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Virágok helyett bombák 
A szerencsétlen sorsú Potiorek-offenzívák (1. rész)

„Óriási erőfeszítések, tengernyi vér és 
ritka bátorság eredménye volt minden győzelem.”

„Az orosz, a francia, az angol, a belga és a szerb között 
föltétlenül az utóbbit tartom a legfélelmetesebb ellenségnek. 

Tisztjei, legénysége, tüzérsége és francia muníciója elsőrendűek… Elszánt, 
halálmegvető, kitűnően vezetett és tökéletesen ellátott hadsereg ez…”

báró Giesl Vladimir, a Monarchia volt belgrádi követe

1914 nyarán Ausztriában és Magyarországon meglehetősen eufórikus hangulatban fo-
gadták a Szerbia elleni háború hírét.1 Csehországot leszámítva, ahol igen csendesen 
voltak. A dualista állam közgondolkodása úgy tartotta, hogy ezt a háborút a Monarchia 
nem kívánta, de ha már bekövetkezett, akkor azt becsületből végig kell vinni. A hadüze-
net hírére felbolydult Magyarországon behívó sem kellett, nyomban férfiak sokasága 
jelent meg a toborzó irodák előtt. Aki csak tehette félredobta addigi munkáját és rögtön 
katonaruháért állt sorba, hogy ő is ott lehessen a harctéren és a néhány hónap múlva ki-
vívott, remélt győzelmi ünnepélyen. Monarchia-szerte mozgásba lendültek a végtelenül 
hosszúnak látszó vonatszerelvények. A Szerbia elleni büntető hadjárat azonban nem úgy 
sikerült, ahogy azt Bécsben remélték, mert a szerbek mindenre kiterjedő védelmi intéz-
kedéseket végeztek már a háborút megelőzően. Egészen rendkívüli előmunkálatokat 
hajtottak végre és a fanatikus ellenállásukkal együtt mindkét osztrák–magyar offenzívát 
meghiúsították, amivel óriási erőfeszítések és súlyos erőfeszítések vesztek kárba. A si-
kertelenség okait vennénk sorba ebben az írásban.

Az első világháború mozgósításának sorozatát a szerbek kezdték meg július 25-én, 
amikor a Monarchiának adandó válaszjegyzék átadása előtt 2 órával már kiadták a 
mozgósítási parancsot. A szerbiai hadszíntér jelentős hatást gyakorolt az északi hadszíntér 
eseményeire, és sok mindent megmagyaráz a később történtekkel kapcsolatban. A Szerbia 
elleni katonai intervenció megindítása előtt komoly tárgyalások folytak Bécsben a had-
járat mellett, illetve ellene, amelyek során Tisza István magyar miniszterelnök az 1914. 
július 7-ei közös minisztertanácson a háború ellen, illetve annak elhalasztása mellett 
érvelt. Az ottani feszült háborúpárti hangulat ellenére is úgy vélekedett, hogy „eb-
ben a pillanatban nem kell feltétlenül háborút viselni.”2 A közös minisztertanács 
tagjai ezzel nem értettek egyet. Abban viszont igen, hogy diplomáciai akcióval in-
dítanak és katonai beavatkozásra csak a követelések visszautasítása után kerülhet 
sor. Tisza kemény, mégis teljesíthető követeléseket akart, de a többség úgy vélte, 
hogy „Szerbiához olyan messzemenő követeléseket kellene intéznünk, amelyek-
nek visszautasítása előrelátható, s így előkészíttessék a katonai beavatkozás gyökeres 
megoldásának útja.”3 Tisza ezt nem fogadta el és nem is sikerült ekkor megegyezésre 
jutni az ügyben, ezért másnap újabb4 memorandumot küldött az uralkodónak, amelyben 
megjegyzi: „Egy általunk provokált háborút valószínűleg nagyon kedvezőtlen feltételek 
mellett kellene végigküzdenünk, míg a leszámolásnak későbbi időre halasztásával, ha ezt 
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az időt diplomáciailag jól kihasználjuk, az erők arányának javulását érhetnők el.”5 

Tisza egyetlen magyarként végtelenül egyedül maradt az osztrák és cseh politikusok-
kal szemben.

A központi hatalmak vezető politikusai közül talán egyedül Tisza István érzett rá ar-
ra, hogy nem szabad feltétlenül egy háborút fölvállalni, ha annak feltételeit az ellenség 
állítja elő, provokálja ki, különösen egy nagy európai összecsapás esetében, amikor az 
időzítésnek kiemelt szerepe van. Mert azt 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 a magyar 
miniszterelnöknek a magyar viszonyokat is figyelembe kellett vennie, ahol a felelőtlen 
ellenzék sokáig elszabotálta a magyar haderőreformot, amelynek a hiányosságait aztán 
a frontkatonáknak kellett megszenvedniük. A magyar radikális ellenzékiség nyomán a 
Monarchia haderejében, illetve a honvédségben bekövetkezett hiányosságok felvetik 
annak a kérdését is, hogy vajon egy nagyobb és jobb haderő nem csökkentette-e volna a 
szerbek túlfűtött ambícióit, de erre már lehetetlen válaszolni.6 Bécsből nézve a magyar 
országgyűlésben folyó politikai csatározások bizonyosan nem keltettek jó benyomást, 
és lehet, hogy a haderőreform elmaradása ténylegesen hátráltatta az osztrák–magyar 
katonai megoldásokat.

Berlin és Bécs eldöntötte a kérdést, amelyben Ferenc József feltételezhető és érthető 
személyes bosszúvágya is benne volt, valamint azon meglátás, hogy a szerbiai hadjára-
tot minél hamarabb meg kell indítani és gyors győzelemmel lokalizálni kell a konflik-
tust, mert ezáltal vélték elkerülhetőnek a világháborús láncreakciót. Csakhogy Szerbiát 
képtelenség volt gyorsan lerohanni, mert olyan komoly erődítési munkálatokat végeztek 
minden magaslaton és bárhol, ha annak szükségét látták. Tisza erős személyiségéből fa-
kadóan nem hagyott fel tiltakozásával és a Szerbia elleni akciót a Bulgáriával kötendő 
szövetségkötéshez akarta kötni, amihez azonban időre lett volna szükség, idő pedig nem 
volt Berlin szerint.

A kettős Monarchia rendkívül rossz feltételek között kezdte meg a világháborút, mi-
vel a haderő átfogó korszerűsítése rengeteg pénzt igényelt volna, amelyet csak megemelt 
adókkal lehetett előteremteni. Ez biztosan heves tiltakozásra vezetett volna a magyar 
radikális ellenzék részéről. De érzékelhető, hogy bizonyos mértékben az „atyáskodó” 
természetű Ferenc József sem akarta népét megszorításokkal terhelni, az uralkodó ezen 
– talán idős korából adódó – gesztusa azonban a fejlesztéseket visszahúzó erejűvé tette. 
Hiszen például Auffenberg7, mint közös hadügyminiszter, kénytelen titokban, saját sza-
kállára megrendelni a 30 és feles mozsárágyúkat, amelyek aztán, bár kevés volt belőlük, 
csatadöntő fegyverré válnak nem egy esetben.8 De a világháború folyamán állandóan 
hiány volt gépfegyverekből, ágyúkból és tüzérségi lövedékekből, hiába is „futott fel” 
maximumra ezen harceszközök gyártása az idő előrehaladtával, mert az elhasználódást 
és a veszteségeket nem bírták pótolni, ehhez nem volt eléggé kiépített ipari kapacitás 
és nyersanyag. Tisza ugyan próbálta menteni a menthetőt, fellépése mégis késleltette a 
Szerbia megbüntetését célzó katonai expedíciót, ami lehet, hogy a szerbeknek jelentett 
némi időbeli segítséget csapataik átcsoportosításához.

(Felvonulási tervek) A Monarchia hadvezetése háború esetére három eshetőséggel szá-
molt, vagyis három nagy csoportra osztotta a bevethető hadsereget: A, B és a Balkán-
csoportra. A „Balkán-csoport” a XIII. Zágráb, XV. Szarajevó és XVI. Ragusa kerületek 
alakulatait jelentette. Bosznia-Hercegovinában már július 27-től „különleges intézkedé-
seket” kellett életbe léptetni, vagyis szükségállapotot vezettek be, mert a jelentős számú 
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szerb lakos Monarchia-ellenes fellépését nem lehetett másként megfékezni. A hadsereg 
elleni provokációk, az ipari, vasúti központok elleni rajtaütések és szabotázsakciók na-
ponta követték egymást. Ezek megakadályozására, a nem szerb lakosság védelme és a 
fegyveres támadások kivédése érdekében a csendőralakulatokat helyi karhatalmi ala-
kulatokkal kellett kiegészíteni. Már a mozgósítás napjaiban szabályos összecsapásokra 
került sor a fellázadt szerb lakosság és ezen különítmények között, amely csatározást 
végül a beérkező túlerő döntött el.9 A szerb agitáció és a francia, orosz pénzen folytatott 
aknamunka megtette a hatását. Hasonlóan rossz volt a helyzet a Szerémségben, ahol a 
hazai szerbek leplezetlenül kimutatták gyűlöletüket, ezért a hadvezetés kénytelen 
volt a 7. hadosztályt mozgósítani és a lázongó falvakat megszállni, azokat ellen-
őriztetni. A katonaság nem bánt kesztyűs kézzel az ellenségesen fellépők sokaságával. 
A rendkívül feszült helyzetben valószínűleg működésbe léptek a rögtönítélő bíróságok, 
amely már a magyar kormány tiltakozását is kiváltotta.

A vezérkari főnök, Conrad von Hötzendorf egy bonyolultnak látszó, de a Monarchia 
komplikált külpolitikai helyzetéhez igazodó haditervet dolgozott ki, egy részleges 
Szerbia-Montenegró elleni mozgósítást („B” – [Balkán] háború); egy általános moz-
gósítást Oroszország ellen („R” – [Russia] háború); egy újabb általános mozgósítást 
Olaszország ellen („I” – [Italien] háború). Ezek voltak a főirányok, amelyeket a hely-
zetnek megfelelően kellett 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 haderővel, ez azonban a háború elején 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 válna, de alapvetően a gyors szerbiai győzelemre és a lassú orosz felvo-
nulásra volt alapozva. Conrad úgy számolt, hogy a Szerbia elleni felvonulás 14 napot 
fog igénybe venni és „ha Oroszország ennek befejezése előtt belép a háborúba – „B-R” 
háború –, akkor a délre indított csapatok egy részét is északra kell küldeni, és a balká-
ni hadszíntéren védelemre kell berendezkedni.”11 Ezt amilyen egyszerű és logikus volt 
végiggondolni, annál nehezebben lehetett megvalósítani.12 Utólag, ismerve a fájdalmas 
következményeket, a józanész azt mondatja, hogy mindenképpen meg kellett volna kí-
sérelni a teljes 2. hadsereg visszafordítását.

