
Az osárák-Magyar Monarchia eltátószolgálata
az első világháborúban

Vágner Béla límag

. A háboruról és hadseregról szóló marxistaJeninista tanítás teljes mélységben fel,
tz,r,l1 a h|titp szerepe növekedésének objektiv törvényszerúségeit, a haboruban, a
hadügy fejlódése szerint. Az 1. világháborut és az azt megelőző- háboruk a hadtudo-
mányt értékes tapasztalatokkal gazd€ították, mely vonatkozik a {egyveres erók hadtáp,
biztosításának szervezésére is.

Mindenekelótt a háboru egésze ékesen igazolta a marxizmus-leninizmu§ azon tóte,
lét, mely szerint a háboru menete és kimenetele a harcoló állaook adott gazdas€i és
szociálpolitikai viszonyaitól ftigg. A íegyveres erók hadtápjának fellódéséie kihaússal
vannak az adott idószak társadalmi-gazdasági feitételein, politikáján kívül más objektív
és szubjektív tényezók is, így többek között az állam tórtinelmi sajátoss€ai ós föídfajzi
környezete, tefületének ugysága, az uralkodó osztáIyok politikai céljai, a hadszínterek
távo_Iság4 az ország elapvetó gazdasági körzetei stb, Ezek a feltételek és tényezők az
ipari 

_termelés 
fejlódése, a fegyvcrzet és harci technika mennyiségének, minóségének

nóvekedése - a harctevékeoységek módjainak és formáinak, elveúek változását 
-vonja

m€a után, és ez feltételezi a hadtápfeladatok mennyiségi oövekedését és bonyolultsá-
gát, meghatározza szervczetének és munkamódszereinek állandó tökéictesítésével szem-
beni }övetelményeket. A XIX. században és a XX, század elején elsósorban a termelóe,
rők fejlódése á.Ita] kínált technikai lehetóségek, a haditechnikai eszközök számának és
mennyiségének növekedése, nagyobb pusztító képessége az oka annak, hogy a háboruk
térben és idóben növekednek, a résztvevók száma is folyamatosan nó, és mindezck
következtében emelkednek a hadvi§elés költségei. Az 1. vtlág;hábor| ezt 1ól példázta. A
poütikusokat és áüarnférfiakat az e1üúz6d6 imperialista össieütközés (1 év, 4 halap)
s.ilyos tapa§ztalata döbbentette ú, Irogy a XX. izázadban aháboru legalább anoyiragaz
dasági, mint katonai kérdés, (r legurális katonáfa 2,] munká§kézre volt szükség'a hár-
srl9bal, a nemzet] jövedelemból háborus celokra fordított ró§z l5-,i2olo-ot ;tt ki.) A
háboru gazdasági háttete, a háboru és a gazdaság összefüggései mindrg is íontos száre,
pet játszottak. Engels az Anti,Dühringbeair,a: ,,,. . ahábora az esetek légnagyobb részé,
ben a rendelkezésre áIló anyagi eszközókön alapszik.''

_ . 
A gazdaságnak a hábotúra, a harcra, hadműveletfe és hadászatra gyakorolt hatása

két irányban érvényesült, Egyrészt a poütikán keresztül meghatározó izerepet játszik a
katonai doktdna kialakításában, biztosítja a hadviseléshez Jiikséges íegy-véres erók és
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harci technikai eszközök fejlesztését ós fenntartását. Másrészt a gnduirynak képesnek
kell lenni arra, hogy fegyveres erők folyamatos tevékenysége során a küzdelemben részt
vevó csapatokat még a háborus pusztulás következtében Iecsökkent termelósi kapacitás
és a harcolók pódására kivont munkaeró mellett is folyamatosan ellássa mindazon
any4gi, technikai és egészségügyi eszközökkel, felszerelésekkel, ámelyek a harc me8vivá,
sahoz. lérfcnntanÁához fonrosak.

A korszerű háboruk alapvetó törvényszerűségeinek kutatása során Lenin n€yra
énékelte a hadtáp szerepét a háboruban. Á harctevékenységek, hadmúveletek és az
egész háboru menetét és kimenetelét meghatiLrozó téayezők egyikónek tartotta a hátor-
sza€]t.

,,A komoly hadviseléshez erós, szcfvezett hátofsz€ szükséges. A legjobb hadsere-
get, a forradalom legodaadóbb híveit is azonnal elpu§ztítja az ellerrség, ha nincsenek
eléggé íeifeg1,-verezve, ha nincsenek kielégítóen ellátva élelmiszerrel. , . "

Az elmúlt háboruk megvívása, története valíban alátllmuzga azt, hogy a háboru-
bart az a fél vívja ki a győzelmet, amelyik szilárdabb és szervezettebb hadtáp létrehozá,
sára volt kópes.

Az 1914-19t8, évi világháboru volt az elsó háboru, amelyben a legteljesebb mér,
tékben megnyilvánrrlnak a ligyveres eiók hadtápjával szembeni megnövekedett köve,
telmények,

Ezek után rátérnék az l. vil4gháboru ellátó (hadtáp ) SzolgáJat tevékeoységének
vizsgaJ,atfua, a fontosabb tapasztalatok levonására, a társadatmi, poütikai, gazdasági jel,
lemzóinek figyelembevételével.

X

A XIX. és XX. század határán a kapitalizmus a legmagasabb, utolsó fejlódési sza-
kaszába lép, az imperializmusba, Az imperialista államok egyenlőtlen gazdasági és poJiti,
kai fejlódése még jobban kidomborodik, s ez kiélezte a harcot a világ újrafelosztásáért,
és ez előrevetítette egy súlyos világháboru veszéIyét. Az első vilfuháboru gazdaság,
poütikai és katonai elókészitése a XIX. század 80,es, 90,es éveire nyúlik vissza, Amikor
is a vezetó imperialista n4gyhatalmak a villgújruíeloszt/sfua, a gyarmati sorban éló nem-
zeti felszabadító mozgalmainak elfojtására, a nemzeti fiiggedenségi mozgalmak elnyo-
mására impedalista államközi szóvetségek alakultak. Kialakult az imperialista államok
két szemben álló csoponosulása: a központi hatalmak 1882-ben élükön Németország,
gal, tagjaik voltak: az Osztrák-Magyar Monarchia és Olaszország, melyhez késóbb
Románia is csatlakozott, A világhábotu idején Olaszország és Románia a Kózponthatal,
mak ellen fordult, A másik csoport kialakulása az Antant 1892, évi francia-orosz szövet-
sé8gel vette kezdetét. l904,ben Franciaország és Anglia közön jött létre megegyczés,
majd Angüa - mint a szövetség vezetője - 1907-ben oroszorszIággal köt szövetséget. A
két imperia.lista csoport kózött a harc cgyre ólesebbé vált, ami nemzetközi vlálságok
sotozatához, sót nyílt katonai összeüt]<özésekhez vezetett, 190r-1906-bao az elsó
marokkói váJsfu (francia-német), 1911-ben az olasz-török háboru, 1912-19l]-ban a

Ba.lkán háboruk (osztrák-német-orosz ellentét) voltak az állomásai.

