt 1803-ban egy hason nevű angol ezredes találta fel. Olyan lövedék, amely a 

robbanó töltetén kívül nagyobb számú apró töltelékgolyókat tartalmazott. Nagyobb távolságra 
a kartács lövést pótolta és a kívánt távolságra lehetett időzíteni. Általában 105—165 db 13 gr-
os ólomgolyókat tartalmazott. A golyók közti hézagot kénnel töltötték ki. (Révai Nagy Lexi
kon. 17. köt. Budapest, Révai testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 1925.) 
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p •; 

12 cm-es légaknavető tüzelőállásban 

fő lövedék fajtája. Az első világháború lövedék típusai — a repeszgránát , 
páncélgránát , srapnel, gránát-srapnel1 4 , kartács1 5 , világító srapnel1 6 — a 
vegyi lövedék kivételével m á r a XIX. század végére megjelentek. Az eltérés 
csupán a gyújtószerkezetükben, a lövedéktest alakjában és a vezető gyűrűk 
minőségében mutatkozot t . A vegyi lövedéket (akkori néven gázlövedék) az 

M Gránát-srapnel megszerkesztését lényegében a lövegpajzs elterjedése váltotta ki. A lö
vegpajzzsal ellátott lövegek (ütegek) kezelőit srapnellel leküzdeni kevésbé lehetett Ezért a 
srapnelnak olyan válfaját kellett szerkeszteni, amely anélkül, hogy az élő célok elleni hatása 
csorbát szenvedne, becsapódás után is még megíeíelő romboló hatással rendelkezzen, vagyis 
mind srapnel, mind gránát legyen alkalmazható. A lövedék két részből, azaz egy grá
nát és srapnel részből állt. Hatása tehát kettős volt. Az állítható gyújtóval a srapnel 
részét a levegőben repülés közben lehetett működtetni, azonban a lövedék feje — a gránát 
£;lZ ťL"^ a lovedekpalya folytatásában tovább repült és a csapódó gyújtó által a becsapódás-
Kor robbant. A késleltető gyújtóval csak mint gránát is alkalmazható volt. (Szabó: A kor-
B u d a p ľ s ľ p l f l a s ^ ô / ň - S ^ 2 - °- ; L ö v ö s z a b á 1 ^ a « * m kir. tábori tüzérség számára. 
+ K J L A - k *n«áCS cinkbádogból készített szelence, amely 45,8 g súlyú ólomgolyókkal volt meg-
^ , i fS^ m-nel kisebb távolságokra élő célok ellen alkalmazták (nagyobb távolságra srap-^ 
neleket használtak). Kilövéskor a szelence már az ágyú csövében szétrepedt. Kartácsot elő-
?^3^n-,aikalmaztak kemény, köves talajon, ahonnan az ólomgolyók felpattanva tovább foly
tathattak útjukat. (Révai Nagy Lexikon. 11. köt. 306. o.) 

levilágító srapnel a rendes srapnelhez hasonló, de nem volt lökőkorongja és belső'üre
get töltelék helyett puskaporba ágyazott világító csillagok foglalták el. A lövedék szétrob-
banasakor a csillagok meggyulladtak és a célt felülről megvilágítva kéve alakjában Jiullot-
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Német aknavető tüzelőállásban 

első világháborúban először a franciák alkalmaztak 1914—1915 telén. Az 
ingerlő anyaggal megtöltött gránátok azonban csekély hatásúak voltak. Az 
első nagyobb méretű chlor gázfúvó támadást a németek Ypern-nél 1915. ápri
lis 22-én alkalmazták, amellyel szemben az antant hatalmak tehetetlenek 
voltak. Ezt követően egy pár hónap múlva az angolok és 1916-ban már a 
franciák is alkalmaztak gázfúvótámadást.17 A vegyi lövedékek annyira be
váltak, hogy a háború vége felé a csapatok a lőszer javadalmazásuknak 50— 
80%-át vegyi hatású lövedékekben kívánták. 

A háború elején a legnagyobb probléma nem a lövegek gyártása, hanem 
a nagy mennyiségű lőszer előállítása volt. A hadban álló felek az 1904— 
1905-ös orosz—japán háború tapasztalatait értékelve arra a következtetésre 
jutottak, hogy a háború első három hónapjára lövegenként maximum 1200— 
1500 lövést kell biztosítani. Ezt a mennyiséget egyik államnak sem sikerült 
előállítani. A német és a francia hadsereg általában 1000—1200, az orosz 
hadsereg 600—1000, az osztrák—magyar hadsereg pedig csak 400—540 db 
lőszert tudott tartalékolni. Ez a mennyiség már a háború első hónapjában is 
kevésnek bizonyult, mert a gyorstüzelő ágyúk tömérdek mennyiségű lőszert 
fogyasztottak el. A háborút folytató felek fémiparának legnagyobb részét 
lőszertermelésre kellett átállítani. Naponként és lövegenként a pótlás alig 
érte el a tíz darabot, ami közel sem fedezte a szükségletet. A lőszerfogyasz
tás mértékére jellemző, hogy a 11. Isonzói csatában 1917. augusztus 18— 

17 schmoll: Áttekintés a gázharc fejlődéséről. Haditechnikai alapismeretek. I. köt. Buda
pest, Ábrahám Kiadó. 1929. 
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szeptember 6-ig 1454 lövegből kétmillió lövést adtak le és Verdunnál 1916 
februártól szeptemberig — francia adat szerint — a francia tüzérség lövegen
ként átlag 15 000 lőszert használt fel. 

Nagy fejlődésen mentek keresztül a lövegek irányzó eszközei és a tüzér
ségi belövési eljárások is. A megosztott irányzást már az orosz—japán hábo
rúban is alkalmazták. Az irányzó körös eljárás sok időt vett igénybe, ezért 
a csapatok idegenkedtek tőle. Közvetlen a háborút megelőző években, sőt a 
háború első évében a tábori tüzérség térkép-szögmérőt ritkán használt (vár
tüzér műszer volt)-. Az egyszerű háromszög megoldás és hasonló megoldások 
még ismeretlenek voltak. Az elemeket a ,,Baumann"-féle szögmérővel álla
pították meg. A manőverezések idején a hosszadalmas eljárás miatt szög
mérőt a csapatok ritkán használtak és helyette az egyszerűbb megoldást 
választották.18 A Baumann-féle ütegszögmérőt csak abban az esetben lehetett 
alkalmazni, ha a figyelőből látható volt a tüzelőállás. Szükségessé vált más 
utak keresése. így került sor a térkép-szögmérő bevezetésére, mely meggyor
sította a belövési eljárást. Az elemeknek a térkép alapján történő megálla
pítása lett a tüzérség főeljárása, amit ,,térképlövés"-nek neveztek el. Ez nagy 
haladást jelentett, mert így a védelem mélységében levő célokra is meg tud
ták állapítani a lőelemeket. A háború manőverező időszakában ez az eljárás 
azonban kevésbé felelt meg. 

A pontosabb lövésre és a tűzmeglepésre való törekvés a tervlövés alkal
mazásával ért el hatásos eredményt.19 

Jelentős előrehaladás volt a tüzértechnika fejlődésében a hangfelderítési 
eszközök megjelenése, melyet az orosz hadsereg tüzérsége már 1909—1910-
ben is alkalmazott. A nyugati államok hadseregeiben 1915-ben jelentek meg 
ezek az eszközök és a világháborúban széles körben alkalmazták.20 

A lövegek hordtavolságának növelése bizonyos súlytöbblettel járt, ami 
jelentősen befolyásolta azok manőverező képességét. A közepes lövegek gépi 
vontatására a világháború előtt nem is gondoltak, mivel azokat hatos fogattal 
viszonylag könnyen vontatták. 1915-ben a mozgékonysági követelmények 
mellett a lovakkal történő takarékosság miatt megkezdték a közepes tüzérség 
gépi vontatásának megszervezését. A világháború második felében a könnyű
tüzérség gépi vontatását nemcsak az erősen érezhető lóhiány, hanem a har
cászati mozgékonyság mellett a hadműveleti mozgékonyság szükségessége is 
indokolta. Ennek kivitelezésére azonban nem került sor. A francia hadveze
tés csupán csak a könnyű tábori tüzérségnek gépkocsi szállítással való had
műveleti manőverezését valósította meg. (Lásd a túloldali ábrát.) 

Különösen felvetette a mozgatás problémáját az állásharcok kialakulásával 
létrehozott mind több nehézlöveg típus. A lánctalpas lövegvontatás eszméje 
— az 1912-ben abbahagyott osztrák—magyar és angol kísérletek után — 
1916-ban újra felvetődött lánctalpas önjáró löveg (lövegtalp) és lánctalpas 

18 Az Opor-völgyi harcokban, a Kárpátokban 1915 márciusban például az üteg első tisztje 
térkép alapján megállapította, hogy hol állt. Az ütegparancsnok pedig térkép szerint meg
adta a cél pontos helyét. Az első tiszt a térképen meghúzta a tüzelőállás és a cél vonalát, 
nxaid lemérte a távolságot és megállapította a szintezőt. Ezt követőlen felállt a löveg mögé 
és ott a térképet az iránytűvel betájolta és beintette a vezérlöveg csövét a térképen meg
húzott irányba. Majd rögzítette az oldalirányt egy kisegítő célra és megadta az irányzékot, 
a szintezőt és kész volt a lövéshez. (Solth: Egy tüzértiszt naplója. Budapest, Madách, 1942. 
156. o.) 

19 A tervlövésnél 25 000-es térképből vett alapelemeket minden olyan befolyásoló tényező 
kiküszöbölésével, ami a lőtábiaszerű ideális röppályától a lövedéket eltéríti, lőelemekké 
alakították át. A tervlövés általánossá válásával az ütegeket ütegtervvel látták el, amelyek a 
mérőszázadok bemérése és célnyilvántartása alapján 25 0U0-es térképre berajzolt tüzelőállásra 
helyeztek el és rögzítettek le egy fém térkép-szögmérőt. Ennek segítségével az üteg alap
elemei az egyes célokra közvetlenül leolvashatók voltak. Ennek az eljárásnak azonban az 
állásharc mozdulatlansága volt az alapfeltétele. (A tüzérség tűzvezetés fejlődése. MKSZ. 1941. 
4. sz. 139—141. o.) 

20 ApTHAAepHH. BoeHHHaaaTb, MóCKBa, 1 9 5 3 . CTp. 256 . H EoAbUiafl COBeTCKaa BHiJHKAoneAHH 3 . CTp. 1 3 3 . 
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A gépi vontatás bevezetése a francia tüzérségnél:21 

Motorizált üteg volt 1914. 8. 1915. 8. 1916. 1. 1917. 1. 1918. 11. 

Könnyűüteg - - 6 7 306 

Közepes, nehéz és 
legnehezebb üteg 

4 26 137 194 238 

vontatóeszköz formában. Elsősorban a nehéztüzérség vontatásánál alkalmaz
ták. Az osztrák—magyar hadseregben a 15 cm-es tarackokat és ágyúkat , 
majd később a legnehezebb tüzérséget is géppel vontat ták, tekintve, hogy az 
állásharcokban azokat is alkalmazták.2 2 

A tüzérség vonta tásának gépesítését a vi lágháborúban részt vett ha ta lmak 
csak megkezdték és tapasztalatokat szereztek annak végleges megoldásához. 

14 M. osztrák benzin-elektromos tüzérségi vontató 

2. A tüzércsapatok szervezése és az összfegyvernemi csapatok szervezetszerű 
tüzérsége 

A harci technikai eszközök fejlődése szükségszerűen szervezési változásokat 
követel — ami nem időszakos, hanem állandó folyamat. A lövegek mennyi
ségi, de főleg minőségi fejlődése a harcrendek felépítésében is változásokat 
eredményezett . Ezek a változások természetszerűen szervezési módosítások
hoz vezettek. 

A tűzfegyverek fedezékbe kényszerítő hatására a hadviselő felek össze
függő védővonalat (állást), védőövet, majd 1916-tól védőöveket hoztak létre. 
Ezek leküzdéséhez a lövegek hatásától függően alakítot ták ki a tüzérség 
szervezését. 

A szervezés egyik kiindulópontjául általában a löveg tűzhatását vették. 
Egy löveg 80 méter széles, 80 méter mély területet tudot t hatásos tűzzel 
befedni. A gyalogság és a tüzérség arányszámát akkor ta r to t ták helyesnek, 
ha egyrészt elegendő a lövegek száma a feladatok megoldásához, másrészt, ha 

21 A franciák 1917-ben az ütegeknek gépkocsin való szállítását szükségmegoldásként al
kalmazták, majd később a főparancsnokság tüzértartalékánál rendszeresítették is a mozga
tás e módszerét. (Schmoll: i. m. 66. o.) 

22 A 16 M. 38 cm-es tarackot négy egységben vontatták: 1. csőszállító egység = 36,8 t., 
2. lövegtalpszállító egység = 31,4 t; 3. ágyazat egység = 37,6 t; 4.. lőszerszállító egység = 36,8 
t. (Schmoll: i. m. 61. o.) 

498 



a gyalogság képes a tüzérség által megteremtett kedvező helyzetet kihasz
nálni. 

A gyalogság harcászati egységét a zászlóalj képezte, mely előkészített vé
delem ellen rendszerint 300—350 méter széles harcrendet vett fel. A tüzérség 
harcászati egységét az az alegység alkotta, mely egy zászlóalj arcvonalkiter
jedését hatásos tűzzel be tudott fedni. E széles arcvonal lefogására négy 
löveges ütegre volt szükség (4 . 80 m = 320 m). A gyalogság harcászati egy
sége tehát megszabta a tüzérségi harcászati egység (az üteg) nagyságát. Az 
üteg tűzhatása a gyaloghadosztály tüzérségének szervezését határozta meg. 
A védő fél gyalogságának az 1 km hordtávolságú nehézfegyverei (gp) 800 
méter mélységig tagozódtak, így képes volt a támadókra tüzet nyitni a védelmi 
mélységből is. A hadosztályparancsnoknak nem volt elegendő, ha tüzérsége 
csak az első vonalban elhelyezett tűzfegyvereket fogta le, hanem követelte az 
egész 800 méter mély területnek hatásos tűzzel való befedését. A terület teljes 
lefogásához egy zászlóalj szélességében 10 ütegre volt szükség. A tüzérség és 
a gyalogság megfelelő aránya érdekében alakult ki az a nézet, hogy a hadosz
tályba az egyéb más szakcsapatok mellett általában 10 zászlóaljat és ehhez 
10 négylöveges üteget célszerű szervezni. Továbbá úgy vélték, hogy a had
seregparancsnok tartalékában levő tüzérség mennyisége legalább érje el a 
hadsereg hadosztályainál levő tüzérség mennyiségét. 

Az egyes államok hadosztály- és hadtest-tüzérségének szervezése a világháború 
kezdetén23 

Tü. 
dd. 
(e.) 

Hadosztálynál Hadtestnél 

Tü. 
dd. 
(e.) 

a tü- dd-ban (e-ben) volt 

e. o. 

ütegek 

lg-

Hdt-ben 
Országok 

Tü. 
dd. 
(e.) e. o. 

75-77 
mm. á. 
üteg. 

100-122 
mm. tar. 

üteg. 
lö
veg 

e. o. 7 5 -
-105 
mm 

122-
-155 
mm 

lg-
lg. ossz. 