(Zavar az erőben: Oroszország mozgósít) A Monarchia 1914. július 25-én elrendelte a 
részleges mozgósítást, és július 28-án megüzente a háborút Szerbiának. Bécsben július 
27-én tudták meg, hogy Oroszország július 30-án el fogja rendelni az általános mozgó-
sítást, amire válaszul Őfelsége Ferenc József július 31-én általános mozgósítást rendelt 
el. Tehát először részleges mozgósítás indult meg, kizárólag „B” vagyis Balkán háború 
(„Kriegsfall B.”) esetére, mert nem akarták provokálni az oroszokat és mivel még foly-
tak a német–orosz–francia és angol egyezkedések. Csakhogy Bécsben hiába értesülnek 
az orosz általános mozgósításról, nem várják ki a fejleményeket s a Balkánra küldött 
haderőket nem állítják le, azok szállítása már két és fél nap óta tart, és az osztrák–ma-
gyar vezérkari főnök lassan szembesült azzal, hogy valós háborús helyzetben nem ő a 
legfőbb irányító. Conrad felvonulási terve elvileg kellően rugalmas volt és számolt a 
lehetséges variációkkal, így azzal is, mi történjen, ha már a felvonuló hadsereg a vas-
úton kap más irányú parancsot. Azonban „az orosz beavatkozás hadvezetőségünket 
olyan időpontban érte, amelyre a békebeli előkészületek nem számítottak, tudniillik 
Oroszország közbelépése akkor következett be, amidőn a „B” csoport szállítása már 
megkezdődött, de még nem fejeződött be.”13 A csapatszállító vonatok átlag 17 és 30 



30 PAP KRISZTIÁN: VIRÁGOK HELYETT BOMBÁK

Valóság • 2020. október

km/h sebességgel közlekedtek a túlterheltség miatt, ezért célszerűbb volt a célállomásra 
leszállítani az adott egységeket, mint bonyolult változtatásokkal azonnal visszafordíta-
ni azokat. A vasúton történő csapatmozgatáshoz 2064 száztengelyű vonat (napi átlag 
60-70 vonat), összesen 3841 mozdony lendült mozgásba, az összesen 512.400 ember, 
64.200 ló, 19.300 jármű és 32 ezer tonna különféle anyag leszállításához.14 A túlterhelt 
vasúti irányítás következtében súlyosabb vonatszerencsétlenségek is történtek Eszék kö-
zelében Čepinnél (augusztus 7.) és Vinkovcinél (augusztus 10.), amelyek az 5. hadsereg 
felvonulását késleltették.

Közben az első lövések is eldördültek. A szerbek ugyanis 1914. július 29-én hajnal-
ban fölrobbantották a Zimony és Belgrád közötti Száva-híd egyik tartópillérét. Előzőleg 
a túloldalon szolgálatot teljesítő szolnoki 68. gyalogezred katonái próbálták megaka-
dályozni a robbantást, a hídra nyomulva tűzharc alakult ki, a szerb oldalról ágyú- és 
puskatüzet kaptak, amelynek hatására három honvéd elesett. Kovács Pál, Bíró Gábor 
és Veres Imre gyalogosok valószínűleg az I. világháború első hősi áldozatai. Más forrás 
szerint a nagy háború első halottja Tóth András volt, megint más szerint viszont Balogh 
István. Egy biztos, nagyon sok Kovács Pál és Balogh István vonult be a Monarchia va-
lamelyik sorezredébe és sokuk soha nem tért haza. Jelzés értékűnek gondoljuk, hogy 
a világháború első hősi halottja magyar volt. A zimonyi Száva-híd szerbek által 
megkísérelt felrobbantása egyébként arra is utal, hogy a szerb hadvezetés milyen 
stratégiát – védelmit – akar követni az elkövetkezőkben.15 Ezt követően fegyveres ösz-
szecsapás tört ki, amikor a szerbek megtámadták a boszniai Uvac-ot és tüzérséggel lőt-
ték az ahhoz közeli rudnoi vasútállomást augusztus 2-án. Állítólagos hírek szerint három 
szerb zászlóalj Dobrunál lépte át a határt, az Uvac-Rudonál szintén három zászlóaljuk 
Višegrad felé kezdett nyomulni, és a szívósan védekező, de gyengén felszerelt határva-
dász-szakaszokat visszaszorították.16

Conradot kellemetlen meglepetésként érte, hogy az orosz beavatkozással másodla-
gossá vált Balkán hadszíntérről nem tudja a „B csoport” jelentős részét azonnal észak-
ra irányítani. Ráadásul a túlterhelt vasúthálózat miatt a hadműveleti 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 vezérkari vasúti 
irodája is kijelentette, hogy az orosz mozgósítás kihirdetése után már késő a Balkánra 
gördülő 2. hadsereget északra irányítani vagy mozgósítási állomásain megállítani, saj-
nos, Conrad jobb belátása ellenére engedett és vállaira vette a 2. hadsereg hiányzása, 
illetve késése okozta nagy tehertételt.”17 És ezért egy számszerűleg hiányos haderővel 
támadta meg a Bug- és a Visztula között sejtett orosz haderőt, amely viszont a vártnál 
nagyobb volt és gyorsabban is vonult föl. Conrad további hadosztályokat is el akart 
vonni a Balkánról, de a kedvezőnek látszó külpolitikai események, mint Németország 
háborúba lépése, Bulgária csatlakozási szándéka (augusztus 2.), a német–török katonai 
konvenció, Románia semlegességi nyilatkozata engedékenyebbé tette.18

(Általános mozgósítás) A „B-csoport” vasúti szállításai július 30-án kezdődtek, az orosz 
általános mozgósítás elrendelésével azonos napon, és a felvonulást kezdetben semmi 
nem akadályozta. Július 31-én viszont, amikor Németország határozottan állást foglalt 
Oroszország ellen – miután az oroszok általános mozgósítása bizonyossá vált –, áttértek 
az általános mozgósításra, vagyis az „R” háborúra. Viszont az AOK „nem akarta, hogy 
a még el nem indult szállítmányok visszatartása folytán a kötelékek szétszakadjanak, 
az egész B-csoportnak az eredeti tervek szerinti felvonulása és az orosz hadszíntér-
re való későbbi szállítása mellett döntött.”19 A látszólag csak Szerbia ellen felvonuló 
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Monarchiának ez a lépése a német szövetségest is megzavarta, amit Conrad próbált levél 
útján tisztázni július 31-én: „… Délszláv területeink elszakítására irányuló és a legelíté-
lendőbb eszközökkel dolgozó propaganda a Szerbia elleni háborúra kényszerített. Úgy 
hittük, hogy ezt a háborút minden további bonyodalmak nélkül, lokalizálva viselhetjük. 
Az összes hatalmaknak a lokalizálásra irányult törekvése e hitünkben csak megerősíte-
tett.”20 A Monarchiának „Németország kifejezett kívánságára” ki kellett jelentenie, 
hogy intézkedései csak Szerbiával ellenséges célzatúak, a további mozgósítás 
csak védekező intézkedés az oroszok esetleges veszélyeztetése ellen. Amikor 
július 31-én megérkezett Németország „határozott kijelentése, hogy most már neki 
is szándéka a nagy háborút Oroszország és Franciaország ellen végigküzdeni” az egy 
„teljesen új helyzetet teremtett.”21 Ugyanakkor a német császár július 31-ei levelében 
ezt írta Ferenc Józsefnek: „Ebben a nehéz küzdelemben a legnagyobb fontosságú, hogy 
Ausztria főerejét Oroszország ellen vesse latba, és hogy azt egy Szerbia ellen egyide-
jűleg intézendő támadással széjjel ne forgácsolja. Ez annál fontosabb, mivel az én had-
seregem nagy részét Franciaország köti le. Szerbia abban az óriási háborúban, melybe 
most vállvetve belépünk, egész mellékes szerepet játszik, amely csak a legszükségesebb 
védelmi intézkedéseket kívánja meg.”22 Különös, hogy Bécs ezt a fontos figyelmeztetést 
végül teljesen figyelmen kívül hagyta.

(Súrlódások a legfelsőbb szinten) Conradnak azt kellett észrevennie, hogy a Monarchia 
vezérkari főnökeként nincs teljes hatalma saját hadereje fölött, hiszen a Szerbiában felvo-
nuló 5. és 6. hadseregek mellett a 2. hadsereg irányítása is kezdett átcsúszni a cseh Oscar 
Potiorek táborszernagy kezébe. Ez a haderő kezdetben a büntető expedícióhoz előirányzott 
létszám: 329 ezer fő helyett 282 ezer, majd a 2. hadsereg kiválása után csupán 219 ezer 
fővel23 rendelkezett, Potiorek ezzel körülbelül 12 és fél gyaloghadosztálynyi erővel mégis 
megindította hadjáratát. Augusztus 21-ével Potiorek táborszernagy „kierőszakolta” teljes 
önállóságát (a „legfelsőbb döntés” ekkor önállósította a táborszernagyot), és megindította 
a hadműveleteit, miközben leginkább csak Őfelsége katonai irodájától függött, ha a pa-
rancsok az AOK-n (Armee Oberkommando) keresztül is érkeztek. Biztosan állíthatjuk, 
az, hogy Potiorek látszólag önszántából két, vereséggel végződő nagy támadást indíthatott 
Szerbiában, abban Ferenc József személyes motivációi is benne voltak. Ugyanakkor a me-
rénylet egyértelmű szándék kinyilvánítása volt a Monarchia és elsősorban Magyarország 
területi integritásának megbontására, mint Herczeg Ferenc írta: „Bár senki sem sejtette, 
hogy a pisztolylövés, amely leterítette a népszerűtlen főherceg-trónörököst, Magyarország 
szívének is volt irányítva…”24 Ferenc József motivációja tehát érthető, azonban a leszá-
molásra szánt időpontot elhamarkodta, és nem a bécsi háborús körökre, hanem Tiszára 
kellett volna hallgatnia.

Potiorek egy felülről jóváhagyott, de a vezérkari főnöktől végül is független hábo-
rúskodásba kezdett, amely súlyos veszteségek mellett végül csúfos kudarchoz vezetett. 
Emiatt 1914. december 23-án beosztásából felmentik, de érdekes módon nem indul el-
lene eljárás, ami megint csak alátámasztja, hogy Ferenc József támogatásával tette, amit 
vállalt. A szerb harctéren történt furcsa mozzanatok is ezt az összefüggést támasztják 
alá.25 Hozzátéve mindehhez, hogy az északi harctéren az agg uralkodó közbeavatkozá-
sára szintén találunk példát, és ott sem volt ez mindig szerencsés. Ferenc Józsefre igen 
jellemző eset volt, amikor a stájerországi Bad Gleichenberg gyógyfürdőből hazafelé 
siető szerb vezérkari főnököt, Radomir Putnik26 vajdát a hadiállapot beállta után, július 
25-én Budapesten Tersztyánszky Károly városparancsnok teljesen logikusan letartóz-
tatta, azonban másnap az uralkodó utasítására kénytelen szabadon engedni, és külön 
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szalonkocsit bocsátva a rendelkezésére útjára bocsátani. Az ellenfél hibáját nem kihasz-
nálni, és a lovagiasság ilyen fokú félreértelmezése – a következményeket figyelembe 
véve – nehezen minősíthető józan belátásnak, és legfeljebb az „angyali naivitás”-nak, 
ha nem „angyali ostobaságnak” mondható. Ugyanis a Potiorek által a fronton elkövetett 
hibákat a szerb főparancsnok Putnik tábornagy kíméletlenül kihasználta és ellenünk for-
dította. Putnik szerb vezérkari főnök ráadásul korábban két győzelmes Balkán-háborút 
is levezényelt, tehát az ő haditapasztalataival ekkor magasan fölötte állt bármelyik 
osztrák–magyar katonai vezetőnek.