Az imperialista n4gyhatalmak közötti ellentétek kiéleződése gyorsított fegyverke-
zési hajszával párosult. A fegyverkezésben, vagyis az imperialista háborura való közvet-
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len felkészülésben Németor§z€ járt az elen, hasznosíwa a technikai fejlódés új vívmá-
nyait.

A terme]óerők az imperializmus korszakában n€yoo m€as színvonalat értek el.
Ez lehetóvé tette a kiilönböző fajta. új haditechnika léjüehozását. A XX. század elsó
éveiben kúlónbözó típusú autornata lőfegyvereket, páncélkocsikat, harci repülógépeket,
harckocsikat, lángszórókat, métgező haícaíyagokaq aknavetőket, gíáíÁtyetőket, pán-
céltöró lövegeket á]lítottak a hadviselés §zolgálatába. Szóles kórben elterjedtek a gépi
száütó- és híreszközök, megkezdódött a fegyveres erók motorizálásának folyamata.

Jelentósen megnőtt ezek bitokában a gazdasá,g1 és az erkölcsi tényezők szerepe.
A termelóerók gyors fe;lódése magával hozta a XIX. sziaad végén a demográfiai

hullám emelkedését, a miüós tömeghadseregek személyi szükségleteinek kielegítését.
A háboru kezdetére a fegyveres erók a legtöbb orsza2;ban száEazföldi erőkból és

haditengeÉszeü {lottából alltak. A szíxuföIdí efóknél 70-75olo-ot tett ki a 8yaloss€,
Ilyen számarányok metlett feltételezték, hogy va.lamennyi harcfeladatot a gyalogság ere-
jével, a többi fegyvernemek csekély támogatásával meg lehet oldani,

Ezen elv, valamint a gyors lefolyású háboó elmelete megdólt a háboru folyamán,
így a haditevékenységek komoly vatoztatásokat követelt a csapatok állományában és
szervezésében. Jelentós befolyást eredményezett a gazduág, és technika fejlődése a
háboru menetére és kimenetelére.

Az osztrák-Magyar Monarchiában a háborut megelőzó éveket szintén a ,,feglver-
kezési láz" jellemezte. Ezek az évek aháborus felkészülés miatt döntó jelentóségűek vol
tak. A megoldásra váró problémak középpontjában a hadseregfejlesztés és kiképzés állt,
A hadseregfejlesztés tránya azonban nem állt összhangban a korszerú követelmények-
kel, Valamennyi n4gyhata.lom tiizérsége közül a monarchiáé volt a leggyengébb, Ezen
belül még rosszabb volt a m4gyar honvédség helyzete, mert amig például a oémet
hadosztáyok 12 áEyúyal rendelkeztek, addig a m4gyar hadosztályoknak mindössze 6
Iendszeresített Qyúja volt. Ezt a hadvezetés e8yes vezetói nemesysz€l hangoztatták,
hogy ezen változtltní kell, mert az elkövetkezó háboru legfontosabb fegyverneme - a
gyalogság után - a tiizérség lesz. Sok katonai vezetó feüsmerte, hogy kár a flottába
hatzlmas összegeket befeketni, amikor is az Adrián sohasem lehet a monarchia az úl.

Ezt az L szálrrít melléklet is igazolja, amely a hadiflották etőit tana]mazza az 1.

villágháboru kezdetén, Melyból megállapíüató, hogy általános eróviszonyok az antant
részére kedyeznek (kétszeres erófolény),

Lépések történtek az új kiképzési és harcászati tapasztalatok bevezetésére, szabáy,
zatbeli íögzítésére. Pl,: erósítette az alacsonyabb szakuz-, századpuancsnokok helyze,
tét, fokozta önálló tevékenységük lehetóségét - így például a roham végrehajtásában -
az eüenség átkarolása, áttörés kérdé§e, együttműködés elsódlegessége, manóverezés és
vfualJalsíg elvének az elótórbe keóIése stb,

A módosítások szembetűnóek, főként ha összevetjük M 1907. éyi kiadással, de
meg így sem felelt meg a háboru kóvetelményeinek.

A n4gyfoku fegl-verkezést a parlamenú ellenzék esetenként gátolni igyekezett,
Külpoliúkai válságok azonban rniodig újabb lökést adtak a versenynek, Így például az
1908, évi úgynevezett annexiós váls4gnak köszönhető, hogy a hadsereg - egyéb más
fegl,verek mellett - a mozgókonyhákat é főzőlÁll<at meg;kapta, Az 1912. évi küIpoliti-
kai bonyodalmak behati§a alatt, mi)táí: a hadvezetóség kijelentette, hogy téü hadjáratra
kellően nincsenek felkészülve, a téli alsóruházatot is beszerezték, A monarchia anyagi
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felkészültségét értékelve megállapítható, hogy nem készült fel egy elhúzódó háborura, a

hadianyag tulnyomó részéból csak kisebb tartalék készletek voltak tárolva és ezek pótlá-

sára @yártásáta) nem történtek meg a kellő elókészületek.

Áz ellátást szolgáló tábori intézetek, szervezetek és intézmónyek, valamint a feJsze-

relés hiányosságaira már a háboru kezdeti idószakában szerzett tapöztalatok rámutat,

tak, ezóít azok aháboru további idószakaiban többször és fokozatosan megváltoztak, A
háborus nélktilözés soha nem alkalmazott pótszefek (szederlevélból tea, csa.lánrostból

vagy papífból készült szövet) alkalmazására vezetett, A pénzbeni illetmények fokozatos,
az élelemad4gok, fóként a kenyér- és a húsad4g kiszabatának csökkentése kíséró jelensé-

gei voltak a gazd,asági viszonyok álta]ános leromlásának,

A hadvezetésnek is rá kellett ébrednie a háború folyamán, hogy az anyagi ellátás

nem elhany4golható tényezóje a hadmúvcleti sikernek. A szerbiai offenzíva összeomlása

lett a tanuls{, amiért a hadjárat vezetői e tényezőt figyelmen kívül hagyták.

A háborrr késóbbi éveiben, amikor úgy a hátországban, mint a fronton az emberek
éheztek, akadozott az ellátás, a hadsereg fóparancsnokság is belátta,hogy Magyarország

nem képes hónapokra ellátni az egész hadsereget élelemmel, ezért elófordult, hogy ese,

tenkéni az any4gi ellátás lett a hadmúveletek célja (lásd: Galícia, Ukrajna).