2 - 3 
ho 

Osztrák — Ma
gyar Monarchia 1 1 3 5 3 48 — — — 2 - 3 8-12 104-156 

Németország 1 2 4 9 3 72 - 1 - 4 16 160-232 

Franciaország 1 - 3 9 - 36 1 4 11 1 48 120-156 

Anglia 1 - 4 9 4 76 - - - - - 152-228 

Oroszország 1 1 2 6 - 48 - I 1 - 16 112-160 

Az államok többsége — amint a táblázatból is kitűnik — általában a 
kialakult nézet szerint szervezte meg a magasabbegységek tüzérségét. 

A háború idején a harcászati és hadműveleti elvek változásai, valamint 
a harci technika fejlődése következtében állandó „mozgásban" volt a tüzér
csapatok szervezése is. A háború elhúzódása és a kezdeti időszakban elszen
vedett nagy veszteségek is hatással voltak a tüzérség szervezésére. Az újabb 

23 BapcyKoe: i. m. I. köt . 170—173. o.; MHSZ. 19)28. évf. 500. o.; MKS Z. 1937. évf. 12. sz. 42. o.; 
Aaxoe: i. m. 25. O. 
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nagy mennyiségű gyalogos (lovas) hadosztályok felállításával nem tudott 
lépést tartani a hadigazdálkodásra áttérő országok termelése. Ez arra kész
tette az egyes országok — például Németország, Oroszország —- hadvezeté
sét, hogy átmenetileg csökkentsék a harcászati magasabbegységek tüzér
ségének mennyiségét. Ehhez még hozzájárult az is, hogy az államok igye-
(keztek a főparancsnokság tüzértartalékát növelni. 

A háború újabb szervezési problémákat vetett fel, mivel a hadművele
tek kezdetén a gyalogzászlóaljaknak és ezredeknek nem volt tüzérsége. Az 
ároklöveg szükségessége bebizonyosodott, de erre a célra a nagy kezdő
sebességű lövegek nem feleltek meg. Egyedül Németország rendelkezett a 
háború kezdetén aknavetőkkel és már 1914-ben a zászlóaljakhoz 4, majd 
később 8, a franciák és az oroszok 2, a gyalogezredekhez a németek 8, az 
osztrák—magyar ezredekhez pedig 12 aknavetőt, a gyaloghadosztályokhoz 
egy aknavető századot (16 db) szerveztek.24 

Meg kellett oldani a gyalogságnak löveggel való közvetlen kísérését is. 
E célra a gyalogzászlóaljakhoz és ezredekhez 37—76 mm-es lövegeket szer
veztek. 

Az üteg szervezése országonként különbözően, 4—8 löveg között válta
kozott. A háborút az orosz tüzérség például 8 löveges ütegekkel kezdte és 
4 löveges ütegekkel fejezte be. Különösen sok problémát okozott a maga
sabbegységek tüzérségének szervezésében a nehézágyúk és tarackok meny-
nyiségének, illetve helyes arányának megtalálása. Egységes megoldás nem 
alakult ki, azonban a nézetek megegyeztek abban, hogy a védelem erősö
dése miatt jelentősen növelni kell a csapatok szervezésében a nehézágyúk 
számát, illetve a fedezékekben, erődítményekben levő erők ós eszközök ellen 
a tarackok mennyiségét az ágyúk rovására. 

A háború kitörésekor az ágyúk és tarackok aránya Németországban kö
rülbelül 2:1, Angliában és az osztrák—magyar hadseregben 3:1 volt. A há
ború végén a védőállások mind fokozottabb megerősítése, kiépítettsége kö
vetkeztében ez az arány az osztrák—magyar hadosztályok szervezésében 
1:1,4, a hadsereg viszonylatban pedig 1:3 lett. 

Hadosztályok tüzérségének szervezése a háború folyamán a harcászati 
elvekhez való „igazodás" következtében állandóan változott. A gyaloghad
osztályok állományába az államok többségében — Franciaország kivételével 
— tüzérdandárt szerveztek. Ezek szervezése a harcászati elvek változásain 
kívül a veszteségek, a lövegek minőségi arányának kialakítása következté
ben módosult. Az osztrák—magyar hadseregben például a hadosztály-tüzér
ség 8 ütegből állt, de az nem biztosította a megfelelő tűzerőt (általában 1,5 
gyalogzászlóaljra jutott egy üteg), ezért 1916-ban az ütegek számát 19-re 
emelték fel. Ezzel egy időben a gyalogezredek mennyiségét háromról négyre 
növelték. Ezek következtében 0,75 gyalogzászlóaljra jutott egy üteg.25 Az 

24 Az osztrák-magyar hadseregben a gyalogezredekhez és a hadosztályokhoz szervezeit 
aknavetőket a műszakiak kezelték, de nem tartoztak a tüzérség állományába. 1917 ő.3zén 
minden gyalogezred műszaki századának közelharc szakaszában volt 8 db 9 cm-es lőporos 
és 4 db 12 cm-es légaknavető, a gyaloghadosztálynál pedig egy aknavető század. Az akna
vetők kezelése a kővel vagy fadoronggal töltött földágyúk alkalmazásából maradt a műsza
kiakra. 45 fok alatt ugyanis kb 2 m mélyen földbeásott kifelé bővülő kúpalakú tölcsérbe 
20—30 kg lőport és ekrazitot .helyeztek, és a tölcsért kővel vagy fával töltötték meg, ame
lyet a töltet 120—200 m távolságra vetette ki. (Jacobi: Magyar műszaki csapatok az első 
világháborúban 1914—18. Budapest, Közlekedési Nyomda, 1938. 353—354. o.) 

25 A tü. dd. szervezése: 
1916-ban — egy hatüteges 8 cm-es á. ezred, amelynek az 5. ütege lgv., a 6. ütege av. 
volt; 
— egy hatüteges 10 cm-es tar. ezred; 
— egy négyüteges n. táb. ezred, amelynek az 1., 2., 3. ütege 15 cm-es tar., 4. ütege 
pedig 10,4 cm. n. ágyús volt; 
— egy háromüteges hegyi tüzérosztály, amelyből kettő tarackos és egy ágyús üteg 
volt. 
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átszervezéskor a tarackok kerültek többségbe az ágyúkkal szemben. A há
ború végéig alapjában ez a szervezés maradt meg. 

A francia hadosztályok tüzérségében a háború elején csak könnyűlöve
gek voltak, ami jelentős hátrányt jelentett a német nehézlövegekkel szem
ben. Ez annak a következménye volt. hogy a franciák a mozgékonyságot 
fontosabbruak tartották a tűzerőnél. 1916-ban azonban már szerveztek a had
osztályok állományába egy 155 mm-es tarackos osztályt (az előirányzót fc 
kettő helyett). 

A német hadvezetés elsősorban a Franciaország elleni támadás szempont
jainak figyelembevételével szervezte meg tüzérségét. Számolt a francia és 
belga erődökkel, amelyek leküzdéséhez nehéztüzérségre is szüksége volt. Ez 
a magyarázata annak, hogy a német gyaloghadosztály tüzérségének szer
vezésében — ellentétben a franciákéval — mintegy 30%-ban volt közepes 
és nehéztüzérség is. A német hadosztályoknál rendszeresített löveg hord
távolsága .(7,8 km) a háború elején nem érte el a francia hadosztály löveg 
(8,6 km) hordtávolságát. A háború folyamán azonban nemcsak elérte, ha
nem túl is haladta azt. Szervezésben azonban a többi államoktól eltérő 
változást eszközöltek. A német hadvezetőség a nagy veszteségek pótlása és 
az újonnan felállított gyaloghadosztályok száma miatt26 a tüzérségi szerve
zés módosítására kényszerült. Az eddigi 6 löveges ütegek helyett 4 löveges 
ütegeket szerveztek. Az ütegek száma az átszervezéssel megnövekedett. Sem 
az állandóan fokozódó löveggyártás,27 sem az ütegek megnövekedett száma 
nem biztosították a gyaloghadosztályok részére szükséges tüzérségi alegy
ségek mennyiségét. A német gyaloghadosztályok löveganyagának mennyi
sége — annak ellenére, hogy 1917-ben egy 15 cm-es és egy 10 cm-es ágyús 
üteget is szerveztek —, a háború végére sem érte el a háború kezdetén 
meglevő mennyiséget. 

1915-ben az orosz gyaloghadosztályok tüzérségének átszervezésekor az 
ütegek 8 lövegét 6-ra, majd a háború végére 4-re csökkentették. A hadosz
tályok lövegmennyisége azonban nem változott. 

A lovas hadosztályokhoz az államok többségében 2—3 ütegből álló tüzér
séget szerveztek. 

A gyaloghadosztályok (hadtestek) háború végére kialakult tüzérségi szer
vezése azért nem mutat nagy fejlődést, mert a tüzérség jelentős részét 
a hadsereg és a főparancsnokság tartalékába osztották be. 

A világháború kezdetén az államok többségénél a hadtestekhez egyáltalán 
nem, vagy csak igen kevés nehéztüzérséget szerveztek. Ez egyrészt azzal 
magyarázható, hogy a parancsnokok gyakran olyan feladatokra is nehéz
lövegeket vettek igénybe, melyeket kisebb űrméretűekkel megoldhattak 
volna, másrészt csak kevés nehéz löveg állt rendelkezésükre. 

Angliában a hadtesteknek egyáltalán nem volt, az osztrák—magyar had
seregben pedig a háború kitörését követően megszűntették a hadtest köz
vetlen tüzérségét. A féladataik megoldásához a hadseregtől, vagy a főpa
rancsnokságtól kaptak tüzérséget, amelynek egy részét alárendelték a gya
loghadosztályoknak is. Nagy részéből azonban hadtest-tüzércsoportot (alcso-

1918-ban: — az ágyús és t a rackos tüzé rez redeke t megszün te t t ék és he lye t tük á g y ú s -
ta rackos , t ehá t vegyes ezredeket hoz tak lé t re . Az aknave tő ü teg továbbra is meg
m a r a d t az első ezrednél . A n. t áb . e. és a hegyi tü . osztály szervezése vál tozat lan 
marad t . 

Az első ezred a ho . számát , míg a másod ik e. a ho . számától 100-zal magasabb had rend i 
számot kapot t . (Solth: Egy tüzért iszt naplója . Budapes t , Madách Nyomda , 1942. 331—332. o.) 

26 Német hadse reg gya loghadosz tá lya inak menny i sége : 1914 augusz tus h ó n a p b a n 94. s z e p 
t e m b e r h ó n a p b a n 138, 1916 novemberben 205 és 1917 november h ó n a p j á b a n m á r 238 volt . 
(MKSZ. 1934. 3. sz. 135. o.) 

27 A háború elején a néme t had i ipa r havon ta 15 löveget termel t , ma id 1915 augusz tu sban 
m á r 270 db-ot, 1915 végén 480 db-ot, 1916 m á j u s b a n 600 db-ot. (MKSZ. 1934. évf. 3. sz. 135— 
136. o.) 
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Az egyes államok hadosztály- és hadtest-tüzérségének szervezése 
a világháború végén 

Hadosztálynál Hadtestnél 

Tü. 
dd. 
(e.) 

Tü. dd-ban (e-ben volt) 

e. o. 
ütegek 

lö
veg 

Hdt-ben 
Országok Tü. 

dd. 
(e.) e. o. 

üteg 
lö

veg 
e. o. 

ütegek 
lö
veg 

lg. ossz. Tü. 
dd. 
(e.) e. o. he

gyi 
á. tar. av. 

lö
veg 

e. o. 
köny-
nyű 

nehéz 
(köze
pes) 

lö
veg 2 - 3 ho. 

Osztrák — Ma
gyar Monarchia 1 3 7 3 9 6 1 94 - - - - - 178-282 

(104-156) 

Németország 1 2 5 - 8 6 1 48 - 2 - 4 16 112-160 
(160-232) 

Jľraneiaország 1 - 4 - 9 3 - 48 2 7 15 6 84 180-228 
(220-156) 

Anglia 1 - 4 - 9 4 - 76 - - - - - 152-228 
(152-228) 

Oroszország 1 ? 4 12 48 - 1 2 16 112-160 
(112-160) 

Olaszország - - 2 - 6 

1 
- - 36 - 2 

• 

6 - 36 108-144 

Megjegyzés: 
— a táblázat adataiban a zászlóalj, ezred lövegek és aknavetők nem szere

pelnek; 
— a zárójelben a hadtestek lövegmennyisége háború kezdetén; 
— az ütegek lövegmennyisége államonként 2—6 között váltakozik a löveg

fajtától függően. 

portokait) hoztjak létre. Ilyen példának lehet megemlíteni a Gorlice-i t áma
dást (1915. május 2—24.), ahol a VI. hadtes tnek alárendel t tüzérségből 
hadtest- tüzércsoportot (TÜCS) képeztek.28 Egy másik példa: 1917 nyarán 
Ojtoznál harcolt VIII. gyaloghadtest parancsnoka a neki alárendelt tüzér
ségből hadtest TÜCS-ot hozott létre, melynek ütegeit később a hadosztályok
nak adta megerősítésre.2 9 

Előnyösebb helyzetben voltak a német, francia és az orosz hadtestpa
rancsnokok, m e r t közvetlenül rendelkeztek tüzérséggel, és h a a helyzet úgy 
kívánta , azonnal a lkalmazhat ták azt. 

A háború kezdetén a francia hadtes tek csak könnyű (75 mm-es) -löve
gekkel rendelkeztek, amelyekkel nem tud ták fő feladataikat (az ellenség 
tüzérsége elleni harcot) megfelelően megoldani.3 0 1917-ben azonban már 
közepes ágyús és tarackos ütegeket kaptak (hordtávolság 12—15 km), ame-

28 Riedl: Tüzérség a v i l ágháborúban és a jövőben. MKK. 1930. évf. 1173—1179. o. 
29 Heszlényi: A felsővezetés tüzérsége. MKSZ. 1934. 1. sz. 
30 Herr francia tábornok már I9i2-ben memorandumban követelte a hadtesteknek nehéz

tüzérséggel való ellátását. E figyelmeztetést részben 1914 októberében valósították meg, amikor 
minden hadtesthez két közepes osztályt (105 és 120 mm) szerveztek. 1917-ben a hadosztályok 
mennyisége szerint szerveztéR a hadtest közvetlen tüzérségét. (MKSZ. 1934. 1. sz. 130. o.) 
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lyekkel kedvezőbb körülmények között vehették fel a harcot a német tü
zérséggel. 

A német hadtestek tüzérségének szervezése merőben eltért a többi álla
mokétól. A hadtest-tüzérséget egy tüzérzászlóalj (12—16 lg.) képezte, me
lyet* a helyzetnek megfelelően valamelyik gyaloghadosztálynak rendeltek 
alá, mivel a hadtestnek nem volt tüzér törzse. 1916-ban a hadtest közvetlen 
tüzérségét felszámolták és löveganyagait a főparancsnokság tartalékába 
utalták. 1917-ben azonban két ütegből (15 és 21 cm-es), majd 1918-ban két 
zászlóaljból ismét létrehozták a hadtest közvetlen tüzérséget. 

A háború második felére a hadtest közvetlen tüzérség állományába min
denütt olyan ütegeket szerveztek, vagy adtak megerősítésre, melyek képesek 
voltak eredményes harcot folytatni az ellenség tüzérsége ellen. 

A világháború hatalmas áttörő csatáihoz szükséges mennyiségű löveget 
lehetetlen volt a harcászati magasabbegységek (ho., hdt.) állományába szer
vezni. Ezért a hadbaálló felek nagy ütemben hozzáfogtak a hadsereg köz
vetlen iQS főparancsnoksági tüzértartalékok megszervezéséhez, illetve átszer
vezéséhez. 1914 előtt a hadseregek és főparancsnokságok állományába csak 
a speciális (nehéz- és hegyi) lövegek tartoztak. 1914-től kezdődően az állo
mányukban mindennemű lövegtípus megtalálható volt. Ezzel képessé váltak 
nemcsak speciális feladatok végrehajtására, hanem a megerősítő tüzérség 
szerepére is. 

