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KLOSKA TAMÁS 

Rohamharcászat az első világháborúban 

Stormtooper Tactics in the First World War 

Absztrakt 

Az első világháború éveit a rövid 1914-es mozgóháborút nem figyelembe véve az 

állásharc és a mozdulatlanság jellemezte. A véres 4 év alatt a katonai vezetők 

sokáig abban a meggyőződésben éltek, hogy a frontálisan, nagy létszámú gya-

logsággal indított rohamok sikert hozhatnak. Az első világégés a katonai újítások 

tömkelegét vonultatta fel, kezdve a harci repülőgépek, majd harckocsik csata-

rendbe állításától egészen a kegyetlen vegyi harcanyagok bevetéséig. Ezek az új 

fegyverek minden hadviselő nemzet fegyveres erőinél megjelentek, akadt azon-

ban egy, szinte kizárólag a központi hatalmakra jellemző gyalogsági formáció: a 

rohamgyalogság. A német hadsereg volt az, ahol szükségmegoldásként megje-

lent a rohamharcászat, az a típusú gyalogos harcmodor, amelyik a központi ha-

talmak hadigazdaságának gyengülése ellenére is sikereket tudott elérni. A ro-

hamharcászat jelentette az egyik kiutat az értelmetlen mészárlásból, amit a fron-

tális támadások okoztak, igaz, az új taktika már nem volt képes megváltoztatni a 

háború végkimenetelét. A tanulmány a német és osztrák-magyar példán és egy 

konkrét rohamtámadáson keresztül mutatja be az új típusú gyalogsági harcmodor 

kialakulását.  

Kulcsszavak: Első világháború, Német Császárság, Osztrák-Magyar Monarchia, 

gyalogság, rohamegységek 

Abstract 

Except for a short period in 1914, the whole WWI was characterized by 

motionless trench warfare. Assault infantry has been born as a makeshift 

response to this stalemate, as the priority of the German high command was to 

cut the Gordian knot of attrition warfare, find a way out of the trenches. Having 

seen the early breakthroughs of assault infantry, the Austro-Hungarian military 

elite also decided to adapt themselves to it. The present study examines 

exclusively on the Central Powers’ use of Stormtrooper tactics, with a special 

focus on that of the Dual Monarchy. Of particular interest is the question how 
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much the German example influenced the Austro-Hungarian one. The article 

proves that the answer is a definitive “yes.”  

Unable to revert the worsening odds against the Central Powers, assault 

infantry proved to be a feasible way to gain a comparative advantage on the 

battlefield. After an overall introduction, the present study describes the evolution 

of Stormtrooper tactics of the Central Powers through a specific example. 

Keywords: First World War/The Great War, German Empire, Austro-Hungarian 

Empire, Infantry, Stormtroopers 

ÁLTALÁNOS HELYZET A VILÁGHÁBORÚ KEZDETI SZAKASZÁBAN 

1914-ben, a háború kitörésekor Európa stratégái abba a tévhitbe ringatták magukat, hogy 

gyors offenzívákkal - és az általános mozgósítás után rendelkezésre álló milliós hadsere-

gek, valamint a modern, pusztító haditechnika segítségével - egy döntő ütközet által a 

győzelem gyorsan kivívható. Ezen meggyőződésüket arra alapozták, hogy az ipari forrada-

lom eredményezte gyors haditechnikai fejlődés következtében bevethető fegyverzetet és 

hadianyagot a hátország huzamosabb időn keresztül biztosan nem bírná megtermelni. A 

valóságban ugyanakkor paradox helyzet állt elő, mivel a hátország és a gazdaság „had-

rendbe” állítása pont az ellenkező hatást váltotta ki: a háborúban álló országok képesek 

voltak hadigazdaságra átállni és hatalmas mennyiségű hadianyagot termelni.
1
 A harcok így 

a háború eszkalálódásával valóságos anyagcsatává alakultak. 

A csatatereken sem minden alakult a várakozásoknak megfelelően. 1914-ben, a hábo-

rú elején, még a mozgóháború időszakában Európa hadseregeinek gyalogsága zárt alak-

zatok helyett rajvonalban
2
 indult rohamra, ami elviekben a saját veszteségek minimalizálá-

sát szolgálta. A támadás befejezését ekkoriban még az általános szuronyroham jelentette.
3
 

A világháború alatt azonban a támadó hadseregek nem tudták keresztülverekedni magukat 

az iparosított hadviselés újításain: a harctérre „acélvihart” zúdító géppuskák, drótakadá-

lyok, műszaki zárak, aknamezők, lövegek és aknavetők tömkelegén. A korszak egyik ikoni-

kus fegyvere a géppuska volt, Imre Gábor, az osztrák-magyar cs. és kir. újvidéki 6. gyalog-

ezred tisztjelöltje doberdói naplójában így emlékszik vissza a géppuskák demoralizáló 

hatására:  

„[Az olasz katonák] Összetorlódva megtorpantak a drótakadály előtt. A gépfegyverek 

pedig jobbról, balról, sőt hátulról is kitartóan ontották a halált. […] A dübörgő gépfegyverek 

lépésről lépésre hajtották az olaszokat neki a mi állásainknak, aki vissza akart fordulni, azt 

letarolták. Borzalmas pánik tört ki közöttük, mikor látták a rakásra hulló társaikat. Eldobták 

                                                 
1
 Hadigazdaság: a hosszasan elhúzódó háború szükségleteinek megfelelően átszervezett termelés-

elosztás-felhasználás.  
2
 Rajvonal: egymás mellett, néhány lépésnyi távolságra mozgó/rohamozó katonák sora. 

3
 Gyakorlati szabályzat a Magyar Királyi Honvédség számára. III. rész. M. Kir. Honvédelmi Minisztéri-

um, Budapest, 1914. 112–113. o. 
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a fegyvereiket, és feltartott kézzel ordítoztak kegyelemért. Voltak, kik zsebkendőt kötöttek a 

puskájuk csövére, mások letépték az ingüket, és azzal integettek megadásuk jeléül. A fele 

elhullott a támadóknak, mire felhagytak a mieink az öldökléssel. Felnyitották a völgyet 

elzáró spanyol drótbakot, s a résen egymást gázolva tódultak be a magukat megadó ola-

szok élükön az őket vezető őrnaggyal, ki úgy sírt, mint egy kisgyerek.”
4
 

A messze hordó tüzérségi eszközök megjelenésével biztonságos távolságból lehetett 

bombázni az ellenséges állásokat, a légi felderítés pedig megkönnyítette a célok minden 

korábbinál pontosabb meghatározását. Már a háború elején világossá vált, hogy immáron 

nem elegendő a támadók számbeli fölénye és a katonák lelkesedése, mivel a védekező fél 

sokkal nagyobb defenzív tűzerővel rendelkezett, mint a csak könnyű kézifegyverekkel és 

gránátokkal felszerelt rohamozó gyalogság.
5
 

Az eleinte csak átmenetinek szánt, gyalogsági ásóval létrehozott lövészárkok 1914 vé-

gére, 1915 elejére egyre szerteágazóbbak és mélyebbek lettek. Fával dúcolták ki a földből 

kivájt falakat és homokzsákokat tettek a tetejükre, hogy védjenek a repeszek és 

shrapnelek
6
 ellen. Lőállásokat, géppuskafészkeket, legénységi szálláshelyeket és vasbe-

ton bunkereket is létrehoztak bennük, illetve futóárkokkal kötötték össze az arcvonalakat. 

Éjszaka és fegyvercsend idején az őrszemek kivételével ezekben a bunkerekben, szállá-

sokban tartózkodtak az első vonalbeli frontkatonák. A lövészárkok elé szögesdrótakadá-

lyokat, aknamezőket telepítettek.
7
 A front egy szektorán kialakított lövészárokrendszer 

védelmét rendszerint egy hadtest egységei, általában három gyalogos hadosztály biztosí-

totta (egy gyaloghadosztály 11-15 ezer embert jelentett ekkoriban). Ebből két hadosztály 

teljesített az első vonalakban, a harmadikat pedig tartalékban tartották. 

Ernst Jünger Acélzivatarban c. visszaemlékezésében így ír a mélységben kiépített lö-

vészárok-rendszerek bonyolult felépítéséről: 

„A harcárkok már első pillantásra különböznek azoktól a gyenge létesítményekről, ame-

lyek a háború kezdetén jöttek létre. Ezek már messze nem egyszerű kis árkok, hanem két- 

vagy háromembernyi mélységben húzódnak a felszín alatt. […] Az árokból kiemelt nagy 

földmennyiséget a vonal mögött fallá magasítják, ez képezi egyúttal a hátfedezéket is; s 

ebbe a földfalba géppuskafészket telepítenek. […] Az árok előtt, gyakran több vonalban, 

drótakadály húzódik, szögesdrótok bonyolult szövevénye, feltartóztatja a támadót, hogy az 

őrállásokból aztán nyugodtan és hosszabban tűz alá lehessen venni.”
8
 

  

                                                 
4
 Imre Gábor kadét doberdói naplója. 9. rész. 

http://nagyhaboru.blog.hu/2015/07/20/a_geppuskak_diadala_a_monte_cosichon (2015.09.30.) 
5
 WIEST, Andrew – BARBIER, M. K.: Gyalogos hadviselés. Hajja & Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2003. 

11. o. 
6
 Shrapnel: az ugyanilyen nevű brit ezredes által 1803-ban feltalált lövedék, gránátkartács. A tábori 

ágyúk űrlövedékének egy neme.  
7
 WIEST–BARBIER: i. m. 13. o. 

8
 JÜNGER, Ernst: Acélzivatarban. Noran Libro, Budapest, 2014. 47. o. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hadtest
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hadoszt%C3%A1ly
http://nagyhaboru.blog.hu/2015/07/20/a_geppuskak_diadala_a_monte_cosichon
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A GYALOGSÁGI HARCELJÁRÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA TETT KÍSÉRLETEK 

A gyalogsági támadásoknál alkalmazott harceljárások leginkább az állásháború
9
 időszaká-

ban (1915-1918) változtak meg. Ekkortól vált elengedhetetlenné a gyalogság és a tüzérség 

közötti szoros együttműködés megszervezése. Kezdetben az ellenség megerősített vona-

lait és tűzfészkeit erős tüzérségi tűzzel igyekeztek megsemmisíteni, majd 1916-tól általá-

nossá váltak a több napos, vagy akár több hetes tüzérségi előkészítések.
10

 A tapasztalatok 

ellenben azt mutatták, hogy a legintenzívebb tüzérségi előkészítés sem képes a jól beásott 

és megerősített fedezékben, lövészárokban lévő ellenséget felőrölni, így a gyalogsági 

tömegrohamok változatlanul összeomlottak a megmaradt géppuskák gyilkos tüzében. 

Vegyük például a somme-i csatát, amely során a britek hét napos előkészítő bombázás 

után (ami alatt közel másfél millió tüzérségi lőszert lőttek ki), 1916. július 1-jén indították 

meg az általános rohamot a német állások ellen, ami véres kudarcba fulladt. A német vé-

dők - bár kínozta őket a több napos elviselhetetlen pergőtűz - jól kiépített lövészárkaikban 

nagyrészt sértetlenül vészelték át a tüzérségi előkészítést, és mikor a brit támadás megin-

dult, géppuskáikkal visszaverték a rohamot. Az ütközet első napján mintegy 20 ezer brit 

katona maradt holtan a csatamezőn. A somme-i csata végül hónapokig tartó anyagcsatává 

terebélyesedett, amelyben mindkét oldal veszteségeit figyelembe véve mintegy 1 millió 

katona esett el, sebesült meg vagy tűnt el.
11

 Jünger így ír a somme-i csatáról:  

„Bár az angolok számos aknatámadással és gázfelhővel készítették elő ezt a támadást 

- azzal a céllal, hogy a Somme melletti offenzíva kapcsán lekössék erőinket -, még is csak 

egyetlen foglyot tudtak ejteni, ráadásul ő is sebesült volt, ugyanakkor számos halottjuk 

feküdt a mi drótakadályunk előtt.”
12

 

1914 végétől mindkét harcban álló fél tett kísérletet arra, hogy megoldást találjon az ál-

lásháború felszámolására. 1915-ben Andre Laffargue francia százados
13

 hozakodott elő 

egy újfajta harcászati elképzeléssel. Tervei szerint hosszan tartó és intenzív tüzérségi tűz 

után különlegesen kiképzett csapatok próbálnának meg bejutni a gyengébben védett ellen-

séges vonalakba, ami alatt a „rendes” gyalogság továbbra is a megerősített pontokat tá-

madná. Így a speciális csapatok csak egy feladatra fókuszálnának, miközben fontos harcá-

szati előnyt jelentő gyorsaságuk is megmaradna. A francia katonai vezetés azonban nem 

tulajdonított nagy jelentőséget Laffargue elképzeléseinek.
14

 

                                                 
9
 Állásháború: a harc olyan formája, amely során a küzdelem a kiegyenlített erőviszonyok következté-

ben a jól kiépített védelmi rendszerekben állandósul. 
10

 Előkészítő tűz: célja az ellenséges tüzérség leküzdése, a lövészárkok védőinek lefoglalása és de-
moralizálása, a drótakadályok és fedezékek megsemmisítése. 
11

 WIEST–BARBIER: i. m. 17. o. 
12

 JÜNGER: i. m. 96. o. 
13

 Laffargue, Andre (1891–1994): francia százados, 1915-ben publikálta „Étude sur l’attaque dans la 
période actuelle de la guerre” (Tanulmány a támadásról a háború jelenlegi szakaszában) c. művét, 
amiben az ellenséges vonalak mögé való beszivárgásos taktikáról értekezik. BULL, Stephen: German 
Assault Troops of the First World War: Stosstrupptaktik. Spellmount, Stroud, 2007. 80. o. 
14

 Magyarország az első világháborúban. Lexikon A–Zs. Szerk: SZIJJ Jolán. Petit Real, Budapest, 
2000. 587. o. 
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Míg a franciák nem vették figyelembe a gyalogsági harcmodort megreformáló teóriák-

ban rejlő potenciált, addig a németek éltek az újítások adta lehetőségekkel. A német Had-

ügyminisztérium 1915. március 2-án utasította a német VIII. hadtestet,
15

 hogy alakítson egy 

„két törzsből (19 fő), két utászszázadból (2 × 217 fő), és 20 db 37 mm-es löveggel felsze-

relt ágyús osztagból (196 fő) álló rohamosztagot” (Sturmabteilungot), összesen 649 fő 

létszámmal. A csoport még március folyamán megalakult, parancsnoka Georg Calsow 

utászőrnagy lett, aki után az egységet „Sturmabteilung Calsownak” keresztelték el. Maga a 

rohamcsapat (Stosstruppen) elnevezés valószínűleg Bernhard Reddemann századostól, a 

3. gárda tartalékos utászezred lángszóró-specialistájától származik.
16

 

A „CALSOW-ROHAMOSZTAGTÓL” AZ 5. (ROHR) ROHAMZÁSZLÓALJIG 

A „Calsow-rohamosztag” 1915. június 5-től a von Lochow-féle
17

 seregcsoport 31. gyalog-

dandárjának arcvonalán vett részt a harcokban, de nem kiképzésének és rendeltetésének 

megfelelő feladatokat látott el. Június közepén „rendes” gyalogsági egységként vetették be 

és így - nem meglepő módon - nagy veszteségeket szenvedett, ezért másnap ki is vonták 

a frontszakaszról. Calsow őrnagyot 1915. augusztus 28-án áthelyezték, a csoport új pa-

rancsnoka szeptember 8-tól Wilhelm Rohr százados
18

 lett, aki tovább folytatta a rohamala-

kulat kiképzését és feladatainak finomhangolását. Vezetése alatt rendelték a rohamszá-

zadhoz a 250. géppuskás szakaszt, aminek köszönhetően a rohamcsapat nehézgéppus-

kás és lángszórós egységekkel gyarapodott.
19

 

Rohr új alapokra helyezte az addig utászkülönítménynek tekintett alakulat harcászatát: 

egységét számos egymással szorosan együttműködő, kis létszámú csoportra osztotta, és 

a többi gyalogsági egységhez képest több kézigránáttal látta el. Az addig szimplán utászfe-

ladatokat ellátó rohamszázad új célja az ellenséges védelem első vonalaiba való betörés 

lett - a lehető legkisebb élőerő-veszteséggel. Mindezt úgy, hogy a támadásnál az addig 

oszlopban való rohamozás helyett csupán 2-3 „rohamista”
20

 indult meg az ellenséges lö-

vészárkok felé. Rohr egységeit a hosszan elnyúló csatárláncban való támadás helyett az 

egyik bombatölcsértől a másikig való átrohanásra képezte ki. A rohamkiképzésen átesett 

katonák igyekeztek kihasználni a terep nyújtotta előnyöket, hogy fedezéket találjanak, vagy 

el tudjanak rejtőzködni, s így a saját tüzérséggel hathatósan együttműködve közel tudtak 

kúszni az ellenséges lövészárkokhoz. Ha a rohamgyalogosok sikeresen betörtek az ellen-

                                                 
15

 A német VIII. hadtest ekkor a német 5. hadsereg kötelékében küzdött a franciák ellen a nyugati 
fronton. 
16

 BACZONI Tamás [et al.]: Halálfejes katonák. Az Osztrák–Magyar Monarchia rohamcsapatai 1916–
1918. Puedlo Kiadó, Budapest, 2006. 10. o. 
17

 A Lochow- féle seregcsoport (német III. hadtest) Ewald von Lochow porosz gyalogsági tábornokról 
elnevezett seregcsoport volt. 
18

 Rohr, Wilhelm „Willy” (1877–1930): német százados, az új gyalogsági taktikák megalkotásának és a 
rohamzászlóaljak létrehozásának meghatározó alakja. 
19

 Magyarország az első világháborúban. Lexikon A–Zs i. m. 588. o. 
20

 Rohamista: rohamcsapat katonája korabeli szóhasználattal. 
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ség állásrendszerének néhány pontján, akkor úgy alakították át a lövészárkot, hogy a gép-

puskák, mellvédek és drótakadályok az ellenség felé nézzenek. Ezután megvárták a saját 

„rendes” gyalogsági egységek beérkezését, addig pedig biztosították az elfoglalt árkot. A 

betörések során a rohamisták kézigránátokkal próbáltak meg utat nyitni, de a küzdelmek 

sokszor gyilkos kézitusába torkolltak, a rohamosztagosok szurony helyett boxerekkel, csa-

tabunkókkal és rohamkésekkel rohanták le az ellenséget. 

