
Gyergyó felszabadítása 1916 őszén. 
(A cs. és kir. XXL hadtest felmentő hadműveletei.) 

1916 augusztus 27-én este Oláhország á tadta hadüzene-
tét Ausztria-Magyarországnak. A már régen mozgósított csa-
patok még aznap átlépték Erdély határát . Ezzel ú j ellenség 
lépett fel a szövetségesek ellen, akik súlyos harcban állot-
tak ma jdnem az egész világgal. Erdélyben csak különféle 
csapattestekből hirtelen összeállított gyönge védőcsapatok 
állottak rendelkezésre, az Arz gyalogsági tábornok parancs-
noksága alatt álló, hevenyészett 1. hadsereg kötelékében. 
Ezek mindaddig ellenállottak, míg a megérkező osztrák-
magyar és német csapatok lehetővé tették, hogy az ú j ellen-
séget a sa já t földjére ve r jük vissza és sa já t területén győz-
zük le. Ezek a küzdelmek annál súlyosabbak voltak, mert 
az oroszok nagy erővel siettek már levert szövetségesük 
segítségére. 

Október közepén, midőn a XXI. hadtestparancsnokság 
az erdélyi harctérre érkezett, ez volt a helyzet: 

A német 9. hadsereg az erdélyi hegyvidék déli szélén át 
betörőfélben volt Oláhországba, hogy összetalálkozzék 
Mackensen hadseregcsoport jávai, amelv a Dunától délre mű-
ködött. 

Az osztrák-magyar 1. hadsereg1 fe ladata az volt, hogy 
a német 9. hadsereg hátát fedezze az oláh északi hadsereg 
ellen, amely a ha tá r felé volt visszavonulóban. 

Az osztrák-magyar 7. hadseregnek pedig meg kellett aka-
dályoznia az oroszok elvonulását dél felé. Ez a három had-
sereg Károly főherceg a későbbi császár és kirá ly alá volt 
rendelve. Vezérkar i főnöke Seekt német tábornok volt. 

A XXI. hadtestparancsnokság október 6-án a déltiroli 
I rienttől délre levő Aldeno községben parancsot kapot t az 

Erdélyben küzdő 1. hadsereg egyik szakaszának átvételére. 
Október 12-én báró Lütgendorf'f gyalogsági tábornok, vezér-
kari főnökével. Höger ezredessel, jelentkezett az 1. hadsereg 
parancsnokságánál, mely közölte vele, hogy Haber tábornok 
csoportja fogja alkotni a XXI. hadtestet. Ez a csoport akkor 

1 Arz gyalogsági tábornok. Vezérkari főnöke Huber ezredes volt. 



a 37. honvédhadosztály egvik dandárából és a 72. gyalog-
hadosztályból állott. Az összes lövőfegyverállománv csak 
7000 volt.2 

Az 1. hadseregparancsnokság, fe ladatának megfelelően, 
mindenek előtt ar ra törekedett, hogy az Erdély keleti hatá-
rán nyíló hegyszorosokat bir tokába vegye. Evégből a VI. 
hadtest három csoport ja. Haber tábornok csoport ja és a XI. 
hadtest azt az utasítást kapta, hogy a YI. hadtest az Uz- és 
Gyimes-szorost, Haber tábornok csoportja a Békás- és Töl-
gyes-szorost szállja meg, a XI. hadtestnek pedig Dragosul-
Bélbor-Stejárul vonalában kellett Haber tábornok csoport-
jához kapcsolódnia. 

Haber tábornok október 12-én ebben az értelemben tette 
meg az oláhok üldözését célzó összes intézkedéseit. A XXI. 
hadtestparancsnokság még csak 14-én Pa ra jdon vette át Ha-
ber tábornok csoport jának vezetését, már mint XXI. hadtest. 

Általános fontolgatások. 

A „Heeresfrontkommando" és az alá jarendelt hadseregek 
összetétele fejezi ki teljesen és összhangzatosan a szövetségi 
gondolatot. Életre-halálra, tűzben-vízben. bensőségesen össze-
forrva. vállvetve állottak egymás mellett az osztrák-magyar 
csapatok, m. kir. honvédek és német csapatok, a Monarchia 
jövendő ura lkodójának vezetése alatt, legyőzve a közös el-
lenséget. 

Azok az események, amelyek 1916 október közepétől no-
vember közepéig a XXI. hadtestnél lejátszódtak, méltóak reá, 
hogy minél szélesebb katonai és polgári köröknek jussanak 
tudtára . Dicsőséges nap ja i ezek: úgy a Haber tábornok pa-
rancsnoksága alatt álló 37. honvédgyaloghadosztálynak, mint 
az osztrák-magyar Monarchia valamennyi részéből összeállí-
tott 72. gyaloghadosztálynak, valamint a hadtestparancs-
nokság alá a legválságosabb napokban rendelt 3. és 10. lovas-
hadosztálynak és a harcban kipróbált ba jor 8. és 10. gya-
loghadosztálynak. 

A jóságos sors úgy akarta , hogy a Monarchia összes orszá-
gainak fiai a m. kir. honvédséggel vállvetve harcolva, Erdély 
földjét visszanyerjék s hogy ezekben a harcokban a hű német 
szövetségesek és köziilök éppen az osztrákokkal rokon fa jú 
ba jor harcosok is döntően közreműködjenek. 

Azonban a hadtestparancsnokság, amelyre az említett 
hős csapatok vezetését bízták, szintén példát adott arra. hogy 

2 A hadrendet a II. függelék, az általános helyzetet az 1. vázlat mu-
tatja. 



az a szerencsés viszony, amelyben a hadtes tparancsnok és ve-
zérkari főnöke egymással és ezek a hadtestparancsnokság 
többi szerveivel, továbbá ezek összességükben az alsóbb ve-
zetőkkel, szerveikkel és a csapatokkal állottak, miképpen se-
gített simán á t ju tn i a súlyos helvzeten és miképpen alapozta 
meg ez a viszony a harcok eredményét, amely harcok csak 
némi idegesség esetén is egészen másként végződhettek 
volna. 

Katonailag érdekes a kisebb erő szerencsés vezetése 
többszörös erő ellen és egy bajor gyaloghadosztálynak eré-
lyes csapásra való harcbavetése, ami sohase sikerült 
volna, ha a hadtestparancsnokság rá engedi magát bírni arra , 
hogy a ba jor csapatokat a legválságosabb helyzetbe került 
csapataink támogatására felhasználja, amire ismételten kí-
nálkozott sürgős és igen csábító alkalom. 

Nem kevésbé érdekes a hadtestparancsnokság gondosko-
dása az anyagiakról. A hadtest anyagi helyzete az átvétel 
idején kétségbeejtő volt. Különösen azok az olvasók, kik so-
hase vagy csak felületesen pi l lanthat tak be egy hadtest tize-
mébe, az anyagiakról szóló útasításokból látni fogják, hogy 
egy alaposan kiképzett vezérkarnak, harcászati és hadműve-
leti parancsok kidolgozásán kívül, mit kell anyagi téren tel-
jesítenie. 

Az októberi harcok. 

Október 12-én, mind já r t a hadtestparancsnokság Pa-
r a j d r a érkezése után, a hadtes tparancsnok — vezérkar i 
főnökével együtt — Kolozsvárra ment az 1. hadseregpa-
rancsnoksághoz, ahol felvilágosították az általános helyzet-
ről, mely szerint az oláh északi hadsereg 8. gyaloghadosz-
tálya Békás felé, a 14. gyaloghadosztály pedig Tölgyes és 
A.-Holló felé vonul vissza. 

A XXI. hadtestnek, úgy mint a hadsereg többi hadtes-
teinek is, meg kellett akadályoznia, hogy az oláhok a 9. né-
met hadsereg ellen erőket vonhassanak el. Most is, mint ed-
dig, az volt a feladata, hogy a visszavonuló ellenséget kö-
vesse és v isszaver je azon orosz erőket , amelyek az oláhok 
megerősítésére, illetőleg felváltására érkezőben voltak. 

A XXI. hadtestnek az átvétel nap j án kb. 7000 lövőfegv-
vere volt. A 37. honvédgyaloghadosztályból hiányzott a 73. 
honvédgyalogdandár. Ez a XI. hadtestnél volt, ahol sürgős 
szükség volt reá. Ennek következtében a 37. honvédgyalog-
hadosztálynak csak 2230 lövőfegyvere volt, azonkívül még 
8 üteg a XI. hadtestnél volt beosztva. Az ú jonnan alakított 72. 
gyaloghadosztály, melynek két zászlóalja a 7. hadsereg kö-



telekében harcolt, szintén csak gyenge létszámokat tudott 
fe lmuta tn i és összesen 4700 lövőfegyverrel rendelkezett . 

A Haber-csoport által az oláhok üldözésére elrendelt 
e lőrenyomulást a hadtes tparancsnok utas í tására beszűntet-
ték. Az összes csoportoknak készen kellett állnia, hogy a 
további előrenyomulás megkezdhető legyen. 

Hogy a hadosztály helyzetéről képet lehessen alkotni, 
már 13-án a hadtes tparancsnokság összes szakelőadóit a 
hadosztályokhoz küldöt ték , hogy a helyszínén a szakmáju-
ka t érintő viszonyokról tá jékozódhassanak. 

14-én este, közvetlenül a Haber-csoport parancsnoksá-
gának átvétele előtt, a helyzet a következő volt : ' 

A 72. gyaloghadosztály Baatz-csoport ja (6—x/2—6) Bé-
kástól délre, harcra készülő ellenségre bukkan t . A Szabó-
csoport (4Y2—Va'—6) Tölgyesnél erős ellenséggel állott szem-
ben. A hadosztá ly tar ta lék (2—0—2) a felső Putna-völgyben a 
Szabó-csoport mögött volt. 

37. honvédgyaloghadosztály Ador ján-csopor t ja (4—%—3) 
Hol lónál meg támad ta az el lenséget , me ly erősítést kapva , 
e l l en támadásba fogott és a csoportot kb. 1 km- re vissza-
szorította. A balszárny fedezése céljából egy-egy zászlóalj és 
egy üteg Bélbornál foglalt állást, 1 zászlóaljat 6 gépfegyver-
rel Bika-Stesiire toltak, hogy a XI. hadtest jobb szárnyának 
Dragoiosa felé való előnyomulását támogassa. 

Amíg a XXI. hadtest ebben a helyzetben volt, az 1. had-
sereg parancsnoksága elhatározta, hogy feladatát , az Erdély 
keleti ha t á rán levő betörési k a p u k elzárásával, az ellenség 
föld jén o ld j a meg, a német 9. hadse reg hadművele te i t há tban 
fedezi, minthogy úgy látszott, hogy az ellenség a VI. és XXI. 
hadtest elől ha tá rerődí tményei mögé aka r visszavonulni és a 
Békás és Tölgyes között i terület védelmét a 8. és 14. gyalog-
hadosztá lynak csak egyes részeire szándékozik bízni, hogy 
i l yen fo rmán dél fe lé kü ldhessen kel lő erőt. 

Ennek következtében a XXI. hadtestnek a Bistrita völ-
gyig való előnyomulással, sú lypont já t a jobb szárnyra téve. 
minél gyorsabban Bieasul vidékét kellett elérnie és előcsapa-
tait P ia t rá ra tolnia. 

Ezért a 72. gyaloghadosztály parancsot kapott , hogy a 
Bieasul és Bistriciora körül fekvő területet száll ja meg. a 37. 
honvéd gya loghadosz tá ly pedig a 72. gyaloghadosztá lyhoz 
kapcsolódva, a magyar ha tá ron túl fekvő magasla tokat fog-
la l ja el. 

Erre azonban nem kerül t a sor, mert már október 15-én 
az ellenség állást foglalt. Az egész arcvonalon heves küzdel-
mek folytak, főképpen Pu tna és Holló körül. 

3 1. vázlat. 



A hadtestparancsnokság tehát értesítette a hadosztályo-
kat, hogy az ellenség magatar tása következtében, az adott 
feladatok nem változnak, hanem csak halasztást szenvednek. 

A XXI. hadtest fe ladatának nehézségeiről tanúbizony-
ságot tesznek az ellenséges haderők október közepéről szóló 

1. vázlat. — A helyzet az erdélyi harctéren, 1916. október 8-án 
délelőtt s a XXI. hadtest helyzete október 14-én este. 

nyilvántartási adatai, melyek 12 gyalog- és 2 vadászezredet^ 
tehát 30—35.000 lővőfegyvert muta tnak ki, ami a XXI. had-
test állományával szembeállítva 4-5-szörös többletnek felel 
meg. Október 16-án a harcok hevessége fokozódott. Az ellen-
ség mindenütt erősítést kapot t és tüzérséget is állított be-



A r r a törekedet t , hogy csapata ink előnyomulását ellentá-
madásokkal a Putnától délre fekvő magaslatokon, Békástól 
délre és Hollótól nvugatra feltartóztassa s különösen a Töl-
gyesi-csoport elé állított erős tüzérséget. 

A hadtestparancsnokság tisztában volt azzal, hogy a 
számszerűleg sokkal erősebb ellenség, amely még orosz se-
gítséget is remélhetett, magyar földön keresi az ütközetet, to-
vábbá, hogy az ellenségnek az az érdeke, hogy erejének egy 
részét délre tolhassa és a visszamaradt csapatokat orosz ez-
redekke l fe lvál tassa; mindezt azzal a szándékkal , hogy 
nagy erőt küldhessen a német 9. hadsereg ellen. 

Csakugyan 16-án este a 72. gyaloghadosztály jelentette, 
hogy öt, száma szerint felsorolt ellenséges gyalogezred már 
nem áll vele szemben. Továbbá jelentette a hadosztálypa-
rancsnok, hogy vezérkari főnökével 17-én a hadtestparancs-
noksághoz érkezik, hogy tervét a támadás folytatására vo-
natkozólag bemutassa. 

A vázolt helyzetben a hadtestparancsnok elhatározta, 
hogy a támadást — amenny i re a csekély erő engedi — foly-
t a t j a és az 1. hadseregtől erősítést kér . Legcélszerűbb in-
tézkedésnek látszott a 73. honvédgyalogdandár igénybevé-
tele. 

A hadtestparancsnokság még 16-án a következő kérel-
met intézte az 1. hadseregparancsnoksághoz: „A helyzetből 
következtetve az oláhok összes Dornawatra—Darmosca körül 
harcbavetet t erejüket a Bistrita-völgybe és ettől délkeletre 
i rányí t ják . 

Gyors előrenyomulás a Bistrita-völgyben Bicasul és 
Calugareni felé, nagyon hatásos lenne. A hadtest jelenlegi 
ereje nem engedi, hogy kellő gyorsasággal j á r jon el. Kérem, 
hogy a 73. honvédgyalogdandár ideirányítását a XI. hadtest-
nél sürgesse". 

Ennek megfelelően a XI. hadtest útasítást kapott , hogy 
a honvéddandár t lépcsőzetesen Bélborra, a XXI. hadtesthez 
indítsa4. Ugyanakkor a XI. hadtest értesítette a hadtestpa-
rancsnokságot, hogy 17-én meg fogja támadni a Paltisi-
nultól keletre erős állásban levő ellenséget és ehhez a hadtest 
támogatását kéri. 

Megfontolva azt, hogy a XI. hadtest támadása az oroszok 
délre tolódását eredményezi és ezzel az oláh erők felhaszná-
lása a német 9. hadsereg ellen legalább is késedelmet szen-
ved: a XXI. hadtest — bár szorult helyzetben volt — elhatá-
rozta. hogy ezt a támadást a 37 . honvédgyaloghadosztály-
lyal támogat ta t ja . Ez egy különítményt küldött , gépfegyve-

4 Ez a dandár november közepéig nem érkezett a hadtesthez. 



rekkel. a Bélbortól északkeletre emelkedő magaslatokon át. 
az ellenség oldalába és hátába. 

Október 17-én a hadtestparancsnokság a gyergyói meden-
cébe. Alfalura, helyezte át ál láspontját . 

Az ideiglenes hadosztályparancsnok. Barwick ezredes és 
vezérkari főnöke Phleps őrnagy megjelentek a hadtestpa-
ranc-snokságnál és élőszóval egy tervet adtak elő. mely sze-
rint egy Sander alezredes parancsnoksága alat t 2 zászlóalj-
ból s egy hegyi ütegből álló különítménnyel messze ter jedő 
átkarolást aka rnak végrehaj tani a szemben levő ellenség bal-
szárnya ellen, a Tölgyesi-csoport tehermentesítése céljából. 
Ezen csoportnak a Domukpa tak völgyéből az 1390 m. magas 
La Prelucin és az erdőborította gerincen át, az 1359. m. ma-
gas Csipkés támaszpontra kellett előretörnie. Minthogy a 
72. hadosztályparancsnokság véleménye szerint, ez a vállal-
kozás nagyon jó eredményei kecsegtetett, a hadtestparancs-
nokság hozzájárul t a tervhez. 

Ezen a napon a hadtestparancsnokság egy alapvető a ján-
lattal állott az 1. hadseregparancsnokság elé. A hadtest vezér-
kari főnöke a hadsereg vezérkari főnökének kife j te t te a had-
testparancsnokság nézetét, mely szerint, bármily nagy előny-
nyel is já rna a \ I. hadtest előrenyomulása az Úz-völgyben, 
had műveletileg mégis előnyösebb lenne a Tölgyes- és Békás-
szoroson át előrehatolni, ezért a XXI. hadtestet ezen feladat 
megoldására kellő erősítéssel kellene képessé tenni. A hadse-
reg vezérkari főnöke ezen felfogáshoz hozzájárul t s az 1. 
hadseregparancsnokság ha j landó volt a XXI. hadtest meg-
erősítése végett lépéseket tenni. 

Október 17-én a 37. tűzérdandárparancsnokság 8 üteggel 
a hadosztályparancsnoksághoz érkezett. A 73. honvédgyalog-
dandárból csak a 13. honvédgyalogezred parancsnoksága ér-
kezett két nagyon k i fá rad t zászlóaljjal Bélborra, hogy ott pi-
henjen s minél előbb a XI. hadtesthez induljon. A visszaszorí-
tott Adorján-csoport a Holló körül elvesztett magaslatokat 
nem tudta visszaszerezni. A 72. gy aloghadosztály egy zászló-
al ját (V/95.) egy erős támadás Balázs p.-n át vissza szorította. 

A hadtestparancsnokság 18-ára mesrhagvta mindkét had-
osztálynak, hogy úgy a 72. gyaloghadosztály által a jánlot t 
vállalkozást ,i hadtest jobb szárnyán, mint a két hadosztály 
által belső szárnyukon egyetértésben végrehaj tandó műve-
letet alaposan előkészítse és megindítsa. 