A hadbariálló felek hadseregeiben Németország kivételével a tábori had
seregeknek a háború kezdetén nem volt szervezetszerű tüzérsége. Ä háború 
alatt a német, majd 1915-től 1917-ig a francia hadsereg tábori hadseregei
nek volt csak szervezetszerű tüzérsége, amely 10—20 nehéz, főleg speciális 
ütegből állt. Az Osztrák—Magyar Monarchiában a tábori hadseregeket csak 
a háború idejére, a mozgósításkor hozták létre. A többi hadbanálló felek 
hadseregeiben a tábori hadseregek a hadműveleti helyzetnek megfelelően a 
főparancsnokságtól kaptak tüzérséget, amelyből a szükséghez mérten rend
szerint megerősítették az alárendelt hadtesteket és hadsereg TÜCS-ot (cso
portokat) hozhattak létre. 

A francia hadseregben a tábori hadseregek közvetlen tüzérségén kívül az 
1915-ben létrehozott hadseregcsoportokhoz is szervezték 4—5 gépi vonta
tású 15.5 cm-es tarackos és 15,5 cm-es ágyús osztályokból álló közvetlen 
nehéz tüzér ezredet.31 

A háború további menetében, amikor az áttörések végrehajtásához •nagy
mennyiségű tüzérséget kellett összevonni, a franciák célszerűbbnek tartot
ták a tüzérség zömét egy kézben tartani. Ezért 1917-ben a tábori hadseregek 
közvetlen tüzérségét felszámolták és létrehozták a főparancsnokság tüzér
tartalékát, amelyből a hadműveleti helyzetnek megfelelően erősítették meg 
az áttörésben résztvevő hadseregeket. Ez a. szervezés lehetőséget biztosított 
a tüzérség gyorsabb hadműveleti manőverezéséhez, az eddiginél rövidebb 
idő alatti átcsoportosításához. 

A főparancsnokság tüzértartalékát önálló tüzérosztályokba, ezredekbe, 
dandárokba, sőt Oroszországban tüzér hadtestbe32 is szervezték. 

Az osztrák—magyar tüzérség szervezése az alárendeltséget illetően alap-

31 Herr: Die Artillerie in Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft. 286. o. Charlottenburg 4, 
Verlag „Offene Worte" 1925. Továbbá: Magda: A francia és német tüzérség. MKSZ. 1934. 3. sz. 
131—132. o. — A franciák 1914-ben nagyon érezték a nehéztüzérség hiányát, amelyet a had
sereg vezetése hajó- és partvédő ágyúkkal volt kénytelen pótolni, amíg a tábori nehézlöve
geket legyártották és megszervezték a nehéztüzérséget. 1918-ban a francia főparancsnokság 
tüzértartalékába már 5686 db különböző típusú löveg tartozott. (MKSZ. 1934. 3. sz. 132—133. o.) 

32 Az orosz hadvezetés 1917. január 5-i Aa (Gauja) folyó (Lettország) menti téli csatára a 
nehéztüzérségből Scheidemann tábornok parancsnoksága alatt tüzérhadtestet hozott létre, 
amely a XLVIII. hadrendi számot kapta. 

Czékus: Az 1914—18 évi világháború összefoglaló történelme. Budapest, stádium, 1930. 363. o. 
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jában eltért a többi államokétól. A gyaloghadosztályok szervezetszerű tüzér
sége a békeidőszakban — egészen a mozgósításig — nem volt alárendelve 
az összfegyvernemi magasabbegységeknek. A tüzércsapatok parancsnokai 
azonban tudták, hogy háború esetén melyik magasabbegység állományába 
fognak tartozni. 

A németek háború előtti szervezése felelt meg legjobban a háború köve
telményeinek, különösen ami a könnyű- és nehéztüzérség arányát illeti. 

A tüzérség fejlődésében egyik legjelentősebb állomás a bemérőszázadok 
létrehozása volt, amelyek a világháború végére minden állam hadseregében 
megtalálhatók voltak. Ezeket a gyaloghadtestekhez és főparancsnokság köz
vetlen tüzércsapatokhoz szervezték. 

A bemérőszázadok felállításával nemcsak jelentősen meggyorsult a tüzér
ség harckészültsége, hanem a hosszantartó belövések elhagyásával lehetővé 
vált a tűzmeglepés alkalmazása is. 

3. A tüzérség alkalmazásának elvei 

A tüzérség alkalmazása támadásban és védelemben mindenkor szorosan 
összefüggött a kialakult általános hadművészeti elvekkel. Alkalmazására 
hatással voltak a kialakult fegyvernemek és szakcsapatok harcászati és had
műveleti ténykedései. Ugyanakkor a fegyvernemek teljesítőképessége, de 
különösein a tüzérség harci technikájának hatékonysága jelentősen befolyá
solták a hadművészeti elvek kialakulását és változását. 

A hadviselő államok hadseregeinek többsége az orosz—japán háború ta
pasztalatain alapuló harcászati és hadműveleti elvek alkalmazásával kezdte 
meg a háborút. A világháború előtti szabályzatok szelleme bizonyította, 
hogy a hadbanálló felek egyike sem akarta az állásharcot, azonban az alkal
mazott védő fegyverek, de különösen a géppuskák nagy tűzhatása ezt a 
haremódat rájuk kényszerítette. 

a) A tüzérség alkalmazása támadásban 

A háború kezdeti időszakában nyilvánvalóvá vált, hogy egyes ütközetek 
semmiképpen sem dönthetik el a hadjárat sorsát. A megtámadott fél a kor
szerű fegyverek nagy tűzhatását, illetve védelmi lehetőségeit 'kihasználva a 
kedvező terepszakaszokon újra védelemre rendezkedett be. A hadművészet
ben új jelenség mutatkozott: az összefüggű állásrendszerből álló védelem. 
Ettől kezdve a háború végéig a hadművészet előtt két alapvető feladat 
állott: egyrészt megoldani a védelem állóképessége és szilárdsága fokozásá
nak kérdését, másrészt megkeresni a védelem áttörésének módszereit. Az 
áttörést "nagy átütő erővel, módszeresen és a mélységből állandóan fokozódó 
erőkifejtéssel lehetett volna megoldani. 

A tüzérség a háború kezdetén még nem tudta megoldani két fő feladatát, 
a gyalogság támogatását és az ellenség tüzérsége elleni harcot. A megfelelő 
támogatáshoz elsősorban a gyalogság és a tüzérség közötti jobb együttmű
ködésre lett volna szükség. A két fegyvernem inkább egymás mellett, mint 
együttesen lépett harcba. Az összfegyvernemi parancsnokok egy része nem. 
ismerte eléggé a tüzérség hatékonyságát és ezért alkalmazását nem érté
kelte megfelelően. Gyakran még parancsot sem adtak részükre, ezért a 
tüzérek csak a saját maguk által felderített célokat lőtték. A háború első 
heteiben a gyalogság rendszerint azért indult rohamra rövid és gyenge tü
zérségi előkészítés után, mert egyes parancsnokok — anélkül, hogy külö
nösebb okuk lett volna rá — nem akartak a támadással addig várni, amíg 
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öreg Uchátzius ágyús üteg Toporoutznál 

azt az ütegek kellően előkészítik. A gyalogság tekintet nélkül a lemaradó 
tüzérségre és a géppuskás alegységekre, az előnyomulását addig folytatta, 
amíg hatékony ellenállásba nem ütközött. 

Az ellenség tüzérsége elleni eredményes harcot a lövegek hordtávolsága 
nem tette lehetővé. A találkozóharcok bizonytalan kimenetele miatt pedig 
a parancsnokok egy része tüzérségével lemaradt. Az ütegek fedett tüzelő
állásból csak jó megfigyelési lehetőség mellett tudtak eredményesen har
colni egymás ellen. A tüzérség elleni harc hiányosságai, valamint a védelem 
mélységének növekedése törvényszerűen nagyobb hordtávolságú lövegek 
megszerkesztéséhez vezettek. 

A háború elején gyakran előfordult — különösen az osztrák—magyar csa
patoknál —, hogy a hadosztályoknál ritkán összpontosították a tüzérséget. 
A harchoz történt felvonulásnál minden oszlophoz ütegeket osztottak be és 
azokat a harc idején is otthagyták azzal az elgondolással, hogy ezáltal biz
tosítják legjobban a két fegyvernem szoros együttműködését. Célszerűbb 
lett volna a tüzérséget a tüzérdandár-parancsnok központi vezetésével al
kalmazni. 

A gyaloghadosztályok támadási sávjának szélességié még 1915 elején is 
elérte a 3—5 km-t. A hadtestek a meglevő tüzérségükkel ebben az idő
ben arcvonalkilométerenként maximum 15—20 lövegsűrűséget tudtak 
létrehozni. Ez nem biztosította az 1—1,5 km mélységű egyetlen állásból álló 
védelem áttörését. A kis lövegmennyiség hatásosságát lerontotta a két fegy
vernem rossz együttműködése is. Általános volt az a nézet, hogy a gyalog
ságnak az ellenség gyalogságával, tüzérségnek pedig annak tüzérségével 
szemben kell kivívnia a tűzfölényt. Bebizonyosodott, hogy egyenlő erők 
küzdelme nem hozhat döntést. Ehhez erő- és eszközfölényt kell létrehozni. 

505 



A német hadvezetés ilyen elgondolással tervezte meg az 1915. május 2-án 
az orosz csapatok: védelmének áttörésére kezdődött gorlicei hadműveletét,. 
Annak ellenére, hogy ott az arcvonalkilométerenkénti lövegsűrűség még 
nem érte el a húszat (19 volt, illetve aknavetőkkel együtt 22), az áttörés 
éppen az erők és eszközök összpontosításával valósult meg. A 6. osztrák—-
magyar hadtestet a l l . Német Hadsereg parancsnoka tizenkét, főleg nagyűr
méretű lövegekből álló üteggel (56 löveg) erősítette meg. 

A hadtest-tüzérfőnök (TÜF) a hadtest tüzérségét a következőképpen osz
totta el: 

Tád. 
sáv 

széles
sége 
(km) 

Lövegek 
mennyisége Egy 

lö
vegre 

eső 
arcv. 

méter 

Tüzérségi elő
készítésben Egy lö

vegre eső 
tényleges 
arcvonal-

rész 
(m) 

Magasabb
egységek 

Tád. 
sáv 

széles
sége 
(km) k. n. ossz. 

Egy 
lö

vegre 
eső 

arcv. 
méter 

részt 
ve t t 

részt 
nem 
vet t 

Egy lö
vegre eső 
tényleges 
arcvonal-

rész 
(m) 

Megjegyzés 

Tád. 
sáv 

széles
sége 
(km) k. n. ossz. 

Egy 
lö

vegre 
eső 

arcv. 
méter 

lövegek 

Egy lö
vegre eső 
tényleges 
arcvonal-

rész 
(m) 

39. ho. 3,72 42 8 50 75 44 5 85 A Pustki-hegy 

6. 
12. ho. 3 58 12 70 43 70 - 43 előtti állásokra 

a 12. ho. löve
geire 8 m-es 
árokszakasz 
jutott 

hdt. hadt . tar t . - 12 12 - 12 - ' -

előtti állásokra 
a 12. ho. löve
geire 8 m-es 
árokszakasz 
jutott 

összesen : 100 32 132 51 126 6 -

előtti állásokra 
a 12. ho. löve
geire 8 m-es 
árokszakasz 
jutott 

11. H l 
sen 

)S. össze-
32 466 156 622 51 - - -

A HDS-nél még 
volt 96 db 
aknavető 

A hadosztályparancsnokok a hadtest TÜF utasítására a hadosztály TÜF-ök 
alárendeltségében -vegyes összetételű ütegekből 3—3 tüzércsoportot hoztak 
létre. Ezenkívül a hadtest TÜF két 15 cm-es ágyús és két 30,5 cm-es mozsár 
ütegből két hadtest TÜCS-ot szervezett. (A 6. hdt. tüzérségének csoportosí
tását az 507. oldalon látható ábra szemlélteti.) 

Az áttörést a 11. hadsereg 32 km-en 622 löveggel (arcvonalkilométeren
ként 19) valósította meg. Az erőviszony — főleg tüzérségi lövegek terén — 
nagyon kedvező (4,9—l-hez) volt a német—osztrák—magyar csapatok ja
vára. A támadás 4 órás tüzérségi előkészítéssel kezdődött, azonban a belö-
véseket már egy nappal előbb megkezdték. A hadműveletre a németek meg
felelő mennyiségű lőszert (a könnyűlövegekhez 1200, a nehézlövegekhez 
500—600 lövést) biztosítottak. Ugyanakkor az orosz ütegekre 10 lövés volt 
meghatározva egy napra,33 vagyis lövegenként 1—2. Ez egyben azt mu
tatja, hogy az általános lőszerválságot — amely minden állam, de különösen 
Oroszország hadseregében megnyilvánult a háború kezdetén — a központi 
hatalmaknak előbb sikerült felszámolni. Itt jegyzem meg, hogy ennek elle
nére a központi hatalmak a háború folyamán lőszertermelésben sem tudtak 
lépést tartani a nyugati hatalmakkal, ami a szűkebb gazdasági alappal ma
gyarázható. 

Gorlicénél a gyalogság támogatását — a rohamot követő időszakban — 
azoknak az ütegeknek a tüzével oldották meg, amelyek tartalékban voltak 

33 AHXOB: i . m . 121. o . 
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nos jelzésű ce'/ferülefeh 

1. sz. ábra: A 6. hadtest tüzérségének csoportosítása és tuzterve a gorlicei csatában 
1915. május 2-án 04.00-kor 

és nem vet tek részt a tüzérségi •előkészítésben. Ezek az ütegek a roham 
megindulásával egy időben előrementek tüzelőállás foglalni, ahonnan a 
továbbiakban t ámoga tha t t ák a gyalogságot. 

A gorlicei hadművele tben erősen érezhető volt a kísérő tüzérség hiánya. 
Az akkor i lövegmennyiség még a kis mélységű védelem lefogását sem biz
tosította. Gorlice i rányában pedig az oroszok védelmének mélysége m á r 
elér te a 20—25 k m - t is.34 A védelem mélységében voltak olyan tűzfegyve-

34 ÁHXOB: i. m. 123. o. — Gorlicénél gyenge orosz védelmet jellemez. Az osztrák-magyar 
levéltári anyagok és térképek általában 20—25 km mély védelemről tanúskodnak. 
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14 M. 15 cm-es tarack tüzelőállásban Gorlicénél 

16 M. 24 cm-es osztrák ágyú tüzelőállásban 



30,5 cm-es mozsár tüzelőállásban 

rak és objektumok, amelyeket nem tudtak lefogni az előkészítés időszaká
ban. A gyalogság támogatása különösen gyenge volt az állásváltoztatások 
időszakában, mire a kért tüzérségi támogatást megkapták, a felderített cél 
már eltűnt és egész más helyen jelentkezett. Ezért a 6. hadtest 12. hadosz
tályának TÜF-e (Riedl ezds.) a hadművelet megindulásakor egyes könnyű 
ütegeket szakaszokra bontva a gyalogságnak35 rendelt alá. 

A támadás folyamán a hadosztályok tüzércsoportjai a gyalogságot össz
pontosított tűzzel támogatták. Lépcsőzetesen foglaltak tüzelőállásokat és 
tüzükkel az ellenség ellenállási támpontjaira, sőt szükség esetén a szomszéd 
hadosztály sávjában levő célokra is tüzeltek. 