A rohamegységek fő feladata tehát az volt, hogy a front egy bizonyos pontján, a lehető 

legkisebb élőerő-veszteséggel és a lehető leggyorsabban áttörjék az ellenség első lövész-

árkát, és miután azt átjárhatóvá és védhetővé tették, következhetett a „rendes” gyalogság 

előrenyomulása. A feladatok konkrét meghatározásával és a harctéri tapasztalatszerzéssel 

a németek lefektették a rohamharcászat elméleti és gyakorlati alapjait.
21

 

A „Rohr-rohamszázad” katonáit a nyugati hadszíntér számos arcvonalán vetették be, 

így az új taktikával a német hadsereg más csapattestei is hamar megismerkedtek. A sike-

rek hatására elkezdődött a rohamharcászat szervezett oktatása. A tanfolyamok 1915 de-

cemberében indultak a németországi Schlossberg bei Achkarren mellett. 1916 februárjától 

Rohr alakulata a kiképzési feladatok ellátása mellett részt vett a verduni csatában is.
22

 

A harci cselekmények nélküli időszakban a rohamcsapatok elsődleges teendője a kü-

lönféle kiképzőmunkák ellátása volt (azaz tancsapatként tevékenykedtek), míg hadművele-

tek esetén a megerősített, jól kiépített vonalak aktív áttörésében játszottak szerepet. 

A rohamkatonák feladata idővel járőrözéssel is kiegészült. 1917 novemberében német 

rohamjárőrök olyan brit katonákat fogtak el, akik tisztában voltak az antant 1917. november 

20-án, több mint 300 harckocsival indítandó nagy támadásának tervével.
23

 

A német Hadügyminisztérium egy 1916. április 1-i paranccsal rohamzászlóaljjá minősí-

tette Rohr egységét, aminek elnevezése ettől kezdve „Sturmbatallion” lett. A zászlóaljat két 

újabb rohamszázaddal, továbbá a 705. géppuskás századdal és a 2. hegyiágyús üteggel 

egészítették ki. 

Az újabb rohamosztagok kiképzésének és felállításának elősegítése céljából Erich von 

Falkenhayn gyalogsági tábornok,
24

 a német Legfelsőbb Hadvezetés főnöke utasításba 

adta, hogy a német 2., 3., 4., 6. és 7. hadsereg 1916. május 20-ig két-két tisztet és négy-

négy altisztet küldjön Beuveille-be, ahol a Rohr-féle rohamzászlóalj éppen tartózkodott. Itt 

a kiválasztott tisztek és altisztek két hetes kiképzőtanfolyamon vehettek részt.
25

 A tanfo-

lyam után ezek a katonák visszatértek kötelékükhöz, ahol létrehozták saját rohamegysége-

iket. Az új csapatok felszerelése az adott seregtest anyagi lehetőségeinek arányaiban 

                                                 
21

 Magyarország az első világháborúban. Lexikon A–Zs: i. m. 588. o. 
22

 BACZONI: i. m. 10. o. 
23

 1917. november 20-án kezdődött a cambrai-i csata, amiben az antant először alkalmazott sikerrel 
nagy tömegben harckocsikat. KEEGAN, John: Az első világháború. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014. 
604–605. o. 
24

 Falkenhayn, Erich von (1861–1922): német katonatiszt, a Legfelsőbb Hadvezetés főnöke, 1913 és 
1915 között a Német Császárság hadügyminisztere. 
25

 BACZONI: i. m. 11. o. 
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változott, ami az anyaghiány miatt főleg a keleti hadszíntéren volt problémás. A német 3. 

vadászzászlóaljból 1916. augusztus 20-ra létrehozták a második német rohamzászlóaljat 

(3. vadászrohamzászlóalj néven) és a 2. hadsereghez
26

 irányították.
27

 

Rohr egységét 1917. február 10-től hivatalosan 5. rohamzászlóaljra keresztelték át. A 

két teljes rohamzászlóalj (a Rohr-féle 5. és az újonnan felállított 3.) és az általuk kiképzett 

új rohamosztagok a Verdun és különösen a Somme melletti harcokban jól teljesítettek. 

Folyamatos harci bevetésük mellett azonban tancsapatként nem volt elegendő kapacitásuk 

arra, hogy az ezt követően alakuló egységeket teljes értékű rohamharcászati kiképzésben 

részesítsék. A további rohamcsapatok megalakulásához más területen kellett változásnak 

történnie. 

A Verdunnél elszenvedett német vereség következtében II. Vilmos német császár levál-

totta Falkenhaynt és utódjául Paul von Hindenburg tábornagyot
28

 nevezte ki. Az új pa-

rancsnok érkezése szemléletváltást eredményezett a német hadvezetésben, így 1916. 

október 23-án újabb rohamzászlóaljak létrehozását rendelte el a német Legfelsőbb Hadve-

zetés. 

A keleti fronton 1916 augusztusáig nem léteztek német rohamegységek. Csak ugyane-

zen év decemberében szerelték fel az első német rohamzászlóaljat a 9. hadsereg
29

 kötelé-

kén belül, ezt követően a keleti hadszíntéren több további rohamegységet is felállítottak. Az 

1917. december 5-én Szovjet-Oroszországgal megkötött fegyverszünet után, 1918 elején a 

német hadvezetés a keleti fronton lévő rohamcsapatokat a nyugati frontra tudta átirányíta-

ni.
30

 

Mindezen változások mellett más pozitív hatásai is voltak Falkenhayn menesztésének. 

A németek felhagytak az addigi mereven zárt, vonalas védelmi rendszer erőltetésével, és 

rugalmasabb defenzív megoldást kezdtek el alkalmazni. Ennek lényege az volt, hogy az 

első vonalban lévő védők ne egy gócpontba tömörüljenek, mivel így volt a legnagyobb 

esélye annak, hogy az ellenséges tüzérség megtizedelje soraikat. Ennek érdekében az 

első vonalbeli lövészárok elé 3-4 km távolságra egyfajta fedező zónát hoztak létre, ahova 

az ellenség támadáskor bezsúfolódott, így a géppuskák és a tüzérség hatásos lőtávolsá-

gába kerülhetett. E zóna mögött kaptak helyet 6-10 km mélységben a tényleges védeke-

zésre berendezett lövészárkok. Ezek a lövészárokrendszerek 2-3 km távolságra voltak 

egymástól, amelyekből általában három állást alakítottak ki.
31

 Amikor az ellenséges tüzér-

                                                 
26

 A német 2. hadsereg Georg von der Marwitz lovassági tábornok parancsnoksága alatt harcolt a 
nyugati fronton. 
27

 Magyarország az első világháborúban. Lexikon A–Zs: i. m. 588. o. 
28

 Hindenburg, Paul von (1847–1934): német katonatiszt, a Legfelsőbb Hadvezetés főnöke, a világhá-
ború után a weimari köztársaság elnöke. 
29

 Német 9. hadsereg: 1916 júliusáig a keleti fronton harcolt, ekkor feloszlatták, majd Románia augusz-
tusi hadbalépésével ismét felállították, parancsnoka Erich von Falkenhayn lett. 
30

 BACZONI: i. m. 11. o. 
31

 A hármas tagolású lövészárokrendszer kiépítése bevett szokás volt a háború során. 100 méteren-
ként alakítottak ki három db lövészárkot, amit összekötőárkokkal és híradórendszerrel láttak el, ez volt 
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ségi előkészítés megkezdődött, az első vonalban lévő német katonák elhagyták lövészár-

kaikat, és a „senki földjén” lévő gránáttölcsérekben, mélyedésekben kerestek menedéket. 

Ezzel jelentős mértékben redukálni tudták az ellenség tüzérsége által okozott vesztesége-

ket.
32

 A módszer bevált, a brit és francia tüzérség jelentősen kisebb veszteségeket okozott, 

miután a németek áttértek az új doktrínára.
33

 

A NÉMET ROHAMCSAPATOK KIKÉPZÉSE 

Az újabb rohamegységek létrehozásának érdekében a frontok mögött gyakorló rohampá-

lyákat hoztak létre (például az említett Beuveille, illetve Sedan és Solesmes mellett). A 

kiképzőhelyek használatán túl a rohamosztagosok sokszor éles helyzetben voltak kényte-

lenek „begyakorolni” az új harcmodort. A tanfolyamok által biztosított utánpótlás célja a 

századonkénti egy rohamszakasz felállítása volt. 

A rohamkiképzés során a német katonák az alábbi képességek elsajátítását gyakorol-

ták: 

— a háborúban használt kézigránáttípusok ismerete és alkalmazása, beleértve az el-

lenséges típusokat is; 

— akadályleküzdés és rohamkiképzés; 

— könnyűgéppuska (hordozható géppisztoly) kezelése; 

— nehézgéppuska és lángszóró kezelése; 

— éleslövészet kis és közepes lőtávolságon belül; 

— szuronyharc; 

— távcsöves puska használata; 

— gázoktatás; 

— hosszútávfutás és 100 m-es síkfutás.
34

 

A rohamosztagok katonái a német gyalogság elitalakulatainak számítottak. A rohamegysé-

gek tisztjei és legénységi állományú katonái között közvetlenebb kapcsolat alakult ki, mint 

a „rendes” gyalogságnál szolgáló feljebbvalók és beosztottaik között. A rohamisták több 

pihenőidőt és ellátmányt kaptak, illetve árokszolgálatra
35

 sem kötelezték őket. Az „átlagos” 

gyalogos számára oly elviselhetetlen lövészárok-élet mindennapjai sem kínozták annyira a 

rohamalakulatok katonáit, mivel vagy a front mögött lévő kiképzőpályákon gyakoroltak, 

vagy más gyalogsági egységeket képeztek ki, esetleg sportoltak. 

Jünger így emlékszik vissza egy rohamkiképzésre: 

                                                                                                                           
az első állás. 2–3 km-re hozták létre a második, ugyanilyen hármas tagolású állást, ami mögött 4–6 
km-re volt a harmadik állás, a tüzérség is itt tartózkodott. 
32

 SZÁNTÓ Mihály: A német rohamharcászat kialakulása az első világháborúban. In: Nemzetvédelmi 
Egyetemi Közlemények. (2002) 2. sz.126–128. o. 
33

 A teljes német világháború alatti veszteségek mintegy 58%-át a tüzérségi tűz okozta a világháború 
során. Whalen, Robert: Bitter Wounds. Cornell University Press, New York, 1984. 41–42. o. 
34

 BACZONI: i. m. 12. o. 
35

 Árokszolgálat: a saját lövészárkok őrzése, bővítése, mélyítése, ásása, a sérülések kijavítása. 
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„[1917.] Szeptember 10-én az ezredharcálláspont állomáshelyére mentem, hogy sza-

badságot kérjek. - Igen, már gondoltam Önre - szólt az ezredes. - Az ezredre azonban 

jelentős felderítő-tevékenység vár, s a végrehajtással Önt akarom megbízni. Válogassa ki 

a megfelelő embereket, és gyakorlatozzon együtt velük a sousloeuvre-i táborban.  

Úgy volt, hogy két helyen nyomulunk be az ellenséges lövészárokba, és megpróbálunk 

foglyokat ejteni. Az őrjárat három részre oszlott; két rohamcsapatra és egy osztagra, mely-

nek az első ellenséges vonalat kellett volna elfoglalnia, s a hátunkat fedeznie. A fővezérlet 

mellett a bal oldali rohamcsapat vezetését is átvettem, a jobb oldalival Kienitz hadnagyot 

bíztam meg. Amikor önkénteseket kértem, legnagyobb meglepetésemre - ne feledjük, hogy 

már 1917 végén jártunk - a zászlóalj valamennyi századából a legénységnek csaknem a 

háromnegyede jelentkezett. Szokásom szerint úgy válogattam ki a résztvevőket, hogy 

végigmentem a fronton, s kiválasztottam a „jó arcokat”. Néhány létszám fölötti csaknem 

sírt, amikor elutasítottam őket. […] A második zászlóalj legőrültebb és legvakmerőbb tagjai 

gyűltek össze. 