A hadvezetés súlyos mulasztása, hogy a báboru gazdasági clókészítését elmulöz-
tották, Amilycn nagy elórelátással me8szervezték és megtettek minden intézkedést a
katonai mozgósításra, úgy elmulasztották a gazdasagj mozgósitást. A háboó lefolyásá-

nak idótartamával kapcsolatban az a közíelfogls nyilvánult meg, neves kőzgazdászok,
nak az volt a vélcménye, hogy ,1,1 hónapnál tovább tartó lráborut egyik hadviseló
állam sem bír el," Úgy vélték a hadsereg szükségletei kielégithetők azokból a készletek-
bóI, amelyeket béke idejéo íelhalmoztak, Elegendónek tartották, ha valamennyi ellát-

mányi anyagból 6 hónapos tartalékany4ggal rendelkeznek. Nem vették figyelembe a

gazduág mozgősításának szükségességót, A háború előkészítésével nemc§ak a monaf-
chia, de a többi kapitalista állam sem foglalkozott. Németorszfu tett némi elókészúletet,
de ók sem készültek fel ilyen hosszan tartó háborúra (gyors lefolyású háboru). Voltak
olyan katonai vezetők is, akik a fenti nézetekkel nem értettek egyet, más álláspontot
képviseltek. Ide sorolható Langlois és Mordacg tábornok, ekik ú8y vélekedtek, hogy a

tráboru igenis sokág íog tartani, és a Németországgal szemben vívott háboru nem fog
egyeden csatában eldólni. Véleményúket az orosz-japán háboru és a balkán háboru
tanulságaira épitették, azonban ezek az 4ggodalmak a yezérkuna] nem ta.látak megér,

tésre. Elfogultságukben elhany4goltát a közelmúlt háboruk részletes tarl:ulmányozását,
nem vették flgyelembe a lószerfogyasztást és az utánszálütás kérdését. A vezérkar csal-

hatadan dogmaként állította, hogy a háboru fövid tartamú lesz, továbbá, hogy a sikert a
feltartóztathatadan elórenyomulás és fölénye§ támadószellem fogja meghozni. Ezen
elvek alkalmazása késóbb végzetes következményekkel jlat, mert negakadályozta az

ípar és a gudaság mozgósitását. Vallották: ,a háboru sorsa egy, legfeljebb két hónap
alatt eldól", ezért felesleges lenne minden olyan szervezetet létrehozni, amelynek z
eredményei csak késve jelentkeznének, Tóbbet ér ennél, ha a harcvonalból egyetlen
katonát sem vonnak el, mert 8y a lehetó legn4gyobb létszámma.l ronthatnak az ellen-
q(8re,

A háboru lefolyását illető helytelen meggyőződés kíhatott az anyag1 szolgílat egé-

szére is. Nagy koncepciókra, kicsinyes 4ggodalmaktól mentes, n4gyvonalú gondosko-
dásra nevelték a hadbiztosokat a bécsi hadbiztosi taníolyamon. Az elv az volt, hogy két-
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szeresen, sót háromszofosan kell a hadsereg szúkségletét biztosítani, ha azt meg akarják
óvni a nélkiilözéstóI. Abból a íeltevésbóI kiindulv4 hogy a háboru sokág nem" tarthat,
Magyarorvág éléskamrája kimeűthetetlen, a háborut pazarlás jegyében 

"kez<lték 
meg.

Jóval bósé€esebben szabtak meg az anyagnormákat, mintscm az'siükséges len volna, Á
legíelsö állami es katonai körökben csakhamar íeJismerték ugyan, hogy i tókozlás veszé-
lyes.következményekkel jár, intézkedtek is annak megszüntétésére, de azt az elvet, hogy
a pénz, anyag nem számít, oem fudták az emberek tudatából száműzni

X

Annyi sok háborus elójátékkal teli év után kitört a világlráboru|

.A szarajevói merenyLet I91a. június 28., a trónörökös meggyilkolása (Ferenc Ferdi
nand) szolgált ün]gyül a íegyveres leszámolásra. s indította iI a világhaborut.

A monarchia Szerbiának szótó hadüzenetét követte Németország és Oroszország
hadbalépése,,majd a láncreakció íolytatódott: Franciaország, Anglia, delium,Japán éi
Monteoegró. A szembená]]ó nagyhatalmak fegyveres össieütkózése éppen t9i4-b.r,
robbant kl, ez azzal m4gyarazható, hogy a központi hatalmak egy c§oportia - elsósorban
Németország és a m onarcbia - ezt azidőpontot vélte a legjobEnak, salát izempontjából
terüIetszerzésre, míg az antant viszont nem ítélte annyira ilkaimatlann'ak az idápontot a
fegl.veres harc céljából, hogy engedményeket tqgyén.

, . 
Lenin jóval a háboru elótt megmásíthatatlan téoyként beszéJt arról, hogy az euró,

pai háboru elkerülhetetlen, a hábonr kitörésekor a háboru jellegóre is rámutatott: ,,. .. ez
a háboru két n4gyhatalmi rablócsopon háborúja a gyarmaiok ielosztásáért, más szerve-
zetek Ieigttásáétt, vil4gpiaci előnyökért és kiváliságokén.''

A monarchia hadserege számban, felszerelésben és kiképzósben is méIyen alatta
maradt a helyzet követelte ménéknek, Az aotant ) 700 000 katonát §orakoztatott fel. a
központi hatalmak 3rO0000 katonájával szemben, ebból a monarchia miot]össze
l400oo0-et adott.

, Á monarchia egyes katonai vezetói - pl.: Stromfeld - ismerték a közponú hatal-
mak eróforrásait, tudták, hogy az anlaú lpaíí-gazdx4gr hadrpotencialja a magasabb,
amit Németország jól felkészült hadserege is csak átmenetiÉg eüenűlyozhai,

Elózőekben vázoltak szerint a monarchia nem kószúlt fel gaztlaságilag egy hosszan
tanó háborur4 a hadiany4g tulnyomó részéból csak kisebb iarta]ék"keizleók voltak
tárolva. és az !táí\1yárt^Q sem tették meg az elókészületek et. ÁtfuAinht q nonarchia
hadlreglneA aÉLari febzerekslt, az alábbiak rtrfut j htuzbetjiiÉ:

a) C,lakpigi íegaereA: A íegylenet-eIlátás nehézségeit a háború hiányos elókészí-

1!s_e, 
megnövekedett fogyxztás, ya]amilt az eló;állitott nyersany4ghiány okozta, Kézi

lófegyverekból kevés tartalék készlettel rendelkeztek. nz ii harnar-felhaiználásra került
(Z-ik menetz;szlóaljak). ezen az uj alakulatok felíegyverzésére a puskákat más alakula-
toktöI (nepfelkeles) kellett elvenni, s az utóbbiakat német Mauser (rl4ooo darabot
18 000 000 töltennyel vásároltak), scit egylövetú §í'erndl puskákkal kellett ellátni. Ezek a
íegy.verek azonban elavultak voltak, a velük íelszerelt alakulatok harcképességét csök-
kentették.