Ezen alkalomból a hadtestparancsnokság határozottan 
hangsúlyozta, hogy: 

„Minden műveletnél, egyszer s mindenkorra, minden 
tekintetben alapos előkészítést követelek. Csak ez ju t ta t a 



legkisebb áldozattal, legbiztosabban és leggyorsabban cél-
hoz.'" 

A parancsban továbbá gondoskodott a hadtest északi 
szárnyának védelméről is. A parancs egyszersmind szabá-
lyozta a beérkezett 8 üteg beosztását és felhasználását. Ezen 
alkalommal a hadtestparancsnokság arra is figyelmeztetett, 
hogy ágyúsütegek használata hegvek között csak akkor jár-
hat eredménnyel, ha állásaik a leglelkiismeretesebben lettek 
megállapítva; oldalbafogásnál hatásuk a legnagyobb; sza-
kaszonkinti felhasználásuk gyakran ajánlatos. A Bélbor-
csoportot tüzérséggel kell ellátni. Egy ágyús- és egy tarackos 
ütegből hegyi szállításra alkalmas tartalék alakítandó. 

A hadseregparancsnokságnak jelentették, hogy a Holló-
tól északra levő magaslatok visszaszerzése tárgytalan; to-
vábbá. hogy az állások tartós ellenállásra való berendezését 
megparancsolták és hogy az ellenség beássa magát. 

Október 18-án esett az első hó. A magaslati állásokban 
melyek többnyire 1000-1500 m. között voltak, kemény hideg 
állott be. 

A hadtest helyzetét 18-án este a 2. vázlat muta t ja . 19-én 
az 1. hadseregparancsnokságtól a következő sürgöny ér-
kezett: 

„A ba jor 8. tar talékhadosztály 19-én reggeltől kezdve Pa-
ra jdon és Sóváradon kirakódik és a XXI. hadtesthez Alfa lura 
indul. Gyergyó-Szt.-Miklós körül kell elhelyezni. Állománya: 
9 zászlóalj, 1 lovasszázad. 12 tábori iiteg. 2 nehéz üteg, 2 
útász-század, továbbá oszlopok és vonatok. Egyelőre ott 
marad a hadseregparancsnokság rendelkezésére". 

Ezzel a hadtest hadművelet i szándékai a megvalósítás-
hoz közelebb jutot tak. 

A hadtestparancsnokságnak tehát az összes intézkedése-
ket meg kellett tennie a ba jor tartalékhadosztály elhelyezé-
sére és ellátására. A hadtestparancsnokság tisztában volt az-
zal, hogy még egy harmadik hadosztály ellátása nem lenne 
könnyű dolog és csak előrelátó alapos megfontolás révén 
lenne lehetséges. A vezérkari osztálynak és a hadtest-hadbiz-
tosságnak é j je l -nappal kemény munká t kellett végeznie. 

Anyagi gondoskodás. 

Mielőtt a hadműveletek további fejtegetésére kerülne a 
sor, a hadtest akkori anyagi ellátását kell vázolnom, mert 
a vezetésre vonatkozó összes hadműveleti gondolatok kielé-
gítő anyagi a l ap jának minden hadművelet és minden harci 
ténykedés sikerére ál ta lában nagy befolyása van. 
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A következőkben csak a legfontosabb anyagi kérdések 
kerülnek sorra, de már ezek is tisztán lá t ta t ják , mily sok-
oldalú és hatalmas volt a teljesítendő munka , amely a leg-
mostohább viszonyok között, ú t ta lan magas hegységben, a 
tél beköszöntésével kezdődött . 

A mögöttes országrésznek és — sajnos — részben a had-
t ápnak sem volt igazi fogalma a derék, vitéz csapatoknak 
hatalmas fizikai teljesítményéről ezen az 1000 méternél ma-
gasabb nehéz hegyvidéken s a többszörös ellenséges erővel 
szemben álló harcosok lelki hangulatáról s ebből adódtak a 
hiányos anyagi ellátás szülte sokszoros nehézségek. 

Midőn a hadtestparancsnokság október közepén az er-
délyi harctérre érkezett, olyan seregtestek vezetésével lett 
megbízva, melyek gyorsan összetákolt és ú jonnan szervezett 
csapatokból állottak s hegyi hadműveletekre egyáltalán nem 
voltak felszerelve. 

Mindenben h iány volt. A legénységnek nem volt meleg 
ruhá ja , elnyűtt nyár i öltözetben, rongyos lábbelivel érkezett. 
Hegyi bakancsokkal egyál talán nem volt felszerelve, főző-
láda csak egynéhány darab volt; a közlekedési eszközök min-
denüt t hiányoztak, se málhás lovak, se a nagyon célszerű hegy i 
taligák nem voltak. Csak paraszt-szekerek állottak csekély 
számban rendelkezésre csapatonként. A hadsereg-vonatnak 
csak olyan lépcsői voltak, amelyeket a hadtest maga kény-
szerűségből állított össze, visszatérő menekültek szekereiből. 
Autooszlopok teljesen hiányoztak. 

A vasútak szétrombolva, a távíróvezetékek megszakítva. 
Mint egyetlen pótlási vonal csak a kis te l jes í tményű helyi-
érdekű vasútvonal Pa ra jd ra , továbbá a bár jó á l lapotban lévő 
de nagyon hosszú, és nagyon szegény vidéken á thaladó pa-
ra jd-al falusi hegyiút jött számításba. (Hossza 44 km. emel-
kedés Para jd ró l 506 m; a Görgény-hegvség hágójáig 1281 m, 
végpontja Alfalunál 745 m.) 

Csakis az összes elképzelhető segédeszközök fá radha ta t -
lan és szakadat lan felhasználása ú t j á n volt képes megfelelni 
a hadtest az anyagi követelményeknek, melyekkel minden 
oldalról megrohanták. Ezen ellátási nehézségek nemsokára 
még fokozódtak, a minden hegyi felszerelés nélkül, térkép 
nélkül, érkező s legnagyobb részt nagyon hiányos vonat-
anyaggal ellátott erősítések beérkezésével, melyeket még itt 
kellett felszerelni és hasznavehetővé tenni. Ezzel az éppen be-
szerzett szűk készletek teljesen kimerültek. Nagyon gyakran 
a hadtestparancsnokság legsúlyosabb gondja az volt, hogy a 
legsürgősebb szükségleteket előteremtse a következő napra . 

Mindamellett a hadtest becsületes büszkeséggel mond-
hatta, hogy a katona a hadseregfőparancsnokság által kiútal t 
Hadtörténelmi Köz lemények — III—IV. 15 



alapadagot mindig megkapta és a hadtest — a mi az anyagi 
ellátást illeti (lövőszer, élelmezés, beteg- és sebesültellátás) — 
soha sem került a harcost magát érintő válságos helyzetbe. 

Egész rövid idő alatt, a hadműveletekre teljesen előké-
szítetlen, a visszavonuló ellenség által részben elpusztított 
harctéren, nagyon sok történt. Természetes, hogy még sok 
tenni való maradt . 

A hadtestparancsnokság úgy a síkságot (Szerémség. Ga-
lícia, Lengyelország), mint a legnehezebb hegyvidéket (Dél-
tiroli Alpok, ká rpá t i téli harcok), tehát szegény és gazdag 
vidékeket, valamint az ott lévő legkülönbözőbb berendezé-
seket és segédeszközöket ismerte. 

Ezek szerint a hadtestparancsnokság bizonyos irányvo-
nalak szerint j á r t el és mindenkor a legszükségesebb követel-
ményekkel és a rendelkezésre álló korlátolt munkaerővel 
számolt. 

A tervezett javítások a szállító eszközök, az élelmezés, 
a ruházkodás és a jóléti intézmények fejlesztésére i rányultak. 

Ezeket az anyagi természetű intézkedéseket behatóan 
tárgyalom, mert különösen a kevésbbé beavatot taknak na-
gyon érdekes tudni, mi mindenről kellett egy olyan sereg-
testnek, mint amilyen a XXI. hadtest is volt, a hadműveleti 
és takt ikai intézkedéseken kívül gondoskodnia. Ezek mind 
olyan feladatok, amelyeknek a háború előtti időben a vezér-
kari tisztek kiképzésénél nagyon kevés fontosságot tulajdoní-
tottak, jóllehet a hadműveletek kifogástalan lebonyolításánál 
kiválóan fontos szerepet já tszanak. 

Lássuk most a helyzet javí tására célzó egyes intézkedé-
seket: 

I. Szállítóeszközök. 

A málháslovak nagy hiánya következtében, a legénység-
nek gyakran csak egyszeri élelmezése volt lehetséges, ezzel a 
többi szükséglet szállítása tetemesen megkésett. A hadtest-
parancsnokság több ízben megpendítette ugyan hegyivonat 
(Gebirgstrain) létesítését, de lehetetlen volt a szükséges mál-
háslovak felhaj tása . A hadtest vonatából a vonatlépcsők 
tel jesen hiányoztak, autóoszlopot a hadtest csak eg vet ka-
pott és ezt is csúszás elleni óvóeszközök (Gleitschutz) nél-
kül. Az erdei vasu taknak — melyek már a háború előtt 
épültek — nagyon szűkösen voltak kocsijaik, bárha kiegé-
szítésüket már október közepe óta szakadatlanul sürgettük. 
Az olyan nagyfontosságú kötélpályák építése anyag és üzem-
szükséglet h iánya miatt meghiúsult. A hadtestparancsnokság 
tehát mindezeket sa já t erejéből volt kénytelen beszerezni. 

A marosvölgyi vasútnál kétségbeejtő viszonyok voltak. 



A hadtestparancsnokság erről kimerítő jelentést tett, ismé-
telve azt a kérését, hogy ezen vasút mentén távírót és táv-
beszélőt rendezhessen be, hogy így a katonai hatóságok ál-
landó befolyása minden egyes vasútállomásra biztosítva le-
gyen, mert csak akkor lehet szó a vas út ügy b a j a i n a k orvos-
lásáról, ha a polgári személyzet által felületesen ellátott for-
galmi szolgálat ál landóan katonai ellenőrzés alatt áll. A tábori 
vasút szállításvezetősége csakis jó távbeszélő berendezéssel 
gyakorolhatná ezt az ellenőrzést. 

A szállítóeszközök kérdését Összefoglalva, csak azt lehet 
mondani, hogy csak a mozgó lépcsők száma felelt meg a szük-
ségleinek. Az összes többi szállítóeszközök úgy számbelileg, 
mint minőségileg is elégtelenek voltak. 

Az egészségügyi intézetek ellátása betegszállító taligák-
kal nagyon sürgős lett volna, sajnos, ez a szükséglet még no-
vember vége felé sem volt kielégítve. Ellenben hadosztályon-
ként 60 embernek kiutalása sebesültszállítás céljából, a ne-
héz hegyi egészségügyi szolgálat érdekében nagyon elisme-
résre méltó segítség volt. 

2. Az élelmezésről való gondoskodás. 
* t 

A hadseregfőparancsnokság által személyenként megál-
lapított élelemjárandóság mindig megvolt, azonban ennek 
kiegészítése a teljes adagra, a csapatok által nem volt rend-
szeresen megoldható. 

A hadtestparancsnokság hadművelet i körét, mely magá-
ban véve gabonaneműekben és burgonyában nem igen bő-
velkedett, az ellenség már többszörösen kimerítette s így a 
harácsolás eredménye — kivéve a ló takarmányt — nagyon 
gyenge volt. Sok helyen a gabona a mezőkön még lábon ál-
lott, de munkaerő h iányában csak kis mennyiséget lehetett 
beszállítani. 

Az 1. hadseregparancsnokság szállásmesterosztályától 
aratásra kiiítalt munkásokat csaknem teljes számban vasút-
építésre kellett felhasználni, mert a vasút kifogástalan műkö-
dése fontosabb volt, mint a gabona beszállítása, s így a kiegé-
szítés teljes élelmi adagra majdnem soha sem volt lehetséges, 
míg a pótadag a fennálló nehéz viszonyok között (hegység, tél. 
nehéz, kifárasztó szolgálat), a katona szükségletét nem elé-
gítette ki. Az osztrák-magyar csapatokkal vállvetve küzdő 
német csapatok a magaslati állásokban 1000 grammon felül 
kaptak kenyeret (a mi csapataink csak 700 grammot és ke-
vesebb húst). Ennek a mennyiségnek kiszolgáltatása a mi 
csapataink részére — melyek majdnem valamennyien 1000 



—1500 m magasságban küzdöt tek — ugyancsak szükséges és 
méltányos lett volna. 

Minthogy a 100 gramm helyett engedélyezett váltságdí-
jon a húspótlék a hadműveletek szinterén nem volt beszerez-
hető, a hadtestparancsnokság úgy intézkedett, hogy a had-
tápterületen főzelék, mindenek előtt azonban burgonya és 
káposzta szerzendő be. Sajnos, ezek szállítása, a kétségbe-
ejtő vasúti viszonyok következtében, nagyon hiányos volt. 

Különleges cikkeket, valamint italokat, amelyeket a had-
műveletek terén nem lehetett beszerezni, csak november ele-
jén szállítottak a frontra , de teljesen elégtelen mennyiségben. 

Az anyagiakról való gondoskodást nagyon megnehezí-
tette az, hogy a hadtest arcvonala nagyon hosszú (74 km) volt. 
Gyenge létszámú századoknak gyakran 2 km-nyi arcvonal 
volt kijelölve és ezeknek a nehéz szolgálatot szakadatlanul , 
felváltás és pihenés nélkül kellett ellátni ok. A kiutalt kis 
élelmi adagok következtében, a csapatoknál, amelyek nappal 
az állásokat nehéz munkában építették ki, éjjel pedig a meg-
erőltető biztonsági szolgálatot lá t ták el, az erőállapot lassan-
kénti csökkenése vált észrevehetővé. Ez pedig előkészítette 
a t a la j t különféle komoly betegségek számára. 

A hadtestparancsnokság ismételten sürgősen javasolta, 
hogy a frontról ta r ta lékba visszakerülő összes csapatokat, 
amelyeknek létszáma csak nagyon csekély lehetett, felemelt 
élelmi pót lékban részesítsék, hogy eképpen nyugalmuk alatt 
gyorsan felépül jenek és megerősödjenek. Ugyanezt k ívánta 
a hadtestparancsnokság a front mögötti kiképzőterületre jutó 
legénységi pótlás számára is. Tudvalevőleg sok embernek az 
eleség a harcvonalban nem válott annyira javára , mint a 
hátul levő csendes pihenőszállásokon; ezért volt itt szükség 
felemelt élelmi pótlékra. Ha ezek u tán a harcos jóltáplálva 
és jó erőben érkezik a frontra , az összes megerőltetésekkel 
szemben sokkal ellenállóbb. A tényleges élelmező létszámnak 
felfelé kikerekítése egynéhány százalékkal, esetleg a szállítás 
alkalmával beálló vagy romlás által előidézett veszteségek 
pótlására, nagyon kívánatos lett volna. Azok az osztagok, 
melyek nagyon elgyengültek, az egészségügyi főnök javas-
latára bőséges élelmi pótlékkal lennének ellátandók. 

3. Ruházat. 

Amilyen vigasztalan volt a csapatok ruházata október 
közepén, olyan gyorsan javul t a bőséges utánszállí tás követ-
keztében a helyzet. Egy ruharak tá r felállítása a hadtest terü-
letén előre nem látott és sürgős esetekre, nagyon előnyösnek 
bizonyult. Csak az őrbundák és prémescipők csekély száma 



volt nagyon kellemetlenül érezhető. (Téli had j á r a t magas he-
gyek között.) 

A legnagyobb kellemetlenséget a mögöttes országból ér-
kező pótlegénység elégtelen felruházása és felszerelése okozta. 
A hadtestnek kellett ezen alakulatokat , nagy u tán já rássa l 
beszerzett szűk készletéből tökéletesen felszerelnie. Amiből 
az következik, hogy az összes hivatott hatóságok számára 
azon alapelv legyen irányadó, hogy a f ron t ra i rányítot t ösz-
szes alakulatok teljesen felszerelve indu l j anak útba, még pe-
dig az évszak, a harctér és egyéb körülmények számbavé-
telével. 

A cipőszükséglet különösen igazi hegymászó cipőkben 
igen nagy, elhasználásuk pedig tetemes volt, aminek oka a 
sokszor rossz anyagon kívül az volt, hogy egyrészt nem ál-
lott elegendő konzerváló szer (bőrzsír) rendelkezésre, más-
részt, mert lehetetlen volt a cipők váltása, mert jóformán egy 
embernél sem volt egy második pár cipő készletben. Egy ci-
pészműhely berendezése a hadtestnél nagyon előnyösnek bi-
zonyult . 

A fronton lévő harcosnak három készlet fehérneműre 
van feltétlenül szüksége, ebből két pá rnak nála kellene len-
nie. Október óta a legénység nem kapot t kálikó fehér neműt ; 
alsónadrág és haskötő október közepén sűrűn hiányzott . Ha 
a ka tonának csak egy készlet fehérneműje van, azt addig 
hordja , míg széjjel nem mállik és azután eldobja., amely el-
j á rás legkevésbbé sem gazdaságos! 

Ezekből következik, hogy a ká r a katona elégtelen és 
túlzott takarékossággal történt felszerelése következtében 
sokkal nagyobb, mint rendes, kielégítő felszerelés esetén. A 
fronton lévő harcos nincs abban a helyzetben, hogy fehérne-
műjét maga mossa ki; ezen okból tiszta fehérneműt kell 
u tána szállítani, hogy így a szennyes fehérneműjét mosodába 
adhassa. Ezen okokból felsőbb helyen egy gőzmosoda fel-
állítását kértük. 

4. Jóléti intézmények. 

A kiürí tet t vidékek lakosságának visszaözönlése alkal-
mával ragályos betegségek, ú. m. himlő, vörheny stb. léptek 
fel, amelyeknek terjedését a legénység között a katonaorvo-
sok lelkiismeretes tevékenysége megakadályozta. A helysé-
gek, valamint lakosságuk fertőtlenítése és egészségügyi el-
lenőrzése, a legszigorúbban történt. A hadtest területén ural-
kodó rend és tisztaság általánosan ismert volt és felsőbb he-
lyen mintaszerűnek mondották. 



Jóléti intézmények a csapatok számára: 

a) A hadosztály egészségügyi intézeteknél és segélyhe-
lyeknél: fürdők, tetűir tó intézetek. Október vége felé már 1> 
fü rdő és 13 tetű irtó volt felállítva, hatnak felállítása pedig 
fo lyamatban volt. 

A hadsereg rendelkezésünkre bocsátott: egy fürdővona-
tot állandó üzemmel, több zuhanyfürdő t és közönséges fiir-
dőintézetet. 

b) A tábori kórházak sajá t használa tukra mosodákat 
rendeztek be. 

c) Sebesültszállí tmányok részére üdítő- és váltóállomá-
sok lettek felállítva. Októberben már 10 ilyen volt üzemben. 

d) A pályaudvarparancsnokságok gondoskodtak róla, 
hogy7 képesek legyenek mindenkor élelmező állomásokat be-
rendezni. Ez az előrelátás nagyon gyakran igen előnyösnek 
bizonyult. 

