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Virágok helyett bombák 
A szerencsétlen sorsú Potiorek-offenzívák (2. rész)

(A szerb betörés Magyarországra. A Timok hadosztály megsemmisítése) A csatározások 
a szerbeket is megviselték, érthetően és jogosan örülhettek sikerüknek, azonban rövid 
pihentetés és átszervezés után, orosz nyomásra most nekik kellett támadólag fellépniük. 
Erre jó alkalomnak látszott, hogy az osztrák–magyar Balkán haderők átszervezése alatt 
az antant hatalmak joggal remélhették, hogy egy gyors szerb támadás kellően sikeres le-
het. Főleg úgy, hogy az északi hadszíntéren, szeptember elején, az osztrák–magyar had-
sereg általános helyzete nem volt jónak mondható. Ennek érdekében a szerb vezérkar a 
bolgár határszélről felhozta a Timok-hadosztályt (kb. 12 ezer katona), ami kisebb erő-
nek számított. A Timok hadosztály csapatai szeptember 6-án Mitrovica és Jarak között 
átkeltek a Száván, ahol aztán csapdába is kerültek, mert a sík terepen nem tudtak szem-
beszállni a kibontakozó ellentámadással, ezért menekülniük kellett, de a hadihidat szét-
lőtte a tüzérség. A Szerémségben védelemben álló kombinált 7. hadosztályt szeptember 
7-én Alfred Krauss altábornagynak rendelte alá.78 Krauss a 29. hadosztály parancsnoka 
is volt, és a Krauss-csoport („Bánáti Hadseregcsoport”) támadása az innenső parton el-
szigetelődött szerb részeket érte, amely a „Timok I. hadosztály megsemmisítése”-ként 
került be a korabeli köztudatba. Ennek során a szerbek 62 tisztet és 4800 hadifoglyot 
veszítettek a halottakon kívül, vagyis szinte a teljes hadosztályt megsemmisítették, el-
fogták.79 Ezzel egy I. vonalbeli szerb hadosztályt sikerült „megsemmisíteni”, de azt nem 
oszlatták föl, hanem újraszervezték.

A Timok hadosztály megsemmisítésében komolyabb szerepet kapott a Krauss had-
osztályba tartozó 74. ezred és annak parancsnoka, Lutschnonig alezredes. Az alezredes 
a reggeli miséről kijőve szerzett tudomást a szerb betörésről, és a kapott paranccsal 
ellentétben nem volt hajlandó Budjanovicra menetelni ezredével, hanem az ellenség 
elé vonult, annak útját állva. Jelentősen nagyobb haderővel került szembe és a hat 
órai egyenlőtlen küzdelmet a Krauss hadosztály többi részének beérkezése döntötte 
el. Lutschnonig alezredeshez hasonlóan bátor döntést hozott Cavalar főhadnagy a 92. 
ezred egy osztagát vezetve, aki hirtelen előretörve a szerbek bekerítését teljessé tette. 
Lutschnonig alezredes és Cavalar főhadnagy önálló elhatározásból végrehajtott, sikeres 
működésükért a katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztjét kapták.

A Timok-hadosztály betörésével egyidejűleg reguláris szerb csapatok több helyen is 
benyomultak magyar területre, ezeket a Száván átkelt erőket állítólag Putnik vajda ve-
zette. A hadvezetés hagyta átkelni a szerb seregrészeket, és csak ezt követően támadta 
meg őket és ez a taktika mindenhol bevált. A Szerémségbe betört szerbek háromezer 
halottat veszítettek. Sikeresebbek voltak a szerbek osztagaik Belgrád fölött, ahol 
szeptember 10-én a szerb trónörökös ünnepélyes bevonulást tartott Zimonyba, majd 
11-én az I. és II. Duna-hadosztályok fölött átvette a főparancsnokságot, és rögtön foly-
tatták az előrenyomulást, amíg a 7. hadosztály részei Opazuánál, a 29. hadosztály pedig 
Popinci–Golubincinél nem állta útjukat.

Szeptember 12-én hevesen bombázni kezdték Pancsova városát. A pancsovai katonai 
parancsnok, Keill Elemér alezredes kezdetben félvállról vette a szerb betörést, majd a 
bekövetkező nehéztüzérségi tűztől idegösszeomlást kapott, megzavarodva a katonaságot 
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visszavonulásra rendelte és a falvakat a sorsukra hagyta. Szerencsére nem jött tovább 
néhány száz szerb katona, mert könnyen nagy pusztítást tudtak volna végbe vinni. Ez a 
szerb csoport két részre vált, az egyik Dolova irányába ment, ahol a saját csapatok ütkö-
zetre kényszerítették őket, a rövid tűzharc után megindított szuronyrohamot a szerbek 
nem bírták kiállni. Itt is több száz halottat vesztettek. A menekülők egy része eljutott a 
Dunáig, itt viszont a híd környékét egy monitor gyorstűzzel lőtte, további veszteségeket 
okozva. Kisebb szerb osztagok bejutottak Pancsovára is, de a visszavonulás hírére a 107. 
népfelkelő dandár parancsnoka, Breit József tábornok sietett a helyszínre, visszafordítva 
az elvonuló egységeket is, majd harcba lépve kiűzte azt a néhány szerb osztagot, akik 
az ország területére léptek. A megtévesztő értesülések miatt a Temesvári hadtestet is 
mozgósították, ami teljesen felesleges volt. A botrányszagú ügy Tisza Istvánt is kritiká-
ra késztette, amit Potioreknek írt levele is mutat: „A pánik és azt követőleg egy egész 
hadseregnek összpontosítása egy nem létező ellenség ellen így is egy éppoly bosszantó, 
mint nevetséges epizód marad, amely igen mély hatással volt a lakosságra, és amelynek 
messzemenő következményei lehetnek.”80 Szeptember 14-ére a szerbek teljesen kiürí-
tették a Szerémséget.

(Az újabb Potiorek-offenzíva, szeptember 8–26.) Potiorek most már erőit nem megosztva 
(Valjevó és Užice irányokba), külön célokra forgácsolta szét, hanem hadseregeit egy-
máshoz közelebb vonva, koncentrált módon Valjevó irányába kellett megindulniuk. 
A 2. hadsereg északra szállításával (augusztus 24.) most viszont már jelentősen keve-
sebb csapat állt rendelkezésre, ezért Szarajevó környéke szinte védtelen maradt. A vál-
toztatások ellenére az újabb offenzívát is a fővezér türelmetlensége, ha nem kapkodása 
hatotta át, amelynek következtében a hadjárat időpontja 9-ére csúszott el. Az is rosszul 
vette ki magát, hogy Potiorek a rendelkezésre álló erőket egyenletesen próbálta elosztani 
a támadási vonalon, sehol nem összpontosított túlerőt és a tartalékképzésre sem fektetett 
hangsúlyt. Szeptember 8-a az 5. hadsereg számára a sikertelen folyóátkelési kísérletek-
kel telt. A mocsaras Mačva (magyarul: Macsva, az egykori Macsói bánság szóból) térsé-
ge amúgy sem sok jóval bíztatott. A szerbek jól megerődített állásokból, hatékony tüzér-
ségi tűzzel minden próbálkozást letörtek és visszavertek. A szerbek magatartása érthető, 
hiszen csapataik eközben a Száván igyekeztek átjutni, és ennek a csoportosításnak az 
oldalvédelme szívós védekezést igényelt. Az 5. hadsereg egész napi fáradozásnak során 
a csapatok „igen érzékeny”, vagy inkább súlyosnak mondható veszteségeket szenved-
tek: a 9. hadosztály 2000, a 21. Landwehr hadosztály 800, a 36. hadosztály pedig 1600 
embert.81 A szerb törekvések délen arra irányultak, hogy a Drinán át a Višegrad–Foča 
közötti majdnem 60 km széles szakaszon keresztül Szarajevó felé előrenyomulhassanak, 
amely szakasz védelmére csupán az egyedül visszahagyott 8. hegyidandár (6 zászlóalj) 
állt rendelkezésre. A montenegróiak végül elfoglalták a Fočai hidat, és osztagaik előre-
törtek Srebrenica irányába, csak úgy, mint néhány szerb zászlóalj.

(A három védvonal elfoglalása) Frank hadseregével ellentétben a 6. hadsereg vonalán 
sikeresebbek voltak a csapatok, talán mert itt a Drina több ponton is átgázolhatónak 
bizonyult. A XV. hadtesttől szeptember 8-án csak a 11. hegyidandár kelt át Zvorniknál 
és elfoglalta a keleti parton fekvő magaslatokat. Erre egy sebesült tartalékos főhadnagy 
így emlékezett: „Szeptember 8-án léptük át a Drinát. A sekély vízben néhol derékig érő 
mocsárban gázoltak át a katonák a szerb partra, míg más csapatok pontonokon vonultak 
át. Mikor tüzérségünk hosszú ágyúpárbaj után erős tüzeléssel a szerb ütegeket elhall-
gattatta, műszaki csapataink hidakat vertek és megkezdődött ágyúinknak szerb területre 
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való vontatása. Célunk és feladatunk az volt, hogy áttörjük a szerbek hármas védelmi 
vonalát. Mindkét részről sok áldozatot követelő, elszánt harcok után sikerült is ezen célt 
elérnünk.”82 Miután a tüzérség négy napon át folyamatosan tűzelve szétlőtte a téglákból 
és betonból épített szerb első vonalat, amelyet sikeres gyalogsági roham követett szept-
ember 13-án.

Az ellenség visszavonult a második védelmi vonalukra. Ahogy azt várni lehetett, 
az üldözők elé magasodó új hegylánc éppolyan jól meg volt erősítve, mint a már 
elfoglalt első védelmi vonal. A szerbek ellenállása itt jóval erősebb is volt, mint 
az előzőnél. A szerb tüzérség a jól rejtett állásokból ontotta rájuk az ágyútüzet, melyet 
gyilkos gyalogsági tűz támogatott. „Bömböltek az ágyúk, ropogtak a fegyverek, süvöl-
tözött a golyózápor és hullottak a srapnellek. Kétnapi véres, gigászi csata, háromszori 
elszánt roham, ádáz közelharc után sikerült csak a hősiesen ellenálló szerb katonaságot 
kivetni állásából és elfoglalni a hegyormokon emelt erős állásokat.”83 De hátra volt még 
a legkeményebb dió, a harmadik szerb védelmi vonal áttörése, mely a Drinától átlagban 
mintegy 70-73 kilométernyire, ugyancsak magaslaton húzódott végig. Ezt a harmadik 
vonalat szeptember 17-én fogták tűz alá az osztrák–magyar ütegek, melynek fedezete 
alatt a gyalogság előretört. A szerb sereg zömét egy 18 kilométeres frontrészen összpon-
tosították, mert ezt a hadállását már feltétlenül meg akarták tartani, ezért heves ellen-
támadásokat, kirohanásokat is intéztek. Irtózatosan nehéz küzdelmek voltak ezek, de a 
tüzérség és a szuronyroham megint győzelemre vitte a magyar fegyvereket. Már az első 
nap után százszámra feküdtek szerb halottak a csatatéren. Véres küzdelem árán sikerült 
ezt az állást áttörni és megnyitni az utat Szerbia belseje felé. Mint ennél a csatánál meg-
sebesült főhadnagy megjegyezte: „Minden ütközet, minden összecsapás újabb és újabb 
erőpróbát jelentett. A szerbek tüzes ellenállását egykönnyen megtörni nem lehetett.”84

Délen is nehéz küzdelem zajlott, de a hegyidandárok sikeresen átkeltek a 
Drinán. A XVI. hadtestnél a Gabriel-csoport (4. és 5. hegyidandár) a Drinjaca beömlé-
sétől kétoldalt kelt át a Drinán, 5. hegyidandár a folyón átgázolva, Citltiknál vetette meg 
a lábát, míg a 4. hegyidandár Sopotniknál áthajózva, a Culinenél az elsáncolt ellenség 
felé nyomult előre. Ignaz Trollmann altábornagy csoportnál (18. gyaloghadosztály) az 1. 
hegyidandár Gojsavica felé nyomult előre. A hadtest tehát Crnca-ig jutott. A 6. hadsereg 
szeptember 8-án az 5. hadsereg 4400 emberével szemben mindössze 700—800 embert 
vesztett, és sikeresen biztosította a túlpartot.85 Igaz, hogy a XVI. hadtestnek a Drinán túl, 
hegynek fölfelé kellett támadnia, ahelyett, hogy az átkaroló támadást választották volna, 
és ez a megoldás túlzott veszteségeket eredményezett. A XVI. hadtest ekkor legalább két-
szeres túlerőben volt, azonban a szerbek a magaslatokon, egymást követő, jól megerődített 
védővonalban sikeresen ellensúlyozni tudták számbeli hátrányukat. Breit József86 szerint 
célszerűbb lett volna egy nagyobb erőcsoportosítással, délről oldalba kapni a Krupanj-ai 
hegyvidéket. A XVI. hadtest a következő napon, szeptember 9-én általában folytatta az 
előrenyomulást, egyedül a 80. honvéd gyalogdandárt kényszerítették visszavonulásra.