A szerbek pedig maximális felkészültséggel figyelik az eseményeket, haderejük 
többsége viszonylag egységes, bár sok esetben hiányos fegyverzettel, de kimagasló har-
ci szellemben várja a küzdelmet. Ha nem így lett volna, akkor Dragutin Dimitrijevič27 
ezredes, a vezérkar titkosszolgálatának főnöke, egyben az Egyesülés vagy Halál (amely 
szervezet „állam volt az államban”) vezetője nem engedi végrehajtatni a merényletet 
Szarajevóban. Téves vélekedés volt a szerbekkel kapcsolatban az is, hogy a két Balkán-
háborúban kivéreztek volna, hiszen éppenséggel olyan harci tapasztalatokra tettek szert, 
amellyel az osztrák–magyar haderő 1914 nyarán még megközelítőleg sem rendelkezett. 
Az orosz mintára megszervezett, gyorsan mozgó tüzérségük igen alaposan begyakorolt 
volt, de a várható támadási irányokat is előrelátóan „elaknásították”, kihasználva a te-
repadottságokat, mint például, hogy gondosan megtervezett erődített állásokat (beton- és 
földerődöket) építenek ki fő ellenállási vonalaikon, vagy, hogy magasra növő kukoricát 
vetettek olyan helyeken, ahol majd előreláthatóan fedett módon kell csapataikat gyorsan 
mozgatni. A szerb vezetés kezdetben mindenképpen védekezni akart, annak érdekében, 
hogy később támadó hadműveletet folytathassanak.

(A Balkán és a szerb hadsereg) A Balkán-félsziget az idők folyamán gyakran a nagyha-
talmi játszmák terepévé vált kedvező földrajzi helyzete miatt, ahol nagy seregek tudtak 
felvonulni. A muzulmán törökök közel 500 éven át tartották hatalmukban a félsziget 
fölötti ellenőrzést, részben a maguk képére formálva azt, de a helyi nacionalizmusok 
felerősödésével és saját hatalmuk hanyatlásával fokozatosan kiszorulni kezdtek róla.

A török hatalom fokozatos összeomlása a Balkánon a rendezetlenség képét jelentette, 
vagyis a képlékenynek látszó határokat minden résztvevő a maga számára igyekezett 
alakítani. Így tett az Osztrák–Magyar Monarchia Bosznia elfoglalásával, annektálásával 
1908-ban, amely alaposan felhergelte Belgrádot, amely már magáénak tekintette a terü-
letet. A Monarchia területén végzett szerb propaganda nem hagyott kétséget a délmagyar 
területek elszakítására való törekvésük felől. Azt azonban Bécsben mégsem merték fel-
tételezni, hogy egy olyan súlyos merényletre vetemednek a szerb kormányhoz szorosan 
kapcsolódó körök, mint a trónörökös meggyilkolása. A mából visszatekintve sem lehet 
szó nélkül elmenni azon tény mellett, hogy a szerb háborús körök egy náluk tízszer na-
gyobb Birodalom főrangú politikusát merészelték likvidálni.

A Szerbia elleni felvonulási tervet még Conrad készítette elő 1908-ban, de végül el-
vetette a kézenfekvő Morava irányt, mert feltételezte, hogy az ellenség itt fog legjobb 
erőivel védekezni, valamint az oroszok elleni felvonulás miatt sem tudott itt nagyobb 
erőt elhelyezni.28 Ezért a „büntető hadjárat” 1914 nyarán nem a logikusnak látszó, törté-
nelmileg és földrajzilag is bevált irányból, a Dunán át a Morava völgyén indult, hanem 
nyugatról Bosznia felől. A döntésben már ekkor szerepet játszott, hogy a 2. hadsereget 
úgyis ki kell majd vonni és északra kell irányítani.29 A Boszniában állomásozó 5. és 
6. hadseregekre várt a feladat, hogy benyomuljanak Szerbiába, míg a 2. hadseregre a 
Duna–Száva vonalát védelmező erőként tekintettek, amelynek érdekében az ellenség 
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figyelmét elterelő látszat támadásokat kellett végrehajtania. A látszat támadások so-
rán azonban súlyos harcokba keveredtek, a IV. (Tersztyánszky) hadtest több alakulata 
Szabácsig jutottak, ahol az ellenség támadásai miatt megrekedtek és nem lehetett őket 
egykönnyen kivonni. Potiorek és az 5. hadsereg parancsnoka, Frank Liborius tábornok 
abban a hiszemben voltak, hogy az AOK Szerbia gyors lerohanását nem veti el, ezért 
természetesnek vették a 2. hadsereg felhasználását Szerbiában.

A szerb hadsereget vezetői három részre osztották. A legjobb emberanyagot tizenegy 
I. és II. vonalbeli gyalog hadosztályba, két önálló gyalog dandárba és egy lovas hadosz-
tályba rendezték, és ezeket három hadseregbe, egy seregcsoportba és két különítménybe 
fogták egybe. A III. vonalbeli ezredeket tartalékként használták. Az I. és II. vonalbeli 
alakulatokba kerültek a balkáni háborúkat megjárt, harcedzett csapatok, különbség annyi 
volt köztük, hogy az I. vonalbeliek 21–31 évesek, míg a II. vonalbeliek a 32–37 éves kor-
osztályból kerültek ki, és ezért az utóbbiak talán még keményebbek voltak. Fegyverzet és 
felszerelés tekintetében a szerb hadsereg az előző háború folytán nagy hiányokban szenve-
dett, így például az I. vonalbeli csapatok sem voltak mind ugyanazon mintájú ismétlőfegy-
verrel ellátva. Egyenruha csak az I. vonalbeli csapatoknak jutott, a II. vonalbeliek részben, 
a III. vonalbeliek kizárólag polgári ruhában teljesítettek szolgálatot. Ez utóbbi tényező 
okozta, hogy az osztrák–magyar csapatok mindenütt „komitácsikat”, vagyis partizánokat, 
nem reguláris haderőbe tartozó terroristákat láttak. Kétségtelen, hogy a szerb nép egy em-
berként vett részt a harcokban, ha arra alkalma nyílt, tehát a „civil” lakosság is támadta az 
osztrák–magyar katonákat, emiatt ellenük gyakran megtorló intézkedésekkel éltek.

A szerbek saját haderejüket 264 ezer főben adták meg, más becslések 180-250 ezerrel szá-
molnak, plusz a montenegróiak 40-60 ezer fős serege.30 A szerb III. vonalbeli, tartalék alaku-
latokat Breit József 100-150 ezer főre becsülte, így viszont a 180 ezerre becsült szerb haderő, 
a montenegróiak nélkül, megközelítette a 350 ezer főt, amivel Potiorek is számolt.31 Az AOK 
jelentősen alábecsülte az erőviszonyokat, melyek a Monarchia számára elégtelenek voltak 
egy sikeres támadó hadműveletre, ráadásul a szerb hadosztályok számbeli erejüknél fogva 
(16-12 gyalog zászlóalj szemben az osztrák–magyar 12-14-gyel) felül is múlták azokat. 
A bizonytalanságot mérlegelve „csapták” hozzá a Balkánra szánt erőkhöz még a 10. gyalog-
ezredet és a III. (grazi) hadtestet is, ez utóbbit azonban mégsem engedték a Balkánra menni.

(A Balkán csoport) A szerbekkel szemben felvonultatott kezdeti 282 ezer fő még a tá-
madáshoz szükséges létszámfölényt sem biztosította, a 2. hadsereg északra küldésével 
pedig kifejezetten hátrányba kerültek a támadók. Az osztrák–magyar Balkán haderő 
körülbelül 18 hadosztálynyi erővel rendelkezett, amelyhez jött még 137 népfölkelő, me-
net- és hadtápzászlóalj. A népfölkelő zászlóaljak géppuska és tüzérség nélküliek voltak, 
ezeket dandárokba szervezték. (A bakanyelv „népkefélők”-nek nevezte el őket.) Elvileg 
az első vonalbeli csapatok veszteségeinek pótlására lettek szánva, azonban a kedvezőt-
len körülmények miatt önállóan is bevetésre kerültek. Mivel a Monarchia nem rendel-
kezett elegendő hadianyaggal, hogy ezen népfölkelő zászlóaljakat ellássa, kényszerű-
ségből, a hadvezetés gyalogsági rohamokkal pótolta ki a tüzérségi tűzben mutatkozó 
hiányt. A saját tüzérség nem állt elég nagy számban rendelkezésre, hogy a szerb, vagy 
az orosz tüzérség fölé kerekedhessen, ezért próbálták a tábornokok gyalogsági rohamok-
kal kiegyensúlyozni ennek hiányát. Ez is magyarázza annak okát, hogy a világháború 
elején miért voltak olyan megdöbbentően nagyok az emberveszteségek. Ebben az eljá-
rásban Potiorek sem volt kivétel, aki ha lehet, még kíméletlenebb volt, mint a többiek.32 
Ráadásul a szerbek számára az időnyerés jelentette a legfőbb stratégiát, amíg az oroszok 
északon megindítják offenzívájukat, tehát védekezniük kellett.
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Külön hangsúlyozni kell, hogy a szerb tüzérség rendelkezett korszerű tábori és hegyi 
lövegekkel, valamint kitűnő távbeszélő-felszereléssel voltak ellátva. A balkáni háborúk-
ban pedig úgy lövéstechnikailag, mint harcászatilag, a gyalogsággal való összműködés-
ben oly kiváló gyakorlatra tett szert, hogy az osztrák–magyar tüzérséget – kezdetben 
– felülmúlta. A későbbi elemzések megállapították, hogy „a kitűnő kiképzést, a szerb 
katona kiváló harci erényeit, szívósságát és igénytelenségét figyelembe véve, a szerb 
haderőt igen komoly ellenfélnek kellett tekinteni.”33 A szerb mozgósítás nagy valószínű-
séggel augusztus 9-én befejeződött. Mozgósításukat saját bevallásuk szerint hátráltatta 
az aktuális aratás, a vasúti kocsik hiánya, a bevonultak felszerelésének hiányosságai, 
nagy jármű- és lóhiány, továbbá fegyver, egészségügyi és műszaki anyagok hiánya. Egy 
nagy nehézséget azonban a szerb hadvezetőség még idejében kiküszöbölt, ugyanis: „a 
szarajevói gyilkosság idejében a szerb csapatok legnagyobb része új-Szerbiában volt, 
ami a mozgósítás és felvonulás végrehajtását a legnagyobb mértékben késleltette volna. 
A hadvezetés ezeket a csapatokat tehát még július havában a régi országba, mozgósítási 
állomásaikra helyezte vissza.”34 A szerb vezérkar két oldalról, a Duna–Száva és a Drina 
felől várhatta az ellenséges főtámadást, emiatt erőit egy gondosan kiválasztott központi 
területen vonultatta fel, a Morava és Kolubara folyók közötti területen. A Drina felőli 
védelmet kisebb erőkkel tervezték megoldani, mert itt a védőt a terepviszonyok is segí-
tették, de a főerőktől is tudtak segítséget küldeni. Ennek a csoportosításnak a gyengéje 
az Užice (Uzsice) felőli veszélyeztetés volt, mert Užice elvesztése megnyitotta volna a 
Nyugat-Morava völgyét, ezért itt erős osztagokat helyeztek el.