Két fe9,lvet4lár kózül csak az asztíik (Steyrban) volt nagyobb volumenó gyár,
tásra,terendezve. mlg 2 nagyanak. (Budapesteá) a kapacitásűsekély 

"ott. 
(Oslirat

politikai és gazduigt féltékeny ség.)

154



b) GéPPa:ka: A 7,es, illetve 7ll2 m|íltfű Schwarzlose szerkezetú géppuska kiváló
volt, A meglevó tafta]ék ké§zlet az elsó szükséglet fedezete.

c) Lt;l.vg: A táboi itgyú szerkezetileg és az egyes lövés hatását, illetóleg a kis hord-
távolsága ellenére is modern volt. A tábori tarackok kis lótávolságuk mian elmaradtak a

kor követelményeitől. Nehéz tábori tafackok (1' cm) száma a háború kezdetén még

kevésnek bizonyult, s ezek is elavultak, Hatásos légvédelrni lövegck is hiányoztak, s a

csapatok légvédelmét a legveszélyesebb szakaszokon sem tudták megoldani.

A lemaradottságot a háboru folyamán igyckeztek bepótolni, amikoris fokozott
gondot íordítottak a könnyú és nehézlövegek, messzehordó tábori á3yú és tarack,

lópor, lövedék, géppuska, kézipuska, kézigtánát, repülógép és harckocsi elleni lövedé-

kek tömeges gyfutására. Használatossá vált az aknayető és gránátvetó,

d) Ltítzer: A vezérkaf fóoöke 1908 óta java§olta a hadügyminiszternek, hogy

nagyobb lószertartalékot hozzon létre ós tároljon, másrészt fejlesszék tovább a lószer-
gyirakat, úgy hogy szükség esetén a legrövidebb idő alatt a tömesl]yártá§t megkezdher
sék.

A tradúgyminiszter azonban ezirártyű javaslatokat, pénzügyi fedezet hiányában
elvetette,

Súlyosbította a helyzetet, hogy a hüvelygyártáshoz szükséges réz nem vr;lt készlet-

ben, sót a beszerzésre sem tették meg a szükséges intézkedéseket.
Ennek következtében a csapatoknál és a lőszerraktáraknál az elsó készleten felül

lószer minimáüs volt, így már az elsó harcok utáo a Balkánon, valamint Galíciában
lószerból nagy hiányok voltak, melyet csak hosszabb idó után tudtak pótolni.

Műtzahi: Miadhárom fó fegyvernem műszaki felszerelése minóségben jónak, de

mennyiségben kevésnek bizonyult.
Híruló| A vasúti és távírócsapatok felszerelései ugyancsak jók voltak, de kevés,

Légi cuPanl: Repil1századokból és léggómb oszt4gokból álltak, Légi hadviselésre

a mooaichia nem készült íel, a többi n4gyhatalom mögött messze lemaradt, Nem felelt

meg a háboós követelményeknek sem a gépek száma, sem a motorok megbizhatósága
és teljesítménye.

Piuélar glPjárníaapatok: A páncélos vonatból, píncéIgópkocsiból, valamint gép,
kocsiból kevés állott rendelkezósre (még csak kialakulóban volt), felszerelésük hiányos
volt.

Vtpítlédehnt: A gázt. mint vegyi fegyvert alka]rnazták, ezt tóbb alkalommal igénybe
vették, ennek során az osztrák-magyar csapatok pl. 1916, június 2c)-én 6 ezer gazPal1.c,

kot használtak feI az olaszok ellen. Ezzel párhuzamosan a saját csapatokat ellátták gáz-

álarccal.
EgéxÉgng: Az orvosok száma rlár a háboru kezdetén igen kcvésnek bizonyult,

k]ilönösen sebészekben volt n4gy hiány, A háboru kezdetén - súlyos mulasztásként ,
csakhamar kitúnt, hogy a jfuványok ellen nem tették meg a szűkséges elókészületeket.
Háboru esetére az lllate1észségigyi szolgálat nem volt megszervezve, A csapatoknál
hiányoztak az állatowosok, csak patkolómesterek és patkolókovácsok voltak.

Ruházat, ftltzerek.r: A monarchia hadserege a békében használt egyenruhában ment

a harctérre. A gyalogság csuka§zürke, a népfelkeiók sötétkék, a lovassfu díszegyenruhá,
jábao vonult el. A gyalogság csukaszürke enyenruháját, sötétebb árnyalatu tábori szür,
kével váltották feI. Az ellátó és hátorsz{i alakulatok polgári ruhájukat viselték, csak

katorrasapkát és nemzetiszínú kokárdát kaptak,
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_ Hátrányosao hatott a ruhuat utáopódá§ára, hogy egyes fegyvernemek részére
különféle szabású ruházati cikkek voltak rendszeresítve, A hadvezeióség csak l9t6-ban
rendelte el az egész hadsereg számáre az egysége§ íuházatot,

A hadsereg ruházati raktárában körülbelül 700 000 tábofi fuhakészIet á)It a mozgő-
sításkor felál]ított összes alakulatok felruházása után még rendelkezésre, azonban eít a
mennyiséget a további a.lakulatok felszerelésére csakhamar felhaszná.lták. A lábbeü tarta,
lék készlet is minimális volt, ezt is hamar felhasználtát a háboru kezdetén felállított új
a.Iakulatok felszereléséhez.

_.Békébenatömegesgyártásravaloelókészítésannyirahiányosvolt.hogycsakjóval
a háboruba lépés után fudták a felmerúlt szükségleteket fedezni. Hiány voli 

".."izett,sót a nyersbór any4gban is, Ugyanakkor késve intézkedtek, a hadseregnél levágott és
elhullott állatok bórének összegyűjtésére, beszolgá.ltatására. Nem volt elegendó íékzere,
lési cikk sem. A háti bőröndök helyett rövid idón belül hátizsákot rendizere§ítettek, a
vízhatlan sátrakból és fóleg takarókból, ponlvákból stb, a fokozódó szükségletet csak
késve és hiányosan tudták pótolni, A csapatok meleg ruhával és hegyi felszereléssel való
ellátása csak megkésve és részben kerüIt végrehajt-ísra.

Ekln€zé:: Békében a csapat m4ga gondoskodott a legénység mindennapi étkezésé-
ről. Az élelmezés terén az elókészületek háboru esetére abból álltak, hogy a hadügyi,
honvédelmi igazgatások hús , kávé- és fózelékkonzerveket gyártottak és éle]ínezési ;k-
tárakban kétszersültet készítettek. Háboru esetén az elsó és további folyamatos ellátás
biztosítása vé8ett szenődést kötöttek békében konzervgyárakkal, nagyotb szállítókkal,
kereskedókkel, Katonai élelmezési raktárakban már békében meghatározott tartalék
készletet tartottak fenn lisztból és zabból. A n4gyobb teljesító képességú malmokat,
kenyérgyárakat és §ütödéket nyilvántartottá_k, Csapatoknál az ellitóillómányt szaká-
csokká képezték ki, va.lamint elsajátították a pótsütókemencékben va.Ió kenyérsütést.
Háboru idején az anyagokbeszerzését a hadműveleti teóletfól, adott orsz€ból hajtot
ták végre, másodsorban az anyaotsziry;bőI utánszál]ítássa] biztosították.