A már október közepén kezdődő téli időszak beállíavai, 
a csapatok útasítást kaptak , hogy fedezékeik fűtése céljából 
r a jká lyháka t igényeljenek, inert a hadseregparancsnokság 
által megállapított mennyiség — 1300 minden hadosztály 
számára — nem volt elegendő. Megokolás: Egy-egy század 
harcvonala némelykor két kilométerre ter jedt ; ezenkívül 
csoportokba elosztott őrszemekre (lövészek és gépfegyver-
fészkek) tagozódott; ezeknek kis fedezékeit fű teni kellett. 
Ezekből kifolyólag körülbelül még 700 ra jká lyhá t igényelt a 
had testparancsnokság. 

A már felsorolt jóléti intézményeken k ívül még szükség 
volt: a tetű irtó intézetek és fü rdők szaporítására, üdülő tele-
pek feláll í tására közvetlenül a harcvonal mögött és üdülő-
telepek felál l í tására a hadtest mögöttes részében. Négy üdülő-
telepre hadosztályonként, két üdülőtelepre hadtestenként, 
legalább is szükség volt. 

A hadtest sa já t kezdeményezésére a mögöttes területen 
wollingépeket szerelt fel, hogy így a bőséges woliinszállítást 
a csapatokhoz lehetővé tegye. Vasúti szállítási nehézségek 
következtében azonban ezt hosszú ideig lehetetlen volt a csa-
patokhoz jut tatni . A legelső állásokhoz vezető legfontosabb 
pótlási vonalokon teakonyhával felszerelt blokkházak á l l í -
ta t tak fel. melyek a hideg időszak alatt ki tűnően beváltak. 

Ezzel az anyagi gondoskodás felsorolása és az ehhez f ű -
zött megjegyzések lezárulnak. Ezek tanúsí t ják , hogy a hati-
testparancsnokság mindent megtett, hogy a hegyvidéken 
küzdő harcos életét, amennyire a körülmények megengedték, 
tűrhetővé tegye. 



A hadműveletek folytatása október 19-től kezdve. 

A 72. gyaloghadosztálynál a 19-ére virradó éjszaka csen-
desen telt el. A Sander-különí tmény 7 órakor reggel a La 
Prelucitól északra készen állott a Csipkés megtámadására . 
Délután 12 óra 15 perckor a magaslatot átkarol ássál birto-
kába vette. A teljesen meglepett ellenség Jvanos felé volt 
visszavonulóban. 

A hadtest északi szakaszán (37. honvédgyaloghadosztály) 
szakadatlan őr jára tharcok folytak. Jelentések érkeztek, me-
lyek orosz gyalogság és lovasság jelenlétét á l lapí tot ták meg. 
A Tilbesul maréra és a Monte Stegere előretolt különítmé-
nyek vissza lettek verve, tehát szükségessé vált a tilbesuli, 
valamint a Bistriciora-völgyben lévő Bélbor felé vezető útak 
elzárása. 

A hadtestparancsnokság úgy ítélte meg a helyzetet, hogy 
az oroszok állandóan csapatokat tolnak délre. hog*y az 
oláhokat i lyenképpen vagy támogassák vagy felváltsák. 

A hadtestparancsnokság hadművelet i szándékai, a ba-
jor 8. tartalék hadosztály harcbavetését illetőleg késedelmet 
szenvedtek az, 1. hadseregparancsnokság 20-án érkezett sür-
gönye következtében, mely nagy j ában így szólt: 

,.A hadseregparancsnoksághoz érkezett hírek ú jonnan 
érkezett orosz erőknek Csíkszeredára irányzott lökésére en-
gednek következtetni. A hadseregfőparancsnokság tehát el-
rendelte a 8. ba jor tartalék hadosztály felhasználását a VI. 
hadtest megerősítésére. A hadosztály ezen hadtestparancs-
nokságnak rendeltetik alá és azonnal ú tba indul oda. A XXI. 
hadtesthez, Pa ra jd ra , a ba jor 10. hadosztály érkezik, mely 
október 20-tól kezdve indul a 7. hadseregtől." 

A 72. gyaloghadosztálynál 20-án reggel a helyzet meg-
változott. A Sander-különítmény a Csipkésen biztosításul 
egy fél zászlóaljat hagyott két hegyi löveggel és az ellenség 
i rányában tovább hatolt előre. Az ellenségnek sikerült ezen 
csoportot a Csipkésen 20-án reggel -!< órakor megtámadnia. 
A csoport szét ugrott, de a két löveget még ide jekorán haszna-
vehetetlenné tette. A Sander-különí tmény legnagyobb részé-
nek keresztül kellett magát az ellenséges csapatokon vágnia, 
ami nagy veszteség árán sikerült is. A 72. gyaloghadosztály 
jobb szárnyával szemben, 20-án. az ellenséges fronton jelen-
tékeny erősítések voltak megállapíthatók. 

A 72. gyaloghadosztály értesült, hogy egy hétnél hama-
rabb a hadtestparancsnokságnak több erő nem áll rendelke-
zésére. tehát a hadosztálynak mindent meg kell tennie, hogy 
a bir tokában lévő vonalat megerősítse és tartsa. A szárnyon 
minden további vállalkozást meg kell szűntetni. 



A szomszéd hadtestek általános helyzete a következő 
volt: a XI. hadtest déli szárnya némileg vissza szorult, de 
azért a hadtesttel még érintkezett. A VI. hadtestnél a 39. 
honvédgyaloghadosztály már nem bírt előrehatolni. A Trotus 
völgyben lévő 61. gyaloghadosztályt egy ellentámadás vissza-
szorította, a Geiosatól mindkét oldalra ter jedő vonalba. 

A XXI. hadtest északi szárnyának biztosítása, orosz had-
erők fe lbukkanása és a XI. hadtest déli szárnyának hátrálása 
következtében, egyre fontosabbá vált. 

20-án a következő nehéz napok már előrevetették ár-
nyékukat . Sötét felhőként húzódtak össze az ellenséges tö-
megek. Ezen sötétségből a XXI. hadtest csillagának annál 
fénylőbben kellett felkelnie. 

A helyzetet jellemzi a hadtest nap ló jának ez a mondata: 
„Reméljük, hogy az ellenség nem szorít tovább, mert 

tar talékok nincsenek." 
Ez a remény 21-én szerencsére valóra vált. A helyzetet 

ezen a napon a 5. vázlat muta t j a . 
A hadtestparancsnokság tehát 21-én a hadseregparancs-

nokságnak jelenthette, hogy a helyzet mindkét hadosztálynál 
á l ta lában változatlan, csak a 72. gyaloghadosztály húzta 
vissza jobb szárnyát az éjszaka folyamán a Domuk-patakon 
túl. A biztosító osztagok délfelé és a Domuk-pa tak keleti 
p a r t j á n helyükön maradnak . A Sander-különí tmény az el-
lenségen átvágta magát és a nap folyamán Szurdokház köze-
lébe érkezett, anélkül, hogy az ellenség üldözte volna. A többi 
helyen az ellenség tétlenül viselkedett. Állásainak javításával 
foglalkozott. 

A pótlási nehézségek ezen napokon olyan nagyok vol-
tak, hogy a hadtestparancsnokság kénytelen volt egy „Kom-
mando-Trainzug"-ot rendelkezésére bocsátani, hogy a csapa-
tokat ennek segítségével legalább némileg elláthassa. 

Október 22-én az a hír érkezett a hadtestparancsnokság-
hoz, hogy Mackensen hadseregcsoportja ( onstanzát elfog-
lalta. A központi hata lmak nagy sikere kezdett délen 
megérni. 

A XXI. hadtestnél mindenekelőtt az állások megtartása 
és a jelzett ba jor 10. hadosztály megérkezése utáni erőteljes 
csapás forgott szóban. 

Abban, hogy ez sikerülni fog, a hadtestparancsnokságnál 
senki sem kételkedett. Ezen nap alkonyán az 1. hadseregpa-
rancsnokság értesítette, hogy a ba jor 10. hadosztály már 
29-én reggel az első lépcsővel P a r a j d r a érkezik. Ez a hadosz-
tály Gyergyó-Szent-Miklós—Alfalu—Remete—Tekerőpatak 
vidékére érkezése után, a Heeresfrontkommando számára ott 
marad mint tartalék. 



3.
 v

áz
la

t. 
—

 
A

 X
X

I.
 h

ad
te

st
 h

el
yz

et
e 

ok
tó

be
r 

21
-é

n 
es

te
. 





A hadtestparancsnokság ebből azt látta, hogy tervei a 
megvalósuláshoz közelednek, mit a napló következő szavai 
jellemeznek legtalálóbban: „Csak a hadosztály már itt 
lenne! Tar ta lékban nem soká fog maradni ". 

Az ellenségről 22-én ezt tud tuk meg: a 37. honvédgyalog-
hadosztály előtt a Monceluin és onnan keletre a Tilbesulon, 
már erősebb osztagok mutatkoztak, a Monte Stegen álláso-
kat ástak és lövegeket vittek oda. A 72. gyaloghadosztály 
előtt az ellenség tovább ásta be magát, a Csipkést pedig na-
gyon megerősítette. A Szabó-csoporttal szemben két zászló-
al ja t ál lapítottak meg; továbbá két Hegyes felől Balázsnya-
ka felé előrenyomuló zászlóaljat is észleltek. 

22-én a hadtestparancsnokság kimerítő parancsot adott a 
két hadosztálynak, mely a hadtest csoportjainál az összhangot 
és kapcsolatot szabályozta; a Bélbor köriili vidékre különle-
ges biztosító intézkedéseket rendelt el: elrendelte továbbá 
ezen térben és a délkeleti kapcsolt vidéken a szükséges mű-
szaki megerősítéseket, végül a tüzérség részére váltó-állások 
készítését és a Domukvölgy elzárását. 

Ez a parancs különösen kiemelte a 37. honvédgyalog-
hadosztály céltudatos és kezdeményező vezetését. 

Később, a napközben beérkező jelentésekből a következő 
kép tárul t elénk: Az ellenség a Tölgyes-szakaszban szemmel-
láthatóan megerősödik és úgy látszik, a súlypontot inkább er-
re a szakaszra, mint a 72. hadosztály jobb szárnyára teszi. 

Október 23-án a ba jor 10. hadosztály első szállí tmányai 
tervszerűen megérkeztek. A hadosztály első vezérkari t isztje 
délben már a hadtestparancsnokságnál jelentkezett, a hol a 
hadosztály táborozását illető segédeszközöket megkapta és a 
helyzetről kimerítően tá jékoztat ták. 

A helyzet a fronton nagy jában változatlan volt. Minde-
nütt úgy a mi csapataink, mint az ellenségesek, beásták ma-
gukat. A 72. hadosztállyal szemben az ellenség látszólag tá-
madástól tartott. A Csipkés fokozott megerősítése folytató-
dott. A hadtest északi szárnyán az ellenséges munkálkodás 
a határmagaslatokon tovább tartott. 

Hadifoglyok állítása szerint Pia t rára és Tölgyesre orosz-
csapatok érkeztek. Felderítésünket a rossz ködös idő majd-
nem lehetetlenné tette. 

24-én a hadtestparancsnoksághoz érkezett Randa, az első 
hadseregparancsnoksághoz beosztott vezérkari alezredes, azon 
megbízatással, hogy a ba jor 10. hadosztály tervezett felhasz-
nálását a hadtestparancsnokkal s ennek vezérkari főnökével 
megbeszélje. Erre vonatkozólag a következő felvilágosítást 
kapta : 

„A bajor 10. hadosztály támadó felhasználását illetőleg, 



nagy jában két terület jön számításba, még pedig a Békás-
hágó és a Tölgyes-hágó. Az első i ránynak az az előnye, hogy 
eredményes lökés esetén aránylag leggyorsabban lehet ellen-
séges területre jutni és a Bistrita-völgyet Bicazulnál a leg-
gyorsabban elzárni. Hátránya pedig az. hogy a 10. hadosztály, 
ha ott már egyszer harcba keveredett, úgyszólván ki van 
játszva és északról jövő esetleges orosz nyomás esetén semmi-
féle tartalék se áll rendelkezésére. Mint utánpótló vonal, csak 
a Gyilkostó felöl jövő út jöhetne számításba. Ez azonban 
csak a tóig használható és innen kezdve helvre kellene állí-
tani, illetőleg egészen ú j r a építeni. 

A Tölgyesre i rányuló lökésnek az az előnye van, hogy 
úgyszólván a belső vonalon lehet maradn i és a támadáson 
két csoport (a Holló- és a Tölgyes-csoport) vehet részt. Ha 
ez a t ámadás sikerül , az ellenség ú t j a Hollónál el van vág-
va. vagy időnek előtte vissza kell vonulnia . Azonkívül két 
u tunk van Tölgyesre, az egyik Ditrón, a másik Borszéken 
át. Ezenkívül még meg van annak a lehetősége is, hoííy állá-
sainkat a határ ig to lha t juk és ezzel sokkal kedvezőbb harc-
vonalra tehe tünk szert." 

Randa alezredes a második megoldást választotta a 
Heeresfrontkommandonál tar tandó megbeszélés a lapjául . 

A szomszéd hadtestnél naplementéig a következő-
képpen a lakul t a helyzet : a Yl. hadtestnél az ellenségnek 
nem volt sikere. Este fedezékeibe vonult vissza. A XL had-
testet erősen támadták az oroszok, a Jalavitet megszállták. 
El lentámadásunk készülőben volt. 

Estefelé a b a j o r 10. hadosztály parancsnoka, Burgha rdt 
tábornok, megérkezet t és a hadtes tparancsnoknál jelentko-
zett, aki kimerítően tájékoztat ta . 

Az estebéd a hadtes tparancsnokságnál , mely a törzs 
összhangzatos összetétele folytán mindig a felüdülésnek és 
az erkölcsi munkaerő megszilárdulásának volt forrása, 
október 24-én különös jelentőséget kapott azzal a ba jtársias-
sággal, mely az osz t rák-magyar hadsereget a némettel ösz-
szeforrasztotta és amely különösen akkor érvényesült , mi-
kor válságos helyzetek szerencsés megoldására kerül t a sor. 
Ok tóber 23-én a hadtes tparancsnok vezérkar i főnökével a 
37. honvédgyaloghadosztálynál időzött, ahol a legjobb be-
nyomásokat nyerte: a rend a hadosztálynál mintaszerű volt. 

A szomszéd hadtesteknél az események kedvezően 
folytak le. A VI. hadtest a Trotus-völgyben egy kissé clőrc-
hatolt. A XI. hadtest erős támadásokat vert vissza. Délen a 
Mackensen-Heeresfront szép eredményt ért el; Cernavoda 
kezeibe kerül t . 

26-án a Heeresfrontkommando a XI. hadtestet a 7. had-



sereg, a 37. honvédgyaloghadosztály egész 73. dandárá t pe-
dig a XI. hadtest alá rendelte. 

Ok tóber 27-én a hadtes tparancsnokság hadművele t i 
szándékait fekete keretbe foglalta. 

A bajor 10. hadosztály még nem érkezett teljes egészé-
ben a hadtest területére, midőn az 1. hadsereg ú t j án a 
Heeresfrontkommando azon parancsa érkezett, hogy ezt a 
hadosztályt azonnal indítsa a Csikmedencébe, a VI. hadtest 
körletébe, a Heeresfront tartalékául. Alig. hogy a hadtestpa-
rancsnok beleélte magát abba a gondolatija, hogy végre van 
egy erőcsopor t ja , mellyel biztosan számolhat, máris elvet-
ték tőle. 

Ezen hadosztály elvonása, továbbá a 73. honvédgyalog-
dandárnak előtte való napon elrendelt átadása, éppen a leg-
nehezebb válság idejében, midőn az ellenség a hadtesttel 
szemben, különösen Tölgyes vidékén, tetemesen megerősödött 
és az északi szárny a "3. honvédgya logdandár elvonása kö-
vetkeztében különösen veszélyeztetve volt, nagyon nehéz 
helyzetbe sodorta a hadtestet . A szomszéd hadtestek helyze-
téről ismeretes volt, hogy a VI. hadtest valamivel há t rább 
szorult és védelemre kénvszeriilt: a XI. hadtest pedig a buko-
vinai Dornawatrá tó l ke le t re s ikerül t támadás t vitt véghez. 

A XXI. hadtes tparancsnokság még 27-én ezt a jelentést 
ter jesz te t te fel az I. hadseregparancsnoksághoz, amelyből a 
hadtest helyzete kivehető volt: 

-,A birlalt , hosszú északi szárnnyal bíró arcélnek, hogv 
csak valamivel erősebb ellenséges nyomásnak sikeresen el-
lenállhasson, szüksége van, a rendelkezésre állónál tetemesen 
magasabb lövőfegyver állományon kívül, hadtest tar talékra 
is. Ezt sa já t kötelékeiből nem a lak í tha t j a meg. 

Az arcvonal mögött fe lvonuló b a j o r erőket már két íz-
ben elvonták és ezenkívül á l lományunk a 73. honvédgyalog-
dandár már beérkezet t részeinek e l i rányí tásával is gyen-
gült. Ezzel lehetet lenné vál ik az, hogy a bélbori fontos had-
seregcsatlakozási- és szárnyterü le ten bármi ly szerény helyi 
tar talékot is h a g y j u n k . Az igért gyenge meneta lakula tok 
megérkezése — mint már előbb k i fe j t e t t em — a helyzeten 
nyi lvánvalóan alig változtat valamit . 

A 73. és 97. zászlóalj számára ú jbó l ké rem menetalaku-
latok soron kívüli kiutalását. 

Tekintet te l a tárgyi lagosan leírt helyzetre, a hadtestpa-
rancsnokság számára egy legalább is három zászlóaljból 
álló tartalék kieszközlését kérem, hogy adott esetben a kitű-
zött feladat fél ig-meddig megoldható legyen és egyes kiilö 
nősen igénybevett csapatokat felválthassak." 



28-án egész nap tar tot t a k i tűnő ál lapotban levő b a j o r 
csapatok átvonulása. A hadtestparancsnokság f á jó szívvel 
kísérte távozásukat. 

29-én a hadseregparancsnok és csakhamar utána a „Hee-
res f rontkommandant" Károly főherceg érkezett a hadtest-
parancsnoksághoz. A hadtestparancsnok utalt a vigasztalan 
ál lomány viszonyokra5 . 

Erősítéseket ígértek. Tervbe vétetett, hogy a hadtest terü-
letére érkező Brude rmann lovashadtest egyes részeit ren-
delkezésre bocsá t ják , hogy így legalább az arcvonal meg-
felelő állása Ba tca ro tundára keresztülvihető legyen. 

