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Bártfa város visszafoglalása 1914 telén 
Konfliktusok és súrlódások a központi hatalmak hadvezetései között

Bevezetés
Az I. világháború kitörésének centenáriuma kapcsán elmondható, hogy van egyfajta 
kiemelt érdeklQdés ezzel a négy és negyed évig húzódó eseménysorral kapcsolatban, 
amely végül is 100-150 évre eldöntötte, behatárolta Európa, de legsúlyosabban Közép-
Európa sorsát, történelmét. Pedig az elmúlt évtizedek nem igazán kedveztek ennek a té-
mának, amelyet a sokkal „látványosabb”, jobban dokumentált II. világháború esemény-
sora is elhomályosított. Inkább a hallgatás volt a jellemzQ, vagy az elítélQ, degradáló 
hangnem, ami a központi hatalmak szereplését illeti. Azonban a hallgatás is lehet be-
szédes, hiszen megbolygatva a tényeket, ugyancsak meglepQ eredményekhez juthatunk. 
ElQször is ahhoz, hogy mind Németország, mind az Osztrák–Magyar Monarchia képes 
volt túlélni az antant hatalmak által jól elQkészített hadihelyzetet és az orosz támadáso-
kat az 1914-es évben. A rendkívül válságos ’14-es háborús idQszak túlélése pedig azt is 
megmutatta, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia minden bonyolultsága, hiányossága 
ellenére is igen erQs belsQ kohézióval bír, és akadályokat legy_rni képes katonai-po-
litikai vezetéssel rendelkezik, márpedig akadályozó nehézségek jócskán akadtak. Ma 
már az is világosan látható, hogy az elsQ nagy európai háború legfontosabb, egyben 
legmozgalmasabb idQszaka a Monarchiára nézve az elsQ fél év volt, vagyis 1914 má-
sodik fele. Ekkor minden hadviselQ fél nagy reményeket f_zött ahhoz, hogy csupán 
néhány hónapos erQpróbáról lesz szó, s mindenki bízott a saját gyors gyQzelmében. Az 
antant fQ képviselQi talán azért bizakodtak ebben, mert valóban óriási, több évtizedes 
politikai-katonai elQkészületeket végeztek Németország és Ausztria-Magyarország nö-
vekvQ gazdasági-politikai hatalmának szétzúzása érdekében. Az antant tudatos háborús 
készülQdéséhez talán elég azt a tényt megemlíteni, hogy a 40 milliós Franciaország 
1914 júliusa végén, augusztusa elején 1,5 millió emberrel többet mozgósított és szerelt 
föl elsQrangúan, mint az 52 milliós Monarchia.1 De a nyílt színen zajló megegyezések 
(Entente-cordiale) mögött még ott zajlottak a „titkos diplomácia” eszköztára által nyúj-
tott módszerek, amely állandó egyeztetéseket, pénzügyi támogatások megszervezését, 
fegyvervásárlásokat és katonai tanácsadók közvetítését jelentette.

A német birodalmi és az osztrák-magyar (továbbiakban: o-m) vezérkarok együttm_kö-
dését számtalan tényezQ nehezítette, amelyek viszont az antant vezérkarnál nem merültek 
föl, nem merülhettek föl, mint például a közös fQparancsnokság, amely a hadm_veleteket 
és az erQforrásokat összehangolta volna. Ezen hiányosságokból következQ problémák 
természetesen elsQsorban a keleti fronton jelentkeztek, amely a moltkei2 szemlélet szerint 
másodrend_ volt a nyugatival szemben, de késQbb az olasz harctéren is megnyilvánul-
tak. Ennek a szemléletnek a téves volta a harcok kirobbanását követQ másfél-két hónap 
multával bebizonyosodott, de az új német vezérkari fQnök Erich Falkenhayn3

 is elQdje 
felfogását követte, és idQvel csak a kényszer, valamint a komoly tekintélyt szerzQ Paul 
Hindenburg4 hatására változtatott némileg hozzáállásán. A megmerevedett, állásháborúba 
fulladt nyugati-front mindkét oldal számára áttörhetetlennek bizonyult, miközben keleten 
több jelentQs gyQzelem (és kisebb arányú, bár fájó vereség) születik. A keleti front tehát 
jóval képlékenyebb, az osztrák-magyar tisztikar által „gumiháborúnak”-nak5 is mondatott 
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a korai hadm_veletek állandó és gyakran áttekinthetetlen hullámzása nyomán, ahol vi-
szont éppen a mozgó háború miatt még jelentQs változást lehet(ne) elérni, mert az oroszok 
túlerejük ellenére is sorozatosan megverhetQnek bizonyulnak.

Az Osztrák–Magyar Monarchia vezérkari fQnöke Conrad von Hötzendorf6 aktív rész-
vételt volt kénytelen vállalni a keleti front eseményeiben, mivel erre kötelezte az ifjabb 
Moltkéval a világháború kitörése elQtt tett kizárólag szóbeli megegyezés, amely arra vo-
natkozott, hogy monarchia hadereje maximum „hat hét”-nyi idQre magára vonja, leköti 
az oroszokat, amíg a német haderQ nyugaton legy_ri az ellenséges szövetségeseket és ezt 
követQen keletre fordulnak. Ezt a vállalását Conrad azon feltétezésére alapozta, hogy az 
oroszoknak azok hagyományos lomhasága miatt ennyi idQt adott a túlerejüknek nyugati 
határukon történQ felvonultatására, ami óriási tévedése volt7, mert azt ugyan tudta, hogy 
az oroszoknak az áprilisi hadgyakorlatuk óta fegyverben maradt nem egy hadosztálya8, 
de a jól kiépített orosz-lengyelországi vasúthálózat, egyéb más tényezQk mellett, úgy 
látszik elkerülte a figyelmét. Az említett német vállalás nemhogy hat hét alatt, de közel 
három háborús év alatt sem teljesült egészében, hiszen a nyugati front erQltetése sosem 
sz_nt meg a német nagyvezérkar részérQl. A szóbeli ígérgetések tehát megbosszulták 
magukat, mivel Conradnak semmilyen írásos garancia nem volt a kezében, amellyel 
a német szövetségest kötelezni lehetett volna vállalásának teljesítésére. De Conrad 
kezdetben ezen megállapodás értelmében használta fel a rendelkezésére álló haderQt, 
amely így öt hónap alatt négy nagy hadjáratot9 indított, hogy a támadó orosz seregeket 
magára vonva leköthesse, illetve azért, hogy lehetQség szerint legyQzhesse azokat.

Conradnak több nehézséggel kellett megküzdenie, hogy vállalt feladatát végre-
hajthassa. ElQször is egy számszer_leg kisebb haderQvel kellett az ellenfelet magára 
vonnia, s ez a feladat érthetQen óriási vérveszteségekkel járt. A nehézségeket fokozta, 
hogy a már megindult szerbiai hadjárat miatt nem rendelkezhetett a monarchia teljes 
haderejével, mivel már három hadsereg állomásozott a szerb határon, a 6. (Potiorek), az 
5. (Liborius) és a 2. (Böhm-Ermolli) hadsereg, amikor az orosz csapatok megindulása 
nyilvánvalóvá vált. Conrad mindössze tanácsokat fogalmazhatott meg ebben a kérdés-
ben. A haderQ döntQ többségét északra kellett volna átirányítani, ez azonban csak kisebb 
részben sikerült, mivel csupán az o-m 2. hadsereget vonták el augusztus végén, azt sem 
egyszerre. Szerbia kapcsán is történtek érdekes véleménykülönbségek, súrlódások a 
Monarchia vezetésén belül, de a német szövetségessel is, ezért témánk szempontjából 
érdemes azokat áttekinteni röviden.

A Szerbia elleni elsQ támadások kudarcának okai
Az o-m vezérkari fQnöknek egy igen bonyolultnak látszó, de a Monarchia komplikált 
külpolitikai helyzetének megfelelQ haditervet kellett kidolgoznia, egy részleges Szerbia 
és Montenegró elleni mozgósítást („B” – (Balkán) háború); egyet általános mozgósítással 
Oroszország ellen („R” – (Russia) háború); egy újabb általános mozgósítást Olaszország 
ellen („I” – (Italien) háború). Ezek voltak a fQirányok, amelyeket a helyzetnek megfe-
lelQen lehetett alkalmazni, abban az esetben, ha ezen mozgósításokat („B”, „R” és „I”) 
nem egyszerre kell végrehajtani és persze akkor, ha Conrad egy kézben tud rendelkezni 
a haderQvel, ez azonban nagyon hamar kiderült, hogy nem így van. Ez a haditerv, amit 
az árulások10 miatt többször módosítani kellett, azt is figyelembe vette, ha az oroszoknak 
sikerülne hat hétnél korábban felvonulnia, és ekkor a szerb hadszíntér másodlagossá vál-
na, de alapvetQen a gyors szerbiai gyQzelemre volt alapozva. Conrad úgy számolt, hogy 
a Szerbia elleni felvonulás 14 napot fog igénybe venni és „ha Oroszország ennek befeje-
zése elQtt belép a háborúba – „B-R” háború –, akkor a délre indított csapatok egy részét 
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is északra kell küldeni, és a balkáni hadszíntéren védelemre kell berendezkedni.”11
 Ezt 

amilyen egyszer_ és logikus volt végiggondolni, annál nehezebben lehetett megvalósí-
tani, de ebben már nem csak Conrad volt a hibás, más tényezQk is közbeléptek. A prob-
lémát, a vasúttechnikai kérdést, csak fokozta, hogy a Monarchia vezetQsége az 1904-05 
óta leértékeltnek tartott Oroszország ellen egy vasúti sínpárt sem fektettek le, amellyel 
megkönnyíthették volna a csapatszállításokat.

A szerbiai hadjárat megindítása elQtt komoly tárgyalások folytak Bécsben a hadjárat 
mellett, illetve ellene, és amelyek során Tisza István magyar miniszterelnök az 1914. jú-
lius 7-ei közös minisztertanácson a háború ellen, illetve annak elhalasztása mellett érvelt. 
Az ottani feszült háborúpárti hangulatban is úgy vélekedett, hogy „ebben a pillanatban 
nem kell feltétlenül háborút viselni.”12 Ezzel a minisztertanács tagjai: Stürgkh gróf13, 
osztrák miniszterelnök, Berchtold14 közös külügyminiszter, Conrad és a bécsi német 
nagykövet Heinrich Tschirschky, valamint Alexander Hoyos a külügyminisztérium kabi-
netirodájának fQnöke, nem értettek egyet. Abban viszont egyetértettek, hogy diplomáciai 
akcióval indítanak és katonai beavatkozásra csak a követelések visszautasítása után kerül-
het sor. Tisza kemény, mégis teljesíthetQ követeléseket akart, de a többség úgy vélte, hogy 
„Szerbiához olyan messzemenQ követeléseket kellene intéznünk, amelyeknek visszauta-
sítása elQrelátható, s így elQkészíttetessék a katonai beavatkozás gyökeres megoldásának 
útja.”15 Tisza ezt nem fogadta el és nem is sikerült ekkor megegyezésre jutni az ügyben, 
ezért másnap újabb16 memorandumot küldött az uralkodónak, amelyben megjegyzi: „Egy 
általunk provokált háborút valószín_leg nagyon kedvezQtlen feltételek mellett kellene 
végigküzdenünk, míg a leszámolásnak késQbbi idQre halasztásával, ha ezt az idQt diplo-
máciailag jól kihasználjuk, az erQk arányának javulását érhetnQk el.”17

Az elmúlt száz év távlatából Tisza éleslátását, érzékenységét az „erQviszonyok” helyes 
megítélését illetQen, nem tudjuk eléggé elismerQ szavakkal illetni. A magyar miniszterel-
nök talán többet is tudott az antant titkos tervezgetéseit illetQen, mint amennyit szóvá tett, 
de ha csak azt ismerte fel, amit egy vezetQpolitikusnak akkoriban látnia kellett (volna), 
már az sem kevés. Az Osztrák–Magyar Monarchia, – de ide kell értenünk Németországot 
is –, vezetQ politikusai közül egyedül Q érzett rá arra, hogy nem szabad feltétlenül egy 
háborút fölvállalni, ha annak feltételeit az ellenség állítja elQ, provokálja ki, különösen 
egy nagy európai összecsapás esetében, amikor az idQzítésnek kiemelt szerepe van. Mert 
azt a világon senki sem gondolhatta komolyan, hogy egy olyan súlyos ügyet, mint egy 
trónörökös meggyilkolása, szó- és válasz nélkül hagyhat egy nagyhatalmi státusú állam 
és az antant éppen erre játszott rá. Ráadásul neki, magyar miniszterelnökként a magyar 
viszonyokat is figyelembe kellett vennie, ahol a felelQtlenül ostoba, tizenhat éven át 
(1896–1912 között) tartó ellenzéki obstrukció szabályosan elszabotálta a magyar had-
erQreformot, amelynek a hiányosságait aztán a frontkatonáknak kellett megszenvedniük.

Csak sejteni lehet, hogy Tisza a késQbbiekben azért „adta be a derekát”, egyezett bele 
a szerbeknek küldendQ ultimátumszer_ üzenetbe, ami már egyértelm_en háborút jelentett, 
mert fölismerte, hogy Berlin és Bécs már döntött, s a háború elkerülhetetlenné vált, Q pe-
dig nem az a típus volt, aki a legnehezebb pillanatban meghátrált volna. Itt is azonban két 
indíték fonódott össze, egyrészt Ferenc József feltételezhetQ és érthetQ személyes bosz-
szúvágya, valamint a berlini katonai tényezQk azon meglátása, hogy a szerbiai hadjáratot 
minél hamarabb meg kell indítani és gyors gyQzelmet kell elérni, vagyis lokalizálni kell 
a konfliktust, mert ezáltal vélték elkerülhetQnek a világháborús láncreakciót. A németek a 
késQbbiekben persze tagadták, hogy Qk sürgették volna a szerbiai hadjáratot, emiatt még a 
német kormányfQ Bethmann-Hollweg18 és Tisza is összeszólalkoztak. Tisza 1914. novem-
ber 19-étQl négy napon át a német fQparancsnokságon van, ahol tárgyalásokat folytat, és 
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az egyik alkalommal Bethmann-Hollweg kancellár kijelentette: „a júliusi napok bizo-
nyítják Németország nagyvonalúságát és nem alapállását, mivel akkor a monarchiának 
teljesen szabad kezet adtak a döntések meghozatalában, miközben feltétlen támogatá-
sukról biztosították annak vezetQit. Erre Tisza gyorsan emlékeztette a kancellárt, hogy 
Németország szerepe akkoriban korántsem merült ki a puszta passzív támogatásban, 
és a német vezetQk is kedvezQnek látták az idQpontot egy nagy háborúra. Bethmann-
Hollweg hevesen félbeszakította Tiszát, kijelentve, hogy Németország felismerte ak-
koriban, hogy a Monarchiának határozottan kell fellépnie, de nem akart háborút, azt 
inkább el akarta kerülni.”19

Azonban Galántai József által elvégzett diplomáciai táviratok elemzése, összeha-
sonlítása egyértelm_en mutatja, hogy Berlin szoros presszió alatt tartotta Bécset ebben 
az ügyben, ugyanis például július 6-án Berchtold értesíti Tiszát az egyértelm_ német 
állásfoglalásról: „Vilmos császár közöltette uralkodónkkal, hogy egy esetleges akciónk-
nál számíthatunk Németország teljes támogatására. Vilmos császár véleménye szerint a 
Szerbia elleni akcióval nem kellene tovább várnunk. A jelenlegi kedvezQ pillanatot nem 
szabadna kiaknázatlanul hagynunk.”20 Tisza Berchtoldnak írt válaszában pedig közli: 
„Éppen most távozik tQlem Tschirschky, aki közölte velem: táviratot kapott, mely sze-
rint a császár felhatalmazta arra, hogy teljes nyomatékkal kijelentse: Berlinben várják 
a Monarchia Szerbia elleni akcióját, és Németországban nem értenék meg, ha az adott 
alkalmat elszalasztanánk anélkül, hogy csapást mérnénk.”21 Tisza erQs személyiségébQl 
fakadóan ettQl még nem hagyott fel tiltakozásával és a Szerbia elleni akciót Bulgáriával 
kötendQ szövetségkötéshez akarta kötni, amihez azonban idQre lett volna szükség, idQ 
pedig nem volt a berlini körök szerint.

Tisza természetesen annál sokkal realistább politikus volt, hogysem végleg elodázha-
tónak gondolta volna a nagy európai összecsapást, de azt viszont joggal remélhette, hogy 
némi idQhaladékkal és ügyes diplomáciával jobb pozíciót szerezhet a konfliktus kirobba-
násához a dualista állam számára, és ezalatt a magyar haderQt is sikerülhet korszer_síteni, 
s modern harcászati szemléletre átnevelni. A probléma azonban kettQs (mondhatnánk: du-
alista) természet_, hiszen a Monarchia haderejének átfogó korszer_sítése rengeteg pénzt 
igényelt volna, amelyet csak megemelt adókkal lehetett elQteremteni. Ez magyar viszony-
latban biztosan heves tiltakozásra vezetett volna a radikális ellenzék részérQl. De érzékel-
hetQ, hogy az „atyáskodó” természet_ Ferenc József sem akarta népét megszorításokkal 
terhelni, az uralkodó ezen – talán idQs korából adódó – gesztusa azonban a fejlesztéseket 
visszahúzó erej_vé tette. Hiszen például Auffenberg22, mint közös hadügyminiszter, kény-
telen titokban, saját szakállára megrendelni a 30 és feles mozsárágyúkat, amelyek aztán, 
bár kevés volt belQlük, csatadöntQ fegyverré válnak nem egy esetben.23

 De a világháború 
folyamán állandó hiány volt gépfegyverekbQl, ágyúkból és tüzérségi lövedékekbQl, hiába 
is „futott fel” maximumra ezen harceszközök gyártása az idQ elQrehaladtával, mert az el-
használódást és a veszteségeket nem bírták pótolni, ehhez nem volt eléggé kiépítet ipari 
kapacitás és nyersanyag. Azt nyilván senki sem látta elQre, hogy az európai háború négy 
és negyed évig fog tartani, de a fenti hiányosságok már az elsQ csaták idején is kiütköz-
tek, és ilyen fokú készületlenségre az antant erQk esetében legfeljebb Oroszországnál volt 
példa, de Qk a világ más részeirQl pótolni tudták hiányzó készleteiket, amit a központi 
hatalmak a tengeri blokád miatt nem.

Felmerül a kérdés, ha Berlin ennyire fontosnak tartotta sürgetni a Szerbia elleni büntetQ 
hadjáratot, akkor vajon a háború kiterjedésével is számoltak-e? Úgy véljük, ennyi évtized 
távlatából, hogy igen, hiszen a Schlieffen-terv24, annak moltkei kiegészítésével készen 
állt, de II. Vilmos és köre alapvetQen azzal is számolt, hogy Nagy Britannia kimarad az 
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európai küzdelembQl. És hiába jelzi a londoni német követ, Karl Max Lichnowsky her-
ceg, hogy ezen vélekedések tévesek és „azokat a berlini illúziókat, hogy Anglia semleges 
maradhat egy kontinentális európai háború esetén, nem osztotta”25, vagyis az angolok 
beavatkozására igenis számítani kellett volna. Itt ugyanazt a német túlzó optimizmust 
figyelhetjük meg, mint 1941 tavaszán, amikor nem kellQen pontos információk ismere-
tében, kényszer_ külpolitikai helyzetben Adolf Hitler elhatározza a Barbarossa hadjárat 
megindítását. Itt most nem tudunk részletesebben kitérni azokra a politikai manQverekre, 
amelyeket az angolok folytatnak 1914 júliusa elQtt, csak annyit jegyzünk meg, hogy a 
francia–orosz–brit érdekszövetség az 1914-es nagy háború kapcsán is milyen rendkívül 
nagy súlyt fektet az úgynevezett „jog háború”-jára, csakúgy, mint majd az 1939-es eseté-
ben. Vagyis ekkor sem Qk lépnek fel közvetlenül támadólag, hanem felbérelhetQ merény-
lQk által kiprovokálják, és ezzel bevárják, hogy a másik érdekkör lépjen. Mert például 
Nagy Britannia esetében jól látható, hogy kétszín_ játékot _ztek azzal, hogy nem csatla-
koztak egyértelm_en az antanthoz, erre majd csak az 1914. szeptember 4-én megkötött 
londoni egyezmény („Londoni deklaráció”)26 megkötésékor kerül sor. Ugyanis az eredeti 
francia szó: »entente« „nem szövetkezést, hanem egyetértést, megegyezést jelent”27, va-
gyis a felek ezzel még nem vállaltak szövetségi kötelezettséget. És így az angolok saját 
szerepüket, állásfoglalásukat sokáig csak „lebegtetik”, annak ellenére, hogy vannak elQ-
zetes szerzQdéskötések a franciákkal, oroszokkal, amelyek már egyértelm_en németelle-
nes él_ek, de ezt a németek valamilyen okból nem vették igazán komolyan.

Mellékesen jegyezzük meg, hogy az antant üzelmeit és az angolok kétszín_ magatar-
tását azért a Monarchia közvéleménye fölismerte, ha nem is azonnal, de a világháború 
elsQ hónapjait követQen és egy szabályos angolellenes gy_lölethullám indult meg, amely 
példátlan Közép-Európa történetében. Anglia ezen taktikázását, és egyáltalán a szigorúan 
kereskedelmi szemlélet_ angol mentalitást a magyar közéletben is vérmérséklettQl függQ-
en, de feltétlenül elítélték, s mindenki ostorozta azt Vázsonyi Vilmostól kezdve, az apoli-
tikus Csáth Géza írón keresztül egészen Prohászka Ottokárig. A közfelfogás úgy tartotta, 
hogy Anglia jóváhagyása, beleegyezése nélkül a francia–orosz érdekszövetség nem merte 
volna kiprovokálni a világháborút, és csak Nagy Britannia gazdasági-katonai erejének a 
hátterével vághattak neki ennek a véres kalandnak.

A Szerbia elleni támadás tehát megindult. A Monarchia elsQ mozgósítási napja 1914. 
július 28-a volt, de már július 27-én tudták, hogy Oroszország július 30-án el fogja ren-
delni az általános mozgósítást, amire válaszul a Monarchia július 31-én, 12 óra 30 perckor 
általános mozgósítást rendelt el. Tehát elQször kizárólag részleges mozgósítás indult meg, 
kizárólag „B” vagyis Balkán háború esetére, mert nem akarták provokálni az oroszokat 
és mivel még folytak a német–orosz–francia és angol egyezkedések. Csakhogy hiába 
értesülnek az orosz általános mozgósításról, nem várják ki a fejleményeket s a Balkánra 
küldött haderQket nem állítják le, azok szállítása már két és fél nap óta tart, és ez volt talán 
ez elsQ alkalom, hogy az o-m vezérkari fQnök szembesül azzal, hogy még valós háborús 
helyzetben sem Q a legfQbb irányító. Conradnak egy világháborús helyzetre kidolgozott 
felvonulási terve elvileg kellQen rugalmas volt és számolt a lehetséges variációkkal, meg-
határozta a különbözQ variációkra adandó lépések sorrendjét és azt is, mi történjen, ha 
már a felvonuló hadsereg a vasúton kap más irányú parancsot. Azonban „az orosz beavat-
kozás hadvezetQségünket olyan idQpontban érte, amelyre a békebeli elQkészületek nem 
számítottak, t. i. Oroszország közbelépése akkor következett be, amidQn a „B” csoport 
szállítása már megkezdQdött, de még nem fejezQdött be.”28 A vonatok átlag 17 és 30 km/h 
sebességgel közlekedtek a túlterheltség miatt, ezért célszer_bb volt a célállomásra leszál-
lítani az adott egységeket, mint bonyolult változtatásokkal azonnal visszafordítani azokat.