Tíz napon keresztül gyakoroltuk magunkat kézigránátdobásban, s a vállalkozást egy 

olyan rohamárokban gyakoroltuk be, mely pontos mása volt az eredetinek. […] Egyébként 

minden más szolgálat alól felmentettek minket, így aztán egy elvadult, de használható 

csapattal, annak vezetőjeként vonultam át a második állásba; éjszakára itt szállásoltak el 

bennünket.”
36

 

A NÉMETEK ROHAMOSZTAGOK FELSZERELÉSE 

A német szárazföldi haderőben a rohamkatona (Sturmtruppen) elnevezést 1917. március 

12-től hivatalosan gránátosra (Grenadier) módosították. A gránátos katonák számára igye-

keztek minél könnyebb felszerelést összeállítani, ugyanis mozgékonyságuk megőrzése 

elsődleges szempont volt.
37

 

A rohamegységeket eleinte a „sima” gyalogság által használt Gewehr 98 ismétlőpus-

kákkal látták el, de Rohr hamar felismerte, hogy a hosszú és robosztusabb fegyver kifeje-

zetten hátrányt jelent lövészárokharcra kiképzett katonáinak, ezért az utászok és a lovas-

ság által használt rövidebb és könnyebb karabélyokat rendszeresíttette.
38

 A német roham-

gyalogos primer fegyvere ezután az ismétlőkarabély lett, ami a módosított Seitengewehr 

M98/05 szuronnyal felszerelt Karabiner 98AZ karabélyt jelentette, de ehhez kevesebb 

töltényt utaltak ki, mint egy „átlagos” gyalogos katona számára.
39

  

A rohamkatona egyéni felszereléséhez tartozott az M16 (későbbi variánsok: M17, M18) 

mintájú acélsisak. A sisakot az elülső részen további acéllappal (Stirnpanzer) erősíthették 

                                                 
36

 JÜNGER: i. m. 210. o. 
37

 Magyarország az első világháborúban. Lexikon A–Zs: i. m. 588. o. 
38

 BULL: German Assault Troops of the First World War: Stosstrupptaktik. 14. o. 
39

 ZÖLLEI Zoltán: A katonai közelharc- és kézitusa-kiképzés az első világháborútól napjainkig, valamint 
ezek hatása a Magyar Honvédség kiképzési rendszerére. Doktori értekezés. Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem, Budapest, 2003. 36. o. 
http://193.224.76.2/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2003/zollei_zoltan.pdf (2015.09.30.) 

http://193.224.76.2/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2003/zollei_zoltan.pdf
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meg, így a fejvédő már nemcsak repeszek, hanem gyalogsági lövedékek ellen is védelmet 

nyújtott. Ezt főleg az őrszemek és géppuskakezelők használták, mivel ez a megoldás a 

sisak további súlynövekedését is jelentette, ami a mozgékonyság szempontjából nem volt 

előnyös.
40

  

Jünger így ír az acélsisak hasznosságáról: 

„Egyszer csak - s váratlan hirtelenséggel - olyan érzésem volt, minta kalapáccsal sújtot-

tak volna rám e zűrzavarban, a földre estem. Amikor magamhoz tértem, levettem az acél-

sisakom. Elhűlve láttam, két nagy lyuk tátong a fémen. Mohrmann hadapród odaugrott 

hozzám, megnyugtatott, a fejemen hátul csak egy vérző repedést lehetett látni. Egy távoli 

puskagolyó ütötte át az acélsisakot, ám csak súrolta a koponyámat."
41

 

„A nagy kaliberű lövedékekkel folytatott súlyos tűzbe srapnelek is keveredtek; az egyik 

sokszoros csattogással szórta közénk golyórakományát. Egyik kísérőmet eltalálta az acél-

sisak hátsó peremén, és odavágta a földhöz. Egy ideig kábán feküdt, de aztán összeszed-

te magát, felkelt és továbbfutott."
42

 

A rohamisták 8-10 nyeles kézigránát (Stielhandgranate M15, M16 és M17) mellett 16-

20 tojás kézigránátot (Eierhandgranate M17) hordtak magukkal, amelyeket a két vállon 

átvetett homokzsákban szállítottak. A felszereléshez tartozott még gázálarc (M15, M17 

vagy M18 mintájú), egy rövid nyelű gyalogsági ásó, amit közelharcban való alkalmazása 

miatt gyakran kiéleztek, két db vizes kulacs, az ellenséges lövészárkok előtti szögesdrót-

akadályok leküzdésére szolgáló drótvágó olló és egy M1887 mintájú kenyérzsák. Kiegészí-

tő fegyverként vagy rohamkést, vagy pisztolyt vittek magukkal, illetve számos házilag bar-

kácsolt buzogányt, boxert és egyéb rögtönzött fegyvert használtak. 1917 második felétől a 

nyugati hadszíntéren rohamszázadonként 10-10 db 9 mm-es Luger P08 öntöltő pisztolyt is 

rendszeresítettek. Minden rohamszázad rendelkezett továbbá 10-12 gránátvetővel.
43

 A 

megerődített ellenséges állások, harckocsik és páncélkocsik ellen kötegelt kézigránátot 

vetettek be, ami azt jelentette, hogy egy nyélen hat darab összekötözött kézigránátfejet 

rögzítettek.
44

 

A rohamalakulatok katonáinak egyenruhája egyszerűbb, ugyanakkor jobb minőségű 

volt, mint a többi német gyalogosé. Nadrágjuk a térdnél bőrrel volt megerősítve, ez a tere-

pen való kúszás miatt volt előnyös. Megkülönböztető jelzéseiket (például két egymást ke-

resztező nyeles kézigránát) az egyenruha bal ujjának alsó részén viselték.
45

 

A rohamegységek támogatására szolgáló gyalogsági nehézfegyverek közé tartoztak a 

Krupp-művek által gyártott 10,5 cm-es hegyi tarackok és a 7,6 cm-es könnyűaknavetők is, 

                                                 
40

 SZÁNTÓ: i. m. 132. o. 
41

 JÜNGER: i. m. 246. o. 
42

 JÜNGER: i. m. 226. o. 
43

 Gránátvető: kis lőtávolságra és nagyobb gránát hajítására kifejlesztett nagy repeszhatású gyalogsá-
gi fegyver. 
44

 Anleitung zur Ausbildung von Stoßtrupps, 1917. In: Anleitung für Kompagnieführer. Reichsdruckerei, 
Berlin, 1917. http://www.erster-weltkrieg.net/deutschland/heer/ (2015.09.30.) 
45

 Magyarország az első világháborúban. Lexikon A–Zs: i. m. 589. o. 

http://www.erster-weltkrieg.net/deutschland/heer/
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utóbbiból rohamzászlóaljanként két darabot vetettek be. Ezekkel az áttörni kívánt, megerő-

sített pontokat tartották tűz alatt, de egy esetleges ellentámadás alkalmával az ellenséges 

gyalogság ellen is bevethetők voltak.
46

 

A géppuskás-századok külön való bevetése nem volt jellemző, főleg a rohamalakulattal 

együtt folytattak harci cselekményeket. A rohamcsapatoknál az MG 08/15 típusú, 7,92 mm-

es lövedéket tüzelő (könnyű)géppuskát
47

 rendszeresítették, de a belgáktól, britektől zsák-

mányolt Lewis 7,63 mm-es könnyűgéppuskát is kedvelték.
48

 A rohamkatonák kiképzése a 

kézi géppisztolyok használatát és kezelését is magában foglalta. 1918 elején még eljutott a 

rohamcsapatokhoz a saját gyártmányú 9 mm-es Bergmann MP 18.1 géppisztoly is, amit a 

lövészárokharcra kiképzett katonák nagy előszeretettel és hatásfokkal alkalmaztak. A há-

ború vége felé azonban az új géppisztolyok megjelenése már nem tudta befolyásolni a 

harcok végkimenetelét.
49

  

A német rohamzászlóaljak jelentősebb tűzerővel rendelkeztek az átlagos gyalogsági 

zászlóaljakhoz képest. Egy rohamzászlóalj általában három gyalogos rohamcsapatból állt, 

fegyverzetét két nehézgéppuska, egy lángszórós egység, egy aknavető és egy könnyű 

tarack alkotta.  

Az első világégés közepétől megjelenő harckocsik alkalmazását a német hadvezetés a 

rohamzászlóaljakkal összehangolva kívánta megvalósítani. Az 5. (Rohr) rohamzászlóalj 

1918 elején megkezdte a zsákmányolt antant harckocsikkal
50

 és az alacsony példány-

számban gyártott saját tankokkal
51

 való összehangolt hadműveletek gyakorlását. Megala-

kult a „rohampáncélosjármű-osztály” (Sturm-Panzer-Kraftwagen-Abteilung), amit 1918. 

január 26-án tagoltak be az 5. rohamzászlóalj kötelékébe. A tankok kezelőszemélyzete 

rohamkiképzésben is részesült, ami azért volt előnyös, mert a harckocsi mozgásképtelen-

né válásakor a kezelők rohamjárőrként tudtak tovább tevékenykedni.
52

 Az összehangolt 

kiképzés a páncélosok és az őket követő (roham)gyalogság között tulajdonképpen már a 

második világháború német páncélgránátos katonájának előképét teremtette meg. 

Jünger leírása jól mutatja be egy rohamcsapatot vezető tiszt fegyverzetét és felszerelé-

sét: 

„Olyan munkaruhát vettem fel, melyről úgy véltem, megfelel a ránk váró tevékenység-

nek. Két homokzsák volt a mellkasom előtt, bennük négy-négy nyeles kézigránát, a bal 

oldaliak pillanat-, a jobb oldaliak pedig időzített gyújtóval ellátva. A jobb oldali kabátzseb-

                                                 
46

 BULL, Stephen: World War I Trench Warfare (2). Osprey Publishing, Oxford, 2002. 46. o. 
47

 Az MG 08/15 kezeléséhez „csupán” 3-4 katona kellett, illetve ez a típus csak 18 kg-ot nyomott, 
ellenben az eredeti MG 08 nehézgéppuskával, ami tüzelőképes állapotban 69 kg volt. Ez a könnyebb-
ség a rohamkatonáknál elengedhetetlen szempont volt. 
48

 BULL: World War I Trench Warfare (2). 32. o. 
49

 SZÁNTÓ: i. m. 132. o. 
50

 Főleg brit fejlesztésű Mark IV harckocsikkal, amiket a németek „Beutepanzer” néven állítottak had-
rendbe. 
51

 A7V német harckocsikkal, amikből csupán 20 darab készült el, azok is 1918-ra. 
52

 BACZONI: i. m. 13. o. 
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ben egy 08-as típusú pisztoly,
53

 hosszú zsinórhoz erősítve, a jobb oldali nadrágzsebben 

egy kis Mauser-pisztoly, a bal oldali kabátzsebben öt tojásgránát, a bal oldali nadrágzseb-

ben világító iránytű és éles hangú síp, az övemen rugós horog, hogy a gránáton azzal 

rántsam el a gyújtózsinórt, valamint tőr és drótvágó. […] A vállpántokat […] eltávolítottuk 

magunkról, hogy az ellenségnek semmiféle támpontot ne adjunk az egységünkkel kapcso-

latban. Ismertetőjelként mindkét karunkon fehér szalagot viseltünk.”
54

 

A NÉMET ROHAMHARCÁSZATI TAKTIKA A GYAKORLATBAN 

A rohamharcászat a beszivárgásos taktikán alapult. A támadás előtt a német erők felderí-

tették az ellenséges lövészárok vonalvezetésének gyenge pontjait, kevésbé megerősített 

részeit és csak ezután indították meg az offenzívát.
55

 

A rohamegységek támadásának rendszerint három hulláma volt. Az első feladata az 

volt, hogy az ellenség tüzét magára vonva felfedje az ellenséges lövegek pozícióját. Ebből 

kifolyólag ez a hullám szenvedte rendszerint a legnagyobb veszteségeket.  

A második hullám elit rohamcsapatokból állt, amiket lángszórós egységek is támogat-

tak. Szerepük az volt, hogy az ellenséges arcvonal létfontosságú pontjainál a lehető legrö-

videbb idő alatt sikerüljön áttörést kierőszakolniuk, majd minél hamarabb tovább kellett 

nyomulniuk. 

A harmadik hullám a rohamzászlóalj nehézgéppuskáinak és tüzérségének tüzéből állt, 

amely fedezte a támadó rohamgyalogság szárnyait, és élőerőben tovább gyengítette az 

ellenséget.  

Az utolsó hullám a „szokásos” gyalogság támadását jelentette, aminek nem maradt 

más feladata, mint a megmaradt ellenség felszámolása és az ellenséges arcvonal felgön-

gyölítése. A rohamcsapatok támadása és annak támogatása bonyolult, összehangolt takti-

kát igényelt a saját tüzérségi és légi egységeket illetően is.
56

 

A következőkben nézzünk meg két példát a rohamharcászat konkrét alkalmazására, 

mind a nyugati, mind a keleti hadszíntéren! 

A keleti fronton Oskar von Hutier
57

 német tábornok 1917 szeptemberében a rohamcsa-

patok támadását a meglepetés erejére építette. A német tüzérség rövid és precíz előkészí-

tése után (mely során vegyi harcanyagot is kilőttek az orosz vonalakra) a rohamisták sike-

resen törték át a gyengébben védett orosz állásokat, ami után további rohamegységek 

indultak támadásra. Az ütközet folyamán a német tüzérség végig aktívan támogatta saját 

egységeit. A gyalogság és a tüzérség támadásának ilyen magas szintű összehangolása 

volt Hutier elképzelésének lényege, és ez vezetett a támadás sikeréhez is. Az új eljárás-

                                                 
53

 Luger P08: német félautomata pisztoly, főként altisztek és tisztek használták. 
54

 JÜNGER: i. m. 211. o. 
55

 SZÁNTÓ: i. m. 133. o. 
56

 BACZONI: i. m. 13. o. 
57

 Hutier, Oskar von (1857–1934): német gyalogsági tábornok, 1917 áprilisától a német 8. hadsereg 
parancsnoka. 1917-ben elfoglalta Riga városát, amiért II. Vilmostól megkapta az egyik legmagasabb 
német kitüntetést, a Pour le Mérite-t. 
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mód sok tekintetben a későbbi Blitzkriegre emlékeztet, azzal a kivétellel, hogy harckocsikat 

még nem alkalmaztak.
58

 

Ernst Jünger hadnagyként maga is átélt és vezetett rohamtámadást a nyugati hadszín-

téren, amire így emlékszik vissza: 

 „Öt óra előtt négy perccel a velünk bal felől szomszédos hadosztály gyenge elterelő tü-

zelésbe kezdett. Pontban öt órakor hátunk mögött fellángolt az ég, a lövedékek nagy dör-

géssel pályájukra tértek épp a fejünk fölött. […] 

Pontosan öt óra után öt perccel kijöttünk a mélyfedezékből, és az előre elkészített uta-

kon átvágtunk saját drótakadályainkon. Elől rohantam egy kézigránátot magasba emelve, 

és láttam, a hajnali derengésben a jobb oldali rohamcsapat is futva igyekszik előre. Az 

ellenséges akadály gyenge tákolmány volt; két ugrással túljutottam rajta, de megbotlottam 

egy mögötte kifeszített huzalban, és beleestem egy gránáttölcsérbe […]. - Előre! Beleugrot-

tunk az első lövészárokba anélkül, hogy ellenállásba ütköztünk volna, miközben a jobb 

oldalon dörgő kézigránátharc bontakozott ki. Ügyet sem vetettünk rá, átugrottunk egy ho-

mokzsáktorlaszt, aztán összegörnyedve eltűntünk a gránáttölcsérekben, majd pedig egy 

sor spanyolbak-drótakadálynál bukkantunk fel ismét a második vonal előtt. […] Először az 

utászokat küldtem előre, hogy tisztítsák meg az árkot, mivel azonban nem voltam elégedett 

a tempóval magam vettem kézbe a csákánykalapácsot. […] 

Bezúdultunk a harmadik vonalba. […] Jelt adtam az embereimnek. A kézigránátot erő-

sebben markoltam meg, s végiglopakodtam a jól kiépített lövészárkon, melynek oldalfalá-

hoz sok elhagyott puska volt letámasztva. […] Hirtelen emberalakok árnyai osontak el 

előttünk. Utánuk rohantunk, ám egy zsákutcába kerültünk, melynek falából egy mélyfede-

zék bejárata nyílt. Elé álltam, s elkiáltottam magam. Egy kihajított kézigránát volt a válasz. 

[…] Néhány lépést hátráltunk, és kézigránátokat zúdítottunk a veszélyes helyre. […] Visz-

szafordultunk, és ellentétes irányba indulva követtük a harmadik vonalat, hogy ellenséges 

foglyot ejtsünk. […] Egyre mélyebben nyomultunk be a kihalt, puskaporfüsttel borított lö-

vészárkokba. Anélkül, hogy érzékeltük volna, bekanyarodtunk a harmadik futóárokba, és 

így - immáron saját tüzérségünk zárótüzének kellős közepén - egyre közelebb jutottunk a 

negyedik vonalhoz. […] Már senki sem tudta, tulajdonképpen hol is vagyunk, és merre 

vannak a német állások. […] Hirtelen megpillantottam egy géppuska torkolati nyílását, 

amint ide-oda himbálódzott. Nem törődtünk azzal, mi van körülöttünk, lázas sietséggel 

ügyködtünk a fegyver körül, legalább valamilyen hadizsákmányt magunkkal akartunk vinni. 