35 Riedl a következő parancsot adta az alárendelt tüzérszakaszoknak: ,,. . . a gyalogságot 
minden alkalommal teljesen önállóan, parancsra nem várva, a felelősségtől való félelem nél
kül öntevékenyen kísérni és támogatni kell". MKK. 1930. évf. 551. o. — A kísérő lövegek a 
hadban álló felek csapatainál 1916-ban jelentek meg. (Axxoa: i. m. 191. o.) 
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A gorlicei hadműveletben az áttörés azért járt sikerrel, mert a tüzérséget 
az akkori körülményeknek megfelelően helyesen csoportosították, tüzüket 
központosítottan vezették, a gyalogságnak kísérő lövegekként tüzérszaka
szokat rendeltek alá és jól oldották meg a mozgási és tűzmanőverezést. 

A háború további menetében a védelem mélységének növekedésével vál
tozott a támadó csapatok harcrendjének felépítése és a támadás elve is. 

1916-ban a védelem mélysége már elérte a 15—20 km-t. A védelembe 
vonult fél főerőit a második védelmi övben helyezte el és ezzel kivonta az 
ellenséges tüzérség tűzhatása alól. A hagy mélységű védelmet a nagyobb 
hordképességű lövegekkel még akkor sem lehetett megbízhatóan lefogni, 
ha a tüzelőállásokat a peremvonalhoz közelebb helyezitek el. A megerősített 
védelem roham előtti előkészítéséhez nagy mennyiségű — főleg nehézlöve
get kellett Összevonni. Ezeket az eszközöket hadosztály-, hadtest-, hadsereg
tüzércsoportokban, rendszerint a magasabbegységek TÜF-einek központo
sított vezetésével alkalmazták. 

A tüzérség mennyiségi növekedésével lehetővé vált a magasabbegységek 
hatékonyabb megerősítése is. A hadseregek az alárendelt magasabbegysé
geiket a szervezetszerű, vagy a főparancsnokságtól kapott tüzérségből a vár
ható feladatoknak megfelelően erősítették meg. A hadseregeket általában 
20—4Ï0, a hadtesteket 10^-15, a hadosztályokat 3—8 különböző, főleg nagy
űrméretű, különleges esetekben a dandárokat36 (ezredeket) 2—3 kis- és kö
zepes űrméretű üteggel erősítették meg. Annak eDenére, hogy az osztrák— 
magyar és angol gyaloghadtestek nem rendelkeztek szervezetszerű tüzér
séggel — rendszerint hadtest-tüzércsoportot szerveztek a megerősítésre ka
pott tüzérségből. A hadseregeknél a nagy hatótávolságú lövegekből úgyszin
tén tüzércsoportokat hozták létre. 1916-ban a keleti arcvonalon a németek 
50 ütegből képeztek olyan hadsereg-tüzércsoportot (HDS. TÜCS.), amely 
minden nagyobb hadműveletben egységesen kerulť alkalmazásra, például 
1916-ban a Jakobstadt-i áttörésnél és 1917-ben a csernovici hadműveletben. 
Az oroszok 1916-ban a Bruszilov-féle támadásnál hasonló erejű HDS. 
TÜCS-tal verték szét a 13. hadtest arcvonalát Jarlovice térségében. A többi 
antant államok tábori hadseregeinél úgyszintén képeztek HDS. TÜCS-ot a 
távoli célok lefogására. 

A hadosztályok a szervezetszerű és megerősítésre kapott tüzérségből rend
szerint az első lépcsőben támadó dandárok vagy ezredek számának meg
felelően tüzércsoportokat hoztak létre. 

Az orosz hadseregben a gyaloghadosztályok, ha egy lépcsőben támadtak 
a tüzérségüket az ezredeknek rendelték alá. Ha azonban a támogatást a 
tüzérség központi vezetése biztosította, akkor ezekkel az eszközökkel a had
test-tüzérfőnök rendelkezett, de a hadtestparancsnoknak nem volt aláren
delve, 

A hadtest- és hadsereg-tüzércsoportok tüzét rendszerint a csoportot létre
hozó magasabbegység tüzérfőnöke irányította. 

A hadbanálló felek a mély védelem áttöréséhez tehát kialakították a 
tüzérség csoportosítását és a fősúlyt a tüzérségi előkészítésre fektették. 
A hullámharcrend bevezetésével a gyaloghadosztályok támadási sávjának 
szélességét 3—5 km-ről 1,5—2 km-re csökkentették és ezzel — a szervezési 
változások mellett — jelentősen növelhették az egy arcvonalkilométerre eső 
erők és eszközök mennyiségét. A hadműveletek végrehajtásához szükséges 
lövegmennyiség növelésével 20—50-ről 150—200-ra, sőt egyes helyeken 
250-re emelkedett a lövegsűrűség. 

36 A 11. Német Hadsereg 12. gyaloghadosztályának 12. tüzérdandár parancsnoka több napi 
időtartamra két gyalogdandárt 3—6 üteggel erősített meg, amelyből tüzércsoportot képeztek. 
Ennek következtében képesek voltak a harcot önállóan megkezdeni és folytatni. (Riedl: i. m.; 
MKK. 1930. évf. 672. o.) 
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Lövegsűrűségek alakulása az első világháború jelentősebb támadó hadműveleteiben 

Hadművelet Támadási sáv 
(áttö. sz.) 
szélessége 

(km) 

Löveg Tü-i előkészí
Országok 

megnevezése - kezdete 

Támadási sáv 
(áttö. sz.) 
szélessége 

(km) 
összesen 1 

km-re 
tés ideje Megjegyzés 

megnevezése - kezdete 

Támadási sáv 
(áttö. sz.) 
szélessége 

(km) 
összesen 1 

km-re óra | nap 

Gorlicei áttörés 1915. május 2. 32 712 22 4 -
Verdunnál a 18. gy. hdt. 1916. február 2,5 275 110 9 - -

Osztrák — Magyar 
Monarchia 
Németország 

12. Isonzói csata 1917.október4. 7,4 1922 259 7 — 259-es lg. sűrűség egy hdt. 
sávjában volt. 

Pikardiban 1918. március 70 7263 103 4,40 -
Aisne folyónál 1918. május 38 4400 117 3,40 -
Champagne — Artoisi 1915. szept. 25 2000 80 - 6 

Aisne — Ohampagnei 1917. április 39 5580 140 - 9 

Franciaország — 
Anglia 

Cambrai — Verduni 1917. június 16 2400 150 - 16 Franciaország — 
Anglia 

Amiens — Cambrai 1917. október 10 1880 188 - 6 

Amiens — Somme folyói 1918. augusztus 18 •2000 111 - — Tüzérségi előkészítés nél
kül 420 hk-val 

Olaszország 11. Isonzói 1917. augusztus 45 5000 111 - 1 

Oroszország 
Ny-i Front K — Porosz
ország elleni 

1916. március 
59 

893 15 8 - A front 2. HDS-e táma
dott 

DNT-i Front hdm-e Lvov irá
nyában 1917. július 1300 35 - 2 

Megjegyzés: A táblázatból kitűnik, hogy a németek a háború folyamán nem tértek át a több 
. napig tartó tüzérségi előkészítésre. Ez annak a következménye, hogy a központi ha

talmaknak közel megfelelő mennyiségű nehéz tüzérsége volt. Az antant hatalmak az 
elégtelen nehézlöveg mennyiséget a hosszú ideg tartó tüzérségi tűzzel tervezték ellen
súlyozni. 1918-ban a németek, de néhány esetben a szövetséges hatalmak is csökken
tették a tüzérségi előkészítés idejét, sőt némely esetben, egyes irányokban (ahol több 

harckocsit alkalmaztak) el is hagyták. 



A központi hatalmak a tüzérségi előkészítés idejét az eddigi néhány órá
ról 6—8 órána, az antant hatalmak pedig néhány napról 9—16 napra hosz-
szabbították meg. Az antant katonai szakemberei úgy vélték, hogy az 1—2 
hét alatt kilőtt több millió37 különböző erejű lövedékkel megoldják a nehéz
lövegekben mutatkozó hátrányukat, valamint a védelem hadműveleti és 
hadászati áttörését. 

A háború első kétharmadának időszakában a védő fél részére a várható 
támadás helyének megállapítására jó figyelmeztető volt a több napig (2—8) 
tartó belövés. Az osztrák—magyar tüzérség például ezt a műveletet a 12. 
isonzói csatában (1917 október) 8 nappal előbb kezdte meg. A hosszú ideig 
(tartó belövést a háború közepén (1917-ben) a mérőszázadok létrehozásával 
pótolják. A belövések elhagyása után azonban megmaradt még a támadás 
várható megindulását jelző hosszú tüzérségi előkészítés. Ez idő alatt a védő 
megfelelő irányba átcsoportosíthatta tartalékait az ellentevékenységek meg
tételéhez. 

A rövid tüzérségi előkészítésre való áttérés, illetve annak a hadműveletek 
egyes szakaszain történt elhagyása a védő fél részére váratlan volt. Például 
az angol és francia csapatok 1918. augusztus 8—15-ig tartó Amiens-i had
műveletében az angol csapatok tüzérségi előkészítés nélkül, a franciák pedig 
rövid, 45 perces tüzérségi előkészítés után mentek át támadásba és az első 
nap már 15 km-es sikert értek el. A Cambrai-i hadműveletben az angolok 
374 harckocsival, 1000 löveggel és 1000 repülőgéppel, 14 gyalog- és 5 lovas 
hadosztállyal indított támadása váratlanul érte a németeket. A harckocsik 
és a gyalogság ugyanis tüzérségi előkészítés nélkül kezdte meg a rohamot, 
amelyet a tüzérség a továbbiakban tűzhengerrel kísért. Ugyancsak várat
lanságot értek el az oroszok is, akik az Aa folyónál 1917. januárjában harc
kocsik és tüzérségi előkészítés nélkül mentek át "támadásba. 1918-ban már 
mindenütt áttértek a rövid tüzérségi előkészítésre és rohamot pontosan 
szabályozott, hatalmas tűzhengerrel támogatták. 

A tűzhenger rendszeres alkalmazásával — amelyet az erre az időre meg
növelt löveg- és lőszermennyiség lehetővé tett — lecsökkenthették a tüzér
ségi előkészítés időtartamát, mert különösen a kettős tűzhengerrel és a rövid 
előkészítéssel is jelentős veszteséget lehetett okozni a védő félnek. Ezen 
felül ez biztosította a meglepetés lehetőségét és fokozta a váratlanság hatá
sát. Ilyen volt például a németek 1918. május 27-én indított támadása az 
Aisne folyónál. Itt a franciák — annak ellenére, hogy tudomást szereztek 
a támadás megindulásának napjáról — hatalmas veszteséget szenvedtek 
a német tüzérség kettős tűzhengerétől. 

A nagy mennyiségben felvonultatott tüzérség okozta hatalmas vesztesé
gek a hadbanálló feleket a harcászati elvek újabb útjainak keresésére kész
tette, így jutottak el a németek 1916 végén a védelem mélységének további 
növeléséhez 38 és a védelem felépítési rendszerének új módszeréhez. A mély
ség további növelésével egy időben a támadó tüzérség tüzének szétforgácso-
lására kialakították a támpontrendszerű védelmet. Az erők egy részéből 
ellenlökések céljára a védelem mélységében erős tartalékokat képeztek. 
A védelem perem vonala előtt 1—3 km mély biztosítási övet is rendeztek be, 
egyrészt azért, hogy a védő tüzérségének elegendő ideje legyen a támadó 
felet megfelelő mennyiségű tűzzel elárasztani, másrészt azért, hogy azt a 

37 A francia hadvezetés az 1917. évi áprilisi Aisne-i Champagne-i hadművelethez 33 millió 
tüzérségi lövedéket halmozott fel, ami ötszörösen több mint amennyivel a francia hadvezetés 
a mozgósításkor rendelkezett. (Axxoe: i. m. 2J.8. o.) 

38 A gyaloghadosztá ly véde lmének mélysége a 4—5 km- rő l 6—7 k m - r e , a had te s t é 8—9 km-rő l 
9—11 k m - r e , a t ábor i hadse regé pedig az á l ta lános 20 km-rő l 25—28 k m - r e nőt t . u g y a n a k k o r 
széles körű műszaki munkálatokat végeztek a hadtest és a hadsereg tartalékok elhelyezésé
nek területén is. 
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látszatot keltsék, hogy az a védelem első öve és , ezzel a támadót a lőszere 
tekintélyes részének eltüzelésére késztessék. A biztosítási őv leküzdése a 
védőnek időt biztosított a szárnyakon levő tüzérség és egyéb tartalékok 
manőverezésének végrehajtására. 

A tűzfegyverekkel szemben erősen érzékeny hullámharcrend helyett 1917 
elején már széles körben alkalmazták a csoportos harcrendet, amely több 
lehetőséget biztosított a terep kihasználására, továbbá ez a módszer a védőt 
tüzének megosztására késztette. 

A világháború második felében — az új harcászati elvek következtében 
— kialakult a tüzérség célszerűbb csoportosítása is. A tábori hadsereg állo
mányában létrehoztak gyalogság, tüzérség és távoli célok elleni tüzércso
portokat. A gyalogságot léküzdő TÜCS-okat a hadosztályok az első lépcső
ben levő ezredek (dandárok, harccsoportok) számának megfelelően alakí
tották ki. Tüzérséget leküzdő TÜCS-ot rendszerint a hadtestek és a tábori 
hadseregek, de egyes esetekben a hadosztályok is képeztek. 

Jelentős tüzérségi megerősítés esetére a gyalogezredeknek és gyalog
zászlóaljaknak is rendeltek alá tüzérséget. Például 1918-ban az olasz arc
vonalon a 38. és 64. gyaloghadosztály néhány zászlóalja kapott tüzérséget 
roham megerősítésére, illetve kísérő ütegekként. 

A csoportosításokra vonatkozóan lássunk néhány példát. 

2. sz. ábra: A 64. gyaloghadosztály tüzérségének csoportosítása a támadás napján 
a Piave folyón való átkeléskor, 1918. június. 15-én 

A VILÁGHÁBORÚ VÉGÉRE KIALAKULT 
TÜZÉRSÉGI CSOPORTOSÍTÁSOK VÁLTOZATAI 

I. A 38. osztrák—magyar gyaloghadosztály tüzérségének csoportosítása 
1918. június 15-én az olasz harctéren az angolok elleni támadáshoz 

1. Gyalogságot leküzdő csoport: 
— roham ütegcsoport = 6 hegyi ágyús üteg, ez a második világhábo

rúban elnevezett közvetlen irányzású tüzércsoportnak felel meg; 
— kísérő ütegcsoport = 3 hegyi tarackos üteg; 

513 



64. gyaloghadosztály tüzérségének elosztása és csoportosítása 
az olasz harctéren Piave folyón való átkeléskor 

1918. június 15-én 

Gyalog Nehéz TŰOS. Sándor alez. TÜCS-ja (dd. TÜCS) Kodolitsch alez. TÜCS. (dd. TÜCS) TÜCS 
ságot 

kísérő 
tüzérség 

Hőfer alez. 
csoportja 

Mayer őrgy. TÜCS-ja 
(ETÜCS) 

Münnich őrgy. 
TÜCS. 

(ETÜCS) 

Gyalókay alez. 
TÜCS-ja 
(ETÜCS ) 

Helmich őrgy. 
TÜCS-a 
(ETÜCS) 

Pk-a és 
megneve

zése 

A tád . 
mégind.-
tól alá
rendelve 

S R I I . av. 
csop. L G F E N D I . av. 

csop. P C B A 
Alcsop. 
megnev. 
és Pk-a 

1 | 3 | 10 X 

fhdgy 

X 

szds 

X 

fhdgy 

X 

szds 

X 

szds 

X 

szds 

X 

szds 

X 

szds 

X 

szds 

Székely 

fhdgy. 