PAP KRISZTIÁN: BÁRTFA VÁROS VISSZAFOGLALÁSA 1914 TELÉN 29

Conradnak pedig az okozott meglepetést, hogy mivel az érvényes haditerve szerint az 
orosz beavatkozás miatt a Balkán hadszíntér másodlagossá vált, itt tehát a határ mentén 
csupán biztosító csapatokat kellett volna hagyni és a „B csoport” zömét azonnal észak-
ra irányítani, de nem így történt. Ráadásul a túlterhelt vasúthálózat miatt a hadm_veleti 
terv végrehajtása további két napot késett. Conrad tisztában volt a helyzettel és „szembe 
próbált szállni az osztrák diplomáciával és osztrák kormánnyal, de amikor a saját vezér-
kari vasúti irodája is kijelentette, hogy az orosz mozgósítás kihirdetése után már késQ a 
Balkánra gördülQ 2. hadsereget északra irányítani vagy mozgósítási állomásain megállíta-
ni, sajnos, Conrad jobb belátása ellenére engedett és vállaira vette a 2. hadsereg hiányzá-
sa, illetve késése okozta nagy tehertételt.”29 És ezért egy számszer_leg hiányos haderQvel 
támadta meg a Bug- és a Visztula között sejtett orosz haderQt.

Itt egy érdekes momentumra kell felhívnunk a figyelmet, amely némileg jól megvilá-
gítja a Habsburgok Magyarországra mindenkor féltékeny politikáját. Ugyanis a világhá-
ború elQtt Conrad mindig mellékhadszíntérnek gondolta Szerbiát, amit adott esetben egy 
büntetQhadjárattal lehet megregulázni, és „erre a célra a bosnyák-hercegovinai és horvát-
szlavón hadtesteken kívül a legközelebbi magyar hadtesteket akarta felhasználni, de ezt 
még Ferenc Ferdinánd tiltotta meg. Katonai irodájából kiszivárgott hírek szerint azért, 
mert ha túlnyomólag magyar csapatok foglalják el Szerbiát, úgy ebbQl Magyarország új 
támpontokat nyerhetne Boszniára és Dalmáciára támasztott történelmi igényeinek felele-
venítésére és természetesen az új hódítást is a magyar Szent Korona számára követelné.”30 
Nyilvánvalóan arról volt szó, hogy Bosznia-Hercegovina (magyarul: boszniai új hercegség) 
„Bosnyákország” néven a középkorban a magyar Szent Korona országai közé tartozott és 
emiatt valami homályos történelmi „támpontot” véltek felfedezni Bécsben. Az ilyen jelleg_ 
félelmeken ma már mosolygunk, pedig a felvetésnek akkor még volt realitása, Tisza tett is 
lépéseket ez ügyben, de ennek a nézetnek akkor komoly következményei voltak, mivel ez 
volt az oka annak „az érthetetlennek látszó rendelkezésnek, hogy két cseh hadtest (VII., IX.) 
a délkeleti hadszíntéren vonult fel, míg a Szerbiával szomszédos dél-magyar hadtesteket 
(VII., XII., IV.) mint a 2. hadsereget az orosz harctérre szánták.”31

 A már elhalálozott trón-
örökös félelmei miatt – az amúgy is túlterhelt vasúti hálózaton –, tehát teljesen feleslegesen 
utaztattak keresztül csapatokat, ráadásul a csehek folyton kivonták magukat a harcokból, 
megfutottak, és állandó volt soraikból a dezertálás és árulás, úgy a déli, mint az északi harc-
téren. Olaszországban már némileg megemberelték és jobban tartották magukat, hiszen az 
olaszokat a hármasszövetséggel (1882) való szembefordulásuk miatt a Monarchiában min-
denki árulónak tartotta, de a szökdösések és árulások itt sem sz_ntek meg teljesen.

A fentiekhez azonban hozzá kell még tennünk valamit, azt ugyanis, hogy a Monarchia 
soknemzetiség_ haderejének összetartó erejét a magyar elem adta, szemben minden más 
vélekedéssel. Orosz és német vélemények szerint az osztrákok katonai teljesítmény te-
kintetében mindig másodrend_ek voltak a magyarok mögött, leszámítva néhány elit had-
osztályukat, mint tiroli császárvadászokat, többnyire nem tudtak felmutatni az átlagosnál 
jobb eredményeket.32 A háború elsQ fél évében még minden nemzetiség viszonylag jól tel-
jesít (leszámítva a cseheket), a hazai szerbek pedig kifejezetten jól megállják a helyüket, 
de kisebb mérv_ dezertálások és betegszabadságra menések már ekkor megfigyelhetQek 
voltak a román és a tót-szlovák elemnél is. Velük ellentétben állt az a fajta hQsiesség és 
áldozatvállalás, amit a három bosnyák ezred katonái mutatnak fel elQbb a Kárpátokban33, 
majd az olasz Alpokban, és amelyek szavakkal nehezen körülírhatóak, de Qk kis számará-
nyuknál fogva nem lehettek igazán mérvadóak. A horvátok esetében a bevonuláskor szó-
belileg élesen megnyilvánult a magyar (és olasz) ellenesség, de ennek ellenére Qk is kivá-
lóan teljesítettek a harctéren, árulásaikról nincsenek hírek, dezertálóik száma elenyészQ.
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Szakall Kálmán, a Szurmay-csoport vezérkari fQnöke figyelt fel arra a jelenségre 1914 
végén, hogy ha egy ezredben például a románok aránya nem haladta meg a 60-70%-ot, 
akkor a magyar legénység képes volt „magával ragadni Qket és a csapat tökéletesen meg-
bízható volt.”34

 Ezt a meglátást, vagyis hogy egy 30-40%-nyi magyar katona képes volt 
egy vegyes összetétel_ ezredet is helytállásra bírni, elfogadhatjuk általánosságban is. A 
Monarchia ezredei köztudottan nem voltak többnyire „fajtiszta” osztrák, vagy magyar ösz-
szetétel_ek. Ez azért is lényeges, mert a Monarchia haderejének gerincét a számszer_leg 
is jelentQs és küzdQszellemében is kimagasló magyar sorállomány adta. Ahogy erre József 
Ágost fQherceg is fölhívja a figyelmet hét kötetes m_vében, amely egyébként a magyar 
vitézség és katonai helytállás kincsestára, ennek elQszavában írja: „ha baj volt valahol, 
akkor mindenki magyar csapatokat követelt és a legveszélyesebb, legvéresebb helyekre, 
ha még volt, magyar csapatot vittek és senki sem akarta ideadni a magyar csapatokat, ha 
mégúgy ki is voltak vérezve.”35 Neki, aki testközelbQl látta, hogyan pusztulnak el száz 
számra a legjobb katonák, el kell fogadnunk a véleményét, ráadásul egy Habsburgról36 
van szó, tehát az Q véleménye kétszeresen is fontos számunkra. Szurmay Sándor a ké-
sQbbi hadügyminiszter ugyanezt a megfigyelést tette.37 A legfontosabb vélemény azonban 
mindig az ellenségé, így az orosz Bjeloj tábornoké, aki az augusztusi–szeptemberi harcok 
kapcsán írta: „Már ebben az idQben felt_nQ volt, hogy az o-m hadsereg szláv nemzetisé-
g_ csapattesteinél az orosz ellentámadások alkalmával tömegesen adták meg magukat a 
legénységi állományhoz tartozó egyének. Csak a magyar csapattestek tartottak ki bátran 
és szívósan és katonai erkölcsük nem volt megingatható.”38

Ezen a szemüvegen keresztül érdemes figyelni azt, ami a Kárpátokban és annak elQ-
terében zajlik 1914-ben, csakúgy a világháború egészére vonatkozóan, mert különben 
nehéz megérteni, hogy ez az erQsen vegyes népesség_, folyamatos árulásokkal terhelt 
birodalom miként volt képes olyan erQkifejtésre, amely minden elismerést megérdemel. 
Hiszen a Monarchia azonnal kétfrontos háborúban találta magát, majd az olasz beavat-
kozás miatt már háromfrontosban, ha a román intervenciót is ilyenképpen értékeljük, 
akkor egy (ha nem is egyidej_) négyfrontos háborúról beszélhetünk, ennek ellenére 
gyakorlatilag az összes fronton gyQzni tudtak, egyik helyen sem szenvedtek katasztro-
fális vereséget, és végül mindenhol idegen földön álltak a csapatai. Minden nehézség 
ellenére a haderQ kibírta a terhelést, és majd csak a bolgár front összeomlása okoz akko-
ra „_rt”, amit már nem lehetett befoltozni. Mellékesen, bár némileg értetlenül jegyezzük 
meg, hogy ezeket a tényeket úgy a hazai, mint a nemzetközi történetírás képtelen, vagy 
nem akarja a súlyának megfelelQen kezelni.

Conradnak tehát tudomásul kellett vennie, hogy a Monarchia vezérkari fQnökeként 
nincs teljes hatalma saját hadereje fölött, hiszen Szerbiában huzamosabb ideig ott marad-
tak az o-m 5., és 6. hadseregek a cseh Oscar Potiorek táborszernagy parancsnoksága alatt. 
Ez a haderQ kezdetben a büntetQ expedícióhoz elQirányzott létszám 329 ezer fQ helyett, 
elQbb 282 ezer, majd a 2. hadsereg kiválása után csupán 219 ezer fQvel39 rendelkezett, 
Potiorek mégis megindította hadjáratait. Az általános felfogást ma úgy foglalhatnánk 
össze vele kapcsolatban, hogy augusztus 21-ével a hadviselés nagy hátrányára Potiorek 
táborszernagy „kierQszakolta” teljes önállóságát (a „legfelsQbb döntés” ekkor önállósítot-
ta a táborszernagyot), megindította a hadm_veleteket, miközben leginkább csak Pfelsége 
katonai irodájától függött. Azonban engedtessék meg egy észrevétel, úgy véljük, az 
hogy Potiorek látszólag önszántából két, vereséggel végzQdQ nagy támadást indíthatott 
Szerbiában, abban valószín_leg Ferenc József személyes motivációi is benne voltak. 
Mert mint az uralkodó a Monarchia népeihez intézett manifesztumában közölte: „Mindig 
magasabb hullámokat vet az Ellenem és Házam ellen érzett gy_lölet. Mindig leplezetle-
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nebbül lép elQtérbe az a törekvés, amely Ausztria-Magyarországgal elválaszthatatlanul 
egybetartozó területek elszakítására irányul. … A határon b_nös áramlat csap át, amely 
a monarchia délkeleti részén az állami rend alapjainak megingatására, a népnek, amely-
rQl olyan atyai szeretettel gondoskodom, az uralkodóház és a haza iránti h_ségtQl való 
eltántorítására és a felnövQ ifjúság félrevezetésére s az Qrület és a hazaárulás b_nös tet-
teire való felizgatására irányul. Gyilkos merényleteknek egész sorozata s egy tervszer_en 
szQtt és keresztülvitt összeesküvés, melynek borzasztó sikere szíven talált Engemet és h_ 
népeimet: íme, ezek messze látható véres nyomai a Szerbiából munkába vett és vezetett 
titkos üzelmeknek. …Fegyveres erQvel kell tehát államaim számára a belsQ nyugalom és 
az állandó külsQ béke nélkülözhetetlen biztosítékait megszereznem.”40

Potiorek tehát egy felülrQl jóváhagyott, de az o-m vezérkari fQnöktQl nagyrészt függet-
len háborúskodásba kezdett, amely súlyos veszteségek mellett csúfos kudarchoz vezetett, 
emiatt pedig 1914. december 23-án beosztásából felmentik, de érdekes módon nem indul 
ellene eljárás, ami megint csak azt látszik igazolni, hogy Ferenc József támogatásával 
tette, amit vállalt. A szerb harctéren történt furcsa mozzanatok is ezt az összefüggést 
támasztják alá.41 Hozzátéve mindehhez, hogy az északi harctéren az agg uralkodó közbe-
avatkozására szintén találunk példát, és ott sem volt ez mindig szerencsés. Ferenc Józsefre 
igen jellemzQ eset volt, amikor a világháború kitörése elQtti hetekben az üdülésébQl haza-
felé sietQ szerb vezérkari fQnököt, Putnik vajdát Budapesten letartóztatják, azonban más-
nap az uralkodó utasítására szabadon engedik, külön szalonkocsit bocsátva a rendelkezé-
sére. A következményeket figyelembe véve, a lovagiasság ilyen fokú félreértelmezése az 
akkori, de különösen mai szemmel nehezen minQsíthetQ józan belátásnak, és legfeljebb 
az „angyali naivitás”-nak, ha nem „angyali ostobaságnak” mondható.

A szerb hadszíntéren bekövetkezQ véres kudarc okai között mindenképpen meg kell 
említenünk, hogy a szerbek maximális felkészültséggel várják a támadást, haderejük 
döntQ többsége egységes fegyverzettel és kimagasló harci szellemben száll küzdelembe, 
ha nem így lett volna, akkor Dragutin Dimitrijevič38 ezredes, a vezérkar titkosszolgálatá-
nak fQnöke, egyben az Egyesülés vagy Halál (amely szervezet „állam volt az államban”) 
vezetQje nem engedi végrehajtatni a merényletet Szarajevóban. Tévedés volt a szerbekkel 
kapcsolatban az a vélekedés, hogy a két Balkán háborúban kivéreztek volna, hiszen ép-
penséggel olyan harci tapasztalatokra tettek szert, amellyel az o-m haderQ 1914 nyarán 
még megközelítQleg sem rendelkezett. Az orosz mintára megszervezett, gyorsan mozgó 
tüzérségük szintén igen alaposan begyakorolt volt és a várható támadási irányokat is elQ-
relátóan „elaknásították” kihasználva a terepadottságokat, mint például, hogy gondosan 
megtervezett erQdöket építenek ki fQ ellenállási vonalukon, vagy hogy magasra növQ ku-
koricát vetettek bizonyos helyeken, amelyek fedezékében csapataik rejtve, gyorsan tud-
tak mozogni. A Potiorek által elkövetett hibákat a szerb fQparancsnok Radomir Putnik39 
pedig kíméletlenül kihasználta és ellenünk fordította. Putnik vajda ráadásul korábban két 
gyQzelmes Balkán háborút is levezényelt, tehát az Q haditapasztalatai magasan fölötte van 
bármelyik o-m katonai vezetQjének.

Conradot a kortárs katonai szakértQk, még az ellenség is, elsQrend_ koponyaként is-
merte el, mint azt a német szövetséges, báró Freytag-Loringhoven altábornagy44 írta visz-
szaemlékezéseiben: „Szövetségesünk hadereje ritka tehetség_ vezérkari fQnökkel rendel-
kezett. Conrad hadm_veleti és harcászati felfogása nagyvonalú volt. MegnyerQ modora, 
elQkelQ jelleme és szívének és eszének kiváló tulajdonságai mindenképpen igazolták a 
személyét körülvevQ tiszteletet.”45

 Az o-m vezérkari fQnök tehát egy rendkívül intelli-
gens, jó meglátásokkal bíró katonai vezetQ, akinek szakértelmét a németek is elismerték. 
Ugyanakkor jellemvonása közé tartozott szenvedélyessége, ami viszont könnyen sértQ-
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désbe ment át, egyesek szerint pedig tipikus osztrák kispolgár volt, egy pletykás és szen-
timentális ember, „aki teljesen barátnQje – késQbbi felesége-, Frau Gina von Reininghaus 
befolyása alatt áll.”46

A ’14-es év késQbbi hónapjaiban Conrad továbbra az állandó „brutális” ellentámadásokat 
követelte meg, mert ennek révén igyekezett fenntartani a kezdeményezést, tehát nem érte 
be pusztán védekezéssel. Ez a szemlélet mind a két hadviselQ fél (osztrák-magyar és orosz) 
számára súlyos veszteségeket jelentett, de végül mégiscsak célravezetQnek bizonyult, mivel 
az oroszok 1915 elejére kiszorulnak a Kárpátokból. Ezt a végsQ soron sikeres kifárasztó 
taktikát ismeri föl B. M. Saposnyikov47 (minden jel szerint Sztálin legfQbb katonai tanács-
adójáról van szó), aki egy egész, háromkötetes könyvet írt róla és a vezérkari fQnök szere-
pérQl, nyilvánvalóan azért, mert felismerte az o-m vezérkari fQnök határozott és célravezetQ 
hadm_veleti irányítását. Nem elfelejtve, hogy a szovjetek 1941 második felében ugyanezt a 
taktikát, vagyis az állandó ellentámadásokat fogják végrehajtani, óriási veszteségek mellett, 
amivel gyakorlatilag teljesen kimerítik a németeket és a Barbarossa hadjárat Moszkva elQtt 
kifullad, a legy_rhetetlen távolságok és a kedvezQtlen idQjárás mellett. Saposnyikov alapos 
kritikának vetette alá Conrad nem egy jellemhibáját, mint szenvedélyességét és rossz em-
berismeretét, azonban leszögezi: „széles kör_ felkészültség_ katonai vezetQ volt”, akitQl „a 
helyes hadászati gondolkodást nem vitathatjuk el”. Tehát Conradot egy olyan személyként 
értékelte, aki „észbeli képességeivel kétségkívül kimagaslott nemcsak az o-m hadsereg tá-
bornokai, hanem más európai hadseregek vezérkari fQnökei közül is.”48

Conrad vezérkari fQnökként mereven elzárkózott attól, hogy állandó tájékoztatást ad-
jon terveirQl és tetteirQl, ez a magatartás azonban nagyon megbosszulta magát a politikai 
vezetés irányában is. A magyar miniszterelnök kénytelen így fogalmazni az egyik Burián 
Istvánhoz49 írott levélében: „Nincs nehezebb, mint olyan dologban elhatározni magát az 
embernek, amelynek nem ismerheti eléggé minden részletét. Ebben a helyzetben vagyok 
Conradot illetQleg.” Hibájául rója fel neki egyebek mellett, hogy „elzárja magát a bakától 
s a hadsereg-parancsnoki homályban hagy mindenkit a helyzet s parancsainak oka felQl 
stb., stb., mindenek felett súlyos hibának pedig azt, hogy az igazság rovására homályt 
borít a kedvezQtlen eseményekre.” Azonkívül „szerintem hiba az is, hogy a kilátások fe-
lQl nem tájékoztat bennünket kellQleg, de ebbe – most nem akarván konfliktust elQidézni 
– beletörQdtem, azt azonban követelnünk kell, hogy a megtörtént tényeket leplezetlenül 
tudassa velünk.” Ráadásul a szerbiai hadjáratot is Conrad számlájára írta, ugyanakkor 
hozzátette: „de ettQl eltekintve nem tudok más súlyos hibájáról, ellenkezQleg, inkább az a 
benyomásom, hogy borzasztó nehéz helyzetében nagy energiát fejtett ki, de egyúttal volt 
hidegvére és morális ereje a kellQ idQben visszamenni.”50 Ugyanezen idQszakban, 1914 
novemberében a német fQhadiszálláson Tisza találkozott Jozef Stürgkh tábornokkal, a 
monarchiának a német fQparancsnokságra kirendelt képviselQjével, aki elQtt szabályosan 
kifakadt: „Még mindig nem tudom megmagyarázni, hogy került sor a támadásra Szerbia 
ellen augusztus közepén. Világosan emlékszem, hogy amikor Oroszország elleni háború 
elkerülhetetlenné vált, döntés született arról, hogy nem indítunk offenzívát Szerbiával 
szemben.”51 Vagyis még Tisza számára sem volt egyértelm_ hogyan fordulhatott az elQ, 
hogy az orosz támadás bekövetkezte után Szerbiában mégis megindították a hadm_ve-
leteket, mint már jeleztük, a szerbiai „rejtély”, illetve Potiorek „erQszakossága” mögött 
minden bizonnyal Ferenc József alakját kell sejtenünk. Tisza tévesen úgy vélte, hogy a 
katonai irányítás minden szála Conrad kezében fut össze, ami megint csak rámutat arra, 
mennyire nem ismerték egymás tevékenységi körét, és hogy mennyire alacsony szinten 
állt egymás tájékoztatása. Valószín_leg ebbQl lesz elege a magyar miniszterelnöknek, 
amikor aztán 1914 decemberében közvetlenül beavatkozik a hadm_veletek menetébe.
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Egyértelm_nek látszik, hogy a trónörökös szarajevói halálát követQen Conrad és 
Tisza voltak a Monarchia vezéregyéniségei, aki felismerve egymás képességeit, sok 
kérdésben támogatják, kiegészítik egymást, de valódi összeforrottságról a késQbbi-
ekben sem mindig lehet beszélni. Az együttm_ködést némileg nehezítették a késQb-
biekben a Magyarország és Ausztria közötti állandó pénzügy-politikai viták, az ár-
szabályozás, a költségek arányainak átalakítása, az újonckérdés52 stb., de ezek igazán 
nem gyakoroltak jelentQs hatást a harctér eseményeire, ezek megmaradtak a szokásos 
belpolitikai keretek között, bár érthetQ feszültségeket okozott. Ugyanis mind a ma-
gyar mind az osztrák fél keményen védte érdekeit, szinte a szakításig elmentek egyes 
ügyeknél, azonban Tisza céltudatos, akaraterQs személyisége irányt adott a megoldá-
soknak. Mindezt úgy, hogy Tisza az államot érintQ legapróbb kérdésekben is nagyfo-
kú tájékozottságot árult el, amivel alaposan felbosszantotta az egyes ügyek szakem-
bereit, de nem tudtak mit tenni, azt nem tilthatták meg a magyar miniszterelnöknek, 
hogy tájékozott legyen. És fQleg úgy, hogy Tisza ezenközben, saját kifejezésével élve 
„ezerfelé volt szakadva” a háborús viszonyok közepette, de mindenkinek válaszolt, 
ha tehette, és mindenkitQl a legteljesebb tájékoztatást várta el, legyen szó Buriánról, 
vagy akár egy kisebb hivatalnoktól. De csakis ezzel az alapossággal és szigorral le-
hetett a Monarchia folytonos viharoktól hánykolódó hajóját irányban tartani, viszont 
tartunk attól, hogy ez a heroikus munkatempó a nagy küzdelem végére, még ha voltak 
is közben szünetek, Qt magát is kimerítette, pont, amikor pedig szükség lett volna az 
Q céltudatosságára.