[…] Végül felpakoltuk a három lábon álló készítményt, hogy úgy, ahogy van, szétbontatla-

nul magunkkal cipeljük. Ebben a pillanatban egy nagyon izgatott, ám fenyegető ellenséges 

hangot hallottunk az egyik párhuzamos lövészárokból, abból az irányból, amelynek irányá-

ban saját vonalunkat sejtettük. Magas ívben egy fekete golyó repült felénk, alig emelkedett 

ki a derengő égbolt hátteréből. Szétszóródtunk, a lövészárkok zűrzavara meg egyre erő-

sebb hálót ejtett ránk. Velem már csak az utászaltiszt volt, orrából ömlött a vér. Pusztulá-

sunkat csak a franciák zavarodottsága késleltette, ők még mindig nem merészkedtek elő a 
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 WIEST–BARBIER: i. m. 20. o. 
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lyukakból. A kegyelem hangulatának a levegőben semmi nyoma nem volt. […] Kiugrottunk 

a nyílt terepre, ahol rögvest fütyültek is körülöttünk az első puskagolyók, és saját vonalaink 

felé rohantunk. […] Mivel egyre jobban kivilágosodott, a senki földjén keresztül rohanva 

jutottunk el saját első vonalunkig. 

A tizennégy emberből, aki velem együtt indult a bevetésre, csak négy tért vissza. […] A 

háborúban jó néhány izgalmas kalandot átéltem, de egy sem volt rémisztőbb ennél. Még 

most is szorongok, amikor eszembe jut, hogyan tévedtünk el az ismeretlen, hideg hajnali 

fényben csúszkáló lövészárkokban.
59

 

A NÉMET ROHAMCSAPATOK A VILÁGHÁBORÚ UTÁN 

Az első világháború végén a német rohamzászlóaljakat teljes egészében feloszlatták. Sok 

egykori német rohamkatona csatlakozott különféle szabadcsapatokhoz (Freikorps).
60

 A 

világégés során kialakult rohamharcászati megoldások azonban - különböző módosítások-

kal - jelen voltak a második világháború idején is, ahol már nem az állásharcból és az ér-

telmetlen öldöklésből való kiutat jelentették, hanem a mozgóharc során a különféle tábori 

és állandó erődítések, illetve a sokszor kegyetlen közelharcba torkolló helységharcokban 

hasznosították őket. 

A TÖRÖK ÉS BOLGÁR ROHAMALAKULATOK 

1916. szeptember 23-án két tisztből, négy altisztből és 20 legénységi állományú rohamka-

tonából álló tankülönítmény indult a Rohr-féle rohamcsapattól Szófiába, Bulgáriába, hogy a 

bolgár hadsereg egyes katonáit rohamkiképzésben részesítse. 1918-ra kiképeztek egy 

önálló bolgár rohamzászlóaljat, emellett pedig a bolgár 1. és 2. hadsereg bolgár és török 

katonáit képezte ki rohamszolgálatra.
61

 

ROHAMEGYSÉGEK ÉS ÚJ GYALOGSÁGI TAKTIKÁK AZ ANTANTNÁL 

Az állásháborúból való kiutat az antant inkább a különféle haditechnikai újításokban látta 

(lásd harckocsi, repülőgép). Olaszország ellenben Arditi elnevezésű rohamalakulataival 

hasonló harceljárást vezetett be, mint a német, vagy az osztrák-magyar rohamcsapatok. 

Az olasz arditi szó (egyes számban ardito) jelentése: bátor, merész, vakmerő, de leginkább 

csak „a bátrak”-ként emlegették őket.  

                                                 
59

 JÜNGER: i. m. 211–218. o. 
60

 Freikorps: „szabadcsapatok”, tagjai korábbi német világháborús veterán tisztek, leszerelt katonák, 
nacionalisták és munkanélküli fiatalok voltak. A szabadcsapatok szerepet játszottak a világháború 
utáni Németország keleti határainak védelmében, ugyanakkor a szélsőjobbhoz húzó alakulat a szoci-
áldemokratákat és a zsidókat tette felelőssé a háború elvesztéséért. A Freikorps számos tagja lépett 
be később a nemzetiszocialista Sturmabteilungba (SA). 
61

 Magyarország az első világháborúban. Lexikon A–Zs: i. m. 588. o. 
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Az olasz rohamegységeket 1917 nyarán kezdték el felállítani. Ezek lényegében ugya-

nazt a taktikát követték, mint a német rohamalakulatok: a megerősített ellenséges állások 

leküzdése után utat nyitottak a saját gyalogságnak, és a végleges áttörést rájuk hagyták. 

Egy olasz rohamegység 3 századból állt, ami 150 katonát jelentett, ezt 6 géppuskás-raj 

és 6 lángszórós-raj egészítette ki. Az olasz rohamgyalogosok alapvető fegyvere a könnyí-

tett M1891 TS Carcano ismétlőpuska („moschetto”) volt, emellett fejenként 25 darab kézi-

gránáttal rendelkeztek és géppisztolyokat (Villar-Perosa M15) is használtak. Közelharcban 

rohamkést és csatabuzogányt használtak.  

Ellentétben a német rohamegységekkel, amik a veszteségek minimalizálására töreked-

tek, az olasz rohamcsapatoknál sokkal nagyobb volt a halálozási arány. A „bátrak” az átla-

gos olasz gyalogosokhoz képest magasabb fizetést és ellátmányt kaptak, és árokszolgálat-

ra sem kötelezték őket.
62

 

Az olasz rohamegységeket 1919-ben, a világháború után feloszlatták. Akárcsak a né-

met rohamosok, az olasz veteránok közül is sokan léptek be a háború utáni olasz szélső-

jobboldali szervezetekbe (lásd pl. Mussolini Fasci di Combattimento
63

 szervezetét). 

A briteknél (továbbá a kanadaiaknál, az ausztráloknál és új-zélandiaknál) nem volt jel-

lemző külön rohamalakulatok felállítása vagy kiképzése, ellenben előszeretettel alkalmaz-

tak egy speciális taktikát: a „lövészárok-rajtaütést”. Az első ilyen razziára 1914. október 14-

én került sor, amikor a nyugati fronton brit egységek az éj leple alatt meglepetésszerűen 

ütöttek támadtak rá egy német egységre. 

1915 februárjában John French brit főparancsnok
64

 „folyamatos aktivitásra” szólította fel 

hadseregét, dacára annak, hogy ekkor a szembenálló ármádiák már védekezésre rendez-

kedtek be. Az offenzívákon kívüli harci cselekmények fő képviselőjévé így a rajtaütések 

váltak, elsődleges céljuk igazából az állásháborúba és a kilátástalanságba belefásult brit 

katonák harci szellemének szinten tartása és növelése volt. A folyamatos éjszakai zaklatá-

sokkal viszont az ellenséget sem hagyták pihenni; kifárasztották, amitől a német katonák 

kialvatlanná váltak. 

Az egyik legnagyobb razziára 1915. március 12-én éjszaka került sor, amikor 3 brit tiszt 

és 21 főnyi legénységi állományú katona merészkedett közel a német állásokhoz, és egy 

németül folyékonyan beszélő angol tiszt segítségével sikeresen tévesztették meg a „Fritze-

ket”, akik így nem számítottak a támadásra.
65

 

1915. november 16-án a rajtaütések „hivatalosan” is elfogadottá váltak, mint a jövőben 

kötelezően végrehajtandó akciók, mivel a felsőbb hadvezetés is elismerte sikereiket és 

                                                 
62

 FARINA, John: Italian Reparti d'assalto. The Arditi. http://www.worldwar1.com/itafront/arditi.htm 
(2015.09.30.) 
63

 Fasci di Combattimento: „Harci szövetség”, 1919-ben alakult meg Mussolini vezetésével a hazatérő 
olasz frontharcosokból. 1921-én ebből a szerveződésből jött létre az olasz Nemzeti Fasiszta Párt. 
64

 French, John, Sir (1852–1925): brit tábornok, 1915-ben a Brit Expedíciós Haderő főparancsnoka. 
65

 BULL: World War I Trench Warfare (2). 13. o. 

http://www.worldwar1.com/itafront/arditi.htm
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szükségességüket. Douglas Haig brit tábornok
66

 például csak „téli sportok” néven emleget-

te őket. A rajtaütések erőltetése a francia szövetségest is megnyugtatta, aki folyamatosan 

elégedetlen volt a brit háborús szerepvállalás mértékével, emellett az éjjeli razziák az angol 

katonák számára nagyobb offenzíva és seregtest bevetése nélküli tapasztalatszerzést is 

jelentettek. A somme-i csata során, csak brit egységek mintegy 310 rajtaütést hajtottak 

végre a német vonalak ellen.
67

 

A brit rajtaütőegységeket könnyített felszereléssel látták el: sötétbarna sapkájukat fejük-

re húzták, az arcukat és kezüket korommal sötétítették el, és szürke kesztyűt viseltek. 

Minden katona két bombát, egy szuronyt, és egy puskát vagy pisztolyt vitt magával. Meg-

esett, hogy a németekhez hasonlóan házilag barkácsolt, tűvel kivert buzogányokat is hasz-

náltak a közelharcok során, sőt, jiu-jitsu technikákat is alkalmaztak, ugyanis a senki földjén 

– érthető okokból – kerülendő volt a lőfegyver használata.
68

 

ROHAMHARCÁSZAT AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA HADEREJÉBEN 

A ROHAMCSAPATOK LÉTREHOZÁSA AZ OSZTRÁK-MAGYAR HADERŐBEN 

A német rohamegységek megalakulása előtt az osztrák-magyar haderőben már léteztek 

hasonló feladatokra kiképzett katonák. Az 1914-1915 fordulóján zajló kárpáti csaták után a 

keleti fronton orosz mintára néhány hadosztály keretén belül vadászkülönítményeket alakí-

tottak, amelyeknek fő célja a felderítés, és az ellenség folyamatos „zaklatása” volt. Amikor 

felmerült a rohamcsapatok megszervezésének gondolata, ezek a vadászalakulatok beleol-

vadtak az újonnan alakuló rohamegységekbe. 

A Monarchia részéről hamar felmerült az igény a németekéhez hasonló rohamalakula-

tok felállítására. A nyugati fronton az osztrák-magyar Hadsereg-főparancsnokságtól első-

ként Theodor Brosch utászezredes vett részt a „Rohr rohamzászlóalj” egyik rohamtanfo-

lyamán, tapasztalatiról pedig jelentést küldött haza. Az osztrák-magyar hadvezetés ekkor 

engedélyt kért a német Legfelsőbb Hadvezetéstől, hogy tiszteket küldhessen Beuveille-be 

rohamkiképzésre. A németek jóváhagyták a kérést, így 1916 szeptemberében első körben 

öt, majd októberben még további tíz monarchiás tiszt utazhatott Beuveille-be rohamharcá-

szati tanfolyamokra.
69

 1916 novembere és 1917 januárja között három továbbképzésen 

vettek részt osztrák-magyar tisztek. Ezeken a „kurzusokon” egyenként 40 tiszt és 100 al-

tiszt ismerkedhetett meg az új gyalogsági harceljárásokkal, és a gyalogság számára fontos 

támogatást nyújtó nehézfegyverekkel. A képzéseken résztvevő tisztek hazatérve legtöbb-

ször előadások segítségével osztották meg tapasztalataikat otthoni társaikkal.
70

 

                                                 
66

 Haig, Douglas, Sir: brit tábornok, a „somme-i mészáros”, 1916-ban, a somme-i csata során a brit 
erők parancsnoka. 
67

 BULL: World War I Trench Warfare (2). 14–15. o. 
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 BULL: World War I Trench Warfare (2). 17. o. 
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A Beuveille-i kiképzések mellett az osztrák-magyar haderő egyes hadosztályparancs-

nokságai saját kezdeményezésre is hozzáláttak ahhoz, hogy alakulataikon belül rohamki-

képzésen átesett egységeket állítsanak fel. Anélkül tettek így, hogy a megszervezésre, 

kiképzésre és harcászati alkalmazásra egyöntetű és elfogadott felfogás alakult volna ki a 

hadseregben. Éppen ezért 1917 elején igencsak eltérő személyi összetételű és harcértékű 

rohamcsapatok álltak fel. Az alakulatok egy része a közelben lévő német rohamzászlóaljak 

személyes oktatásának köszönhetően alapos kiképzésben részesült, ezért ezek az egysé-

gek a németektől kapott utasítások és irányvonalak szerint kezdték meg működésüket.
71

  

A Hadsereg-főparancsnokság a rohamalakulatok ügyét csak 1917 közepén vette hiva-

talosan napirendre, ekkor egy közleményben ismertette a rohamcsapatokra, valamint a 

rohamszolgálati kiképzésre vonatkozó elképzeléseket. Ez az intézkedés véglegesítette és 

szabályozta a rohamosztagok felállítását:
72

  

„…a megerősített állásokért folyó harcok szükségessé tették azt, hogy a kiképzés új el-

vek szerint történjék. … A rohamcsapatok tehát, a gyalogság ama parányi részei, melyeket 

[…] az új irányelvek szellemében, korszerűen ki lehetett képezni. Az emberanyag nagy 

tömege mellett, még soká fog tartani, míg a gyalogság összessége, korszerű értelemben 

kiképezhető lesz. Ezért ezt az újszerű kiképzést a hadjárat végéig aligha fogjuk befejez-

hetni. Ebből kifolyólag tehát, addig, amíg a gyalogságnál az egységes, korszerű kiképzés 

lehetősége hiányzik, oly zárt alakulatok kellenek, melyeket az állásharc különböző vállalko-

zásainál lehet használni és amelyek csekély veszteség mellett, sikeresen működhetnek. 

[…] A jelenleg már meglévő rohamcsapatok állománya szerint, egyes seregtesteknél már 

most, másoknál viszont rövid idő alatt el lehetne érni azt, hogy minden hadosztálynál ro-

hamzászlóalj létesíttessék. Ennél, minden századra egy járőr (kb. 10 fő) azaz minden 

zászlóaljra 1 szakasz, minden ezredre (a zászlóaljak száma szerint) 3-4 szakasz, azaz 1 

rohamszázad, a hadosztályra tehát egy 3-4 századból álló rohamzászlóalj esnék. Azoknál 

a hadosztályoknál, ahol az ezredek rohamszázadokkal már rendelkeznek, ezeket a had-

osztály rohamzászlóaljává nyomban össze lehetne vonni. […] A hadosztály rohamzászlóal-

jak egyúttal tanzászlóaljat képezzenek az általános rohamkiképzés számára. Az Isonzó 

hadseregnél a különleges helyzetre való tekintettel (számos hadosztály szűk körletben, 

gyakorlóterek hiánya stb.) egy, a fentiektől esetlegesen eltérő szervezet lesz célszerűbb. 

[…] a Hadseregfőparancsnokság nincs abban a helyzetben, hogy a rohamzászlóaljak 

számára szükséges harceszközöket rendelkezésre bocsássa. Ezért egyelőre a hadosz-

tályoknak kell gondoskodni arról, hogy rohamzászlóaljaik, az esetenként tartalékban álló 

csapatoktól kapjanak harceszközöket, illetve hogy ez utóbbiakat a hadosztály körletéből, a 

vállalkozás helyére összpontosítsák. […] Az összes rohamalakulatok továbbra is a gyalog-

ság állományára fognak számítani.”
73
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 MAJOR Miklós: Az osztrák–magyar rohamzászlóaljak végleges szervezését előkészítő intézkedés. 
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A Hadsereg-főparancsnokság rohamcsapatokat felállító intézkedése volt az a kezdő lö-

kés, amelynek eredményeként 1917 végére új rohamzászlóaljak alakultak. A felszerelésbe-

li és a kiképzés minőségét érintő különbségek az új egységek között szembeötlők voltak. 

Érdekesség, hogy a rendelet kiadása alatt a már fennálló rohamcsapatok szinte kivétel 

nélkül tiltakoztak a zászlóaljakba történő összevonás ellen. A Hadsereg-főparancsnokság 

által kiadott, a rohamzászlóaljak szervezését véglegesítő rendeletet csak 1918. március 5-

én jelentette meg magyarra lefordítva Szurmay Sándor
74

 honvédelmi miniszter.
75

 

A hadseregenkénti egy rohamzászlóaljnak a következő elemekből kellett felépülnie: 

négy rohamszázad, egy vagy két géppuskás század, egy hegyi ágyús üteg négy löveggel, 

egy gyalogsági ágyús üteg szintén négy löveggel, négy-négy közepes gránát- és aknavető, 

egy lángszórós csoport hat lángszóróval, továbbá egy építőszázad a műszaki hidak létre-

hozására.  