A hadi élelmezési adag háboru kiszabatban volt m'egállapiwa: teljes, szabványos,
tartalék.

A csapatok élelmezési felszerelését az aIaplavad mazás képezte, amelyet maga a
csapat vitt magával. Az al,apjavadalmazás ember és ló részére egy szablányos és két tar,
talékadagból (t Sz+2 T), a lovashadosztályoknál és önálló lovasdandároknáI 4 tartalék,
ad4gból allt.

MozgíAoryháA, fízőLlálA, útödék: A mozgőkonyhák és fózóládák rendszeresítésére
új korszakot nyitott a hadsereg élelmezésében.

__ Hosszas kísérletek után, a magyar és osztrák gyáfosok versenypályázata alapján

_alkot9 rneg l910,ben a bécsi Militár Technisches Komite a leglobbnak vélt mozgó-
konyhatipust, melyet azután a khályi honvédség elfogadott. A mozgókonyhák, főzólá,
dák ;8en 1ól beváltak, utóbbi hilönösen erdós-hegyes terepen és kisebb csapatok íelsze-
relésében,

A háboru kezdetén 
'00O 

db mozgókonyha és 20000 db főzőláda volt tartalék
készletként tárolva,

Á tábori sütöde magyar tal mány volt (Békéssy vezérkari órn4gy szefkesztette),
melyet 1901-ben rendszeresítették. Ezzel megoldást nyert e hadsereg kenyérellátá§ának
problémája.
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Egéb aryag: Ezeo a területen §em töfténtek meg a szükséges intézkedések, az ellá,
tás folyamatossfuának biztosításáre. Nem készüItek íel a szálláskórletek fútésére, gön-
gyólegek, hútókapacitás, fertódenító berendezésekkel stb, vá]ó ellátásra.

Az eIlátószolgáIat íeladata az volt, hogy a hadsereg any4gi szük§égleteifóI úgy gon-
doskodjon mindazon anyagokból, íelszerelésekból, amelyek nólkülözhetedenek ahad,
sereg fenntartásfioz, a harc megvívásáüoz.

A világháboruban a hadsereg gazdászat-köztgazgatást szeméIyzete az anyagi e]]átási
szolgáLlatot iráqiló, L,ezelő és e szolgaatot uígtehajtó szenélyzetból állott,

Az anyagiellátási szolgálat vezetését hadbizottsági üsztviselók végezték, míg a vég-

rchajtó szolgálatot a gazdfuzai ti§ztek vezették.

Az osztták-magyar hadseregben a hadbiztosok kiválasztása és kiképzése szigoru
követelmények szerint történt. Hadbiztosokká csak olyan csapatti§zteket képeztek ki,
akik legalább hat éven át a csapatnál teljesitettek szolgálatot, kiváLló minósítést kaptak,
vonzalmat éreztek a bivatás iránt és a bécsi hadbiztosi tanfolyamot sikeresen elvégezték.

A hadbiztosi tanfolyamra vezénylés íelvéteü vizsgfioz volt kötve. A tanfolyamra jelent-

kczó tisztek, a tanfolyamot megelózó hat hónapoo át valamely csapat gazdasigi hivata,
Iánál próba-szolgálatot teljesítettek és erróI minósítést kaptak.

A hadbizottsági tisztviselók rcndszeresített dlomálya 1913,ban a m. királyi hon-
vedsegnel L)/ to volt.

Béke idószakban a létszám mellett a hadbiztosi kar képes volt az elvárásoknak
megfclelni. A háboru rövid időtartamát feltételezve e létszán az elsó hadi szükséglet
fedezésére elegendó is lett volna, Azonban a háboru elsó időszakában szeúett tapaszta-
iatok rámutattak, hogy ez a létszám már kevés. Ezen úgy próbáltak s€íteni, hogy a

háboru kitörésekor a nyugállományú hadbiztosokat vonultatták be szolgálatra, de czzel
sem tudták a hiányokat pótolni, A hábofu késóbbi idószakában 6-8 hetes gyors kiképzó
tanfolyamokat inditottak a hadbiztosi ismeretek elsajátítására.

Az artyagt készletek felvételezésének, elosztásának, felhasználásának ellenórzését a
háború kezdeti idószakában nem íolytatták. Csak amikor az ellenőrzések elmaradása
miatt a visszaélések veszélyes méreteket kezdtek ölteni, kényszerült a hadbizottság a

gazdászat-kóztgazgatási szemlét it:lán az e|Ieaőtzésre is kiemelt figyelmet forditani.
A m4gasabb katonai parancsnokságok szervezetéhez tartozó hadbiztossági fónö,

kök a hadmúveleti §zolgaatot illetően a parancsnoknak voltak alárendelve a yezéíkníl
fóoök útján, mig a gazd,iszat,kózigazgatás volatkozásában részben közvetlenúl a

parancsnoknak voltak alárendelve, részben pedig azt önálló hatáskörrel látták el. Gyak-
ran elófordult, hogy a hadbiztossági fónököt nem tiiékoztltták, a harci eseményeklól,
nem ismerte a parancsnok elgondolását, úgy intézkedéseit késve, vagy tévesen hozta
meg, amely tovább nehezítette az ellátás megszervezé§ét, végrehaitását,

Nehezítette a hadbiztosok szo§tlatát az a körülrnény is, hogy tiszwiselői kategó,
riába voltak sorolva, nem voltak felruházva katonai intézkedési jogkórrel,

Ebból kóvetkczett az a sajnalatos helyzet, hogy a hadbiztossági tisztviselóknek a

végrehajtó szolgáIatra rendelt csapatszámvevó tisztek, éIelmező és gazdatiszti tisztekkel
stb. szemben parancsadási jogkörük nem volt, Így kérdéses esetekben (vételezéseknéI,
utánszáütásoknál), amikor döntenie kellett voln4 arra óket mindig kiilön fel kellett
hatalmazni a íeladat végrehftására,

A csapatok és seregtestek any4gai és felszerelése ahhoz tgazodott, hogy a seregtest
(hadosztály, dandár) hadműveleteke sík terüIeten v4gy hegységben került sor, v4gyis
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tábori és hegyi felszerclóssel rendelkezett. A tábori és hegyi felszerelésen kívül vegyes
felszerelést is alkalmaztak, ame\, mindkettó kombinálásából állott.

A lényeges különbség - a kat(]nai szervezettól eltekintve - elvileg, hogy mig a
tábori felszerelósnél a vonatok és inté:.etek kocsiból (lófogatu, gépjárrnú) állottak, addrg
a hegy-i felszerelésnól ezek szerepét a máIhás állatok, esedeg teherhordó emberek vették
át, A vegyes felszerelésnél a kószletek egy részét kocsikon, mísik részét mrálhás állatok-
ka] száütották. Szervezetileg me8különböztettek: c§apatvonatot és seregvonatot.