Az 5. hadsereg ezen napon tétlenségre volt kárhoztatva, ami az előző napi izgalmakat 
és veszteségeket tekintve, talán nem is volt baj. Kímélésükre azért is került sor, mert 
Krauss altábornagy időt kért, amíg a Szerémségben helyreállítja a rendet, amely kérés-
nek Potiorek táborszernagy helyt adott. A két hadseregnek működése azt az összképet 
adta, hogy az eredeti terveket megint nem sikerült megvalósítani, az 5. hadsereg nem 
hozta a tőle elvárt eredményeket, és ez a szerbeknek okozott sikerélményt, akik to-
vábbra is rendkívül szívósan védekeztek. Hozzátéve, hogy a támadó osztrák–magyar 5. 
hadsereg valószínűleg közel egyenlő erővel rendelkezett, mint az itt védekező szerbek, 
legalábbis jelentős létszámfölényről nem lehetett szó.
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(A „szerb Verdun” meghódítása) A nehézségek ellenére szeptember 11-én Bogat altá-
bornagy a 7., 13., 9. és 6. hegyidandárokat vezetve a Jagodjna-ra indított támadásával 
nehezen, de tért tudott nyerni. A Jagodjnát „szerb Verdun”-nek is nevezték, mert ez a 
hegyormot a természet alkotta bevehetetlen erősségnek, és elfoglalása lehetetlennek 
látszott. A Drina-menti harcok idején itt zajlott le a legvéresebb ütközet. Egy tartalékos 
tiszt – később hősi halált halt szerb földön – így írta le a merész és hősies vállalkozást: 
„Három ütközetben vettünk már részt, mikor az elmúlt hónap [1914. szeptember] elején, 
a Jardar melletti Novacasalijában megkaptuk a parancsot, hogy: »a hadosztály átkel a 
Drinán és elfoglalja a Jagodnaját.« Ennyi volt az egész. Pedig mi mindent jelentett ez 
a pár szó: …A parancs vételekor önkénytelenül egymásra néztünk. Pár percnyi csönd. 
Botunkkal [a hegyi dandároknál a tisztek turistabotot vittek magukkal] a földet kapartuk. 
Aztán minden szem az ezredes arcát vizsgálta. Az ezredes pár pillanatig maga elé nézett 
s aztán csöndesen mondta: 

– Hát uraim: holnap átkelünk a Drinán és elfoglaljuk a Jagodnaját…
Egy óra múlva már utón voltunk a Drina felé, de csak másnap délelőtt értünk a ka-

nyargó és heves iramú folyóhoz. A kékes-zöld színű, mintegy száz méter széles Drina 
túlsó oldalán lomhán nehezedtek a földre az ormótlan szerb hegyek.”87 A Drina mentén 
vezető utat leégett házak, ágyútűztől keletkező romok kisérték és sehol egy élő lélek 
nem mutatkozott. A Jagodnajához közeledve lassan, óvatosan kellett fölkapaszkodni 
a hegyre. Kétnapi küszködés után kapták az első tüzet. Nem láthattak semmit, csak a 
golyók süvítését hallották, aztán rákezdett a szerb tüzérség, élesen, sűrűn jöttek a bom-
bák, de bátran előre kellett kúszni, miközben a sebesülteket hátra vitték. A tartalékos 
tiszt szerint: „Olyan halálmegvetéssel ment a legénység, mintha mindegyiknek már 
előre meg volna az az érzése, hogy az ellenség nem győzhet és okvetlenül miénk lesz 
a Jagodnaja. Gyilkos tűz alá fogtuk a szerbeket. Nem láttuk őket, erősen el voltak sán-
colva, de tüzünket a lövések irányába küldtük. Több mint 28 óráig tartott a kölcsönös 
tüzelés és a folytonos, óvatos előrenyomulás.”88 Végül a szerbek átvonultak a hátrábbi 
állásukba, majd onnan a Jagodnajára, mely a környék valamennyi magaslatának a ko-
ronájának számított.

A Jagodnaja erdővel övezett óriási hegység, melynek magasságánál (900 m) csak a 
szélessége nagyobb, tetején kisebb fennsíkkal. Valóságos vár, ahonnan könnyen lőhetett 
a védőőrség, mert a hatalmas bükk- és tölgyerdők tökéletesen láthatatlanná tették őket. 
„Mintegy 7-8 km-re van a Drinától és rajta túl már csak a krupanjei magaslatok védték 
Krupanjét, majd Valjevót. E hegynek jelentőségével tisztában voltak a szerbek. De mi 
is ismertük a Jagodnaja jelentőségét és harmadfél napig verekedtünk érte. Szeptember 
derekán, este vonultunk föl, számban jócskán leapadva, de lelkesedésben annál jobban 
megerősítve. És csak most láttuk igazán, hogy mit műveltünk! Az óriási lövészárkokban, 
melyeknek megépítése hónapokig tarthatott, százával hevertek a szerb halottak. Amerre 
csak néztünk, eldobott fegyverek, bajonettek, muníciós ládák. Valamivel tovább egy ká-
tyúba rekedt, modern Creuzot-ágyú és lőszerkocsi… Istenem, mily boldogsággal néztük 
ezt a zsákmányt! … És a Jagodnaja, a bevehetetlen, a hozzáférhetetlen Jagodnaja, Szerbia 
legerősebb védőfala a miénk lett!”89 Óriási diadal! A legnagyobb elégtételt mégis az okozta 
a magyar csapatoknak, hogy megtudták, a Jagodnajáról visszavonult szerb hadosztálynak 
a parancsnoka az a Pribicsevics Milán ezredes, aki „Narodna Odbrana” vezére.

A szerbek nem is nyugodtak bele Szerbia természetes védvonalának elvesztésébe. Már 
szeptember 11-én gyülekeztek összes elérhető tartalékukkal, hogy a Jagodnaját visszave-
gyék. Túlerővel az oldalukon hat napon és hat éjjelen át egyik rohamot indították a másik 
után, de eredménytelenül. Megtörtént, hogy szeptember 13-án tizenhat egymást követő 



Valóság • 2020. november

PAP KRISZTIÁN: VIRÁGOK HELYETT BOMBÁK 19

rohamot intéztek az osztrák–magyar védvonal ellen, de az erősen fölázott talajon, hegy-
nek fölfelé nem érhettek el sikert. A harcoló csapatokat maga Sándor szerb trónörökös 
irányította és személyesen buzdította a csapatokat, akik tényleg halálmegvetően támad-
tak, de a védők sziklafalán nem sikerült rést ütni. A hetedik napon abbamaradtak a szerb 
rohamtámadások. Ezekben a harcokban esett el a „Narodna Odbrana” másik oszlopos 
alakja, ügyvezető igazgatója, Tankosic Volja őrnagy, akit magyar katonák temettek el. 
De itt sérült meg súlyosan György, szerb királyfi, gerinclövést kapott, amikor rohamra 
akart vinni egy szerb osztagot. A szerbeknek ezek az ellentámadások legkevesebb 700 
halottjukba kerültek, ezeket az osztrák–magyar katonák hantolták el, nem tudni meny-
nyien voltak, akiket a szerbek maguk temettek el. A saját csapatok jóval kevesebb vesz-
teséget szenvedtek, de érthetően kimerültek az egy héten át tartó folyamatos készenlét 
és harc fáradalmaiban.

(A Gucevo és a Kuliste megszerzése) A 6. hadseregnél a Gabriel-csoportnak (4. és 
5. hegyidandár) és 11. hegyidandárnak 11-én délután sikerült a Kosutnja stopa, és 
Crni vrh magassági pontok között a hegygerinc legmagasabb pontjait elfoglalni. 
Ezt követően „az ellenség a Jagodnja- és Zdrela-magaslatokat sem tarthatta tovább 
és a XVI. hadtesttel szemben álló egész csoport Krupanján át megkezdte a visszavo-
nulást.”90 Ez azt jelentette, hogy a Krupanjtól délre és délnyugatra húzódó magaslati 
fővonulat megszerzésével a saját csapatok igen előnyös helyzetbe jutottak. Innen 
nyitva állott az út egyrészt Krupanj – Zavlakan, másrészt Krupanj – Stolicen-át az 
ellenséges főerő oldalába és hátába, továbbá a Gucevo-magaslat mentén Loznica 
felé, amivel az 5. hadsereg elakadt hadműveleteit is támogatni tudták. Potiorek 
egynapi pihenővel jutalmazta a ténylegesen fontos győzelmet, ami hiba volt, hiszen 
éppen most kellett volna kihasználni az ellenség fölbomlásszerű állapotát és a leg-
határozottabb üldözést elrendelni. Nem lehet eltagadni, hogy a csapatok a négynapi 
rendkívüli igénybevétel során kifáradtak, kétségtelenül kiérdemelték a pihenést, de 
még egy pár napi igénybevételük talán már nem számított volna, a várható további 
eredmények fényében.

Szeptember 13-ától a szerbek nagyobb arányú ellentámadásokba mentek át 
a 6. hadsereg arcvonalán. Ezen a napon „a II. Sumadia-hadosztály csoportjai 
Višegradnál, Megjegjanál, Ustipracanál es Goraždenál keltek át a Drinan.”91 Egyes 
források szerint 40 szerb zászlóalj 40 ágyúval és 18 ezer montenegrói támogatásá-
val intézte a támadást.92 A következő napokban a 6. hadsereg alakulatai igen lassan 
tudták elfoglalni a tervbe vett magaslatokat, a szerbek kitartóan védekeztek és egy-
más után indították ellentámadásaikat. Különösen heves küzdelem zajlott Gucevo 
hegyvonulat északi részéért és különösen annak a Kuliste 708. magassági pontjáért, 
amely kulcspontja volt az egész szerb védelmi vonalnak. A Gucevo északi részének 
megrohamozását a 40. hadosztály, azon belül is a budapesti 30. honvéd gyalogezred 
kapta a feladatot, amelynek Alföldről származó legénysége a hegyvidéken is kivá-
lóan megállta a helyét. A Gucevo magaslat előtti terep védelmi támpontok kialakítá-
sára tökéletesen alkalmas volt, amit szerbek ki is használtak, szinte minden előny a 
védelemnek kedvezett. Az erdős, esőtől felázott terepen az ellenséges arcvonal meg-
közelítését a sűrű köd is nehezítette szeptember 13-án. A 30-asok I. és III. zászlóalja 
vett részt az akcióban, amelyhez csatlakozott a 29. honvéd gyalogezred két százada 
is elővédként. A ködnek köszönhetően a támadó csoportok észrevétlenül jutottak el 
kiinduló pontjaikra, bár ők is botorkálva a felázott talajon. Az egész napi menetelés 
alatt mindössze 5 km-t tudtak megtenni. A 30-as zászlóaljaktól balra támadó pécsi 52. 
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közös gyalogezred támadása el is akadt. Mire a szerbek felfedezték a támadóoszlopokat, 
már kénytelenek voltak a Gucevo délkeleti részét kiüríteni és a jobban védhető Kulistéra 
húzódni, amelynek környékét minden lehetséges módon igyekeztek megerősíteni. 

Másnap hajnalban megindult a roham, amelyet a 30-asok emlékalbuma így rögzített: 
„Hajnali szürkülettől igen hevesen lángolt fel a küzdelem. A fegyverek szünet nél-
kül ropogtak, a gépfegyverek őrületes kattogással csaptak le minden tenyérnyi cél-
ra. A szerb tüzérség pokoli módon egyre lőtte állásainkat. Tombolt a tűzharc. Embereink 
a lehetőség szerint lehúzódva igyekeztek minél nagyobb veszteséget okozni az ellenség-
nek. A mi oldalunkról tüzérségi támogatás egyáltalán nem volt. Csak a 12/11. hegyi tü-
zérek voltak az 52-esek mögött. Ennek hiánya csak fokozta embereink fanatikus dühét. 
Tudta mindenki, tiszt és legénység egyaránt, hogy a Kuliste és azáltal az egész Gucevo-
gerinc elfoglalása életkérdés az ezredre, sőt az egész hadosztályra. Itt vagy győzni kell, 
vagy beláthatatlan következményű összeomlás lesz. Felfejlődött zászlóaljaink őrületes 
ágyú- és puskatűzben feltartóztathatatlanul közelítették meg egyre jobban a Kuliste-t. 
A vonal ritkul, de meg nem áll. A sziklás terepen lehajolva, bújva haladnak előre derék 
honvédeink.”93 A szerbek szívós ellenállása dacára a honvéd századok előre küzdötték 
magukat a hegyháton, ahol „minden szikla mögül a halál leselkedett”, majd betörve az 
ellenfél arcvonalába elkeseredett közelharc következett, szuronnyal, gyalogsági ásóval, 
pisztollyal. A visszaemlékezések szerint „mindenfelől dühös kiabálás, jajveszékelés, 
iszonytató, soha nem hallott fájdalomüvöltések, hörgés, káromkodás” hallatszott, a le-
vegő nehéz volt a lőporfüsttől, a vér és az izzadtság „sós-keserű” szagától.94

A sikeres rohamot követően a szerbek feladták az egész Gucevo-gerinc védelmét, és 
gyorsan visszavonultak. A Kulistét az 52-esek szállták meg, a 30-soknak Górni Borinára 
kellett haladéktalanul elvonulnia. Miközben a századok megkezdték az elvonulását, a 
Kuliste felől puskatüzet kaptak, ugyanis a szerbek visszatértek és meglepve az 52-eseket, 
az állást visszafoglalták. A váratlan fordulat a 30-as zászlóaljaknál is nagy zavart keltett, 
de Szepesy András százados és tisztjei szorosan kézben tartották a századokat. Szepesy 
a kapott parancs helyett azonnal a Kuliste ellen fordította zászlóalját, karöltve a 29-esek 
két századával és három egymást követő roham végén visszaszerezték a magaslati pontot, 
amelyet azt követően is megvédtek a folyton megújuló szerb támadásoktól, a „szakadat-
lan” ágyútűz ellenére is. Fontos kiemelni, hogy Szepesy, Berkó István és Pokomándy 
Gergely századosok mindhárom támadás során a rohamra indulók élére álltak, amely 
megfelelő hatást gyakorolt a legénységre. Mint a 30. ezred emlékalbuma megállapítja: 
„Tisztjeink vitéz magatartásukkal, azonnali gyors cselekvésükkel, halált megvető hősies-
séggel oly ragyogó példát nyújtottak a parancsnokságuk alatt álló legénységnek, hogy ez 
elöljáróit habozás nélkül követte.”95 A rendkívül sok vérbe került, de feltétlenül fontos és 
sikeres támadás végrehajtásáért Szepesy András százados a honvéd tisztek közül elsőként 
kapta meg a katonai Mária Terézia-rendet. Nem mellékes, hogy a 30. honvéd gyalogezred 
a Kárpátok védelmében az egyik kulcsfontosságú szereplő lesz.