A rohamzászlóaljak legkisebb alegysége a raj méretű őrjárat (rohamjárőr) volt, ez 9-10 

katonát jelentett. Négy őrjárat alkotott egy szakaszt, és négy szakasz tett ki egy rohamszá-

zadot. A rohamszázadok egyenként öt tisztet és 173 legénységi állományú katonát tömörí-

tettek.
76

 

A rohamalakulatok mindig hadosztályaik számozását kapták, alosztályaikat illetékes 

csapattestük számozásával jelölték, például a 31. honvéd rohamszázad a m. kir. veszprémi 

31. honvéd gyalogezred rohamszázadát jelentette.
77

 

1917 nyarára már rendelkezésre állt az a mennyiségű rohamszolgálatra kiképzett le-

génység, hogy a Hadsereg-főparancsnokság már hadosztályszinten
78

 is hozzáláthatott új 

rohamzászlóaljak felállításához, ezért három különböző erejű és összetételű rohamcsapat-

típus megszervezését rendelte el:  

1. közvetlenül a hadosztály-parancsnokságnak alárendelt rohamzászlóalj (állománya 

a rohamtanfolyam legkiválóbban teljesítő katonáiból került ki); 

2. (roham)őrjárat (állományát a hadsereg vagy hadosztály rohamtanfolyamának 

résztvevői alkották, akik a kiképzésük után visszakerültek eredeti ezredeikhez); 

3. a hadsereg rohamtanfolyamának résztvevői.
79

 

Az osztrák-magyar fegyveres erők egyik első rohamzászlóalját az olasz fronton állították fel 

1917. január 31-én, a cs. és kir. 11. hadsereg
80

 alárendeltségében. Kiképző- és gyakorló-

pályájukat a Trentótól néhány kilométerre lévő Levico település határában állították fel. 
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Idővel az osztrák-magyar rohamalakulatok feladatköre is kibővült, akárcsak a német ro-

hamegységeké is. Az újabb rohamisták kiképzését szintén a már meglévő rohamcsapatok 

látták el, emellett pedig éles bevetéseken is alkalmazták őket. A szükséges emberanyag és 

felszerelés hiányában azonban a hadsereg gyalogságának rohamszolgálatra való átszer-

vezése továbbra is lassan haladt.
81

 

AZ OSZTRÁK-MAGYAR ROHAMCSAPATOK KIKÉPZÉSE 

Az előzőekben láthattuk, hogy az osztrák-magyar rohamcsapatok kiképzését többnyire a 

Németországot megjárt, ott rohamképzéseken részt vett tisztek, illetve a közelben lévő 

német rohamalakulatok látták el. A továbbképzések során a legfontosabb elsajátítandó 

képesség a kézigránát használata, és kötegben való összekapcsolása volt. Bár a 

rohamisták kevesebbet használták lőfegyvereiket, a tréningek során nagy hangsúlyt fektet-

tek a precíz lövészetre is. A kiképzendő katonákat megismertették minden saját és ellen-

séges gyártmányú fegyverrel is, hogy szükséghelyzetben bármivel sikeresen fel tudják 

venni a harcot. A megfelelő fizikai erőnlétet állandó edzésekkel tartották fenn. Az olasz 

hadszíntéren a domborzati viszonyok miatt egy hathetes magashegyi rohamkiképzés is 

kötelező volt, amely során a rohamisták jég- és hófalmászásban, síelésben és sífutásban 

szerezhettek tapasztalatot.
82

 

A rohamkiképzés alapszakasza 14 napot vett igénybe, a teljes kiképzési idő viszont 4-6 

hét közötti időintervallumon belül mozgott. Voltak azonban kirívó esetek, mivel a gyakorlat-

ban egy rohamzászlóalj felszerelése és kiképzése az előírtnál sokkal lassabban haladt. A 

m. kir. 40. honvéd gyaloghadosztály rohamzászlóalja például nyolc hónapi folyamatos 

kiképzést követően alakult csak meg.
83

 

Rohamkiképzésre csak önként lehetett jelentkezni, fizikai alkalmassági vizsga letételé-

vel. A jelentkezők átlagosan a 20-22 éves korosztály tagjai közül kerültek ki. Néhány eset-

ben megesett, hogy olyan aspiránsoknak is engedélyezték a kiképzésen való részvételt, 

akik nem érték el a szükséges fizikai erőnléti szintet, az esetek többségében azonban a 

lehető legszigorúbban jártak el. Azoknak a katonáknak a jelentkezését, akik a korábbiak-

ban már szenvedtek kéz- és/vagy lábtörést, elutasították, ezzel is biztosították a roham-

csapatok minden kétséget kizáró elit jellegét. 

Azok az osztrák-magyar altisztek, akik az első hatheti kiképzést kiváló eredménnyel tel-

jesítették, egy további hathetes kurzus során oktató altiszti minősítést is szerezhettek. A 

tanfolyamokra beosztott tisztek rendfokozatukra való tekintet nélkül ugyanolyan elbánás-

ban részesültek, mint a legénységi állományú katonák, ez is a csapatszellemet és a ro-

hamcsapatok elit jellegét erősítette.
84
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AZ OSZTRÁK-MAGYAR ROHAMALAKULATOK FEGYVERZETE ÉS FELSZERELÉSE 

Az osztrák-magyar hadvezetés igyekezett precízen szabályzatba foglalni a rohamosok 

felszerelését, melyet azonban a gyakorlat és a szükséghelyzet gyakran „finomított”. 

Az osztrák-magyar rohamegységek fegyverzete és felszerelése a német mintára haja-

zott. Eltérések csak a gyártott fegyverek minőségében voltak, a koncepció maradt ugya-

naz, mint a német rohamalakulatoknál. Az osztrák-magyar rohamosztagosok alapfegyvere 

a 8 mm-es 1895 M. mintájú Mannlicher ismétlőkurtály (Repetier-Stutzen) volt.
85

 Az ehhez 

való lőszert 40+20 darab töltényben állapították meg, mivel a rohamisták viszonylag ritkán 

tüzeltek, inkább a kézigránátharcra helyezték a hangsúlyt. Sorozatlövő fegyverként az 

osztrák-magyar fejlesztésű, vízhűtéses rendszerű Schwarzlose 1907/12 M. mintájú gép-

puskát használták. A fegyver nehéz volta miatt nem volt „kompatibilis” a rohamkatonák 

harceljárásával, ezért szükségessé vált módosítása. A védőpajzs eltávolításával és az 

állvány elhagyásával sokkal könnyebb és mozgathatóbb fegyvert kaptak, amit „kézi gép-

puskának” neveztek el.
86

 A 12. isonzói csata után a Monarchia erői nagyszámú olasz 

gyártmányú Villar-Perosa géppisztolyt zsákmányoltak. Ez a fegyver az osztrák-magyar 

rohamkatonák körében nagy népszerűségnek örvendett, így megpróbálták saját szolgálat-

ba állítani. Ebben komoly logisztikai akadályt jelentett a fegyverbe illő (olasz)töltény után-

pótlásának biztosítása. A helyzet megoldására végül az olasz fegyver lemásolása és a 

saját gyártású, 9x23 mm-es Steyr töltény használata vezetett, az újonnan megszületett 

géppisztolyt „Rohampisztoly 1918 M.” néven rendszeresítették. Az olasz variánstól annyi-

ban különbözött, hogy ívelt helyett egyenes tárral rendelkezett, és a fegyver markolatát 

bronzról öntött acélra cserélték. A Monarchia által gyártott géppisztolyhoz a csöveket és a 

fődarabokat a steyr-i gyárban, a többi alkatrészt pedig a Škoda Művekben készítették.
87

 

Az aknavetők rendszeresítése lassan haladt a Monarchia haderejében. Az oroszok már 

éles helyzetben is alkalmazták őket, mire az osztrák-magyar hadvezetésnél felmerült a 

rendszeresítés ötlete. Az aknavetők elterjedését a lövészárok-hadviselés kialakulása tette 

lehetővé, ugyanis az egymáshoz közel lévő lövészárkok tüzérségi bombázásakor nagy volt 

az esélye annak, hogy a saját védelmi vonalakat találják el, ezért szükségessé vált egy 

mobilis, könnyen kezelhető ám mégis nagy rombolóerővel bíró fegyver bevezetése. Az 

osztrák-magyar fegyveres erőknél először a 9 cm-es 1914 M. mintájú aknavető jelent meg, 

amit eleinte árkászok és utászok kezeltek, majd idővel minden hadtest saját alakulataiból 

biztosította a kezelőszemélyzetet. Amikor az osztrák-magyar rohamcsapatok megalakultak, 

már több típusú aknavető állt rendelkezésére, és szükségmegoldásként megjelent a sűrí-

tett levegővel operáló légaknavető
88

 is. A rohamegységek főként a könnyű (9 cm-10,5 cm) 
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és a közepes aknavetőket (12 cm-15 cm) preferálták, mivel ezeket könnyebb volt szállítani 

és harckészültségbe helyezni. A közepes aknavetők közül az 1917 M. középnehéz gránát-

vetőt használták, aminek lőtávolsága elérte a 800 métert is.
89

 

Az aknavetők és gránátvetők fejlődésének dacára bizonyosságot nyert, hogy továbbra 

is szükség van egy „közvetlen irányzású, könnyen mozgatható, kis tömegű”
90

 tüzérségi 

eszközre is, aminek jelentősen nagyobb az átütőereje, és a páncéltörő képessége. A meg-

oldást az 1916 januárjában rendszeresített, 37 mm-es 1915 M. mintájú, 118 kg tömegű 

gyalogsági ágyú jelentette. Ez a löveg nem a tüzérséget pótolta, hanem a 600 lépésen 

belüli pontcélokat volt hivatott leküzdeni.
91

 

Az első világháború során a kézigránátok tömeges alkalmazása leginkább a rohamgya-

logosoknál volt jellemző. Az osztrák-magyar rohamcsapatok egyaránt használtak hazai és 

német gyártmányú kézigránátokat is. 1916-ban rendszeresítették az 1 kg-os 1916 M. cső-

kézigránátot, ami mellett használták még a 700 g tömegű hazai fejlesztésű nyeles, és a 

800 g-os német gyártmányú nyeles kézigránátot is. A német tojásgránátokat - bár csak 300 

g-osak voltak - gyenge repeszhatásuk miatt nem kedvelték.
92

 A kézigránátokat a mindkét 

hónalj alatt hordott speciális gránátzsákokban (homokzsákokban) vitték magukkal, akár-

csak a német rohamgyalogosok. A gránátzsákok használatának praktikus okai voltak, 

mivel a hónalj alatt hordva egyrészt nem csökkentették a katona mozgékonyságát, más-

részt könnyű volt belőlük gyorsan kivenni és elhajítani a gránátokat.
93

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia rohamegységeihez 1917 közepén utalták ki a lángszó-

rókat. Ellentétben az „átlagos” gyalogságnál rendszeresített lángvető eszközökkel, a ro-

hamkatonák az 50 literes 1916 M. lángszóró könnyített variánsait használták. Az 1915 M. 

jelzésű lángszóró 25, az 1916 M. mintájú pedig 16 literes volt, ezek lángcsóváikat 25-60 

méterre lőtték ki, amelyeknek szélessége az másfél métert is elérhette. A lángvetők a tűz-

fészek közelében kb. 1 000 °C hőt bocsátottak ki.
94

 

A rohamisták a közelharc során a bajonett és gyalogsági ásó mellett számos szúró- és 

vágóeszközt alkalmaztak: „házilag” barkácsolt buzogányok, rohamkések és bokszerek 

színesítették a rohamkatonák közelharci fegyvereinek palettáját. Kókay László, a szegedi 

46. közös gyalogezred önkéntese is beszámol a buzogányok alkalmazásáról:  

„Új abschnittunkban [védelmi szakasz] nem kaptunk bőrsisakot, ellenben több 

dekungban [fedezékben], így az enyémben is, keményfanyéllel ellátott tüskés vas buzogá-
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nyokat találtunk. A bakák próbálgatnak sújtani vele, s azt mondják, be lehetne vele ütni a 

digók vaskalapját.”
95

 

A gyalogsági ásót a közelharc miatt kiélezték, de a rohamosztagosok jobban kedvelték 

az utászásót, ugyanis ezzel könnyebb volt rövidebb idő alatt helyreállítani az elfoglalt ellen-

séges lövészárkok védelmét. A rohamgyalogosok leginkább a már említett rohamkést 

használták, amit a szurony mellett hordtak. A kés pengéje 21 cm hosszú és 2,8 cm széles 

volt.
96

 

A Monarchia rohamkatonáinak védőfelszereléséhez tartozott az acélból készült roham-

sisak. A háború folyamán a legtöbb harcban álló nemzet saját fejlesztésű sisakokat hasz-

nált, de akadtak olyan nemzetek, amelyek más országok típusait vették át, és azt gyártot-

ták. 1915-1916-ra a francia („Adrian” M15), az angol (Mark I „Brodie”) és a német 

(Stahlhelm M1916) tervezők már megalkották saját sisaktípusaikat, a rohamsisakok terve-

zésénél középkori fejvédő típusokat vettek alapul. 

Az osztrák-magyar hadvezetésnek először 1915-ben, az olasz front megnyitásakor tűnt 

fel, hogy a háború kirobbanása óta feltűnően megszaporodtak a fejsérülések. Ekkor vető-

dött fel egy olyan fejvédő eszköz kifejlesztésének igénye, amely megfelelő védelmet nyújt a 

gránátok és repeszek ellen. A gyalogsági lövedékek ellen a rohamsisak nem tudott kellő 

védelmet nyújtani, mivel ahhoz, hogy egy sisak el tudjon téríteni egy golyót, sokkal több 

acélból kellett volna készülnie. 

Az osztrák-magyar sisaktípus különböző nehézségek miatt csak későn került kifejlesz-

tésre. A meglévő sisaktípusok (pl. a dragonyos sisak) nem nyújtottak megfelelő védelmet a 

repeszek, szilánkok és kődarabok ellen. Eleinte a már rendelkezésre álló felszerelések 

módosításával próbálkoztak: a dragonyosok sisakjáról eltávolították a taréjt, és egy kiegé-

szítő páncéllemezzel látták el. Ez a megoldás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 

ugyanis a fejvédő túlontúl kényelmetlennek bizonyult a használat során.
97

 

1916 novemberétől a németek által kifejlesztett sisaktípust (az osztrák-magyar haderő-

ben „Stahlhelm nach deutschem Muster, 1917 M.” néven rendszeresítették) kezdték el 

importálni
98

, ám a szövetséges fél saját szükségletei miatt nem tudott elegendő darabot 

készíteni, ezért a Monarchia hadvezetése utasítást adott a hazai gyártás beindítására, 

amire 1917 májusában került sor.
99

 A hazai produktumot az állszíj rögzítésének helye 

különböztette meg a német variánstól, Magyarországon a csepeli Weiss Manfréd Acél- és 

Fémművek gyártotta. A német sisaknyomó gépek azonban csak 1917 júniusában érkeztek 

meg, ezért tényleges gyártásuk csak ekkortól indult meg.
100
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Az Ausztriában, Berndorfban működő Arthur Krupp Fémárugyár Rt. ezzel párhuzamo-

san megkezdte a saját tervezésű osztrák-magyar sisak gyártását is. Ezt „Stahlhelm nach 

inländisches Muster, 1917 M.” néven rendszeresítették (a „Berndorfer” nevet csak a gyűj-

tők aggatták rá később, a település neve után), ebből a példányból mintegy 140 ezer pél-

dány készült összesen.
101

 

Elenyésző számban használt még az osztrák-magyar haderő „Adrian” típusú zsákmá-

nyolt rohamsisakokat is, főleg az olasz és a román fronton.  

Amint említettük, a rohamsisakok elsősorban a repeszek ellen védték meg viselőjüket. 