Az északi hadszíntér katonapolitikai viszonyai
Az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének oly számos és oly sokrét_ problémával 
kellett megküzdenie 1914 második felében, hogy az példátlan volt bármely más haderQ 
esetében, hiszen már az komoly feladatot adott, hogy a dualista állam tucatnyi nemze-
tiségét megfelelQ erkölcsi-pszichikai szinten tudják tartani. Valós haditapasztalatokkal 
az o-m haderQ egyáltalán nem rendelkezett, hiszen az utolsó komolyabb katonai vállal-
kozást 1878-ban, Bosznia-Herczegovina occupációja idején hajtotta végre, azóta a világ 
sokat változott, és sokat változtak a követelmények. Az elsQ „modern” háború az 1904–
05-ös orosz–japán összecsapás nem kellQ mélység_ kiértékelése csúnyán megbosszul-
ta magát a monarchia haderejére nézve. Hosszú listát lehetne összeállítani azokból a 
hiányosságokból, amelyek közvetlenül a haderQ emberanyagát hátrányosan érintették, 
mint például kezdetben a huszárezredeknél a szuronyok hiánya, de érdekes módon ezt 
problémát a magyar katona hamar „átértelmezte”, mert megfogta a puska csövét és 
puskatussal esett neki az oroszoknak. Ez a módszer annyira divatba jött, hogy még az 
1916-os román betörés idején (amikor már nem volt szuronyhiány) is így folytatnak kö-
zelharcot, igen jó hatásfokkal. Sokkal súlyosabban esett latba a gyalogsági ásó hiánya, 
egész ezredek (mint a 82. székely gyalogezred) kerültek ki úgy a frontra, hogy nem volt 
ilyen eszközük, ennek pótlására alkalmas szerszámokat aztán az adott környéken kel-
lett beszerezniük, hogy beáshassák magukat. Elgondolható, hogy az adott körülmények 
között, ez az eljárás mennyire vontatott és nehézkes lehetett. Egyszer_en nem ismerték 
a védekezés elQnyeit, ugyanis a nagy múltú hagyományokra építQ, büszke Habsburg 
haderQ offenzív szellemben volt nevelve, emiatt gyors sikerekben bíztak, és talán még 
Conrad is úgy vélte, hogy nem lehet szükség lövészárok-háborúra, de a rossz szemlélet 
és a haditapasztalatok hiánya rendkívül megbosszulta magát kezdetben. Ennek az írás-
nak a keretében nem szeretnénk kitérni a mindent részletezQ hiányosságokra, legfeljebb 
annak a csodálkozásunknak adhatunk kifejezést újra, hogy a Monarchia hadvezetése 
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minden probléma ellenére talpon maradt és képes volt átvészelni a gyilkos 1914-es 
évet. Figyelmünket inkább arra a kapcsolatra fordítanánk, amely az o-m és a német biro-
dalmi hadvezetés között zajlott, mert ez a „kapcsolat”, illetve annak hiánya valószín_leg 
minden problémát felülmúlt.

ElsQrend_, fQ nehézségként jelentkezett, hogy ki tudja milyen szemérmességbQl, vagy politi-
kai megfontolásból, de Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia hadvezetése között nem 
alakult ki szorosabb együttm_ködési forma. Ugyanis „a Monarchia és Németország között az 
1879 óta fennálló kettQsszövetség ellenére sem volt olyan katonai egyezmény, amely két állam 
haderejét kötötte volna. … A hadm_veletek vezetését mindkét állam hadvezetQsége fenntartotta 
magának. A közös együttm_ködésben csak elvileg egyeztek meg. A valóságos együttm_ködés 
csak a krakkói- és a sziléziai csoport részére volt szabályozva.”53 Hogy e két utóbbi csoport 
együttm_ködése mennyire lazán volt szabályozva, azt a késQbbiekben fogjuk látni.

Anélkül, hogy mélyebben elmerülnénk az északi hadszíntér rendkívül mozgalmas és fordu-
latos nyári hadieseményeiben, néhány momentumot feltétlenül meg kell említenünk. ElQször 
is azt, hogy Conradnak az oroszokkal kapcsolatos elképzeléseibQl alig valami valósult meg. 
A cári hadsereg-fQparancsnokság (,,Stavka”) ugyanis nem kizárólag Németország ellen össz-
pontosított nagyobb erQket, hanem délen Galícia ellen is létrehozott egy négy hadseregbQl 
álló frontot, amely szinte riadókészültségben (tehát nem pusztán védekezésben) várta a pa-
rancsokat. Ez a ,,délnyugati front”, vagy Galícia-csoport Ny. I. Ivanov fQparancsnoksága alatt 
nem várt semmire és senkire, hanem amint a csapatok elérték kiindulási körzeteiket, azonnal 
támadásba lendültek. Ez nagyjából augusztus 14-15. körül történt, mert augusztus 15-én a 11. 
honvéd lovas hadosztály már Sztojanovnál indított gyQzelmes lovasrohamot. Ekkor az erdQn 
keresztül hatoló két ezred (5. és 9. honvédhuszár ezred) t_ztámogatás nélkül, 1800 lépés 
távolságról rohamozta meg és kényszerítette visszavonulásra az orosz gyalogságot és lovas-
ságot. A honvédhuszár lovas hadosztályok felderítQ tevékenységet végeztek, amikor beleüt-
köztek az elQrenyomuló oroszokba. Augusztus 24-én este a teljes 11. honvéd lovashadosztály 
Kamionka-Sztrumilovától északra erQs kozák lovas csapatra bukkant, amelynek tüzérségét 
rohammal harcképtelenné tette. Augusztus 16-án Vlagyimir-Volinszkijnál a cs. és kir. 2. lo-
vashadosztály 5. ulánus ezredének egy százada kísérelt meg sikertelen lovasrohamot a beásott 
orosz gyalogság ellen. Ezeket a fontos felderítési akciókat követte a Satanowi huszárkataszt-
rófa. Ugyanis az 5. honvéd lovashadosztály augusztus 17-ére virradóra Lysowody és Gorodok 
irányába nyomultak elQre és kora délután megtámadta a magaslatokon lévQ orosz erQket, ame-
lyek azonban visszahúzódtak a Gorodok elQtti állásaikba. A hadosztályparancsnok, Froreich 
ErnQ altábornagy rohamra rendelte a 23. lovas dandárt, mert nem észlelte, hogy Gorodoktól 
Északra és Délre húzódó erdQkben orosz tüzérség települt. Ezért a frontális támadás az orosz 
tüzérségi, géppuskás és gyalogsági tüzében összeomlott.54 Az oroszoknak a japán háborúban 
szerzett tapasztalatai és taktikai fölénye itt mutatkozott meg elQször. Az erQsen szétzilált álla-
potban visszavonuló 5. honvéd lovashadosztály Satanownál próbálta rendezni sorait, amikor a 
helyi lakosság belelQtt az összetorlódott, helyüket keresQ magyar huszárokba. Ennek nyomán 
kitört a pánik és vad lövöldözés kezdQdött, amelybe a kozákok is bekapcsolódtak. A véres 
kavarodásban a hadosztályparancsnok, Froriech altábornagy is halálos lövést kapott. Az 5. 
lovashadosztály két nap alatt 50%-os veszteséget szenvedett.

Az orosz Galíciai csoporttal szemben állt föl az o-m 1., 4., a hiányos létszámú 3. had-
sereg, és a teljes egészében hiányzó 2. hadsereg helyett, annak ideiglenes pótlására össze-
állított erdélyi Kövess-seregcsoport.

Conrad számításai szerint az oroszok Varsó–Ivangorod–Breszt-Litovszk térségében 
koncentráltak nagyobb erQt, hogy megindulhassanak Kelet-Poroszország ellen, ezért 
ígéretéhez híven ebbe az irányba is indítja meg hadseregcsoportjait. Azonban délen az 
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orosz túlerQ elQretörése behorpasztja az o-m front jobbszárnyát, gyakorlatilag az egész 
o-m galíciai haderQt megállítja, visszaveti, és a közbeesQ kisebb gyQzelmek (Komarov, 
Krasnik stb.) hamar elveszítik jelentQségüket, de Conrad még ekkor sem akarja belátni 
tévedését, illetve a kezdeményezQ készséget nem akarja kiadni a kezébQl, ezért új táma-
dási tervet készít. Ez szeptemberben újabb kudarcra vezet és az o-m haderQt vissza kell 
vonni a San-folyó mögé, emiatt elesik Lemberg [ma: Lvov], s a kiterjedt erQdrendszert, 
PrzemyWlt pedig bekerítik.

Lemberg feladása váratlanul érte a politikusokat is, mivel a vezérkar elzárkózása szinte 
teljes volt és a hír azonnal fölélesztette az osztrákokban a kishit_séget, s az önbizalom, 
ami – Andrássy Gyula szerint „Ausztriában úgy sem szokott szilárd lábon állni”55 –, meg-
rendült úgy Pfelsége katonai irodáján, mint a közös és az osztrák kormány esetében, de 
ebben a légkörben érkezett Tisza távirata: „A legutolsó kedvezQtlen hírek bizalmasan 
tudomásomra jutottak. Kérem Pfelségének jelenteni, hogy egyáltalán nem látok okot 
kishit_ségre. Északon harcoló gyQzelmes csapatainknak addig ki kell tartaniuk, míg a 
saját és a német segédcsapatok az összhelyzetet kedvezQen el nem döntik. Ez férfias ka-
tonai és politikai vezetés mellett nem maradhat el. Hadseregünkre büszkék lehetünk és 
nem szabad csüggednünk.”56 Conrad felettébb „örvendetes”-nek tartotta a miniszterelnök 
állásfoglalását. A vezérkar és a politika közötti közvetítésre a közös külügyminiszter, 
Berchtold személye egyáltalán nem volt alkalmas, pedig a katonai és politikai vezetés 
szerencsés egyesülésének hiánya mind égetQbben jelentkezett.

A Galíciában végmenQ hátrálások és a torlódásokkal nehezített nagy visszavo-
nulások, a z_rzavar, a fájdalmas veszteségek érthetQen demoralizáló hatással van-
nak a csapatokra, de a háborús eufória ekkor még nagyon erQs, szinte ez segíti át 
a haderQt a válságon. Másrészt a korszak emberének alapvetQ mentalitása is eltért 
a ma emberének hozzáállásától, ahogy ezt a polai haditengerészeti támaszpont fa-
lára kitett táblán is megfogalmazták: A kötelesség mindenek elQtt. Mert bár ez az 
elvárás elsQsorban katonáknak szólt, valójában az egész társadalomra nézve mérce 
volt, és ez a fajta életszemlélet még a II. világháborút követQ idQszakban is megfi-
gyelhetQ volt, különösen falun. A veszteségek pedig nem elhanyagolhatóak, mivel 
már szeptember elején elérték a 322 ezer fQt (halott, sebesült, hadifogoly).57 Conrad 
látszólag érthetetlenül makacs támadási készségének oka az volt, hogy csupán idQ 
kérdésének tartotta a nagyobb német erQk beérkezését, ezért a veszteségeket is el-
viselhetQnek tartotta.

Közben az orosz észak-nyugati front behatolt Poroszországba (augusztus 17-én és 
19-én), ahol ebben az idQben a német hadseregnek mindössze 1/7-e állomásozott, a 
német 8. hadseregbe tömörülve, körülbelül 210 ezer fQvel.58 Augusztus 20-án lezajlik 
a gumbinneni–gawaiteni felemás kimenetel_ ütközet, mely a 8. német hadsereg meg-
hátrálást vonta maga után, és Moltke úgy ítéli meg, hogy az itteni német parancsnok, 
Friedrich Wilhelm Prittwitz leváltása elkerülhetetlen, s ekkor kerül a keleti hadszín-
térre a már nyugállományból visszahívott Hindenburg és vezérkari fQnökeként Erich 
von Ludendorff59. Ugyanakkor Moltke augusztus 23-án az o-m hadsereg-fQparancs-
noksághoz (AOK – Armeeoberkommando) fordult, hogy az kezdjen egyidej_leg 
hadm_veleteket Kelet-Galíciában. A tulajdonképpen mellékhadszíntérnek mondható 
Kelet-Poroszországban Hindenburg vezetésével teljesen váratlanul, és némileg ért-
hetetlenül gyQzelemre vitt tannenbergi csata volt a világháború legeredményesebben 
végrehajtott csatája. Az oroszok 242 ezer fQt veszítenek (halott, elt_nt, hadifogoly), 
mindössze tízezres német veszteség mellett, két hadseregük tönkremegy, de ez a 
Stavkát látszólag nem viselte meg, hiszen bQséges tartalékaik voltak, s új hadsere-
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geket (a 9.-et és 10.-et) állítanak föl, azonban ekkortól a Stavkában kialakul az a né-
zet, hogy a németek nem, ellenben a Monarchia hadereje megverhetQ, emiatt innentQl 
kezdve offenzíváik célja fokozottan Bécs–Budapest, illetve Szilézia ellen fog irányulni.

A németek számára nyilvánvalóan az t_nt elfogadhatóbbnak, ha megvalósítják az 
egységes német – osztrák–magyar hadvezetést német vezérlet alatt, ezt azonban sem 
Bécsben, sem Budapesten nem tartották szerencsésnek. Egyrészt presztízs okokból, 
hiszen mégis csak a nagy múltú Habsburg birodalomról volt szó, amely senkinek sem 
akart alárendelQdni, másrészt viszont a német (nyugati) stratégiai szemlélet miatt sem, 
mivel keleten a német haderQ kis része állomásozott, míg az o-m haderQ jelentQsen na-
gyobb létszámban volt jelen, tehát Bécs némileg joggal gondolta volna inkább fordít-
va az alárendelést. Conrad reménye a német segítségben kezdett szertefoszlani, mivel 
pusztán „a tannenbergi gyQzelem – bármily jelentékeny is volt – nem befolyásolhatta a 
Lemberg körüli helyzetet.”60 EttQl az idQponttól, szeptember elejétQl-közepétQl rendsze-
ressé válnak a súrlódások és pengeváltások Berlin és Bécs, pontosabban ezen fQvárosok 
katonai vezérkarai között.

A beígért német erQsítések pedig csak nem akartak megérkezni, érdeklQdésére a né-
met összekötQ vezérkari százados Conradot egyenesen a császárhoz, vagyis közvetlenül 
a német legfelsQbb hadvezetQséghez irányította. Hogy kérdésének nagyobb nyomatékot 
adjon Frigyes fQherceghez61, mint az o-m hadsereg (névleges) fQparancsnokhoz fordult, 
aki szeptember 2-án táviratban fogalmazta meg a problémákat II. Vilmosnak, ebben ki-
emelte: „az o-m haderQ tisztán hadm_veleti szempontok által vezettetve, szövetségi h_-
ségének h_ teljesítése közben feladta Kelet-Galíciát, hogy a Bug és a Visztula között a 
megállapodás szerinti irányban támadjon. Ezzel az orosz haderQ túlnyomó részét magára 
vonta…”62 Conrad makacs támadási kísérletei, illetve kapkodása is ennek az elvnek a 
követése miatt történhetett, a nem várt buktatókon túl, de a német hadvezetQség továbbra 
sem tudott, illetve nem akart segítséget küldeni, pedig az erQviszonyok tovább romlottak 
a Monarchiára nézve.

A lehetséges tényezQk mérlegelése után Conrad úgy döntött, hogy a haderQ még nem 
kezd általános visszavonulásba, elég ha a Wereczyca-folyó mögött helyezkedik védelem-
be. A Böhm-Ermolli-féle63 o-m 2. hadseregtQl, de különösen annak IV. hadtestétQl remél-
hették, hogy némi javulást hozhat a hadm_veletekben. Ez a hadsereg döntQ többségében 
magyar katonákból állt. A budapesti IV. hadtest élén ráadásul a rendkívül kemény, olykor 
a túlzásig szigorú katona, Tersztyánszky Károly64 lovassági tábornok áll, aki o-m felsQ 
körökben az idQnként megnyilvánuló nyersessége miatt nem volt igazán népszer_, de a 
kissé „rettegett” nevéhez méltón a késQbbiekben hozza is az eredményeket. Viszont az 
alapjaiban elhibázott nyári galíciai hadjáratot már sem Q, sem az egész 2. hadsereg nem 
tudja megmenteni, és Conrad szeptember 11-én elrendeli az általános visszavonulást, vél-
hetQen nem függetlenül attól, hogy ezt a németek nyugaton két nappal korábban már meg-
kezdték. A Monarchia seregei Gorlice és Dukla vonaláig hátrálnak, emiatt a magyar határ 
közvetlenül veszélybe került. Tersztyánszky egyébként egy különös figura a Monarchia 
hadseregében, mivel magyar neve ellenére teljesen elnémetesedett, s nem lehetett ma-
gyarbarátsággal vádolni, saját bevallása szerint nem is beszélt jól magyarul. De ettQl 
még céltudatos katona és kisebb hibáktól eltekintve kiváló harctéri parancsnok, akinek 
keménységét már a nagy német vezérkarok (OHL és OKL)65 ugyancsak gQgös tábornokai 
is nehezen tudták elviselni, de éppen ezért volt jó érdekérvényesítQ! Felettébb sajnála-
tos, hogy egy egészen mellékes, közigazgatási probléma miatt 1915-ben szembekerült 
Tiszával, akirQl már említettük, hogy minden kérdést magáénak érzett, személyes ügyként 
kezelt, s ezért Tersztyánszkyt feleslegesen „meghurcolják”, leváltják a 3. hadsereg élérQl, 
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amelyet éppenséggel Q képezett ki, és amely majd végrehajtja Szerbia elfoglalását. Tisza 
akaraterQs, hajlíthatatlan jelleme alapvetQen fontos volt a Monarchia irányításában, de az 
a benyomásunk, hogy Tersztyánszky esetében nem volt szerencsés a beavatkozása. Ezzel 
a közbeszúrással is jelezni kívántuk, hogy a Monarchia katonai és politika tényezQi közöt-
ti összhanghiány a késQbbiekben, a háború végéig neuralgikus pont maradt.

A németek amilyen szerencsésen harcoltak keleten, annál rosszabbul jártak nyugaton, 
ahol a marnei kudarc következtében Moltkénak le kellett mondania, mivel belebetege-
dett a vereségbe, s helyét a hadügyminiszter Falkenhayn vette át szeptember 14-én. Ez 
nem volt egy szerencsés választás, a német közvélemény sem Qt várta a német vezérkar 
élén, hanem Hindenburgot, vagy Ludendorffot. A rossz elQérzetek beigazolódtak, mert 
Falkenhayn ugyanúgy a nyugati gyQzelem kierQszakolását akarta, mint elQdje. Ráadásul 
Falkenhayn makacsságához elégtelen józan belátás is társult, mert az egyre borzalmasabb 
véráldozatokkal járó yperni sikertelen támadások sem tántorítják el az értelmetlen lövész-
árok-háború feladásától.

A formálódó osztrák-magyar és német haditervek
A központi hatalmak két hadvezetQsége „sz_kszavú táviratokon” és összekötQ tiszteken 
keresztül folytatott eszmecserét, s ezek az érintkezési módozatok rendkívül megnehe-
zítették a kölcsönös segítséget és a megoldások megtalálását. Több, illetve folyamatos 
személyes megbeszélésekre lett volna szükség, és bár ismerjük az okokat, mégis nehezen 
érthetQ, hogy a cél érdekében miért nem tudtak túllépni az ellentéteken. Az antant oldalon 
jóval gördülékenyebben ment az irányítás, a kudarcok ellenére, vélhetQen éppen azért, 
mert a döntések felelQsségét nem egy-egy ember vállára tették, hanem a döntési tényezQt 
idQben többszereplQssé alakították. Az egységes vezetést, az egyidej_ hadászati fellépést 
az antant hatalmak úgy oldották meg, hogy az egyes hadvezetQségek kormányaik képvi-
selQi útján érintkeztek.

Conrad szeptember 13-án értette meg, hogy a németek az általa kívánt csatlakozás 
helyett, a támogatás három különféle formáját fontolgatják, ezért Moltkéhez fordult. 
Osztrák javaslatra (Frigyes fQherceg újabb távirata) elvetették ugyan a Narewen át indított 
támadást, de magukévá tették a Krakkó környéki csatlakozás gondolatát, és ezzel együtt 
FelsQ-Sziléziából terveztek hadm_veleteket indítani. Frigyes fQherceg harmadik, szept-
ember 15-ei táviratában nyomatékosan kérte Vilmos császárt, hogy a különbözQ elkép-
zelések ellenére a német 8. hadsereget rendeljék alá az o-m hadsereg-fQparancsnoknak. 
Közben szeptember 16-án a német legfelsQ hadvezetés megalakította a 9. hadsereget (két 
hadtest és egy lovas hadtest), melynek parancsnoka Hindenburg vezérezredes, vezérkari 
fQnöke Ludendorff lett. Azonban az eredeti német tervnél maradtak meg, s a 9. hadse-
regnek Krakkóba csupán egy szárnyhadteste ment, a zöm teljes egészében Sziléziában 
vonult fel. Ráadásul, mivel „Hindenburg vezérezredes katonai rangja magasabb volt, mint 
az o-m hadseregfQnöké, utóbbi nem vethette fel többé az alárendelés kérdését”.66 Hiába 
volt Conrad keze alatt egy sokkal nagyobb haderQ, és hiába volt Q egy birodalom északi 
hadm_veleteit irányító vezérkari fQnök, egyben pedig Frigyes fQherceg után a legfQbb 
hadseregparancsnok, egy német hadseregtábornok nem volt hajlandó neki alárendelQdni. 
Az ilyen okvetlenkedésekbe nyilvánvalóan az is belejátszott, hogy Hindenburg nimbusza 
a tannenbergi diadal miatt igen magasan állt, míg Conrad egyelQre csak a súlyos veszte-
ségeket tudott fölmutatni.