A csapatvonat az ezred összes kocsijaiból, a lovakból és hajtószemáyzetból alakult.
Két részre t€ozódott: ütközet- és az eleség-, v4gy málhavonatra.

Az iitközetvonat azokat az any4gokat vitte, amelyekre a harc alatt és közvedenűl a
harc után szükség volt (pl.: lószeres kocsik, mozgókonyha, egészségügyi máJhás áJlat).

Az eleség, v€y má{havonatba tartoztak az eleség-, málhe, és a szerszámkocsik,
A sere8vonat a sere8testparancsnokságok felszerelését szállította, valamint a moz

góintézetek felszerelését és anyagkészletét.
Az útközet- és eleségvonat kincstári járművekből, kincstári hám- (málhás-, oye-

reg,) szerszámmal alakult.
Az autóvonatok (oszlopok) bekeelókészítése is sok kívánnivalót h4gyott maga

után, Nem azonos sebességú és ruonos súlyú önjáró kocsik kerúltek egy vonatba, ami
azok manóverezóképességét csökkentette. Hibaként róható tél, hogy a gépkocsikat
lábon vitték a felvonulási teóletre anélkúl, lrogy az utak mentén megszcrvezték volna a
javítást. A múködő hadsereg kötelékóben alka.Imazott autók száma maximumát l915,

1anlár,ában érte el, összesen 1382 tonna raksúllyal, ami csak 2+/1 vasúti vonatnak felelt
mcg. Az autók használhatóságát a csakhamar berálló gumihiány is korlátozta.

Az utánszállítás íeodszefében mindjárt a háború elején, úgy az orosz, mint a szerb
hadszíntéren problémák ad,6dtak, nrbl?eÉ ohai az alábbiak ultal:

- A hadműveleti tervck elkészítéséné\ az anyagj ellátás kelló mérlegelését elmu-
lasztották, A hadműveleteket mindkét hadszintéren megkezdték, mielótt a seregek tel-
jes anyagi feltöltését elvégezték volna.

- A hadsereghadtáp, á hadtest- és hadosztály-parancsnokságok a vonattal nem,
vagy javításra váróval rendelkeztek, illetve ezek iíáílyít^sára kelló súlyt nem helyeztek.

- A seregtest-parancsnokságok tulzcltt anyagigénylésekkel léptek fel, melyet a
hadtáp-fóparancsnoksfu és a hadügyminisztérium igyekezett kieJégíteni, Ennek ercd,
ményeképpen e va-súti végálomásokon az any4gszállító vonatok összetorlódtak, a
vonatok lbrgalmában zavarokat idéztek eló, anyagot nem vették át, s az tészben az
ellenség_ kezére került, iüewe megromlott, mí8 a csapat éhezett.

- Uthálózat minóségében és a vonatszervezetekben hiblík voltak, melyek egymás-
sal szoros összefiiggésben voltak. A hadvezetóség nem látta elóre, hogy a nehéz kincs,
tári jármúvek nem fclelnek meg sem a szerbiai, sem a galíciai úwiszonyoknak. Szerbiá-
ban a hegységben és mocsaras vidéken a meglevó gyér úthálózat az évszak és az időjfuis
is n4gyban befolyásolta. Az tak javítására, karbantartásáta 1914. december közepén
munkásoszt€okat boztak létre megfeleló útjavitó anyagokkal, felszerelésekkel. 1915,
szeptember közepén hat mérnöki oszt€ot alakítottak a tervezett szerbiai hadrrrúveletek
fblyamán szükséges útépítési munkálatoka és egy oszt€ot pedig fóleg nehéz hadtáphi-
dak építéséhez,

A nehéz kincstári járművek tartós használat következtében csakhamar megrongá-
lódtak, s nehezítették az utánszáütást. Keserű tapasztalatok birtokában, 19i4. októbe-
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rében a c§apatok vonataiban levó kincstári járműveket, országos könnyű jármúvekkel
cserélték ki, és íokozatosan a tóbbi intézeteknél is végrehajtották.

- A csapatok az útánszál]ltás nehézségeit látva, igyekeztek meguknak nagyobb
élelmiszer készletet biztosítani, ezén szapodtottá4< 

^z 
ütkózóvonatokat, A zsákmányok

nak hilön jármúveket áütottak be, így a ,,vadmenet" a béke elóírtnak kétszeresére is
emelkedett, így lassú és nehézkes volt a szállítá§. Ez lösította a hadmúveleteket, manó,
verezést, meghiúsított& a meglepetést és így csaknem hozzájárult az eredmónytelcnsóg-
hez.

- UtánszáIlitást n4gybao nehezítette azon elv is, hogy minden szükséglet közvetle
nül a hátországból jusson a harcoló csapatokhoz, v4gyis közbülsó raktirak a háboru ele-
jén nem voltak. Ennek igen súlyos következményei voltak. Az anya1 e1y része a csapa-
tok elvonulása után a táborhelyen visszamaradt v4gy elveszett. sebesültek, betegek íel-
szerelésüket, fegyverüket is magukkal vittók tábori egészségügyi intézetbe, v4gy cldobá.l-
ták, Egyéb összegyújtótt any4gokat a hadsereg,parancsnoksfuok a legközelebbi alka,
lommal az Lnyao:szigba kijldték. Ezen állapotok megszüntetésere 191' ószén minden
hadsereg részére tábori any4graktárakat és a felesleges anyagok gyűjtéséra ,,anyaggyűjtő,
helyeket" hoztak létre. A zsákmályanyagok gyújtését a katonai tnunkásoszt4gok végez-
ték egyéb íeladatuk mellett (halottak temetése, útépítés stb,), v€yis a rendeltetésük
olyan sokoldalú volt, hogy egyiknek sem tudtak kellóen megfelelni. Csak 191r, októbe-
rében állítottak a szerbiai hadszíntór számára kiilön e célokra katonai oszt4gokat, melyck
működése kiváló eredményeket hozott. A hegyes vidéken a málhás állatok korlátozott
száma miatt 191' tava§zán a Kárpátokban kötélpáyákat építettek, A fóparancsnokág 3

ezer darab teherszállításra a]ka]mas szánt szerzett be, iőleg a liírpátokban küzdó serege-

nek számára, ahol a tél tartósságára lehetett számitanj, Ezen felül minden 1átmű részére
szántalpakat utaltak ki, hogy ezek helyzet szerint kocsiként vagy szánként hasznosít}ra,
tók legyenek,

A szánokon és szántalpakon kívül 1914-15 telén a Kárpátokban, 19i5-tól k€zdve
az Alpesekben kéziszánok, tódük és grönlandi kutyák által vont szánok is alkalmazásba
jóttek.