Készítettek ugyanakkor homlokvédő lemezt is (a már említett Stirnpanzer) a sisakokhoz, 

de ez mivel ez túlsúlyt okozott, az ilyennel felszerelt fejvédőket csak a géppuskakezelők, 

és a helyet nem változtató őrök viseltek. A rohamsisakot sokszor álcázó huzattal látták el, 

amely a sisak könnyen felismerhető körvonalait fedte el valamennyire. Az osztrák-magyar 

rohamkatonáknál azonban nem volt jellemző a terepszínű sisakfestés, mint német társai-

kénál. A közelharc és a drótakadályok elleni védelem céljából különféle testpáncélokat is 

alkalmaztak, főleg a mellkas védelmére. Ezek azonban természetesen nehezítették a ro-

hamosztagos felszerelését, ami kerülendő volt.
102

 

A sisakhiány folyamatos probléma volt a hadseregben, ezt jól mutatja be Kókay László 

naplórészlete:  

„Este századunk részére 100 sisakot hoznak. Zugunkból minden ember kap egyet. Ki-

adják parancsba, hogy ezt nem szabad elhányni, s abléz
103

 alkalmával át kell adni őket a 

61-eseknek.”
104

 

A gázálarcot az első világháború egyik kegyetlen „újítása”: a harci gáz elleni védekezé-

sül fejlesztették ki. Először különféle vegyszerekkel kezelt (esetenként vizeletbe mártott) 

maszkokkal próbáltak meg védekezni a mérgező harcanyagok ellen, de ezek nem váltak 

be és kissé komikus hatást is keltettek. Sokkal jobb megoldást jelentett az egész arcot 

elfedő, cserélhető szűrőbetéttel és szemlencsékkel ellátott gázmaszk. A kezdeti hazai 

próbálkozások után a legkézenfekvőbb ismét a német fejlesztés átvétele volt, így rendsze-

resítették a német M1915 mintájú törlőráncos gázálarctípust. Ennél a modellnél úgy oldot-

ták meg a szemlencse páramentesítését, hogy a maszk két oldalát bőre hagyták, ezzel 

lehetett belülről megtisztítani a lencséket. Ez körülményesnek bizonyult, jobb megoldást 

kellett találni, így később az ugyancsak német, M1917 bőr gázálarcot használták.
105

 Há-

romrétegű cserélhető szűrőbetéttel rendelkezett, juhbőrből készült, és a szemlencsék drót-

kerettel voltak körülfuttatva, így védve voltak a szilánkoktól. 1918-ban tovább javították a 

gázálarc ellenálló képességét és füstszűrőt is beépítettek. Kisebb módosításokkal ez a 

típus szolgált aztán a háború végéig a német és osztrák-magyar fegyveres erőknél. A 
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maszkokat eleinte vászon hordtáskákban cipelték, majd a bádogból préselt hordtokokat 

rendszeresítették.
106

 Reitlinger Vilmos Riadó c. emlékiratában így emlékszik vissza egy 

gáztámadásra:  

„1917. VI. 29. A várt gáztámadás íme bekövetkezett. Az orosz tüzérség tegnap és ma 

reggel 10 cm-es, mérges gázzal töltött gránátok egész tömkelegét lövöldözte át mihoz-

zánk. A különös alakú gránátok hosszában repkednek meg és belőlük sűrű, sárga, ködsze-

rű gáz tódul ki. Elég egy szippantás belőle, hogy az ember elnémuljon. A sokat szidott 

álarcok most igen hasznosnak bizonyulnak. Persze nem volt csekélység a nagy hőben 2-3 

órát gázálarcban mozogni. Mindkét napon szerencsénkre nyugat felé vitte a szél a höm-

pölygő gázt, mely lassan leszívódott a földbe. Tudva lévő dolog, hogy a gáz a mélyebben 

fekvő helyekre húzódik, senki sem mert a fedezékekben aludni.” 
107

 

Az osztrák-magyar rohamisták felszereléshez tartozott még az 1898 M. mintájú kenyér-

tarisznya, amiben két darab konzerv, 2 napi kenyér, és dohány volt. A rohamkatonák két 

darab 1909 M. mintájú tábori kulacsot kaptak. Járőrönként minden második katona rövid 

nyelű ásóval, vagy baltával volt még felszerelve, melyet sokszor a szuronyhüvelyhez rög-

zítve az övön viseltek.
108

 

Az osztrák-magyar rohamkatonák egyenruhája annyiban tért el az átlagos gyalogoso-

kétól, hogy erősítő könyök- és térdfoltokat varrtak az egyenruhára, mivel a rohamisták 

jórészt kúszva, mászva végezték harci feladataikat.
109

 Ezt a fajta megoldást már láthattuk a 

németeknél is. A rohamisták posztó lábszártekercset viseltek a lábszáron. Hideg időben 

köpeny helyett sokszor hordtak lovassági bekecset. Amelyik rohamos nem tudott ilyet sze-

rezni, az levágta köpenyének alját, mivel a köpeny akadályozta volna a gyors közlekedést 

a lövészárkokban, vagy egy esetleges roham esetén. A rohamkatonák egyenruhájáról 

nagyrészt elhagyták a rangjelzéseket, esetleg a gallér alá varrtak fel színes szövetcsíkokat, 

hogy a támadások során a saját gyalogsági egységek megérkezéskor felismerjék a roha-

mos bajtársakat. A zubbonygalléron a Közös Hadsereg rohamkatonái gyakran halálfejes 

jelzést viseltek.
110

 

A rohamjárőrök parancsnokait kurtály helyett Steyr 1912 M. mintájú ismétlőpisztollyal 

szerelték el, amihez 5 tár töltényt utaltak ki, illetve további egy zsebórával és egy iránytűvel 

is ellátták őket.
111
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AZ OSZTRÁK-MAGYAR ROHAMHARCÁSZAT GYAKORLATI ALKALMAZÁSA 

Egy-egy rohamtámadást mindig alapos előkészítés és felkészülés előzött meg, ami magá-

ban foglalta a támadási tervek elkészítését, illetve az ellenséges állások légi úton történő 

felderítését és lefényképezését. Ezek mellett nagyon fontos volt még a tüzérség és a gya-

logság közötti együttműködés összehangolása is, ahogy a német példánál láthattuk. 

Az osztrák-magyar taktika természetesen a német mintát követte. A támadás során a 

rohamegységek első hullámát a rohamjárőrök adták, akik saját állásaikból meglepetéssze-

rű kitörést hajtottak végre, megkeresték az ellenség vonalain a lehetséges betörési ponto-

kat, és hatástalanították az ellenséges géppuskafészkeket. A sikeres áttörés után eltávolí-

tották a szögesdrótakadályokat, és átépítették a védműveket. A rohamjárőrök után ék alak-

zatban következett az első rohamoszlop (rohamhullám), amely az ellenség első vonalbeli 

lövészárkaiban megfelelő számú biztosító csapatot hagyott, majd tovább folytatta az előre-

nyomulást a kijelölt cél felé.
112

 

A második rohamoszlop tulajdonképpen az első tartalékát jelentette, míg a harmadik 

után már a „rendes” gyalogság hulláma indította meg a támadást, hogy a maradék ellená l-

lást is felőrölje. A rohamjárőröket a sikeres akciók után azonnal visszahívták az arcvona l-

ról, így a „sima” gyalogságra hárult a feladat, hogy befejezze a támadást. A rohamegysé-

geket semmilyen körülmények között nem indították zárt alakzatokban, így el tudták kerülni 

az ellenséges géppuskák súlyos veszteségeket okozó tüzét. Az első rohamoszlopba min-

dig a legjobban célba dobó rohamistákat osztották be, melléjük pedig gránátutánpótlást 

szállító rohamkatonákat vezényeltek. A második hullám soraiba az ügyes lövészeket, gép-

puskairányzókat és közelharcban jeleskedő katonákat válogatták össze. Abban az eset-

ben, ha kézigránátokkal nem sikerült teljesen leküzdeni a kijelölt célpontot, bevetették a 

lángszórós egységeket, akiket teherhordó, távbeszélő és távjelző rohamkatonák is követ-

tek. A teherhordók számos akadályelemet szállítottak: szögesdrótokat, homokzsákokat, 

aknákat, valamint páncélpajzsokat és lövegpajzsokat is.
113

 

A sikeres akciók során a Monarchia újonnan létrejött rohamalakulatai jól helytálltak, és 

a kellő harci tapasztalatszerzéssel a gyalogság elit egységévé váltak. Éppen ezért az oszt-

rák-magyar rohamistákat sem kötelezték árokszolgálatra (ahogy német társaikat sem).  

Az 1918. november 3-án Padovában aláírt fegyverszünet után rövid időn belül feloszlat-

ták valamennyi meglévő rohamalakulatot, ugyanis a Hadsereg-főparancsnokság csak a 

háború idejére felállított, átmenetei csapatnemnek tekintette őket.
114
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A MAGYAROSI ROHAMTÁMADÁS 

A ROMÁN HADSZÍNTÉR 1916/1917 FORDULÓJÁN 

Az 1917. március 8-i magyarosi rohamtámadás remekül illusztrálja, hogy milyen volt a 

gyakorlatban egy osztrák-magyar rohamvállalkozás. 

Románia a Bruszilov-offenzíva sikereinek hatására 1916. augusztus 17-én a bukaresti 

titkos szerződéssel csatlakozott az antanthoz, cserébe pedig ígéretet kapott Erdélyre, az 

Alföld keleti részére, illetve a Bánságra és Bukovinára is. A központi hatalmak szövetséges 

hadvezetése közösen egyeztetett lépéseket arra az esetre, ha Románia csatlakozna az 

antanthoz, bár Bulgária igyekezett volna fenntartani semlegességét a románokkal szem-

ben. 

1916. augusztus 27-én elrendelték a román hadsereg mozgósítását, és még aznap 

megérkezett a hadüzenet is. A román fegyveres erők három hadserege (1., 2. és 4.) vonult 

fel a magyar területek ellen, mintegy 369 ezer fős létszámmal.
115

 Az Erdélyben állomásozó, 

javarészt magyar kiegészítésű hadosztályokból álló 1. osztrák-magyar hadsereg 34 ezer 

katonájával eleinte kizárólag az ellenséges seregek előrenyomulásának lelassítására töre-

kedett, majd a Maros-Kis-Küküllő vonaláig hátrált. Bár az osztrák-magyar (és később a 

német) egységek jelentős túlerővel szemben vették fel a harcot, a megfelelő háborús ta-

pasztalatok híján a román csapatok nem kelhettek versenyre a harcedzett és jól irányított 

szövetséges hadseregekkel.
116

 

A Déli-Kárpátok hágóin át betört román hadseregek óvatosan és lassan haladtak előre, 

aminek köszönhetően a központi hatalmak ellentámadást végrehajtó csapatai időben ér-

kezhettek meg. Az osztrák-magyar 1. hadsereg feladata az ellentámadást végrehajtó Erich 

von Falkenhayn vezette német 9. hadsereg keleti szárnyának fedezése lett. Szeptember 

végére mind Nagyszebennél, mind Petrozsénynál is sikerült vereséget mérni a román 

erőkre, október elejére pedig Brassónál is győzelmet arattak a német és osztrák-magyar 

seregek. Nyolc hét alatt minden román egységet sikeresen kiszorítottak Erdélyből.
117

 

Az antant közben megpróbált a románok segítségére sietni, orosz részről Bruszilov lo-

vassági tábornok
118

 szeptembertől három nagy tehermentesítő offenzívát indított, de ezek 

egyike sem érte el célját, a románok így nehéz helyzetbe kerültek.
119

 

1916 novemberében a hadszíntéren a román egységeket fokozatosan orosz alakulatok 

váltották fel. Az újonnan érkező orosz erők egyre nagyobb nyomást fejtettek ki az osztrák-

magyar 1. hadsereg balszárnyára, miközben a német 9. hadsereg tovább folytatta az elő-

                                                 
115

 HAJDU Tibor – POLLMANN Ferenc: A régi Magyarország utolsó háborúja 1914–1918. Osiris Kiadó, 
Budapest, 2014. 225. o. 
116

 BALLA Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. Scolar Kiadó, Budapest, 2003. 26. o. 
117

 HAJDU–POLLMANN: i. m. 228. o. 
118

 Bruszilov, Alekszej Alekszejevics (1853–1926): orosz lovassági tábornok a cári hadseregben. Neve 
az általa irányított offenzíva révén vált ismertté. 
119

 CSIKÁNY Tamás: A Magyaros tető elfoglalása 1917. március 8-án. In: Aetas. 26. évf.. 1. sz. 2011. 
5–6. o. 



H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                     HADMŰVÉSZET  

2015. VIII. évfolyam 4. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

72 

renyomulást Románia belseje és Bukarest felé. A Keleti-Kárpátok védelme így egyre fonto-

sabbá vált, hisz az itt védelemre berendezkedő két osztrák-magyar hadsereg (az 1. és a 

7.) fedezte a német támadás balszárnyát és hátát.  

Az ősz utolsó és a tél első hónapjának folyamán egymás után indultak az orosz és ro-

mán támadások, amelyek többnyire sikertelenül végződtek. December 12-én azonban az 

oroszok elfoglalták a Csíki-havasokban található Söverjes-tetőt (1358 m), december 23-án 

pedig a Lápos-Magyaros hegyvonulatot (1188, illetve 1340 m) is, súlyos helyzetbe hozva 

így a 39. honvéd gyaloghadosztályt.
120

 December 24-én egy német segítséggel indított 

ellentámadással kísérelték meg visszafoglalni az előbbiekben említett magaslatokat, ám ez 

a vállalkozás még kudarccal végződött.
121

 1917 januárja és februárja között állásharc ala-

kult ki az arcvonalon, erről számol be Petrik Ernő százados, a 10. honvéd gyalogezred 

tisztje: 

„Igen nehéz éghajlati és időjárási viszonyok között 1500 méter magasságban foglaljuk 

el új állásainkat a gyimesi úttól északra 26 kilométer kiterjedésben. Állások nincsenek, 

azokat gyenge élelmezés, nagy hidegben, erős szolgálat mellett magunknak kell telepíteni. 

Ellenséggel egye-lőre csak járőrcsatározások, mikor december elején az oroszok táma-

dásba mennek át. A főlökés a jobbszárnyon a III. zászlóaljat éri. Bámulatra méltó hősies-

séggel harcolnak embereink minden talpalatnyi földért, míg az ellenség elfullad és támadá-

sait beszüntetni kénytelen. Vonalunk maradt a régi, csak a jobbszárnyzászlóalj lett némileg 

visszanyomva. 