A legfQbb nehézséget tehát a közös és egységes hadm_veleti vezetés kérdése, hiá-
nya okozta. ElsQsorban a németek hibája, hogy ez nem valósult meg, talán mert féltek 
Conradra bízni hadseregüket. Mindesetre óriási hiba volt, hogy legalább a keletre szánt 9. 
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hadsereg irányítását nem engedték át. Conrad és Hindenburg a késQbbiekben „végered-
ményben elég jól megértették egymást”, ez azonban nem mentesítette az o-m haderQt az 
alól a túlzott igénybevétel alól, melyet az orosz haderQ feltartóztatása jelentett. A németek 
és az osztrákok is a támadásban látták továbbra is a megoldást (csakúgy mint az antant 
katonai vezetQi), ezért lett volna ésszer_, hogy a további támadás irányát és idejét „a hely-
zetnek megfelelQen csak a hadszíntéren parancsnokló vezér – az egész helyzet szerint az 
o-m fQparancsnoka – adhatta volna meg.”67

Egy új, immár közös támadó hadm_velet fogalmazódott meg, de talán mondanunk 
sem kell, hogy erre más-más terve volt Conradnak és Hindenburgnak is. A közös hadm_-
velet miatt szeptember 18-án Ludendorff Neusandezre az o-m fQhadiszállásra érkezett. 
Ekkor sem rögzítették írásban az elhangzottakat. Megállapodtak, hogy a német 9. had-
sereg Krakkótól északra vonul fel és gyülekezése befejeztével rögtön támadásba megy 
át. Az oroszok lassan követték az o-m haderQt, és nem lehetett tudni, vajon tervezik-e 
a Magyarország felé fordulást. A lehetQségek és a konkrét latolgatások mögött mind-
két hadvezetQség valójában azon buzgólkodott, hogy saját országai területét védhesse. 
Hindenburg a támadás elQtt a Visztula északi partján igyekezett az o-m erQket is kon-
centrálni, ami viszont növelte a magyar határok védhetQségének kockázatát. Hindenburg 
az általa tervbe vett átkarolás érdekében „minél erQsebb hadseregnek” a Visztula északi 
partjára tolását kérte, hogy a 9. hadsereg minél nagyobb erQvel hajthassa végre biztosan 
az átkarolást. Conrad ebbe úgy egyezett bele, hogy egyrészt szeptember 28-áig idQt kért a 
felkészülésre, másrészt a német és az o-m haderQk „közvetlen együttm_ködésben” hajtják 
végre a támadást, amit a német vezérezredes elfogadott.68

A központi hatalmak hadvezetQségeire nézve szerencsés volt, hogy az orosz vezetésnél 
is hibák kezdtek mutatkozni, mivel az új támadási hadm_veleteket máshogy akarta végre-
hajtani az északnyugati front új parancsnoka, Ruszkij tábornok, és máshogy a délnyugati 
front parancsnoka Ivanov tábornok, vagyis hasonló volt a probléma, mint a „túloldalon”. 
Ez azt jelentette, hogy „az orosz arcvonalak egymás közötti összhang nélkül cselekedtek. 
Az arcvonalak egyike ugyanis a Németország elleni, a másik az Ausztria-Magyarország 
elleni cselekvésre volt hívatva, s ezért mind a kettQ nagy önállósággal rendelkezett. Ennek 
következtében az arcvonal parancsnokok feladataik teljesítésénél csak a maguk sz_kebb 
érdekét vették irányadóul, de szem elQl tévesztették az egész helyzetét. Az arcvonalpa-
rancsnokok nagy önállósága miatt a fQparancsnok nem sokra ment tanácsaival és kíván-
ságaival” emiatt pedig „egységes vezetésrQl tehát alig lehetett szó.”69

A harctéri helyzet némileg kaotikus volt, mivel még tartott a Monarchia seregeinek 
visszavonulása, de kisebb orosz egységek már hídfQket támadtak és felderítQ erQik már 
a Kárpátok hágóinál jelentek meg. A nagy visszavonulás igen sok anyagi veszteséggel 
járt, és a színen megjelent más betegségek mellett az ázsiai rém, a kolera, amely fél 
éven át, amíg ellenrendszabályokkal meg nem sikerült fékezni, nagyobb pusztítást vég-
zett, mint egy-egy kisebb ütközet. Ilyen körülmények közepette történt meg az Uzsoki-
hágó elvesztése szeptember 24-én, amelyen keresztül kozák lovasok elQször törtek be 
Magyarországra, és Fenyvesvölgyig jutottak. Mivel nem voltak megbízható információk 
az orosz csapatok számáról, a Felvidék északi részén pánik tört ki és sokan menekülni 
kezdtek. A Kárpátok védelmét ekkor idQsebb, helyenként nyugdíjas korosztályú népfel-
kelQk és egyéb „kétes érték_” vasút- és hídbiztosító alakulatok látták el, akik sötétkék 
egyenruhával és egylövet_, fekete lQporfüstöt kibocsátó Werndl puskákkal voltak ellátva, 
kevés m_szaki eszközzel (pl. telefon, ásó) bírtak, gépfegyverrel egyáltalán nem rendel-
keztek, harcérték_k tehát bizonytalan volt, de ekkor még tQlük telhetQen megállták a 
helyüket. Az o-m vezérkar úgy gondolkodott, hogy „mivel a Kárpátok hegyfala csak a 
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történelmi Magyarországnak, de nem az o-m Monarchiának alkotta határát”70, ezért an-
nak védelmérQl mozgósításkor nem gondoskodott. A védelem megszervezésének szük-
sége szeptember 5-e után vált idQszer_vé, amikor az o-m hadseregek Kelet-Galíciát és 
Bukovinát kénytelenek voltak feladni.

Az Uzsoki-hágó elleni támadással (szeptember 24.) egyidej_leg az oroszok a többi 
hágó ellen is elQrementek, s ugyanezen a napon esett el a Jablonkai-hágó, majd sor-
ban a többi: szeptember 26-án a Toronyai-hágót, szeptember 27-én Vereckei-hágót adta 
fel makacs harc után a védQQrsége és visszavonult, erre aztán a Beszkid-hágó (keleti 
Kárpátok) védQQrsége szintén visszavonult. Ezalatt a KQrösmezQi-hágó is az ellenség ke-
zébe került, a védQk itt is visszavonultak. „Szeptember 30-án egy kozák lovas hadosztály 
a Tatár-hágón át elQrenyomulnak KQrösmezQig, amelyet feldúlnak, október 3-án pedig 
Máramarosszigetet, amit 7-én a lengyel légió foglal vissza.”71 A Kárpátok átjárói közül 
hadm_veleti szempontból „az Uzsoki hágó volt a legfontosabb, mert a rajta átjutott orosz 
erQk az o-m 2. hadsereg oldalát és hátát közvetlen veszélyeztethették. Természetes volt, 
hogy a könnyen sikerült orosz betörés után a 2. hadseregnek mindenáron vissza kellett 
foglalnia a hágót.”72 Ez így is történt, mert október 4-re a Budapesti 31. (József fQherceg) 
hadosztály visszafoglalta az Uzsoki-szorost, majd a IV. Tersztyánszky hadtest október kö-
zepéig sorban visszafoglalta a Kárpátalját Galíciával összekötQ hágókat (6-án a Vereckeit, 
7-én a Beszkidet, 14-én a Toronyait), de Máramarosból az oroszok teljes kiszorítása októ-
ber végéig eltartott. A Tatár-hágót az o-m 56. hadosztály október 20-án, a Jablonkai-hágót 
az 52. hadosztály október 25-én foglalta vissza.

Újabb veszélyforrást jelentett, hogy Románia felQl Magyarország „teljesen védtelenül 
állt”, mivel Erdély határait csupán a csendQrség Qrizte, belsejében mindössze póttestek 
állomásoztak. Szeptember havában a Monarchia és Románia közötti viszony mindinkább 
rosszabbodott, úgy hogy a hó végén az uralkodó katonai rendszabályok életbeléptetését 
rendelte el s a hadsereg-fQparancsnok Pflanzer-Baltin lovassági tábornokot73 bízta meg a 
nagyszebeni katonai parancsnokság területének – azaz Erdélynek – védelmezésével.

Az októberi események
A nyári harcokban részt vevQ o-m hadseregek átlagosan 20-25%-os veszteségeket szen-
vedtek, az oroszoknál ez 25-30%74 volt, azonban amíg Oroszországból folyamatosan 
érkeztek az alapos kiképzést kapott tartalékok, addig a Monarchiának egyszer_en nem 
volt hadászati tartaléka és a pótlásokkal érkezQ újoncok egy alig nyolc heti kiképzéssel a 
hátuk mögött kerültek a frontra75. Az o-m haderQ olykor feleslegesen is súlyos árat fizet-
ve szerezte meg azokat a haditapasztalatokat, amelyek birtokában már nagyobb eséllyel 
szállhatott szembe újra az orosz túlerQvel. Az orosz hadvezetQség ugyanis azt hitte, hogy 
a Monarchia kivérzett, kifáradt az addigi küzdelemben, ezért „nagyon csodálkozott tehát, 
mikor már októberben azt kellett tapasztalnia, hogy a döntQen megvertnek hitt o-m sere-
gek újból felveszik a harcot.”76

Az új közös o-m – német támadó elQnyomulás október 1-jén kezdQdött és fQ célja a 
Galíciában álló (támadni készülQ) oroszok két oldalról való átkarolása volt: délrQl – a 
Kárpátok felQl – a 2. hadsereggel, északról pedig az 1. hadsereg balszárnyával, számítva 
a 9. hadsereg közrem_ködésére. A két irányból (Kárpátok – Közép-Visztula) megindított 
általános elQrenyomulás csak annyit ért el, hogy megelQzte az oroszok „közép-visztulai 
támadási tervét”, melyet nagyjából október 10-én akart Ivanov megindítani. Azonban eh-
hez az újabb általános támadáshoz az AOK minden rendelkezésre álló erQt fel akart hasz-
nálni, „elhatározta tehát, hogy a magyar kormány várható ellenkezésével nem törQdve, 
Pflanzer-Baltin lovassági tábornok egységes vezetése alá helyezi és az ErdQs-Kárpátokból 
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támadásra rendeli a munkácsi- és a nagyszebeni katonai parancsnokság összes csapatait 
nemcsak azért, hogy Kelet-Galíciát az ellenségtQl megtisztítsa, hanem azért is, hogy a 
Dniester vidékén álló ellenséges erQk a döntés helyén be ne avatkozhassanak.”77

Tisza némileg jogosan aggódott a románok magatartása miatt, hiszen a központi ha-
talmakkal családi kötelékek miatt is lojális Károly román király október 10-én meghalt, 
a trónörökös és köre pedig egyértelm_en antant pártiak voltak. Egy október 12-ei, Tisza 
Kálmánnak küldött levélében ugyan igen optimista hangot ütött meg a románok várható, 
rövid távú magatartását illetQen78, de azért október 13-án jegyzéket intézett a hadsereg-fQ-
parancsnokságra az ügyben, hogy az Erdélyt védQ Pflanzer-Baltin csapatokat, ha északra 
irányítják, akkor Erdély védtelen marad. A jegyzék miatt a hadsereg-fQparancsnokság 
október 14-én módosító parancsot adott ki, amely a harccsoport tevékenységi lehetQsége-
it lesz_kítette. Csakhogy „idQközben Pfelsége is beavatkozott a dologba”, mivel Tisza a 
legfelsQbb helyen is kifejezte aggodalmait és Pfelsége katonai irodája táviratozott a had-
sereg-fQparancsnokságra a seregcsoport helyben maradás érdekében. Azonban Pflanzer-
Baltin félreértelmezte, túlreagálta a magyar miniszterelnök jegyzékét és teljesen leállítatta 
a Kárpátokba irányuló csapatszállításokat. Október 15-én „a katonai iroda azt táviratozta, 
hogy Pfelsége úgy döntött, hogy az Erdélybe irányuló orosz betörés megakadályozásá-
ra, a Kárpátok területének és Bukovinának megtisztítására az Erdélyben álló összes erQk 
felhasználhatók, de azoknak feladatuk elvégzése után eredeti rendelkezésükkel Erdélybe 
kell visszatérniük.”79 A csapatszállítások ErdélybQl tehát újra megindultak. Ez a néhány 
napos szüneteltetés azonban késleltette a seregcsoport felvonulását és ezt Conrad szóvá is 
tette a katonai iroda fQnökénél, hogy az „óvja meg a jövQben a hadsereg-fQparancsnokot 
hasonló, a legnagyobb mértékben aggodalmat keltQ beavatkozásoktól”.80

Conrad számára október 8-án vált kétségtelenné, hogy a franciaországi nagy német 
támadás Arras-nál teljes sikertelenséggel zárult, ezért a megoldást most már minden erQ-
vel keleten kell keresni. Nemsokára táviratban fel is vetette ezt a kérdést, október 20-án 
általánosságban, majd 27-én konkrétabban, amikor „jelentQs német erQk”-et említett és 
október 28-án, amikor „legalább 20 hadosztálynak a 9. hadseregnél való gyors bevetésé-
re” tett a német LegfelsQbb Hadvezetésnek sürgQs javaslatot. Utóbbi azonban a javaslatot 
nem vette figyelembe. Ennek a távirat-javaslatnak az érkezésekor „még javában dúlt az 
elkeseredett csata, melyet Falkenhayn Flandriában az egyesült entente-haderQ átkarolásá-
nak utolsó kísérleteként megindított. Noha október 28-a körül már nem is igen remélte, 
hogy döntQ gyQzelmet sikerül kicsikarnia, a harc félbeszakítására gondolni sem akart.”81 
A németek tehát cserbenhagyták legfQbb szövetségesüket, ami azt is jelentette, hogy a 
Galíciában hozott súlyos véráldozatok szinte értelmetlenné váltak. Hiszen ha Conrad 
nem számít a német segítségre, akkor más haditerv szerint indít hadm_veleteket és így 
a „t_zkeresztség”-et jóval kisebb áron lehetett volna megszerezni. A veszteségek fölötti 
felelQsség, a lelki tehertétel Conrad vállait nyomta, aki idQnként nem is rejtette véka alá 
azt, hogy mit is gondol a német hozzáállásról. „Mi betartottuk, amit ígértünk, a németek 
pedig nem”, jegyezte meg egy alkalommal, de sokkal epésebben is tudott fogalmazni: 
„Mit csinálnak képmutató ellenségeink, a németek? – kérdezte egy alkalommal –, és 
hogy van az a komédiás, a német császár?”82 Kétségtelen, hogy a németek folyamatosan 
próbálkoztak az egységes fQparancsnokság létrehozásával, de ennek vezetését maguknak 
akarták fenntartani, ebben viszont Conrad a német hegemónia megteremtQdését látta, ami 
a Monarchia politikai alárendelQdését is jelentette, másrészt pedig saját személyét illetQ 
bizalmatlanságot. Az egységes fQparancsnokság létrehozásának konkrét, dokumentált 
szándékáról nincs tudomásunk, tehát a kedvezQtlen harctéri helyzetet a németek politikai 
jelleg_ nyomásgyakorlásra használták föl ennek érdekében, talán abban bízva, hogy az 
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osztrák-magyar politika magától fölajánlja ezt a lehetQséget. Kérdés persze, ha tényleg 
megindult volna keleten a német haderQ nagyarányú felvonulása, akkor mit tett volna 
Conrad, és elfogadta-e volna a németeknek való alárendelQdést a közös fQvezérlet ér-
dekében?

Az októberi harcok intenzitását és hevességet mutatja, hogy például „a 2. hadsereg 
állománya és anyagi helyzete erQsen leromlott volt. A gyalogcsapatok állománya ijesztQ 
mértékben csökkent. Tartalékok nem álltak rendelkezésre. … A XII. hadtestparancsnok-
ság az állományok javítására már azt is elrendelte, hogy a még harcképes könny_ sebe-
sültek orvosi kezelés után azonnal térjenek vissza küzdQcsapatukhoz. A tüzérség állandó 
lQszerhiánnyal küzdött. A hadsereg-parancsnokság harcintézkedéseiben naponta emléke-
zetbe idézte, külön parancsban pedig nyomatékosan hangsúlyozta a lQszerrel való mesz-
szemenQ takarékosság szükségét »mert a lQszergyártás az elhasználással nem tud lépést 
tartani« s a várható lQszerpótlás nem több mint négy naponként és puskánként 20 töltény, 
ágyúnként 30 lövedék…”83 A tiszthiány pótolhatatlan arányokat öltött úgy a Monarchia, 
mint az orosz oldalon, a legsúlyosabban azonban végül az oroszokat érintette, hiszen ará-
nyaiban náluk volt kevesebb a tanult, vagy kifejezetten értelmiségi elem.

A szeptember 18-i neusandezi találkozón Conrad még azzal számolt, hogy az oroszok 
Magyarország felé fognak fordulni, ezt azonban Ludendorff nem hitte el, s ezért az o-m 
északi szárny megerQsítését ajánlotta a 2. hadsereg által. A 9. német hadsereg északabbra 
húzódott Varsó elfoglalása céljából s ehhez kért és szeptember végén kapott is segítséget, 
mivel elQbb az o-m 1. hadsereg felét, október végén pedig az egész hadsereget a galíciai 
fronton támadásra rendelik. Az oroszok viszont beszüntették támadásaikat és átcsopor-
tosítottak egy újabb nagy elQretöréshez, ezt a német és osztrák katonai vezetQk nem 
ismerték föl. Hindenburg meg éppen oldalba kívánta támadni a feltételezhetQ helyzet_ 
orosz seregeket, amiért még inkább északabbra húzódott seregével ezáltal eltávolodott a 
Monarchia haderQitQl, s az egységes vezetést még jobban lehetetlenné tette. Míg a német 
9. hadsereg észak felé menetelt, addig az o-m hadsereg elQretört, azonban az oroszok 
nem fogadták el a harcot, visszább húzódtak és még PrzemyWl ostromát is félbehagyták. 
Viszont a San vonalában és Sambornál szívós védekezésbe fogtak, pedig ekkor éppen 
számszer_leg kevesebb erQvel rendelkeztek. Az elakadás végleges lett. A 2. hadsereg szél-
sQ szárnyán Tersztyánszky seregcsoportja némi tért nyert ugyan, de néhány nap múlva az 
oroszok karolták át, és vissza kellett vonulnia.

Varsó elfoglalásának lehetQsége kapcsán tovább szikráztak az ellentétek a német és 
az o-m vezérkarok között, ugyanis október 13-án lehallgatott orosz szikratáviratokból 
kiderült, hogy Varsó körzetébQl nagyobb erQk igyekeznek bekeríteni a német 9. hadsere-
get. Az o-m hadsereg-fQparancsnokság három nappal korábban még politikai okok miatt 
örömmel fogadta, hogy Varsó bevételénél a Monarchia csapatai is részt vegyenek, ennek 
érdekében két lovas hadosztályt irányított a térségbe, vagyis ennyit engedett át német 
vezénylet alá, de az újabb válságos helyzetben Conrad nem akart több csapatot átenged-
ni. Ezt az álláspontját tudatta is a német 9. hadsereg parancsnokával, Hindenburggal. Az 
elzárkózásnak több oka volt. Conrad egyrészt folytatni akarta a támadó hadm_veleteket a 
San-on át, „azután pedig még mindig keser_séggel gondolt arra, hogy a németek a hábo-
rú elsQ heteiben nem állották azokat a megállapodásokat, melyeket velük a háború elQtt 
(szóban) kötött.”84 A kellemetlen helyzet odáig fajult, hogy október 17-én „a német 9. had-
seregparancsnok úgy látszik nem tudott beletörQdni abba, hogy Orosz-Lengyelországban 
ne teljesen saját belátása szerint vezesse a hadm_veleteket, s hogy lemondjon a csak az 
o-m 1. hadsereg részvétele mellett lehetséges Varsó felé végrehajtandó elQtörés tervé-
rQl.”85 Ezért ezen a napon Hindenburg mivel szerinte „a szövetségesekkel való tárgyalá-
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sok és megállapodások a helyzet nehézségeit mindinkább növelték”, a német LegfelsQbb 
Hadvezetést arra kérte, hogy Vilmos császár eszközölje ki az o-m 1. hadsereg alárende-
lését a német 9. hadsereg-parancsnokság alá. Az o-m 1. hadsereg parancsnoka, Viktor 
Dankl szívesen alá is rendelte volna magát „mivel a 9. hadsereg tekintélyes túlerQvel 
szemben a legsúlyosabb harcban áll, s talán a vezetés egységesítésétQl függ minden”, de 
ebben most Conrad lett az akadályozó tényezQ.

Conrad az alárendelést azért ellenezte, mivel aggodalmaskodott, hogy a hadsereg át-
engedése talán egyoldalú német érdekeket szolgálna, mert az volt a meggyQzQdése, hogy 
a hadseregnek a német 9. hadsereg-parancsnokság alárendelése hadm_veleti tekintetben 
nem jelent nyereséget, „kölcsönös jóakarat mellett pedig az egyetértés is elegendQ”. 
Frigyes is hasonló véleményen volt, tehát arra kérte az uralkodót, hogy ne teljesítse 
Vilmos császár kérését. „Ha már alárendelésrQl beszélünk – jelentette ki – sokkal termé-
szetesebb és célszer_bb lenne a német 9. hadsereget az o-m hadsereg-fQparancsnoknak 
alárendelni. A német hadvezetQség dolga volna, hogy végre számottevQ erQt küldjön 
a keleti harctérre ahelyett, hogy o-m erQket venne el, amelyeket bizonyára kizárólag 
saját érdekének megfelelQen használna fel. Az utóbbi esetben itt a Monarchiát súlyo-
san veszélyeztetQ helyzet keletkezne, amelyért a felelQsséget magamról elhárítanám.”86 
Emiatt Pfelsége kitérQ választ adott II. Vilmosnak, és az 1. hadsereget nem rendelték a 9. 
hadsereg-parancsnokság alá. Ebben az ügyben mintha Conradnak volna igaza, hiszen a 
Kárpátoktól a felsQ Visztuláig négy o-m hadsereg operált, miért pont a hadrendileg füg-
getlen német 9-nek kellett volna diktálnia? Október 21-én a megrendült helyzet_ Dankl 
aztán önként ajánlkozott, hogy alárendelQdjön a német 9. hadseregnek, de Pfelsége „el-
zárkózott” a terv elQl.

Az o-m hadvezetés ezt követQen az 1. hadsereget önálló nagyobb hadm_veletre uta-
sította, amely azonban öt napi súlyos harcok után kudarcba fulladt, mivel az oroszok 
éppen akkor kezdték meg a régen tervezett általános támadásukat s oly erQvel léptek fel 
a Visztula bal partján, hogy Qk támadhatták oldalba a legyengült és kifáradt o-m 1. had-
sereget, amely ezekben az ivangorodi csatának nevezett harcokban megdöbbentQen sok, 
40-50 ezer embert vesztetett és a pusztulás szélére került. A veszteségek több hadosz-
tálynak „erkölcsi alapját is erQsen megingatták, úgyhogy a visszavonulásra kényszerített 
hadsereg” a következQ védelmi állásban sem tudott már helytállni.88 Eközben lejjebb a 
Visztula mentén, ahol Varsó és Ivangorod felQl az orosz fQerQ támadása fenyegetett, az 
o-m 4. hadsereg sikertelenül próbálta megakadályozni orosz erQknek a folyón való átke-
lését, mert az „orosz gQzhenger” itt is érvényre jutott. Ezalatt a német 9. hadsereg saját 
elhatározásból kitért északra, Thorn (ma: Torun) irányába, hogy Lódz felQl próbálja átka-
rolni az orosz seregeket, ami viszont magával hozta, hogy a többi hadsereg megmaradása 
a San mentén kérdésessé vált és a hadsereg-fQparancsnokság szükségesnek látta újfent az 
általános visszavonulás elQkészítését. Ehhez egyeztetni kellett Hindenburggal és a német 
legfQbb hadvezetéssel. Azonban november 2-án az o-m 1. hadsereggel szemben már újra 
támadásba lendült az orosz „gQzhenger” ami a 4. hadsereg meghátrálását is magával hozta 
s ennek következtében ugyanezen a napon az o-m hadsereg-fQparancsnokság elrendelte a 
galíciai harcok félbeszakítását és az általános visszavonulást.