A fent felsorolt szállítóeszközökkel nem tudtá4< megvalósítani a folyamatcls után,
szállítást a frontra, ezért szükségessé vált a gépkocsik széleskörű felhasználása, melynek
a jeientósége a háború íolyamán egyre inkább növekedett, A monarchia azonban kevés
gépkocsival rendelkezett, ami csökkentette az ellátószolgáJat mozgekonyságát és manó-
verezóképességét, amely kihatott a csapatok blztositáslLíe, elIátásáía.

A háború elhúzódásával valameonyi ellátótagozat funkciói foiyamatosan bonyolul-
tabbá vá]tak, A kiilönbózó any4gi eszközök szállítási nehézségek miatt jelentós mennyi
ségeket kellett felhalmozni, melynek tírolására létrehozták a hadosztály, hadsereg,
illetve a frontraktárak rendszerét, melyek száma fokozatosan növekedett az állásharcok
folytatásá,la| és az új e[átmányt any4gok meglelenésével (vegyivédeimi, légi, gépko,
csizó, üzem, és kenóanyagok), Már a háboru elsó hónapjaiban sok gondot okozott az
utak építése, helyreütása. A hadszíntéren vezetó fóIdutakat át kellett alakítani a meg,
növekedett szállítások miatt gépkoc§i közlekedésre,

Kritikus kérdésként ielentkezett az egeszségúgyi biztositás kérdése. Az oszttlLk-
M4gyar Monarchia hadseregében az ele§ettek és a sebesültek száma az előző háborÁk-
hoz viszonyíwa megtöbbszörözódótt,



Az Osztrík-Magyar Monarchia a világháboru alatt több mint 1 

'00 
000 Íót veszí,

lett, a sebesúItek száma 1 800 00o fót tett ki. Ebből a veszteségb őlMagyarország 66oo00
halott, 74]000 fó sebesülttel vette ki részét a monarchia élethalálharcából.

A harci technika fejlódésének, új fegyverek megjelenésének eredménye*ént a sérü-
lések és sebesülések fo rmiia Gizméígezések) lényegesen bonyolultabb jellegúek voltak,
tömegeseo jeientkeztek a kűlönbözó megbetesedések, jáwányok. Mindez az egészsé,
gigyi szolgiLlat átszervezését követelte meg, igényelte a korszerűbb, bonyoluttabb sebé-
szeti és e8yéb berendezéseket, múszereket, a kórházak és az egészségrigyi állomány lét-
számának nóvelését.

A hadsereg egészségügyi intézeteinek kiüdtésénél azt az elyet tartották szem elótt,
Irogy azok a betegek ós sebesűItek, akik rövid idón belül (kb. 14 oap) ismét szolgálatké,
pesek lcsznek, a hadsereg körletét nem hagyhatják el, felgyógyulásuk után csapataiknál
ismét szolgálatba lépjcnek. ErvényesüIt a §zakaszos kiüítés elve, azaz alsóbb t4gozatok
tól magasabb íele való kiürrres.

Ilarcbaa, zászlóalj, ez-redsegélyhelyet telepítettek, lehetóle8 kózel a csapatokhoz, az
ellenséges tiizérségi túztól védett építményekben (házak, majorok, pajt&). Az egészség-
ügyi ellátás folyamata a következó volt, Harcvooa]ban, elsósegély (ön- ós bajtársi
segély), zászlóalj ezfed§egelyhely (elsószaksegély, első orvosi segély), hadosztálynál
orvosi, szakorvosi scgély, hadsereg tábori kórházakban, hátorszdi egészségligyi intéze-
tekben szakosított szakonosi segélynyújtást alkalmazták, A sebesültek és betcgek hátra,
sziűtísához az egészségügyi intézetek nem rendelkeztek elegendó száütóeszközzel.
Ezért a rendszeresített sebesültszállító jármúveken kívül e célra igénybe vették a vissza,
téfó üfes any4gszáütó járműveket, a helyszínen harácsolt jármúveket is, A meglevó
sebesültszáütó jármúvek is mind szabványos, kincstári járművek voltak, amelyek a

rossz útviszonyok miatt elakadtak. Ezén az a gyak<lrlat alakult ki, ho8y az e8é5zsé8ü8yi
intózetet megosztottá}, annak egyik, könnyebb jármúvekból ósszeállított része kóvette
a csapatokat az elórenyomulás kózben, addig az intézet másik, nehéz kincstáti jármú-
vekke] euátott része mú- és orszfuutak mentén visszamaradt és ott végczte munkáját, A
háborus tapasztalatok alapján a hadsereg,fóparancsnoksfu az újonnan felállított hadosz-
tály egészségügyi intézeteket a nelréz kincstári jármúvck helyett könnyebb országos jár-

műveRel szere|te fel, sót 1917-ben a harctéren levó kincstári jármúveket is lecseréltette
országos jármúvckkel. Ezen intézkedés hatásakent a h_adosztily egészscgügyi intézetek
mozgékonyabbá válrak. fudlák J c*apatokat köverni. Uj íeladatkénr jelenrkezett a tegyi
séfültek ellátása.

A háboó kezdetén - súlyos mulasztísként - csakhamar kitúnt, hogy a járványok
ellen nem tették meg a szükséges intézkedést.

Egy régi mondás szerint a háboru kitörése magával hozza a.lárványt és az éhinsé-
get. Találóan fc;galmazta meg ezt Robert Koch német tudós: ,,A járváoyok már béké,
ben lappanganak, de mikor a háboru kitör, előbújnak rejtekhelyükróI, s mindent elpusz-
títanak ami eléjük kernl s a büszke hadseregek megsemmisüInek, s ezzel a háboruk és
népek sorsát döntik el."

Átalában ú8y véIik, hogy az elsó imperialista világháboru 1914-1918-ban arányl4g
kedvezóen folyt le e tekintetben, mert az elózó háborukhoz képest alacsonyabb volt a
járvályok tltal elpusztítottak száma a fegy,lerek okozta halálesetek szárn|níl. Ez egy-
részt a túzíegyverek tökéletesítésében és a jár.tány elleni intézkedések fejlettségében leli
maqyarázatát.
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Ez a kedvezó jelleg azonban mégis csak viszonyl4gos értékú, mert ennek a háború-

nak következtében is jelentós járványok fejlódtek ki.