Az AOK bécsi hadműveleti irodának a Szerbia elleni felvonulási terve alapvetően 
téves feltételezésekből épült fel. Főhibája volt, hogy minimális erők bevetését határozta 
meg és nem saját, hanem az ellenfél feltételezett cselekvésére alapozott, vagyis hogy a 
szerbek 4 hadosztállyal betörnek Boszniába. Erre a feltevésre alapozva erősítették meg 
a Boszniában állomásozó erőket, a Szerémséget pedig csupán egy fél (7.) hadosztállyal 
védelmezték, mert a bécsiek számára valószínűtlen volt, hogy a szerbek itt próbálkozná-
nak betöréssel.35 A nagyobb harcok elkerülésére csak akkor lett volna mód, ha Potiorek 
és az AOK maradnak az eredeti tervnél és kivárják, hogy mit lépnek az oroszok.

Az AOK augusztus 6-ai táviratában Potioreket „a Balkánon levő összes haderők 
főparancsnokává” nevezte ki és jelezte, hogy a Balkán-csoport erőit csökkenteni fogja 
ugyan, de: „A Balkán-erők minimális feladata, hogy az ellenségnek a monarchia terü-
letére, főképp Bécs, vagy Budapest felé irányuló betörését megakadályozza.”36 Ebben a 
273. hadműveleti számú táviratban az AOK a szerbek támadásával számolva, Potiorek 
számára szabad kezet adott az 5. hadsereg alkalmazását illetően, mert szerintük a „si-
keres működésnek a szerb előretörés ellen jelenleg felette nagy hordereje volna.” Ezzel 
mintegy sarkallták Potioreket a támadólagos fellépésre. Ugyanakkor azt is kinyilvání-
tották, hogy az orosz beavatkozás miatt „A 2. hadseregnek az északkeleti hadszíntérre 
való elszállítása kb., augusztus 18-án fogja kezdetét venni. A 2. hadseregnek a Száva–
Duna-vonalon való átkelése nincsen tervezve. Addig a hadseregnek helyileg korlátolt 
közreműködésére a hadsereg-főparancsnokságnál javaslat tehető.”37 Ez a parancs Frank 
tábornok számára lehetővé tette a 2. hadsereg „tüntető támadását”, de annak elszállításra 
készen kell állnia és „Oroszország elleni harcban azonnal szükséges, a Száva-Dunán va-
ló átkelése tehát teljes lehetetlenség.”38 Potiorek a távirat tartalmát némileg félremagya-
rázta39, mert a cseh táborszernagy úgy érezte, hogy a leg-„messzebbmenő önállóságot”, 
függetlenséget kapta és rögtön kérdéssel fordult a 2. hadsereghez, hogy annak milyen 
erőire számíthat. Eduard Böhm-Ermolli hadseregénél nem örültek a megkeresésnek, és azt 
nem tartották kivitelezhetőnek, hiszen okkal tartottak attól, hogyha csapataik átkelnek a 
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Száván és harcba keverednek, akkor nem fognak tudni augusztus 18-ára bevagonírozni. 
Potiorek azonban az AOK-hoz azzal a kéréssel fordult, hogy egy rövid időre mégis en-
gedjék a 2. hadsereg részeinek alkalmazását, és kérte a 7. hadosztályt is.

Potiorek jelentést tett az AOK-nak szándékairól, ahonnan viszont kiábrándító választ 
kapott: „a 2. hadsereg és 7. gyaloghadosztály Száva—Duna átkelése teljesen kizárt 
dolog.”40 A számára kellemetlen döntés mögöttes szándékait azonban megértette a tá-
borszernagy: „Azt hiszem, nem tévedek, ha feltételezem, miszerint ez burkolt tanács 
akar lenni, hogy az 5. hadsereggel védőleg viselkedjem, és hogy az 5. hadsereget nem a 
Drinán át, hanem attól nyugatra, a 6. hadseregtől balra, a szerb offenzíva jobb oldala el-
len vessem latba.” Tényleg erről volt szó, Conrad óvatosan akarta a déli hadműveleteket 
vezettetni, de Potiorekben buzgott az ambíció és nagyobb arányú tervben gondolkodott, 
mint naplójába feljegyezte: „Én azonban ily óvatos eljárást sem szükségesnek, sem cél-
szerűnek nem tartok. Ha azt akarjuk, hogy csapataink valamit műveljenek, akkor előre 
kell őket vezetni”41, és újra kérte a 2. hadsereg mozgatását és a fél 7. hadosztály fölötti 
rendelkezési jogot. A bécsi hadműveleti iroda válaszában a 2. hadsereg demonstratív 
felvonulását megengedte ugyan, de „a 7. gyaloghadosztálynak a Száván való átvonását 
a leghatározottabban megtiltotta.”42 Ez megint csak kellemetlen hír volt a táborszernagy 
számára és nem akarván elfogadni az AOK visszafogott álláspontját, kezdte elveszíteni 
türelmét, amit naplója is tanúsít: „Egyébként aligha fogok sokat a főparancsnokságtól 
kérdezni, illetve annak javasolgatni, hanem legjobb tudásom és akaratom szerint fogok 
vezetni és parancsolni.”43 Valóban így is tett, mert sikerült elérnie a 2. hadsereg részeinek 
bevonását a hadműveletekbe.

Potiorek megmaradt támadási szándékánál, azt vizionálva, hogy a szerbek Užice felől 
fognak támadni, amit ő dél felől átkarolással szándékozott elhárítani. Potiorek személye-
sen dolgozta ki az 5. hadsereg számára az előnyomulási tervet a Valjevó út mentén, hogy 
legkésőbb augusztus 12-én egész erejével Valjevónál harcba léphessen. Potiorek lépéseit 
jelezte a felsőbb hadvezetés felé, mivel az AOK érdeklődésére augusztus 8-án kelt táv-
iratában a tervezett hadművelet részleteit is bejelentette, félreértésről tehát szó sincsen, 
az osztrák–magyar vezérkar gyenge volt ezekben a napokban és könnyelmű. Kívánták 
Szerbia vesztét és nem bírták lefogni az ütni készülő kezet, holott pontosan ismerték az 
egyenlőtlen (orosz–szerb) erőviszonyokat.

Ezt mutatja Conrad augusztus 14-ei levele is Potioreknek: „Miután azonban a betörés 
nem történt meg [ahogy várták Užice felől – PK], az előnyomulás a Drinán át az 5. és 
6. hadsereg feladatának legcélszerűbb megoldása és a Nagyméltóságod által választott 
időpont a legmegfelelőbb, mert így egyelőre a 2. hadsereg már puszta jelenlétével és 
tüntetésével érvényesülni tud. Nagyméltóságod rendszabályai teljesen fedi a hadsereg-
főparancsnokság szándékait, amely hozzájárulásával a teljes felelősséget is átvette.”44 
Azzal, hogy az AOK nem határozta meg a Balkán-csoport pontos feladatát (kizárólag 
védekezzen, vagy támadjon), valamint, hogy a védekezés esetére jóval nagyobb erő állt 
rendelkezésre a szükségesnél, ezek a tényezők arra inspirálták Potioreket, hogy saját 
elképzelései után menjen. Az AOK utasításai ugyan érzékelhető visszafogottságot su-
gároztak, de idővel hagyták magukat befolyásolni a táborszernagy túlságosan optimista 
hangulatától, és teljesítették annak egyre erőszakosabb kéréseit. Egy biztos, az osztrák–
magyar vezérkar számára nem lehetett kívánatos a kétfrontos háború, mégis ez történt.

Az AOK-főnök Conrad és a cseh táborszernagy közti emberi viszonyt, illetve kom-
munikációt megnehezítette, hogy amíg előbbi a meggyilkolt trónörökös köréhez tarto-
zott, addig Potiorek az agg uralkodó emberének számított. Ugyanakkor az is igaz, hogy 
az Osztrák–Magyar Monarchia vezetői és annak közvéleménye elsősorban és leginkább 
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Szerbia megbüntetését várták el. Az elvárások azonban nem álltak összhangban a fel-
tételekkel, sem a Potiorek által választott és rossz ütemben végrehajtott hadműveleti 
megoldásokkal. Mint egy későbbi elemzés megállapítja: „Az 5. hadsereg balsikerének 
legfőbb oka már a hadműveleti tervben rejlett: a hadsereg elszigetelt, az összeütközést 
az ellenséges főerőkkel provokáló előnyomultatása védtelen északi szárnnyal és oldallal, 
minden tartalék és támogatási lehetőség nélkül, hozzá oly területre, ahol tüzérségi anya-
gának fölényét érvényesíteni nem tudta, és amelyben való alkalmazásra csak hiányosan 
volt felszerelve, nem is végződhetett másképp”, mint vereséggel.45 Mindezek eredménye 
volt a csapatok felesleges és kimerítő meneteltetése, a rossz ellátás stb., amely mind ne-
gatívan befolyásolta teljesítményüket.

(Megindul az első offenzíva) Potiorek táborszernagyot a császári udvar elvárásai és az 
időtényező sarkallták egy nagyobb támadásra, mivel a 2. hadsereg elszállítása rövid 
időn belül várható volt. Ez azért is volt kellemetlen számára, mert ez a hadsereg volt a 
legnagyobb (három hadtestből: IV., VII. és IX. álló, összesen: 135 zászlóalj, 43 lovas 
század, 56 üteg), a három hadsereg közül. És amely hadsereg jól szervezettsége, ember-
állománya kiváló morálja (háromnegyed részben magyarokból állt) miatt a legremény-
teljesebbnek számított. A táborszernagy két támadó hadseregét egymástól távolabbra 
indította meg, de rosszul is választotta meg a hadműveleti célt, a legnagyobb szerb 
erőcsoportosítás helyett a legkisebbet, és azt is a csapatok teljes beérkezését nem meg-
várva indította el rövidesen kudarcba fúlt hadjáratát. Egy lelkes, ámde rosszul ellátott 
hadsereg indult meg Szerbia belseje felé a rekkenő nyári hőségben egy kérlelhetetlen és 
felkészült ellenség ellen.