X 

szds 

X 

szds 

X 

szds 

X 

szds gye-nek 

X 

fhdgy 

X 

szds 

X 

fhdgy 

X 

szds 

X 

szds 

X 

szds 

X 

szds 

X 

szds 

X 

szds 

Székely 

fhdgy. 

X 

szds 

X 

szds 

X 

szds 

X 

szds 

8 4 8 
12 

köz. 
á. 

4 n. 
mozsár 

1 42 
cm-es 

tar. 

4 db 
14 cm-es 

8 db 
12 cm-es 

4-db 
26 cm-es 

12-táb. 
á. 

12 táb. 
á. 6 k. 

tar. 

6 táb . 
á. 6 k. 

tar . 
4 köz. 
tar. 

6 táb. 
á. 6 k. 

tar . 
4 köz. 
tar . 

6 t áb . 
á. 6 k. 

tar . 
4 köz. 
tar . 

18 k. 
tar. 

4 köz. 

4 db 
14 cm-es 

8 db 
22 cm-

es 

4 n . 
tar. 
6 k. 
tar . 

6 táb . 
á. 6 k. 

tar . 
4 köz. 

tar. 

6 táb . 
á. 12 k. 

ter. 
4. n. 

tar. 4 
köz. 
tar. 

12 táb . 
á. 6 k. 

tar. 
4 köz. 

tar. 

A lg. 
mennyi
sége és 
neme 

hegyi á. 
12 

köz. 
á. 

4 n. 
mozsár 

1 42 
cm-es 

tar. 

4 db 
14 cm-es 

8 db 
12 cm-es 

4-db 
26 cm-es 

12-táb. 
á. 

12 táb. 
á. 6 k. 

tar. 

6 táb . 
á. 6 k. 

tar . 
4 köz. 
tar. 

6 táb. 
á. 6 k. 

tar . 
4 köz. 
tar . 

6 t áb . 
á. 6 k. 

tar . 
4 köz. 
tar . 

18 k. 
tar. 

4 köz. 

4 db 
14 cm-es 

8 db 
22 cm-

es 

4 n . 
tar. 
6 k. 
tar . 

6 táb . 
á. 6 k. 

tar . 
4 köz. 

tar. 

6 táb . 
á. 12 k. 

ter. 
4. n. 

tar. 4 
köz. 
tar. 

12 táb . 
á. 6 k. 

tar. 
4 köz. 

tar. 

A lg. 
mennyi
sége és 
neme 

20 12 5 16 12 18 16 16 16 22 12 10 16 26 22 összesen 
lg. és a^. 

20 17 78 38 38 48 

20 17 116 86 239 



— előny omulási csoport = 6 ágyús, 9 tarackos, egy 15 cm-es gépvonta
tású tarackos, egy 30 cm-es mozsár, egy 42 cm-es tarackos üteg. Ezek 
pedig a harccsoportokat (gyalogezred, dandár) támogató TÜCS-okba 
voltak- beosztva. 

2. Tüzérséget leküzdő csoport állománya: 4 tábori ágyús, 11 tábori t a r ac 
kos, 9 nehéz tarackos üteg. 

3. Távolharccsoport állománnyá: 3 10 cm-es ágyús és egy lőrés romboló 
üteg. Összesen 49 üteg = kb . 170—180 löveggel. 

A támadás tüzérségi előkészítésének grafikonja az op. 510. sz. tüzérpa
rancs szerint. 

„ C S " 00,00—00,05-ig az összes ütegek ütegössztüze, majd élénk g ráná t és 
s rapnel tűz ; 

00,05—01,00-ig gyorstűz — vegyi lövedékkel az ellenség tüzérségére; 
01,00—02,30-ig romboló tűz az állásokra és a tüzérségre, közbén vegyi 

lőszerek alkalmazása; 
02,30:—02,50-ig roham színlelés a t ámadó gyalogzászlóaljaktól egy-egy 

já rő r re l ; 
02,50—03,10-ig vegyi lőszerrel való ra j taütés ; 
03,10—04,10-ig az állások rohamére t té való lövése, az ellenséges tüzérség 

leküzdése és át járónyitás az akadályokon; 
04,10—04,30-ig vegyi és repeszgránát tal tűzraj taütés; 
04,30—04,40-ig tűz az első és második állásra (vonalra). 
— Az aknavetők „CS" + 04,35-kor tüzet szüntetnek. 
— A nehézlövegek utolsó lövése 04,38-kor. 
— A könnyűlövegek utolsó lövésének 04,40-kor másodpercnyi pontos

sággal kellet t célba érni (ezért az ütegparancsnokok felelősek voltak). 
— „CS" -+- 04,40-kor roham, ami egyenlő volt 07,40 perccel. 

II. Német tüzérség csoportosítása 1918. május 27-én 
a soissons—reims-i (Chemin des Dames-i) áttöréshez 

1. Gyalogságot leküzdő csoport, amely az állásokat rohamére t té tette. 
2. Tüzérséget leküzdő csoport. 
3. Távoli célokat leküzdő csoport, amelynek feladata volt lakott helyek, 

táborok, vezetési pontok, felvonulási utak, valamint az ellenség állásainak 
odalból való tüzelése. 

4. Legnehezebb ütegek csoportja, amelybe a lapos röppályájú lövegeket 
csoportosították a legtávolabbi és elérhető célok ellen. Például 1918. május 
27-én kezdődött áttöréshez a , ,C" hadtest a következő tüzércsoportökat 
hozta l é t r e : 

Alcso
port 

Ütegek 

Csoport Alcso
port tábori 

ágyú 
tábori 
tarack 

nehéz
tarack 

mo
zsár 

10 
cm-es 
ágyú 

12, 13, 
15, cm. 
ágyú 

legnehe
zebb 

tarackok 

Löveg 
ossz. 
(kb.) 

Gyalogságot le
a 8 23 14 8 - - 1 178 

küzdő b 30 4 -

8 

- 1 - 128 

Gyalogságot le
a 3 15 9 8 - - - I 114 

küzdő b 22 4 - - - - - 86 
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Alcso
port 

Üteg ek 

Csoport Alcso
port tábori 

ágyú 
tábori 
tarack 

nehéz
tarack 

mo-
zsá" 

10 
cm-es 
ágyú 

12,13, 
15 cm 
ágyú 

legnehe
zebb 

tarackok 

Löveg 
ossz. 
(kb.) 

Gyalogságot le-
a 4 

17 

10 6 4 -

2 

- 100 

kűzdö b 

4 

17 6 - - - 2 - 92 

Tüzérséget leküzdő - 33 9 6 - 11 - 202 

Távoli célokat le
küzdő - - - - - - 9 2 34 

Üteg összesen - 117 71 35 20 11 12 4 -

Löveg kb. összesen: - 450 260 100 40 40 40 4 934 

A HDS. TÜCS állományába tartozott: 
— 24 cm-es üteg 6 = 9 db löveg; 
— 17 cm-es üteg 4 = 8 db löveg; 
— 15 cm-es üteg 1 = 2 db löveg; 
összesen 11 üteg = 19 db löveg. 
Az áttöréshez a németek kb. 1100 üteget vontak össze. Az áttörési sza

kasz 38 km volt és minden 10 méterre jutott egy löveg. 
A tüzérségi tűzgrajikon a következő volt: 
— 10 perc általános tűzrajtaütés ; 
— 65 perc a tüzérség leküzdése; 
— 85 perc az állások rohaméretté tétele. 
A támogató TÜCS-ok lőszerének 34%-a, a „b" tüzéralcsoportok — me

lyek az ellenlökések, ellencsapások elhárításában kellett részt venni —, lő
szereinek 70%-a, a tüzérséget és a távoli célokat leküzdő csoportnak pedig 
80%^a volt vegyi lőszer. 

A tüzérség fejlődésében jelentős helyet foglalnak el a tűznemek és tüze
lési módok változatai. 

Tűznemek az első világháborúban 

Az államok többségében — kisebb eltérésekkel — a következő tűznemek 
alakultak ki: 

1. Előkészítő tűz, amelyet a roham előtt alkalmaztak. A németek ezt há
rom részre osztották fel: 

a) általános tűzrajtaütés az összes ütegekkel lehetőleg vegyi lőszerrel; 
b) az 'ellenséges tüzérség leküzdése; 
c) hatásos tűz a gyalogsági állások ellen. 
2. Zavaró tűz: egyenlőtlen időközökben lőtt tűz. 
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3. Romboló tűz, melyben: 
— a 4 löveges tábori tarackos üteg 100 m árkot lőtt 800 lövéssel; 
— 4 löveges nehéz tarackos üteg 150 m árkot 500 lövéssel lőtt, vagy egy 

üteget 300 lövéssel rombolt; 
— a 2 löveges 30,5 cm-es mozsaras üteg 200 m árkot 100 lövéssel lőtt, 

vagy egy üteget szintén 100 lövéssel rombolt; 
— egy közepes aknavető 25—30 m árkot 50—60 aknával lőtt; 
— egy nehézaknavető 25—30 m árkot 25—30 aknával lőtt. 
E lőszermennyiség kilövéséhez 2—3 órára volt szükség, mert a tűzgyor

saság tábori ágyúnál 40—100, nehéztaracknál 40—60, mozsárnál .12 lövés 
volt óránként. 

4. Zárótűz esetén a tábori ágyús üteg 200 m-es sávot, a tábori tarackos 
üteg pedig 250 m-es sávot fogott le tüzével. (Verdunnál az arcvonal minden 
3—4 méterére jutott egy löveg.) 

5. Megerősítő tűz, ezzel erősítették meg a zárótüzet lövő ütegek tüzét, 
más ütegek részéről. 

6. Tűzhenger (melyet mozgó zárótűznek is neveztek). 
Alkalmaztak egyszerű és kettős tűzhengert is. 
A tűzhenger alkalmazása kétféle módszerrel történt: 
a) a tűzgyorsaság és a lőelemek időszerinti változtatásával, 
b) a tűzhenger parancsra mozgott előre és meghatározott terepszakaszról 

ismét parancsra mozgott tovább. 
A franciák tűzhengerének előremozgása 4 percenként 100 m volt. 
A német tűzhenger 40—50 perc alatt mozgott előre 1000 métert. A néme

tek kettős tűzhengerénél az egyik tüzércsoport 200 méterenként helyezte 
előre a tüzét, a másik tüzércsoport pedig vonalról vonalra közelítette meg 
az előbbi tüzércsoport tüzének terepszakaszát, majd 200 métert előreugrott. 
Minden 200 méternél az adott terepszakaszt 6 percig lőtték. 

Az angolok a tüzérség tüzét négy csoportra osztották. Mindegyik csoport 
(A, B, C, D) egy-^egy terepszakaszt lőtt 5 percig. A terepszakaszok közti tá
volság 180 méter volt. Áz egyes csoportok 45 méterenként helyezték előre 
a tüzüket. 

7. Elhárító tűz: egyes terepszakaszokra irányított, lehetőleg megfigyel
hető tűz volt, mellyel a támadásra induló ellenséget igyekeztek távoltar
tani, szándékáról lemondatni. A zárótüzet elvileg az elhárító tűznek kellett 
megelőzni. Ez azonos az ellenelőkészítéssel. 

8. Megsemmisítő tűz = tömegtűz. Rajtaütésszerűén alkalmazták a gya
logság, a tüzérség és a harckocsik ellen. A lövegek legnagyobb tűzgyorsa
ságát kihasználva tűzhullámokat lőttek. Egy tűzhullám időtartama legfel
jebb 10, a franciáknál pedig csak 3 perc lehetett. A franciáké volt célsze
rűbb, mert 3 perc alatt a cél vagy megsemmisült, vagy kivonta magát a 
tűzhatás alól. 

9. Pergőtűz: ami nem volt más, mint gyorstűzzel lőtt összpontosított tűz. 
10. Viszonzási tűz: ezt az ellenség zavaró tüzére adott választűz volt pár 

lövéssel, melyet a háború végén a központi hatalmaknál betiltattak. 
A tüzelési módok is általában egységesen alakultak ki éspedig: egyes lö

vés, lövegtűz, gyorstűz, össztűz, sortűz, ütegtűz. 
A tüzérség a gyalogságot összpontosított tűzzel, tűzhengerrel és zárótü-

zekkel támogatta. A tűzhengert már az első világháború előtt is ismerték,39 

39 Az orosz hadvezetés az 1912-ben kiadott „Utasítás a megerődített övek (körletek) elleni 
harc megvívásához" című segédletben már foglalkozott a tűzhenger lövéssel; a támadó 
fél tüzérsége lőjön zárótüzet a rohamozó gyalogság előtt mozgó tűzhenger formájában". 
(BAPCVKOB: i. m. II. köt. 345—346. O.) 
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azonban a viszonylag kevés löveg, de különösen a háború kezdetén mu
tatkozó nagý lőszerhiány miatt 1915-ig nem tudták alkalmazni. Elegendő 
lőszer esetén már kettős tűzhengert is lőttek. Például a németek 1918. május 
27-én rövid tüzérségi előkészítés után az Aisne folyó térségében indított 
támadásnál, ahol a 2. tűzhenger az ellenség második állását (vonalát) lőtte 
mindaddig, amíg az 1. tűzhenger azt 200 méteres áthelyezésekkel el nem 
érte. Ezután a két henger 200 méterenként, a terepszakaszra 6 percig tartó 
tüzelés után haladt tovább. A tűzhenger sávmélysége a tüzércsoportok (üte
gek) lőtávolságától függött. A tűzhenger előrehaladásával mind több üteg 
maradt ki a tüzelésből. A tüzércsoportok a tüzelőállás változtatás után kí
sérő tűzösszpontosításra, vagy összpontosított tűz lövésére tértek át. 

Az ellenség védelmének harcászati mélységében — tekintve, hogy a had
műveleti áttörés ritkán valósult meg — főleg a tűz és mozgásmanőverezés 
volt a leggyakoribb. A tüzérség hadműveleti manőverezésére is sor került. 
Ilyen volt többek között 1916-tól a németek 50 ütegből álló HDS. TÜCS-
jának állandó manővereztetése, melyet minden nagyobb hadműveletben 
egységesen alkalmaztak. Ehhez hasonló volt az oroszoknak szintén 1916-ban 
a Bruszilov-féle támadáskor alkalmazott HDS. TÜCS-ja, melyet a 13. né
met hadtest szétverése után északra csoportosítottak át és részt vett az 
ottani német arcvonal áttörésében is. Ennél még nagyobb hadászati jellegű 
mozgást hajtottak végre az angol—francia csapatok, köztük a tüzérség is, 
1918-ban a nyugati arcvonalról a déli arcvonalra, a központi hatalmak 
csapatai áttörésének megállítására és szétverésére. % 

A háború végére lényegében kialakultak a tüzérség legcélszerűbb alkal
mazásának módjai támadásban és jelentősen megjavult együttműködése a 
gyalogsággal és a lovassággal. A háború elején a gyalogság kevés támoga
tást kapott a tüzérségtől, de a háború második felében már nagy gondot 
fordítottak nemcsak az előremozgó harcrendek támogatására, hanem az 
ellenséges védelem aktivitásának megakadályozására is. Kialakult az az 
általános vélemény, hogy az előrenyomuló gyalogságot éppen úgy meg kell 
védeni az ellenség ellenlökésével szemben, mint ahogy meg kell akadályozni 
a védőt az állásainak elhagyásában. Erre legmegfelelőbb módszernek a tűz
henger alkalmazását tartották. 