A harcok szünet nélkül folytak egész októberben és az oroszok túlereje mind jobban 
érvényre jutott, emiatt október 22-én az o-m haderQ zömének támadása az egész vona-
lon elakadt. Az oroszok egyre fokozták a nyomást és teljesen lekötötték az o-m csapato-
kat, melynek századai 50 és 180 fQ közöttire apadtak. Eközben „az ErdQs Kárpátokban 
Pflanzer-Baltin seregcsoportjának gyülekeztetése befejezéséhez közeledett ugyan, de eze-
ket a csapatokat különleges feladatuk – az Erdélybe irányuló esetleges újabb orosz betö-
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rés megakadályozása, a Kárpátok területének és Bukovina megtisztítása, a határ védelme 
Románia ellen stb., – távol tartotta a döntQ harcok színhelyétQl.”89 Ennek a seregcsoport-
nak a késQbbiekben döntQ szerepe volt a magyar határok megvédésében.

Conrad október 27-ei levelében Falkenhaynt nyomatékosan sürgette a német erQknek 
keletre való eltolása érdekében, mint írta: „Azt hiszem, hogy döntQ sikert nyugaton csak 
hosszan tartó harcok árán lehet elérni, ellenben keleten, ahol az ellenség 30 hadosztály-
nyi fölényét erélyesen latba veti, nagy német erQknek a német 9. hadseregnél való gyors 
bevetése kedvezQ, tartós döntést eredményezhetne és ezáltal megakadályozhatná, hogy az 
ellenség szabad utat nyerjen Berlinbe, a német 8. hadsereget elszigetelje és minket eddigi 
eredményeink feladására kényszerítsen.”90 Azonban Falkenhayn valamiért úgy gondolta, 
hogy egy személyes találkozás során megnyerheti a maga elképzeléseinek Conradot, akit 
ezért Berlinbe hívott október 30-ára. Conrad a válságos hadi helyzetben nem tudott, vagy 
inkább nem akart Berlinbe menni, és csak egy szárnysegédet küldött részletes írásbeli 
utasításokkal. Ezen az eljáráson a németek úgy t_nik megorroltak Conradra, mert amikor 
szóba került az egységes irányítás eszméje, Qt ejteni akarták. Nagyon valószín_, hogy 
Conradon kívül már Hindenburg és Ludendorff tábornokok is egyre inkább belátták, 
hogy nyugaton nem lehet átütQ sikert aratni és kelet felé kellene próbálkozni. Azonban 
ekkor még Ludendorff sem támogatta Conrad javaslatait, mert Ypernnel kapcsolatban 
Falkenhayn vele bizalmas, pozitív nyilatkozatott tett. Falkenhayn elhibázott makacssága 
valószín_leg hiúságból és presztízsbQl is fakadt, hiszen amennyiben a súlypont keletre he-
lyezQdik át, az számára kudarcot jelent és talán bukást. Az, hogy a német vezérkari fQnök 
a nyilvánvaló tények és az erQviszonyok ismeretében hibázott, méghozzá óriásit, sokak 
számára nehezen elviselhetQ volt.

Conrad, akit nyilván mélyen aggasztotta a Monarchia és százezernyi katonájának 
sorsa, hogy sem hallgasson, a szárnysegédjével küldött levelében nem kertelt az elQny-
telen erQviszonyokat és a veszélyes helyzetet illetQen, végül így összegez: „Azt nem tu-
dom megítélni, hogy a német 8. hadsereg részérQl mily erQk m_ködhetnének közre – al-
kalmasint Thorn-on át –, az azonban kétségtelen, hogy a döntés most Lengyelországban 
van, a Visztulától balra. Az a meggyQzQdésem, hogy míg az elsQ hat hétben a döntést 
nyugaton, azaz a francia hadszíntéren kellett keresnünk, addig most azt csak a keleti 
hadszíntéren, azaz Orosz-Lengyelországban erQszakolhatjuk ki, mert Németországot 
is innen fenyegeti a nagyobb veszély, nem pedig nyugatról. Az orosz leszámolás után 
mind nagyobb biztonsággal kereshetjük a döntést nyugaton. Ha azonban azt akarjuk, 
hogy keleten a döntés messze kiható sikerrel járjon, akkor annak azonnal és nagy erQk-
kel kell megtörténnie; legalább is 30 német hadosztályt kellene a német 9. hadseregtQl 
balra bevetni. Ha ez nem történik meg, akkor az o-m hadseregek azon lesznek ugyan, 
hogy az orosz elQnyomulást tQlük telhetQen feltartoztassák, de további meghátrálás ese-
tében, kénytelenek lennének a Budapest–Wien-i Duna vonalra visszavonulni.”91 Conrad 
azt is felvetette ekkor, hogy Falkenhayn látogasson el Neusandez-be, ahol éppen az 
AOK székelt, de neki ez túlságosan „idQtrabló” volt, ezenkívül válaszában tudatta, 
hogy 30 hadosztályt nem nélkülözhet nyugaton „mert a csapatok szállítása és felvonu-
lása stb., oly soká tartana, hogy még mielQtt keleten támadásra kerülne sor, a nyugati 
arcvonal meginoghatna. Ez nem jelentene könnyebbülést.”92

Száz évvel az események után már nyugodtan kijelenthetjük, hogy ha németek tartós 
védelemre rendezkednek be nyugaton, akkor nem hogy az angol–francia, de még a hoz-
zájuk csatlakozott amerikai csapatok sem lettek volna képesek azt áttörni. Nem is igen 
érthetQ, mire gondolt Falkenhayn, a nyugati oldal „meginoghatna” kifejezésen. Conrad 
pontos látlelettel rendelkezett és a megoldást illetQen sem tévedett, még a Thorn nev_ 
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helység, mint kiindulási pontként való megjelölése is helyes volt. Falkenhayn azon-
ban nem engedett, ezért a berlini tanácskozás teljesen eredménytelenséggel végzQdött. 
Falkenhaynnak az a megállapítása, hogy „keleten halogatóan kell harcolni”, egyértelm_ 
volt a már csaknem elvérzett Ausztria-Magyarországnak további teljes magára hagyatá-
sával. Conrad úgy fogalmazott: „A háborút úgy kezdtük, hogy a mozgósítást követQ elsQ 
hat hét után lehet majd német erQsítésekre számítani. Ez szeptember 12-ének felelt volna 
meg. IdQközben nem hat, hanem tizenhárom hét múlt el s a határidQt Falkenhayn most 
újabb hat héttel szándékozott megtoldani. A megígért hat hétbQl ilyen módon tizenkilenc 
lett.”93 Javaslatának elutasítása nem tette sértetté Conradot, ezért október 31-én újabb 
táviratot küldött a német legfelsQbb hadvezetQségnek és újra figyelmeztette Qket elképze-
léseinek helyességérQl. Azt is elérte, hogy Ferenc József császár és király is sürgönyözött 
II. Vilmos német császárnak, hogy jobb belátásra bírja, de mindkét közeledési kísérlet 
eredménytelen maradt. Falkenhaynnak sikerült maga mellé állítania Vilmost, ezért a vál-
ságos helyzet megoldására továbbra sem volt lehetQség. Egyértelm_vé vált mostanra az 
is, hogy a német hadvezetQség nem bízott az o-m vezérkar hatékonyságában.

Frigyes fQherceg az egységes vezetés gondolatával ugyan egyetértett, de egy német 
vezérkari fQnök hozzá való beosztását már ellenezte. Frigyes és Conrad szerepe tehát 
megmaradt, de az egységes vezetési formának lehetQsége ismét hajótörést szenvedett, 
ami érthetQen nem szolgálta a közös ügyet. Ezt tehát szeptember 5-e óta – amikor az o-m 
hadsereg-fQparancsnokság szerette volna megkapni a 9. hadsereg fölötti parancsnokságot 
– nem sikerült megoldani, ahogy október 18-án sem, mikor a németek javasolták, hogy 
az o-m 1. hadsereg lépjen Hindenburg parancsnoksága alá, s október 30–31-én sem, de 
novemberben Ludendorff személyének sikertelen elQtérbe tolásakor sem.

Ami az o-m haderQnek nem sikerült, az igen jól sikerült az orosz délnyugati arcvonal 
galíciai szakaszának. Ez kiválóan megoldotta feladatát, hogy a Visztula középsQ folyása 
mögül megindítandó támadó hadm_veletet az o-m haderQ ellen biztosítsa. Az oroszok is 
aktív támadó szellemben oldották meg a védekezést, de nagyobb tapasztaltuk a harctéren 
és a vezetésben bizonyos tekintetben itt ütköztek ki. A most ellentámadásba lépett oroszok 
elQbb az 1. hadsereget, majd általános visszavonulásra kényszerítették a monarchia többi 
seregeit, így marad magára újra PrzemyWl.

A novemberi események Bártfa felszabadításáig
Október végére a kibontakozó orosz szuronyhenger megrendítette az o-m frontvonalat és 
újra lehetQvé vált a Szilézia, illetve Berlin felé való elQretörés, ennek érdekében öt orosz 
hadsereg és más erQsítések jelent meg a német–porosz határ közelében, a Visztula partján. 
Hindenburg kezdetben azt kérte Conradtól, hogy a Monarchia seregei vonuljanak vissza 
a Kárpátokba, mert attól tartott, hogy ezek az erQk nem tudják feltartóztatni az oroszokat, 
amíg Q merész oldaltámadását végrehajtja Łóda körül. Conrad azonban ezt nem hagyta, 
és kijelentette, hogy „Németországot a német vezér akarata ellen[ére] is megvédi”94 EbbQl 
aztán egy igen érdekes hadm_velet született, mivel az o-m 2. hadseregnek mintegy fe-
lét a Kárpátokból vasúton átszállították Krakkó fölé, a Hindenburg hadsereg segítésére. 
Miközben már folyt Krakkó kiürítése, arra az esetre, ha az oroszoknak sikerülne áttörniük 
a frontvonalat.

A sikertelen október 31-ei üzenet váltás után november 2-án az általános visszavonulás 
elrendelése napján Conrad nem restellt újabb „átiratot” küldeni Falkenhaynhoz, mely-
ben egyebek mellett kimondta: „…Igaz ugyan, hogy a dolgok ebben a háborúban sok 
esetben másként alakultak, mint ahogy mi azt elgondoltuk; errQl kár beszélni. Most már 
csak az adott tényekkel kell számolnunk. Ezek pillanatnyilag oda csúcsosodnak, hogy az 
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oroszok a Visztulától nyugatra oly hatalmas tömegekkel lépnek fel, melyek az ott levQ 
szövetséges csapatok erejének kétszeresét teszik ki; ugyanakkor a Visztulától keletre álló 
csapatainkkal szemben szintén számbeli fölényben vannak. Az oroszok további elQnyo-
mulását a Visztulától nyugatra, akár Bécs, akár Berlin irányában, nemcsak katonai, hanem 
politikai okokból is igen aggályosnak tartom.”95 Levelében még utalt arra, hogy a semle-
ges Olaszország és Románia a megromlott állapotot látva akár a beavatkozás mellett is 
dönthetnek az antant oldalán, és Qszintén felfedte reményeit: „azon kívül az volt a meg-
gyQzQdésem, hogy új erQknek kiadós és gyors bevetése révén itt oly átütQ sikert lehetett 
volna elérni, amely végeredményben mindent Németország és Ausztria-Magyarország 
javára döntött volna el.”96

Erre a levélre mintegy válaszul, másnap II. Vilmos hivatalosan is kinevezte Falkenhaynt 
német vezérkari fQnöknek. Falkenhayn a Flandriában kulcsponti fontosságú Ypernnél zaj-
ló harcok eredményességében való reménysége november elejére megsz_nt, Q is belátta, 
hogy „a folyton erQsödQ ellenséggel szemben döntQ sikerre számítani nem lehet.”97 De 
még mindig nem tudta elszánni magát a döntQ fordulatra keleten, miközben „a két arc-
vonal követelményei között fennálló feszültség, a két arcvonalon folytatandó háború 
válsága, tetQpontjára hágott.”98 Ekkoriban (október 29-én) lépett a háborúba Törökország 
a Központi Hatalmak oldalán, ezzel pedig Oroszországot sikerült szövetségeseitQl a 
Földközi-tenger felQl is elszigetelni. Ugyanis meg kell jegyezzünk valamit, a sok hátrál-
tató tényezQ mellett, amely csökkentette a Monarchia haderejének hatékonyságát, volt 
egy fontos elQny, amely a német szövetséges számára is feltétlenül segítséget jelentett. 
Mert mint Andrássy Gyula írta: „Nagy elQnyünk volt a belsQ hadm_ködési vonal, amely 
lehetQvé tette, hogy egymáson segíthettünk, hogy az erQket a harcterek között tervszer_-
en megoszthattuk.”99 A központi hatalmak erejét tehát növelte földrajzi összeforrottságuk, 
amely lehetQvé tette egymás között a gyors vasúti csapatmozgásokat. Csakhogy „Ennek a 
döntQ elQnynek teljes kihasználásához azonban sajnos ritkán jutottunk, mert elQfeltétele, 
a teljes harmónia a vezetésben hiányzott.” 1914 második felében ez az elQny csak alig, 
vagy akadozva valósult meg a téves német stratégiai szemlélet miatt, de például 1915 áp-
rilis–májusában Gorlicénél már átütQerej_vé vált. Ilyen fokú csapatszállítási gyorsaságra 
az antant a hosszabb, körülményesebb hajózási utak miatt nem volt képes.100

II. Vilmos a keleti két német hadsereg egységes vezetése érdekében Hindenburg 
vezérezredest „az összes német keleti erQk fQparancsnok”-ává nevezte ki november 
2-án. Ezzel újra felmerült a német 9. és az o-m 1. hadsereg alá-fölé rendelési kérdése. 
Háttértárgyalások folytak uralkodói szinten, de ettQl függetlenül s vele párhuzamosan a 
diplomácia is foglalkozott az egységes vezetés kérdésével. Mert Zimmermann, a német 
külügyminiszter helyettes államtitkára a berlini o-m nagykövettel Hohenlohe herceggel 
folytatott beszélgetése során felvetette, hogy Frigyes fQherceg átveszi az egész keleti arc-
vonalat, vezérkari fQnökül Ludendorff tábornokot kapja, míg Conrad az összes o-m erQk 
fQparancsnoka lesz. Conrad ebben a tervben az Q háttérbeszorítását érzékelte s bizonyos 
rosszindulatú intrikákat saját személyével szemben (Ludendorff elQtérbe kerülése miatt) 
és Magyarország valamiféle különválását, amit a leghatározottabban ellenzett. A „biza-
lom elvesztését” olvasta ki az ilyen irányú egységesítésbQl, valamint a német tábornok 
személyét és vezetési módszerét nem tartotta elég sikeresnek, emiatt pedig „napirenden 
lettek volna a nézeteltérések, aminek megint csak az ügy vallotta volna kárát”, most már 
a lemondását is kilátásba helyezte.101 Tiszának a már említett Buriánnak szóló levélében 
annak adott hangot, hogy a közös vezérletre alkalmasabbnak tartja a horvát Svetozar 
Boroevićet, az o-m 3. hadsereg parancsnokát, mint Conradot, vélhetQen annak kevésbé 
összetett, kevésbé érzékeny személyisége miatt.
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Az általános helyzetbQl levont következtetés az o-m erQk (s azok vezetése) iránt oda 
tornyosult, hogy Hindenburg november 3-án átcsoportosítást rendelt el saját csapa-
tai körében a Posen–Thorn térségébe, mint egy új támadás kiinduló pontjára. Mivel a 
San- s a Nida-vonala tényleg nem volt sokáig tartható, Conrad „örömmel” csatlakozott 
Hindenburg tervéhez. Tehát egy furcsa szimbiózis alakult ki, hiszen Hindenburg nem ad-
hatott parancsot az o-m vezérkar fQnökének, ezért az alkalmazkodni próbálván a másik-
hoz, olyan rendelkezéseket hozott, melyek feltehetQen a leginkább segítették az erQelto-
lásokat. Ezért Conrad az 1. hadsereget jobbszárnyával Krakkó magasságába visszavonta. 
Egyfajta „harapófogó” csapdát készítettek elQ, amely már bevált a Mazuri-tavaknál (bár 
az akkor egyáltalán nem volt egy tudatos, gondosan elQkészített csapda), tehát valóban 
sikerrel kecsegtetett, egyben pedig az egyetlen lehetQség volt a gQzhenger megállítására.

November 4-én Hindenburg vezérezredes jelentette a legfelsQbb hadvezetQségnek, hogy 
a német 9. hadsereg három hadtestét egyesíteni kívánja a 8. hadsereg részeivel és azokat 
Posen (ma: Poznan) és Thorn vidékén kívánja összevonni támadáshoz. Ha itt nagy erQkkel 
indítják meg a támadást, az szép sikerrel bíztatott, ehhez azonban nyugatról kellett erQket 
elvonni. Most Falkenhaynon volt a világ szeme, hogy vajon hozzájárul-e az átcsoportosí-
táshoz, hiszen nyilvánvaló volt, hogy az orosz túlerQ visszaszorítására egyedül a német 9. 
hadsereg nem lesz elegendQ. A „dübörgQ követelmények” mégsem bírták elérni, hogy a ve-
zérkari fQnök felülvizsgálja a háborúban eddig fenntartott álláspontját és Falkenhayn csak 
kötötte az ebet a karóhoz, és az addig eredménytelenül ostromolt Ypern támadását erQltette, 
irtózva a vérrel szerzett területek feladásától. Ha ez a támadása sikerül, úgy is csak egy ki-
sebb harcászati eredményt könyvelhetett el, mely csupán egyik lett volna a háború meneté-
ben, míg a keleten aratott nagy hadászati siker átütQerej_ lehetett volna. De hagyta kicsúszni 
a kezébQl a törökök közbelépésével csak fokozódó kedvezQ helyzetet.

Az önérdek és a józanész küzdelme azért, ha lassan is, de végül d_lQre jutott. Az o-m 
közös hadsereg veszteségei már azt is veszélyeztették, hogy egyáltalán kitartsanak a tá-
madó oroszokkal szemben. Ez Falkenhaynt is cselekvésre bírta és olyan jelleg_ üzenetet 
küldött Teschenbe (az AOK új fQhadiszállása november 9-tQl), amely szerint az Ypern-
nél folytatott harcok befejeztével 5-6 hadtestet fog küldeni a keleti hadszíntér számára, 
ezek azonban csak november 22-e után érkezhettek meg. Ugyanakkor november 11-én 
a német keleti fQparancsnok, Hindenburg akart támadást indítani és bár Conrad jobbnak 
látta volna várni az erQsítések beérkezésével, a „díszharmónia” elkerülése érdekében 
nem ismertette véleményét. Már csak azért is, mert november 11-ére mind Hindenburg, 
mind Ludendorff „végleg” megértették, belátták, hogy Conrad terve mellett kell kiállni-
uk és a döntést most már halaszthatatlanul keleten kell keresniük. Három nappal késQbb 
Falkenhayn is, meglepQ módon, olyan hangvétel_ üzenetet küldött Conradnak, amely 
szerint „örömmel” látja, hogy az általa vallott felfogás teljesen megegyezik az övével. 
Conradban volt annyi türelem és mértéktartás, hogy hasonlóan barátságos hangú választ 
küldött, miközben a német fQparancsnok a szükséges erQnek körülbelül a felénél keve-
sebb (10-12 hadosztályt) tervezett keletre küldeni.102

Az oroszokat lelassította a visszavonuló központi hatalmak seregeinek „felperzselt 
föld” taktikája, vagyis mindent módszeresen szétromboltak maguk után, ezért az újabb 
offenzívájukat november közepére tervezték. A németek azonban november 11-én már 
August von Mackensen parancsnokságával megindították támadásukat Łóda irányába, 
amelybQl a łódai, vagy más néven krakkói csata keletkezett. Kezdetben ígéretes gyQzel-
mek születtek, de végül Łóda elQtt elakadt ez az elQrenyomulás, és a bekerítésre készülQ 
németeket kerítették be az oroszok, amibQl nem kevés meglepetésre késQbb kivágták 
magukat, és súlyos veszteségeket okozva, a mozgásba lendült oroszokat így is megál-
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lították. Közben „november 17-én indult meg József Ferdinánd fQherceg és két nappal 
késQbb Dankl seregének elQtörése Krakkó felQl, a Visztula északi partján. A támadás 
az orosz gQzhenger déli seregét (a 9-et) találta”, amely erQsítéseket kért, ezért egy o-m 
hadtest meghátrálni volt kénytelen Krakkó felé.103 Itt 12 o-m hadosztály állt szemben 7 
és fél orosszal, azonban amíg az orosz hadosztályokat november 10-ig feltöltötték, addig 
az o-m oldalon ez nem történt meg. Így alig valamivel volt nagyobb a fölény, amellyel 
a jól kiépített ellenséges védelmet kellett megrohamozni. Conrad nem akart idQt hagyni 
az oroszoknak, hogy azok újra visszavonulva rendezzék soraikat és újra támadhassanak, 
ezért az erQltetett támadásokkal a harcérintkezés fenn akarta tartani, mert mindenáron 
meg akarta semmisíteni az ellenséget.

Ugyanekkor, november 15-én a Bruszilov hadsereg a kárpáti hágók megszállása 
céljából benyomult a duklai horpadásba, heves harcok után magyar területre szorította 
Boroević hadait és elfoglalta a kárpáti hágókat Duklától Uzsokig. Sorrendben, novem-
ber 16-án az Uzsoki, 20-án a Zemplénoroszi-, 23-án a Palotai-, a Lupkovi-hágó és végül 
27-én a Dukla-horpadás is orosz kézre kerül. Emiatt a Pflanzer-Baltin seregcsoporttól 
megérkezett 56. hadosztály is kénytelen a Vereckei-hágóra visszamenni. Az egyik orosz 
hadoszlop merész lendülettel november 26-án Boroević jobbszárnyán a fontos közleke-
dési csomópontnak számító Homonnáig (ma: Humenné) hatolt, november 28-án104 pedig 
Bártfáig (ma: Bardejov) jutottak. Bekövetkezett tehát az orosznak második betörése 
Magyarországra, mintegy 30 km mélységben, amely most már nagyobb erej_ volt, nem 
pusztán tapogatódzó jelleg_, de a háború folyamán Bártfa–Homonna volt a legmélyebb 
vonal, ameddig eljuthattak. A Kárpátok védelmét ellátó 3. Boroević hadsereg eddigre 
már rendkívül legyengült állapotba került a folytonos harcoktól, járványoktól, nélkülözé-
sektQl, az állandó menetelésektQl, és a helyzet a többi hadseregben sem volt rózsásabb. 
A helyzet annyira válságosnak látszott, hogy mint a bécsi vezérkari munka írja: „Bártfa 
elvesztésének nyomasztó hatása alatt a 3. hadsereg parancsnoka újólag azzal a gondolattal 
foglalkozott, hogy hadseregét egy megerQsített táborba rendeli Eperjesre, sQt a budapesti 
hídfQig veszi vissza, hogy a túlterhelt és elcsigázott csapatok végre felmelegedve megpi-
henhessenek, a lQszert kiegészíthessék és a hiányokat pótolhassák.”105 Ebben a helyzetben 
Boroević számára az idQnyeréséért folytatott harc volt a legfontosabb, hogy az utolsó tar-
talékok beérkezésével az oroszokat kiszoríthassák magyar területrQl.