Már az augusztusi hadjárat elején felmerült a presztízs, a tekintélyvesztés eshetősége 
is a Balkáni főparancsnok számára, mert Frank tábornoknak a támadás többszöri elha-
lasztási kérelmét (a balesetek miatti szállítások késése okán) az alapján utasította el, 
hogy saját tekintélyének megóvása miatt nem fogadhatott el kifogásokat mindjárt legel-
ső intézkedése ellen. A cseh táborszernagy önbizalmát viszont igencsak megnövelte az 
AOK által augusztus 12-én reggel megküldött távirata, amely teljesen tükrözte Potiorek 
álláspontját: „Minél több szerb erő harcol majd az 5. hadsereg északi szárnya ellen, 
annál hátasosabb lesz a 6. hadsereg támadása Užice tájékán. A cél az marad, hogy az 
ellenség leküzdessék és országának szívéig ható döfés által megakadályoztassék abban, 
hogy a monarchiába betörhessen.”46 Ennek a táviratnak birtokában Potiorek már sokkal 
nagyobb eréllyel gyakorolhatta főparancsnoki hatalmát a vonakodó alárendeltjei fölött. 
A bécsi hadműveleti iroda véleménye a déli határon folyó hadművelet menetéről idővel 
mintha az egyik végletből a másikba csapott volna át. A bécsiek bizonytalanságát talán 
az okozta, hogy kezdetben ők is Szerbia feletti gyors győzelmet akarták, az orosz moz-
gósításkor viszont ingadozni és kapkodni kezdtek, de végül megbíztak a Balkán erők fő-
parancsnokának elszántságában. Az addig csak burkolt formában jelentkező clausewitzi 
„súrlódás” egyre inkább kiütközött a felsőbb vezetők között és idővel egyre kellemet-
lenebb formát öltött, ami nyilván nem könnyítette meg a hadműveletek irányítását, de 
sorra megbosszulta magát a harcba vetett legénységen.

(Szabács első elfoglalása) Az első Potiorek-offenzíva augusztus 12-én indult meg, 
amelynek során az 5. hadsereg Szabács (Šabác) alatt Loznica–Zavalaka–Valjevó irányá-
ba kezdte meg az előretörést. A VIII. hadtest 9. gyaloghadosztálya kezdte meg az átke-
lést a Drinán, amelyet számtalan nehézség hátráltatott. Az átkeléshez hidat kellett verni, 
azt követően pedig kiderült, hogy az ősnövényzettel borított terepen egy körülbelül 2 km 
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hosszú utat kell vágni.47 Az áttekinthetetlen mocsaras-ligetes terepadottságok, a szüksé-
ges vízadagok hiánya (nem voltak málhás állatok, csak szekerek), az ellenség szívós el-
lenállása fékezték a támadás lendületét. A 9-eseket a 21. Landwehr hadosztálya követte, 
amelynek hadtáp vonata lemaradt és két napig nem juthattak friss élelemhez. Mindkét 
hadosztályt a komitácsi bandák gyors tűzrajtaütésekkel kínozták, példát adva a sikeres 
gerilla-hadviselésből. A rosszul előkészített és a vártnál lassabban haladó folyamátkelés 
kedvetlenséget és zavart okozott a felsőbb parancsnokságoknál. A kezdeti téves felfogásokat 
és túl optimista reményeket megcáfolták a körülmények, az előretörés a felderítetlen terepen 
nem a tervek szerint haladt, és a bizonytalanságban rémhírek kaptak lábra. Az egyik ilyen hí-
resztelés után Böhm-Ermolli tábornok a 2. hadsereg beavatkozása mellett döntött, ezért 
a IV. és a IX. hadtest egyes alakulatait a Száván való átkelésre rendelte, hogy segítsék 
a VIII. hadtest támadásának kibontakozását.48 A szervezetlenségre jellemző, hogy nem 
egyszer nagyobb harccsoportokat oda-vissza meneteltettek az augusztusi napsütésben, 
teljesen feleslegesen.

Az 5. hadseregtől északra, a IV. hadtest alakulatainak más szerep jutott. József Ágost 
főherceg 31. hadosztályának (32., 69. és 3. bosnyák gyalogezred) felvonulási területére 
lett beosztva a 44. (kaposvári) gyalogezred, amely a Száva átkelést megkezdte. Az egész 
vállalkozást az elhamarkodottság és a sikertelenség érzete hatotta át, hogy mégis sike-
rült áthajózni a Száván ellenséges tűzben, az József főherceg szerint a parancsnok, Dáni 
Balázs (a hadtest vezérkari főnök, Dáni Béla bátyja) jó vezetésének, és a somogyi 44-es 
gyalogezred „vitéz lelkületének” volt köszönhető. Az átkelés és a Szabács körüli harcok 
augusztus 15-éig a 44-eseknél aránylag kevés49 veszteséggel járt. Az idő előrehaladott-
sága miatt előfordult, hogy a pontonokat a kocsikon hagyva vágtában vitték a folyóba, 
amit az ellenség (két század) a túlparton felsorakozva várt, s a „csapat csendesen ülve 
volt kénytelen a leghevesebb ellenséges tűzben áthajózni”.50 A 44. gyalogezred Dáni tá-
bornok vezetésével augusztus 12-én egy 30 km-es menetelést követően átkelt a Száván 
és még aznap délután elfoglalta Szabácsot. Ezért a tettéért Dáni tábornok megkapta a 
katonai Mária Terézia-rendet. A város templomtornyára Dáni kitűzette a sárga-fekete 
zászlót, amit a katonák élénk tapssal fogadtak, miközben a Száva-parton „lelketrázó” 
gyászindulóba kezdett a zenekar az elesett hősök temetésekor. Komoly nehézséget je-
lentett a fanatizált helyi lakosság, akiket nagy számban (kb. 800 fő) kellett elkülöníteni 
a templomnál, emiatt viszont tömegesen pusztultak el a saját szerb tüzérségük tűzétől, 
amit aztán a későbbi ellenpropaganda szándékos háborús bűntettként igyekezett beál-
lítani. A következő napokban a város környékén folyton kiújultak a harcok, amelynek 
hevességét mutatja, hogy augusztus 15-én Dáni tábornok is golyót kapott a lábába. Dáni 
egyik jelentésében szerepel: „A város szegélyén a csatározás folytonos. A csapatok 
minduntalan fegyveres polgári egyéneket szolgáltatnak be. Ellenfeleim: komitácsik, 
felfegyverzett parasztok, Szabácsi lakosok és II. vonalbeli katonák. A harcban igen me-
részek és vállalkozók voltak. Csapataim állapota a nagy megerőltetések és két ütközet 
dacára igen jó. Harcban, különösen éjjeli helységharcokban kiváló vitézek.”51

Másnap, augusztus 13-án az 5. hadsereg-parancsnokság érzékelve a hadművelet 
vontatottságát, most a 2. hadsereghez fordult segítségért, és annak újabb csapatainak 
bevonását kérte a Szabács körüli harcokba. Böhm-Ermolli teljesen egyetértett Frank tábor-
nokkal és a kért segítséget megadta. Eközben a VIII. hadtest csapatai folytatták az előnyo-
mulást 14-én és a 9. hadosztály a ljesnicai magaslatokat érte el, míg a prágai 21. Landwehr 
(többnyire cseh és német legénységű) hadosztály három ezrede a Čer planinára (planina 
– magaslat, hegy) kapaszkodtak fel, majd onnan leereszkedtek, amikor augusztus 15-én 
éjjel felettébb kellemetlen kudarc érte őket. A 21-esek az egész napos fárasztó menetelés, 
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a víz- és élelemhiány (a mozgókonyhák lemaradtak), valamint a szerb bandák folytonos 
zaklatása következtében teljesen kimerülve, csoportokra szétesve táboroztak le, még az 
óvórendszabályokat sem hozták meg, az őrséget is elnyomta az álom. A szerbek a hely-
zetet felismerték és közvetlenül éjfél után két ezredükkel meglepték a hadosztály alaku-
latait, akiknek tagjai érthető módon igen lassan ébredtek tudatára megtámadtatásuknak. 
Sokáig is tartott, míg minden ember fegyvert fogott és védekezni kezdett. A meglepett 
osztagok kezdetben – szerb adatok szerint is – igen szívósan, tűzzel és ellentámadások-
kal védekeztek, azonban a megújuló szerb roham szétszórta a csoportot.52 A szerbek a 
kibontakozó pánikban olyan hadicsellel éltek, minthogy azt kiáltották: „Nicht schiessen! 
Kroatische Landwehr!” (Ne lőjetek! Horvát Landwehr alakulat!), a megtévesztett, této-
vázó egységet aztán a támadók könnyen legázolták, sokan viszont harc nélkül megadták 
magukat. A hadosztály-parancsnokságot is elérte a támadás és a hadosztályparancsnok, 
Przyborsky altábornagy is puskával a kezében harcolt. A közben kitört éjszakai vihar is 
növelte a pánikot, miközben a szerbek nagyon pontosan vezették oldalukba és hátukba 
támadásaikat. 16-án hajnalban egy újabb szerb ezred lépett akcióba, majd a tüzérségük 
is bekapcsolódott és ez már túl sok volt a cseheknek. A hadosztály felbomlását nem 
lehetett megakadályozni, és a túlélők rendezetlenül menekültek visszafelé a Drina felé, 
miközben az élezred a Traján romok jelentette magaslaton maradt, és ezt az ezredet az 
ellene reggel indított támadásokkal sem lehetett megingatni, itt még 17-én is kitartottak.

A VIII. hadtest szomszédjánál, a XIII. hadtestnél sem alakultak jól a dolgok augusz-
tus 15-én. Az erőltetett menettől szétzilált kötelékeket rendezni kellett, az utánpótlást itt 
sem tudták biztosítani, az emberek a tartalék konzervet felélve, jobb híján szilván éltek. 
A szerbek gerilla osztagok kihasználva terepismeretüket, az utánpótlást szállító társze-
kereket, hadtápvonatokat vették célba, így azok legénységének is állandóan harcolniuk 
kellett, ami a nehéz terep mellett szintén késést eredményezett. A heves esőtől is szen-
vedő 36. és a 42. honvéd hadosztály kitűzött menetcéljainak (Krupanja és Ljubovica) 
csak a közelébe jutott ezen a napon, miközben egy kibontakozó ellentámadással is szá-
molniuk kellett.