A háború folyamán új problémaként jelentkezett a légierővel és a harc
kocsikká] való együttműködés kialakítása. A légierővel való együttműködés 
megszervezése előbbre haladott volt, tekintve, hogy a repülőgépek tömeges 
alkalmazásának kezdő módszerét a hadbanálló felek, különösen az angolok 
és a franciák előbb megtalálták. Az antant hatalmak a mélységben levő 
célok lefogására főleg repülőgépeket alkalmaztak. A németek pedig — te
kintve, hogy a lövegek előállítási költsége kevesebb volt *mint az akkori 
repülőgépeké — messzehordó lövegekkel szándékoztak a mélységben levő 
célokat (objektumokat) leküzdeni. Ez az elképzelésük, a fejletlen repülő
technika miatt, helyesnek bizonyult. Ez az egyik magyarázata annak, hogy 
az antant hatalmak a háború végére sem rendelkeztek a németekéhez ha
sonló messzehordó lövegekkel. 

Az angol és francia hadvezetés az 1917. április 9—20-ig tartó Aisne-i 
hadműveletben 500, majd Cambrainál 1000 és az 1918. évi általános táma
dásban 1025 repülőgépet alkalmazott szoros együttműködésben a gyalog
sággal és a tüzérséggel. 

A repülőgépekkel való jó együttműködést az is elősegítette, hogy a há
ború végére a gyaloghadtestek állományába egy-egy repülőszázadot szer
veztek a gyalogság és a tüzérség hadműveletek alatti együttműködésének 
megerősítésére. 

A harckocsikkal való együttműködés leginkább a védő fél páncélelhárí-
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tásának leküzdésében valósulhatott volna meg, azonban ezt a háború,vé
géig nem sikerült megfelelően megoldani. A támadó harckocsikat rend
szerint megsemmisítette a háború végére létesített páncélelhárító védelmi 
rendszer. A németek tüzérségüket úgy igyekeztek csoportosítani, hogy azok 
a gyalogság kísérő lövegeivel együtt eredményesen harcolhassanak a harc
kocsik ellen is. 

b) A tüzérség alkalmazása védelemben 

A fegyveres harcok története bizonyítja, hogy a támadó fél valamilyen 
formában állandóan erőfölényre törekedett a védővel szemben. Különösen 
megmutatkozott ez a XIX. század háborúiban és az első világháborúban. 

A sorozatlövő fegyverek megjelenése és azok alkalmazása a védelmi rend
szerben rendkívül előnyös helyzetbe juttatták a védelmet. 

A védelmi rendszerek felépítése hatással van a támadási elvek fejlődé
sére — és viszont. így az első világháború folyamán a lövegek hordtávol-
ságának növekedése befolyásolta a védelmi elvek alakulását, ezen belül 
pedig az egész tüzérség alkalmazását is. 

Már az első világháború előtt a gyaloghadosztály védősávja szélességének 
elvi meghatározásánál jelentős mértékben a tüzérségi lövegek hordtávol-
ságát vették alapul. A követelmény az volt, hogy a hadosztály tüzérsége 
röppályával a védősáv teljes szélességét uralja, úgy, hogy még a szomszéd 
hadosztály sávjának egy bizonyos szakaszát is elérje. Ebből kiindulva ha
tározták meg a hadosztály védősávjának szélességét 4—8, majd a háború 
további menetében a 4—12 km-beh. 

A hadművészeti elvek fejlődésében egyik főszerepet — a harckocsik tö
meges megjelenéséig a géppuskák mellett — a tüzérségi lövegek játszották. 
Az ágyúk hordtávolságának fokozása a védelem mélységének növelését, a 
lövedék súlyának emelése és anyagának erősítése pedig a fedezékek álló
képességének fokozását vonták maguk után. Mindezek pedig ismét vissza
hatottak a lövegek hatásosságának további növelésére. 

A védelem kiépítettsége kényszerítette a támadó feleket a tarackok, akna
vetők, valamint különböző típusú nagyűrméretű ágyúk és mozsarak töme
ges gyártására. 

A tábori hadsereg védősávjának szélessége védelem esetén — az állo
mányában levő gyaloghadtestek mennyiségétől függően —. a háború vége-
felé elérte a 60—100 km-t, mélysége pedig a 20—70" km-t. Szélesebb arc
vonalú védelemben a kiterjedés ennél több is lehetett. Például a Riga kör
nyéki hadműveletben (1917) az oroszok egy hadteste a Nyugat-Dvinánál 
100 km szélességű arcvonalat védett/10 1916. szeptemberében Erdélyben az 
1. Osztrák—Magyar Hadsereg védősávjának szélessége pedig meghaladta 
a 130 km-t.41 

Hadsereg TÜCS-ot védelemben általában nem képeztek, helyette tüzér-
tartalékot alakítottak ki, melyet a hadsereg TÜF a legjobban veszélyez
tetett arcvonalszakaszon védő hadtest, vagy hadosztály sávjában alkalma
zott. A háború kezdetén a hadsereg védelemben tüzérségi megerősítést nem 
kapott. A főparancsnokságok a rendelkezésre álló tüzérségükkel a támadó 
harccsoportjaikat erősítették meg. Ezért a lövegek arevonalkilométeren-
kénti hadműveleti sűrűsége a háború elején néni haladta meg az öt darabot. 
1916-tól kezdve a harc követelményeinek megfelelően — melyet a löveg
mennyiség termelésének fokozása is lehetővé tett — emelkedett a löveg
sűrűség és a háború végére már átlagosan elérte a 10 db-ot. Egyes helye
ken, mint például a németek 1916. július 1 —november 3. között Somme-i 

40 EapcyKoe: 1. m . I I I . k ö t . 278—279. O. 
41 Hadtörténelmi szemelvények a világháborúról. Budapest, 1927. 219. o. 
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és az angolok 1918. március 21—augusztus 4-ig tartó Flandria-i védelmé
nél a lövegsűrűség 30 volt. Széles arcvonalú védelemben a Kárpátokban (1916. 
szeptemberében a 39. gyaloghadosztálynál) és a Doberdó-i fennsíkon (1915. 
májusában a 2. dandárnál) mindössze csak 3, illetve 2 löveg volt arcvonal-
kilométerenként. A védők legtöbbször alacsony lövegsűrüséget alkalmaz
tak, de az áttörések ennek ellenére sem valósultak meg. A védők első állár-
sát, sőt az első védőövet a támadó gyalogság hosszú tüzérségi előkészítés 
után ugyan leküzdötte, de a támadás lassú üteme, a megfelelő tartalékok 
hiánya lehetőséget adott a védő tartalékainak manőverezésére és a mély
ségben levő védelmi terepszakaszok kialakításaira. Mindezekhez természe
tesen hozzájárult az, hogy a háború első felében hosszú időbe került a 
tüzelőállás változtatás utáni ismételt tűz megnyitása. 

A harcászati sűrűség rendszerint azért volt magasabb a hadműveleti-
inéi, mert a tábori hadseregek a tüzérségük jelentős részét a hadtestek 
megerősítésére rendelték át. Egyes esetekben csak a legnehezebb ütege
ket tartották vissza, és mint HDS. TÜCS-ot alkalmazták. A hadtesteket, 
amelyek rendszerint 15—25 km széles és 7—12 km mély sávban védtek, 
3—6 üteggel erősítették meg. Ezért tudtak a hadtestek a háború második 
felében arcvonalkilométerenként 10—12 db-os lövegsűrűséget létrehozni. 

A 'gyaloghadtestek a szervezetszerű vagy a megerősítésül kapott tüzér
ségből rendszerint az ellenlökések és ellencsapások végrehajtására a gya-
loghadosztályokat erősítették meg 2—3 üteggel. Elnevezésük az egyes had
seregekben legtöbbször különböző volt, azonban feladataikban megegyez
tek. Az antant államok magasabbegységeinek tüzérségét általában gya
logság elleni, tüzérség elleni és távoli célok elleni tüzércsoportokra osz
tották. A központi hatalmaknál közelharc és távolharc tüzércsoportokat 
hoztak létre. A hadseregeknél és hadtesteknél csak távolharccsoportokat 
képeztek. A gyaloghadosztályoknál — melyek általában 4—12 km-es sáv
ban védtek — rendszerint mindkettőt megszervezték. Ezekből az első 
lépcső dandárok (ezredek, harccsoportok) számának megfelelőén — azok 
támogatására — támogató tüzércsoportokat hoztak létre. Ezeket általában 
a tűzvezetési szervekkel és eszközökkel rendelkező osztályokig, a harccso
port első lépcsőjében levő egységek (alegység) számától, vagy a célterü
letek mennyiségétől, kiterjedésétől függően alcsoportokra bontották. (A cso
portosításra vonatkozó gyakorlati példákat a 3. sz. ábrán láthatjuk.) 

A német utasítás tartalmazott olyan kitételt is, hogy azokon az arcvona
lakon, ahol kevés tüzérség van beosztva, a tüzérségnek távol- és közelharc
csoportokra való felosztásáról gyakran le kell mondani. Ebben az esetben 
a gyalogság részére a hadosztály sávjában olyan támogató tüzércsoportokat, 
alcsoportokat kell képezni a rendelkezésre álló nehéz- és könnyű tüzérségből, 
amelyek képesek megoldani a rájuk háruló távol- és közelharc feladatokat. 

A közelharccsoportok főfeladata az ellenség gyalogsági állásaiban mu
tatkozott célok leküzdése volt. Erre mindennemű löveget, sőt az erkölcsi 
hatás fokozására, valamint ellenállóképesebb objektumok megsemmisíté
sére mozsárágyúkat is alkalmazhattak. 

A távolharccsoportok feladata az ellenség tüzérségének és egyéb harc
eszközeinek a leküzdése volt. Ezeket is felosztották alcsoportokra. Állomá
nyába főleg messzehordó nehéz tarackok és ágyúk tartoztak, azonban a 
közelharc és távolharc tüzérség nem azonos a könnyű- és nehéztüzérséggel. 
A könnyű ágyús üteg is ugyanúgy megoldhatott távolharc feladatokat — 
és viszont. 

A gyaloghadosztályok tüzérségének vezetése a hadosztály TÜF-ök irá
nyítása alatt központosított volt. A hadtest és hadsereg TÜF-ok azonban az 
egész tüzérség vezetését egységesíthették. Rendszerint csak irányelveket 
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adtak a hadosztályoknak. Előfordult persze, hogy bizonyos időre a hadsereg 
vagy hadtest TÜF egységes vezetése alá helyezték az alárendelt hadosztá
lyok tüzérségét is, de ezt az eljárást csak kivételesen és átmenetileg alkal
mazták. Az eredmény változó volt. Például Pitreich: „Die (Schlacht bei 
Okna" című 1916. június 16-án megjelent 4. sz. füzetben (16. o.) írja, hogy 
a hadtest TÜF az ellenséges roham pillanatában tehetetlen volt, nem volt 
összeköttetése, nem tudta a tüzérséget a hadtest arcvonalának veszélyezte
tett pontjaira összefogni, viszont az 1916 újévi csatában Rarancze—Topo-
routznál a 11. hadtest TÜF az egységes vezetéssel kitűnő eredményt ért el; 
megakadályozta az oroszok áttörését úgy, hogy a tüzérségé „volt a döntő 
szerep a Raranczenél vívott védelmi hadműveletben."42 

A háború elején, amikor a védelmi sáv három árokból tevődött össze (egy 
állás) és mélysége mindössze csak 4—500 m volt, a tüzércsoportok tüzelő
állásai is rendkívül közel, 1—2 km-re a peremvonal mögött helyezkedtek el. 
Ezt a távolságot a lövegek hordtávolsága határozta meg. Előnyös volt a 
tüzelőállásokat minél közelebb az ellenséghez megválasztani. A hátránya 
az volt, hogy la támadáshoz felvonult fél rendszerint erő- és eszközfölény-
nyel rendelkezett és a tüzérségi előkészítés alatt a védő fél tüzérségének 
egy részét harcképtelenné tette, megmaradt harcképes részét pedig a roha
maival azonnal állásváltoztatásra kényszerítette. így a védő fél gyalogsága 
szinte tüzérségi támogatás nélkül maradt, amihez még hozzájárult a két 
fegyvernem közötti rossz együttműködés is. Ilyen példa volt a Sztaniszlau-i 
csatában (1917) a 15. gyaloghadosztálynál, ahol az ellenőrzéskor az egyes 
zászlóaljparancsnokoknak fogalmuk sem volt a tüzérség tűzkiváltásának 
módjairól — a tűznemeket pedig egyáltalán nem ismerték. De a tüzérek 
sem sokat törődtek a gyalogsággal való együttműködéssel, mert a tüzér 
figyelők a helyeiket úgy választották meg, hogy sem a saját, sem pedig az 
ellenséges állásokat nem látták. 

A rossz együttműködésnek egyik alapvető oka az volt, hogy a hadmű
veleti magasabbegységek tüzérfőnökei a hadműveletre vonatkozó utasítá
saikat csak a tüzérségi szolgálati út betartásával adták ki. A háború köze
pén ezt a rendszert úgy változtatták meg, hogy mindenféle tüzérségi harc-
intézkedésit az összfegyvernemi parancsnokokon keresztül juttatták el az 
alárendelt tüzérségnek. Ezt a központi hatalmaknál 1918-ban rendeletileg is 
szabályozták.43 

Ezek a tapasztalatok is követelményszerűen vetették fel a lövegek hord-
távolságának, a védelem mélységének növelését és az együttműködés körül
tekintőbb megszervezését. 

A háború második felében — 1916 végétől — a németek új védelmi elve
ket kezdtek kialakítani, melyek természetesen a tüzérséget sem hagyták 
érintetlenül.44 A főerőket nem az első lépcsőben, hanem a mélységben he-

42 Ö s t e r r e i c h - U n g a r n s l e t z t e r K r i e g 1914—1918. IV. k ö t . 27. o. ; M K S Z . i934. évf. 1. 9z. 3—10. o. 
43 A császári és királyi hadseregfőparancsnokság Op. Geh. Nr. 1260. rendeletének fordítása. 

Budapest, 1918. 14. o. 
'A A német védelem felépítésében a fővédőöv három állásból állt és ezeket olyan távol

ságra helyezték el egymástól, hogy a tüzérség ne tudja egy időben, ugyanazon lőelemmel 
állásváltoztatás nélkül tűz alá venni. (AXXOB: i. m. 165. o. és Czékus: Az 1914—18. évi világ
háború történelme. Budapest, Stádium 1930. 340. o.) — Mielőtt a németek áttértek az új el
vekre, a tüzérségi tűz elleni védelemre, egy módszert kezdtek alkalmazni, ami Heer francia 
tüzérségi tábornok szerint a következő volt: „Amikor a németek tudomást szereztek a franciák 
támadásáról, egyszerűen az első állásaikat kiürítették, hogy a tüzérségi előkészítés hatása alól 
kivonják magukat. A lövegek hordtávolságán kívül összevont hadosztályaikkal ellencsapást 
hajtottak végre. A franciák az ellen úgy védekeztek, hogy a kiürített német állásokat meg
szállva, bevárták a németek ellencsapását és így hatalmas veszteséget okoztak nekik. Heer: 
i. m. 109. o.) — Az 1916. június 22—november 18-ig tartó védelmi csata tapasztalataiból a 
német hadvezetés többek között olyan következtetésre jutott, hogy ,,a merev védelemről a 
ruganyos védelemre kell áttérni. Tovább kell növelni a tüzérség mennyiségét, különösen 
a nehézlövegeket. A merev és a sok lőszert fogyasztó zárótüzet csak a végső szükség esetén 
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lyezték el az ellenlökések és ellencsapások végrehajtására és nem utolsó 
sorban a támadó fél tüzérségi előkészítésének hatása alóli kivonás céljából. 
A védelemnek ilyen felépítése a tüzérség elhelyezésének lépcsőzését köve
telte. Először is a tüzelőállásokat a peremvonaltól hátrább 2—5 km-»re vá
lasztották meg, továbbá az ellenlökés és az ellencsapás támogatására, illetve 
előkészítésére tüzérségi erőket jelöltek ki. 