Most pedig konkrétan vizsgáljuk meg az Osztrák-Magyar Monarchia egészségügyi

statisztikai ;datait (mely a világháboru elsó három évét tartalmazza), s ezzel parhuzamo,

san Németország egészségrigyi adatut. Glalorbigah szeriú a krjtxkez,i nódon a:zlottall

meg a uihghábarübatt a ferttíztí bettgslgek:

Fertózó betegségck Osztrák-Magyar Monarchia Németország

nemi betegségek

tuberkulózis
hastííusz
vérhas

malária
tfachoma
kolera
kiüté§es tífusz
paratifusz A, B
visszatérő láz

1280000
430 000
420 000

400 000

.330 000

190 000
80 000

30 000

20 000
8 000

713 49|
114 |49
116048
1>1 17 6
120 781

31o3
,982

3 000

fő
fó
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

fő
to
,íő

fő
íő

fő
fő

örrzesen, 3 188 000 fő 12>0l3o fő

A statisztikából kitúnik, hogy az Osztrák-Mlgyaí Monarchia hadserege fertőzöt-
tebb területen harcolt, az ellátás elégtelensége a frzikai erőnlétet, c§ökkentette és az e8é§-

zségügyi szo§álat szeméIyileg, technikail4g felkészületlenebb volt, mint a német hadse-

regé.

l A háboru tapasztalata azt mutatta, hopq, a kiilönbözó ellátószervek között szüksé-

ges elhatárolni a felelósséget, az anyagj eszközók után- és hátra§záütásában, a kiüfítés

rendjében, a közlekedósi utakon való rend fenntartásábair, az ellátóegységek és intézetek
telepítésében és áttelepíté§ében, valamint órzés-védelmében. Ennek megíelelóen a had-

színteret felelósségi zónáka osztották fel, kijelölték a hadtápköfleteket. A front hadtáp,
körletek méIy§é8e eléIte az 500 km mélysóget, a hadseregeké 110-300 km.! a hadtes-

teké és a hadosztályoké a 67-70 km-t.
A hadtápmunka tarta.Imának és formáinak gyókeres változá§a végett az I. vtliq!á-

boruban szükségessé vált a harckocsü, repülógépek, gépkocsik kiszolgálásának meg,
szervezése, amely a hadtáp új eróit és eszközeit követelte meg. A háboru végére az

antant hadrendjében 5000 harckocsi és a két koalícióban összesen 10 13ó üzemképes
repülógép volt.

Egy katonára 1914,ben 0,3-0,4 lóeró gépi teljesítmény jutott, 1918-bao pedig már
1,5-2 lóerő.

Bonyolulttá vált a vezetés. A monarchia hadrendjének fejlódése magáltal hozta a

német minta dapján a császái és királyi vezérkat szefvezetszelú létrehozását, amely a

hadsereg szervezésébeo, a hadműveletek tervezésén és irányításán kívül a hadműveletek

_ aíryagi biztosítását is végezte. A csapatok any4gl szükségleteinek nóvekedése az ellátás

szervezésének yiltozi§át, az el]átőegységek, intézetek é§ alegységek mennyiségének
nóvekedését idézte eló, fokozta azok technikai felszereltségét, ellátottsá8át. Az ellát6,
szo|gáJat áJtaJ megoldaldó íeladatok bonyolultsága és sokoldalúság4 az dlátőszervek
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vúk sz,kosodását, új ellátási és szolgálati ágak létrehozását követelte meg, melynek
vezetesi íe]adatait nem sikerült megoldani, éz elórevetítette a központosított vezetés
5zükséges5eAét,

_ Á.katonrj és gazduágs tanaiékok kimerülése, valamint a forraclalmi mozgalom
erósődése a harcoló koalíciók országuban e kormányokat arra kényszedtete, hogy
keressék a háboru gyorsabb befejezésének útjait.

_,191r-19l6-tol e6yre több olyan rendelet került a csapatokhoz, amelyek csökken-
tették. a normákat, iüetve sztgoritották annak felhasználását. A badsereg'és ország az
any4gi összeomlás §zélén állt.

.Idéznék néhány adatot a XXVI. hadtest kötelékébcn harcoló hadosztá.ly életéból,
amely tragi-k-us mélységben tárja fel a való helyzetet.

_ ,,Honvede]<l Lombszénát gyújt§etek - olvassuk a badosztáiy egyik parancsában,
Egy méterrnázsáért 14 korona 50 filler jutalomdíj kezrc lesz fizewe.. ,iÚgyanitt: ,,Mint-
hogy szalma. csak állattápul használható fel es a fagyapot mes célra szri[séges, iekszal,
mául az alábbi pótszerek gyíjjtendók: falomb, amennyiben állattápul oem iasználható,
fúrészport,stb." A néhány nappal késóbb kiadott parÁcsban: ,A lószór célszerű és gaz-
daságos. íelhaszná.lá sa végett a lovak sörényét és farkszórzetét csaks a hadsereg-parancs-
nokság hilön rendelkezésére szabad lenyirni," Végulis a háboru központhatalmak vere-
ségével,végződött, de igazán oyertes íel nem voli. Mindkét tel hrtalmas veszteségeket
szenvedett, ami halottakbao 10 milüót, sebesültekben 20 miüó fót ten ki. Az embJriség
töfténetében először öltött a háborrr ilyen hatalma§ méreteket és tomboló jellegei

. Amint az I. világháború tapasztalatai mutatják, a sokmilliós hadse..g.k ,r,Ík.é!i.,
tei olyan.mértékben megnövekedtek, hogy azok kielégítése nem volt"lehetséges" az
ország telies gazdaságának mozgó§ítása nélkül.

. A há.boru során az ellátószolgáIatok sokoldálú tapa.sztalatokat §Zereztek a miüós
hadsere8ek el]áuisa" kiszolgá]asa terén. A teljes értékú tapasztalatszerz és akadályozta,
hogy a háboru kezdeti idciszakát leszámítva aIárháborut íolytuttak, a csapatok támadása
az új fegyverncmek hatékonysaga nem,"olr megharározó szerepú,

tz korIatozta a csapatok el]átasa (hadrapbizrositá.a) .zervezésénck lapa5zra]atni tel
halmozódasjr a rárnado. manóverezó hadmúveletekben, ame]vben mjr szeleskörűen

kaJmazura kerültek volna az új harce,zközök (harckoc<ik. Iegierci. mérgezó har, anya-
gok. pct. es légvédelrni nizérség).

_Vegezetül az elsci vil4gháboru új anyagi bázisa és a hadmúvészeti elvek alkalmazá,
sának t"Fasztalatai döntó módon befolyásolták az ellátási (hadtápbiztosítási) elveknek a
két világháboru közötú idószakban végbemenó feilódé;ét. '
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TÁBLIűAT
a harceszközök termelési terjedelméről

Megnevezés

A rermellr n,rglsága az l, r ila5hjbnrrblr,

Orosz
oIszág

Anglia I lSA Német
oíszlg ösrzesen

Repülógép (ezer db)
Harckocsi (ezer db)
Löveg és aknavető (ezer db)

Géppuska (ezer clb)
Puska (rnillió)
Lövedék (millió)

,:

I1,7

28,0

1,1

,8,0

47,8

28,,
239,4

],8)
218,0

l],8
1,0

4,0

75,0

3,1

20,0

11,3

0,1

16,0

280,0

8,5

306,0

l12,4

3,9

120,2

616.4

19,1,
602,0

A HADIFLOTTÁK ERÓI AZ ELSÓ V]LÁGHÁBORÚ KEZDETÉN
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