A lovashadtest részben vasúton, részben gvalog, a had-
testparancsnokság kívánsága szerint, a Ditró és Remete körül 
fekvő területre, tehát a hadtest arcvonalának közepe mögé 
lett i rányí tva, hogy egyelőre mint a Heeresfront tartaléka 
ott marad jon . 

A 1 leeresfrontkommando ezen intézkedése a hadtest-
parancsnokságot nem elégítette ki és így 30-án a következő 
sürgős kérést intézte a hadseregparancsnoksághoz: 

„Arcvonalunk megrövidítése és helyzetének javí tása cél-
jából tervbe volt véve, hogy a 73. honvéd gyalogdandár meg-
érkezése után, a Batca-rotunda körüli területet elfoglal juk és 
egyidejűleg az Ador ján- és Szabó-csoportot Tölgyes felé lehe-
tőleg előretoljuk. Ezzel a Zsédány-patak völgye mint ellen-
séges rokádvonal elesnék és az ellenség békási állása legalább 
is veszélyeztetve lenne. A 73. gyalog dandár h iánya miatt 
ezen terv meghiúsult. 

A ba jor 10. gyaloghadosztály megérkezése u tán Randa 
alezredes ú t j án a hadseregparancsnokságot felkértem, hogy 
ezt a hadosztályt lehetőleg erre a célra tartsa fenn. A hadosz-
tály másfelé i rányí tása ezt meghiúsította. 

A Brudermann-féle lovashadtesttel három lövészosztály 
is érkezik, ké r jük ezeknek alárendelését, az előzőleg említett 
terv végrehaj tása céljából kieszközölni. 

Idejekorán megkezdődő bevezetés miatt kérek sürgős 
határozatot . Hozzá já ru lás megtagadása esetén kérek egy 
lövészosztályt a jobbszárny és a hadtest közepének köz-
vetlen ta r ta lékául . " 

A 29-iki szóbeli helyzet je lentésből , továbbá a fent jelzett 
kére lemből kivehető volt, hogy a hadtes tparancsnokság 
nem tágított és ragaszkodott , az anny i ra nélkülözhetet len 
hadtest tar ta lékhoz. A hadtes tparancsnok úgy érezte, hogy 
sem a Heeres f ron tkommando sem a hadseregparancsnokság 
a hadtest hadművelet i helyzetét és fe ladatát az összhelyzet 

5 Például a 27 km. arcvonalra terjedő 72. gy. hadosztálynak csak 
5700 lövőfegyvere volt, azaz minden 7m-re jutott egy ember. 



kere tén belül nem mél tányol ta eléggé, vagy hogy a hadse-
regparancsnokság a Heeresfrontkommando makacs fe jü vezér-
ka r i főnökével — Seeckt porosz t ábornokka l — szemben 
nem bír ta é rvényre ju t t a tn i k ívánságát a XXI. hadtest ér-
dekében. Az ellenséges áttörés veszélye a Gyergvó-vidékre 
— súlyos következményeive l az összhelyzetre — küszöbön 
állott. 

A fentemlí te t t ké re lemre az a válasz érkezet t , hogy a 
Heeresfrontkommando továbbra is f enn ta r t j a magának a lo-
vashadtesttel való rendelkezés jogát. Lövészosztályok tehát 
egyelőre rendelkezésre nem bocsáthatók. 

A hadseregparancsnokság még hozzáfűzte, hogy a had-
tes tparancsnokság te rse ihez tökéletesen hozzá járu l és ké-
sőbb a szükséges erők felszabadítását megfog ja kisérteni . 

Valóban nagyon gyenge vigasz a hadtestparancsnok-
ságnak! 

Az időjárás rosszra fordult . Mindenütt eső és erős köd 
lépett fel. A hegyi útak annyira elromlottak, hogy időközön-
kint teljesen vagy részben csak málháslovakkal voltak jár-
hatók. 

Október 50-án a hadtest tel szemben levő m a j d n e m 
egész arcvonalon orosz erőt á l lapí tot tak meg. 

A változott összhelyzet következtében az I. hadsereg-
parancsnokság útasítást adott ki. amelyben a hadtest fel-
adatairól csak annyi volt, amit a l iadtes tparancsnokság már 
úgyis elrendelt. Ezért csakis azt említem röviden meg, ami az 
általános helyzetre vonatkozik. 

..A 9. hadsereg az érkező erősí tésekkel a főhatást a jobb 
szárnyra (Szurduk-Vulkárihágó) helyezi át, anélkül , hogy 
ezzel a Vöröstoronyi-szorosról és a Brassótól délre irányí-
tott támadás erélyes fo ly ta tásáról lemondana. 

Az 1. hadsereg eddigi fe lada ta továbbra is megmarad. 
Az 1. hadsereg jobb szá rnyának támadó mozdulatai az 

Ojtoz-Uz- és Trotus-völgvben m a j d csak a k k o r kezdődnek, 
amikor a kiegészítések (menetalakulatok) már be vannak 
sorolva és a kötelékek rendezve vannak . Addig az összes 
csoportok jelenlegi te rü le tükön akadá lyozzák meg az ellen-
ség előrenyomulását ." 

31-én az oroszok bezárólag Békásig már felvál tot ták az 
oláhokat. Az állások kiépítésénél, valamint tüzérségi hatá-
sukkal másképen érvényesül tek , mint elődeik. Hadifog-
lyok állításából a r r a lehetett következtetni , hogy a XXXVI 
orosz hadtest érkezőben van és a támadás megkezdődik. 

Ezen a napon végre befutot t Gyergvószentmiklósra az 
első mozdony. 



A novemberi harcok. 

November 1-én a XXI. hadtest hadosztályai a következő 
minimális csatárlétszámot muta t t ák k i : A IOMJ zászlóal j ja l 
biró 72. gyaloghadosztá lynak 8400 helyett csak 5740, a 6 
zászlóaljból álló 57. honvéd gyaloghadosztá lynak 4800 he-
lyett csak 2320 csatár ja volt, összesen tehát 6060. A hadtest 
kiterjedése több mint 70 kilométer volt. 10 méterre kb. egy 
ember, t a r t a l ék ra pedig semmi se jutot t . 

A hadtest mögött nem volt semmi más, mint az egyelőre 
a lá ja rendelt Brudermann lovashadtest, 2160 karabélvállo-
m á n y ú gyalogalakula t ta l és 2950 lovassal. 

Ezen szomorú állományviszonyok dacára, a hadtestpa-
rancsnokság bizalma a vezetésben nem ingott meg, mert a 
hadtestparancsnok, mint a budapesti 31. gyaloghadosztály 
parancsnoka, a belchatówi nehéz ütközetekben (1914 decem-
berében) ötszörös erő ellen győzelmet aratott ; a kár-
páti téli ha rcokban mint egy hadtest vezetője s ikerrel mű-
ködöt t ; 1916-ban a tiroli magas hegységben az olaszok ellen 
győzelmesen vezette hadtestét. Mindezt a hadtestnél általá-
nosan tudták. 

Ezt csak azért soroltam fel, mert a hadtest vezérkari fő-
nöke válságos órák idején azt szokta mondani : „Kegyelmes 
uramnak mindig szerencséje volt; a háborúban pedig csak 
szerencsés vezetőket lehet használni." 

A hadseregparancsnokságnak jelentettük, hogy az ellen-
ség az északi szárnyon nagyon élénk járőrszolgálatot f e j t 
k i : mindenütt állásain dolgozik és ütegeit — a nehezeket 
is — belövi. Továbbá, hogy a beérkezett oroszokon kívül, a 
hadtest egész arcvonalán még mindig vannak oláhok is. 

A szemben álló XXXVI. orosz hadtest á l lományát 25— 
28.000 lövőfegyverre kellett becsülni. Ez a hadtest a 68. gya-
log hadosztályból (5 ezreddel) és a 25. gyaloghadosztályból 
(4 ezreddel) állott. Minden ezrednek 16 százada volt, na-
gyobbrészt t e l jes á l lománnyal , 200 lövőfegyverre l századon-
ként. Ezekhez később hozzájárul t az egy-egy Don- és Terek-
kozák hadosztályból álló 111. lovas hadtest. Ezeken kívül 
több ízben a 26. orosz gyaloghadosztály részei, valamint oláh 
gyalogezredek is résztvettek a harcokban. 

A hadtest éppen leírt helyzete, a hadtes tparancsnokm ik 
a hadseregparancsnokkal, valamint a vezérkari főnökökkel 
folytatott ismételt telefonbeszélgetése folyamán, ú j r a meg 
ú j r a hangsúlyozva lett. 

Az 1. hadseregparancsnokság a XXI. hadtest valóban vál-
ságos helyzetével annyiban törődött, amennyiben intézke-
dett. hogy a helyzet és szükséglet szerint, úgy a 8. ba jor tar-



talék gyaloghadosztályt, mint a bajor 10. gyaloghadosztályt 
gyorsan a XXI. hadtest kötelékébe jut ta thassa. 

A XXI. hadtes tparancsnokságnak gondoskodnia kellet t 
a r ró l is, hogy a beérkező erősítések gyorsan k i rakha tok , 
biztosan szállásaikba vezethetők és ott megfelelően élel-
mezhetők legyenek stb. stb. 

Minthogy ezekben a nehéz napokban az ellenséges viszo-
nyoknak repülők általi földerítése nagyon fontos volt, szük-
ségesnek látszik, hogy egyetmást az időjárásról és a repülő 
felderítésről is közöljünk. 

A vigasztalan sűrű köd mely már napok óta megfeküd te 
az egész Gvergyóvidéket , hosszabb idő óta megakadályozta 
a repülők általi felderí tést . Minthogy azonban olyan napok 
is voltak, amelyeken a Gyergyó-medence felett sűrű köd, 
a f ronton pedig tiszta idő já rás volt, a hadtes tparancsnokság 
a fronton meteorologiai állomásokat rögtönzött, hogy a re-
pülőszázadot megfelelően tájékoztathassa az ellenséges olda-
lon ura lkodó időjárásról . Ez az intézkedés k i tűnően bevállt . 

November 2-án az ellenség fokozott tevékenységet fe j -
tett ki. Először járőrszolgálatát illetőleg, azután pedig tábori 
őrseinkre intézett erősebb támadások a lak jában . Egy ellensé-
ges zászlóaljat, keleti iránvból jövet, a Zsédánv-patak völ-
gyében észleltünk. Ágyútűzbe fogtuk és menekülésszerű visz-
szavonulásra kényszerí tet tük. 

A hadsereg parancsa a lap ján kiadott utasítások a két 
ba jor hadosztály gyors és kifogástalan eltolását illetőleg, 
esetleg a hadtest északi szárnyáig, sok és a legapróbb részle-
tekig menő munkát okoztak. 2-án este a két ba jor hadosztály 
mindenről tá jékozta tva volt és megtehette előzetes intézke-
déseit : a 72. és 37. gyaloghadosztály ugyancsak megtette a 
hadosztály körletén belül, az eltolódásra vonatkozó összes 
rendelkezéseit. 

Ezzel végső esetre volt valami biztosíték arra, hogy ideje-
korán erősítést szerezzünk. A hadtestparancsnokság törek-
vése most már az volt. hogy a lovashadosztálynak legalább 
egy részét megszerezze. 

November 3-án ez a kívánság teljesült. Ezen a napon az 
1. hadseregparancsnokság a hadtest alá rendelte a 3. lovas-
hadosztály részeiből alakított gvaloglövészeket. 

Erre a hadtestparancsnokság az 1. huszárezred lövészeit 
(7^0 ember Ditrón) és a 4. dsidásezred lövészeit (300 ember 
Remetén) a 72. gyaloghadosztályhoz, a 7. dsidásezred lövé-
szeit (380 ember Maroshévízen) és a 3. dragonyosezred lövé-
szeit (346 ember szintén Maroshévízen) a 37. honvéd gyalog-
hadosztályhoz osztotta be. Az útbaindí tás a lovashadtest-
parancsnoksággal egyetértve, november 4-ének 8 órá já ra lett 



megállapítva. Menetcél: Hágótőalja, illetőleg Borszék, ahol 
mint hadtest tar talék marad. 

Ez ugyan gyenge, de mégis nagy örömmel üdvözölt erő-
sítés volt. 

A nap eseményei röviden a következőkben foglalhatók 
össze: A Holló körüli csoportnak északi szárnyán folyton 
erősödő nyomás volt észrevehető. Az ellenség erősebb külö-
nítményeket és erős járőröket tolt előre, amelyek mindenütt 
támadtak és a mi (természetesen gyengébb) biztosító csapa-
tainkat visszaszorították. Az ellenség tüzérsége belőtte magát. 

A 3. lovashadtest lövészalakulata inak e r e j e (összesen 
1 "74 ember) elegendő volt ugyan a f ronton keletkező hiá-
nyok pótlására, de egy esetleges fenyegető támadás feltartóz-
ta tására gyenge volt. Ezért a hadtestparancsnokság az 1. had-
seregparancsnokságnak ú jbó l vázolta a helyzetet , hivatkoz-
va az október 24-én előterjesztett hadműveleti tervre. Ez a 
he lyze t je len tés a következő szavakkal végződött : „Véle-
ményünk szerint máris szükség lenne a ba jor hadosztályok 
ittlétére, hogy támadással keresztezzük az ellenség támadó 
mozdulatait ." 

Az érkező lövészosztályok elé vezérkar i tisztek mentek 
s a szükségletekről tá jékozódtak. Kézigránátokat kellett ki-
utalni, mert a lövészeknek nem volt. A legénység nagy ré-
sze nem volt k iképezve a kézigránátdobásban. 

Hogy ezek az osztagok a hegységben használhatók le-
gyenek . különböző szükségletek kielégítéséről kellett gon-
doskodni; így málháslovak beosztásáról, főzőládák kiutalá-
sáról. a féli felszerelés kiegészítéséről stb. Az, hogy a lövé-
szek kiképzése megfelelő volt-e, egyelőre nyilt kérdés 
marad . 

November 4. 

November 4-e elsőrangú kr i t ikus nap volt. x4 hadtest-
parancsnokságnál t isztában voltak azzal, hogy ha ez a nap 
szerencsésen elmúlik, az 1700 főnyi lövész harcbavetésének 
lehetőségével legalább a legrosszabból kilábol a hadtest. 

Az ellenségnek még mindig több mint háromszoros ereje, 
nem okozott különösebb gondot a hadtes tparancsnokság-
nak. Hogy azonban döntő e redményt érhessen el, még több 
erősítésre volt szükség. 

A hadtestparancsnok eltökélte, hogy ha erősítések 
érkeznének is, semilyen esemény által nem engedi magát 
a rendelkezésre álló erősítések szétforgácsolására. vagy 
ezek cseppenkint i fe lhasználására indít tatni . 

A hadtes tparancsnokot az a meggyőződés hatotta át, 
hogy e redmény csak az erők egységes latbavetésével érhető 



el. Bármilyen egyszerűnek látszik ez az alapelv, a világhá-
ború tör ténete mindenképpen b izonyí t ja , hogy a lkalmazása 
felette nehéz. Tátongó hiányok kitöltésének szükséges volta 
rendesen szétszakít ja a kötelékeket. 

Annál lélekemelőbb, hogy itt i skolapéldá já t l á t h a t j u k 
annak, hogy egy parancsnokság, melynél sem idegesség, 
sem kicsinyesség, sem belső súrlódás nem létezett, melynél 
mindenki a másik e re jé t s ezáltal s a j á t e re j é t fokozza, ho-
gyan volt már kezdettől fogva eltökélve, szükségben és ve-
szélyben, a helyes i r ány követésére. Ez a parancsnokság 
minden kedvezőtlen eseménnyel dacolva, az erők egységes 
harcba vetéséhez az összes következő napokon tényleg ra-
gaszkodott, míg a vezető le lkében lakozó, mindenki által 
előrelátott e redmény m a j d n e m mathemat ika i pontossággal 
be nem következett . 

* 

* * 

A november 4-én bekövetkezett első események ideje 
alatt Frigyes főherceg, hadseregfőparancsnok, valamint az í . 
hadsereg parancsnoka a hadtes tparancsnokságnál Alfalun 
időzött. 

A hadtest helyzetéről tör tént előadás után, Ő cs. és kir . 
fensége jóváhagyta a hadtestparancsnok összes nézeteit 
és értesítette, hogy végre s ikerül t a b a j o r 10. hadosztály 
alárendelését kieszközölnie és hogy, a Tölgyesre i rányuló 
lökéshez, a hadtest rendelkezésére fogja bocsáttatni. 

A november 4-i harcok eredménye a hadtestparancsnok-
ságnak az 1. hadseregparancsnoksághoz intézett következő 
jelentéséből tűnik ki: 

„Az ellenség tegnap és ma megkezdette támadásait . Cél-
jai a hadosztály szárnyai. Az ellenség helyenként és időkö-
zönként a mienket meghaladó erőt vet átkarolás szándékával 
a harcba és ezzel, gyengébb állásainkkal szemben, eredményt 
ér el. Bitca Arsunilort az ellenség elfoglalta, Zsedány h. szin-
tén az ellenség bir tokában van. 

A repülő felderítés nagy valószínűséggel további erők 
közeledésére enged következtetni a hágók felé. 

Az ellenség a mi részünkről ismételten tervezett és a ján-
lott kezdeményezést magáévá tette. Ennek megzavarását 
vagy megakadályozását a rendelkezésre álló erő nem en-
gedi. A hadtesttartalékokat (lövészosztályokat) a hadosztá-
lyoknak kellett támogatás céljából átengedni. 

Ha az ellenség fo ly ta t ja tevékenységét, a jelenlegi erő-
viszonyok mellett további eredményre számíthat. Ennek a 
helyzetnek gyökeres megváltoztatása végett ké r jük a had-
test számára egy olyan csapattest kiutalását, amelynek segít-
Hadtörténelmi Köz lemények — III—IV. Ifi 



»égével erőteljes lökés válik lehetővé. Evégből ú j ra a Putna-
völgytől nyugat ra fekvő területet javasolom. 

Ha az a terv, hogy a hadtest arcvonalának egy részét a 
Brudermann-lovashadtest vegye át, akkor erre csakis a bél-
bori szárny egyik szakasza jöhetne számításba." 

A hadtestparancsnokság vezetőtevékenysége 4-én főkép-
pen az volt, hogy egyes visszaszorított részek hátrálását le-
hetőleg korlátozza. A csekély tartalékok, amelyekkel a had-
testparancsnokság a válságos napon rendelkezett (3. lovas-
hadosztály 1700 lövésze) teherautón azonnal és még elég jó-
kor a hadosztályokhoz jutot tak. 

Az 1. hadseregparancsnokság még aznap délután a had-
test alá rendelte a 3. lovashadosztály eddig oda nem útalt ré-
szeit, amelyek köziil egyiik-másik még csak napok múlva ra-
kódott ki Maroshévizen. Egyelőre ezek közül csak 620 ember 
és 2 gépfegyver állott rendelkezésre. 