Az AOK-nak küldött egyik hadseregjelentés szerint: „Több mint 20 napja tartott már 
a 3. hadseregnek a Kárpátokban folytatott harca. Az Uzsoki, Zemplénoroszi és Palotai 
hágó elveszett, a Dukla horpadás körül csoportosuló erQk még tartották magukat, de a 
helyzet itt is úgyszólván már csak egy hajszálon függött. A csapatok ellenálló képessége 
a végét járta. A csapatok ugyan emberfölötti teljesítmény árán igyekeztek gátat vetni az 
oroszok meg-megújuló támadásainak, de elQre volt látható, hogy kimerülés és legyen-
gülés következtében már csak ideig-óráig tudják tartani magukat. A csapatokat ugyanis 
csak leírhatatlan nehézségek árán lehetett úgy-ahogy élelemmel és lQszerrel ellátni, de 
semmiképpen sem az idQjárás viszontagságai ellen megvédeni. …MegfelelQ fedezékek 
hiányában éjjeli pihenQrQl még az állásokban sem lehetett szó; az emberek ugyanis nem 
mertek elaludni, nehogy megfagyjanak. A létszám ijesztQ módon apadt…”106 Például a III. 
hadtest ekkora mindössze 15 ezer puskásból állt, vagyis az eredeti létszám (65 ezer) alig 
negyedével rendelkezett.

Tisza István és a magyar hadügyminiszter, Hazai Samu107 ezekben a hetekben lehetQ 
legenergikusabban fogott a védelem megszervezéséhez és legy_rve minden hátráltató té-
nyezQt és akadékoskodást képesek voltak a Pflanzer-Baltin haderQvel együtt, összesen 70 
ezer katonát az északi Kárpátokban összpontosítani a szükséges felszerelésekkel együtt. 
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Ez akkor óriási teljesítmény volt. Emiatt elQfordulhatott az, hogy a front egyes pontjain 
a Monarchia erQfölénybe került az orosz csapatokkal szemben, azonban ez csak relatív 
erQfölény volt, hiszen a szükség alakulatokat, a „kedélyes Bürger” dandárok minQségét 
és felszereltségét nem lehetett összehasonlítani az orosz hadászati tartalékokéval. Tisza 
elsQ rend_ kérdést csinált abból, hogy az ország területén ne legyenek idegen hadak, mert 
jól tudta, hogy ez milyen hatást gyakorol egyrészt a magyar lakosságra, másrészt az olasz 
és román politikára. A gyors szervezQ munka tehát akkor is életbevágó volt, ha tudjuk, az 
oroszok ebben az idQpontban nem törekedtek a Kárpátokon át lejutni a magyar Alföldre, 
hanem kizárólag a Limanova iránnyal Szilézia felé „gördülQ” 8. hadseregük szilárd oldal-
biztosítását látták el. Limanova azért fontos ezekben a hetekben, mert itt volt az o-m had-
erQ egyik végsQ hadtáp pontja, ha az oroszoknak itt sikerül áttörniük, azzal kettévágták az 
o-m északi haderQt és megnyílik az út Sziléziába és a Monarchia területei felé.

A történet 1914. november 25-én érdekes fordulatot vett és bizonyos értelemben 
diadalszer_vé vált, ugyanis ekkor érkezik meg Kassára a 3. hadsereg fQhadiszállására 
Szurmay Sándor108 altábornagy, ahol meglepetésére Boroević közölte vele, hogy nem csu-
pán a 38. hadosztály, hanem az egész Ung-völgyi hadseregcsoport parancsnokságát bízza 
rá. Ez azt jelentette, hogy Szurmay rangban azonnal három magasabb rendfokozatú (rang-
ban idQsebb) osztrák, veterán altábornagy fölé került, és ez a megoldás a késQbbiekben 
másokkal szemben is alkalmazásra került. Rövid megbeszélés után Szurmay fQhadiszál-
lására, Nagybereznára megy, ahonnan meg is indítja hadm_veleteit és november 28-án 
már Szinnánál és Homonnánál elért gyQzelmet jelenthetett, épp Bártfa elvesztése napján. 
Szurmay a legnehezebb helyen támadta meg a „nyakig beásott” oroszokat Méhesfalva- és 
Cirókaújfalunál, illetve Uzsoknál, akiket a meglepési tényezQ miatt sikerült is hátbatáma-
dással kimozdítani és ezzel gyakorlatilag megindul az oroszok ki_zése a Kárpátokból. 
Szurmay kapcsán meg kell jegyezzük, egy kimagasló katonai vezetQvel van dolgunk, aki 
három nappal a frontra kerülése után már gyQzelmet képes jelenteni. Ami viszont késQbbi 
eredményeit is figyelve különösen lényeges, nincs harctéri tapasztalata, még nem esett át 
a t_zkeresztségen, amikor jelentkezik Kassán. Szabad legyen megjegyezni, hogy abban a 
szigorúan hierarchikus Ferenc Józsefi világban az, hogy valaki ekkora lehetQséget és fe-
lelQsséget kap pusztán a képességei alapján, az a lehetQ legritkábban fordult elQ. Szurmay 
kiemelkedQ lehetQsége mögött egyértelm_en a magyar miniszterelnök beavatkozása hú-
zódott meg, és ebben az esetben kivételesen szerencsés döntés született. Hiszen Szurmay 
Sándor személyében talán a legnépszer_bb és legszerencsésebb magyar katonai vezetQt 
tisztelhetjük, aki éppen ezért is kapja meg 1917-ben a hadügyminiszteri tisztséget. Tisza 
levelezésében nincs nyoma, hogy ismerte volna Szurmayt, ezért csak sejteni lehet, hogy a 
magyar honvédelmi miniszterrel folytatott személyes informálódás útján érdeklQdte meg, 
hogy ki az a személy, akibe érdemes bizalmat helyezni. Szurmaynak november végén 
talán nem is az oroszok adták fel igazán a leckét, hanem inkább a csapatok morálisan 
szétesett állapota, fQleg a 40 éven felüli, „kedélyes Bürgerek”-bQl áll osztrák népfölkelQ 
dandárok, melyek a rendkívüli körülmények és fokozott igénybevétel következtében már 
ugyancsak könnyen szétszaladtak. Szurmaynak megvolt az a képessége, hogy még ezeket 
az alakulatokat is képes volt okos és kemény intézkedésekkel újra szervezett erQvé for-
málni, de harcérték_k továbbra is bizonytalan maradt.109

Mindeközben a Krakkótól nyugatra mindjobban szétnyíló o-m haderQ helyzete (a 
magyar határ és Krakkó védQkörlete közötti rés) és az egyre romló viszonyok november 
25-én Conradban a következQ elhatározást érlelték meg: „a Visztulától délre nem elég-
szem meg a puszta védelemmel, hanem ott lehetQleg sok erQt egyesítek s azokat keleti 
irányban meglepetésszer_ támadásba indítom avégbQl, hogy a Visztulától északra folya-
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matban lévQ hadm_veleteket közvetve elQmozdítsam, a Visztulától délre az ellenségnek 
mind kellemetlenebb elQnyomulását végleg feltartóztassam, a szorongatott 3. hadsereget 
tehermentesítsem és a Magyarországba irányuló ellenséges betörést megakadályozzam. 
Elhatározásomat gyorsan és habozás nélkül követte a kivitel; mindenki iparkodott azt 
elQmozdítani….”110 Tehát kezdett körvonalazódni a limanovai csata, vagyis az orosz 3. 
hadsereg bekerítésének terve és november 26-án már ebben az értelemben részletes pa-
rancsokat kapnak az AOK-tól a seregrészek. Ugyanis az történt, hogy a központi hatalmak 
támadásai sem Łódanál, sem pedig a Krakkó–CzCstochowa vonalon nem jártak a várt 
eredménnyel. És amíg a német 9. hadsereghez újabb német erQk érkeztek, ott tehát meg 
volt adva a lehetQség a támadás újbóli megindítására „addig az o-m haderQnek nem álltak 
erQsítések rendelkezésre s az o-m hadsereg-fQparancsnokság a két részre szakadt arcvo-
nalnak hézaga felé elQtörQ orosz 3. hadsereggel sem tudott jelentékenyebb erQket szembe-
állítani. Ennek következtében a lengyelországi arcvonal oldal és hátbiztonsága komolyan 
veszélyeztetve volt s ezt a veszélyt kellett új hadm_velettel elhárítani. A két arcvonalrész 
között fennálló, mintegy 100 km kiterjedés_ térköz most elQnynek mutatkozott, mert le-
hetQvé tette, hogy egy abban felvonuló erQcsoport meglepetésszer_en elQtörjön az orosz 
3. hadsereg oldala ellen.”111 Ezt a feladatot az o-m 4. hadseregnek szánták, és a támadást 
december 2-ára t_zték ki.

A csapatok erQsen zilált állapota és a Limanovánál egyre inkább kiélesedQ harcok 
közepette minden attól függött, hogy a 3. hadsereg jobbszárnya, a Szurmay- és a Jozef 
Krautwald-csoport milyen eredményt tud felmutatni. Ha ezek az erQk nem tudnak idQ-
ben lényeges eredményt felmutatni és tehermentesítQ támadást indítani a 4. hadsereg 
számára, amelynek a jobbszárnya ekkor „levegQben” lógott támogatás nélkül, a kezde-
ményezés kicsúszik az AOK kezébQl és az ellenség „mozgási szabadsága” felszabadul. 
Az egész téli hadjárat sorsa látszott ekkor veszélyben. Ebben a feszült helyzetben je-
lentett megkönnyebbülést a Méhesfalvánál elért áttörés híre. A versenyfutás célja most 
az volt, ki tudja a másikat megakadályozni abban, hogy a Krakkó alatt végbemenQ 
döntQ ütközethez csapatokat legyen képes küldeni. Az oroszok ebben a versenyben alul 
maradtak, mert nem mindenhol tudtak kifejteni kellQ erQt hol a védelem- hol pedig a 
támadás érdekében, illetve komoly akadályozó tényezQ volt a magyar csapatok vitézsé-
ge, amely Limanovánál képes volt a túlerQt kiegyenlíteni. Azonkívül a Kárpátokba be-
fészkelQdött és megtámadott oroszok tétlensége például Uzsoknál (az Eck-csoport ese-
tében) egészen érthetetlen volt112, mert tétlenségükkel „módot és idQt adott” arra, hogy a 
38. hadosztályt elvonva, azt más helyen bevethessék. Az oroszok ezen magatartását ne-
héz másként értékelni, minthogy testileg és pszichikailag kimerültek a rendkívül embert 
próbáló magashegyi harcokban, ahol orosz részen „nem csupán a halottak és sebesültek 
száma volt nagy, hanem eddig el nem képzelt arányokban nQtt a hadifogságba kerültek, 
a szökevények és az öncsonkítók tömege is.”113 Miközben a magyar csapatokat f_tötte 
a tudat, hogy most közvetlenül hazájukat, családjukat védik, ahogy errQl Bruszilov is 
írt: „A rendkívül kemény és elkeseredett novemberi harcok csapatainknak igen nagy 
veszteséget okoztak… Kiváltképpen a magyarok védték borzalmas és kétségbeesett 
elszántsággal a magyar síksághoz vezetQ kapukat.”114

Szurmay pedig az a katonai vezetQ volt, aki felismerte, hogy a Kárpátokban folyó har-
cokat már nem a fegyverek túlsúlya, hanem az a „fegyver” képes eldönteni, amelyet így 
lehet megfogalmazni: „az ökölbe szorult, akadályokat nem ismerQ magyar kéz, mely tu-
lajdon hazája felszabadításáért küzd!”.115 Ezen „motivációs” tényezQ kihasználására az itt 
parancsnokló nem magyar hadvezérek nem voltak képesek és ezzel kapcsolatban jegyezte 
meg Boroević: „Részemre Szurmay kétszeres erQt jelent”116, ahogy az orosz oldalon er-
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re Bruszilov volt képes, de a Kárpátokban természetesen a magyarok voltak elQnyben, 
mondhatnánk: otthon. Az orosz hadosztályok szintén megfogyatkoztak a folyamatos 
feltöltés ellenére és ezért volt különösen lényeges, hogy Hazai és Tisza gyorsan új csapa-
tokat tudtak elQteremteni és felszerelni októbertQl kezdQdQen. Ezek bevetésével sikerült 
némileg kiegyenlíteni az orosz túlerQt, és az nem tudott mindig érvényesülni. Még akkor 
is, ha ezen új egységek egyes zászlóaljaiban már túlnyomó lett a román nemzetiség és 
„sokszor az 50-60 százalékot is meghaladta.”117 A románok megbízhatatlanságát azonban 
a cseheké messze felülmúlta, mert például az o-m 3. hadsereg döntQen csehekbQl álló IX. 
hadtestének egy alkalommal 5600 fQ vesztesége volt, s ezek nagy része egyértelm_en de-
zertált.118 Ennek a jelenségnek egyik fQ oka volt, hogy a csehek egymás között terjesztett 
politikai eszmék teljesen aláásták az önfegyelmet és így különösen nem tudtak megbir-
kózni a „téli hegyi háború túlhajtott követelményeivel” és inkább dezertáltak. És ezek már 
nem svejki humoreszkek voltak, mert amikor ilyen módon néhány kilométeren megnyílt 
a front, akkor azt csak több száz o-m katona föláldozásával lehetett helyreállítani, hiszen 
az oroszok azonnal benyomultak ezekbe a résekbe. A csehek ugyancsak szégyenteljes 
magatartása és rosszindulatú közönye nem gyávaságból fakadt, hiszen maga Brusilov is 
elismeri, hogy az átszökött csehek náluk kiválóan helytálltak (saját, korábbi fegyvertár-
saikkal szemben), hanem az erQs pánszlávizgatás és fQleg azon teljesítetlen elvárásuk, 
hogy a Monarchiát szerették volna trialista állammá átalakítani, emiatt inkább az önálló 
államiságban kezdtek gondolkodni.

Közben sor került a központi hatalmak legmagasabb szint_ katonai vezetQinek találkozásá-
ra december 2-án Boroszlóban (ma: Wrocław), a német császár szalonkocsijában, de Ferenc 
József és Tisza is hiányoztak. A megbeszéléseket Falkenhayn következQ elQadása vezette be: 
„Pfelsége a császár beleegyezett, hogy nyugaton – akaratunk ellenére – úgy állandósítsuk a 
hadvezetést, hogy ne kelljen ellenséges áttöréstQl tartanunk és ide keletre új erQket irányíthas-
sunk. Ez az áldozat aggasztó következményekkel járhat. A keleten elért siker mindenesetre kö-
zelebb vinne célunkhoz, de az is biztos, hogy minden itt elért sikert a nyugaton bekövetkezett 
balsiker kiegyenlítené, vagy mindjárt az ellenkezQjévé változtatná…”119 Falkenhayn leszögez-
te, hogy amíg a német hadsereget nem duzzasztják föl arra a mértékre, amely ellentállni képes 
egy nagy francia offenzívának, addig nem tudnak újabb erQket keletre küldeni. Ezenkívül az 
o-m szövetségestQl továbbra is a német 9. hadsereg támogatását kérte, hogy folytatni tudja 
hadm_veleteit. „De mi történjen aztán? – tette föl a kérdést Falkenhayn. – Az én álláspontom 
csak az lehet, hogy nincs okunk az oroszok után az ország belsejébe szaladni, megelégedhe-
tünk azzal, ha a Visztula és a San mögé szorítjuk vissza Qket. Csináljanak azután, ami akar-
nak.”120 Elgondolható, hogy ilyen bevezetQ után nem sok jóra számíthatott az o-m hadvezetés.

Conrad ennek fényében belátta, hogy a keleti döntésre vonatkozó javaslatait elejtették 
és lemondott arról, hogy javaslatait újból elQterjessze. Az o-m vezérkari fQnök „úgy gon-
dolkodott, hogy ha a német LegfelsQbb Hadvezetés ismételt javaslatai dacára sem tudott 
nagy elhatározáshoz jutni, az újabb javaslat is hatástalan maradna és elutasító válaszban 
részesülne…”121 A tárgyalás csak az elégtelen eszközökkel tervezett, készülQben levQ 
hadm_veletekre szorítkozott, és a felajánlott mindössze 9 hadosztály erQtöbblettel nem 
lehetett Oroszország végleges leverésére gondolni, hanem csak korlátolt célokat lehe-
tetett kit_zni. Conrad felszólalásában bemutatta az o-m haderQ addigi erQfeszítéseit és 
veszteségteljes harcait, az áldozatos teljesítményeket, amelyeket a császár környezetében 
voltak, akik lekicsinyeltek, majd így fejezte be: „Egyébként az a nézetem, hogy ha tekin-
télyes erQk bevetésével nagy döntQ eredményt érnénk el Oroszország ellen, ez az egész 
hadihelyzetre közvetlen kihatással lenne és nyugaton is döntésre vezethetne… Ha a mos-
tani hadm_velet nem sikerül, feladatunk az, ami volt: megtartani azt, amit elértünk…”122
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Bár néhány nappal korábban Hindenburg nyomására úgy t_nt, hogy Falkenhayn képes 
megváltoztatni makacs álláspontját, mostanra viszont megint meggondolta magát és a 
Conraddal való négyszemközti megbeszélésen a keletre szállítandó csapatokról szólva ki-
hangsúlyozta: „ez minden, amit oda leadhatunk.” Conrad viszont eleve abban bízott, hogy 
a tanácskozáson nem kész tervet tárnak elé, hanem a lehetQségek megvitatása után szüle-
tik döntés a leghatékonyabb megoldást illetQen. Csalódnia kellett, mert Falkenhayn kész 
tervet rakott eléje, ami ellen nem akart erélyesen fellépni, nehogy a szövetségesi harmó-
niát megsértse. „Kedvét vesztve tért vissza Teschenbe, hogy folytassa a Visztulától délre 
elQnyomul orosz erQk elleni hadm_velet irányítását.” Itt azonban már várta Tisza minisz-
terelnöknek egy jegyzéke, amelyben aggodalmainak adott kifejezést a Magyarországra 
betört oroszok okozta helyzet miatt.123

A boroszlói megbeszélés idején merült fel Bethmann-Hollweg német kancellárban, 
hogy nem Falkenhayn a megfelelQ ember a német vezérkar fQnökének nehéz feladatára, 
aki egyben a porosz hadügyminisztériumot is vezette. Falkenhayn december 6-án a kö-
vetkezQ kijelentést tette a német haderQvel kapcsolatban: „a hadsereg eltörött szerszám, 
amellyel döntQ hadm_veleteket nem lehet végrehajtani; örülni kell, ha sikerül minden arc-
vonalon az elértet megtartani.”124 Ez a felfogás és a németeknek az o-m külügyminiszté-
riummal egyetértésben az oroszok felé folytatott titkos béketapogatódzása volt az a hátsó 
ok, amely miatt keleten nem akart nagyobb szabású eredményt elérni. Conradot azonban 
nem tájékoztatták a Szentpétervári tárgyalások menetérQl emiatt „Conrad azt hitte, hogy 
a németek Ausztria-Magyarország rovására – egész Közép- és Kelet-Galícia orosz kézben 
volt – akarnak békét kötni. Ez csak fokozta bizalmatlanságát, amellyel a német legfelsQbb 
hadvezetés s egyáltalán a német hivatalos körökkel szemben viseltetett és megnehezítet-
te az együttm_ködést.”125 A német kancellár kezdeményezte, s megpróbálta elérni, hogy 
Falkenhayn maradjon csak hadügyminiszter, s Ludendorff legyen a vezérkari fQnök, de a 
császár közvetlen katonai környezetén megakadt az elhatározása.

November végén az oroszok már annyira szorongatták az o-m 3. hadsereg Bártfára 
visszament balszárnyát, hogy annak még további visszavonulását megállítani csakis 
új erQk segítségével gondolhatta a 3. hadsereg-parancsnokság. Ezért „december 2-án 
tehát besz_ntette a hadsereg jobbszárnyának eredményes elQnyomulását és elrendelte a 
200. és 201. honvéd dandár zömének (a Pilisi Kornhaber Adolf csoport) Eperjesre való 
átszállítását”126 mivel tartós ellenállás és a csapatoknak rendbe szedése csak EperjestQl 
északra volt várható, de ez kizárólag a saját balszárny megtámasztását célozta. Ezek az 
erQeltolások rosszallást váltottak ki Conradból és december 5-én élesedQ hangú üzenet-
váltás volt az AOK és a 3. hadsereg-parancsnokság között. Conrad talán attól félt, hogy 
a 3. hadsereg túlságosan önállóvá válik, esetleg lemarad az eseményekrQl és nem követi 
a hadsereg-fQparancsnokság elképzeléseit. A vitásnak látszó helyzetet az AOK a követ-
kezQkkel zárta le: „A 4. hadseregnek a Visztula déli partján megindított hadm_velete 
sürgQsen megköveteli, hogy az orosz 8. hadseregnek nyugati és északnyugati irányban 
való beavatkozását lehetetlenné tegyük. A 3. hadsereg arcvonala elQtt észrevétlenül tör-
ténQ erQátcsoportosításoknak jövQben való megakadályozása céljából az ellenséggel a 
legszorosabb érintkezést kell fenntartani s minden, erQk elvonására irányuló kísérletére 
azonnali támadással kell válaszolni.”127

Újabb orosz erQk jelentek meg Neusandeznél Tarnów irányából a 4. hadsereg jobbszár-
nya felé, ami arra bírta a hadsereg-fQparancsnokságot, hogy a 3. hadsereget a csatába való 
gyorsabb beavatkozásra kell utasítani. „A hadsereg-fQparancsnokságnak ezen rendelke-
zése megzavarta a 3. hadsereg-parancsnokság terveit, amely ugyanis a Héthárs területén 
gyülekeztetett erQkkel elQször a Bártfánál álló ellenséget akarta megverni és csak ennek 
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megtörténte után szándékozott Neusandezre, vagy pedig északi irányban elQnyomulni. 
Azért december 5-én este mégis intézkedett, hogy a Kornhaber kombinált honvéd 
hadosztály Palocsára és az attól nyugatra levQ területre, a 4. lovas hadosztály pedig 
Ólublóra meneteljen, hogy azután Neusandez felé elQtörhessen.” December 6-án azon-
ban újabb jelentést terjesztett fel az AOK-nak, amelyben kifejtette „hogy a folyamatban 
levQ nagy erQk készenlétbe helyezésénél a hadsereg északi szárnyán az a szándék ve-
zette, hogy az ellenséget Bártfánál megveri és azután – a helyzet szerint – Neusandezre, 
vagy észak felé nyomul elQ. EttQl a tervtQl várta azt is, hogy a NeusandeztQl keletre 
levQ ellenséges erQk visszavonulnak. [az elrendelt támadás] …azonban egyelQre kizárja 
a hadm_veletet Bártfa ellen, mivel az arcban való támadás megerQdített állások ellen 
nem kecsegtet gyors eredménnyel.”128

A Szurmay-csoport november 28., és december 4. között visszafoglalta az Uzsoki-
hágótól északra és délre fekvQ magaslatokat, majd a következQ nap átcsoportosítással 
Bártfa térségébe vonult. Bártfa város visszafoglalásának során nézeteltérés történt az 
AOK, illetve a 3. hadsereg-parancsnokság között, mivel a Limanovánál küzdQ huszár- és 
Landstrum alakulatok rendkívül szorongatott helyzetben igyekeztek feltartoztatni az oro-
szokat, és az Q megsegítésük érdekében Conrad a leghatározottabban sürgette Boroevićet 
a beavatkozásra, mivel számára az elsQ elérendQ célpont Neusandez volt, nem pedig 
Bártfa. November 29-én Szurmay megfázik, magas lázzal ágynak esik, s onnan irányítja a 
hadm_veleteket, és csak december 7-én kelhet föl, éppen jókor ahhoz, hogy a másnap reg-
gel Muszynánál folytatódó nagyobb támadás irányítását átvegye. Az elQretörés lendületes 
végrehajtása érdekében Szurmay bravúros megoldással seregcsoportját két részre osztot-
ta, és ilyen módon indította azokat a kívánt irányokba. Szurmay az elQrenyomulást vezetQ 
Kornhaber hadosztályhoz megy, ennek élére áll és dél körül sikerül Bártfa fölé az oroszok 
oldalába jutni. Az elQnyös helyzetet azonnali kihasználása érdekében a közeli Tapolytarnó 
elfoglalására küldött alakulatokat, amelyek el is végezték feladatukat, melynek hatására 
„az ellenség veszélyeztetve érezvén jobbszárnyát, az éj folyamán Bártfa vidékérQl is visz-
szavonult”129 8-áról 9-edikére forduló éjszakán, a város tehát ekkor lett felszabadítva. A 
cári orosz hadsereg a késQbbiekben idáig már nem tudott újból eljutni, azonban Uzsoknál 
már december 9-én újra megkapaszkodtak. Uzsok ezzel harmadszor került orosz kézre.