(Elakadás a Macsva sártengerében, és az 5. hadseregnél) A Timok-divízió megsem-
misítése után Potiorek kiadta a parancsot a Száva-menti csapatoknak az új offenzívára, 
mely szeptember 12-én hajnalban kezdődött. A szerbek viszont a várszerű erődítések-
ből megakasztották ezt az átkelési kísérletet. Egy sajátos pozícióharc, vagy állásháború 
alakult ki a sártengerré vált Macsvában. A mozdulatlanságra kárhoztatott 5. hadsereg 
segítségére Krauss altábornagy kombinált hadteste (Bánáti Hadseregcsoport) küldetett, 
amely Uzvece felől sikeresen jutott a szerbek oldalába és hátába, ennek ellenére azok nem 
adták jelét, hogy meghátrálnának. Úgyszólván lépésről lépésre kellett elfoglalni minden 
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talpalatnyi területet, s ez a „várostrom” szakadatlanul tartott a Parasnica-félszigeten 
mindaddig, míg Krauss altábornagy divíziója (29. és 7. hadosztály) erős tartalékokkal a 
Szerémségből át nem nyomult a Száván, hátba támadva a Macsvát, illetve a Parasnicát 
védő szerb hadsereget. Ez az új offenzíva a monitorok segítségével szeptember 17-én há-
rom irányból történt: Jarakon át Drenovác felé, Magyar-Mitrovicáról szerb Mitrovicán 
át Ravnje felé és végül Klenákról Szabács felé. Az egyes csoportok öntevékeny, bátor 
helytállása ellenére az volt a tény, hogy a VI. hadtest támadása megrekedt, csakúgy az 
5. hadseregé is, vagyis a hadjárat újabb krízisponthoz ért. Potiorek agyában megfogal-
mazódott egy tehermentesítő támadás gondolata a Krauss-hadtestre alapozva.

Végre Frank Liborius 5. hadseregének is sikerült megvetnie a lábát a Száva túlolda-
lán, de ezt követően mozdulni sem tudtak és heves ellentámadásokat kellett elhárítani-
uk, amely újabb érzékeny veszteségeket okozott. A szerb katonai vezetés a legélesebb 
szemmel követte az osztrák–magyar alakulatok mozgását, rugalmasan alkalmazkodtak 
azok lépéseihez, és minden elkövettek azok akadályozásáért. Azt is jól mérték fel, hogy 
a közel hasonló erejű osztrák–magyar haderő ellen nem lehet beérni pusztán védeke-
zéssel, mert ez belátható időn belül felőrli a saját csapataikat. A szerb vezérkar kereste 
az ellenség vonalán a gyenge pontot, ezért is indítottak több helyen ellentámadásokat. 
Ennek érdekében próbálták meg a 6. hadsereg déli szárnyát megkerülni Krupanja és a 
felső Drinán Višegrád és Goražde felől, mert itt ténylegesen kevesebb biztosító csapatot 
hagyott Potiorek. Ennek az elképzelésnek keretében támadták meg Trollmann altábor-
nagy-csoportját (6. és 7. hegyidandár), és szeptember 16-a este ötször intéztek ellenük 
heves támadást, de eredménytelenül. Hajnalban újra próbálkoztak, amire a saját csa-
patok mentek át ellentámadásba és az ellenséget egészen Krupanjig szorították vissza.

Szeptember 17-én a XVI. hadtestet Krupanjnál nyolc egymást követő roham érte, eze-
ket sikerült elhárítani. Az 1. és 2. hegyidandár Karačica–zdrelai, gyengén megerődített 
vonalát ért támadás olyan erejű volt, hogy szó szerint minden embernek, így Trollmann 
hadosztály-parancsnoknak és törzsének is fegyvert kellett fogni, hogy azt kivédhessék.96 
A veszteségekre és kimerültségre való tekintettel a XVI. hadtest-parancsnokság visz-
szább vonta ezt a szárnyát, de végül Bosznia-Hercegovina nagy részét kénytelen voltak 
kiüríteni. A Drinán át támadó szerbek még Srebrenicán is túlra jutottak.

Közben a Potiorek–AOK ellentétek újra a felszínre törtek, miután az 5. hadsereg 
hadtápparancsnoksága felpanaszolta a táborszernagynak, hogy a bécsi főhadtáp-pa-
rancsnokság azzal az indokkal utasította el tüzérségi lőszerkérelmét, hogy mivel a 
déli hadszíntér lőszerjuttatása nagyobb(!), mint az északi hadszíntéré, ezért nem akar 
nekik lőszert küldeni. Mivel a tüzérség lőszerhelyzete a hadjárat folytatását is kritikus-
sá tette volna, Potiorek nem volt rest rögtön jelentést tenni Bolfras tábornoknak, aki 
így válaszolt: „Segélykiáltásaidat azonnal magamévá tettem, és már tegnap este óta 
külön lőszervonatok gurulnak délkelet fele…”97 A fenti jelentés a balkáni hadszíntérre 
soron kívüli lőszerszállítmányok elindítását jelentette. Frigyes főherceg szeptember 
23-ai válaszában kifogásolta, hogy Potiorek bizalmas közlések útján panaszt emel a 
lőszerellátással kapcsolatban, ezért jelezte, hogy a szolgálati utat neki is be kell tarta-
nia, valamint a magánjellegű közlésektől álljon el. A cseh táborszernagy ezt a táviratot 
nyomban elküldte a katonai irodának, ahonnan azt a választ kapta, hogy Őfelsége nem 
nélkülözheti az ő naponkénti tájékoztatásait. Sőt, két nappal később, szeptember 25-én 
Bolfras még rá is duplázott, mert mint írta: „Nagyméltóságod ezentúl úgy a napi 
helyzetjelentéseket, mint a sajtójelentéseket közvetlenül Őfelsége katonai irodájának 
terjessze elő. Azok másodpéldánya egyidejűleg a hadsereg-főparancsnokságnak is 
előterjesztendő.”98
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Az északi fő hadszíntér szükségletei ekkor már mindjobban kezdtek érződni, ami 
érthető módon nyugtalanította az AOK-t, amely „a katonai irodával szemben kimutat-
ta, hogy a lőszerhiány általános jellegű, mert a gyártás még nem tud lépést tartani a 
fogyasztással és hogy a hadtáp-főparancsnokság a balkáni hadszínteret eddig is a csa-
patok számarányának megfelelő mértéken felül látta el lőszerrel…”99 Ennek ellenére 
most is a katonai iroda húzta a rövidebbet. Ezzel a fejleménnyel az AOK és Potiorek 
táborszernagy közötti amúgy is feszült viszony még jobban elmérgesedett és ettől 
kezdve már szinte nem is avatkozott be Potiorek balkáni hadvezetésébe.

Ezekből a levélváltásokból az is kiderül, hogy Potiorek szeptember közepe táján, 
a 21-es Landwehr és egyes magyar népfelkelő alakulatok magatartására való hivat-
kozással „rögtönítélő bíráskodást”, statáriumot is kihirdetett. A cseh lövészhadosztály 
kétséges helyzetekben kifogásolható magatartását nem kell külön elemezni. A magyar 
népfölkelő alakulatok kapcsán tény, hogy a 40. honvéd hadosztályhoz tartozó 80. 
honvéd dandár szeptember 9-én igen szerencsétlenül harcolt, amely miatt felváltásra 
is kerültek. Potiorek levelet írt szeptember 22-én Bolfrashoz, amelyben a XV. és XVI. 
hadtest csapatait méltatja, melyek magatartása „minden dicséretet felülmúl” és teljes 
értékűeknek tekinti őket, majd hozzáteszi:

„A rögtönítélő bíráskodás kihírdetése nem e csapatok miatt, hanem az 5. hadsereg-
parancsnokság ajánlatára (t. i. a 21. Lw. hadosztálynál) és a XV. hadtesthez beosztott 
40. honvéd hadosztály továbbá a magyar népfelkelő csapatok miatt történt. Általában 
véve ezek a hadseregbeli (13. gy. dd.) és honvéd csapatok is jól verekszenek, de a 
magyar honvédség egyéb fegyelme kívánnivalót hagy hátra és a magyar népfelkelő 
csapatok közül csak a 6. hadsereghez beosztott 109. népfelkelő gyalog dandárnak van 
belső értéke.”100 Potiorek is tudta, hiszen egy korábbi levelében elismerését fejezte ki 
a 40. honvéd hadosztály parancsnoknak, Braun József altábornagynak az elért teljesít-
ményekért, ezért is érthetetlen, hogy egyes „honvéd” alakulatok sikertelensége miatt 
miért kellett az összes Balkánon harcoló „honvéd” alakulatot rosszpéldává emelni. 
A 80. honvéd gyalog dandár a Gucevo hegyháton, a Crni magaslatnál nehéz harcot 
vívott, amelyet előbb elveszítettek, majd szeptember 19-én visszafoglaltak, miköz-
ben a tüzérségi tűztől és kézigránátokkal való támadásoktól rendkívül szenvedtek. 
Ezt követően a 80. honvéd dandár mindössze 4-500, rendkívül kimerült, éhező kato-
nából állt, ezért rövidesen a dandárt föl is kellett oszlatni és zászlóaljait beosztani a 
40. honvéd hadosztályba. Mint a harcokban részt vett Breit József megjegyzi ennek 
kapcsán: „Tény és való, hogy a cs. és kir. hadsereg legmagasabb parancsnokai kivált 
eleinte nem nagy bizalommal voltak eltelve a magyar csapatok, de kivált a honvédség 
és népfölkelés osztagai és seregtestei iránt… És mindannak dacára ez az eleinte mos-
tohagyermek gyanánt kezelt intézmény hovatovább, még a legsúlyosabb viszonyok 
között is bátor, korrekt es feltétlenül megbízható magatartásával oly általános meg-
becsülést és hírnevet vívott ki magának, hogy arra az egész magyar nemzet valóban 
büszke lehet.”101

Bécsben a magyar alakulatok esetleges árulásától tartottak talán a legjobban, de 
ennek épp az ellenkezője következett be, hiszen a magyarok az első perctől fölfogták 
a világháború jelentőségét, és a Magyarországra leselkedő veszélyeket. A népfölkelő 
alakulatok szerepléséhez azt is hozzá kell tenni, hogy idősebb korosztályból, többsé-
gükben családapákból álltak, és hiányos felszereléssel voltak ellátva. Ezek ellenére 
számtalan alkalommal mutattak példát vitézségből, olyan szuronyrohamokat intézve a 
szerbek ellen, hogy az időnként a zászlóalj felmorzsolódásával járt, amint ez megtör-
tént szeptember 16-án a Srebrenicánál harcoló nagykanizsai hadtápzászlóaljjal.
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(Potiorek gondban van) Szeptember 18-ára a Potiorek féle haderő állapota igen kelle-
metlen képet mutatott, a nagyrészt visszaszorított 6. hadsereg 20.000 embert veszített, 
hadtestenként 10.000-et, és a szomszéd hadseregtől kellett segítséget küldeni, pedig ott 
is jelentős vesztségek keletkeztek. Ezen a napon utasították Krauss altábornagyot, hogy 
hadtestével induljon a VIII. hadtest segítségére, de az előretörés a terepnehézségek és 
a szerbek ellenállása miatt nehezen haladt, majd megállt. Másnap reggel új rendelke-
zés érkezett Potiorektől, hogy Krauss hagyja a VIII. hadtestet és Szabács, majd onnan 
Zavalka felé vegyen új irányt. Ilyen gyors irányváltásra Krauss kombinált hadteste nem 
volt képes, már csak azért sem, mert a szerbek bekerítés szerű ellentámadást intéztek 
ellene. Ugyanekkor a szerbek tovább támadták a Gucevo-hegyhátat, de a leghevesebben 
Trollmann altábornagy vonalát a Jagondja és Kosutnja stopa-t támadták a Szerémségből 
megérkező szerb trónörökös irányításával, de eredményt sehol sem tudtak elérni. Az oszt-
rák–magyar csapatokat dicséri, hogy a szerbek legszilajabb harci kedve ellenére sem 
tudtak eredményt elérni, de helyzetük ettől még nem volt kedvezőnek nevezhető.

Potiorek gondban volt, mert minden ötlete, hogy hadseregei helyzetén javítson, és 
reményei a Krauss hadtest előretörésében, megfeneklettek, ami megint kapkodáshoz ve-
zetett. Krauss értetlenkedve jegyezte fel a szeptember 16-ai új paranccsal kapcsolatban: 
„A nekem kézbesített cédulán sem keltezés, sem aláírás nem volt. Egészen meg voltam 
lepődve és nem tudtam, álmodom vagy ébren vagyok-e? … Eddig csak az 5. hadsereg 
támogatásáról volt szó. Azért kellett nekem Jaraknál, még pedig már 16-án átkelnem és 
most már egyáltalában nem is kellett többé az 5. hadsereggel törődnöm. Most, amikor a 
mocsaras területen megrekedtünk, most kapta hadtestem a parancsot, hogy az 5. hadsereg-
től elhagyva, Szabácsra törtessen minden harc elől kitérve. Hogy miképpen tegyem ezt, 
mikor a szerbek minden helységet, minden mocsaras vonalat szívósan védelmeztek, előt-
tem talány volt. A hadtestnek ily körülmények között három nap alatt 60 kilométert kellett 
volna megtennie.”102 A frontvonalak többnyire mindenhol megmerevedtek, szerencsére a 
szerbeknek sem voltak bevethető tartalékaik. Nekik nem nagyon volt miből, hiszen majd 
minden harcképes katonájuk a frontvonalakban állt, de Breit altábornagy szerint Potiorek 
esetében sem történt tartalékképzés, ami volt (a Lukas Šnjarić tábornok dandára), azt az 
első kritikus pillanatban, szeptember 10-én bevetésre került az 5. hadsereg vonalán.