A 21-eseket ért katasztrófával egyidőben újabb probléma jelentkezet. A 2. hadsereg-
hez tartózó IX. hadtest ugyanis támadásba lendült a Szabácsot ért állítólagos támadás 
hatására, de ezt a hadtest-parancsnokság nem közölte az 5. hadsereg-parancsnoksággal. 
A támadás 16-án indult és Dobrić helységig jutott minden ellenállás nélkül. A könnyű 
eredmény gondatlanságra vezetett, a támadó oszlopok elhagyták a felderítést és bizto-
sítást, a Čer magaslat felől oda hallatszó szerb ágyútüzet a 21-eseknek tulajdonították, 
azt mintegy biztatásnak is vették. A szétszakadozó oszlopok között aztán szerb gerilla 
csapatok jelentek meg, és puskatüzükkel a legnagyobb zűrzavart sikerült előidézni-
ük. Az eluralkodó fejetlenségben az alakulatok egymást kezdték lőni: „a 94. gya-
logezred saját lovasságába lőtt, amely menekülés közben a saját tüzérség ütegeire 
rontott, a 16. menet zászlóalj pedig a 38. (kecskeméti) gyalogezredet vette tűz alá.”53 
A saját tűznek csak a kecskeméti ezrednél 20 tiszt és 360 fő legénység esett áldozatul, 
a 94. ezrednél 16 tiszt és 600 fő legénység. A beavatkozó szerb tüzérség pedig teljessé 
tette a pánikot, a hadtestparancsnok visszavonulást rendelte el az este folyamán, így a 
21-esek veresége kiegészült a IX. hadtest kudarcával.

A baj mindesetre megtörtént, a szerbek elérték első komolyabb sikerüket, egyben az 
antant erőkön belül is övék volt az első siker. Az üggyel kapcsolatban érdemes figye-
lembe venni Breit József altábornagy véleményét: „Eleinte futótűzkent terjedt el a híre 
annak, hogy a hadseregünket ért nagy szégyen már a jelen esetben is a cseh csapatok 
árulására vezethető vissza, később azonban kiderült, hogy ez nagyrészt rosszakaratú 
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ráfogás volt, mert a háború elején a cseh csapatok még nem ragadtatták el magukat nyílt 
árulásra és csak később, néhány hét múlva váltak a csehek arról híresekké, hogy sorai-
kon át a legkönnyebben törhetett magának utat az ellenség a más nemzetiségű csapatok 
oldala es háta felé, miért is ez időtől kezdve minden magyar, német es horvát csapat 
szinte irtózott a cseh csapatok szomszédságától.”54 (A háború elején a hazai szerbekből 
álló alakulatok is állták a sarat, egy ideig.) A csehek későbbi elítélhető magatartását 
nagyban befolyásolta a tényleges tisztek harcokból való kiesése, akik azért rendet tudtak 
tartani, de a cseh ezredek harckészsége ekkor sem érte el a magyar, osztrák, horvát ezre-
dekét. Amikor pedig cseh és szerb tartalékos tisztek érkeztek a sorezredekhez, onnantól 
a cseh csapatok színvonala is meredeken zuhanni kezdett.

(Az offenzíva folytatódik) Augusztus 16-án az egész 5. hadsereg harcban állt, és támoga-
tására bevetik a Kazimir Lütgendorf-csoportot (7. hadosztály), a 29. hadosztályt pedig 
Szabácsra rendelik, miközben több seregrésznek, gyakorlatilag az egész 2. hadseregnek, 
olyan utasításokat adnak ki, hogy készüljenek a bevagonírozásra. Beérkezett Hortstein 
tábornok „riasztó” jelentése a megvert 21. Landwehr-ről és a következményekről: 
„Ellenség délről és keletről jön Szabácsra. Legalább egy hadosztály beavatkozása sürgő-
sen szükséges.”55 Ekkor Szabács a figyelem középpontjába került, mert mint hídfőt fel-
tétlenül meg kellett tartani, nehogy a szerbek visszafoglalják. Más értesülések híján a 2. 
hadsereg-parancsnokság nem kételkedhetett a jelentés helytállóságában és a Szabácstól 
majd 40 km-re lévő IV. Tersztyánszky hadtest újabb alakulatát indította útba a város fe-
lé. Az északra történő elszállítás időpontja ezzel mindenképpen elcsúszott. Potiorek már 
15-én is több táviratot is küldött a 2. hadsereg-parancsnokságra, amelyekben a harcokba 
való további bekapcsolódásra próbálta ösztönözni Böhm-Ermollit, aki szükségesnek lát-
ta a beavatkozást, talán mert érezte, hogy az egész hadművelet veszélybe került. A IV. 
hadtest tehát belesodródott a harcokba a nem teljesen tisztázott alá-fölé rendelési viszo-
nyok miatt és az „ellentétes érdekek és követelmények” következtében.

Potiorekkel ellentétben az AOK határozottan követelte a VII. hadtest és más egysé-
gek északra szállítását, de érdekes módon ezen táviratban a IV. es IX. hadtestekről nem 
esett szó, ezt a 2. hadsereg-parancsnokság úgy értelmezte, hogy a nevezett hadtesteit 
Szabácsnál szükség esetén felhasználásra kerülhetnek.56 Közben folytatódott a XIII. 
hadtest előretörése napi 12-14 km-t megtéve, állandó harcok között, így a 9. hadosztály 
Tekerisig, a 36. hadosztály Jarebice környékéig jutott előre, míg Stefan Sarkotić altábor-
nagy csoportja (42. honvéd hadosztály döntően horvátokból állt) Krupanj tájékát érte el.

Augusztus 17-én délután Tersztyánszky tábornok támadási parancsot kapott, mivel 
Szabácsot három szerb hadosztály kezdte megközelíteni. Ezekben a napokban a felsőbb 
parancsnokok közötti vitatkozások és táviratváltások szinte követhetetlenek. Az elszalasz-
tott lehetőségeket, az elkövetett hibákat a szerbek nagyon hamar felismerték és igyekeztek 
is kihasználni. Számukra nagy segítséget jelentett, hogy a központi területről, vagyis egy 
belső hadműveleti vonalból tudtak csapatokat mozgatni. Az augusztus 17-ével elrendelt 
nagyobb arányú szerb hadműveletet Putnik vajda, aki állítólag egy speciális kórházi szo-
bából irányított, teljes sikerre tudta vinni, de mint Breit megjegyzi: „ezúttal sem a had-
művelet választott formája, hanem az agilitás, az erély, a tetterő győzött a mi részün-
kön a háború kezdete óta a magasabb parancsnokok részén megnyilatkozó habozás, 
egyenetlenkedés, viszálykodás és a céltudatosságot nélkülöző, kapkodó es többnyire 
mesterkelt hadműveleti vezetés felett.”57 Ezen a napon az AOK Bécsből Przemyślbe 
települt át, és utazás közben értesültek, hogy Böhm-Ermolli jóváhagyta a beavatkozást 
Szabácsnál, aminek nagyon nem örültek, de kénytelenségből beletörődtek. A Száva-parti 
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város helyzetének további stabilizálása elengedhetetlenül fontossá vált, csakúgy, mint 
az 5. hadsereg balszárnyának kritikus állapotba jutásának megszűntetése, ennek elérését 
Potiorek újabb támadással látta elérhetőnek, de a szerbek sem tétlenkedtek.

(A IV. hadtest támadása) Augusztus 17-én tehát a IV. hadtest támadásba lendült 
Szabácstól délre. A 31. hadosztály felvonulási területe szerbek lakta, tehát ellenséges 
területen át vezetett, ennek kapcsán József Ágost altábornagy olyan részleteket is föl-
jegyzett naplójában, mint hogy szerbek mérgezett vizet adtak katonáinak, őt magát pe-
dig egy civil ruhás szerb próbálta pisztollyal leteríteni. Abban az órában eldönthetetlen 
volt, hogy ezek a szerbek a III. vonalbeliek, vagy a helyi ellenállás képviselői voltak-e, 
de ennek kiderítésére nem is tettek kísérletet, mert a harci helyzetnek megfelelően ott a 
helyszínen kivégezték őket. A szerbek jól vezetett és kétségtelenül vitéz harcainak érté-
két csupán az rontotta le, hogy a fogságba esett osztrák–magyar katonákkal igen gyakran 
kegyetlenül bántak. Sokakat sorba állítva és egymás után, vagyis módszeresen agyon-
lőttek, másokat, sok esetben sebesülteket pedig, mint József Ágost is megjegyzi: „… a 
legbrutálisabban megcsonkítják.”58 Gyakori eset volt, hogy a sebesült, vagy fogságba 
esett osztrák–magyar katonák hasát fölhasították, majd sorsukra hagyták, s az így 
„megcsonkított” katona borzalmas kínok között szenvedett ki. A szerbiai küzdelem 
erősen gerillaháború jelleget öltött, a reguláris osztrák–magyar erőket gyakran érték 
nem várt helyekről, házak tetejéről, pincéből puskalövések és házi készítésű „kézi 
bomba” támadások.

A szerb vezetés pontosan felismerte, hogy a kedvezőtlen helyzetű 9. hadosztályt 
kell nagyobb erővel megtámadniuk, melynek oldalában a még mindig sebeit nya-
logató 21-es Landwehr részei voltak. Ezért előbb augusztus 18-án a XIII. hadtest 
jobbszárnyára mértek csapást, ennek hatására előbb a 42. honvédhadosztály, majd a 
36. gyaloghadosztály volt kénytelen visszavonulni. Ezt követően két hadosztályuk 
Tekerisről megrohanta a 9. hadosztályt és azt kis híján bekerítette, akik augusztus 
19-én még tartották magukat, bízva az egynapi távolságra lévő IV. hadtest segítsé-
gében. Azonban a Tersztyánszky csoport (29., 31. és 32. hadosztály) nem érte el időre 
kiinduló állásait, tehát segítséget nem adhattak. Ugyan 19-én délben a csapatok elérték 
a Vrána és a Misar-magaslatokat, de Tersztyánszky az eredményt kissé túlértékelve 
(szerinte az ellenség „általános visszavonulásba” kezdett) juttatta el jelentését az 5. 
hadsereg-parancsnokságra, ahol elrendelték a 21. Landwehr hadosztály fölzárkózását. 
Tersztyánszky a csapatai kifáradása és nagyobb ellenséges erő megjelenése miatt beérte 
az elért eredmény megtartásával, ami feltétlenül okos döntés volt. A hadtestparancsnok 
„győzelmi” jelentése viszont arra sarkallta Potioreket, hogy újra megindítsa a 6. had-
sereg hadtesteit a Drinán át. Ezzel egyidőben az 5. hadsereg számára újabb támadást 
rendelt el augusztus 20–21-ére Ub irányába, miközben a Tersztyánszky csoportnak fi-
gyelemelterelő „tüntetést” kellett végeznie.