Újból teljes energiával kezdünk neki az állások kiépítésének és megerősítésének. Igen 

nehéz telet töltöttünk ott fenn a havasokban. Ellenség, a kemény tél, élelmezési és után-

szállítási nehézségek, a túlfeszített munka és nehéz szolgálat nagyon kemény próbára 

tették még ennek az igen kiváló katonai anyagnak kitartását is. Február havában kapjuk a 

parancsot, hogy az ezred van kiszemelve a Magyaros visszafoglalására. Felváltás után, 

február 11-én az egész ezred Csikzsögödön van, ahol alapos kiképzésnek vetik alá, mint 

rohamezredet.”
122

 

A MAGYAROS-LÁPOS-SÖVERJES MAGASLATSOR VISSZAFOGLALÁSÁNAK MEGTERVEZÉSE 

Az 1916. decemberi és 1917. januári sikertelen ellentámadások után a szövetséges német 

és osztrák-magyar hadvezetés belátta, hogy a frontális támadás erőltetése nem fog sikere-

ket hozni, ezért egy minden részletében átgondolt és megszervezett támadást készített 

elő. Látva a magaslatok visszaszerzésének szükségességét, Arz Artúr hadseregparancs-

nok
123

 is ígéretet tett a helyzet megoldására. Az osztrák-magyar 1. hadsereg alárendeltsé-

                                                 
120

 39. honvéd gyaloghadosztály: 1916. szeptember közepétől a román hadszíntéren harcolt az 1. 
osztrák–magyar hadsereg alárendeltségében. 
121

 CSIKÁNY: i. m. 7. o. 
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 Petrik Ernő százados, ezredsegédtiszt visszaemlékezése. In: A volt. m. kir. miskolci 10. honvéd 
gyalogezred világháborús emlékalbuma. Összeáll.: SASSY Csaba. Miskolc, 1939. 49. o. 
123

 Arz von Straussenburg, Arthur, báró (1857–1935): osztrák–magyar vezérezredes, 1916. augusztus 
28-tól a az 1. hadsereg parancsnoka a román hadszíntéren. 
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gébe tartozó 39. honvéd gyaloghadosztálynak jutott a feladat, hogy részt vegyen abban a 

nagy sikerű rohamvállalkozásban, amely a Magyaros-Lápos-Söverjes magaslatsor vissza-

foglalását eredményezte. A hadművelet megtervezése és végrehajtása Bánlaky József 

tábornok,
124

 a 39. honvéd gyaloghadosztály parancsnokára hárult.
125

 József főherceg,
126

 a 

seregarcvonal parancsnoka is megbeszéléseket folytatott Arz-cal a magaslatok visszafog-

lalásáról: 

„Délután hosszasan tárgyaltam az 1. hadsereg parancsnokával [Arz Artúrral]. A Magya-

ros visszafoglalását is megvitattuk, különösen azt, hogy mennyi tartalék kell erre a vállalko-

zásra. Meghagytam, hogy azokat a csapatokat, melyek támadni fognak, már most a legk i-

sebb részletekig gyakorolják be, egy a Magyaroshoz hasonló helyen.”
127

 

Az arcvonal-parancsnokság vezérkari főnöke, Hans von Seeckt német tábornok
128

 is 

felfigyelt a helyzet tarthatatlanságára és megbeszélést folytatott Bánlakyval a támadás 

kivitelezésének feltételeiről. A magyar tábornok kifejtette német kollégájának, hogy megfe-

lelő előkészítés és gyakorlatozás után jó eséllyel visszaszerezhetőek az elveszített hegy-

vonulatok. Bánlaky a tárgyalás során kifejtette, hogy a vállalkozást rohamalakulatokkal 

kívánja végrehajtani. Seeckt tábornok ekkor felajánlotta, hogy „rendelkezésemre bocsát 

egy a rohamtámadásban már kiképzett német gyalogezredet, de én erről is lemondtam, 

ellenben azzal a kéréssel állottam elő, bocsássák rendelkezésemre a hadosztálytól ideig-

lenesen elvezényelt, az utolsó két békeévben az én parancsnokságom alatt állott 10. hon-

védgyalogezredet.”
129

 Bánlaky végül az offenzíva megtervezése és kivitelezése mellett 

döntött, és teljes felelősséget is vállalt az akcióért, amit „Abwehr Nord” kódnévvel láttak el. 

Az előkészületeket az 1. számú hadsereg-parancsnokság 1917. évi január hó 16-án 

kelt 315/hdm. számú intézkedésével rendelte el. A parancsnokság azonban azt is jelentet-

te, hogy a Magyaros elleni támadás majd csak márciusban lesz esedékes, mert a táma-

dáshoz elengedhetetlen német 21 cm-es mozsarakat be kellett várni. József főherceg 

meghagyta, hogy „addig is tökéletesíteni kell a 10. honvéd gyalogezred és a rohamcsapat 

kiképzését a csíkzsögödi gyakorlótéren.”
130

 

A támadás előkészítése alatt a lehető legnagyobb titoktartás volt érvényben, így az 

osztrák-magyar és német seregtestekben csupán néhány tiszt értesült az akcióról és an-

nak tervezett időpontjáról. A hegyvonulatokon lévő ellenséges állásokat állandó járőrök 

                                                 
124

 (Doberdói) Bánlaky József (1863–1945): osztrák–magyar tábornok, hadtörténész, 1917 februárjától 
a 39. honvéd gyaloghadosztály parancsnoka. 
125

 HAJDU–POLLMANN: i. m. 278. o. 
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 JÓZSEF főherceg: i. m. 387. o. 
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 Seeckt, Hans von (1866–1936): német tábornok, 1916 nyarától az osztrák–magyar 7. hadsereg 
vezérkarának főnöke, részt vette a román betörés elhárításában. 
129
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 József főherceg: A világháború, amilyennek én láttam. MTA kiadása, Budapest, 1930. 386. o. 



H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                     HADMŰVÉSZET  

2015. VIII. évfolyam 4. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

74 

figyelték, illetve felderítőgépekről fényképeket is készítettek róluk. Az ellenséges élőerőt az 

orosz és román hadifoglyok vallomásaiból igyekeztek behatárolni.
131

 

A BEVETÉSRE KERÜLŐ ALAKULATOK ÉS HADFELSZERELÉSEK 

Bánlaky a hadsereg-parancsnokságtól a 39. honvéd gyaloghadosztály részére a következő 

további egységeket és eszközöket kérvényezte, amiket rendelkezésére is bocsátottak: 

— m. kir. 10. honvéd gyalogezred; 

— erdélyi portyázó (az ún. „Tigris”) zászlóalj; 

— 5. bajor tartalék utászszázad; 

— 4/4. utászszázad; 

— német 14. tüzérezred 3 db 21 cm-es mozsárral; 

— 12 könnyű és 16 nehéz tábori tarack; 

— 6 nehéz, 13 közepes, 29 könnyű német aknavető; 

— 45 gránátvető; 

— 6 nehéz, 6 közepes és 12 könnyű lángszóró; 

— 4 tehergépkocsi és 140 málhás állat teherszállítás céljából.
132

 

Lőszer és fegyverelosztás: 

— gyalogsági lőszerek: 400 golyó puskánként, 1000 golyó géppuskánként; 

— a támadó csapatok részére fejenként 6 darab kézigránát, ezen felül 37820 nyeles- 

és 22850 tojásgránát, raktárakban felhalmozva; 

— tüzérségi lőszerek: 25632 lövedék osztrák-magyar tüzérségi lövegek számára, 14 

138 lövedék német gyártmányúak számára; 

— gyalogsági ágyúlőszer: 600 lövés lövegenként; 

— aknavetőlőszerek: 594 nehéz, 1 508 közepes, 9 980 könnyű akna; 

— 7 800 gránátvetőlőszer.
133

 

Az erdélyi portyázó „Tigris” zászlóaljról tudni érdemes, hogy Windischgraetz Lajos száza-

dos
134

 parancsnoksága alatt állt, és soraiba 16-20 év közötti fiatal katonák tartoztak. 

Bánlaky elmondása szerint a zászlóalj igen rossz hírnévnek örvendett. A hadosztálypa-

rancsnok ellenben azt is megjegyzi, hogy a szigorú fegyelmezés és kiképzés hatására „ez 

a legnagyobbrészt gyerekemberekből álló alakulat is a legjobb példával elöljáró parancs-

nokának befolyása alatt, hamarosan igen használható tagja lett az úgyszólván kizárólag 

elsőrendű csapatokból álló 39. hadosztálynak.”
135
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1917-ben a „Tigris” zászlóalj parancsnoka. 
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A „Tigris” nevet Windischgraetz Lajos aggatta a zászlóaljra, miután Károlyi Mihály
136

 a 

Parlament egyik ülésén a következőket mondta: „Ha a románok magyar földre lépnek, mi 

magyarok tigrisként fogunk küzdeni.”
137

 Ezután nevezte el Windischgraetz zászlóalját Tigri-

seknek, felesége pedig csapatjelvényt tervezett, amit az alakulat minden katonája sapkáján 

viselt. 

A ROHAMKIKÉPZÉS 

A rohamtámadás kivitelezésére kijelölt 10-es honvédek és a „Tigrisek” Csíkzsögödön egy 

speciális gyakorlópályán kaptak rohamkiképzést. A kiképzőpályán légi felvételek alapján 

rekonstruálták az orosz állásokat, így a katonák olyan terepen tudtak gyakorlatozni, ami-

lyenen majd az éles bevetés alatt kellett rohamozniuk. A hivatalos kiképzési útmutató alap-

ján (Anleitung für die Ausbildung der Sturmtruppen
138

) 10 nap állt rendelkezésre a tréning 

befejezésére, de ezt 5 nappal meghosszabbították. A leendő rohamistákkal először fe-

gyelmezési gyakorlatokat végeztettek, majd hosszútávfutás és torna következett, végül 

pedig a pontos célba dobást gyakoroltatták velük. Az intenzív fizikai tréning és gyakorlato-

zás jótékonyan hatott a katonák moráljára, a katonák között szinte versengés alakult ki, 

hogy ki legyen rohamista. Az első heti kiképzés végére kijelölték a rohamjárőröket, illetve 

egy különlegesen kiképzett egységet, amelybe egy tisztet, négy altisztet és 10 kimagasló-

an jól célba dobó katonát osztottak be.
139

  

1917. február 27-én a rohamkiképzésen átesettek és a teljes gyalogság részére általá-

nos gyakorlatot (tulajdonképpen „főpróbát”) tartottak, amely során az akna- és gránátvetők 

már éles lövedéket tüzeltek, illetve lángszórókat is bevetettek. A próbagyakorlat eredmé-

nyesen zárult, a gyakorlatot megszemlélők szerint „minden úgy ment, mint a karikacsapás”. 

A szintén jelen lévő német Litzmann tábornok
140

 a következőt jegyezte meg Bánlakynak: 

„[…] ily rövid idő alatt ennél szebb eredményt a nyugati arcvonal bármely német csapata 

sem mutathatott volna fel.”
141

 

Windischgraetz Lajos szemszögéből így alakult a rohamkiképzés: 

„[Litzmann] ránézett a hegyre és azt mondta: „Mindent rendben fogunk csinálni.” Beha-

tóan tanulmányozta a magaslatokat […], és a front mögött keresett egy hasonló hegyet, 

amire lemásolta a Magyaros orosz védelmét. Minden nap három magyar zászlóaljnak és 

az én „Tigris” zászlóaljamnak kellett kézigránátokkal és aknavetőkkel támadást indítania 

erre a kupolaalakú, üres hegytetőre erős előzetes tüzérségi előkészítés mellett. Minden 

katonának megvolt a maga speciálisan kijelölt feladata, minden egyes ember pontosan 
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 Károlyi Mihály (1875–1955): magyar politikus, az első magyar köztársasági elnök. 
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 WINDISCH-GRAETZ Lajos: Helden und Halunken. Frick, Bécs, 1967. 118. o. 
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 Anleitung für die Ausbildung der Sturmtruppen: Útmutató a rohamkatonák kiképzéséhez. 1916-ban, 
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139
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140

 Litzmann, Karl (1850–1936): német gyalogsági tábornok, a Pour le Mérite kitüntetés birtokosa, 
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 BÁNLAKY: i. m. 13–14. o. 
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tudta, mit kell tennie. Szinte egy színházi előadás volt, igaz, a próbák 39 katona életét 

követelték.”
142

 

A ROHAMTÁMADÁS HULLÁMAI ÉS A FEGYVERZET 

Az immáron kiképzett rohamegységek felszerelése és fegyverzete, illetve a támadás hul-

lámai a következőképpen alakultak: 

— Rohamjárőrök: hátizsák nélkül indították őket, fejenként 150 darab tölténnyel a 

kenyértarisznyában, 1895 M. Mannlicher ismétlőkarabély, acélsisak, két homok-

zsák (benne nyolc nyeles kézigránát) négy üres homokzsák, drótvágó, gázálarc, 

kézibalta, tábori kulacs, konzervek. 

— Árkászok: ugyanaz a felszerelés, mint a rohamjárőröknél, csak néggyel kevesebb 

kézigránát, plusz véső és robbantó lőszer. 

— 1. hullám: egy rajnyi kiváló kézigránátvető, hátizsák és tölténytáska kivételével 

ugyanazzal a felszereléssel, mint amit az előző egységeknek is kiutaltak, plusz 

két darab világító pisztoly és két vörös jelzőlobogó 

— 2. hullám: két rajnyi lövész, fejenként 300 darab töltény, két darab kézigránát és 

két konzerv. A 2. hullámhoz tartozott további 2-4 katona védőpajzzsal, két ember 

homokzsákokkal és egy távbeszélő járőr is telefonkábellel. Egy-egy géppuska-, 

tüzér- és aknavető megfigyelő. 

— 3. hullám: három rajnyi gyalogság, további egy rohamjárőr hátizsák nélkül, fejen-

ként 300 darab töltény, négy darab kézigránát, két darab konzerv, plusz ásó és 

csákány. Ez a hullám gránátvetőkkel, géppuskákkal, műszaki gyorsakadályokkal, 

spanyolbakokkal, szögesdróttal és védőpajzsokkal is rendelkezett arra az esetre, 

ha gyorsan védelmi állásokat kellene kialakítani.
143

 

Miután megtörténtek a szükséges előkészületek, a 10. honvéd gyalogezred 1917. már-

cius 1-jén és 2-án heves hóvihar közepette volt kénytelen felvonulni az előkészített állásai-

ba, ellenben a havazás jól leplezte a csapatmozgásokat. A kijelölt pozíció elfoglalása után 

az osztrák-magyar egységek az ellenséges vonalakat figyelték meg, illetve begyakorolták a 

még szükséges technikai és taktikai részleteket. A rohamalakulatok tisztjeinek parancsba 

adták, hogy behatóan tájékozódjanak a terepről és az ellenséges arcvonalról. Nappal a 

katonák igyekeztek minden feltűnő mozgást elkerülni, hogy az ellenséges őrszemek ne 

vegyék észre az előkészületeket. Március 3-án megérkezett a várt három darab 21 cm-es 

kaliberű német mozsár is, amit minél előbb igyekeztek tüzelésre alkalmas állapotba hozni. 

A tüzérégi eszközök előzetes belövését azonban Bánlaky nem engedélyezte, mivel nem 

akarták az offenzíva előkészítésének idő előtti leleplezését.
144
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Március 6-ig befejeződött a támadás előkészítési szakasza másnapra Bánlaky a gyalo-

gos és műszaki csapatok számára pihenőnapot engedélyezett, hogy a támadásnál minden 

katona a lehető legjobban tudjon majd teljesíteni.
145

 

Petrik Ernő százados így emlékszik vissza a felvonulásra és előkészületekre: 

„Magyaros Március 8. Március 1-én már a Magyaros lejtőin vagyunk, készen bármely 

nap a roham végrehajtására. A támadást azonban az erős havazás miatt napról-napra 

halasztanunk kell, míg végre 8-án az idő kiderül, a tüzérség és aknavetők részére a megfi-

gyelés lehetséges. Terv szerint a 10. ezred támad a Magyarosra, azonkívül egy-egy ro-

hamszázadunk utat nyit a Láposon аz 5. honvéd-, a Söverjesen a 9. közös gyalogezred 

századjainak.
146

 

A TÁMADÁSBAN RÉSZT VEVŐ ERŐK CSOPORTOSÍTÁSA 

A támadáshoz Bánlaky három csoportosítást hozott létre: Söverjes, Magyaros és Lápos 

csoportok létesültek, amelyeknek élére rohamcsapatként a 10. gyalogezred századait 

osztotta be. A söverjesi csoportot Mierka alezredes, a magyarosit Sáfrán ezredes, a láposit 

Nyékhegyi alezredes vezette. A fő csapás a Magyaros ellen irányult, de mindhárom célte-

rület ellen egyidejűleg kívánták megindítani a támadást. A támadó gyalogság a rohamcsa-

patokat három hullámban követte. A magyarosi, Mierka csoport feladata az 1286., 1367. és 

1369. magaslatok bevétele és megtartása volt. A 10. gyalogezred I. zászlóaljának kellett 

Magyarost elfoglalnia, majd a terv szerint utána rohamjárőröket küldenie az 1286-os és 

1369-es magaslat ellen, ezután pedig a 10. gyalogezred maradék zászlóaljai és utászai 

csatlakoznak be a támadásba.
147

 

Az ellenséges tüzérség pozícióját a korábbiakban már a légi felderítés és az őrszemek 

segítségével sikerült bemérni, így a támadás idejére lehetővé vált az orosz lövegek gyors 

kiiktatása. A Csobányos völgyébe betömörült ellenséges ütegekre további mérges gázzal 

töltött lövedékeket is terveztek kilőni, ennek a feladatnak a végrehajtását egy könnyű és 

egy nehéz német tarack kapta meg.
148

 

A csapatparancsnokokat március 7-én este utasították, hogy a saját drótakadályokban 

még aznap nyissanak utcákat a 8-án végrehajtandó támadáshoz. Miután minden előkészü-

letet megtettek, felkészültek a másnapra, ami igencsak ködösnek ígérkezett.
149

 

A TÁMADÁS 

A támadás a kitűzött időpontban, 1917. március 8-án meg is indult. A tüzérség az elvártak-

nak megfelelően 8 órától 11 óráig bombázta a bemért ellenséges tüzérséget, és a gázgrá-

nátokat is sikeresen kilőtték az orosz vonalakra. A tüzérség mellett a gránát- és aknavetők 
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különösen nagy pontossággal végezték munkájukat. Az orosz tüzérséget nagyrészt sikerült 

kiiktatni, mivel a Csobános völgyének kivételével egyetlen lövés sem érkezett a saját állá-

sokra. Onnan viszont egészen délután 1 óráig lövedékek érkeztek az osztrák-magyar egy-

ségekre. A tervek szerint kilőtt gáztöltetek ellenben nem érték el a kívánt hatást, mivel az 

ellenséges katonák egyből felvették gázálarcaikat, viszont számos orosz ló veszett oda.
150

 

A gyalogság támadása is a tervek szerint zajlott le, az előre kialakított saját drótaka-

dályok között a katonák gond nélkül tudtak rohamra indulni és az ellenséges műszaki zár 

sem okozott problémát, mivel azokat szinte teljes mértékben megsemmisítette a precíz 

saját tüzérségi tűz. 