Végre délután 10 óra 30 perckor az 1. hadseregparancs-
nokságtól értesítés érkezett, hogy a ba jo r 10. hadosztály, 
mint a Heeresfrontkommando tartaléka, azonnal a Ditró. 
Várhegy, Remete körüli területre, tehát azon területre indul, 
ahol a főösszekötővonal a Putna-nyeregről Tölgyesre visz. 

Most már a hadtestparancsnokság végre remélhette, hogy 
ennek a támadásra szánt hadosztálynak teljes megérkezése 
és készenlétbe helyezése után, döntésre kerül a sor. Addig 
azonban ki kellett tartani. És ez nem volt könnyű dolog! 

A hangulat a hadtestparancsnokságnál az ütközet nap-
jának esti óráiban bizalommal teljes volt, ami úgy a hadtest 
szerveire, mint az alárendelt parancsnokságokra jótékony 
hajtással volt. 

Ennek tuda tában a liadtestparancsnokság a két hadosz-
tály által 5-ére a jánlot t és megokoltnak látszó visszahelye-
zéseket megengedte. Ha a hadtestparancsnokság egyrészről 
az ellenség nyomásának a vezetés szempontjából rugékonyan 
engedett is, mégis szükségesnek mutatkozott , hogy az alá-
rendelt vezetőknél és csapatoknál megakadályozza annak a 
téves hitnek keletkezését, hogy a fennálló nehéz helyzetben 
a visszavonulás folytatólagosan szükséges jelenség. 

Ezért a hadosztályoknak megparancsolta: „A feladat a 
régi. Az állások megtartását minden eszközzel támogassa. A 
tüzérség leggyorsabban és leghatásosabban alkalmazkodjék 
az ú j helyzethez." 

November 5-én tiszta, hideg nap, az útak, minthogy 
kőkeményre vannak fagyva, nagyon jól használhatók. 

A legfontosabb és döntő pillanat azon nehéz órákban, 
amelyeken a hadtest éppen átesett, ez volt: „A ba jor 10. 
hadosztály tervszerűen megérkezik. Délután az összes gya-
log-zászlóaljak itt vannak. Eovasítottak és járművek mene-



telnek. Terv: Az 1. hadseregparancsnokságnak annak ide-
jén a jánlot t lökést Tölgyesre immár végreha j t juk ." 

Ezzel kezdődnek ezen a napon a feljegyzések a nap-
lóban. 

Ezalatt a fronton nem játszódtak le kedvező események. 
A Zsedány-h. elvesztése után. a 72. gyaloghadosztály Bar-
wick-csoport jának vissza kellett vonulnia a Lapos-havas sar-
kára, ami sikerült is anélkül, hogy az ellenség kellemetlen-
kedett volna, A Szabó-esoportnál azonban egészen más volt 
a helyzet. 

A 95/V. zászlóaljat áttörte és legnagyobbrészt elfogta 
az ellenség, a 63 A III. zászlóaljat szétugrasztotta és ezzel 
Szabó jobbszárnya megsemmisült. A Szabó-csoportot tehát 
vissza kellett venni egész 1168—1020 Somlyó p. Sarka-
Piciorul cu Paltinis vonalig, hogy ezen csoport jobb szárnya 
a Paltinis tetőn álló 4. dsidás lövészosztályhoz csatlakozzék. 

A 72. gyaloghadosztály balszárnya a bajor 10. gyalog-
hadosztály kezdődő felvonulása következtében, rövid idő 
múlva erősítésre úgyis számíthatott . 

A 37. honvéd gyaloghadosztálynál az 1235 magaslaton, 
kb . 2 km-re nyugatra a Bitca Arsunilortól. a megérkezett 
7. dsidás lövészosztályt a sötétben két támadás érte. Azonban 
csak a harmadik hajnal i támadás kényszerítette a lövésze-
ket a Tiblesul m-e. magaslatra való visszavonulásra. A Holló-
csoportnak két ellentámadása az ellenség által megszállt 
a Bitca Arsunilortól nyugat ra emelkedő magaslatra nem jár t 
sikerrel és a Corbolui magaslatra volt kénytelen vissza-
vonulni. 

Az ellenségről alkotott általános benyomás az volt, hogy 
a támadószándék egyes frontrészek ellen még meg van és 
úgylátszik, hogy az ellenség a Barwick- és Szabó-csoport kö-
zött akar áttörni. A hadifoglyoktól kapott különféle értesü-
lésekből is, küszöbön álló orosz támadásra lehetett következ-
tetni. A hadtest északi szárnyával szemben erősebb orosz 
nyomás vált érezhetővé. Az a veszély, hogy ezt a szárnyat 
benyomják , mindig t isztábban lett észrevehető. 

Mialatt a fronton a nap folyamán ez az aggasztó hely-
zet kifejlődött , megérkezett az I. hadseregparancsnokság kö-
vetkező várt parancsa: 

„A bajor 10. gyaloghadosztályt a XXI. hadtest alá ren-
delem. Tölgyes és a falu mindkét oldalán elterülő magaslatok 
elfoglalása végett. A hadosztályt egység'esen állítsa harcba." 

Az előkészületek azonnal kezdődjenek, hogy a támadás 
minél elébb megtörténhessék. A kifürkészés feltűnés nélkül 
történjék, nehogy az erősítések tervezett harcbavetése idő 
előtt ki tudódjék. Az ellenség megtámadása tehát meglepetés-



szerű legyen. Gondoskodni kell róla, hogy a szomszéd cso-
portok kifogástalanul támogassák a támadást . 

A támadás befejezése u tán a 10. gyaloghadosztály nem 
hagyható meg a XXI. hadtest szakaszán; ennélfogva az el-
foglalt állások műszaki megerősítését azonnal elő kell készí-
teni. A XXI. hadtesthez a hadseregparancsnoksághoz beosz-
tott Watzdorf őrnagyot rendelem összekötőtisztül, aki mint 
a Heeresfrontkommando híradó tisztje is, ennek közvetlenül 
tartozik jelentést tenni. 

A fenti parancsnak az a mondata, hogy: „egységesen 
állítsa harcba ', a hadtestparancsnokság törzsénél nagy örö-
möt okozott. Az 1. hadsereg ezzel azt a tervet hagyta jóvá, 
melyet a hadtestparancsnokság már október 24-én Randa 
vezérkari alezredesnek kifej tet t . 

Este megérkezett a 10. gyaloghadosztály, amely 3 gya-
logezredből (5—3 zászlóaljjal), bőséges géppuskás csoportok-
ból, 9 ágyús- 3 tarackos ütegből (4—4 löveggel), továbbá ne-
héz, közepes és könnyű aknavetőkből állott. A 16. ezred két 
zászlóalja Bélbortól északra a XI. hadtestnél volt. 

A 10. gy aloghadosztály parancsnokát — Burghardt tá-
bornokot — a hadtestparancsnok személyesen és kimerítően 
tá jékoztat ta , úgy a hadtest helyzetéről, mint a 10. gyalog-
hadosztályra háramló feladatokról és a következő írott pa-
rancsot adta át neki, mely a fent említett hadseregTendelke-
zés kiegészítéséül szolgált: 

1. A helyzettel számolva, minél előbb meg akarom indí-
tani a támadást . Kívánatos lenne november 7-én meg-
kezdeni. 

A hadosztály jelentse, hogy az előkészületek addig befe-
jezhetők-e? Ellenkező esetben jelentse a lehető legkorábbi 
időpontot, melyet akkor látok elérkezettnek, amikor a gép-
puskák és a meredektüzű tüzérség megérkeztek és tüzelésre 
készen állanak. Ez előreláthatóan november 8-ig elérhető. 

2. A hadosztály főerejével Nagyrész t.-1368 Fagycel 1380 
területén, egy-egy csoporttal Melegmező sarkánál és az 1350 
magaslaton Nagyrész t.-től északkeletre készen álljon, hogy 
Batca rotundán át a Bistriciaoravölgyig végrehajthassa a 
lökést. 

3. Az előcsapatok még 5-én gondoskodjanak az említett 
területek biztosításáról. 

4. Két hegyi üteg és a hadosztály rendelkezésére 
áll: ezek közül a ^ -nek 6-ának delétől kezdve Közrész t-nél 
kb. 9 kmre Borszéktől északnyugatra, az ^ . n e k pedig 6-án 
Ditrón kell állnia. 



A 37. és 72. hadosztály tüzérségének közreműködése a 
támadás területén, az ottani javaslatok beérkezése után, 
lehetőleg kiadósan fog alakulni ós pontosan szabályoztatik. 

5. Anyagi segítség és kiútalások iránti kérelmeknek, 
amennyiben még nincsenek fo lyamatban és ezeknek meg-
felelni valamiképpen lehetséges, a hadtestparancsnokság 
eleget fog tenni. 

A 10. gyaloghadosztály hiányzó két zászlóalja a 7. had-
seregből már ú tban van. Megérkezésük ideje a lökés megkez-
dését semmiképen se befolyásolja. 

6. Ezen pontokra adott válasz után, amelynek beérke-
zésére minél előbb számítok, megteszem a további részleges 
rendelkezéseket." 

A 10. gyaloghadosztály két zászlóalja tárgyában, amely 
a 7. hadsereg körletében, a XI. hadtestnél volt, két sürgöny 
érkezett, még pedig az 1. hadsereg parancsnokságától. A 16. 
gyalogezred két zászlóalja előreláthatóan 8-án délben 
Dragoiosáról Bélborba indul. Ot tani élelmezéséről és el-
helyezéséről a XXT. hadtest gondoskodjék. A zászlóaljakat 
azután a 10. gyaloghadosztályhoz juttassa. 

A XI. hadtestparancsnokság hasonló sürgönyt küldöt t a 
XXI. hadtestparancsnokságnak. 

A 8. ba jor gyaloghadosztálytól, amelynek még előbbi ki-
merítő parancsa volt a XXT. hadtesthez való esetleges útba-
indítás előkészítését illetőleg a következő sürgöny érkezett : 

A hosszú út miatt, az 1. hadsereg parancsnoksága a 
gyalogoló részeknek még egy menetnapot adott. 

Megérkezésük tehát este 8 óra előtt nem volt lehetséges. 

November 6. 

..A hadtest általános helyzete — mint azt a napló mondja 
nem volt rózsás. Ot t ahol a front mögött erősítések van-

nak — a 37. és 72. gyaloghadosztály között, ahol a bajorok 
felvonulnak — az ellenség nem támad; ahol gyengék va-
gyunk és nem segíthetünk magunkon, ott támad." 

A hadtestparancsnok mindamellett állhatatosan megma-
radt elhatározásánál, hogy a 10. gyaloghadosztályt nem erő-
sítésül. hanem zártan, mint támadóerőt használ ja fel. 

Események: A csapatok az ú j állásokat az éjszaka folya 
mán elfoglalták. A 6-ára virradó éjjelen az ellenség nem za-
vart bennünket . Reggel a 72. gyaloghadosztály jobb szárnya 
ellen erős támadás indult, mely miatt ezt a szárnyat vissza 
kellett húzni. Ugyanakkor a Holló-csoportot (Adorján) három 
heves támadás érte, de mind a három az ellenség véres visz-
szaverósével végződött. Délfelé különféle hadifogolyvallomá-



sokból értesültünk, hogy Tölgyesre és környékére két gyalog-
hadosztály érkezett, amelyek a következő reggel a Pwtna-
völgy mindkét oldalán fognak támadni. 

Délután a Bistriciaora-völgyből északra és nyugat ra 
ú j a b b erős támadás indult, nagy iövegtűzzel az Adorján-cso-
port bal szárnya ellen, amely mindezek ellenére csak egyes 
részeit volt kénytelen este visszavonni. 

A hadtest helyzete annyiban volt kedvező, hogy 7-én 
már csak a f ront lehető megtartása játszott szerepet, hogy 
azután 8-án az egységes lökést a biztos siker reményében 
végre lehessen haj tani . 

A hősies harcok, melyeket 6-án a 37. honvédgyalog-
hadosztály részei vívtak, a hadtestparancsnokot arra indí-
tották. hogy még aznap este a 37. honvéd gyaloghadosztály-
hoz és a 72. gyaloghadosztályhoz a következő parancsot 
intézze: 

„A 37. honvéd gyaloghadosztály Adorján-csoport jának 
bal szárnyán álló csapatok ma a tüzérség által kitűnően tá-
mogatva, a fölösszámú ellenség három támadását teljesen 
visszaverték. 

A résztvevő vezetőknek és a legénységnek bátor és áll-
hatatos magatar tásáért köszönetemet fejezem ki. 

Ez a példa legjobban muta t j a , hogy egy gyenge csapat 
is, amely katonai becsületére ad valamit és fegyverében 
bízik, számbelileg erősebb ellenséggel szemben is biztonság-
gal teljesítheti azt a feladatát , hogy egy talpalattnyi hazai 
földet se enged elveszni. Elvárom a hadtest összes vezetőitől 
és katonáitól, hogy ez a szép példa őket is mindenütt és min-
den alkalomkor hasonló tettek végreha jtására buzdítsa." 

A hadtest vezérkari főnöke este megvitatta a helyzetet 
a hadsereg vezérkari főnökével és elérte azt, hogy az utóbbi 
megfontolás tárgyává tette a hadtestnek a 10. lovashadosz-
tály egyes részeivel történő megerősítését. Ennek következ-
ménye az volt. hogy már este 9 órakor az 1. hadseregparancs-
nokságtól telefonértesítés érkezett, mely szerint a 10. lovas-
hadosztály lövészdandárát és egy7 ütegét a hadtest Barwik-
csoport jának rendelkezésére bocsát ja és a leggyorsabban a 
Gyilkostóhoz kiildi. Ennek a lovashadosztálynak maradéká-
ból hadseregtartalék lesz Gyergyó Szt. Miklósnál. A lovas 
hadtestparancsnokság ezzel feloszlik. 

A ba jor 10. gyaloghadosztály parancsnoksága, a m e l y n e k 
a megbeszélés alkalmával a hadtestparancsnok megparan-
csolta, hogy támadási parancsának megszerkesztése előtt,, 
személyesen terepszemlét tartson, már 6-án intézkedhetett a 
8-án végrehaj tandó lökés alapvető rendelkezései dolgában. 

Mindkét rendelkezés, a hadtestparancsnok s z e m é l y e s . 



befolyása és a hadosztályparancsnok által tartott terep-
szemle, a legnagyobb előnnyel járt . Ezek olyan rendelkezé-
sek, melyeket, ha a viszonyok megengedik, sohasem szabad 
elmulasztani. 

A megtartott terepszemle után, 6-án estefelé, a ba jor 10. 
gyaloghadosztály parancsnoka jelentette, hogy a legszüksé-
gesebb támadási előkészületek 7-ig be nem fejezhetők, to-
vábbá, hogy akkor se lehet a legnagyobb erőfeszítéssel és az 
összes eszközök kihasználásával se arra számítani, hogy a 
hadosztály összes meredektüzű ágyúi közreműködésre ké-
szen á l l janak. 

Ehhez a jelentéshez a 7-ére kiadott hadosztályparancs 
volt mellékelve, azzal a megjegyzéssel, hogy a 72. hadosz-
tály és a 37. honvéd gyaloghadosztály tüzérségének közre-
működését illetőleg, a javaslatot ma jd csak a befejezett hír-
szerzés u tán terjeszti elő. Ennek a közreműködésnek fő-
szempontját a hadosztályparancs tartalmazza. 

A ba jor 10. gyaloghadosztály által 6-án kiadott tiszta és 
szabatos parancs leglényegesebb tar ta lma ez: 

„A hadosztály 7-én fo ly ta t ja előkészítő mozdulatait , va-
lamint a hírszerzést, a 8-án kezdődő támadáshoz. 

Üjból útalok arra. hogy az ellenség a német csapatok 
jelenlétét a támadás megkezdéséig meg ne tud ja . Sisakban 
mutatkozni nem szabad! Óvatosság a felvonulásnál! Tábor-
tüzek, valamint erősen füstölgő tűzhelyek tilosak. 

A 6. tartalék-gyalogezred a % 23. sz. útászszázaddal, 
esti 7 órától a Piciorul eu Paltinultól nyugatra , a 1177—1141 
Putna i rányában való támadásra készen áll. 

A 8. tartalék-gyalogezred és a 16. gyalogezred egy 
zászlóalja a 20. gyalogdandár parancsnoksága alatt, befe-
jezte felvonulását Nagyrész t. (1368)—1350 vonaltól nyu-
gatra. 

A készenlét területét 8-án reggeli szürkületkor, a hegy-
gerincen 1328 ponttól északra és délre támadásra Bacta ro-
tundán át Obcina i rányában ki kell kutatni . 

Hadosztály tartalék: a 6. tartalék gyalogezred II. zászló-
a l ja és V3 útászszázad. 10 kerékpáros század és lovasszázad 
Csengellérnél. A tüzérség kiilön utasítás szerint vonul fel. 

A Laporte-tűzércsoport: Nagyrész t. tá jékán, 1 nehéz ta-
rackos-, 2 tábori ágyús-, 2 hegyi üteggel. 

A Granich-tűzércsoport: (2 nehéz tarackos-, 2 tábori 
ágyúsüteg) és a Szabó-csoport tüzérsége, a Putna-nyereg 
területén és tőle délre. 

Az összes ütegek reggel 8 órára tüzelésre készen állja-
nak. A nehéz tarackok belövése 7-én nem engedhető meg. A 
37. honvéd gyaloghadosztály tüzérsége Holló vidékéről támo-



gatni fogja a támadást a Batca rotundára. Ehhez a parancs-
hoz egy a kölcsönös helyzetet 5-én este mutató vázlat volt 
mellékelve, ezzel a megjegyzéssel: Az ellenség Szabó ezredes-
nek a Putnavölgy mindkét oldalán álló osztályait megtá-
madta és visszaszorította; a támadás folytatásával számolni 
kell. A Szabó-csoportnak a Paltinis magaslati vonalat (1339) 
—1168—1020, ha lehetséges; a Vithavas (1589)—1390 — Hágó-
tőal ja vonalat pedig feltétlenül tartania kell. (A hadtest-
parancsnokság utasítása szerint.) 

A 37. honvéd gyaloghadosztály és a 72. gyaloghadosz-
tály megkapta a hadtestparancsnokságtól a szükséges paran-
csokat, hogy miként viselkedjék a 10. ba jor hadosztály tá-
madása alkalmával. A legfontosabb mozzanatokat csak ve-
zérszavakban idézem: 

„A Batca rotundára intézendő támadásra mind a három 
hadosztály előkészíti a tüzelést. A Szabó-tíízércsoportot a 10. 
gyaloghadosztály alá rendelem. 