Augusztus 19-én hajnalban a szerbek fokozták a nyomást, és rohamot indítottak a 
9. hadosztály bal szárnyán, akiknek az elkeseredett küzdelem végén, lépésről lépésre 
ugyan, de vissza kellett vonulniuk. A szerbek tehát 19-én délután áttörték a frontvonalat. 
A Čer magaslaton ugyan a 21-esek kitartottak, de ennek már nem sok jelentősége volt. 
A 9-esek válságba kerülése az 5. hadsereg-parancsnokságon felzúdulást és „riadalmat” 
keltett, és sürgető parancsok mentek Tersztyánszkynak a támadás azonnali folytatására 
Tekeris irányába. Ezen a napon Pricsinovictól délkeletre, már reggel óta heves harcok 
folytak a József Ágost főherceg hadosztályának vonalán, ahol mindig tüzérséggel meg-
erősített utóvédekbe ütköztek. 19-én reggel érkezett hozzájuk Tersztyánszky parancsa: 
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„Az 5. hadseregnél folyó csata kimenetelének eldöntése a IV. hadtest beavatkozásától 
függ. Felszólítom tehát az összes parancsnokokat, hogy minden más tekintet és kímé-
let félre tételével csak ezen egy cél lebegjen szemeik előtt.”59 A IV. hadtest támadása 
miatt az itt védekező I. vonalbeli Sumadia hadosztály parancsnoka új intézkedéseket 
adott ki: „Elrendelem, hogy a hadosztály az állásokat szívósan és az önfeláldozásig 
védelmezze, mert rajta nyugszik a döntő védelem, súlya.” Valamint: „A parancsnokok 
figyelmét felhívom és ajánlom nekik, hogy minden erélyüket az önfeláldozásig vessék 
latba, mint azt már eddig is tették, hogy a hadosztály feladatának ebben az esetben is 
teljesen megfeleljen.”60

A 31. hadosztály addigra kellemetlen veszteségeket szenvedett, és a vezérkari főnök, 
Iszkowski őrnagy a visszavonulást ajánlotta József főhercegnek, aki pániktól tartva, 
a támadás folytatását rendelte el a sűrű kukoricáson át. Mint a főherceg írta: „Az ellen-
ség megáll, új állásban van és gyilkos tüze megint vadul ropog. Hihetetlenül szívós és 
elkeseredett tűzharc folyik. … 12 óra 30 perckor szuronyroham. A bosnyákokat a szer-
bek túlerővel visszaverik, a többiek rohama sikerül. 1 óra 10 perckor a vitéz bosnyákok 
újból rohamoznak és nagy zsivióval betörnek az ellenség vonalaiba. Véres kézitusa 
után elfoglaljuk az ellenségnek egész állásait s ő igen nagy veszteségek közepette futva 
menekül. Komitácsik, azaz polgári emberek, sok sebesültünket alávaló módon legyil-
kolták és kirabolták, volt közöttük egy asszony is, ki minden sebesültet késével szúrt le. 
Büntetésüket nem kerülték el.”61 A harcok menetében kisebb válságok álltak be, a ki-
terjedt arcvonal és az áttekinthetetlen terep, a saját tűz, valamint a felbomlott kötelékek 
miatt, ezeken néhány óra alatt sikerült úrrá lenni. A IV. hadtest támadása olyan erőtel-
jes volt, hogy az végül a szerb védelmet megbontotta, és a szemközti ezredek hátrálni 
voltak kénytelenek. Ahogy a támadó oszlopok haladtak Szerbia belseje felé, a fogságba 
esett, majd legyilkolt saját katonákon elkövetett borzalmas csonkítások nem maradtak 
hatás nélkül. Ennek kapcsán jegyezte meg a Habsburg főherceg: „A legénység meg-
szűnt beszélgetni, őket is az utálat hallgatatta el. Ez baljóslatú jelenség! Csak lássanak 
még egynéhány ilyen dolgot és ők is brutálisan fogják megbosszulni azt, ami gyalázat 
bajtársaikon esett.”62

Augusztus 20-án történt az a szerencsétlen eset, hogy a 31. hadosztály kétóránként 
az előzővel ellentétes parancsokat kapott. A hadosztály először visszavonulási paran-
csot kapott a Száva-partra, majd két órával később az előrenyomulás folytatására ka-
pott utasítást. Újabb két órával később, 6.40-kor újabb távirati parancs érkezett a IV. 
hadtestparancsnokságtól az előnyomulást beszűntetésére. Újabb két óra elteltével a 
hadtestparancsnokság megismételte a visszavonulási parancsot, amit végrehajtottak és 
a hadosztály Szabácson át Klenakra ment tartalékba.63 A zavaros helyzet azért állt elő, 
mert a szerbek előző nap áttörték a frontvonalat a 9. hadosztálynál. Potiorek ugyan igye-
kezett erősítéseket juttatni a veszélyeztetett pontokra, de azokkal elkésett. Utólag el kell 
ismerni, hogy az AOK-nak a hadművelet ezen időpontjában feltétlenül döntésre kellett 
volna jutnia, hogy vagy támogatja minden erővel az 5. hadsereg támadását, vagy hatá-
rozottan megtagadja azt. Az 5. hadseregnél a 21. Landwehr hadosztály megállításával 
majd hátrálásával az első Potiorek-offenzíva összeomlott.

(Az első kudarc) Hogy milyen zűrzavar jelentkezett a szerb siker nyomán a Balkán-csoport 
felsőbb vezetésében, azt jól mutatják a Tersztyánszkyval történtek, aki augusztus 19-én, 
21 órai táviratában arról tájékoztatta a 2. és az 5. hadsereget, valamint Potioreket, hogy a 
IV. hadtest és a 29. hadosztály támadása „lassú előrehaladásban”. Csakhogy közben az 5. 
hadsereg visszavonulásba kezdett és ekkor Tersztyánszky hadtestparancsnok „néhány órán 
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belül három különféle helyről hét, egymásnak részben ellentmondó parancsot kapott.”64 
Nem lehet azon csodálkozni, hogy tragikomikus módon a 2. hadsereg délelőtt 11 óra 
felé kérdést intézett hozzá, hogy „vajon csoportja előre vagy hátra menetel-e és hogy 
Szabácsot tartani avagy feladni szándékozik?”65 Tersztyánszky Szabács tartása mellett 
döntött. Zavar a zavarban, hogy a 2. hadsereg eleve kétséges viszonylata a térségben, plusz 
a parancsnoklási rendezetlenség a csapatokra is káros befolyással volt. Ilyen körülmények 
között az sem meglepő, hogy az amúgy sem a türelmességéről ismert Tersztyánszky, 
haragját még a legénység előtt is kimutatta, de József Ágost főherceggel szemben sem 
fogta vissza magát. Tersztyánszky keményen megkövetelte, hogy kiadott rendelkezéseit a 
leghatározottabban végrehajtsák, ha ez túlzott veszteségekre is vezetett, ezen magatartása 
miatt később, a Kárpátokban József Ágost főherceg el is nevezi őt naplójában a „brutalitás 
apjának”. Ettől függetlenül Tersztyánszky emberi vagy szakmai hibái eltörpültek a felet-
tes szervek mulasztásai mellett. Potiorek optimizmusa viszont továbbra is töretlen volt, 
mint Tersztyánszkynak augusztus 21-ei táviratában üzente: „…Az 5. hadseregen esett 
csorbát azonban fényesen ki fogjuk köszörülni, ha Önök mindnyájan továbbra is bíznak 
teljesítőképességünkben.”66 Augusztus 22–23-án József Ágost főherceg ugyan a hadtest 
hadosztályaival visszatért az addigra szétbombázott Szabácsra, hogy onnan újra támadásra 
induljanak, de szervezési zavarok és főleg a szerb nehéztüzérség pontos tűzvezetése miatt 
fel kellett adniuk a harcot, és vissza kellett térniük Klenakra. Augusztus 24-nek délutánjá-
ra a nagyreményű osztrák–magyar ármádiának „szégyenszemre mindenütt a határfolyók 
mögött fekvő eredeti állásokba kell visszatakarodniok”.67

(A 6. hadsereg támadása) Az osztrák–magyar 6. hadsereg az 5.-kel egyidőben kezdte 
meg hadműveleteit szintén a Drinán át Užice irányába, elfoglalva kijelölt csoportosí-
tási helyüket, hogy majd augusztus 18-án (Ferenc József születésnapján) megkezdjék 
támadásukat. A szerbek nagyrészt nem akadályozták a 6. hadsereg előrejövetelét, csak 
az Užice csoport vonult fel tüntetőleg és ezt olyan hatásosan tette, hogy a XV. hadtest 
parancsnoka (Michael Appel gyalogsági tábornok) a főtámadás megindítás elnapolását 
kérte 19-ére, amit furcsa módon Potiorek engedélyezett. Sőt, a kiadott tervet módosí-
totta, és még egy csapatot (a 12. hegyi dandárt) tolt el Užice irányába, de ezek a módo-
sítások inkább ártottak, mint előremozdították volna a hadjáratot, mert zavart keltettek 
a saját csapatoknál. Ezzel együtt a višegrádi ütközetben a 40. honvéd hadosztály kitün-
tette magát, amely még Potiorek elismerését is kivívta. A XVI. hadtestnél (báró Wurm 
Wenzel táborszernagy) kisebb harcokat követően, a Bogat-csoport augusztus 20-án reg-
gel folytatta előrenyomulását Vlahovicon át, Panos és Panaliste irányába és egész napos 
harcot követően este a szerbek visszavonultak. Panos magaslat előtt többsoros ellenál-
lási vonalat kilenc órán át tartó, kézitusáig jutó küzdelemben kellett áttörnie a horvát 
Stephan Bogat altábornagy cs. és kir. 1. gyaloghadosztályának, és csak így sikerült az 
ellenséget elűzniük. Potiorek nem akarta az ellenség üldözését, hanem a XV. hadtestnek 
az 5. hadsereg megsegítésére északnyugati irányba való eltolását rendelte el. Ez nem 
biztos, hogy jó döntés volt, hiszen a 6. hadsereg előretörése Užice irányába jól haladt, 
amely talán lelkesítően hatott volna az 5. hadsereg csapataira is.