A söverjesi csoportnál a gyalogezred 7. százada az előrenyomulást már 9 óra 30 perc-

kor megkezdte (a tervezett 11 óra helyett), annak ellenére, hogy az osztrák-magyar tüzér-

ség még javában lőtte az elfoglalni kívánt magaslatot. A 7. század mellet 10 óra 45 perckor 

a 4. század rohamjárőrei már betörtek a Söverjes-tetőn. A rohamjárőrök szinte ellenállás 

nélkül jutottak el az ellenséges lövészárkokig, mivel a drótakadályok a tüzérségnek kö-

szönhetően már le voltak rombolva. A terepviszonyok ugyanakkor nehezek voltak, az oszt-

rák-magyar egységek kúszva érték el az ellenséges árkokat. Ekkor a rohamisták, ahogy a 

kiképzés alatt megtanulták, kézigránáttal szórták meg az orosz vonalakat, főleg a géppus-

kafészkeket, majd utána közelharcba keveredtek. 10 óra 45 percre a Söverjes már osztrák-

magyar kézen volt. Az orosz katonák kevés ellenállást tudtak csak kifejteni, hiszen az ösz-

szehangolt német-osztrák-magyar gyalogság és tüzérség támadása ellen nem tudtak 

eredményesen fellépni.
151

 

10 óra 54 perckor az újonnan elfoglalt söverjesi állások ellen egy másfél század erejű 

orosz támadás indult északkeleti irányból, de ennek leküzdésére Bánlaky a hadosztálytar-

talékból egy fél zászlóaljnyit irányított katonái megsegítésére, valamint két üteget azonnal 

hatállyal utasított az ellentámadást folytatók tűz alá vételére. 11 óra 25 percre az ellenof-

fenzíva kudarcot vallott, és a Söverjes végérvényesen osztrák-magyar kézre került.
152

 

A Magyaroshoz rendelt csapatok is idő előtt, 10 óra 45 perckor kezdték meg a táma-

dást. Ellentétben a többi magaslattal, a rohamjárőrök itt heves ellenséges tüzérségi és 

aknavetőtűz közepette voltak kénytelenek rohamozni. Dacára az orosz bombázásnak, az 

osztrák-magyar egységek betörtek az ellenséges lövészárkokba, és megkezdték felgön-

gyölésüket. 11 óra 5 percre már két század is az orosz vonalakban volt, és csupán négy 

osztrák-magyar rohamos szenvedett sebesülést. Alig 20 perc alatt az 1286-os magaslat 

felé lévő orosz állásokat is felgöngyölítve a magyarosi csoport 11 óra 25 perckor összeköt-

tetést létesített a láposi csoporttal. Az akció során az osztrák-magyar erők három orosz 

gyártmányú géppuskát, két könnyű és egy nehéz aknavetőt zsákmányoltak, illetve 210 

legénységi állományú katonát és egy tisztet ejtettek foglyul.
153
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     A láposi csoportnál a gyalogezred 11. századának rohamjárőrei a kijelölt 11 órakor 

kezdték meg a rohamot, és ezek az alakulatok is késlekedés nélkül érték el a kijelölt célte-

rületet, 11 óra 30 percre összeköttetést létesítettek az 1286-os magaslaton a magyarosi 

csoporttal. A támadás során az osztrák-magyar erők arányaiban itt szenvedték a legna-

gyobb veszteségeket: 18 katona esett el és 50 sebesült meg.
154

  

A magaslatok elleni támadásokban ütközött ki nyilvánvalóan a rohamszolgálatra kikép-

zett katona, és az átlagos gyalogos katona közötti különbség. Ugyanis a terep különösen 

nehéz volt, ráadásul be volt havazva, így a „sima” gyalogosok nehezebben birkóztak meg a 

feladattal, míg a rohamkatonáknak nem jelentett különösebb problémát a nehezebb dom-

borzati viszony.
155

 

Az ellenséges állások elfoglalása után az utászok segítségével a rohamisták és a „si-

ma” gyalogosok erődítési munkálatokba kezdtek, hogy az esetleges orosz ellentámadások 

estén tartani tudják pozíciójukat. A magukkal vitt anyagok segítségével kijavították a lö-

vészárkokat, illetve további géppuskafészkeket, homokzsákokat és szögesdrótakadályokat 

létesítettek az állásokban.
156

 

Windischgraetz Lajos visszaemlékezése szerint „minden a tervek szerint ment. [A Ma-

gyarost] három óra alatt bevettük. 17 halottunk és 40 sebesültünk volt, de 3 ezer foglyot 

ejtettünk és számos ágyút és géppuskát zsákmányoltunk. Ez volt a német módszer.”
157

 

A támadás után Bánlaky 12 óra 40 perckor az alábbi közleményt adta ki: „Szívből üd-

vözlöm az összes parancsnokokat és csapatokat a kivívott szép eredmény alkalmából és a 

legfelsőbb szolgálat nevében legbensőbb köszönetemet fejezem ki nekik…”
158

 

Petrik Ernő, aki a gyalogezred 4. századában harcolt ekkor, a következőképpen élte át 

a támadást: 

„A rohamot délelőtt 8-tól hatalmas tüzérségi és aknaelőkészítés előzi meg. 120 ágyú és 

50 aknavető szórja a tüzet az elfoglalandó magaslatokra órák hosszat. 11 órára volt a 

gyalogság rohama elrendelve, de az előkészítés láthatólag oly hatásos, hogy a Söverjesen 

4. századunk idő előtt már délelőtt 10 óra 45 perckor rohamra megy. Néhány izgalmas 

perc és fehér rakéták jelzik a Söverjesen, hogy ott betörtünk. Ezt látva a többi századok, 

most már nem lehet fogni az embereket. A 7. század is megindul a Névtelen kúpra. 1 mé-

ter magas hóban, meredek sziklafalaikon, az ellenség igen erős puska- és géppuska tüzé-

ben kúsznak feljebb és mindig feljebb honvédjeink, míg végre a kupon dörögnek kézigrá-

nátjaik és néhány pillanat múlva a véres ormon ott is felröppen a diadalt jelző fehér rakéta. 

Az 1. század a Magyaroson, a 11. század a Láposon nehéz roham után szintén betör. Alig 

percekkel mult még 11 óra és már jelenthetjük telefonon, hogy a 10. ezred az összes ma-

gaslatokat birtokba vette.  
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Veszteségeink szinte hihetetlenül csekélyek, mindössze: 9 halott és 37 sebesült. Ezzel 

szemben az ellenségnek 107 halottját számoltuk meg, 37 fő sebesülten, 702 fő sebesület-

lenül jutott kezünkre. Ezenkívül zsákmányoltunk 6 géppuskát, 4 aknavetőt, 214 puskát, 

rengeteg lőszert és hadianyagot. Az elfoglalt magaslatokon az ellenségnek gyengébb el-

lentámadásait könnyű szerrel visszaverve, a Magyaros és a hozzá jobbra és balra csatla-

kozó domináló magaslatok szilárdan a kezünkön maradtak.”
 159

 

József főherceg 1917. március 11-i feljegyzése: „Úgy látszik, az oroszok beletörődtek a 

Magyaros elvesztésébe.”
160

 A főherceg azt is megjegyezte, hogy IV. Károly meleg elisme-

résben részesítette a 10. honvéd gyalogezredet. 

Bánlaky tábornok a támadás sikeres lebonyolításáért számos elismerést kapott, kezdve 

az uralkodótól a honvédelmi miniszteren át a különböző hadseregparancsnokokig. IV. 

Károlytól a következő üzenetet érkezett: „Március 11-én a 39. honvéd hadosztályparancs-

nokság a VI. hadtest-parancsnokságtól a következő táviratot kapta: Ő cs. és apostoli kir 

Felsége ama csapatok teljesítményeiről, amelyek a Magyarosi visszafoglalták. legfelsőbb 

elismerését kifejezni kegyeskedett.”
161

 

A rohamtámadás során a központi hatalmak részéről összesen 45 fő esett el és 215 fő 

szenvedett sebesülést. Orosz részről 408 ember vesztette életét, és további 13 tiszt és 991 

legénységi állományú katona esett fogságba. Az osztrák-magyar egységek számos gép-

puskát, aknavetőt és lőszert zsákmányoltak az akció során.
162

  

A magyarosi támadással a rohamharcászat ismét bizonyította, hogy képes alacsony 

veszteségek mellett a korszak viszonyaiban jelentősnek számító sikerek elérésére. 

ÖSSZEGZÉS 

Az első világháború éveit a rövid 1914-es mozgóháborút nem figyelembe véve az állásharc 

és a mozdulatlanság jellemezte. A véres 4 év alatt a katonai vezetők sokáig abban a meg-

győződésben éltek, hogy a frontálisan, nagy létszámú gyalogsággal indított rohamok sikert 

hozhatnak. Az első világégés a katonai újítások tömkelegét vonultatta fel, kezdve a harci 

repülőgépek, majd harckocsik csatarendbe állításától egészen a kegyetlen vegyi harc-

anyagok bevetéséig. Ezek az új fegyverek minden hadviselő nemzet fegyveres erőinél 

megjelentek, akadt azonban egy, szinte kizárólag a központi hatalmakra jellemző gyalog-

sági formáció, a rohamgyalogság (kivétel az olaszok arditi rohamosztaga). 

A német hadsereg volt az, ahol szükségmegoldásként megjelent a rohamharcászat, az 

a típusú gyalogos harcmodor, amelyik a központi hatalmak hadigazdaságának gyengülése 

ellenére is sikereket tudott elérni. A rohamharcászat jelentette az egyik kiutat az értelmet-

len mészárlásból, amit a frontális támadások okoztak. Igaz, az új taktika már nem volt ké-

pes megváltoztatni a háború végkimenetelét. 
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A német Rohr százados volt az, aki véglegesítette a rohamalakulatok feladatait. A ro-

hamcsapatok taktikájának lényege a gyors, beszivárgásos harcmodor volt, ezért a német 

rohamkatonákat főleg kézigránátharcra képezték ki, amelynek segítségével gyorsan fel 

tudták göngyölíteni az ellenséges vonalak erősebb részeit. Miután ez megtörtént, követ-

kezhetett a „rendes” gyalogság támadása. Amikor a rohamosok nem a frontvonalban har-

coltak, akkor kiképzőegységként működtek különféle speciális rohamkiképző-pályákon. 

Ennek a két feladatnak a lefektetésével a németek tehát megteremtették a modern roham-

harcászat alapjait.  

A rohamkatonák felszerelése számos ponton eltért a „sima” gyalogosokétól, értelem-

szerűen több gránátot és kevesebb lőszert kaptak, és a legfontosabb tényező a minél 

könnyebb felszerelés összeállítása volt.  

A német rohamos alakulatok magukat a gyalogság elitjének tartották, joggal, ugyanis 

harcértékben és tűzerőben jelentősen jobbnak mutatkoztak, mint a „sima” gyalogos kato-

nák. Ez megmutatkozott az ellátásukban is, mindenből a legjobbat és a legtöbbet kapták.  

Kialakult a tipikus rohamtámadás gyakorlata is: rendszerint három támadási hullám, 

gondos előkészítés és tüzérségi előkészítés után. A németek ebben is remekeltek, példa-

értékűen szervezték meg és hangolták össze a tüzérség és a rohamgyalogosok támadá-

sát. A harckocsik megjelenésével - bár a németek nem láttak fantáziát az új fegyvernem-

ben - a rohamcsapatok és páncélos egységek feladatainak összehangolása is megkezdő-

dött, és ez már a második világháború páncélgránátos harcmodorát vetítette előre. 

     A német rohamcsapatok tehát mindenképpen hasznosnak bizonyultak az értelmet-

len, frontális támadások korában, hiszen sokkal alacsonyabb veszteséggel sikerült elérniük 

a kitűzött célt, mint a „rendes” gyalogságnak. Az osztrák-magyar rohamalakulatok a német 

innováció és segítség nélkül nem jöhettek volna létre. 

     Az Osztrák-Magyar Monarchia hadvezetése, látva a német rohamgyalogság sikereit 

és a rohamharcászat „diadalmenetét”, úgy döntött, hogy saját alakulatain belül is roham-

egységeket fog létrehozni. Először tiszteket küldött Németországba rohamkiképzésekre, 

hogy ezek a tisztek hazatérve majd elkezdjék a cs. és kir. Közös Hadsereg rohamszolgá-

latra való felkészítését. Ahogy láthattuk, a német példa nagymértékben hatott az osztrák-

magyarra, ugyanis a háborús évek során eljött az a pillanat, amikor az osztrák-magyar 

haderő rákényszerült a német fél dominanciájának elismerésére. Innentől kezdve a fejlesz-

tések átvétele a németek jóindulatán múlt, akik egyébként szívélyes szövetségesek voltak, 

hiszen sok hadfelszerelés gyártási licencét átengedték, továbbá segítettek az osztrák-

magyar rohamalakulatok kiképzésében is. 

Az osztrák-magyar rohamegységeket így a német példa alapján hozták létre, mind ki-

képzés, mind felszerelés tekintetében. A Monarchia rohamkatonái idővel hadseregük elit 

egységévé váltak, csakúgy, mint a német rohamisták.  

A Hadsereg-főparancsnokság felfigyelt a rohamcsapatokban rejlő lehetőségekre, így 

teljes mellszélességgel támogatta az új rohamalakulások létrehozását, ehhez intézkedése-

ket is kiadott, amik meggyorsították a rohamcsapatok szervezését. Akárcsak a németeknél, 

az osztrák-magyar rohamegységek megalakításánál is elmondható, hogy sajnálatos mó-
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don túl későn kezdtek el szerveződni, és a háború végkimenetelét nem voltak képesek 

befolyásolni, a gyengülő osztrák-magyar hadiipar miatt. 

A magyarosi rohamtámadás jól tükrözi a rohamharcászati taktika lényegét. Az orosz 

veszteségek sokkal nagyobbak voltak, mint a német-osztrák-magyar seregeké. 

Összességében elmondható, hogy az első világháborúban kialakult rohamharcászati 

eljárás, és a rohamkatonák megjelenése egyáltalán nem volt hiábavaló. Az új taktika a 

világégés kegyetlen anyagcsatái mellett reménysugarat jelentett, hogy ne legyen annyi 

katona halála teljesen értelmetlen. A központi hatalmak hadvezetése belátta, hogy a frontá-

lis támadásokkal ezrek, tízezrek halálba küldése teljesen hiábavaló. Az első világháború 

utáni fegyveres konfliktusokban a gyalogság szerepe is átértékelődött. A megjelenő új 

fegyvernemek (tankok, repülők) mellett jelentősége csökkent, és mindinkább az első hábo-

rú alatti rohamgyalogságra kezdett emlékeztetni. Véget ért a zárt sorokban, csatárláncban 

rohamozó gyalogság kora, és megkezdődött a kis létszámú, ám jobban kiképzett és felsze-

relt gyalogság időszaka, ami a második világháborúban, és a későbbiekben már nem azt 

jelentette, amit abban a fegyveres konfliktusban, amit ma első világháborúként ismerünk. 
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