Ettől kezdve a védelemben a tüzérség mozgásmanőverezése nagyobb je
lentőségű lett, mert az ellenlökést, de különösen az ellencsapást végrehajtó 
gyalogságot keréken is követte. 

A tüzérség mélységi tagozódásával javult a gyalogsággal való együtt
működés is. Az ellenlökést és ellencsapást rendszerint tüzérségi előkészítés 
előzte meg, majd a tüzérség a továbbiakban is támogatta a gyalogság aktív 
harctevékenységét. Annak ellenére, hogy a gyalogezredek a háború köze
pén megkapták az ezredtüzérséget, a peremvonalban levő alegységeket 
még tüzérszakaszokkal (üteggel) is megerősítették, amelyeket közvetlen 
irányzásra a peremvonalba helyeztek el és csak az ellenség rohama esetén 
nyithattak tüzet. 

A németek 1917 elején alkalmazott új védelmi elvei, melyek arra irá-
nyutak, hogy ellenlökésekkel aktivizálják a védelmet és időt biztosítsa
nak ellencsapások (ellentámadások) végrehajtására, módosításra szorultak. 
A franciák és az angolok ugyanis megsokszorozták tüzérségüket és viszony
lag gyorsan áttörték a németek első-második állását. így az ellenlakésekkel 
nem tudtak megfelelő időt biztosítani az ellencsapás végrehajtására. Azért, 
hogy a csapatoknak (tartalékoknak) legyen idejük az ellencsapásra felké
szülni, 1—2 km mély biztosítási övet rendeztek be. A védelem újszerű fel
építése eredményes volt, mert az angol csapatoknak hatalmas eszközmeny-
nyiséggel csak 8—19 km mély betörést sikerült elérni. 

A védelmi rendszer felépítésének módosítása némi változtatást idézett elő 
a tüzérség alkalmazásában is. Ahol biztosítási öveket létesítettek, ott a had
osztály-tüzércsoportokat ismét közelebb helyezték el a peremvonalhoz és 
feladataikat kiegészítették a biztosítási övben harcoló csapatok támogatás 
sával. Az 1918-ban megjelent rendelet ,,a tüzérség feladata és tagozása . . . 
védőharcban" előírta, hogy a távolharcra bevont ütegeket (tüzércsoporto
kat), a hordtávolság jobb kihasználására, a tüzérségi állások területén a 
peremvonal felé eső részen kell tüzelőállásba helyezni. A tüzérség zömét 
ugyanakkor nem engedte túlságosan előrehelyezni, egyrészt, hogy az ellen
ség betörése esetén ne kényszerüljön azonnal állasváltoztatásra, másrészt 
pedig, hogy az ellenség tüzérsége ne érje el tüzével.45 

A tüzérség feladatait védelemben zavaró, záró, megerősítő, elhárító és 
megsemmisítő tűznemekkel oldotta meg (tűznemek az 516. sz. oldalon.) 

Az elhárító és a megsemmisítő (pusztító) tűz lényegében azonos az ellen
előkészítéssel, amelyet az első világháború védelmi harcaiban eredménye
sen alkalmaztak. 1917 februárjától a németek tapasztalatai alapján a pusz
tító tűz (az ellenelőkészítés) megszervezése került előtérbe.46 Erre példa a 

szabad alkalmazni. Helyette törekedni kell a támadó gyalogságot még a gyülekező helyén 
(megindulási állásban) megsemmisíteni". Ez a tüzérségi ellenelőkészítés fogalmát meríti ki. 
„A védelmet nem összefüggően, hanem a mélységben tagolt támpontrendszerrel kell kiépí
teni, melyek a légifényképekből nehezen vehető ki. Az állásokat még a kilövés rovására is 
rejteni kell". (Czékus: Az 1914—18. évi világháború összefoglaló történelme. Budapest, 1930. 
345. o.) 

45 A tüzérség feladata és tagozása az állásharcből kiinduló támadásnál és védőharcban. 
Budapest, 1918. 

46 „Ez n e m volt m á s , m i n t a tüzérség t üzének jól előkészítet t egyesí tése azok ra a t e r e k r e , 
amelyekben az ellenséges gyalogság t á m a d á s r a gyü lekeze t t . " (Eimansberger: Az o s z t r á k - m a 
gya r tüzérség a v i l ágháborúban . MKK. 1921. évf. 727. o.) 
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4. sz. ábra: A 32. gyaloghadosztály tüzérségének csoportosítása az ellenelőkészí
téskor (A, B, C, D, E tüzércsoportok). — A 32. gyaloghadosztálynak egy dandára 
van az első lépcsőben. — 32. gyaloghadosztály lövegmennyisége 103 db. — A 19. 
gyaloghadosztályé 96 db löveg. — A 9. gyaloghadtestnek összesen 233 lövege volt. 



2. Osztrák—Magyar Tábori Hadsereg 9. hadtestének tüzérségi ellenelőké
szítése a 32. gyaloghadosztály védősávjában a Zborow—Koniuchy-i csatá
ban 1917. július 1-én (4. sz. ábra). Az ellenelőkészítés eredményeként az 
oroszok a támadás megindulását 280 perccel elhalasztották. 

Az ellenelőkészítéshez ekkor még nem manőverezhetteik át tüzérséget más 
arcvonalszakaszról, hanem a hadtestek (hadosztályok) a saját tüzércsoport-
jaikkal mértek összpontosított tüzeket a támadó fél csoportosításaira. Nem 
volt meghatározva az ellen előkészítés terepszakasza és egy-két nehéz üteg
től eltekintve nem növelték a lövegek arcvonalkilométerenkénti sűrűségét, 
sem. A tüzérség mozgásmanővere a védelem érdekében először is azért 
hiányzott, mert a védelmi kiterjedések következtében hosszú időbe került 
volna az átcsoportosítás, másrészt a védelemben levő hadműveleti maga
sabbegységek csak kisszámú tüzértartalékokkal rendelkeztek, továbbá az 
átcsoportosítás utáni tűzkésszététel különösen nehézlövegnél sok időt vett 
igénybe és így nem tudott volna részt venni a tervezett ellenelőkészítésben. 
Ekkor még a belövésekre hosszú időt kellett fordítani. A felsoroltak ellenére 
megközelítették a második világháborús eredményeket, mert a támadó csa
patoknak nagy veszteségeket okoztak, a támadás megindulásának idejét be
folyásolták, azonban végleges elhalasztását nem érték el. A felhozott példá
hoz hasonló ellenelőkészítéseket hajtottak végre a többi hadszíntér egyes arc
vonalszakaszain is. 

A háború harmadik évében az ellenlökéseket és ellencsapásokat a gyalog
ság (lovasság) már szervezettebben, együttműködésben a tüzérséggel, a. 
légierővel és a műszaki csapatokkal hajtotta végre. Az ellenlökést végre
hajtott egységeket megfelelően támogatta tüzéralcsoportokkal a magasabb
egység tüzérsége. A magasabbegységeket az ellenlökéshez és az ellencsa
páshoz rendszerint megerősítették tüzérséggel. Például a 9. osztrák—magyar 
hadtest 32. gyaloghadosztályát 1916. szeptember 1-én a Zborow-i csatában 
végrehajtott ellencsapáshoz két ágyús és egy tarackos üteggel erősítették 
meg. Az ellencsapást a tüzérség 45 perces előkészítése vezette be. A német 
csapatok koncentrikus ellencsapása pedig Cambrainál 1917. november 30-án 
1700 löveg és több mint 1000 repülőgép „rövid" 70 perces előkészítése után 
— az angolok részére váratlanul indult meg. 

A németek 1917-ben a Gambrai-i védelmi hadműveletben különítették ki 
először közvetlen irányzású lövegeket a hadosztályok tüzérségéből a gya
logság harcrendjébe, melyeket a harckocsik elleni harcra alkalmaztak.47 

Az állásháborúban a tüzérség fejlődése hatalmas utat tett meg. A hosszú 
ideig egyhelyben vívott hadműveletek, a mozdulatlan arcvonalak lehetősé
get adtak a hadbanálló feleknek, hogy a legnehezebb lövegeket vonultassák 
fel a védőkörletekbe. A nehéz- és legnehezebb lövegek alkalmazása páncél
kupolákban — mint például az olasz hadszíntéren az isonzói védelmi had
műveletekben — rendkívül megnövelték a védelem állóképességét. A vas
beton kupolákban elhelyezett nehéztüzérség leküzdéséhez hasonló űrmé
retű lövegekre volt szükség.48 

47 1916-ban és 1917 elején a n é m e t tüzérség i lövegek közve te t t (megosztot t ) i r ányzás sa l h a r 
coltak a harckocsik ellen és csak később tértek át a közvetlen irányzással való leküzdésre. 
(Badinszky: „ . . . a tankelhárító lövegek ..."- MKK. 1926. évf. 241. o.) 

48 A tábori tüzérség a háború kezdetén nem rendelkezett olyan nehéz, nagyteljesítményű 
lövegekkel, amelyekkel rohaméretté tudta volna tenni a védő fél jól előkészített, sőt megerő
dített védelmét. Ezért a hadban álló felek a tábori tüzérség kiegészítésére mind fokozottabban 
vették igénybe az ostrom-, illetve a vártüzérséget. Az ostrom- és a vártüzérség tehát szeren
csésen kiegészítette a tábori tüzérséget. Ezért a háború végére a legtöbb állam hadseregében 
ezek egy részét a tábori tüzérség állományába sorolták. Ilyen volt például az osztrák-magyar 
hadsereg 30,5 cm-es mozsara, mely a háború kezdetén még a vártüzérség löveganyaga volt, 
a háború végén azonban már a tábori tüzérséghez tartozott. A tanulmány korlátozott terje
delme nem ad lehetőséget, hogy a tábori tüzérségen kívül a tüzérség más fajtáival is fog
lalkozzam. 
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A tüzérség védelembeni alkalmazásának korszerű elveit az első világ
háborúban vívott hadműveletek tapasztalatai alapozták meg és a háború 
végére lényegében ezek az elvek teljesen kialakultak. 

4. Összefoglalás 

Az első világháborúban alkalmazásra került a technika összes vívmánya. 
A gépi korszak első nagy háborújában a harci technika hatalmas fejlődé
sen ment keresztül. Ez nagymértékben meghatározta a hadműveletekben 
résztvett fegyvernemek szerepét. 

A világháború kezdetén meglevő fegyvernemek közül — annak ellenére, 
hogy továbbra is a gyalogság játszotta a főszerepet — legnagyobb mérték
ben a tüzérség fejlődött. Még olyan hadműveletek lefolyásában is megha
tározó szerepe volt, ahol igen rövid tüzérségi előkészítést hajtottak végre. 
Ilyen volt például az angol—francia csapatok 1918. augusztus 8-i támadása 
Amienstől 15 km-re keletre, mely hatalmas erejű tűzhengerrel indult és a 
hadművelet első napján 9—15 km mély áttörést biztosított. 

Hatalmas fejlődésen ment keresztül a tüzér technika. Jelentősen megnőtt 
a lövegek hatótávolsága, tűzhatása és teljesítménye. A lőtávolság általában 
15—307o-kal növekedett, de a könnyűlövegeknél a 40%-ot is elérte. A világ
háború korszerű lövege teljesítmény tekintetében legalább tizenötször múlta 
felül az 1870—71-es évek hasonló súlyú lövegét. Különösen jelentős volt a 
gyorstüzelő lövegek nagy térhódítása. 

A teljesítményhez nagymértékben hozzájárult az acélból gyártott löve
dékek romboló ereje. Ennek ellenére a védelem a támadással szemben meg
állta a helyét. A várak pedig azért nem tudták teljesíteni hivatásukat, inert 
az állandó erődítések nem tudtak lépést tartani a mind korszerűbb nehéz
lövegek romboló hatásával. A védelmi építmények rombolásához a tarackok 
mennyiségének növelése volt szükséges. Ezért az ágyúk háború előtti fölé
nye a háború végére megszűnt és arányuk a tarackokhoz viszonyítva álta
lában 1:2-re változott meg. 

A védelmi létesítmények erősödése miatt a nagy űrméretű tábori lövegek 
gyorsütemű fejlesztése és nagy mennyiségű gyártása vált szükségessé. Ebben 
a folyamatban Németország járt az élen. Németországban készítették el az 
akkori legnagyobb lőtávolságú (120 km-ről lőtték Párizst) és a legnagyobb 
űrméretű (42 cm-es) löveget. 

A magasabbegységek szervezésében, de különösen a főparancsnoksági tar
talékokba mind több nagy űrméretű tüzérséget szerveztek. A nehézlövegek 
súlya, de nem utolsósorban a manőverező képesség biztosítása miatt szük
ségessé vált a gépesített vontatás. Az első világháborúban a gépi vontatás 
megvalósítására tett kísérletek alapul szolgáltak a két világháború közötti 
időszak tüzérségének továbbfejlesztéséhez. 

A technika fejlődése megoldotta a harcászatnak azt a követelményét is, 
hogy a támadó és védő gyalogságot nagy tűzgyorsaságú, megfelelő manő
verező képességgel rendelkező löveggel és a függőleges fedezék mögött levő 
élőerő, tűzfegyver leküzdésére képes aknavetőkkel lássa el. Ennek eredmé
nyeképpen a gyalogezredek szervezésében 1916-ban (Oroszországban 1917-
ben) ismét megjelent az ezredtüzérség. A gyalogzászlóaljakhoz és ezredekhez 
pedig aknavetőket is osztottak be, melyek nagy szerepet játszottak a harc
tevékenységekben. Később a tüzérség állományában is szerveztek aknavető 
alegységeket. 

Minden állam hadseregében elterjedt a lövegpajzs, amely a lövegkezelőket 
a gyalogsági fegyverek tüze ellen védte. 
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Az első világháborúig a tüzérség fő lövedékfajtája a srapnel volt, azon
ban a háború folyamán a védőállások kiépítettségének következtében a 
rombológránát vette át a vezető szerepet. 1915-től kezdődően nem sokban 
maradt el mögötte a mindjobban elterjedő vegyi lövedék, amely a háború 
végére a lőszermennyiség nem kis részét alkotta annak ellenére, hogy nem 
képezte az ütegek rendszeres javadalmazását, hanem csak szükség szerint 

került kiadásra. 
A háború elején a katonai szakemberek úgy vélték, hogy a gyaloghadosz

tályokhoz annyi üteget kell szervezni, ahány zászlóaljból áll a hadosztály. 
A háború végére ezt az arányt a tüzérség fejlődése következtében általában 
másfél ütegre növelték. 

A háború előtt kivételnek tartották az ágyúk és tarackok egymás melletti 
működését. Vegyes alkalmazásukat pedig egyenesen hibásnak vélték. A vi
lágháborúban ettől eltérően a harcászati feladatoktól függően, minden űr
méretű és nemű üteg kerülhetett, illetve került a tüzércsoportokba. Ezt 
különösen érzékeltették a szervezési változások, mint például az osztrák— 
magyar Hadseregben is, ahol 1918-ban tüzérdandárok egységes tábori ágyús 
és tarackos ezredeit megszüntették és helyettük az ágyús és tarackos üte
geket vegyesen osztották el a két tüzérezred között. 