(Potiorek elszabadul) Az AOK és Potiorek táborszernagy között zajló kötélhúzás a 2. hadse-
reg erőinek felhasználása ügyében augusztus 17-ére oda jutott, hogy az AOK az említett 
kényszerítő körülmények hatására a IV. hadtest harcbavetéséhez hozzájárult. Egyre ke-
vésbé bíztak a döntő győzelemben, és annak elhúzódás-elmaradása miatt újra a hadtest 
elszállítására gondoltak, azonban Conradot ebben megakadályozta Ferenc József 
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augusztus 21-én kelt parancsa, amely Potioreket önállósította, és a Balkánon harcoló 
erők egységes vezetését adta a kezébe. Ezzel Potiorek nagyrészt függetlenné vált az 
AOK-tól. Őfelsége azt is kinyilvánította ekkor, hogy a Balkán csoportot „semmi szín 
alatt” nem akarja csökkenteni. Erre mondta később Conrad: „Ez a távirat úgy ért engem, 
mint valami pörölycsapás!”68 Az AOK élt is az ellenvetéssel a IV. hadtest vonatkozá-
sában, amelyre égetően szükség volt északon, ebbe Ferenc József bele is egyezett, és 
a hadtest elszállítását 24-én elrendelték. Innentől kezdve viszont a cseh táborszernagy 
függetlenítette magát az AOK-tól, gyakorlatilag egy saját háborút folytatott. Egészen 
augusztus 18-áig Potiorek jelentései a neki felettes hadsereg-főparancsnokságon ke-
resztüljutottak el Őfelségéhez, melyek igen szűkszavúak lettek addigra. Ekkor, 18-án 
Őfelsége elrendelte, hogy a táborszernagy közvetlenül neki jelentsen s ezekbe a jelenté-
sekbe Potiorek megjegyzéseket fűzött és kritikai véleményeket az AOK-ról, kiemelve, 
hogy szabad kézre van szüksége a siker eléréséhez. Bécsi körök (mint Berchtold gróf) 
a hadműveleteknek még a megszakításától is megborzongtak, és Tisza István, nem is-
mervén teljesen a körülményeket, augusztus 23-án „Ő Felségéhez intézett felterjeszté-
sében szintén minél nagyobb erőknek a balkáni hadszíntéren való meghagyása mellett 
foglalt állást.”69 A katonai iroda vezetője, báró Arthur Bolfras, Potiorekkel bizalmas, 
baráti levelezést folytatott, és végül ő vitte ki az uralkodónál a Tersztyánszky csoport 
visszatartását és a cseh táborszernagynak a főparancsnokságot.70 Potiorek önállósodása 
tehát olyan külső körülmények összjátékának is köszönhető, minthogy Ferenc József 
katonai irodája nem találta meg a „hangot” a túlságosan zárkózott AOK-főnökkel, de 
szerepet játszott benne a cseh táborszernagy túlzott optimizmusa is, ha nem erőszakos-
sága. Conradnak, még uralkodója felé is fenntartott bizalmatlanságát túlzott titoktartási 
kényszerével lehet magyarázni.

Potiorek önállósítása legkevésbé sem tudta mérsékelni az elkövetett hibákat, ame-
lyek következménye lett délen az általános visszavonulás, valamint az, hogy augusztus 
24-e délután a IV. hadtest átkelt a Száván, vagyis feladták Szabács védelmét. Potiorek 
táborszernagy hadműveleti terveiben a döntő szerepet a 6. (saját) hadseregének szánta, 
amelynek csapatai egy hegyi háborúra való felszerelésük és kiképzésük miatt sokkal 
megfelelőbbnek tartott a döntő siker kivívásához. Az 5. hadseregnek inkább előkészítő, 
majd segítő szerepet szánt, de a kudarcba fulladt támadás miatt megfordultak a szerepek, 
és a 6. hadseregre lett szükség, mint kisegítőre. Emiatt pedig, bár mindkét hadtestének 
először támadási parancsot adott, rövidesen a XV. (Appel tábornok) hadtestnek egy je-
lentős részének nem előre, hanem hátrafelé, az 5. hadsereg közvetlen támogatásra lett 
felhasználva. A 6. hadsereg (XV. és XVI. hadtest) valóban jobban, vagy legalábbis vala-
mivel szerencsésebben vette az akadályokat, mint Frank Liborius hadserege. Az augusz-
tus 19-én mozgásba lendülő 6. hadsereg harccsoportjai a kitűzött hadműveleti célokat 
(Višegradot, és a Lim-folyót) elérték, a szerbeket, akik a túlerővel szemben is rendkívül 
szívósan ellenálltak, sikerült visszaszorítaniuk. Plevjét 10 ezer montenegrói katona 
ellenállás nélkül feladta és visszavonult.

(A harcászati tapasztalatok levonása) A felsőbb vezetésben megmutatkozó összhang hi-
ánya legalább annyira befolyással bírt az első offenzíva sikertelenségére, és az aránytalan 
veszteségekre, mint a harcászati tapasztalatok hiánya. Melyek voltak ezek? Az első, hogy 
a harcfelderítés teljesen elégtelen volt, amit az is mutat, hogy a lovasság ekkor szinte 
érintetlenül kerül ki a harcokból. Tapasztalat lett, hogy erős osztagokkal kell felderíteni, 
amelyek az ellenséges alakulatot már korán a tűz megnyitására kényszerítik, és ezzel 
elárulják helyzetüket, nagyságukat. Az osztrák–magyar gyalogság az ellenség gyors 
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megközelítése érdekében mellőzte az átkarolást, az oldalozó tűzhatást, a rendszeres tűz-
harcot, és frontálisan rohant neki az ellenséges vonalnak, miközben a saját tüzérségnek 
időt sem hagytak, hogy kellő tűzhatást fejtsen ki. Feltűnő volt, hogy a tisztek túlságosan 
kitették magukat a veszélynek és a körülöttük tömörülő embereiket rövid tűzharc után 
rohamra vezették, ezt a harcmodort a szerbek úgy használták ki, hogy fedezékekben 
elbújva, gyalogságunkat 400 lépésre engedték közeledni, akiket azután csapatuk sortü-
zével árasztottak el. Mint az elemzések megállapították: „Ez az oka az aránytanul nagy 
veszteségeknek.”71 Később a rohamtávolság már 100 méterre csökkent.

A saját tüzérség rendszerint nyitott, tömör állásokból, minden előzetes célfelderítés 
nélkül tüzelt, míg „a szerb tüzérség állásainak leplezése és megtévesztő állások létesí-
tése által vonja ki magát a tűzhatás alól.”72 A gyakran áttekinthetetlen terepen közvetlen 
célzásra kaptak utasítást, vagyis arra lőttek, amit láttak. Fogságba esett szerb vezérkari 
tiszt vallomása szerint gyalogságunk oly nagy lármával nyomult előre, hogy közeled-
tét messziről elárulta. További veszélyes gondatlanságot jelentett, hogy éjjel gyakran 
lámpavilág és tábortüzek árulták el csapataink helyzetét, ami megkönnyítette ellenük a 
meglepetésszerű támadásokat, és az orvlövészek dolgát. „A szerb gyalogság majd min-
dig a puszta védelemre szorítkozott, igen jól elkészített fedezékekben (mély árok, ala-
csony feltöltés, harántgát, leplezés), sokszor mindenféle csellel élt, pl., hátibőröndöket, 
sapkákat helyezett az erdő szélére, hogy ezáltal egy rajvonalat jelezzen, míg az emberek 
a fákon vannak.”73 Gyalogságuk csak akkor tüzelt, ha a saját gyalogság mozgásban volt, 
mihelyt utóbbi tüzelni kezdett, a szerbek eltűntek fedezékeikben. Ebből is látszik, meny-
nyivel nagyobb taktikai fölényben voltak már a harcok kezdetén, mint abból is, hogy 
nyugalomban levő célokra „a szerb tüzérség körülbelül percenként adott le egy-egy lö-
vést. Így a tűz alá vett csapatnak sohasem volt nyugta, a szerb tüzérség pedig a lőszerrel 
takarékoskodott.”74 A szerb különítményekre jellemző volt, hogy terepismeretük révén 
gyorsan felbukkantak, tüzeltek, majd sietve eltűntek. Ez a harcmodor amilyen bosszan-
tó, annyira hatékony is volt. A szerbek még arra is odafigyeltek, hogy támadásaik mindig 
kora délután kezdődjenek, estére viszont félbeszakadtak.

Az sem volt elhanyagolható hiányosság, hogy a csapatokkal, de az alsóbb vezetés-
sel sem közölték, hogy az adott feladatnak mi a magasabb értelme, ezért a csapatok 
nem tudták, nem értették, hogy mit miért kell végrehajtani. A levont tanulságokat át 
kellett ültetni a gyakorlatba, ami megint csak időbe és újabb fájó veszteségekbe került. 
A veszteségek és a megszégyenítő visszavonulás ellenére az 5. hadsereg ereje nem 
volt megtörtnek mondható, és az egyéb tényezők is arra sarkallták Potioreket, hogy új 
offenzívát tervezzen. Báró Bolfrastól származó levelek Ferenc József feltétlen bizal-
máról biztosították a táborszernagyot, mint annak augusztus 29-ei leveléből is kitűnik: 
„Becses soraidat felolvastam Őfelségének; Őfelsége a legkegyelmesebben üdvözöltet és 
a legteljesebb mértékben bízik Benned.”75 Arra azonban Bolfras is utalt levelében, hogy 
az AOK-t a hadműveletek vezetése során nem lehet teljesen mellőzni, emiatt Potiorek 
fontosabb döntéseit, mint egy jóváhagyásra, az AOK-nak is megküldte. Egy ilyen levél-
váltás eredménye volt, hogy a bécsi hadműveleti iroda szeptember 4-én megadta az en-
gedélyt, hogy Potiorek újabb offenzívát indítson, amellyel a magyar területekre történő 
szerb betöréseket is megakadályozni szándékozta.

Érdemes az ellenfél véleményét is meghallgatni a bevezető harcokkal kapcsolatban. 
A második Drina hadjárat elején fogságba esett szerb tiszt vallotta: „Az osztrák–magyar 
hadsereg megítélésében a szerb tisztek nagyon tévedtek. Tudták, hogy a csapatok 
jobban vannak felszerelve, de az anyagot (tisztek és legénységet) gyengének tartot-
ták. Az események másra tanítottak. Szabácsnál például a támadás, az osztrák–magyar 
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csapatok rohama oly lendületes volt, hogy azt hittük, hogy bolgár tisztek vezetik ellen-
felünket, mert ezektől a tisztektől láttunk eddig ilyen feltartóztathatatlan rohamokat. 
Állásainkat menekülésszerűen kellett elhagynunk.”76 A Szabácsnál harcoló Leitmeritzi 
IX. hadtest magyar ezredei, a kecskeméti és szolnoki bakák és morvaországi osztrák–
német hadosztály harcolt, valószínűleg ezekre gondolt a szerb tiszt. Aki azt is elmondta, 
hogy: „Szabács első bevételénél is láttunk egy osztrák–magyar őrnagyot, aki a leghe-
vesebb srapnell-, puska- és géppuskatűz dacára lóháton vezette zászlóalját rohamra és 
állásainkat, anélkül, hogy a lóról szállt volna, túlrohanta. Azóta egész másképp gondol-
kodunk az osztrák–magyar tisztekről és legénységről. Látjuk, hogy a tisztek bátrak és 
kitűnőek, a legénységnél pedig vasfegyelem uralkodik. Az osztrák–magyar vezetés jobb 
mint a mienk.”77 Ezek a fölismerések is esetleg befolyásolhatták a szerb haderő egészé-
nek hangulatát, és visszavonulásaik során fokozhatták levertségüket.
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