Szeptember 26-át követően a harcok ugyan tovább folytak, de nem lehetett eltitkol-
ni, hogy a szerb vezérkar főnöke, Putnik vajda újabb osztrák–magyar offenzívát állított 
meg, bár hadcéljaikat ők sem tudták elérni. Mindesetre ez a második kudarc el kellett 
volna gondolkodtatnia Potioreket a Balkán erők felhasználását illetően, és visszafogott 
optimizmussal kellett volna bánnia ezzel a haderővel.

(A második Potiorek-offenzíva folytatása. A „Vissza” nem létezik) Az események103 szo-
ros nyomon követése alapján olyan képzetünk lehet, hogy az osztrák–magyar csapatok 
a nap huszonnégy órájában vagy rohamoztak, vagy meneteltek, ami így természetesen 
nem igaz. A kilométerekre elnyúló arcvonalak ezt nem tették lehetővé, de a lemaradt 
csapatokat is be kellett várni. Szeptembertől kezdődően az esőzések egyre gyakoribbak 
lettek. A tartalékba került egységek többnyire gallyakból, földből készült fedezékekbe 
(„deckung”) kerültek a frontvonal mögött, amelyek az eső ellen is alig nyújthattak me-
nedéket. A rendszertelen ellátás azt is jelentette, hogy a katona számára az otthoniakkal 
való kapcsolattartás, a postaszolgálat is „kihagyásokkal” dolgozott. Ilyen viszonyok 
között könnyű elgondolni, hogy például a katonák fehérnemű helyzete sem állt vala-
mi patyolat tisztán, ami szintén egy demoralizáló tényező, és ezt majd később a Don-
kanyarban is meg kellett tapasztalniuk a magyar katonáknak a frontszolgálat alatt.
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1914. október 1-je után a harc a csapatok kimerültsége folytán az egész Száva–Drina 
vonalon lövészárokharc jelleget kezdett ölteni, de azért a kisebb-nagyobb jelentőségű 
támadások sem szüneteltek. Potiorek döntése értelmében a Krauss-csoportnak, valamint 
a XIII. hadtestnek (báró Adolf Rhemen gyalogsági tábornok) és a XV. hadtest balszár-
nyának – addig sikertelen – támadásaikat minden nehézség ellenére folytatniuk kellett 
Nyugat-Szerbiában. Potiorek a legszigorúbb rendszabályokat léptette életbe. Október 
2-án kiadott parancsa szerint: „A jelenlegi helyzet az általános támadó előnyomulás kez-
detéig a legnagyobb szívósságot és az elért területek feltétlen birtokban tartását követeli. 
Visszavonulási parancsot adni még részleges, egyes csoportparancsnokok kezdeménye-
zésére végrehajtott támadásoknál sem szabad. »Vissza« nem létezik: a nagy nehezen és 
nagy áldozatok árán elért vonalakat feltétlenül tartani kell. Minden parancsnokot, aki 
visszafelé irányuló mozdulatot rendel el, haditörvényszék elé fogok állítani.”104 A sikeres 
támadásokat leginkább a tiszthiány és lőszer elégtelenség nehezítette. Új szereplőként 
pedig megjelent az őszies időjárás, emiatt a csapatok téli ruházatot igényeltek és főleg 
bakancsokat, mert a nehéz terepen a lábbelik túl gyorsan elhasználódtak. A hosszantartó 
őszi esőzések és árvizek mindkét fél számára megnehezítették a küzdelmet. A harcok 
menetére az lett jellemző, hogy bár rendkívül véres és elkeseredett összecsapások vol-
tak, az osztrák–magyar katonák erkölcsi fölénye – és nem a kétséges létszámfölénye – 
lassan fölülmúlta az ellenfelét, amelynek fokozatosan hátrálnia kellett.

(Krauss altábornagy a Macsvában) Krauss altábornagy október 1-ével, a Macsvában az 
addigi harci tapasztalatok alapján kiadta új, a támadás módját szabályozó parancsát: „A kom-
binált hadtest két hét óra szakadatlanul támadja erős, elsáncolt ellenfelét. A támadás 
természetesen csak lépésről-lépésre, fáradságosan és lassan juthat előre. Úgy látszik, 
hogy még most sem jött minden csapat teljes tudatára, hogy többet teljesítünk, mint 
az ellenség, és ha számban nem is, de erkölcsi tekintetben sokkal erősebbek és job-
bak vagyunk, mint az ellenség. A támadásban egy pillanatra sem fogunk megállni; 
hogy az ellenség akaraterejét megtörjük, arcvonalunk egy pontján sem szabad őt 
egy pillanatra sem békében hagyni. Ahol éppen nem támadunk, ott, különösen éjjel, 
járőrök és kis különítmények folytassák lépésről-lépésre az előredolgozást és az el-
lenséget szüntelenül nyugtalanítsák. Amit a járőrök egyszer elértek, abból egyetlen 
lépést sem szabad feladni. A járőrök által elért vonalat homokzsákok segítségével 
hamar meg kell erősíteni és a tűzvonalat az új, elől fekvő vonalba előrehelyezni.”105 
Krauss „erkölcsi fölényen” több mindent érthetett, mint az osztrák–magyar katonák 
igazságérzetét a trónörökös elleni merénylete fölött, de azt is, hogy a közép-európai 
emberanyag tanultabb és ezért önállóbb gondolkodással bírt. Hiszen az átláthatatla-
nul hosszú frontvonalon a katonák sokszor önálló döntések meghozatalára van kény-
szerülve, az ellenfél pedig hiába gyakorlottabb, ha rosszul dönt vitás helyzetekben. 
Persze előfordult, hogy egyszerű parasztlegények kezdeményeztek fontos támadáso-
kat, foglaltak el jól kiépített állásokat, ahogy ezt alább is látni fogjuk. Az osztrák–ma-
gyar csapatok kezdték kitanulni a háború mesterségét, mint ezt a már idézett fogoly 
szerb tiszt is megjegyezte: „Az osztrák-magyar gyalogság kitűnően lő, vesztesége-
ink a gyalogsági tűztől igen nagyok. A tüzérség, amely kezdetben nem sokat talált, 
rövid időn belül nagy gyakorlatra tett szert, s most igen jól lő.”106

Az október a szembenálló felek egymás vonalainak kipuhatolásában, kölcsönös táma-
dásokkal telt, és ebben az egymást felőrlő küzdelemben a szerbek hamarabb elfáradtak. 
A Macsvában elsáncolt ellenség kimozdítását most már az időjárás is akadályozta, mi-
vel az egész terület feneketlen sártengerré változott. A harci helyzet állandóan billeget. 
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Miközben a Szerémségben Tamássy altábornagy107 október 3-án a Száván túlra szorí-
totta az újból betört szerbeket, addig délebbre a Kuliste miatt a szerb vezetés nagy 
ellentámadást indított a 29., a 30. és a 19. honvéd gyalogezredek által védett hegykúp 
ellen. Az egy héten át tartó támadássorozat alatt 13 támadást vertek vissza a honvé-
dek a letarolt, gránátoktól felszaggatott hegyormon. Szemtanúk szerint a szerb tisztek 
korbáccsal és pisztollyal kergették támadásra katonáikat, de így sem bírták bevenni a 
kulistét.108 A kulistei „halálhegy” visszaszerzéséért a szerb vezetés semmilyen áldozattól 
nem rettent vissza, folyamatosan, naponta többször indították a gyalogsági rohamokat és 
heves tüzérségi tűzet alkalmaztak, amely révén a sziklás magaslat környéke „Holdbeli 
tájjá” változott.

A viszonylagos állóháború olyan szükségmegoldásokat szült, mint a földalatti akna-
harc, valamint a földbe épített mozsarak. Az esőzések idején viszont maradtak a hagyo-
mányos megoldások, a tüzérség és a szurony. A VIII. hadtest körzetébe tartozott Ravnje, 
ahol gróf Johann Salis tábornok 71. dandára új erők beérkezése után döntő támadásra 
kapott parancsot. Még folytak a támadás előkészülete, amikor október 24-én a tisztán 
magyar legénységből álló két nagyváradi 37-es zászlóalj saját kezdeményezésükből 
rohamra indultak. A meglepetésszerű szuronyrohammal a szerbeket a második védvo-
nalukból is kiűzték, és az elért vonalat a Ravnje felől küldött ellenlökésekkel szemben 
is megvédték. Gróf Salis sietve csoportosította támadásra tartalékait, de a szerb tüzérség 
összpontosított tüze miatt mozdulni is alig lehetett a terepen. Az újragondolt támadást 
végül október 26-án hajtotta végre a 71. dandár, és még a Maros és Körös monitorok 
tűztámogatására is számíthattak. A felázott, posványos terület azonban keresztülhúzta a 
szépen indult kezdeményezést, a csapatok egy része tétlenségre is kényszerült, miköz-
ben a pontosan lövő szerb tüzérség keményen pusztította a csapatainkat.109 Feltűnővé 
vált az is, hogy itt a saját veszteségek mindig nagyobbak voltak, mint a szerbeké, akik 
érezhetően azt akarták elérni, hogy erős állásaikat támadják, hogy fölényes tüzérségük-
kel minél nagyobb veszteségeket okozzanak.

A két magyar zászlóalj váratlan sikere a többiekre is átragadt, ezért amikor 27-én újra 
megindult a támadás a 9., és 21. Landwehr hadosztálynak sikerült Crnabarától északra a 
„sziklaszilárdan” megkapaszkodó ellenséges állásba betörniük. Erre fel az 5. hadsereg-pa-
rancsnokság a 71. dandárt és Krauss hadtestet is az azonnal előretörésre utasította. A Ravnje 
előtt álló csoportnak déltájban sikerült a helységet elfoglalni és a 21. Landwehr hadosz-
tállyal az összeköttetést helyreállítani, a radenkovići csoport ellenben most sem tudott 
előbbre jutni. Krauss altábornagy is néhány napi haladékot kért támadása folytatásához, 
amibe viszont az 5. hadsereg nem akart belemenni, mivel a szerbek ezekben a napokban 
közel 800 halottat, és több mint 1000 foglyot és sok hadianyagot vesztettek, ezért a tá-
madás azonnali folytatását rendelte el. Az október 28-ára elrendelt támadással a Krauss 
hadtest egyáltalán nem tudott előrejutni. Ezen a napon a VIII. hadtest, és a 71. dandár sike-
rült valamennyit előrehaladnia, de Radenković–Banavopolje–Crnabara vonalában egy új, 
hatalmas ellenséges állásra talált, amelynek felpuhításához gróf Salis a tüzérség közelebb 
hozatalát látta szükségesnek. A Szabácstól észak-nyugatra zajló hadművelettel egyidőben 
következett be a szerbek általános támadása, amikor „intenzív tüzérségi előkészítés után 
az egész front menten összes csapataikat támadásra rendelték, remélve, hogy valahol, vagy 
esetleg több helyen is, majd csak sikerül nekik az ellenség vonalain rést ütniök.”110 Az ok-
tóber utolsó napjaiban végrehajtott heves ellentámadásuk azonban rövidesen teljesen ki-
fulladt. Sőt, inkább az osztrák–magyar csapatokra nézve lett kedvezőbb a helyzet, mivel 
Krauss altábornagy csoportja október 30-án Tabánovic és Szabács között félúton elfoglalt 
egy fontos állást, amely viszont döntően befolyásolta az eseményeket.
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(A Macsva meghódítása) Elmondható, hogy a Szerbia elleni háború legvéresebb ütköze-
tei jórészt az egykori magyar felségterületen, a Macsói bánságban zajlottak le. A Macsói 
bánság Szent István koronájának egyik „ragyogó ékessége” volt Szlavónia déli szélén. 
Komoly veszedelembe akkor jutott ez a terület, amikor Mátyás király halálával bomlás-
nak indultak közviszonyaink és a tehetetlen II. Ulászló már a szorosan vett anyaországot 
is alig tudta megvédeni a túlerővel támadó török hatalom ellen. A Száván és a Dunától 
délre eső területeket a magyar királyság 1496 után kénytelen föladni és a folyók vona-
lán húzódó végvárakra koncentrálni. Mikor aztán a szultánok birodalma bomladozott, 
a szerbek maguknak szerezték meg a Macsvát, noha a török birodalmat az egyesített 
keresztény fegyverek ereje törte meg és a Macsói bánság történelmi jogon is magyar 
terület volt. Valószínűleg ebben is a Habsburg politikai machinációk működtek közre, 
mivel a területet nem tudták, vagy nem akarták az osztrák császárságba bekebelezni, in-
kább sorsára hagyták.