A hadsereg-fQparancsnokság december 8-án este „újból és nyomatékkal sürgette 
Boroevićot, hogy kövessen el mindent a 4. hadsereg hathatós támogatása érdekében. 
Ha az ellenség Bártfáról az átkaroló támadás elQl Zborón át elvonult volna, úgy a 3. 
hadsereg erQteljes észak felé való elQretörése mellett, irányítson azonnal minél több erQt 
erQszakolt menettel Neusandezre, hogy a várost, valamint az ottani Dunajec hidakat mi-
hamarább elfoglalja, s ezáltal egyrészt véget vessen Bruszilov erQeltolásainak az orosz 
3. hadsereg megsegítésre, másrészt tartsa fenn továbbra is a két ellenséges hadsereg 
szétválasztását.”130 A parancs vétele után a hadsereg-parancsnokság utasította Szurmay 
altábornagyot, hogy a Kornhaber- és Nagy-csoporttal nyomuljon elQre Neusandez irá-
nyába ameddig csak lehet.

Az osztrák világháborús munka nem tartja lehetetlennek, hogy Boroević amikor utolsó 
érintetlen erQit és pedig „kizárólag Bártfa visszafoglalásának céljából” Eperjesre eltolta, 
a magyar miniszterelnök ama felszólításának tett eleget, hogy „mindent el kell követni az 
orosz elQnyomulás feltartóztatásra, máskülönben a románok betörnek Erdélybe.”131 Egy 
korabeli résztvevQ szerint is: „Egy ponton Tisza nyilvánvalóan megkerülte Conradot, 
amikor közvetlenül a harmadik hadsereg parancsnokához, Boroević tábornokhoz fordult, 
aki Tisza sürgetésére parancsot adott Kornhaber tábornoknak Bártfa visszafoglalására az 
oroszoktól.”132 A városba Emil Colerus tábornok 10. hadosztálya ellenállás nélkül vonult 
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be, mert mint kiderült, az oroszok már napokkal korábban megkezdték erQik kivonását 
Bártfáról, ezért a 3. hadsereg-parancsnokság „utasította a IX. hadtestet, hogy küldjön 
azonnal egy vezérkari tisztet autóval Szurmayhoz, hogy tájékoztassa Qt az eseményekrQl 
és serkentse gyorsabb elQrenyomulásra Neusandez felé. A felszólítás azonban fölösleges 
volt, mert hiszen a Szurmay csoport a síkosra fagyott, részben úttalan utakon, félig be-
fagyott vízmosásokon végzett, három napos kíméletlen menetelés következtében tovább 
már amúgy sem fokozhatta teljesítményét. Azáltal vesztett idQt, hogy a Neusandezhez 
már elég közel volt csoportnak december 8-án Bártfa felé kellett elQnyomulni, már nem 
lehetett behozni.”133 A Limanovánál folytatott élethalálharc miatt valóban minden óra, 
amely a segítséget jelentette létfontosságú volt és a Bárfára tett, egy napos kitérQ az 
AOK-n érthetQ idegességet váltott ki és „semmiképpen sem volt megelégedve az ered-
ménnyel.” Conradot némileg jogos izgalom ragadta magával, hiszen jól kigondolt hadi-
tervét látta veszélyeztetve és ennek nyomán „meg nem érdemelt szemrehányások” érkez-
tek a 3. hadsereg-parancsnoksághoz, melyek Szurmaynak voltak irányítva.

Boroević jelenteni volt köteles az egyértelm_en Tisza ösztönzésére végrehajtott had-
mozdulatot, tehát az AOK-n tudtak róla, de az mégis bosszantotta Conradot, hiszen dédel-
getett terve, az orosz támadó erQ nagyarányú csapdába ejtése és megsemmisítése veszni 
látszódott. Csakhogy ebben a kialakult feszültségben Q is hibás, mivel többszöri sürgetés-
re sem adott megfelelQ mérték_ tájékoztatást a magyar miniszterelnöknek, aki így nem 
tudta kellQen értelmezni a harci helyzetet. Emlékeztetünk a már idézett Buriánhoz írott s 
Conraddal kapcsolatos levelére. Conrad folytonos titkolódzása közismert volt és ebben az 
idQpontban részben érthetQ is.

Sok forgott kockán, hiszen ha nem sikerül az orosz 3. hadsereg bekerítése, akkor a visz-
szacsapás miatt épp az oroszok keríthetik be az elQrenyomuló o-m erQket. Az AOK ide-
gessége a 3. hadsereg számára december 10-ére szóló igen éles hangú intézkedéseiben is 
benne volt: „A helyzet komolysága megköveteli, hogy a 3. hadsereg vessen gátat minden 
eszközzel a támadási lendület esetleges ellanyhulásának. A hadsereg-fQparancsnokság 
mindazoknak, akiket illet, a legnagyobb fokú rosszallását fejezi ki, hogy nemtörQdömség-
ükkel és tétlen magatartásukkal elQmozdították az ellenség zavartalan cselekvési szabad-
ságát, jóllehet a hadsereg-fQparancsnokság már december 5-én jelezte, hogy ellenséges 
erQk nyugat felé vonulnak.”134 Azonban, ahogy Szakall megjegyzi: „Ez a szemrehányás 
természetesen a legkevésbé sem érinthette sem Szurmay altábornagyot, sem alparancs-
nokainak bármelyikét, mert azok november 25 óta a szünet nélküli tevékenységnek és 
kezdeményezésének példaképei voltak. Hogy a szemrehányás mennyire nem érinthette 
Szurmayt és alparancsnokait, azt mi sem igazolja jobban, minthogy a 3. hadsereg-pa-
rancsnokság a szemrehányást Szurmaynak nem is továbbította. A 3. hadsereg-parancs-
nokság ugyanis tudta, hogy azokból a csapatokból, amelyek hetek, sQt hónapok óta szün-
telenül kemény harcokban állottak és éjjel-nappal, vasúti szállítás utáni pihenés nélkül, az 
utolsó két napon is mindig 25 km-en felüli meneteket teljesítettek, már többet kipréselni 
nem lehet.”135 Az o-m hadsereg-fQparancsnokság éles kritikáit és szemrehányásait erQsen 
lerontja, hogy egyrészt tudtak a Bártfai kitérQrQl, másrészt a Boroević nem tudta, hogy 
vele szemben nem az egész 8. orosz hadsereg áll, hanem csak egy hadtest, a XII-ik, s 
ennek nem tudása a hadsereg-fQparancsnokság hibája volt. Mégis úgy t_nhet, hogy Tisza 
sürgetése Bártfa visszafoglalása érdekében feleslegesen kockáztatta a Limanovánál tete-
mes túlerQvel küzdQ csapatok erQfeszítéseit, hiszen ekkor már nem is napokban, hanem 
órákban lehetett mérni, hogy a huszárok mikor fognak annyira megfogyatkozni, hogy az 
ellenállás értelmetlenné válik. Az AOK idegeskedése a Szurmay-csoport látszólagos ké-
sése miatt némileg érthetQ, de nem teljesen, hiszen Bruszilov igencsak résen volt, tudta 
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meddig lehet feszíteni a húrt, és ahogy a honvéd erQk, fQleg a Szurmay-csoport megjelen-
nek Neusandez környékén, december 11-én, már ment is a távirat az orosz csapatoknak 
az általános visszavonulásról.

Conrad nagy reményei, melyek az oroszok elfogására irányultak nem váltak be. Az 
idQre kit_zött menet célokat a Szurmay csoport él dandárjai nem tudták teljesíteni, még 
azok sem, amelyek hegyvidékhez szokott bosnyák és stájer egységekbQl álltak. A sza-
kadatlan, napi 20-30 km-es hegymenetek sokszor térdig érQ fagyos vízben, s a gyakori 
harcok teljesen kimerítették a csapatokat. Az o-m hadsereg-fQparancsnokság ha értette 
is a csapatok fáradtságának okát, nem akarta azt figyelembe venni, ezért ismételten 
elégedetlenkedett és egyre az elQrenyomulást sürgette. A hangulatot csak rontotta, hogy 
közben megérkezett a hír, hogy Szerbiában az o-m 5. és 6. hadseregek teljes vissza-
vonulásra kényszerültek. A Szurmay „repülQhadtest”-hez hasonló jelleg_ feladata volt 
Galíciában, északi irányból Arz Arthur vezette VI. kassai hadtest 39. honvéd hadosz-
tályának is, és végül ezen honvéd alakulatok találkoztak össze a Neusandezi hídon és 
kezet fogtak, mint akik jól elvégezték a rájuk bízott feladatot december 12-ére virradó 
éjjel.136 A Szurmay-csoport ha késve is, de végül elérte kit_zött menetcéljait és ahogy 
az osztrák vezérkari munka fogalmaz: „Az események azonban tetQpontjukat akkor 
érték el, mikor december 12-én az Arz és Szurmay tábornokok csapatai Limanovánál 
és Neusandecnél megrohanták Dimitriev és Bruszilov belsQ szárnyait. S minthogy ezen 
döntés ideje teljesen összeesett a keleti német hadseregnek Varsótól nyugatra kivívott 
sikerével (lowiczi csata, december 6–12.) joggal mondható, hogy ezzel lezáródott az 
orosz hadjáratnak szeptemberben megkezdett második fázisa.”137 Az o-m 3. hadse-
reg azt a feladatát, hogy magára vonjon orosz erQket, melyek beavatkozhattak volna 
Limanovánál, végrehajtotta, s ennek volt következménye a kikényszerített visszavo-
nulás.

Nem sikerült sem hadászati áttörést elérni sem az orosz hadsereg szárnyainak szétválasz-
tása, vagy egy Tannenberg méret_ eredmény, mint Conrad titkon remélte, de ilyesmire a 
fölényes tüzérség_, támadásban lévQ csapatokkal rendelkezQ oroszok ellen nem volt esély. 
A legtöbbet mondó azonban az orosz északnyugati arcvonal akkori parancsnoka Ruszkij 
tábornoknak véleménye, aki egy amerikai újságíró elQtt így nyilatkozott: „Hadászati mes-
term_ volt a nagyszer_en kigondolt és mesterien végrehajtott limanovai csata, amely min-
ket arra kényszerített, hogy feladjuk további hadm_veletünket Krakkó ellen és meggátolt 
abban, hogy átmenjünk a Kárpátokon. A limanovai csata az elsQ döntQ visszacsapás volt, 
amelyet az orosz hadseregek Galíciában elszenvedtek. Az osztrákok helyzete a Kárpátokban 
vívott nagy harcok idejében nem volt irigylésre méltó. Mi Oroszországban teljesen meg-
voltunk gyQzQdve az o-m haderQ teljes megsemmisülésérQl, annál váratlanabb fordulat volt 
számunkra aztán a limanovai csata kimenetele, mert a lendületes o-m támadás teljesen meg-
lepett és egész arcvonalunk legérzékenyebb részén ért.”138

Az oroszokat december 11-ére sikerült kiszorítani Magyarország területérQl, akik a 
Visztula mentén is megkezdték a visszavonulást és azonnal megindult az orosz sere-
gek üldözése, azonban visszavonulásuk nem tartott sokáig. December 12-én Duklánál 
is meghátrálnak, de erQfölényükre jellemzQ, hogy december 14-én az oroszok minden 
várakozás ellenére továbbra is tartották nyugat-galíciai arcvonalukat, és a visszavonulás 
ellenére minden talpalatnyi földet csak harc árán adtak fel. „Az orosz ellenállás azonban 
idQközben annyira megerQsödött, hogy december 15-én már csak a hadsereg nyugati 
szárnya tudott némi térnyereségre szert tenni.”139 A Szurmay-csoport üldözése is kezdett 
mindinkább lelassulni a csapatok mind erQsebb fásultsága és az olyan tényezQk, mint a 
tüzérségi támogatás hiánya miatt. Az AOK-n azonban optimista hangulat uralkodott el 
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és „megérettnek látta a helyzetet arra, hogy a német keleti haderQvel egyetemben végsQ 
csapást intézzen a megingott orosz arcvonal ellen”, ezért ilyen értelemben táviratozott a 
német keleti fQparancsnoknak, aki az új célokkal egyetértQleg válaszolt.140

December 17-ére virradó éjjel az oroszok a német 9. hadsereg zöme elQtt még meg-
kezdték a visszavonulást s itt is megindult az üldözésük. E hírre „Berlinben Falkenhayn 
is vérszemet kapott és a kancellárral egyetemben kimondta, hogy a német 9. hadsereg 
támadását a legnyomatékosabban folytatni kell s a közép Visztulát kell mindenáron el-
érni.”141 Ez teljesen egybevágott Conrad terveivel. „Falkenhayn berlini megbeszélései-
vel kapcsolatban, abból a célból, hogy Conrad gyalogsági tábornokot Szerbia leverésére 
irányuló terveinek megnyerje, illetve vele a további hadm_veleti célokat megbeszélje, 
Qt december 19-ére Oppelnbe kérette.”142 Az optimista hangulat ellenére ez a megbeszé-
lés sem vezetett határozott megállapodásra. A korábbi két különbözQ nézet ugyanúgy 
szemben állt, mint már szeptember óta folyamatosan. Falkenhayn a döntést továbbra is 
Franciaországban, míg Conrad Oroszországban akarta megtalálni, ráadásul Falkenhayn 
Törökországnak hadianyaggal való ellátása végett Szerbia leverést, illetve északkeleti 
részének megszállását is kívánta. Abban viszont mindketten egyetértettek, hogy a tá-
madást folytatni kell, s december 20-án ilyen értelemben adta ki az o-m hadsereg-fQ-
parancsnokság utasításait. Az átkaroló hadm_veletek meg is kezdQdtek, azonban el is 
akadtak az orosz védelemben és ez évben már nem sikerült újabb eredményeket elérni. 
Ugyanis december 21-én az oroszok „egészen váratlanul” elkezdtek mind a dunajec-
białai arcvonalon, mind pedig – és fQként – a Kárpátokban támadni. Támadásuk is-
mételten válságba sodorta az arcvonal egyes részeit, különösen a 3. hadsereg keleti 
szárnyát. A 3. hadsereg így fokozatosan hátrálni kényszerült a négyszeres túlerQre (120 
ezerre) becsült ellenség ellen. Az o-m 3. hadsereg nagyjából azokba az állásokba hát-
rált a Kárpátokba, amelyekbQl december 8-án megindult. December 29-én az oroszok 
megtámadták az utóvédet (1. honvéd ezred) a Dukla-hágón, és azt elfoglalták. „Mivel 
ugyan az oroszok a 3. hadsereget követték, de a Kárpátok gerincét nagyobb erQkkel 
nem lépték át, a 3. hadsereg helyzete december utolsó napjaiban ismét állandósult.”143 
A VII. hadtest-parancsnokság a csapatok pihentetését rendelte el, mert az oroszok nem 
nyomultak tovább, de a kétséges helyzet miatt a 3. hadsereg-parancsnokság december 
29-én Bártfáról Kassára ment vissza, de ez már csak elQzetes óvintézkedés volt, mert az 
oroszok a továbbiakban már nem tudtak nagyobb erQkkel bejutni a Felvidékre.

Összegzésként szabad legyen megjegyezni, hogy a központi hatalmaknak talán az egyet-
len, halvány esélyük a gyQzelemre csak akkor lehetett volna, ha már a harcok kirobbaná-
sának pillanatában olyan feltétlen összhangot valósítanak meg úgy a katonai felsQ vezeté-
sek között, mint a saját belsQ politikai irányító szervek vonatkozásában, mint ahogy ez az 
antant hatalmaknál megvalósult. Ez a nagyfokú egységesítés tehette volna lehetQvé, hogy 
a szövetségesek ne külön-külön, hanem az adott helyzetnek megfelelQen szükségszer_en 
gyorsan hozzanak döntéseket. Ez a rugalmatlan, több sebbQl vérzQ együttm_ködés kez-
detben, de késQbb is koordinálatlanná tette a hadm_veleteket és végsQ soron szükségtele-
nül megnövelte a kivívható gyQzelmek elérését, hiszen az idQtényezQ Közép-Európa kor-
látozott nyersanyag forrásai miatt rendkívüli jelentQség_ volt. Mintha az angolok neves 
katonai teoretikusa B. H. Liddell Hart is erre gondolt volna, mert mint írja: „Ha az 1914-
es marnei csata után, vagy akár késQbb, Németország nyugaton a védekezQ, keleten pedig 
az offenzív hadviselést választja, a háború kimenetele aligha nem más lett volna.”144 Az, 
amit a Monarchia hadereje vállalt ezen idQszakban, egészen aránytalan volt felkészültsé-
gével és lehetQségeivel, mint Falkenhaynnak 1914 decemberében szerkesztett emlékirata 
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is megállapítja: „Az o-m haderQ súlyosan szenvedett. Az o-m hadvezetQség ennek dacára 
mindent megtesz, hogy szövetségesi szellemben vezesse a hadm_veleteket. Három had-
sereget vont át a Visztula balpartjára s csak gyenge erQket hagyott Galíciában. Ez önfel-
áldozásnak tekinthetQ”.145 Írta ezt az a német vezérkari fQnök, akinek minden hatalom a 
kezében volt, hogy változtasson a helyzeten és segítséget küldjön, erre azonban mégsem 
bírta idQben rászánni magát. Ennek következtében a Monarchia 1914 végére megköze-
lítQleg 820 ezer fQs veszteséget (halottat, sebesültet, foglyot és beteget) szenvedett, és 
sovány vigaszt jelentett, hogy az oroszok veszteségei még ezt a számot is felülmúlták.

JEGYZETEK

Bevezetés
1 A 3 800 000 franciával szemben a Monarchia 

csupán 2 300 000 katonát mozgósított. A franciák 
1914 nyarán 1,8 millió katonát tudtak kiállítani, 
majdnem annyit, mint a németek, szemben a 
Monarchiával, amely csupán 1,4 milliót. Erre 
a tényre Henry Pozzi hívta fel a figyelmet A 
századunk b_nösei c. könyvében (Püski 1936-os 
hasonmás kiadása, évszám megjelölés nélkül. 
69. o.) De a magas fokú harckészültségüket 
mutatja az is, hogy a francia állam az „állomány 
tekintetében elment teljesítQképessége legvégsQ 
határáig; fegyverfogható ifjúságának 80%-át kép-
zete ki katonai szolgálatra. A hadsereg további 
szaporítása ezek után már csak a bennszülöttek-
bQl álló gyarmati hadsereg felállítása és fejleszté-
se által volt lehetséges és meg is történt, úgyhogy 
a francia hadsereg már jóval a világháború kitöré-
se elQtt bármely pillanatban harcra kész volt.” Az 
I. Világháború (1914-1918) Szerkeszti és kiadja: 
A M. Kir. Hadtörténelmi levéltár (továbbiakban: 
HTL), Bp., 1928–1942. 62. o.

2 Helmuth von Moltke (1848–1916) tábornagy, 
1906-tól 1914-ig, a német haderQ vezérkari fQ-
nöke, aki „a marnei kudarc után betegségre 
való hivatkozással nyugdíjazását kérte”. Adatok: 
Magyarország az elsQ világháborúban (továb-
biakban: MEV). Lexikon. SzerkesztQ: Ravasz 
István. Petit Real Kk. 2000. 476. o.

3 Erich Falkenhayn (1861–1922) német gyalogsá-
gi tábornok, vezérkari fQnök. A marnei kudarc 
után, 1914 szeptemberében átveszi Moltketól a 
hadm_veletek irányítását, de hivatalosan csak 
november 3-án kapja meg kinevezését. Adatok: 
MEV Lexikon, 167. o.

4 Paul Hindenburg (1847–1934) német tábornagy. 
Poseni porosz junker családból származik. 1911-
ben nyugdíjazzák, majd a világháború kitörése-
kor saját kérésére reaktiválják. 1914. augusztus 
22-én kinevezik Kelet-Poroszországban a német 
8. hadsereg parancsnokává. Augusztus 23–31. 
között a tannenbergi csatában az orosz 1. hadse-
reget keríti be és semmisíti meg, majd szeptember 

5–15. között a 2. orosz hadsereget is felmorzsol-
ja a mazuri csatában. 1914. szeptember 18-án 
kinevezik a német 9. hadsereg parancsnokává. 
Adatok: MEV Lexikon, 289. o.

5 A. A. Brusilov: A cár árnyékában. Zrínyi, 1986. 
„A fogoly osztrák tisztek törzsünk felderítQosz-
tályán nevetve mesélték, hogy a Kárpátokban 
vívott háborút Gummikriegnek (gumiháborúnak) 
nevezik, mivel ezen a szárnyon a háború kezdeté-
tQl kénytelen voltam folyton az oldaltámadásokat 
kivédeni, miközben nyugat felé nyomultam elQre. 
Valóban, hol mélyen behatoltunk a Kárpátokba, 
hol pedig valamelyest visszahúzódtunk, és moz-
dulatainkat összefoglalóan joggal lehetett „gumi-
háborúként” jellemezni.” 120. o.

6 Conrad von Hötzendorf, Franz gróf (1852–1925) 
tábornagy, 1906–1911-ig, majd 1912 decemberé-
tQl 1917-ig ismét az osztrák-magyar haderQ ve-
zérkari fQnöke. 1907-tQl követeli a Szerbia elleni 
preventív háborút. 1917. február 28-án lemond, 
mert nem ért egyet a „béketapogatódzásokkal”. 
1917. március 11-tQl a róla elnevezett hadse-
regcsoport parancsnoka Tirolban. Adatok: MEV 
Lexikon, 108. o.