A legfontosabb az, hogy a 10. gyaloghadosztályhoz csat-
lakozó gyalogsági szárnyak, a támadó hadosztály előnyomu-
lásának érdekében mindent megtegyenek és az ellenséget 
legalább is rögzítsék maguk előtt. 

A Szabó-csoport ^ ./62. zászlóalját a 10. gyaloghadosz-
tállyal egyetértve, este 7 óra felé német csapatok vá l t ják fel 
Ezt a zászlóaljat a Szabó-csoport jobb szárnyának megerősí-
tésére kell felhasználni." 

November 7. A napló ezt a napot így jellemzi: „Ma a 
frontot tar tani kell. Holnap mi támadunk, akkor pedig min-
den máskép lesz. " 

A nap eseményei, noha a készenálló csapatoknak lega-
lább részben való harcbavetését kívánatossá, sőt sokszor na-
gyon is szükségessé tették volna, nem tudták megingatni, a 
hadtestparancsnok elhatározását és akaratát , mely szerint 
csakis egységesen akar t támadni. Az 1. hadsereg parancsnok-
ságához intézett jelentések, amelyek a csapatoknak több he-
lyen történt hátrálásáról és az északi szárnyat fenyegető ve-
szélyről szóltak, azon következménnyel jár tak, hogy a had-
seregparancsnok a hadtestparancsnokot személyes megbeszé-
lés végett, a távbeszélőhöz rendelte. Arról akar ta meggyőzni, 
hogy a front sok részén észlelhető aggályos hátrálás az ú j 
csapatok egyes részeinek harcbavetését tanácsossá tenné. 
Ezen a téren a két parancsnok nézetei eltérőek voltak. Ebből 
heves szóváltás támadt , mely azzal végződött, hogy a had-
testparancsnok teljesen szabad kezet kapott az a lá ja rendelt 
csapatok felhasználására. 

A nap eseményei a 72. gyalog hadosztálynál. A hadosz-
tály jobb szárnyával szemben az ellenség nem volt különösen 



tevékeny, azonban tekintélyes erő nyomult előre, Balasa nyaka 
irányából a magaslatokon át délfelé. A Szabó-csoportnál a 4. 
dsidás ezred lövész osztagát Paltinisen átkarolva megtámad-
ták és először a Somloy p. (890)-ra kényszerítették vissza-
vonulni. Azután Vithavasnál há t rább kellett húzni. A Palti-
nistől keletre levő 1. huszár ezred lövészosztagát, amelynek 
szárnya és háta volt veszélyben, sietősen Laposfejére kellett 
visszarendelni. A 10. lovas hadosztály lövész osztaga, az üteg-
gel együtt, továbbá a 4. dsidás és az 1. huszárezred lövész-
osztagai, utasítást kaptak, hogy Vithavas-Laposfeje hatalmas 
gerincét védelmezzék. 

57. honvédgyaloghadosztály. Az Adorján-csoport ellen 
tegnap este megkezdett támadás ma nagy eréllyel tovább 
folyt, úgy, hogy a csoport csapatait a Korhant-Corbolin vo-
nalig vissza kellett vonni. Veszteség kb. 550 ember. Az Ador-
ján-csopoTttól északra Raissky dsidás-alezredes alatt ú j j á ala-
kított csoport (2 zászlóalj honvéd, a 7 dsidás ezred lövészei és 
a 3. dragonyos ezred lovasosztályának egyes részei), mely 
reggel a Tilbesul mr.-tól déli i rányba nyúló lejtős hátat a 
Bistriciaora-völgyig, azután az ettől nyugotra eső tetőket 
megszállva tartotta, egy erőteljes északra átkaroló támadás és 
a Bélbor-csoport áttörése következtében, kénytelen volt az 
eredetileg keleti i rányú arcvonalat északira átváltoztatni. 
Ellenséges behatás alatt, nehéz hegyividéken, bizony nagyon 
nehéz mozdulat. 

Bélbor felé a nap folyamán 3 oldalról mindig növekvő 
támadás fej lődött ; erős lovasság is észlelhető volt, úgy, hogy 
a hadtest északi szárnyát komoly veszedelem fenyegette. 

Az ellenség most leírt sikere és a hősiesen küzdő csapa-
toknak többnyire veszteséges harcok árán a nap folyamán 
kikényszerített visszavonulása ellenére, a hadtestparancsnok 
azon elhatározásánál maradt , hogy a 10. gyaloghadosztály 
egyetlen emberét sem veti harcba erősítés céljából. ' 

Ezt az elhatározást az 1. hadseregparancsnoksággal ab-
ban a pi l lanatban közölte, midőn az orosz III . lovas hadtest 
Bélbornál az áttörést megkísérelte és a XXI. hadtestparancs-
noksághoz olyan hírek érkeztek, hogy az ellenséges lovasság 
már Maroshévizén van. Ez a hír, szerencsére, a valóságnak 
nem felelt meg. 

A korábbi elhatározáshoz való szilárd ragaszkodás hozta 
meg a hadtestnek a győzelmet. 

Most még egy a hadtestparancsnokságnál 7-én felvető-
dött hadműveleti taktikai kérdést szeretnék szóvátenni, mert 
egy érdekes, történelmi alapon álló, megbeszélés a lap ja le-
hetne. 

Mint már előbb említettem, november 5-én a XI. hadtest 



értesítette a hadtestparancsnokságot, hogy a ba jor 16. gyalog-
ezred két zászlóalja a 8-án Bélborra érkezik, a XXI. hadtest 
rendelkezésére. 

A 37. honvéd gyaloghadosztály 7-i helyzete és a hadtest-
parancsnok 8-i szándéka folytán, a két zászlóalj menetének 
szabályozása vált szükségessé. 

Ugyanis két lehetőség volt. Vagy közvetlenül Bélborra, 
vagy a M. Vamanulon át a Bélbor felé törekvő lovasság há-
tába i rány í t juk a két zászlóaljat. 

Az első felfogás vezérelte a hadtest vezérkari főnökét, a 
XI. hadtesthez intézett távirat fogalmazásánál: 

„Felkérem, hogy a 16. gyalogezred két zászlóaljának me-
netét akként szabályozza, hogy még 8-án délelőtt Bélbort el-
ér jék és az ottani parancsnokkal , Benczúr alezredessel, tüs-
tént érintkezzenek. Minthogy az ellenség biztosítékainkat a 
Piatra-Luparu-M. Vamanul vonalra szorítja, a zászlóaljak-
nak harci menetben kell jönniök. Ha a közvetlen útat (Dra-
goioasa-Bélbor) az ellenség elzárta volna, nyugatra kell le-
térni. A Szék p. völgyének északi szélét a 964 magaslati pont-
nál, ezen vonal elzárása céljából, feltétlenül el kell érni. 

Hadműveleti szempontból tüntető tüzelést kérünk a Xi. 
hadtest déli szárnyán 8-án 7 óra 30 perctől délig. A rendelke-
zésekről minél előbb értesítést kérek." 

A 37. honvédhadosztályt hasonlóképpen értesítettük az-
zal a megjegyzéssel, hogy a két zászlóalj menetére vonatkozó 
híreket mindig közvetlenül a hadtestparancsnokságnak 
jelentse. 

Minthogy a hadtestparancsnok távol volt, az iigv nagyon 
sürgős volta miatt ezen sürgönyöket mindjár t el is küldötték. 
A hadtestparancsnok visszatérve, utólag jóváhagyta ugyan 
ezen sürgönyöket, de azt a véleményét nyilvánította, hogy 
mindkét zászlóaljat a M. Vamanulon át. a bélbori ellenség 
há tába kellett volna irányítani . 

Nem szólva mindkét megoldás harcászati-hadműveleti 
érdekességéről, mert mindkettő mellett és ellen sok érv és el-
lenérv szól. nagyon érdekes látni, hogy a nézeteltérés a törzs-
nél uralkodó szerencsés viszonyt legkevésbbé sem zavarta 
meg, és a parancsnok, kitől távol állott a már egyszer elkül-
dött sürgönyök utólagos megváltoztatása, az összes később 
kiadott fogalmazványokat , melyek ebben a tovaszövődő ügy-
ben elő lettek terjesztve, kizárólag vezérkari főnökének már 
egyszer jóváhagyott ál láspontjából Ítélte meg, nehogy a 
parancsolás annyira szükséges egységessége valamiképpen 
megzavartassék. 

A vezérkari főnök, akinek úgyszólván életfeltétele volt 
parancsnokának sikere, ennek távollétében nem vállalhatott 



nagyobb kockázatot és azért határozta el magát a kevésbbé 
veszélyes, de a helyzetnek teljesen megfelelő ál láspontra és 
ezt az idő rövidsége miatt mégis valósította. 

A hadtestparancsnok, mint főfelelős, a vakmerőbb tervet 
akar ta és meg is tudta volna valósítani. Ő vállalhatta volna 
a kockázatot. Azt akarta , hogy a két zászlóalj ne ereszked-
jék le az Alusinul magaslatról (1440) Dragaiosatól délre a bél-
bori medencébe, hanem hatoljon előre azon a gerincen, mely 
az Alusinulról a M. Yamanul—Piciorul Lapa run át délre 
húzódik. 

Anélkül, hogy azon érdekes részleteknek tárgyalásába 
bocsátkoznám, melyek a két zászlóalj Bélborra indulásával 
függenek össze, csak azt akarom megemlíteni, hogy a XI. 
hadtest egy hegyi üteget és egy osztrák-magyar géppuskás 
osztagot rendelt a bajorok alá és a 37, honvéd gyaloghadosz-
tályparancsnokságát megbízta, hogy a bajorok szárnyának 
védelme céljából a M. Vamanult foglalja el. Egyidejűleg a 
XI. hadtestnek nyugati i rányban, a 11. lovas hadosztálynak 
a M. Yamanultól északra, nyugati i rányban, Gludului ra tün-
tetnie kell. 

A Benczúr-csoport, amely Bélbor mellett volt, ezen a te 
riileten nagyon fel volt aprózva, egyes részei a Bélbortól 
délre eső magaslatokra, mások ettől a helységtől nyugat felé 
vonultak vissza, úgy, hogy sem a 37. honvéd gyaloghadosz-
tály. sem a hadtestparancsnokság nem tudott tiszta képet al-
kotni magának erről a csoportról. A 7-én este fennállott való-
színű helyzet a 4. vázlatból látható. 

7-én délután 6 órakor az 1. hadsereg parancsnokságától 
azon értesítés érkezett, hogy a ba jor 8. tartalék-hadosztály 
november 8-án, a Brassó mellett lévő részekkel (5 zászlóalj 
és a tüzérség zöme) Szalamisz—Maroshévíz területén — tehát 
a XXÍ. hadtest északi szárnya mögött — mint a Heeresfront-
kommando tartaléka, gyűlik össze: továbbá, hogy a 10. lovas 
hadosztály lovasdandára 8-án délelőtt 9 órakor Ditrótól köz-
vetlenül keletre, mint hadseregtartalék készen álljon. 

A bajor 10. gyaloghadosztálytól 7-én délután 3 óra 30 
perckor érkezett meg a javaslat a XX 1. hadtest hadosztályai-
nak közreműködését illetőleg. 

A hadtestparancsnokság az említett javaslat a l ap ján dél-
után 4 órakor a 72. és a 37. hadosztályhoz, valamint a bajor 
10. gyaloghadosztályhoz a következő egybehangzó sürgönyt 
küldötte: 

.,10. ba jor hadosztály holnap, 8-án támad. Mindenekelőtt 
Batca rotunda, M. Obcina, Batca Denulinor terület elfoglalá-
sát tervezem." 

A közreműködésre ezt rendelem el: 



I.. 5Í7. honvéd gyaloghadosztály. 
1. Biztosítja a 10. hadosztály bal szárnyát és leköti az el-

lenséget. Ezen célból 1189 illetőleg 1153 ellen, a tüzérség élénk 
támogatásával, előre kell nyomulnia. Kezdete holnap reggel 
8 órakor. Korhantnak biztosítva kell maradnia. 

2. A tüzérség megakadályozza, hogy az ellenség holnap 
délelőttől kezdve Singerosa—Baraszó vidékéről ú j abb erőt 
hozzon a 10. hadosztály bal szárnya ellen. 

3. A 10. hadosztályt valamennyi számbavehető iiteg tüze 
támogassa, még pedig: 

a) Batea rotunda északi részére 40 percig: 
b) 1034 magaslatra. Kezdetéről és tartamáról a 10. had-

osztály a 37. honvéd hadosztályt közvetlenül értesíti: 
c) Valamennyi elérhető ellenséges üteg lekötése, ame-

lyek a 10. hadosztály ellen működhetnek. (A legkeletibb kb. 
1.5 km-re lenne a 664 magaslattól.) 

II.. 72. gyaloghadosztály. 
1. A Szabó-csoportot ma este 6 órától kezdve harcászati-

lag a 10. hadosztály alá rendelem. 
2. Az ellenség előrehatolását, Paltinis t. felől meg kell 

akadályozni, ha az újramegszállás nem sikerülne. Ha sikerül, 
akkor holnap délben 1292 felé kell előrenyomulni. 

3. A Zsedanv t. völgy elzárása ellenséges eltolódások 
meggátlása céljából, további intézkedésig a hadosztály ott 
tevékenykedő egész tüzérségének főfeladata. 

Hogy képet n y ú j t s a k arról, hogy a 10. bajor hadosztály 
hogyan ha j to t ta végre a hadtest parancsait , szószerint közlöm 
a hadosztály rendelkezését: 

1. Az ellenség ma a 72. hadosztály bal szárnyát a Lapos-
tető—Vithavas—1 168 pont közötti vonalra szorította vissza. 

A hadosztály arcvonala előtt és a 37. honvéd hadosztály 
jobb szárnyán a helyzetben nem állott be lényeges változás. 

2. A Szabó-csoportot a hadosztály alá rendelték. Ennek 
az ellenség további előrenyomulását Paltinistól a Putna-
völgy felé feltétlenül meg kell akadályoznia, és a 7-ről 8-ára 
virradó éjjel Somlyópataktól keletre állásba kerülő ütegeket 
kell fedeznie. Ezen célból a Vithavas — 890 pont — 1168 pont 
vonal feltétlenül tar tandó. 

3. A Szabó-csoportnak ezt a ténykedését Gramich ezre-
des tűzércsoportja és a 72. hadosztály tíizérsége támogatja. 
Ennek 5 iitege 8-án reggel a Lapostető—Vithavas vonalon 
fog állani. A bajor 6. gvalogezred egy századát és 6 gépfegy-
verét a Szabó-csoport alá rendelem. 

A csoportnak a Putnavölgytől nyugatra felszabadult ré-
szeit ha jna lkor a jobb szárnyra kell áthelyezni. 

A bajor 6. tartalék gyalogezred előrenyomulása után, a 
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Szabó-csoportnak még a Pu tna és Nagyrész p. között álló 
részei Somlyópataktól keletre, mint csoporttartalék gyűlnek 
össze. 

4. Baligajid harccsoport. (6 tart. gyalogezred, I. és % III. 
zászlóalja, 1. 2. géppuskásszázad) a Piciorul—Paltinulrói 
fejlődve, bir tokába keríti az 1141 pont mindkét oldalán el-
terülő magaslatot. 

5. Gramich tűzércsoport. (Szabó osztrák-magyar tüzér-
csoport ja, 5^2 bajor tábori ágyús üteg, 2 uehéz tábori tarac-
kos- és két könnyű tábori tarackos üteg) fe ladata : 

1. A 6. tart. gyalogezred előrenyomulásának támogatása 
és jobb szárnyának fedezése. 

2. A Szabó-csoport támogatása, Paltinis irányából jövő 
ellenséges támadások elhárítása alkalmával. 

3. Meier ezredes harci csoport jának támogatása, a Batca 
rotunda magaslat és később az 1147 magaslat ellen irányított 
roham előkészítésénél közreműködve. A rohamot előkészítő 
tüzelés kezdetéről és tar tamáról a hadosztály a Gramich cso-
portot értesíteni fogja. 

4. A nehéz ágyúsüteg zárótiize a válaszútra Gv. Tölgyes-
ről északra. 

5. Egy fél hegyi ütegnek reggel 6 órára, a 6. tart. gya-
logezred parancsnokának rendelkezésére, a Piciorul cu Palti-
nulra kell érkeznie. 

6. Meier ezredes harccsoportja (8. t a r t . g y a l o g e z r e d : 1/16 
gyalogezred %; 11,6 tart. gyalogezred; 20. útász-század; a 
Laporte-tűzércsoport + 1 nehéz-, 2V2 könnyű tábori tarackos-
és 31/2 tábori ágyúsüteg, valamint az osztrák-magyar 3/12 
és 2/4 hegyi üteg. 

Feladat: A Batca rotunda magaslatainak elfoglalása, be-
zárólag az 1147—1034 magaslatig. 

I égrehajtása: Készenlét a támadásra ha jna lban N. Benes 
vidékén. A Laporte-csoport belövése. Ezzel kapcsolatban ha-
tásos lövés a Batca rotundára egy óra hosszat. 

A lövegtűz ta r tama alatt a gyalogság olyan közelre jöj-
jön, amennyire csak tüzérségünk hatása engedi. Az egyfor-
mán igazított órák szerint a lövegtűz előirányozása és roham. 

Mint első támadási szakaszt az 1143—1314—1270—1121 
vonalat kell elérni. 

Főáttörési hely: 1314 (Batca rotunda). 
A kötelékek rendezése és a támadás folytatásához való 

tagozódás a második támadószakasz megszerzése (1147—1171 
—1034 pont). 

Ezalatt a Laporte-tűzércsoport előkészíti a tüzelést a má-
sodik támadási szakaszra (főnvomaték 117l-re). 

A tüzérség részeinek lépcsőzetes előremenetele. A gyalog-



ság e lőrenyomulása rohamtávolságra , a tüzérség tüzének 
védelme alatt . 

A lövegtűz el i rányozása és roham egyformán igazított 
órák szerint. 

Az 1034. magasla t tar tása és berendezkedés védelemre. 
A t á m a d á s előrevitele az 1147-től Kis Obcináig szorgalma-
zandó. 

A Laporte-csoport fő fe l ada ta a két szakasz megszerzése 
u t án : Ellenséges e l lentámadás elhárí tása, záró tűz a völgyre 
és a vá laszú t ra Gy. Tölgy estől északra. 

A 37. honvéd gyaloghadosztá ly a XXI. hadtes tparancs-
nokságtól útas í tás t kapot t , hogy reggel 8 órától kezdve az 
1153 pont ellen nyomul jon . 

Tüzérségének: 
a) meg kell akadá lyozn i az ellenség előrenyomulását Sin-

gerosa—Baraszó vidékéről a 10. gyaloghadosztály szárnya 
ellen. 

b) a rohamot előkészítő lövésben az első szakasz ellen 
az 1270-en. a második szakasznál az 1034-en közre kell mű-
ködnie. 