Egy német író a következőket jegyezte föl 1914 novemberében: „Tegnap bejártam a 
Macsvának nevezett harcteret, amely nagyjában az Ypern melletti és általában a flandriai 
csatatérre hasonlít. A Macsvát bátran nevezhetjük „déli Flandriá”-nak az itt folyó közelhar-
cok szívósságát tekintve. Több mint öt hétig tartó harcban, amit példátlan és eddig nem hal-
lott erővel vívtak a magyar–osztrák csapatok, mind a három hadoszlopuk diadalmaskodott. 
…Amikor a szerbek kivonultak a Macsvából, ez a termékeny vidék temetőhöz vált hasonla-
tossá. …Sabác amely Szerbiának Belgrád után a leggazdagabb és leginkább fejlődő városa 
volt, háromszor cserélt gazdát és ma már csak csendes kőtömeg. …A szerbek különösen a 
Száva felől jövő magyar előretörés ellen védekeztek elszántan. Szövetségeseink katonái de-
rékig merültek a sárba és hogy előbbre jöhessenek, gallyfonadékkal és fűvel hidat építettek 
gyakran a sártenger fölé. …Borzalmas közelharcok folytak itt mindenütt.”111

A szerb hadsereg főereje itt összpontosult és minden déli irányban tervezett osztrák–ma-
gyar offenzívát hátba- és oldaltámadással fenyegetett. Északról a kanyargó Száva fogta körül 
ezt a területet, a másik oldalon a 4-5 méter magas betonút, a Parascina és két oldalt Ravnje 
és Crnabara mint záróerőd védte. Mivel a Macsvát megkerülni nem lehetett, rendszeres „vár-
ostrommal” kellett azt elfoglalni, lépésről lépésre, nehéz és véres rohamok árán. A szerbek 
megfeszültek, hogy időt nyerjenek. A Macsva bevételéhez az kellett, hogy Krauss-hadtest 
a monitorok hatékony tűzcsapásai mellett október 31-én bevegye Ravnjét. Krauss katoná-
inak gondosan kiépített betonfedezékeket kellett legyűrniük.

Összesen 36(!) védelmi állást kellett elfoglalni az osztrák–magyar csapatoknak, míg 
azt mondhatták, hogy elfoglalták a Macsvát. Jellemző, hogy a szerb védvonalak mindig 
párhuzamosan haladtak a Száva vonalával, vagyis komoly mérnöki munkát végeztek, 
már a háború előtt. Macsva térségében, félkörben a Drina-Száva mentén, Szabácstól 
Prnjavorig elhelyezkedve Stepanovič Stepa tábornok 1. hadserege állott, amelyhez 
néhány 3. vonalbeli ezreden kívül az I. és II. Timok-, az I. Morava- és az I. Sumadia 
hadosztály tartozott. A Krauss hadtest sikere miatt Stepanovič tábornok egyszerre érezte 
veszélyben oldalát és hátát, ezért október 30-án éjjel, a legnagyobb csendben visszavo-
nulást rendelt el balszárnya számára. Ez olyan jól sikerült, hogy másnap reggel a VIII. 
hadtest katonái meglepődve tapasztalták az ellenség hiányát, és az adott napon ez a had-
test harc nélkül Dubleje-Zminjak vonalig tudott elhatolni. Október 31-én a szerbek még 
Szabácstól északra levő betonnal megerősített állásokat szállták meg, több egymás mö-
götti vonalban, azonban a monitorok egész napon át tartó bombázását követően kény-
telenek voltak ezt is feladni. A monitorok – a szerbek által „gumikutyának” elkeresztelt 
kis folyami csatahajók – még a Misari-magaslatok elleni november 7-ei rohamnál is 
sikeresen avatkoztak be.
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(Szabács újabb bevétele és a Misari-magaslatok) A Krauss hadtestnek a Szabács elleni 
november 2-ai általános rohamnál kiderült, hogy a szerbek üresen hagyták lövészárka-
ikat és még az este visszavonultak. Megkezdődött (újra) a város közvetlen ostroma, a 
csapatok benyomultak a házak közé, ahol a helyi lakosság is segítette a védőket. „Ám 
a nehéz munka csak most kezdődött. – írta egy magas rangú katonatiszt. – Véres, irtó-
zatos erőfeszítések árán tudtuk csak a várost a túlnyomóan erős szerb csapatok ellen 
megtartani. Éjfélkor még elkeseredett harcok dúltak Sabác utcáin, míg végre – talán éj-
fél után egy órakor – menekülésre kényszerültek a szerbek. Később, amikor csapataink 
jobbszárnya segítségünkre megérkezett, üldözőbe vettük a Valjevó felé menekülő szerb 
csapatokat.”112 Összesen talán hat rohammal foglalták vissza a győzelmes csapatok a 
magyar vértől már megáztatott Szabácsot. A föltüzelt csapatok nem álltak meg a város-
ban, folytatták a szerbek üldözését másnap reggelig. „Mire hajnalodott, – írta a névte-
len tiszt – már a Jevrenovácba vezető utat is elfoglalták csapataink, és noha ekkor már 
(november 3-án) 48 óra óta szakadatlanul tűzben voltak katonáink, kedden reggel a had-
seregparancsnok kiadta az egész hadosztálynak a parancsot az általános előnyomulásra 
Jevrenovác és Pricinovác felé.”113 A Stepanovič hadsereg a Čer planina mentén állapo-
dott meg, mintegy belecsúszva a Bojovič Petar tábornok 2. hadseregének (a kombinált 
I. és II. Drina hadosztályok) hátába. Tőle délre, a Krupajnál harcolt Pal Jurisič-Sturm 3. 
hadserege az I. és II. Duna- es a II. Morava-hadosztályokkal.

November 3-án Potiorek táborszernagy így számolt be a Macsvában aratott győze-
lemről: „A Macsvában elért sikerünk csak most tekinthető át teljesen Stepánovics Stepán 
tábornoknak harcba vetett, négy-öt hadosztályból álló 1. számú szerb hadserege csak úgy 
menekülhetett fenyegetett helyzetéből, hogy hanyatt-homlok visszavonult és mindenün-
nen készletét, trénjét hátrahagyta, miközben számos foglyot is ejtettünk. Az ellenség anél-
kül, hogy előre elkészített hátulsó állásaiból újabb ellenállást fejtett volna ki, egyfolytában 
hátrált a Sabáctól délre elterülő dombvidékre és szívós, de hiábavaló ellenállást már csak 
Sabácnál fejtett ki, ezt a várost vitéz csapataink a november 1-ről 2-ára virradó éjszakán 
rohammal bevették.”114 Potioreknek a diadaltól érezhetően túlfűtött hangú jelentésében 
voltak ugyan tévedések, az 1. szerb hadsereg nem állt 4-5 hadosztályból, de a lényeget jól 
érzékeltette. Nyilvánvaló volt, hogy a támadást folytatni kellett.

Szabács bevétele után a nehézségek viszont megkétszereződtek „Mert a Kubacska-
pataktól a terep dombosan emelkedik az ország belseje felé s ezen az emelkedő vonalon 
200-250 méter távolságban voltak egymás fölött a szerb hadállások. A szerbek ágyúi már 
itt voltak, ezekben a fedezékekben és sűrű srapneltűzzel köszöntötték rajvonalban fejlődő 
csapatainkat. Kilenc óra tájban már hevesen állt a puskaharc az egész vonalon és a szerbek 
most is szívós makacssággal tartották magukat. A mi csapataink helyzetét nagyon megne-
hezítette az, hogy alulról kellett fölfelé törniük, de még így se harcolhattak direkt fronton, 
hanem a zegzugos szerb hadállásnak minden szakasza ellen külön kellett fölfejlődniük, 
úgyhogy csak lépésről lépésre és óriási küzdelmek árán juthattak előre. A magyar bakák 
végre is megunták ezt a lassú hadakozást és rohamra indultak a szerb hadállások ellen. 
A sturmot a legszélső zászlóalj kezdte, de azután az egész vonalon felviharzott a roham, 
amely győzelemmel járt: a szerb sereg visszavonult és Sabáctól most már húsz kilométer-
nyire sáncolta el újból magát.”115 Következett a Misari-magaslatok bevétele.

A szerbek itt rendkívül erős, várszerűen kiépített, szögesdróttal és farkasverem csap-
dákkal megerősített betonfedezékek mögött védekeztek, közvetlen rohamot nem is 
volt értelme indítani. A nehéz 15 cm-es ütegeknek kellett léghajóról irányított tűzzel 
megbontani és rohaméretté lőni ezeket a betonfedezékeket. Miután ez megtörtént, meg-
indultak a szuronyrohamok, egyik a másik után, két órán keresztül, amellyel szemben 
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a szerbek késhegyig menően ellenálltak, a legvadabb közelharcot is vállalva, de végül 
menekülniük kellett. A szerbek ellenállását növelte, hogy tudták, ha itt veszítenek, ak-
kor nincs megállás Valjevóig. Közel hatvanezres hadseregüknek kellett meghátrálnia 
a Morava- és a Sumadia-divíziók azon részének, mely a szerb hadsereg jobbszárnyát 
alkották. Az osztrák–magyar offenzíva tovább gördült a Száva mentén, és miután újabb 
elsöprő rohammal bevették Ochridot, lehetővé vált, hogy oldalba támadhassák a Čer 
Planinától odáig húzódó állásokat. Az ochridi vereségük után a szerbek nagy iramban 
menekültek Koceljeva felé, ahol a többi visszavonulásra kényszerített seregük gyüle-
kezett. Valjevó előtt akarta a szerb hadvezetés megállítani Potiorek csapatait, amelyek 
most már három oldalról – Krupanj, Szabács és Ochrid felől – nyomultak előre.

(A 3. Drina menti csata) Az új offenzíva Szerbia ellen november 6-ára volt kitűzve. 
A kedvezően alakuló helyzet Potiorek támadó szellemét újra feltüzelte, bízva abban, hogy 
a bomlási folyamat a szerb haderő általános visszavonulásába fog torkollni. A Čer planinai 
főállás elérése nem ment könnyen, mert azt egy gondosan megerődített állásrendszer véd-
te, amelyet november 4–5-én sikerült leküzdeni, de Jevremovácot még tüzérségi kereszttűz 
ellenére sem sikerült elfoglalni. Ezzel a hadművelettel egyidejűleg kellett a 6. hadseregnek 
is mozgásba lendülnie és november 6-án átlépnie a Drinát, ez volt a 3. Drina menti csata. 
A támadás a nehéz küzdelem ellenére jól haladt, a XIII. hadtest 6-án a Loznica-tól délre 
levő magaslatig jutott, addig 1000 foglyot ejtve. Ezt követően a XV. hadtest is megindult 
és a tüzérséggel, földmozsarakkal (ekrazit tölteteket célba juttató kezdetleges hajítógépek) 
sikeresen előkészített támadással a frontvonalat a Stolice–Carigrad hegyvonulatig tolta 
előre. A XVI. hadtest támadását részben hátráltatta a folyóátkeléshez szükséges felszerelés 
hiánya, de az átkelt csapatok sorban foglalták el a kijelölt magaslatokat. Itt a legvéresebb 
küzdelmet Goiginger tábornok kombinált hadosztálya folytatta, de délutánra ők is elérték 
kitűzött céljaikat a Zdrela–Karačica irányában.

Fogoly vallomások szerint a szerb vezérkar november 7-én elrendelte az általános visz-
szavonulást, ennek fényében Potiorek üldözésre adott parancsot, amit a 6. hadsereg alaku-
lataink Valjevó általános iránnyal kellett megtenniük. A tartalékként kezelt Šnjarič tábor-
nok csoport is parancsot kapott, hogy ereje zömével törjön át a Drinán. Az 5. hadsereggel 
szemben viszont az ellenség szívósan kitartott fő védelmi vonalában, csak Ljesnicát ürí-
tették ki és hagyták hátra. Mivel a szerbek a 6. hadsereg elől többnyire mindenhol vissza-
vonultak és csak a kulcsfontosságú, a visszavonulást biztosító magaslatokon védekeztek, 
a sokat próbált osztrák–magyar alakulatok szinte egymással versenyezve törtek Valjevó 
felé. Az ellenség üldözésének ténye minden bizonnyal emelte a XV. és XVI. hadtest csa-
patainak hangulatát, amelyet igen csak megtépázott az előző hónapok sikertelensége, amit 
viszont egy kellemetlen epizód árnyékolt be. A Bánságban állomásozó Hess altábornagy 
engedélyt kapott Potiorektől arra, hogy Semendrinánál átkelve a Száván, az ellenség hátá-
ba kerüljön, és ott zavart keltsen. A folyón november 9-én átkelt cseh 106. helyi népfölkelő 
dandár Semendrinánál megvetette ugyan a lábát, de a városból hirtelen kitörő szerbek heves 
támadásától megingott a dandár balszárnya. Kitört a pánik és a „rendetlen” menekülés során 
négy zászlóaljparancsnok elesett és 1800 fő került szerb fogságba.116 A cseh népfölkelő dan-
dár szétszaladásában már előfordulhatott a politikai fertőzöttség, mint bomlasztó tényező, 
a „szláv testvérek” emlegetése. November 10-e éjjel az 1. szerb hadsereg is megkezdte az 
általános visszavonulást, amelynek hatására most már az 5. hadsereg is megkezdhette az 
üldözést. Kétségtelen, hogy a Balkáni haderő harci morálja most volt a legmagasabban, 
amikor három szerb hadsereget, körülbelül 180 ezer katonát üldözött és egyre szorult a 
vasgyűrű Valjevó körül.
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Ebben az időpontban a Balkán csoport állt: 274 zászlóaljból, 34 lovas századból és 
155 ütegből, amellyel szemben a szerb erők összege: 200 zászlóalj, 38 lovas század 
es 146 üteg, vagyis a különbség 74 gyalog zászlóalj az osztrák–magyar oldal javára.117 
Ezzel együtt igaz, hogy a szerb zászlóaljak létszámban, a szerb tüzér ütegek pedig ha-
tékonyságban felülmúlták az osztrák–magyar zászlóaljakat, illetve ütegeket, vagyis egy 
viszonylagos fölényről volt szó. Ugyanakkor előfordultak olyan esetek, hogy bizonyos 
pontokon az osztrák–magyar csapatok a beérkező pótlások révén létszámfölénybe kerül-
tek. A szerbek javára szólt viszont terepismeretük, és védelmi taktikájuk, az egymás mö-
gött jól kiépített védelmi állások, amelyekből érzékeny veszteségeket okoztak. A Potiorek 
hadseregek relatív fölénye csak akkor vezethetett volna döntő sikerre, ha a felsőbb 
vezetés teljes egészében a helyzet magaslatán áll, és a hátráltató tényezők figyelem-
bevételével hozza meg döntéseit. A cseh táborszernagy azonban „szerzetesi magányt” 
erőltetett magára és a felmerülő problémákról (elégtelen ellátás, a csapatok kimerültsége 
stb.) hallani sem akart, de a csapatok könyörtelen hajszolása nem maradhatott következ-
mények nélkül.