7 Galántai József: Szarajevótól a háborúig. 1914. 
július. Kossuth, 1975. „Az orosz offenzíva kibon-
takozása – úgy számoltak – a lassú mozgósítás 
miatt legalább hat hetet igényel.” 48. o.

8 HTL id. m. „…hadvezetQségünk tudta, hogy 
Oroszország 1914 tavaszán több hadtestnél pró-
bamozgósítást rendelt el, a behívott legénységet 
azonban még nem szabadságolta. Az elmondot-
tak alapján lehetségesnek vélte, hogy az orosz 
hadüzenetet csakhamar mozgósított állományon 
lévQ, gyalog seregtestek kísérte lovas tömegek 
betörése fogja követni.” I. kötet. 95. o.

9 Conrad négy északi támadó hadjárata: 1. augusz-
tus–szeptemberben az orosz fQerQ lekötése, sQt 
megverése céljából a kelet-galíciai hadjárat; 2. 
októberben, Hindenburggal együttesen a Visztula 
mindkét partján lezajlott hadjárat; 3. novem-
berben a krakkói hadjárat, amelyben Conrad az 
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orosz gQzhenger közepét és déli szárnyát állította 
meg; 4. decemberben a kárpáti hadjáratot, amely 
Krakkótól délre a limanovai gyQzelmet és ezzel 
együtt az orosz támadás végleges visszaverését 
szerezte meg, de a duklai horpadás elQtt még egy 
kudarcot is hozott.

Szerbia
10 ElQször Alfred Redl árulása révén szerzik meg az 

oroszok a felvonulási terveket, majd Redl lebuká-
sa után egy Bécsben élQ cseh politikus szerzi meg 
az új terveket, aki Conrad cseh inasát fizeti le az 
okmányok megszerzésére. Conrad az utolsó pilla-
natban azonban módosításokat eszközölt, immár 
harmadszor a haditervein, a bizonytalan román 
álláspont miatt, amirQl viszont az oroszok már 
nem tudhattak. Részletesen lásd: Botár Árpád: A 
láthatatlan hadsereg: Kémek, Árulók, MerénylQk. 
Zrínyi nyomda kiadója, 1990. 63–64. o. A végsQ 
haditerv 1914 júliusában készült el, tehát „ez az 
óriási munka az utolsó pillanatban lett készen”, 
mert Szerbia július 24-én elrendelte az általános 
mozgósítást. HTL id. m. I. köt. 96. o.

11 Galántai id. m.: „Conrad úgy számolt, ha most 
meglepetésszer_ gyorsasággal mozgósítanak 
Szerbia ellen, akkor ezt a két hetet feltétlenül 
megnyerik. Ha pedig a Szerbia elleni támadó 
mozgósítás befejezQdött, és megkezdQdött az 
ország lerohanása – amit néhány hétre terveztek 
–, akkor már Oroszország belépése esetén is be-
fejezhetQ a Szerbia elleni háború…” 48. o.

12 Galántai id. m. 78. o.
13 Stürgkh Karl gróf (1859–1916) osztrák jogász, 

köztisztviselQ, osztrák miniszterelnök. FQként 
belpolitikai okokból támogatja a Szerbia elleni 
katonai fellépést. MEV Lexikon, 626. o.

14 Berchtold Lipót gróf (1863–1942) osztrák-ma-
gyar diplomata, közös külügyminiszter. 1915. ja-
nuár 9-i javaslatával szembe kerül Tisza Istvánnal 
és Strürgkh osztrák miniszterelnökkel, valamint 
Conraddal, ezért lemond. Helyére Burián István 
kerül. MEV Lexikon, 71. o.

15 Galántai id. m.78. o.
16 Az elsQt július 1-jén küldte az uralkodónak, 

ebben így fogalmaz: „…Egyáltalán, rendkívül 
kedvezQtlennek tartom ezt a pillanatot, mivel 
Romániát már jóformán elveszítettük anélkül, 
hogy helyette pótlást kaptunk volna, és az egyet-
len állam, amelyre számíthattunk, Bulgária, ki 
van merülve. …Ha eljön egyszer a rajtütés ideje, 
a legkülönbözQbb kérdésekbQl kibontható egy 
háború. ElQbb azonban mégis olyan diplomáciai 
konstellációt kell összehozni, amelyben az erQ-
viszonyok ránk nézve kevésbé kedvezQtlenek.” 
Galántai id. m. 75. o.

17 Galántai id. m. 79. o.
18 Bethmann-Hollweg Theobald (1856–1921) né-

met politikus, kormányfQ. 1909. július 14-én 
leköszönQ Bernhard von Bülow kancellár javas-

latára II. Vilmos kinevezi kancellárrá. Miután 
mind a bal-, mind a jobboldal támogatását elve-
szíti, 1917. július 14-én a császár meneszti. MEV 
Lexikon, 76. o.

19 Vermes Gábor: Tisza István. Osiris, 2001. 528. o.
20 Galántai id. m. 76. o.
21 Uo. 81. o.
22 Auffenberg, Moritz, Freiherr von Komarow 

(1852–1928) osztrák-magyar gyalogsági tábor-
nok, császári és királyi (közös) hadügyminiszter 
1911. szeptember és 1912 decembere között. 
MEV Lexikon, 551. o.

23 A 30.5 mozsárágyúk pontosságukat és hatékony-
ságukat (átütQerejüket) tekintve jobbak volt, mint 
a németek 42-es ágyúi. A 30.5-ös mozsarak-
nak, döntQ szerepük volt a belga erQdrendszer 
felszámolásában és az orosz front áttörésében 
Gorlicénél.

24 Alfred von Schlieffen gróf (1833–1913) tábor-
szernagy, 1891–1905-ig a német haderQ vezérkari 
fQnöke. Megfigyelései alapján a francia erQdrend-
szer megkerülését irányozta elQ Luxenburgon, 
Hollandia déli részén és az Ardeneken keresztül. 
Schlieffen keleten a haderQ 1/7-t akarta hagyni. 
Az ifjabb Moltke némileg módosítja az eredeti 
tervet, Elzász-Lotaringia esetében megerQsíti az 
erQarányt 35:5-rQl 26:8-ra, de keleten nem változ-
tat az arányokon, ez a változtatás hiba volt. MEV 
Lexikon, 608. o.

25 Galántai id. m. 150. o.
26 HTL id. m. „Az entente-hatalmak szövetségét 

szorosabbra kapcsolta a szeptember 5-én kelt 
»London-i deklaráció«, amellyel Angolország, 
Franciaország és Oroszország kötelezték magu-
kat, hogy egyikük sem köt különbékét és egyikük 
sem állít fel békefeltételeket, mielQtt arra nézve 
szövetségeseivel meg nem egyezett volna.” I. köt. 
635. o. KésQbb Olaszország és Japán is csatlako-
zott a nyilatkozathoz.

27 Galántai id. m. 145. o.
28 HTL id. m. I. köt. 98. o.
29 HTL id. m. II. köt. 10. o.
30 HTL id. m. II. köt. 548. o.
31 A 2. hadsereg ráadásul késve érkezett meg észak-

ra, melynek „fQ oka az volt, hogy ezt a túlter-
helést a Kárpátokon át vezetQ, kisteljesítmény_ 
vasutak csak lassan tudták lebonyolítani, míg a 
Monarchiának legnagyobb teljesítmény_ vasútja, 
a Wien-Olmütz-Krakkón át Lembergbe vezetQ 
Nordbahn, nem használtatott ki teljesen.” HTL id. 
m. II. köt. 549. o.

32 Bruszilov: „Radko Dmitrijevet különösen a né-
met csapatok jelenléte nyugtalanította, mivel két-
ségtelenül jobban harcoltak az osztrákoknál és a 
magyaroknál, fQleg az elQbbieknél.” id. m. 119. o. 
A németek 1915-ben továbbra is úgy tekintettek 
Magyarországra, mint „a Monarchia harci szelle-
mének legerQsebb oszlopa”-ra. Idézet: Erich von 
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Falkenhayn: General Headquarters 1914-1916. 
idézi: Vermes, 346. o.

33 József Ágost fQherceg, A világháború, amilyen-
nek én láttam: „A bosnyák ezred jelenti, hogy a 
legénység tömegesen összerogy, és a kimerült-
ségtQl meghalnak. Egy zászlóaljból már csak 80 
embere maradt meg. … A bosnyákoknál már csak 
20, a 44-eseknél 80 ember van századonként. 
A hadosztály egészségügyi fQnöke jelenti, hogy 
harcképtelen a hadosztály és legalább három napi 
pihenQ kell.” I. köt. 150–156. o. A 4. bosnyák ez-
red már boszniai horvátokból és szerbekbQl állt.

34 Szakall Kálmán: Uzsok hQsei, 1914. In: Szurmay 
Sándor: A magyar katona a Kárpátokban. 2005, 
Budapest. 298. o.

35 József Ágost fQherceg id. m. I. kötet. ElQszó. 
36 Szurmay Sándor: A magyar katona a Kárpátokban. 

2005, Budapest. „Azt, hogy az összes magyar 
csapatok elismerten kit_nQek voltak a háborúban, 
az a tény is igazolja, hogy minden újonnan kine-
vezett magasabb parancsnok elsQ kérdése — még 
ha nem volt is barátunk — az volt, mily magyar 
csapatok tartoznak alája. Azokban bízott legjob-
ban, azok kapták mindig és mindenütt a legnehe-
zebb feladatokat. De tudjuk azt is — leginkább 
foglyok és szökevények bemondásából —‚ hogy 
ellenségeink is legjobban respektálták a magyar 
csapatokat.” 186. o.

37 Habsburg József Ágost fQherceg (Alcsút, 1872 – 
Rain bei Straubing, 1962), magyar királyi herceg, 
osztrák fQherceg és osztrák-magyar tábornagy, a 
Habsburg dinasztia Magyarországi ágának tagja. 
A világháború kitörésekor a Budapesti közös 
31. gy. honvéd hadosztály élén vonul a Balkán 
hadszíntérre a 2. hadsereg kötelékében, majd a 
Kárpátokba. Adatok: MEV Lexikon, 318. o.

38 HTL id. m. II. köt. 203. o.
39 Adatok: MEV Lexikon. Potiorek-offenzívák cím-

szó, 551. o. A tervek végrehajtására vonatkozó 
parancsok az AOK-n keresztül érkeztek.

40 HTL id. m. IV. köt. 5. o. Kelt Ischl, 1914. július 
28.

41 HTL id. m. A második Drina menti csata (szep-
tember 8–15.) során több sikertelen folyóátkelési 
kísérlet történik, amelyet a szerb tüzérségi fölény 
miatt tudnak megakadályozni. Potiorek az elavult 
lövQanyag kicserélését kéri modernebbre, amit az 
orosz hadszíntér „óriási lQszerszükséglete” miatt 
a hadsereg-fQparancsnokság nem akart teljesíteni. 
Erre Potiorek szeptember 17-én a katonai iroda 
fQnökével közölte, hogy „lQszerhiány esetében az 
egész hadm_velet eredménye kérdéses lehet.” Ez 
a jelentés az uralkodó beavatkozását és a balkáni 
hadszíntérre soron kívüli lQszerszállítmányok el-
indítását vonta maga után. „…Ekkor is a katonai 
iroda húzta rövidebbet. Ez a hadsereg-fQparancs-
nokság és Potiorek táborszernagy közötti amúgy 
is feszült viszonyt még jobban elmérgesítette és a 
hadsereg-fQparancsnokság ettQl kezdve jóformán 

semmit sem törQdött Potiorek hadvezetésével.” V. 
köt. 100. o.

42 Dragutin Dimitrijevič (1876–1917). Vezérkari 
ezredes, a vezérkar hírszerzQ osztályának ve-
zetQje. A szaloniki perben elismerte szerepét az 
o-m trónörökös meggyilkolásában, de a Sándor 
régens elleni állítólagos merénylet tervéért íté-
lik halálra. MEV, Lexikon id. m. 128. o.

43 Radomir Putnik (1847–1917). Szerb marsall, 
vajda és vezérkari fQnök. Mindkét Balkán 
háborúban Q irányítja a hadm_veleteket. 
Stájerországi fürdQbQl utazik hazafelé, amikor 
Budapesten Tersztyánszky Károly feltartóztat-
ja, de Ferenc József utasítására tovább enge-
dik. DöntQ szerepe van a Potiorek offenzívák 
elhárításában.

44 A német vezérkari fQnöknek az osztrák-magyar 
fQparancsnokságra frissen kinevezett képvise-
lQje, báró Hugo von Freytag-Loringhoven.

45 HTL. id. m. II. köt. 25. o.
46 Jozef Redlich osztrák-német jogász és a 

Monarchia berlini nagykövete, Gottfried 
Hohenlohe-Schillingfürst herceg véleményei. In: 
Vermes id. m. 274–276. o.

47 L B. M. Saposnyikov (1882–1945. március), 
katonai teoretikus, szovjet marsall, 1937-tQl a 
Vörös Hadsereg vezérkari fQnöke. 1914-ben 
vezérkari századosként kezdi a világháborút, 
tehát gyakorlatilag a magasabb vezérlet szem-
szögébQl látja a hadm_veletek lefolyását. Hozzá 
képest Zsukov csupán egy idomított véreb 
volt. Conradról írott m_ve: A hadsereg agya. 
Részletek in: Válogatás a szovjet hadtudományi 
írásokból. Zrínyi, 1984.

48 Válogatás a szovjet hadtudományi írásokból. 157. 
o., és 154. o.

49 Burián István báró (1851–1922) osztrák-magyar 
diplomata és politikus, közös pénzügy- és 1915. 
január 13-tól külügyminiszter.

50 Gróf Tisza István összes munkái, 4. sorozat, II. 
Kötet. Levelek 1914. júniustól december végéig. 
Franklin, Bp., 1924. 542. levél Báró Buriánnak., 
1914. november 14.

51 Stürgkh tábornok az osztrák miniszterelnök 
testvére. Vermes id. m. 28. jegyzet, 531. o.

52 Ilyen komoly vitát eredményezQ kérdés volt 
például az újonclétszám, mely Magyarországot 
jobban érintette, mint Ausztriát, mivel a magyar 
arány meghaladta az alkotmányban rögzített 
42,6%-ot. „Ez a helyzet nem tartható tovább 
fenn – írta Tisza –, mivel az arányeltolódás azt 
eredményezi, hogy míg Ausztriában a 18 és 50 
év közötti férfilakosság 60%-a lép a hadsereg 
kötelékébe, addig Magyarországon ez az arány 
72%.” Vagy komoly vitára adott okot, az 1917-
ben megkötött gazdasági kiegyezési szerzQdés 
esedékes megújításának kérdése 1916 február-
jában, amely érintett ipari, vasútszervezési és 
vámügyi kérdéseket. Vermes, 355–357. o.
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Az északi hadszíntér
53 HTL id. m. II. köt. 102. o.
54 HTL id. m. II. köt. 115. o.
55 Andrássy Gyula gróf: Diplomácia és hábo-

rú. Légrády testvérek kiadása, évszám nélkül. 
Internetes változat. 144. o. Andrássy Gyula gróf 
(1860–1929), jogász, szabadelv_ politikus, az 
O-M Monarchia utolsó külügyminisztere.

56 HTL id. m. III. köt. 38. o.
57 Julier Ferenc: A világháború magyar szemmel. 

Internetes változat, 24. o.
58 MEV, Lexikon id. m. 657. o. A „Tannenbergi 

csata” címszó.
59 Erich von Ludendorff (1865–1937) német gya-

logsági tábornok, politikus. 1914 augusztusában 
Liége ostromakor átveszi a kikülönített dandár 
csoport elesett parancsnokának helyét, s elfog-
lalja az erQdöt. Augusztus 22-tQl a német 8. had-
sereg vezérkari fQnöke, s ettQl fogva 4 éven át 
dolgozik együtt Hindenburggal. 1914. november 
1-tQl a német Kelet-fQparancsnokság vezérkari 
fQnöke. KésQbbiekben kidolgozza a totális hábo-
rú elméletét, könyvet is errQl Der Totale Krieg. 
MEV Lexikon, 438. o.

60 HTL id. m. 115. o.
61 Frigyes (Maria Albrecht) fQherceg (1856–1936), 

osztrák fQherceg, o-m tábornok. 1910. június 18-
tól 1914. július 12-ig hadsereg-felügyelQ. Július 
16-tól gyalogsági tábornok, augusztus 2-tQl had-
sereg-fQparancsnok, de a hadm_veleteket tény-
legesen Conrad irányítja. December 8-tól tábor-
szernagy. 1916. december 2-tQl I. Károly császár 
veszi át a fQparancsnokságot, ezt követQen csak 
az uralkodó helyettese. MEV Lexikon, 197. o.

62 HTL id. m. II. kötet. 537. o.
63 Böhm-Ermolli, Eduard (1856 – 1941. december 

9.) o-m tábornagy. 1914. július 25-tQl 1918. má-
jus 16-ig az o-m 2. hadsereg parancsnoka.

64 Tersztyánszky Károly (1854–1921), o-m vezérez-
redes. 1913 áprilisától lovassági tábornok. Ferenc 
Ferdinánd sz_kebb köréhez tartozik, számításba 
is jön, mint Conrad lehetséges utóda a vezérkar 
élén. 1912 szeptember 29-tQl a budapesti IV. had-
test parancsnoka és a fQváros vezénylQ tábornoka. 
P fogatja el Putnik vajdát, akit nagy bosszúsá-
gára tovább kell engednie. Ismert nézeteltérése 
1915-ben a Fruska Gora-i erQdítési munkákhoz 
igényelt polgári munkások igénylése kapcsán 
komoly ellentétbe keveredett a terület magyar 
kormánybiztosával, Tallián Béla báróval. Adatok: 
MEV Lexikon, 667. o., és Wikipedia.

65 OHL–Oberste Heeresleitung (nagyvezér-
kar) és OKL-Oberste Kriegsleitung (LegfQbb 
Hadvezetés). Az OHL élén állt a vezérkari fQ-
nök, és 1914-ben a nagyvezérkar állította fel a 
LegfQbb Hadvezetést is. „A Nyugati hatalmakkal 
ellentétben az OKL nem tartozott a polgári veze-
tés kompetenciája alá”, mivel nem volt diktatóri-
kus haditanács.

A formálódó osztrák-magyar és német haditervek
66 HTL id. m. IV. kötet. 21. o.
67 HTL id. m. IV. kötet. 22. o.
68 HTL id. m. IV. kötet. 27. o.
69 HTL id. m. IV. kötet. 37. o.
70 HTL id. m. IV. kötet. 46. o.
71 LEV Lexikon, 701. o.
72 HTL id. m. IV. kötet. 52.
73 Pflanzer-Baltin, Karl (1855–1925) báró, o-m 

vezérezredes. 1912. november 1-tQl lovassági 
tábornok. 1914. október 3-tól a róla elnevezett 
hadseregcsoport parancsnoka, az Uzsok-hágó 
környékét védi az oroszokkal szemben. MEV 
Lexikon, 543. o.

Az októberi események
74 „A három héten át szakadatlanul tartott harcok és 

menetelések ugyanis megritkították az oroszok 
sorait is. Az arcvonal harcos állománya 25-30%-
al csökkent, a pótlások lassan, nagyobbrészt 
fegyver nélkül érkeztek a hadszíntérre.” HTL id. 
m. IV. kötet. 28. o.

75 „A Monarchiának katonai szolgálatra alkalmas 
népességéhez és az általános védkötelezettség 
elvéhez viszonyítva hihetetlenül alacsony évi 
újonclétszáma keservesen megbosszulta magát. 
Az elsQ vonalbeli gyalogos csapatoknak csak 
2/5-e állott rendes, 2 vagy 3 évig kiképzett 
legénységbQl, 3/5-e ellenben csak nyolcheti ki-
képzésben részesült póttartalékosokból, kiknek 
idQsebb évfolyamai még a Mannlicher puskát is 
alig ismerték.” HTL id. m. III. 653. o.

76 S HTL id. m. III. 657. o.
77 HTL id. m. IV. kötet. 66. o.
78 „Ez utóbbi helyen [Romániában] különben is 

nagyot néztek galíciai offenzívánk láttára. Csak 
most látják be, mennyire félrevezették a muszkák 
Qket s most bizonyosan nem fognak mozdulni, 
amíg a nagy csatatereken teljesen el nem dQl 
a dolog. Az az általános vélemény, hogy most 
már a trónváltozás sem okoz ebben a tekintetben 
különbséget.” Gróf Tisza István összes munkái. 
II. kötet. Levelek, táviratok, távbeszélQn küldött 
üzenetek. Franklin, 1924. 215. o.

79 HTL id. m. IV. kötet. 287. o.
80 Uo.
81 HTL id. m. V. kötet. 11. o.
82 Vermes id. m. 285. o. Stürgkh tábornok elQtt nyi-

latkozott ilyen módon.
83 HTL id. m. V. kötet. 168. o.
84 HTL id. m. V. kötet. 370–375. o.
85 Uo.
86 Uo.
87 Uo.
88 HTL id. m. V. kötet. 375. o.
89 HTL id. m. V. kötet. Uo.
90 HTL id. m. VII. kötet. 10. o.
91 HTL id. m. VII. kötet. 12. o.
92 Uo.
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93 HTL id. m. VII. kötet. 13. o.
94 Julier id. m. 35. o.
95 HTL id. m. VII. kötet. 14. o.
96 HTL id. m. VII. kötet 15. o.
97 Uo.
98 Uo.
99 Andrássy Gyula id. m. 141–142. o.
100 Az angol-francia és az orosz érdekkör egymást 

hadianyaggal-emberrel csak igen nehézkesen tud-
ták támogatni, hiába volt II. Miklós és köre fel-
tétlenül lojális Franciaországhoz a szállítási prob-
lémák (a tengeralattjárók miatt is) gyakran meg-
oldhatatlan helyzetet teremtett. Oroszországnak 
például hiába volt meg Arhangelszk kikötQje, 
Galícia felé nem volt lefektetve vasútvonal, ezért 
az ott felhalmozott hadianyag nem tudott elég 
gyorsan a frontra érkezni.

101
102 HTL id. m. VII. kötet. 20.
103 Julier id. m. 35–36. o.
104 Bártfa elvesztését három különbözQ m_ há-

rom különbözQ idQpontban adja meg, ezért 
elképzelhetQ, hogy a harcok hullámzásában 
többször is gazdát cserélt a város, ez akkor 
egyáltalán nem volt lehetetlen. A Szurmay 
könyv szerint Bártfát november 28-án fog-
lalták el az oroszok „E napon jött a hír, hogy 
közben az oroszok egészen Bártfáig elQnyo-
multak magyar területre” 65. o., de a buda-
pesti Hadilevéltár VI. kötete szerint viszont 
december 1-én „déltájban”. Szabó László sze-
rint az oroszok „November 26-án Hommonát 
szállták meg, 30-ra Bártfáig jutottak”. A nagy 
temetQ. Kossuth, 1982. 96. o.

105 Idézi: Szurmay id. m. 65. o.
106 HTL id. m. IV. kötet. 286. o.
107 Hazai Samu (1851–1942) o-m vezérezredes, m. 
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