A rohamot előkészítő lövés kezdetéről és t a r t amáró l a 37. 
honvéd gyaloghadosztá ly a 10. gyaloghadosztálytól kap ér-
tesítést. 

A b a j o r 20. gya logdandár a 10. hadosztály parancsnok-
ságának idejében jelentse, hogy mikor kezdhető meg a 
Laporte- tűzércsoport rohamelőkészí tő lövése. 

7. Mint hadosztály tartalék: Csengelléren m a r a d : a 6. gya-
logezred I százada, 3/5 chevaux-legers ezred, 10. kerékpáros 
század: 89. k ö n n y ű géppuskás csapat és 1 3 23. útász század. 

8. A had osztály törzs Di t rón marad . 
9. Ezt a parancsot k iadom: , , , 
Ezzel november 7-én a XXI. hadtes tparancsnokságon kí-

vül, a Heeres f rontkommando, az 1. hadseregparancsnokság 
és a XI. had tes tparancsnokság részéről is minden megtörtént, 
ami a XXI. hadtest november 8-i sikerét biztosí thatta. 

Az október közepe óta á l landóan hősiesen harcoló 72. és 
37. hadosztá ly november 7-én a sokkal erősebb ellenség előre-
nyomulását megfékezte. Ezek a hősök teljes dicséretet érde-
melnek! 

A helyzet már egy kissé ki volt egyensúlyozva. Az ütőerő 
érintetlenül és gyengítet lenül állott, „ugrásra készen," az arc-
vonal mögött. 

Az egész hadtes tben senki sem kételkedett a győzelem-
ben. A napló 7-én a következő mondat ta l végződött : 

. .Stolzenberg német nagy vezérkari alezredes, mint a 



német legfelsőbb hadvezetőség összekötő tisztje, a hadtest-
parancsnoksághoz érkezett. 

Látszik, milyen fontosságot tu la jdoní tanak arcvonal-
szakaszunknak." 

A tölgyesi csata.6 

(November 8.) 

Mielőtt a XXI. hadtest ezen dicső n a p j á n a k eseményeit 
elbeszélnők, az északi szárny viszonyait kell közelebbről 
megvilágítanunk, mert ezek a hadtest rendelkezéseit nagyon 
befolyásolták. 

Számolva a hadtest általános helyzetével, 8-án, midőn 
a ba jor 10. hadosztály ékszerííen az ellenséges arcvonalba 
hatolt, szükségesnek látszott, hogy az északi szárnyra foko-
zottabb figyelmet fordítsunk, mert ott csak Benczúr alezre-
des nagyon gyenge csoportja állott. (2x/2 nagyon gyenge 
zászlóalj, összesen 8 századdal, lovas század és 2 üteg). 

Az északi szárny ellen az orosz III. lovas hadtest már 
7-én mindig növekvő erővel hatolt előre és aggasztóan fenye-
gette. 

A hadtestparancsnokság jól tudta, hogy ennek a szárny-
nak védelmére éppen 7-től kezdve, az ottlevőnél nagyobb 
erő lenne szükséges. Mégis le kellett mondania ennek a cso-
portnak megerősítéséről, mert a rendelkezésre álló erő alig 
volt elegendő arra, hogy az orosz XXXVI. hadtestet félig-
meddig feltartóztassa. Csak a 10. hadosztály állott rendelke-
zésére, melyhez azonban, mint már többször említettem, a 
hadtestparancsnok nem akart nyúlni. 

A Benczúr-csoport fe ladata nagyon nehéz volt. Csekély 
erő, a fedezendő oldal nagy7 mélysége, északról délre nyúló 
hatalmas hegyhát, mely Bélborral egy magasságban élesen 
keletre — tehát az oroszok ellen — ha j l ik és amelynek déli 
lejtőjén Tölgyesről Bélborra visz az út. Mindezzel számolni 
kellett. 

Valóban a Benczúr-csoport 7-én a M. Vamanultól az 
említett völgybe vezető útig, nyolc kilóméternyire arcvona-
lon, meglehetősen szétszórtan volt csoportosítva, minek kö-
vetkeztében sehol sem lehetett komoly ellenállásra gondolni. 
Mindent fedezni annyi, mint semmit se fedezni. 

Este 7 órakor a csoportot a völgybe vezető út elhajlásá-
nál Bélbortól kb. 5 km-nyire keletre áttörték, minek követ-
kezménye az volt, hogy a hősiesen küzdő Raissky-csoport 
(a 37. hadosztály bal szárnya) kénytelen volt bal szárnyát, 

6 4. vázlat. 



keletre nézőből északra néző arcvonalra, nehéz hegyes tere-
pen, visszavenni. 

Benczúr alezredes, csapatainak az állás déli részében 
lé\ ő maradványával , a N. Rakotyásra, Bélbórtól délkeletre 
vonult vissza: a 3. dragonyosezred lovasosztályát, mely 7-én 
hozzá lett beosztva, a Székpatakvölgy északi k i jára tára , a 
946 ponthoz irányította. Az a rész, mely messze északra a 
M. Vamanul tá jékán volt, 7-én, mikor magát az orosz kozák-
századoktól bekerítve látta, Bélboron át, a helvségtől nyugat ra 
elterülő magaslatokon vonult vissza. Ezalatt 4 ellenséges lo-
vasszázad és állítólag gyalogság is, bevonult Bélborba. 

8-án reggel az ellenség megszállva tartotta a terepet Bél-
bortól délre, nyugat ra és keletre. A nyugat i szélről az ellen-
ség a Bélbortól nyugat ra eső megszállt magaslatokra ellen-
támadást intézett: az ottani honvédgyalogság nyuga t ra egy 
magasabban fekvő csúcs felé tért ki. 

Ilyen volt az északi szárnyon a helyzet, amelyet a had-
testparancsnokság csak 9-én délelőtt tudott meg. A két ba jor 
zászlóalj menetéről (Dragoiosatól Bélborba) mitse tudott. 

A hadtestparancsnokság további rendelkezéseit, az északi 
szárny védelmét illetőleg, később tárgyal juk . 

Most té r jünk vissza a főeseményhez, az áttöréshez. 

* 

November 8-a a régen óhajtot t támadás napja , tiszta, 
hideg téli nap volt. 

A derék, valóban hősiesen küzdő 72. és 37. hadosztály 
csapatai, beleértve az osztrák-magyar és lengyel lövészeket, 
s a lovashadosztályok lovas osztályait is, a sokkalta erősebb 
ellenségnek minden támadását visszaverték. Különösen ki 
kell emelni Raissky dsidás alezredes csoportját, melyet az 
13Q" m. magas Mezővészen több zászlóalj kilencszer támadott 
meg, de valamennyi támadást az oroszok nagy veszteségével 
visszaverte. A 3-as dragonyosok, l-es huszárok és 7-es dsidá-
sok a hős honvédekkel egyesülve küzdöttek. 

A ba jor 10. hadosztály támadása pontosan a 7-én kiadott 
parancs szerint lett végrehajtva. Délelőtt 11 órakor a roha-
mot előkészítő lövés be volt fejezve s 11 óra 45 perckor a 
Batca rotunda és az északra és délre csatlakozó csúcsok a 
hadosztály bir tokában voltak. A négy zászlóaljnyi 270. orosz 
gyalogezredet annyira megrázta a hatalmas lövegtűz, hogy 
amidőn Meier ezredes 5 zászlóaljjal meglepte, már csak 
nagyon gyenge ellenállást fej tet t ki. 

A támadási rendelkezéseknek megfelelően, ez a csoport 
délután 4 órakor elérte a 2. szakaszt, még pedig a N. Obcina 
magaslatot, a Nagyrész p. völgyéig, ahol az ellenség erősíté-



seket vetett harcba, azután a Batca Denulinor magaslatot. 
Ezzel a Bistriciora völgy től közvetlen délre húzódó gerinc-
vonal b i r tokunkban volt, úgy hogy a Singerosa melletti 
völgybe vezető útat géppuskával lehetett lőni. 

A Baligand-csoport, a 6. tart . gyalogezred 1% zászlóaljá-
val, amelyeknek a Melegmező sarka-hegyháton, Piciorul cu 
Paltinulon át, egyes részekkel a Putnavölgybe kellett előre 
nyomulnia, küzdelem nélkül elérte Piciorul cu Paltinult . Ezen 
a magaslaton tovább előrenyomulva, 271. gyalogezredének 
főerejét vezette ellene harcba az ellenség s így az előrenyo-
mulás az 1147 magaslatra holtpontra jutott . A Putnavölgy-
ben csak Reczefalvát bírta elérni, mert az ellenség ott maka-
csul ellenállott. 

Az ellenségről a következő képet nyer tük : A 37. hon-
véd gyaloghadosztály jobb szárnya előtt a 269., a Meier-cso-
porttal szemben a 270.. a Baligand-csoporttal szemben a 271. 
ezred állott; a 272. ezredet pedig mint hadosztálytartalékot 
délután Tölgyesen ál lapították meg. (Hadifoglyok állításai 
ezt az észleletet igazolták.) 

Az ellenség át volt törve. Azokat a részeit, melyek a Bali-
gand-csoporttal állottak szemben, 8-án este az elvágás ve-
szélye fenyegette, mert a Meier-csoport a Putnavölgynek a 
Bistriciora völgybe nyíló torkolata melletti magaslatokon ál-
lott. A tüzérség a Tölgyes-hágón átvezető ú t ra tüzelt. A 
Putnavölgyet gyalogság zárta el. 

Mielőtt a további eseményeket és rendelkezéseket taglal-
nám, behatóan akarom fejtegetni a hadtestparancsnok fontol-
gatásait és intézkedéseit, a hadtest északi szárnyának bizto-
sítása végett. 

November 8-án délelőtt 9 órakor érkezett az 1. hadsereg-
parancsnokságtól az értesítés, a még aznap érkező ba jor 8. 
tart. hadosztály 5 zászlóaljáról. Ez így hangzott : Ma három-
órás időközben Maros-Hévízre (Ol. Toplica) és Gy. Várhegyre 
érkezik: a 16. gyalogdandár törzse, a 22. tart. gyalogezred 2 
zászlóalja és a 23. tart. gyalogezred 3 zászlóalja. 

A 8. tart . tábori tüzérezred egy vonaton, a podgyász, a 
géppuskás alakulatok és a felsorolt zászlóaljak és törzsek lo-
vai több vonaton érkeznek. 

A gyalogság száll í tmányai csak lovak nélküli tábori 
konyhákat , és a kirakás n a p j á r a egy élelmi adagot visznek 
magukkal . 

Minden más előkészületet a XXI. hadtestnek kell meg-
tennie. Főképpen: szekerek, lovak, málhásállatok és a kira-
kodó állomáson az élelmezés előteremtését. A 16. gyalog-
dandár parancsnoka gépkocsin érkezik a XXI. hadtest-
parancsnoksághoz. 
Hadtörténelmi Közlemények — III—IV. 



A hadtestparancsnokságnak a bal szárny mögé érkező 
8. ba jor tart . hadosztályra vonatkozó gazdászat-közigazga-
tási intézkedéseit nem tárgyalom, de annál inkább fejtegetem 
a hadművelet i és harcászati helyzetet az északi szárnyon. 

Délután 6 óráig a hadtestparancsnoksághoz nem érkezett 
hír sem a XI. hadtesttől útbaindítot t két bajor zászlóaljról, 
sem a 14. II. honvéd zászlóaljról, mely Bélbortól nyugatra a 
magaslatokon volt. A Benczúr-csoport gyenge maradványá-
tól, mely Bélbortól délre állott, nem lehetett azt várni, hogy 
egy orosz támadásnak ellenálljon. 

A 37. honvédhadosztály bal szárnya a N. Mezővész t.-en 
nagyon gyenge volt. Az ottani csapatok az eddigi összes tá-
madásokat heves küzdelmek u tán visszaverték ugyan, de a 
hadtestparancsnok nem volt meggyőződve róla, hogy a táma-
dásoknak ál landóan ellen birnak-e állani. A hadosztálytar-
talék előre küldése a 37. honvédhadosztály megsegítésére, 
nagyon sürgősnek mutatkozott , mert az előbb említett magas-
laton csak egy lövészszázad volt. A 37. honvédhadosztály 
bal szárnya nagyon gyenge volt. A Benczúr-csoport Bélbor-
tól délre összegyűjtött erejének 250 fegyvere nem nyúj tot t 
megbízható szárnyvédelmet. Minthogy sem az északról jövő 
ba jor zászlóaljakról, sem a Bélbortól nyugatra lévő honvéd 
zászlóaljról semmiképpen sem lehetett hír t szerezni, számolni 
kellett azzal a kedvezőtlen tényezővel, hogy ez a két cso 
port nem fog idejekorán rendelkezésre állani és ennek kö-
vetkeztében az északi oldal nagy veszélyben forgott. Fontos-
sága az eddigi Hollósarka melletti arcvonal megtartása miatt 
nagy volt és fontossága a 10. hadosztály eredményes áttörése 
következtében még fokozódott. Az északi oldal megbízható 
biztosítása tehát feltétlenül szükséges volt. 

A hadtestparancsnokság tehát sürgönyben kérte az 1. 
hadseregparancsnokságot, hogy a már megérkezett 8. bajor 
tart. gyalogezred két zászlóaljának alárendelését az északi 
szárnyon, eszközölje ki a Heeresfrontkommandónál . 

Az 1. hadseregparancsnokság ezt a kérést elutasította, 
azonban a hadtest vezérkari főnökét különösképpen félig 
magánútra terelte, amennyiben azt ajánlot ta , hogy a hadtest, 
ha segítségre van szüksége, fordul jon az összekötőtiszt 
(Watzdorf őrnagy) ú t j á n a Heeresfrontkommandóhoz. 

Ez meg is történt. A Heeresfrontkommandó a két zászló-
a l j helyett az egész 8. tart . hadosztályt a hadtest rendelkezé-
sére bocsátotta. 

Két zászlóaljat azonnal Bélborra toltam előre a helyzet 
tisztázására, hármat pedig, mint hadtesttartalékot, Borszékre 
irányítottam. 



A Bélbor körüli viszonyok csak november 9-én tisztá-
zódtak. 

Az esti 8 órai helyzetet a 4. vázlat muta t j a . 
November 9-ére a hadtestparancsnokság ezt a rendelke-

zést adta ki: 
„A ba jor 10. gyaloghadosztály győzelmes, gyors lökéssel 

a Batca rotunda, Denulinor, K. Obcina, 1141. gerincig nyúló 
terepet elérte. A harcok még nincsenek befejezve. 

9-én a 10. hadosztály a Bistriciora völgyet e lzár ja és a 
Szabó-csoporttal a Paltinist megtámadja . 

A 72. hadosztály a támadást tűzzel és az 1416 elleni nyo-
mással támogat ja . 

A 37. honvédhadosztály a jobb szárnyat erősíti, a ba jor 
10. hadosztályhoz csatlakozva, készen arra, hogy a bal szárny 
és a 10. hadosztály közepe ellen netalán meginduló támadást 
megakadályozza. 

Különben az összes állások mindenképpen tar tandók. 
Ahol az ellenség hátrál , követni kell. 
A 10. hadosztály útasításai úgy szólottak, hogy a Meier-

<soport három zászlóaljjal tartsa a megszerzett vonalat és 
ott makacs ellenállásra rendezkedjék be. A megmaradt két 
zászlóalj ha jna lban Nagvrészpatak-Putnán át nyomuljon az 
ellenség hátába (mellyel a Baligand-csoport állott szemben); 
ezzel akadályozza meg, hogy a Balázsvölgybe menekül-
hessen. 

A Laporte-tűzércsoportnak hajnal tó l kezdve, a 37. had-
osztály tüzérségével együtt , a Hollótól kb. két km-re délre 
fekvő magaslaton álló ellenséget kellett erősen lőnie. Az 1220 
gerincre előretolt (bajor) századnak feladata az, hogy a 37. 
hadosztály jobb szárnyával közösen, a tűzhatás kihasználá-
sával, az 1153 magaslatot ismét elfoglalja. 

A Baligand-csoportnak a szembenálló ellensé ?et le kell 
kötnie s így elvonulását a Balázs p. völgybe megakadá-
lyoznia. 

A Szabó-csoport, amely még egy ba jor századdal és V3 
útász-századdal megerősíttetett, a Gramich-csoport által 
végrehajtot t erőteljes tüzérségi előkészítés u tán a Paltinist 
vegye birtokába. A 72. hadosztály egy harccsoport jának 
előrenyomulását Laposfejéről az 1416 magaslat felé, a Gra-
mich-csoport egy ütege támogassa. 

November 9. A 9-ére virradó éjszaka az 1141 magasla-
ton álló ellenség, ahonnan a visszavonulást egy ba jor zász-
lóalj már elvágta, csak úgy menekült meg a tervezett meg-
semmisítéstől, hogy még éjjel a Balázsvölgybe vonult vissza. 

A 37. hadosztály jobb szárnya előtt lévő ellenség északra, 



a Barassulni-völgybe ment vissza. A hadosztály jobb szárnya 
az 1153 magaslatot elfoglalta. 

A K. Obeinától és Danulinortól északra fekvő lejtőkön 
tartózkodó csapatok még az éjszaka folyamán vissza-
vonultak. 

Délben már a mi csapataink voltak Tölgyesen és Singe-
rosán. 

Tölgyesre ellenséges ellentámadás nem történt. Az orosz 
68. gyaloghadosztály szétugrott és kénytelen volt három 
szétágazó i rányban visszavonulni, 

A ba jor 10. hadosztály, hogy a sikert hadműveletileg 
kiaknázza, már 9-én este megkezdte az erők visszavonását 
az arcvonalból, hogy készentartsa őket az orosz 25. hadosz-
tály jobb szárnya ellen induló támadásra. 

A Szabó-csoport támadásai Paltinisre ós a Liibbe-cso-
port támadása az 1416-ra, erős ellenállásra bukkant , de 
végre ezt is megtörte. A két fontos magaslat már 9-én bir-
tokunkba jutott . 

* * 
* 

A hadtest győzedelmes előrenyomulása alatt a hadtest-
parancsnokságnak újból nagy gondjai akadtak . A 10. had-
osztály kivonása ezen hadműveletek befejeztével és a lovas-
testek másirányú felhasználása volt tervben. A csapatok mi-
nél előbbi felvál tásának szükséges volta, helyreállí tásuk 
(retablirozás), továbbá hadtest tartalék alakítása céljából, a 
vezérkari osztálynak sok fejtörést és munká t okozott. Ehhez 
járult még, hogy a Heeresfrontkommando a 8. tart. hadosz-
tály három zászlóaljára, sa já t tar taléka céljából igényt 
tartott . 