A szerb főerők bekerítését célzó üldözés nehezen haladt az „agyonfáradt” csapatokkal. 
Északon az 5. hadsereg küszködött a szerb ellenállási pontokkal, délen viszont a felázott 
utak okoztak gondot, illetve még valami. Putnik vajda olyan utasítást adott, hogy a seregét 
követő lakosságnak vissza kell térnie házaikba, ami azzal járt, hogy a megfordult ember-
szekér-állat tömeg eltorlaszolta az utakat az üldözők előtt. Putnik ezzel a trükkel is ügye-
sen vonta ki seregét a harapófogóból. Az 5. hadsereg egységei november 12-én valamivel 
jobban tudták folytatni a szerbek üldözését a rossz utakon, részben éjszakai menetekkel, 
a XV. és XIII. hadtestek is araszoltak előre, egyedül a XVI. hadtest jobbszárnya kezdett 
lefulladni. November 13-án a szerbek még egyszer csatasorba állították összes csapatai-
kat117, hogy megállítsák az üldözőket. A másnapra kemény harcra készülő 6. hadsereg ka-
tonáit kellemes meglepetésként érte, hogy a szerb vezetés mégis a további visszavonulás 
mellett döntött. Az üldözés folytatódott. A 30. honvéd gyalogezred emlékkönyve szerint 
(november 15.): „Már komoly téli nap van. Mindent belepett a zúzmara. Az egész tájék 
fehér, mintha cukorral volna behintve. Az össze-visszatört, göröngyös úton csúsztak a 
»jancsiszögek«, amikkel a bakancsok talpa ki van verve. Ráadásul az eső is zuhogni kez-
dett. Látni alig lehetett, mert az eső csakhamar darává fagyott. Ráadásul a szél ezt is az 
emberek szemébe verte. Majdnem állandóan behunyt szemmel kellett kutyagolni. Egyet 
léptek a honvédek, kettőt csúsztak s így valahogyan estére Valjevó alatt is voltunk. De be 
már nem jutottunk. Túlságosan késői volt ehhez az idő. És túlságosan sötét is volt már.”118

(Valjevó elfoglalása: virágok után bombák) A Monarchia üldöző hadai félkör alakban 
nyomultak Valjevó felé, nehéz terepviszonyok és a hirtelen téliesre fordult időjárás sem 
lassította le a most lelkesedéstől duzzadó csapatokat. Egymás után foglalták el három köz-
beeső, közel 400 méteres magaslatot, mindegyiket szuronyrohammal, a szerbek folytonos 
ágyútűzében. November 16-án osztrák–magyar hadvezetőség a következő jelentést hozta 
nyilvánosságra: „A déli hadszíntéren győzelmes csapataink szívósan üldözték az ellenséget 
és nem engedtek időt arra, hogy nagyszámú és különösen Valjevónál évek óta előkészített, 
megerősített állásaiban, újabb, komoly ellenállásra gyülekezzék. Ezért tegnap is Valjevó 
előtt csak az ellenséges utóvédekkel ütköztünk meg, ezeket rövid ellenállás után megver-
tük és számos foglyot ejtettünk. Csapataink elérték a Kolubarát, megszállták Valjevót és 
Obrenovácot. Valjevóban a lakosság virágot szórt katonáink elé, de azután bombákat do-
bált és lövöldözött ránk”119 A szerb vezetés hatalmas tartalékok összpontosításával készült 
a várost megvédeni, miközben a támadó seregek három napon át zuhogó esőben, csúszós 
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hegyi utakon törtek előre. November 15-én megkezdődött a csata Valjevóért, ugyanakkor 
a Kolubara folyót is elérték, ezzel a Valjevó–Obrenováci vasútvonal is az osztrák–magyar 
csapatok kezébe került. Belgrád emiatt tarthatatlanná vált.

A szerb haderő ekkor közel 180 ezer főt számlálhatott és nagy vehemenciával ké-
szültek a védelemre, hiszen tudták, mi forog kockán. A csata tüzérségi párbajjal kezdő-
dött, amely napokig eltarthatott volna, amikor a Monarchia csapatai megtudták, hogy 
Obrenovác elesett. Erre olyan viharos lelkesedés hatotta át a főleg honvéd egységeket, 
hogy halálmegvető elszántsággal rohanták meg az itt 700-800 méteres sziklás hegyeken 
elhelyezkedő szerb állásokat, és mindent letiportak maguk előtt. Düh és harag, a hadjá-
rat remélt befejezése és a sok nélkülözés keserve mind benne lehetett ebben a szédüle-
tes nekirohanásban. A szerb egységek 26 órán át megfeszített erővel védekeztek, de az 
előretolt nehéz ütegek olyan pusztítást végeztek soraikban, szétlőve a betonerődítéseket 
is, hogy másnap reggel 10 óra körül kénytelenek voltak felbomlott rendben elvonulni. 
A támadó sereg megint győzött! És amikor a távolban feltűntek Valjevó tornyai, akkor 
ezek a viharvert katonák mámoros örömujjongásban törtek ki és szilaj hurrázásuk mesz-
sze visszahangzott. Ez történt a támadó „félkör” balszárnyán, míg a közép a szerbek 
centrumát támadta, majd a balszárny egy hirtelen lökéssel erre a centrumra is rávetette 
magát, és ez a szerbek teljes meghátrálását vonta maga után.

A szerb Jurisič-Sturm tábornok 30 ezer katonájával még hat órán tartotta Valjevót 
és négy erős rohamot kiálltak, de az ötödik kivetette őket a város falai közül, neki a 
Kolubara és Lig folyókba. Ez az utóvéd sereg szinte teljesen elpusztult, vagy a folyókba 
fulladtak, vagy a fegyverek végeztek velük, egy részük a fölrobbantott hídon veszett, 
kis részük fogságba esett. A győztesek minden irányból benyomultak a városba. Mint a 
somogyi gyalogezred egyik tisztje emlékezett: „Valjevóba is mi, magyarok vonultunk 
be legelsőnek. Három ezred vonult be délután három óra tájban Valjevóba. Senki se fo-
gadott bennünket. Elől a sorkatonaság haladt szuronyos fegyverekkel. Középen a három 
ezred zenekara játszott és a hatalmas menetet gyalogság és tüzérség zárta be. A legtöbb 
ház ablakai és kapui le voltak zárva és a lakosság részint elmenekült, részint pedig elbújt 
előlünk. A külső városrész szűk utcáin baj nélkül haladtunk előre. Nagy volt köztünk az 
öröm és a lelkesedés. Magyar nótákat daloltunk. Majd, mikor fölhangzott a vezényszó: 
»Vigyázz!« komor lépésekkel, a hódítok büszke öntudatával, keményen vertük lábunk-
kal a sáros, kövess, rendezetlen utcákat.”120

A „baj” a belsőbb városrészben ütött ki, ahol az ablakokban már fiatal lányok és asz-
szonyok hajoltak ki, hangosan zsivióztak, helyenként virágot és cigarettát dobáltak le. 
Az egyik téren, miután fölszólították a lakosságot, hogy tartózkodjanak az érzelemnyil-
vánításoktól, válaszként fölrobbant egy pokolgép. Ez volt a jeladás, és a lakosság min-
den irányból lövöldözni kezdett. A somogyi tiszt megjegyzi: „De mi sem voltunk restek, 
különb verekedésekhez voltunk mi szokva, semhogy ez a támadás zavarba hozhatott 
volna bennünket. Alig félóráig tartott az utcai harc, de mikor vége volt: halomban he-
vertek a szerb halottak a téren. Szuronyrohamunkkal végigsöpörtük az utcákat, estefelé, 
mikorra a többi csapatok is beértek Valjevóba, már csöndes volt a teljesen kihalt város. 
Akik még éltek, azok úgy elbújtak, hogy megtalálni sem lehetett őket.”121

Valjevó az utolsó pillanatig a szerb főhadiszállásnak adott helyet, Sándor szerb trón-
örökös csak az ostrom napján hagyta el azt vasúton. Mindenképpen nagy jelentőségű 
győzelem volt Valjevó bevétele, mert az Szerbia szívének számított, itt futottak össze az 
ország kereskedelmi és stratégiai útvonalai, az egyik legfontosabb vasúti csomópont. Az 
alig 15 ezer lakosú védelme érdekében évekkel korábban sáncerődítményeket építettek 
köré, 1914 tavaszán pedig vasbeton páncélművekkel és várszerű erődökkel biztosították 
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a magaslatokról. A város elfoglalása olyan hirtelen történt, hogy a városban lévő hadi-
anyagraktárakat már nem tudták kiüríteni, így a pályaudvaron egymás után robbantak 
föl a hadianyagokkal megrakott vagonok. Valjevó néhány nap alatt „magyar várossá” 
változott, hiszen az üres házakba beköltöztek a honvédek, az utcán pedig magyar szó 
hallatszott. A város elfoglalásáért cserébe Potiorek két nap pihenőt engedélyezett, de 
aközben az utcákon vonult tovább a többi csapat a tűzvonalba. Hiszen a hadműveletek 
nem álltak le, és valószínűleg ez volt a baj! Itt kellett volna Potioreknek fontos döntést 
hoznia és a veszélyes előrerohanást megállítania.

(A Kolubara és a Ljig menti csata. 1914. november 16-tól 30-ig) November 15-én az 5. 
és 6. hadsereg elérte a Kolubara folyót. Az eredményen felbuzdulva Potiorek utasította 
Frank tábornokot, hogy „energikusan” készüljön elő Belgrád megszállására. A szerbek 
nyilvánvalóan vereséget szenvedtek, ezt mutatta sok ezer hadifoglyuk és a zsákmánnyá 
lett több tucat löveg és géppuska is, de a harcnak közel sem volt vége. Az esőzésektől 
megáradt Kolubara segítette a szerbek visszavonulását és ott, valamint a Ljig mentén, a 
túlpart magaslatain szívós védekezésre készültek. Ezzel együtt Potiorek és Bécs számára 
úgy tűnt, közel a döntő győzelem, és sikerülni fog kiköszörülni a szeptemberi csorbát, 
helyre lehet állítani mind a Monarchia, mind a Balkán haderők főparancsnokának meg-
tépázott hírnevét. És egyáltalán, kivívni végre a Monarchia számára első jelentősnek 
mondható hadisikert, ami egyre késett. Bíztatásként a cseh táborszernagy november 15-
én megkapta az újonnan alapított Katonai Érdemkereszt első osztályát.122

Potiorek november 19-én elrendelte „…a máris kimerült, rosszul élelmezett és leron-
gyolódott 6. hadsereg részére a Valjevo és a Rudnik—Milanovac—Čačak között fekvő, 
hóval, jéggel borított és átlag 800—1000 méter magas Maljen-hegyláncolaton való 
átkelést és utána az ellenséges főerő megtámadását, még pedig, ha lehet, egy szuszra, 
megállás és hosszabb pihenés közbeékelése nélkül.”123 Az 55 km-nyi utat megtenni a 
fagyott hóval lepett hegyen-völgyön keresztül, adott időre, nem beszélve a Valjevó és 
Suvobor közötti 220 méter szintkülönbségről, ilyen utasítást kiadni a körülmények teljes 
félreismerését jelentette. A próbatételnek azonban nem akart vége lenni, mert Potiorek 
november 23-án reggel adta ki újabb támadóparancsát az 5. hadseregnek, amely viszont 
a 6. hadseregre is vonatkozott, vagyis szó sem lehetett pihentetésről.