A tüzérség tüzének vezetése — általában — központosított volt. Vezetését 
a hadosztály TÜF — egyes esetekben a hadtest és esetleg a HDS. TÜF — 
végezték, akiknek alárendeltségébe léptek a megerősítésre rendelt tüzér
csapatok is. A tüzérosztály a tüzérség harcászati, az üteg pedig a tüzérség 
tűzvezetési egysége volt. 

Rendszerint az első lépcsőben levő dandárok (ezredek) számának megfe
lelően hoztak létre tüzércsoportokat, amelyeket még a célterületek, vagy 
támogatandó alegységek szerint alcsoportokra is bontottak. Az első világ
háborúban véglegesen, kialakultak a hadosztály- (dandár), hadtest-, had-
sereg-tüzércsoportok, amelyek rendszerint alcsoportokra tagozódtak. Vol
tak olyan esetek, amikor ezredeknek ideiglenesen tüzéralcsoportot rendel
tek alá. Különösen széles arcvonalú védelem esetén a gyalogzászlóaljaknak 
egyes ütegeket is alárendeltek. Ezzel jelentősen növelték a zászlóalj védő
körletek erejét és szilárdságát. 

Az együttműködés a többi fegyvernemekkel, a háború elejét kivéve, meg
felelő volt. A háború elején tapasztalható rossz együttműködés egyik döntő 
oka az volt, hogy a tüzérséget a gyaloghadosztály csak mozgósításkor kapta 
meg. Továbbá nehezítette azt a tapasztalatlanság és a lőszerrel való kény
szerű takarékosság. Kedvezően alakult az együttműködés a légierővel, amely 
nagy segítséget nyújtott a tűz vezetéséhez és a célok leküzdéséhez. 

A tüzérség fejlődésének egyik igen lényeges része volt a mérő alegység 
létrehozása a tüzércsapatok szervezésében. Ez rendkívül pozitív hatást gya
korolt az összfegyvernemi támadó harc alakulására és kifejlődésére. A sok 
lőszert igénylő hosszú, több napig tartó belövési időszak elhagyásával ked
vezőbb lehetőségek adódtak a tűzmeglepés eredményeinek kihasználására. 
A mérő alegységek munkája által lehetővé vált, hogy a tüzérség azonnal 
rátérhetett a hatástűzre, vagy a tüzérségi előkészítés nélkül indult táma
dásnál a rohamot támogató tűzhenger lövésére. 

Az első világháborúban a hadbanálló felek gyors ütemben fejlesztették 
a tüzérséget. A döntő irányokban nagy erőket és eszközöket összpontosí
tottak, hogy támadással áttörjék a védő fél védelmi rendszerét és kikerül
jenek az állásháborúból. Annak ellenére, hogy a támadó fél nagyszámú 
löveget vonultatott fel, a mélységi áttörést a gyalogság és a tüzérség nem 
tudta megvalósítani. A harcászati mélység áttörésének kifejlesztéséhez nem 
voltak meg a feltételek. 
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A tüzérség a maga feladatát ugyan elvégezte, de hiányzott egy olyan gyor
san mozgó fegyvernem, amely a tüzérség és a gyalogság által nyitott résen 
előretörjön és a sikert kifejlessze. 

Az első világháborúban a mozgó zárótűz kivételével lényegében kialakul
tak mindazok a tűznemek és tüzelési módok, amelyeket a második világ
háború tüzérsége alkalmazott. 

A Háború kezdetén — tekintve, hogy kevés volt a meredek röppályájú 
löveg —, a tüzérség tüzelőállását úgy igyekeztek megválasztani, hogy az 
árkokat hosszában, azaz, rézsútos tűzzel tudják lőni. Ezt az elvet a tarackok 
fölénybe jutása után sem vetették el, azonban mindjobban igyekeztek a 
fedett tüzelőállásból való lövésre, különösen a légi és a hangfelderítés szé
les körű elterjedésével. A felderítés e két fajtája a német és a francia tü
zérségnél volt előrehaladott, míg az osztrák—magyar tüzérek bizalmatlanok 
voltak vele szemben/19 

A háború folyamán jelentősen megjavult a tüzérség harcvezetése, ami a 
háború elején nagyrészt a híradási eszközök hiánya miatt nem volt meg
felelő. A háború elején nem volt a tüzérségnek külön távbeszélővonala, ami 
megnehezítette a harc vezetését.50 

Sokat fejlődött a tüzérségi tűz és mozgásmanőverezés, mellyel növekedett 
a harcászati és hadműveleti szerepe. A gyorsabb tűzmanővarezést a löve
gek oldalirányzási, lehetőségének növelésével érték el. A mozgásmanővere
zést a szervezési változtatásokon túlmenően gépi vontatással és a lövegne
mek gépkocsin történt szállításával valósíthatták meg. A háború előtt 15 
cm-nél nagyobb űrméretű messzehordó lövegeknek keréken történő moz
gatása csaknem teljesen ismeretlen volt. így alkalmazásának lehetősége a 
vasúthálózattól függött. A gépi vontatás fejlődése lehetővé tette a nagy 
űrméretű nehézlövegek tábori alkalmazását és egyik arcvonalszakaszrói a 
másikra való átmanővereztetését. 

A háború folyamán a tüzérség a segédfegyvernem szerepéből a gyalog
sággal egyenértékű fegyvernemmé fejlődött, amelyet a köveljkezŐ táblázat 
szemléltet : 

A fegyvernemek és szakcsapatok arányának alakulása a világháború alatt (%-ban) 

Idő Gyalogság Lovasság Tüzérség Műszaki 
csapatok Légierő 

1914 július 77 4 16 2,9 0,1 

1915 május 71,6 4 18,4 4,7 0,4 

1916 július 66,7 4,2 22,3 5,6 1,2 

1917 július 56,9 3,7 27,4 6,4 1,8 

1918 november 50,4 3,6 35,4 6,6 3 

19 1918 májusában a Piave-i támadásnál a tüzérparancsnokok nem bíztak a légi és hang
felderítésben és a tüzérségi előkészítést csak a saját maguk által felderített adatok alapján 
tervezték meg. A felderítésnek ezt a módját nem tartották még olyan tökéletesnek, hogy a 
döntő támadást előkészítő tüzérségi tüzet teljesen azok adataira lehessen felépíteni. (Solth: 
i. m. 506—507. o.) 

50 Az összeköttetési eszközök hiányát bizonyítja az az eset, hogy 1914 október végén az 1. 
tüzérdandár parancsnoka Prsemyslből egy tisztet azzal a feladattal küldött haza a hátor
szágba, hogy vásároljon a távbeszélő összeköttetéshez szükséges anyagot. E célra saját pén
zéből adatt 100 koronát. A tisztnek sikerült is 30 távbeszélő készüléket és 150 km vezetéket 

vásárolni, melynek kétharmadát a 4. hadsereg hadtáp parancsnoksága, mint kincstári anya
got lefoglalta. (Riedl: i. m. és MKK. 1930. évf. 933. o.) 
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Legjobban tehát a tüzérség fejlődött. Ezenkívül a tábori tüzérségből ki
vált a légvédelmi tüzérség és a tüzérségnek egy másik új ága, a páncéltörő 
tüzérség alakult ki. 

A tüzérséget a légierő kifejlődése és a harckocsik megjelenése sem szo
rította háttérbe, hanem felvetette a velük való szoros együttműködés újabb 
és újabb problémáit. 

A harcászati elvek szükségszerű változtatására a gyalogság sorozatlövő 
fegyverei mellett jelentős befolyással volt a tüzérség hatásának állandó 
fokozása és befolyása a harcok, hadműveletek menetére. A védelem mély
ségének növelését mindenekelőtt a tüzérség tüze elleni védekezés, amíg a 
támadó harcrendek széttagolását a sorozatlövő fegyverek és a tüzérség tűz
hatása tették szükségessé. 

A tüzérségi lövedékek állandóan növekvő hatására, s egyben a tüzérség 
fokozódó jelentőségére jellemző, hogy amíg 1866-ban az osztrák—porosz 
háborúban az osztrák sebesültek 90%-a a gyalogsági fegyverektől és csak 
3%-a tüzérségi lövedéktől, addig 1918-ban már 65,5%-a. tüzérségtől és csak 
34,3%-a származott egyéb más fegyvertől. 

Ugyancsak szemléltetően bizonyítja a tüzérség mennyiségi fejlődését az 
1000 harcoló főre eső lövegmennyiség. A világháború kezdetén általában 
4—5 löveg jutott minden 1000 harcoló katonára. A háború végén pedig már 
elérte a 10—15 db-ot, sőt 1918-ban a St. Miniéinél az amerikai csapatoknál 
meghaladta a 20-at. Továbbá ezt bizonyítja a lövegek mennyiségének há
romszoros növekedése a világháború végére, melyet megközelítőleg51 — a 
megsemmisült és elhasználódottakat nem számítva — a következő kimu
tatás szemléitetet: 

Koalíció megnevezése 1914-ben 1918-ban 

Antant hatalmaknál 13 147 löveg 49 325 löveg 

Központi hatalmaknál 13 476 löveg 33 238 löveg 

összesen 26 623 löveg 82 563 löveg 

Végkövetkeztetésként megállapíthatjuk, hogy a tüzérség egyik legna
gyobb és leggyorsabb fejlődési útját különösen harcászati, hadműveleti al
kalmazás vonatkozásában az első világháborúban tette meg. Kialakultak 
általában mindazon alkalmazási elvek, melyeket a második világháborúban 
a harcoló felek továbbfejlesztettek. Alkalmazásuk felszínre hozta azokat 
a harcászati-technikai fogyatékosságokat, melyeket a tervezőknek a két 
világháború közötti időben meg kellett oldani. 

* 

51 Azért csak megközelítőleg, mert ahányféle irodalom, annyiféleképpen közli az adato
kat. Az adatok német, francia, orosz és magyar forrásokból vannak összeállítva. A táblázat
ban levő adatok csak a főbb államok — Franciaország, Németország, Anglia, Oroszország, 
Olaszország és az Osztrák-Magyar Monarchia — lövegmennyiségét tartalmazza, aknavetők 
nélkül. 

529 



ЙОЖЕФ САНАТИ: 

JÖZEF SZANATI 

DIE ENTWICKLUNG DER ARTILLERIE 
UND IHRE WIRKUNG AUF DIE KRIEGSKUNST 

Resümee 

Der Verfasser gibt vor allem einen Überblick darüber, mit welcher Technik 
die Artillerie der einzelnen Staaten den ersten Weltkrieg begann und welche 
Stufe der Entwicklung sie am Ende des Krieges erreichte. Weiterhin zeigt der 
Autor die Faktoren, welche die qualitative und quantitative Entwicklung der 
Artillerietechnik hervorriefen, bzw. wie die Artillerie von einer Hilfswaffe zu 
einer mit der Infanterie gleichwertigen Waffengattung emporstieg. Besonderes 
Interesse erweckt jenes Kapitel des Aufsatzes, worin der Verfasser die Wirkung 
der Entwicklung der Artillerie auf die allgemeinen Prinzipien der Kriegskunst, 
bzw. die Rückwirkung deren auf die Notwendigkeit der Vervollkomnung der 
Artillerie behandelt. 

Die Ausbildung des Stellungskrieges stellte ein besonderes Problem vor die 
Heeresleitung der im Kampf stehenden Mächte, welche eben durch dem gross-
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Р А З В И Т И Е АРТИЛЛЕРИИ И ВЛИЯНИЕ ЕЁ Н А ВОЕННОЕ ИСКУССТВО 

Резюме 

Автор в своей статье прежде всего дает обзор о том, как построена артиллерия от
дельных стран, какой техникой она вступила в первую мировую войну и какой степени 
развития достигла к концу войны. 

В дальнейшем он раскрывает читателю факторы, вызывающие количественное и ка
чественное развитие артиллерийской техники, также то, что каким образом выделилась 
артиллерия из вспомогательного рода войск в качестве войск равноценной с пехотой. 
Особенно является интересной та часть статьи, в которой автор показывает влияние раз
вития артиллерийской техники на общие принципы военного искусства, вернее контр
влияние их на необходимость развития артиллерии. 

Образование позиционной войны ставило особенную проблему перед военным ру
ководством воюющих сторон. Они надеялись находить осуществление прорыва, путём 
развития артиллерии в грандиозных масштабах. Но ни сосредоточение многочислен
ных артиллерийских средств, ни многодневные артиллерийские подготовки не привели 
к удачным прорывам. Автор даёт ответ на то, что почему эти бои большими мате
риальными средствами не дали хороших результатов. Вслед за этим, он освещает не
обходимость широкого распространения применения окопов, сопровождающих орудий 
и миномётов, и их влияние на ход боёв. 

Статья в дальнейшей её части излагает методы управления артиллерией, методы 
ведения огня и изменения их развития. А также показывает систематическую органи
зацию артиллерийской группы дивизии, корпуса и армии в боевом порядке соедине
ний, стратегическом построении и в наступательном и в оборонительном боях, а так
же их значение в исходе операций. 

Из родов войск, существующих в начале мировой войны — несмотря на то, что и 
в дальнейшем играла главную роль пехота — в большей мере развивалась артиллерия, 
особенно по отношению количества и применения — устанавливает автор. Артиллерия 
имела определяющую роль даже и в тех операциях, в которых совсем не было артил
лерийской подготовки, или провели только короткую, но в то же время атаку войск, ар
тиллерия поддерживала мощным валом. 

Автор в статье раскрывает те факты, закономерности и законы принятие во вни
мание которых способствует развитию, а нарушение или игнорирование их сильно тор
мозить развитие военного искусства. 



angelegten Einsatz der Artillerie den Durchbruch der Kampflinien zu erreichen 
dachten. Die Konzentration einer riesingen Grösse von Artilleriekräften, der 
mehrere Tage lang dauernde Artillerieeinsatz konnte aber keinen erfolgreichen 
Durchbruch erzwingen. Der Verfasser gibt auch auf die Frage, warum die grossen 
Materialschlachten keine angemessenen Erfolge haben konnten, eine Antwort. Dann 
erörtet er die Notwendigkeit der Grabengefechte und der begleitenden Geschütze, 
bzw. die ausgedehnte Verbreitung der Minenwerfer und ihre Auswirkung auf die 
weiteren Kämpfe. 

Der folgende Teil des Aufsatzes bespricht die Methoden der Artillerieführung 
und der Feuerlenkung, die Variationen Ihrer Entwicklung, die systematische 
Organisation der Divisionen Armeekorps', — und Armee Artilleriegruppen in der 
Kampfordnung und im Operationsaufbau der höheren Einheiten sowohl beim An
griff als bei der Verteidigung, weiterhin ihre Bedeutung im Ablauf der Opera
tionen. 

Der Verfasser stellt fest, dass unter den bereits am Beginn des Weltkrieges 
bestehende Waffengattungen — obwohl die Infanterie auch weiterhin die Haupt
rolle spielte — sich die Artillerie im grössten Masse entwickelte in besonderer 
Hinsicht auf ihre Quantität und Verwendungsmöglichkeit. Sie hatte auch in sol
chen Operationen die entscheidende Rolle, in welchen überhaupt kein oder nur 
eine kurzdauernde Artillerievorbereitung angewendet wurde, aber die stürmen
den Truppen von einem gewaltigen Artilleriefeuer unterstütz wurden. 

Der Autor behandelt auch jene Faktoren, Gesetzmässigkeiten und Gesetze, 
deren Beachtung eine fördernde — ihre Vernachlässigung oder Unbeachtung aber 
eine hemmende Wirkung auf die Entwicklung der Kriegskunst ausübt. 
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