A 10. hadosztály a 23. gyalogezred, a 8. tart . hadosztály 
és a lovashadosztályok elvétele, azt a benyomást keltette, 
hogy a még megmaradó erő tú lgyenge arra , hogy erőte l jes , 
gyors támadással az elérendő vonalba jussunk. Ezért novem-
ber 10-én az 1. hadseregparancsnokságtól a 10. gy. hadosztály 
és a lovashadtest meghagyását ké r tük . A hadseregparancs-
nokság ú jbó l a Heeresfrontkommando összekötő tisztjének 
közbejárására utalt. Ezen az uton sikerült is mindkét alaku-
lat meghagyását biztosítani. 

A lovasság lassanként harcba jutott , ezzel a nagyon 
megviselt gyalogság egyes részeinek legalább némi helyre-
állítása lehetővé vált. 

Az arcvonalon november 10-én a ba jo rok egyes részeik-
kel keleti i r ányban egészen Hegyesig ér tek, jobbra csatla-
kozva Balázsnyakán át Paltinisig a Szabó-csoport, azután a 
Vithavasról e lőrenyomult 72. hadosztály Lübbe-csoport ja 
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volt. Északra a b a j o r 10. hadosztályhoz kapcsolódva, az 
Adorján-csoport egész Hollóig hatolt és a Corboluitól észak-
ke le t re fekvő magasla toknak ismét b i r tokában volt. A ha-
talmas Bitca Arsunilor sziklacsiíesot az oroszok még min-
dig makacsul védték. A Raissky-csoport a Cz i f ra sarkot 
rohammal elfoglalta. 

A két nap előtt anny i r a veszélyeztetet t északi oldal vé-
delmére siető 22. tart . gyalogezred, amely 9-én Maroshéviz-
ről Bélbortól délre érkezett, 10-én már a Harlagia-gerincre 
intézett támadást , visszaszorítva az oroszokat. 

A 16. b a j o r gyalogezred két zászlóalja, mely 9-én végre 
Bélborra érkezett. Bélboron át a Peat ra Laptar i i magaslatokat 
eredményesen támadta, miközben az előrenyomuló 13 III . 
honvédzászlóal j és a 3-as dragonyosok délfelől támogat ták . 
A III. 14. honvédzászlóal j Bélboron maradt bíztosító szolgá-
la t ra . 

A tűzércsoportok helyet változtat tak előre. Ez a mozdu-
lat még 11-én is tartott. 

November 11-én már csak a 10. hadosztály tolódott el 
a Dendul inor tól kele t re Tölgyesen át Balázsnyakáig, a lo-
vasságot a 10. hadosztálytól ba l ra Hollónál ál l í tot ták be 
úgy, hogy az Adorján-csoportnak tetemesen keskenyebb te-
rület ju tot t és így ta r ta lékok vol tak a lakí thatók. Az északi 
szárnyon és a bal oldalán úgy ál landósúl tak a viszonyok, 
hogy minden veszélyeztetés ki volt zárva. 

Csak az Adorján-csoport előtt lángolt fel heves harc a 
Bitca Arsunilor sziklacsúcs birtokáért, melyet aznap a derék 
honvédek rohammal elfoglal tak, mely alkalommal több 
géppuskát zsákmányoltak7 . 

November 11. A XXT. hadtest ünnepnapia volt. A trón-
örökös főherceg Arz hadseregparancsnokkal megjelent , 
hogy a hadtes tparancsnoknak ezen válságos napok alatt 
tanúsított jó és szerencsés vezetéséért és az olyan fényesen 
sikerült támadásért, köszönetét és elismerését fejezze ki. 

Ez a nap a tör ténelemben is tovább fog élni még pedig 
azért, mert ez volt az utolsó nap, amelyen a t rónörökös csa-
patokat vezetett, mert az általánosan szeretett, de a sorstól 
súlyosan súj tot t Ferenc József császár és király halálos 
ágyához kellett sietnie. 

A tölg yesi győzelmes áttörés után. a Gyergyó-medence 
véglegesen megszabadult az ellenségtől. 

November 11-ének emlékére, midőn a t rónörökös a had-
seregparancsnokkal a Putna-nyeregre haj ta tot t , hogy ott 
a hadtestparancsnok a helyzetről tájékoztassa, a hadtestpa-
rancsnokság 10 m- magas porphyroszlopot állíttatott fel. 

7 A november 11-i (esti) helyzetet az 5. vázlat mutatja. 



felelő előfeltétel is kell, amely az ő hadműveleténél is fenn-
forgott. Hatalmas tüzérségi előkészítés, gáztámadás, köd 
amely a völgybe való betekintést megakadályozta, az ellen-
ségen való ra j taü tés : az olaszokat igen erősen megrendítette 
és megzavarta. 

A XXI. hadtestnél, a Putna-völgyében, egy ilyen áttörési 
kísérlet aligha járt volna eredménnyel: a hágó út ja inál erős 
orosz tartalékok helyezkedtek el. A hatalmas tüzérségi elő-
készítés u tán a meglehetősen széles hegyháton keresztül meg-
lepetésszerűen irányított előretörés áttörte az orosz arcvona-
lat és csapataink még aznap el jutottak a Tölgyes-szorosban 
lévő kereszt úthoz. 

Ha több hadoszlop (csoport) támad, mindegyiknek ön-
állóan kell előretörnie, nem törődve a szomszédos hadoszlop 
(csoport) előrehaladásával. így történt a bajor Baligand-cso-
porttal, amely az áttörésnél megakadt, míg a Batca-rotun-
dára irányítot t csoport fennakadás nélkül nyomult előre. 

A XXI. hadtest annak köszönheti elért sikerét, hogy a 
terepet alaposan megismerte, hadműveletét lelkiismeretesen 
előkészítette, elhatározásához szívósan ragaszkodott, nemkü-
lönben annak is, hogy a parancsnok valósággal belevitte 
akara tá t az a lárendel t parancsnokok és a valóban ki tűnő 
csapatok agyába és szívébe. 

Mint a XXI. hadtest harcainak leírásából lá that juk, 
a hadsereg frontparancsnokság és az 1. hadseregparancsnok-
ság is, a szakadat lanul e lőter jeszte t t kérésekre és javaslatok-
ra csak akkor bocsátott megfelelő erőt a hadtest rendelke-
zésére. amikor annak helyzete olyan kritikussá vált, hogy 
frontszakaszát az orosz át törés már igen közelről fenye-
gette. Éppen csakhogy sikerült megelőzni az orosz támadást. 

Minthogy a hadtes tparancsnokság támadó terve csak 
ebben az időpontban válhatott valóra és így inkább a szük-
ségből eredt, felsőbb helyen beérték azzal, hogy az oroszo-
ka t kivessék támadó terüle tükből . Világosan b izonyí t ja ezt 
az, hogy az 1. hadseregparancsnokságnak az volt a szán-
déka, hogy a két b a j o r gyaloghadosztályt é& a lovashadtes-
tet azonnal visszavonja a frontszakaszról . 

Röviden megemlékeztünk már azokról a hatalmas mun-
kálatokról . amelyek szükségessé váltak, hogy az ú jonnan 
szervezett hadtestet cselekvőképessé tegyék. Nemcsak a 
hadtest sa já t hadosztályainak, hanem a gyorsan egymás-
után érkező két ba jor gyaloghadosztálynak és a lovashad-
testnek ellátásáról, szállásáról, élelmezéséről is gondoskodni 



kellett. Mindezeknek szálai a vezérkari főnök kezében fu-
tottak össze, akinek éppen elég munkát adtak a hadműveleti 
munkálatok is. 

Hogy a hadtestnél minden kifogástalanul működött , az 
mindenekelőtt Höger ezredes és a hadtestparancsnokság 
céltudatosan dolgozó közegeinek az érdeme. Kötelességem 
tehát, hogy munkám végeztével vezérkar i főnökömről, Hö-
ger ezredesről, néhány szóval megemlékezzem. Höger ezre-
des a csak igazán nemes katonák lelkét jellemző, áldozat-
készszeretet tel ragaszkodott a hadtesthez és büszkén mond-
hatom, hogy személyemhez is. Kitűnő, a sikert önmagában 
hordozó, soha el nem lankadó munkatársam volt. 

Hogy a XXI. hadtestnél mit végzett, azt nem lehet leír-
nom néhány szóval. Ehhez az kellene, hogy ismertessem a 
XXI. hadtest egész működését, 1916 tavaszán Déltirolban 
történt felállításától, egészen 1917 őszéig, amikor nagy fe-
lelőséggel já ró állásba a hadseregfőparancsnoksághoz ve-
zényelték. 

! . I ü g g e l é k . 

Hadi- geopolitikai szemlélődések a Kárpátokról. 

Európa legfontosabb közlekedési völgyének hídfőjében, 
a Kárpátok 1350 km. hosszú bás tyá ján vívták a világtörté-
nelem legóriásibb harcát , az 1914- 15 évi kárpá t i téli hadjá-
ratot. A pánszlávok millióiból álló orosz hadsereg ellen vívott 
győzelmes védőharcban, mint hadosztályparancsnok, később 
mint hadtestparancsnok vettem részt, tehát gyakorlat i lag ta-
pasztalhattam, hogy a Duna-medence számára, hadi geo-
politikai és stratégiai szempontból, milyen hatalmas jelen-
tősége van ennek a gátnak. 

A Déli- és Keleti-Kárpátokban, az Erdélybe hatolt há-
rom oláh hadsereget csakhamar kiszorítottuk a Falken-
hayn parancsnoksága alatt álló hadseregnek Nagyszeben és 
Brassó mellett vívott győzelmes csatái, továbbá a világtör-
ténelemnek a Déli-Kárpátokban vívott legmozgalmasabb, 
harcai és az Arz gyalogsági tábornok parancsnoksága alatt 
álló 1. osztrák és magyar hadseregnek a Keleti-Kárpátokban 
történt győzedelmes előretörése után. Ide az oláhok még a 
hadüzenet nap ján vonultak volt be. 

A XXI. hadtestnek leírt harcaiból és abból a nekem jut-
tatott feladatból, hogy 1918 március elején a IX. és XXI. 



hadtesttel Okna ellen támadást intézzek, szintén gyakorlati 
tapasztalatot szereztem arra, hogy a Kárpá toknak Erdélyben 
is milyen rendkívül i védőszerepük van. 

Békében és háborúban , valamint a hegyi háború folya-
mán végzett tudományos t anu lmánya im a l ap j án szerzett 
összes tapasztala ta imból kifolyólag, a Dunavölgy hídfőjé-
nek — tehát a Kárpá toknak — a trianoni és st. germaini bé-
kekötés folytán az északi pánszlávoknak történt odaajándé-
kozását csak azzal magyarázhatom meg, hogy a vi lágháború 
idejéig csak átvonulási területnek szánta a haditudo-
mány az olyan hatalmas hegyláncokat, mint a Kárpátok és 
hogy Franciaország, Anglia és Amer ika az Alpokban csak 
kis mér tékben, a Kárpá tokban pedig egyál talán nem har-
coltak. 

A világháború előtt kevés olyan haditudós volt a vilá-
gon. aki a polgári a lpinizmus hata lmas fej lődéséből csak 
megközelí tőleg is következtetni tudott volna a magas hegy-
ségekben vívandó harcok nagy fej lődésére , amit a világ-
háború valóban magával hozott.9 

Oroszország mindenkor t isztában volt azzal, hogy a 
Balkánon és a tengerszorosok melletti te rü le teken létérde-
keit érint i poli t ikai helyzete és — ha távol jövőben is — 
de ragaszkodni fog a keleti kérdés orosz szellemben való 
megoldásához. I lyenformán a pánszlávizmus — akár vörös, 
aká r fehér szellemben — ú jbó l feléled. 

Kérdezzük, nem re j l ik -e a Nyuga t ra nagy veszély ab-
ban, ha az északi és déli szlávok ú jbó l egyesülve, a pánszlá-
vizmus felé ha ladnak? 

Minden világosan látó emberben önkénte lenül is feltá-
mad az a gondolat; milyen rettenetes veszedelem volna Nyu-
gatnak, ha Magyarország, Ausztria és Románia nem tudnák 
elzárni az északi szlávoktól, a déli szlávokhoz vezető úta t . 
Ez esetben a Keleti tengertől az Adriáig t e r j edő pánszláv 
vámsorompók megakasztanák a Kelet és a Nyugat közötti 
szárazföldi forgalmat és rövid idő múlva a Dardanellák is 
ugyaner re a sorsra j u tnának . 

A Duna-völgy v i lágforga lmának veszélyeztetése csak 
akkor tehető jóvá, ha a Dunamedence hídfőjét , a Kárpáto-
kat, visszaadják ezeréves tulajdonosának, Magyarországnak 
és ezzel Nyuga tnak . 

9 Ezen alpinisták között legkiválóbb Czánt vezérőrnagy, aki az álta-
lam tárgyalt témára jóval a világháború előtt útalt műveiben, amelyek 
úgy belföldön, mint külföldön elismerést arattak. 



Ha a nagyha ta lmak v i lágpol i t iká ja a legrövidebb időn 
belül nem ha j l andó arra , hogy a hadi polit ikát, a hadi geog-
ráf iá t és tör ténelmet jogaiba visszahelyezze; ha Európa bé-
kéjének érdekében a békediktátumok revízióját meg nem 
valósí t ja , akko r Oroszország — minden megnemtámadási 
szerződés és a Nyugathoz való kapcsolódás ellenére, — csak-
hamar megvál toz ta t ja t a k t i k á j á t és ú jból hagyományos po-
l i t iká já t követve, a nyugat i szlávok védő jekén t fog fellépni. 
Ezzel az évszázados pánszlávizmus megint megszületik. 

A Kelet-Oroszország felé i rányuló forgalom valószínű-
leg örökre megszűnt volna, ha Oroszország hata lmas had-
seregének s ikerül t volna a ká rpá t i téli h a d j á r a t arcvonalát 
áttörnie, vagy később az oláhokkal egyesülve, a Déli- és 
Keleti-Kárpátokon át, kelet Galícián, Bukovinán és Erdélyen 
keresztül sikerült volna a kárpá t i frontot áttörnie és a szö-
vetségesek arcvonalát a jobb szárnyon felgöngyölítenie. 

Az orosz pánszlávizmusnak Nyugat ellen indítandó jö-
vendő hadműveleteinél ilyen, végzetes akadá l lya l már nem 
kell számot vetnie, mert hiszen Trianon, a szó szoros értel-
mében odaajándékozta a pánszlávizmusnak a világforgalmi 
jelentőségű Dunavölgynek ezt az egyetlen hídfőjét.1 0 

Ez az odaajándékozás legfőképen annak tula jdoní t -
ható, hogy a béke d ik tá tora inak fogalmuk se volt a hadi 
geopolitikáról. Teljes joggal állítható, hogy Európa legtöbb 
művelt polit ikusa egyál ta lán nem ismerte azt a lap idár is 
tényt , hogy a Kárpá tok bá s tyá j a a vi lágforgalmi jelentő-
ségű Duna-völgy ideális h íd fő je volt és ma is az. A kis cseh 
nemzet annál inkább t isztában volt vele. 

Abból kiindulva, hogy csak az Ítélhet és dönthet helye-
sen. aki a tárgyalt ügy lényegével teljesen t isztában van, ma, 
amidőn Európa oly súlyos időket él, sokkal fontosabb, mint 
valaha, hogy tisztában legyünk a Kárpátok védőbástyájá-
nak rendkívül i jelentőségével és mindazzal, ami a hegyi 
háborúval és az alpinizmussal összefügg. 

Mindazoknak a f é r f i aknak , ak iknek legnagyobb része 
a vi lágháború f ron tha rca iban nem vett részt, de akik az 
egyes ál lamok sorsáról döntöt tek és most megint dönteni 
fognak, t isztában kell lenniök ennek a tényállásnak nagy 
fontosságával. 

Báró LAitgendorff Kázmér. 

10 Lásd Czánt: Alpinizmus és világháború. 



II. Függelék. 
A cs. és kir . XXI. hadtest h a d r e n d j e . 

Parancsnok: Báró Lütgendorff gyalogsági tábornok. 
Vezérkari főnök: Höger ezredes. 

72. gyaloghadosztály: Bandian al tábornagy (kezdetben 
Barwik ezredes). Vezérkari főnök: Phleps őrnagy. 

G y a l o g s á g 

14?. g y a l o g d a n d á r : 
B a r w i k e z r e d e s 

Szabó ezredes 
gyalogdandára : 

G y a l o g s á g 105. g y a l o g e z r e d 

/ 44. \ 92. 62. 65. 

VI. V./ V. VII." VIII. 

95. 97. 75. 4. 48. x / 82. 

V." V.' VII.' V.' I." 2' V.' 

I ovasság 1. század. 

T ü z é r s é g 
4 táb. ágyúsüteg, 4 táb. tarackosüteg, 2 nehéz 
tarackosiiteg. 1 nehéz ágyúsiiteg, 2 hegyi ágyús-

iiteg. 1 hegyi tarackosüteg. 
Mfiszaki csap. 2 árkász- és 1 repülőszázad. 

ö s s z e s e n : | 1 () V2 zászlóalj, 1 lovasszázad, 14 üteg. 

37. honvédgyaloghadosztály: Haber tábornok. Vezérkari 
főnök: Modly százados. 

Gyalogság 

75. h o n v . g y a l o g d a n d á r : 
I l o d u i a e z r e d e s 

74. h o n v . g y a l o ^ d a n d á r : 
P o g á n y e z r e d e s 

Gyalogság 15. h o n v . g y a l o g e z - | XI. 
r e d (5 z á s z l ó a l j ) ( h a d -

18. h o n v . g y a l o g e z - 1 t e s t -
r e d (5 z á s z l ó a l j ) 1 né l 

14. h o n v . g y a l o g e z r e d 
(5 z á s z l ó a l j ) 

15. h o n v . g y a l o g e z r e d 
(5 z á s z l ó a l j ) 

Lovasság 2. század. 

Tüzérség 
5 táb. ágyúsüteg, 4 táb. tarackosüteg. 2 nehéz 
tarackosüteg, 3 hegyi ágyúsüteg. A többi a XI. 

hadtestnél. 
Műszaki csap. 1 árkász-század. 

ö s s z e s e n : 6 zászlóalj, 2 lovasszázad, 14 üteg. 

Ezenkívül az áttörésre a hadtest rendelkezésére állott: 
10. bajor gyaloghadosztály: 3 gyalogezred (3—3 zászlóalj), 

I lovasszázad, 17 iiteg. nov. 6-tól kezdve. 
8. bajor gyaloghadosztály: 2 gyalogezred (5 zászlóalj) és a 

hadosztály tüzérsége, nov. 8-tól kezdve. 



Brudermann-louashadtest: a 3. dragonyos-, az 1., 9., 10. és 
13. huszár-, a 4., 7. és 12. dzsidásezred lovas- és lö-
vészosztályai s a hozzájuktar tozó lovasütegek, nov. 
5-től kezdve. 

1 lovasdandár (lovon) a hadtest körletében, mint hadsereg-
tartalék. nov 7-től kezdve. 