A szerb csapatok is fáradtak és viszonylag rosszul ellátottak voltak. Az erőltetett 
menetekkel agyonhajszolt osztrák–magyar sorezredek a teljes kimerülés szélén álltak, 
elkopott bakancsaikban, számosan már mezítláb dagasztották a sarat, miközben tűrték a 
téliesre fordult időjárást, meleg étkezésben is igen ritkán részesülve. Előállt az a helyzet, 
hogy amíg a szerbek közelebb kerültek a kragujeváci ellátó bázisaikhoz, addig az oszt-
rák–magyar hadtestek egyre távolabb kerültek azoktól, de azt sem lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy az oroszok a dunai úton el tudták látni Szerbiát. A szerbek morálja bom-
lóban volt, amit mutatott, hogy védhető magaslatokon is harc nélkül letették a fegyvert 
(Milovacon 4 tiszt és 500 fő legénység, míg Grn. Toplicanál 540 szerb katona), a velük 
körülbelül egyenlő nagyságú támadócsoportok előtt. Az ilyen esetek és fogoly vallomá-
sok alapján Potiorek táborszernagy arra következtetett, hogy a szerbek csak ideiglenesen 
védik a Kolubarát, és fő ellenállást a Milanovac – Rudnik – Arangjelovac vonalában 
fognak kifejteni, ehhez azonban tovább kellett fokozni a nyomást.124 A Valjevóba menő 
vasútvonalat a szerb tüzérség még elérte, emiatt az utánpótlások sem tudtak a városba 
bejutni, ennek mielőbbi kiküszöbölése érdekében sem adta meg Potiorek a korábban 
beígért három napos pihenőt. Ez azt jelentette, hogy a szerbek üldözését folytatni kellett 
a holtfáradt, mozgókonyhát már régen nem látott csapatokkal.
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A magaslatok elfoglalása lassan haladt és november 23-ára bebizonyosodott, hogy 
a szerbek nemcsak utóvédeket állítottak ki a Kolubara és Ljig mentén, hanem az egész 
szerb hadsereg harchoz volt csoportosítva. Ebben az időben a szerb hadvezetés között vé-
leménykülönbség lépett föl, mert Putnik Belgrád védelme érdekében mindenáron tartani 
akarta ezeket az állásokat, viszont alárendelt parancsnokai nem bíztak azok tarthatóságá-
ban. Szerb források szerint: „A hadsereg-főparancsnok mégis megmaradt szándékánál és 
megvalósításáig az időnyereségért folytatta a harcot a Kolubara és Ljig mögött. Ennek 
magyarázata az északi hadszíntéri helyzetben keresendő, ahol a nagy orosz támadás a 
Visztulától Felső Szilézia és Krakkó felé ez időben kezdődött. Ha az orosz támadás si-
kerrel jár, amihez az általános entente felfogás szerint semmi kétség sem férhetett, úgy az 
osztrák-magyar monarchia nem folytathatja tovább szerbiai támadását és Belgrádot nem 
kell feladni.”125 Putnik vajda az általános visszavonulásra csak november 26-án szánt el 
magát, de akkor is csak lépésről lépésre akart hátrálni, mert abban reménykedett, hogy 
újabb megállásra és ellentámadásra lesz alkalma. A szerb vezérkar felismerte, hogy a kri-
tikus helyzetben a részeredmények csak helyi jelentőségűek voltak, de az összhelyzetre 
nem lehettek hatással. A tartalékok felhasználtattak, de egyes hadosztályaik önfeláldozó 
magatartása mégis azt bizonyította, hogy a szerb hadsereg nem tört meg.

(Fokozódó nehézségek) A rendkívüli nehézségek ellenére a Monarchia balkáni csapa-
taiban még maradtak erőtartalékok kisebb, váratlan sikerekre. November 25-én a 9. és 
36. hadosztálynak egy „meglepő nekirohanással” sikerült elfoglalnia Petkát, melynek 
során 18 tiszt es 1204 főnyi legénység esett foglyul. Az eset fölötti szép reményeket 
azonban hamar lelohasztotta, hogy a frontvonal más pontjain továbbra is rendkívül ke-
mény ellenállás volt tapasztalható. Emiatt Krauss altábornagy jelezte, hogy a csoport-
jától megkövetelt előrenyomulást csak november 29–30-án fogja tudni végrehajtani. 
Belgrádból ugyanis segédcsapatok érkeztek, amelyek rögtön ellentámadásba léptek a 
Krauss-csoporttal szemben. A 6. hadsereg a nehézségek ellenére november 25-én el-
foglalta a rendkívül fontos Čovka magaslatot, miközben a csapatok mozgását most már 
„métermagas” hómezők is nehezítették, és a lábbelik hiánya krónikus méreteket öltött. 
A XV. (Appel) hadtest parancsnoksága a pótlandó lábbelik hiányát 16 ezerben rögzítette, 
a XIII. hadtest pedig szinte a teljes állományának (kb. 30 ezer fő) igényelt, 56 ezer ci-
pőt.126 A többi téli felszerelési tárgy, vagy a bakák számára rendkívül fontos pipadohány 
hiányáról nem is beszélve. A hadjárat kezdete óta, tehát augusztustól kezdve nem sike-
rült a lábbeliket lecserélni, azok csak részben lettek javítva, miközben a 70 km-re levő 
Szabácson hegyekben álltak a készletek. A szekeres hadtáp vonatok azonban képtelenek 
voltak a sártengerré változott, „hajmeresztően” rossz utakon teljesíteni feladatukat. A 
logisztika összeomlott. Mint Nagy Vilmos szemtanú, későbbi hadügyminiszter megje-
gyezte: „Aki nem látta a szerbiai utakat ebben az időben, annak fogalma sem lehet arról, 
hogy milyen emberfeletti nehézségekkel kellett az 5. és 6. hadsereg ellátása érdekében 
megküzdeni. A lovak kidőltek és az út sarába belefulladtak, mert az elcsigázott állatok 
már feltápászkodni sem tudtak.”127 A lovak pusztulásának aránya is szörnyű arányokat 
öltött, a Szabács–Valjevó közötti úton egy hadbiztos 500 ló hulláját számolta meg.

A hadtest-parancsnokságok szükségmegoldásképpen marhabőr bocskorokat(!) utal-
tattak ki, mert a sebesültek lábbelije is használhatatlan volt. Felvetődik a kérdés: miként 
tudtak ezek a katonák rongyos cipőben, szinte mezítláb menetelni, rohamozni, őrségben 
állni az 500-800-1000 méter magas hegyvidéken, fagypont alatti hőmérsékletben? Mi 
tartotta bennük a lelket, ha nem kötelességtudat és a hazaszeretet? Mert a lábelfagyások 
november végén már tömeges méreteket öltöttek, de az elégtelen téli ruházat következtében 
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a fagyhalál is szedte áldozatait azok között, akiknek az éjszakát a szabadban kellett töl-
teniük. Jogosan és talán aggódva jelentette a XIII. hadtest parancsnoka november 26-án 
este, hogy csapatai elérték „az emberi teljesítőképesség határát”.128 Következő napon 
Appel tábornok ugyanezt jelentette, valamint panaszt emelt az ellátás tűrhetetlen hely-
zete miatt. A századok állománya 60-70 puskásra apadt le és Nagy Vilmos szerint 
a lehetetlen viszonyok miatt minden parancsnoknak az volt a véleménye, hogy „a 
Kolubara mentén meg kell állni”, amíg rendezik a sorokat, és az utánpótlás beérkezik. 
Potiorek azonban úgy vélte, hogy nincs más választása, mint a folyón túli magaslatok 
bevétele, hogy a Valjevó–Obrenovác vasútvonalon végre megindulhasson az utánpótlás. 
A szerbiai háború menetében bekövetkezett az újabb krízis, az újabb tetőpont.

(A Kamaj „halálhegy” megvétele) November 28-án döntő fontosságú események tör-
téntek a Kolubara és Ljig körüli harcok menetében. Délen a 6. hadsereg olyan sikereket 
ért el, amely az egész helyzetet befolyásolta. A szerb arcvonal áttörését a XV. hadtest 
40-ik hadosztály 30. honvéd ezrede érte el, amikor 27-én egy váratlan éjjeli rohammal 
elfoglalta a Kamaj magaslatot. A 30-asok viharvert katonái az első védelmi vonalon 
szinte átszaladtak és a pánikszerűen menekülő szerbek kiáltásai verték föl a fővédelmi 
vonal tüzérségét. Ekkor elszabadult a pokol, de mint a 30-as emlékalbuma megállapítja: 
„Hasztalan igyekezett a szerb tüzérség gránátjaival és srapneljeivel az ezredet előretö-
résében három oldalról is feltartóztatni. Sem az éjszaka sötétjében még borzalmasabb 
erkölcsi hatású erős ágyútűz, sem a kapkodó, gyors és szünet nélkül ropogó gyalogsági 
fegyvertüzelés nem tudta pillanatra sem megállítani ezredünket.”129 A lendületes roha-
mot semmi nem tudta feltartóztatni, és az elért fővédelmi vonalat követően a szomszé-
dos állást is oldalba támadták. Ezekben az órákban összesen 2600 szerb foglyot ejtet-
tek.130 A sikert itt sem adták ingyen: „A rémségek éjszakája volt a Kamalj megvívásának 
éjjele. Tűz és vér. Gyilkos acélgolyók, halált berregő srapnelhüvelyek fergetege. Tépte, 
marcangolta a honvédszíveket, a megerőltetéstől fáradtan lihegő férfimelleket. Az ar-
cok sápadtan világlottak a halálos éjszakában. A szemek tágra meredtek s úgy vágtak 
neki fiaink a kamaj-i halálhegynek. 128 bajtársunk vére jelezte az utat, amely a hegyre 
felvezetett. És lihegtek és törtettek embereink a nagyszerű diadalig.”131 A megszerzett 
fővédelmi vonalat rögtön megkezdték kiépíteni az ellentámadások kivédéséhez.

A vakmerően végrehajtott támadás sikere nemcsak a szerbeket, de a magasabb pa-
rancsnokságot is meglepte, hiszen lehetetlennek tűnt a jól kiépített és ezért jól védhető 
arcvonal gyors megszerzése. A Kamaj magaslatra rögtön érkeztek be az erősítések, mi-
vel még nem tudtak annak elfoglalásáról, így a 6. honvéd gyalogezred III. zászlóalja, 
amely hajnalban elfoglalta Moravci községet, újabb ezer foglyot ejtve. Mivel a szerb 
tüzérek méterre pontosan ismerték a távolságokat, nagyarányú és védhetetlen tüzet zú-
dított a honvédekre. Időnként pedig, ha nem is pergőtüzet kaptak, de később a Doberdón 
tapasztalt hevességű gránát- és srapnel zuhogott rájuk. A 30-asok azonban megingatha-
tatlanul állták a tűzpróbát, a fájdalmas veszteségeket, a figyelők pedig rögtön jelentet-
ték a gyalogsági támadást. Mert az jött. „Embereink a borzalmas ágyútűz rettenetétől 
bódultan, iszonyú erővel vágták szuronyukat az előretörő szerbekbe, akik megtorpanva 
hőköltek vissza állásunk előtt. Minden képzeletüket felülmúlta az a vadelszántságú el-
lenállás, amelyet honvédeink a rohamozó tömegekkel szemben kifejtettek. Nem állták 
az iszonyatos öldöklést. Aki bírt, az megfutott.”132

Nehéz megmondani, hogy ezek a sok gyötrelmen keresztülment honvédeket mi bír-
ta ilyen fokú erőkifejtésre, miközben általános tapasztalat volt, hogy utánpótlás nincs! 
Meglátásuk szerint: „De nem volt semmi más sem. Még a legfontosabb dolgokat is 
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nélkülözték az emberek. Tengődés volt ez az egész támadó hadjárat. Sínylődő, kínló-
dó emberek magukra hagyatva, önellátásra utalva. És mindig csak tovább, előre!”133 
Dohány nélkül, lyukas bakancsban, rongyosan is, de megingás nélkül folytatták a 
kilátástalan küzdelmet. A grobi magaslatoknál a 30. és 19. honvéd gyalogezredek 
tüzérségi támogatás és meleg élelem nélkül három napon át verték vissza az ismét-
lődő szerb támadásokat és véreztek a srapneltűzben. Visszaemlékezések szerint a 
szerb rohamcsapatok sokszor a 30-asok védvonalát sem tudták elérni, már annak 
előterében kifulladtak. A szerbek már használtak kézigránátot, amit az osztrák–magyar 
csapatok legfeljebb békebeli csapatpróbákon láthattak, de nekik nem volt. Az örökös 
riadókészültségtől végül már alig álltak a lábukon. Rémhírek, vagy téves parancsok ha-
tására az arcvonalban álló honvédegységek előtt fenyegetően rémlett föl a visszavonulás 
lehetősége, mert a végtelenül bátor, de kimerült honvéd alakulatok esetében a „rugalmas 
elszakadás” nagyon kockázatos volt. A szerbek fogságába kerülni pedig veszélyesebb 
volt, mint repesztől sebesülten elvágódni.

A 40. hadosztály támadásával egyidejűleg a horvát 42. hadosztály is támadásba len-
dült, visszaszerezték a korábban elveszített Straža magaslatot, majd a Zakinacon lévő 
állásokra vetették magukat. Az itt védekező szerb kombinált hadosztály parancsnoka el-
kerülhetetlennek látta, és ezért elrendelte a visszavonulást. A szerb 3. hadsereg-parancs-
nokság belátta, hogy hadosztályai nem lesznek képesek az elfoglalt állásokat visszasze-
rezni, ezért elrendelte a hadsereg visszavonását a Kalanjevci-rudniki útnál levő védelmi 
állásokba. Eközben a 48. hadosztály az I. Drina hadosztályt vetette vissza, amely a 
Golubac magaslatra hátrált, és a 48-asok Glavica Dičkáig törtek előre.

Ezen a napon, 28-án a XVI. hadtestnél is jól mentek a dolgok. A Goiginger hadosz-
tály a Rajac-881. vonalában lévő állásokat foglalta el, mialatt az 50. hadosztály közösen a 
Suvobort kezdte támadni, a Wieden-csoport a Babina glavai állásokat foglalta el. A 881-es 
és a Babina glava-i magaslatok elvesztése miatt a Suvobor magaslatnál álló II. Duna had-
osztály sem tudta tovább tartani magát, ezért a szerb 1. hadsereg parancsnoka, Živojin 
Mišic tábornok a teljes felmorzsolódást elkerülve a Gorni Milanovac előtti állásokba 
rendelte vissza hadosztályait. Ezt viszont Putnik vajda nem akarta megengedni, mert 
úgy vélte, hogy ennek nyomán az egész arcvonalat hátrább kell vonni, ezért Mišic tá-
bornoktól azt kérte, hogy tartson még ki néhány napig, aki viszont inkább a leváltását is 
felajánlotta, ha nem hajthatja végre a visszavonulást. Mišicnek igaza volt, hogy hadosz-
tályai a várható újabb támadásokat nem tudták volna megállítani, és emiatt a pánikszerű 
felbomlás előre látható volt. Ezért sokkal célszerűbbnek mutatkozott alakulatait terv-
szerűen visszavonni, és ezt végül Putniknak is be kellett látnia, így az 1. hadseregükkel 
összhangban az Užice hadsereget is visszább kellett vonniuk. Mint Nagy Vilmos ennek 
kapcsán megjegyezte: „A szerb hadseregek eddig szívósan és szilárdan védelmezett arc-
vonala tehát megroppant. A Ljig és Kolubara további védelmezése kilátástalan volt.”134 
Potiorek vitathatatlanul megnyerte ezt a csatát. A tisztekkel már alig rendelkező szerbek 
megverve, kifáradva, helyenként meneküléssé fajulva, de nagyjából rendezetten vonul-
tak vissza.

1914. november 29-én a 6. hadsereg XIII. hadteste elfoglalta a Brazilovicától kelet-
re emelkedő magaslatokat, majd a támadást kiterjesztette a Vis magaslatokra. A XVI. 
hadtest elfoglalta a Čukor magaslatot, miközben a 40. hadosztály harc nélkül jutott a 
Parlog–Poljanice vonalig. A 48. hadosztály tovább szorította a szerbeket és elfoglalta 
a Glavica Dička magaslatot. A Goiginger hadosztály visszavetette a Rajacnál védekező 
szerb ezredet és a Prostuga gerince mentén haladtak kelet felé. Még szebb sikert ért el az 
50. hadosztály, amely rohammal elfoglalta a Suvobort, ennek következtében a Wieden 
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ezredes csoportjával szemközti ellenség is a visszavonulás mellett döntött. A nap fo-
lyamán a 18. hadosztálynak sikerült elérnie Požegát. Ennek a napnak az eseményeiből 
is látszik, hogy a szerbek visszavonulása kikényszerített volt, és abban nem a szerb 
vezetés fölénye, vagy azon előrelátása nyilvánult meg, hogy ezt követően egy ellentá-
madással fognak kitörni, ahogy ezt ők később propagálták a világba. Putnik november 
29-én jelentést küldött a szerb hadügyminiszternek, amiben ez állt: „Az 1. hadsereg 
november 28-án este kemény harc után kénytelen volt a Suvobor-Gukoši állásaiból 
Nakučani-Vrnčani-Drenova-Strezojevci vonalába visszavonulni. Ugyanezen a napon a 
3. hadsereget is visszaszorították állásaiból és az Kalanjevci-Ugrinovci vonalába vonult 
vissza. Az 1. hadsereg visszavonulása következtében az Užice hadsereg is Čačak és a 
nyugati Morava völgyének védelmére Jančić-Kabalar-Ovčar-Markovica vonalába volt 
kénytelen visszavonulni.”135 Ebben a jelentésben szerepel az is, hogy „Belgrádot fel 
kell adni, aminek következményeképpen az egész észak-Szerbiát el kell hagyni.” Ezzel 
együtt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az utánpótlást nélkülöző osztrák–magyar 
csapatok anyagi felszereltsége semmivel sem volt jobb a szerbekénél, sőt ahhoz képest 
napról napra romlott.

Potiorek csapatai erődített magaslatokat és helységeket rohamoztak meg, ellentá-
madásokat vertek vissza, küszködtek a kanyargó hegyi utakon, állták a tüzérségi tüzet, 
de nem inogtak meg, amelynek eredményeként a szerbek november 30-án este a leg-
nagyobb csendben visszavonultak a Kolubara-Ljig előtti magaslatokról. Ezen a napon 
a XV. hadtest-parancsnokság hadosztályainak jelentéseit ekként összegezte: „A XV. 
hadtest csapatai 8 napi szakadatlan, az időjárás viszontagságai és élelmezés-, valamint 
lőszer utánpótlási nehézségek által súlyosbított harcokban egy legalább is ugyanolyan 
erejű, a terepben befészkelődött ellenséget állásról-állásra visszavetettek, 6 löveget, 11 
géppuskát, 12 tisztet és kb. 2400 embert elfogtak. Ennek az eredménynek azonnali ki-
aknázása az erélyes üldözés által az összes csapatok kimerült állapota miatt lehetetlen. 
Több mint 3000 halott és sebesült, 5000 beteg és különösen az igen érezhető, hogy a 
csapatok benső szerkezetét befolyásoló hivatásos tisztek hiánya nagymértékben kihat-
nak azok állapotára. Az 1. és 48. hadosztály számos zászlóalja a tiszthiány végett csak 
2-3 századból áll. Cipők hiánya (már számos lábfagyás), hiányos ruházat, a még mindig 
nem működő utánszállítás, elégtelen élelmezés (fél adag kenyér, tea, rum, cukor nincs) 
az egészségi állapotot befolyásolja. Mindhárom hadosztály egyértelműen jelent ezekről 
az állapotokról és a legsürgősebb rendelkezéshez legalább 3-4 napot tart szükséges-
nek.”136 Valószínűleg a szerb visszavonulás és nem az ilyen jelentések hatására döntött 
úgy Potiorek, hogy a 6. hadsereget december 3-áig pihentetni kell. Ez az alakulatok 
többségnél nem volt megoldható a szoros harcérintkezés miatt. Viszont az 5. hadseregre 
ez azért sem vonatkozott, mert a Valjevó-obrenováci vasútvonalat továbbra sem sikerült 
biztosítani, de a fő célponttá vált Belgrád elfoglalását is energikusan elő kellett készíteni, 
ami a csapatok átszervezésével járt.

A csapatok kétségtelenül emberfeletti szenvedései kapcsán jegyezte meg Breit altá-
bornagy: „Ezért a nagy lapszusért [hiba, botlás.] és a csapatoktól határozott lehetetlen-
séget követelő intézkedésért a parancsnokkal együtt annak vezérkari főnöke is egye-
temlegesen felelős.”137 Természetesen Potiorek táborszernagyról, és annak vezérkari 
főnökéről, Eduard von Böltz tábornokról van szó, illetve Wurm táborszernagyról, a 
XVI. hadtest parancsnokáról. Breit altábornagy felrója a cseh táborszernagynak, hogy 
titkos mozgató rúgóit a folytonos offenzívákra abból merítette, hogy az északi had-
színtéren a német erők is nagyarányú győzelemben voltak érdekeltek, és egyelőre csak 
ők beszélhettek Tannenberg kapcsán valódi sikerről. Potioreket nagy valószínűséggel 
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az is hajtotta, hogy Ferenc József trónra lépésének napjára (december 2.) elfoglalja 
Belgrádot, amely kétségtelenül lélektanilag fontos célpont volt, igaz hogy elenyésző 
szerb erők állomásoztak benne. Az viszont, hogy politikai ügyet csináltak egy katonai 
hadjárat lefolytatásából, túlzott sietségre vezetett, ami hátrányosan befolyásolta annak 
végső kimenetelét. A táborszernagy stréberségét mutatja, hogy a Belgrád körüli szerb 
erők hiányos ismerete miatt, a szükségesnél jóval nagyobb támadó csoportot alakított az 
5. hadseregből, valamint a Szerémségi és Bánsági csoportokból. Ezzel ugyanazt a hibát 
követte el, mint augusztusban, vagyis a két hadseregének arcvonalát túlságosan (90-100 
km-re) széthúzta és ezzel szinte felkínálta a köztük lévő területet, amit a szerbek nem 
teljesen meglepő módon észre is vettek és kihasználtak.

A Budapesti Hadilevéltár által kiadott nagy ívű, rendkívül részletes világháborús 
munkában Potiorek mellett Wurm táborszernagy szerepét is negatívan értékelték: „.a 
XVI. hadtestparancsnokság a csapatok kimerülését, állományainak rohamos apadását, 
az utánszállítás kimaradását alig említette jelentéseiben. A XVI. hadtestparancsnok-
ság volt az egyetlen, amely ez alatt az idő alatt pihenőt sem kért. Wurm táborszernagy 
hallgatása azonban Potiorek táborszernagyban úgy látszik, azt a meggyőződést keltette, 
hogy a „legjobb hadteste”, úgyhogy segíteni tud magán. „...A hadtestparancsnokság kü-
lönben Valjevón oly messze volt csapataitól, hogy velük közvetlen nem érintkezhetett, 
s való állapotukat maga sem ismerte.”138 Nehéz kétségbe vonni, hogy Wurm hadtestpa-
rancsnoknak is megvolt a maga felelőssége, mert nem védte meg elég határozottan az 
embertelen szenvedésnek kitett csapatait.

A jelentések édes keveset jelentettek, mert a balkán haderők főparancsnokával nem 
lehetett összehangolt kapcsolattartásról beszélni. Potiorek ugyanis ki sem mozdult a 
messze a front mögött berendezkedő hadsereg-parancsnokságokról, főleg a rossz utak 
miatt, neki ugyanis szokása lett, hogy levelezés, távirat útján tartotta a kapcsolatot 
alárendelt parancsnokaival. Ez viszont időigényes elfoglaltságot jelentett, mert a cseh 
táborszernagy minden ügyiratot személyesen nézett át és figyelme sokszor a legapróbb 
részletekre is kiterjedt.139 A beérkező és egyre aggasztóbb jelentések és panaszok azon-
ban elsikkadtak a győzelmes előnyomulásokról értesítő jelentésekben és emiatt hatás-
talanok voltak. A hadtestparancsnokságok viszont azt hitték a főparancsnokság ismeri 
a helyzetet, mert november vége felé már mindenki panaszkodott, de a hadműveletek 
mégis tovább folytak, ami Potioreket talán megtévesztette. Potiorek elhibázott hadve-
zetési szemléletét mutatja, hogy ő továbbra is arctámadásokra adott utasítást, amikor 
az alatta levő hadtestparancsnokok már az átkarolási taktikát kezdték alkalmazni.140 
A hadműveleti elképzelés egészét tekintve Potiorek alapvetően két irányból, északról 
és délről, mint egy harapófogó két szára igyekezett megroppantani a szerb hadsereget, 
ilyen módon alkalmazta a szárnyakról történő bekerítést. Közvetlen taktikai-harctéri 
technikáját figyelve viszont a frontális nekirohanásokat követelt meg, amely a kellő 
tüzérségi fölény kiegyenlítését hivatott szolgálni. Ez történt a Kamaj-hegy elfoglalása 
esetében is. A begyakorolt, modern (75 mm-es gyorstüzelő ágyúk) tüzérséggel is bíró 
ellenfél ezeket a vad nekirohanásokat véresen torolta meg. A szerb tüzérségi eszközök 
fele számított elavultnak.

Az utolsó nagy támadása során, december elején a Čačak–Milanovac–Arangjelovac 
vonal áttörése során akarta alkalmazni a szárnyakról történő átkarolást, ami akkor már 
reménytelen próbálkozás volt, mert a szerbek gyorsan magukhoz ragadták a kezdemé-
nyezést. Potiorek a támadó hadjárat alatt egyetlen alkalommal sem szemlélte meg a 
valóban heroikus módon helytálló katonáit, így személyes tapasztalata sem lehetett, mi-
lyen állapotban vannak a rábízott katonák. Valószínűleg nem akarta, hogy befolyásolják 
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a látottak, hiszen a veszteséglistákat áttanulmányozta, így tudnia kellett, hogy katonái 
felettébb kemény harcokban vesznek részt. Ha valami, akkor ez nemcsak egy hibát, de 
nagyfokú felelőtlenséget is jelentett. Előtte egy cél lebegett, hogy az ellenséget a teljes 
összeomlásáig üldözze, amely ha bekövetkezik, az elfogadhatóvá, indokolttá fogja tenni 
a veszteségeket.

(Belgrád bevétele után) December 1-én hajnalban, a szerb helyőrség kiürítette a szerb 
fővárost, és megkezdődött a versengés, hogy melyik magyar alakulat vonuljon be oda. 
Ferenc József uralkodásának hatvanhatodik évfordulóján Frank Liborius tábornok 
december 2-án táviratban közölte az uralkodóval Belgrád elfoglalását: 

„Túlboldogan kérem császári és apostoli Felségedet, engedje meg, hogy dicsőséges 
uralkodásának hatvanhatodik évfordulóján az 5. hadsereg leg hódolatteljesebb szeren-
cse kívánatait helyezzem Felséged lábaihoz azon legalázatosabb jelentésemmel együtt, 
hogy az 5. hadsereg csapatai ma Belgrád városát birtokukba vették.

Frank, gyalogsági tábornok.”

Belgrád, az ellenség fővárosának bevétele kétségtelenül olyan erkölcsi elégtételt 
jelentett, amelynek súlyát minden hadviselő fél és semleges állam elismerte. Belgrád 
eleste óriási lelkesedést váltott ki Budapesten, és megszólaltak a harangok, hogy ün-
nepi imára hívják a főváros közönségét, a polgármester pedig plakátokon hirdette ki az 
örvendetes eseményt. Ez időben Károly trónörökös, Frigyes főherceg és Conrad báró 
Boroszlóban voltak, ahol Vilmos császárral, Hindenburg és Mackensen tábornokokkal, 
továbbá Falkenhayn német vezérkari főnökkel folytattak megbeszélést. December 2-án, 
mielőtt az AOK felső vezérei visszautaztak volna a galíciai hadszíntérre, Vilmos császár 
villásreggelit adott vendégei tiszteletére. Mindannyian az asztalnál ültek, mikor váratla-
nul sürgős táviratot kézbesítettek a császárnak. A császár felbontotta a táviratot s miután 
elolvasta, fölállt, poharat magasra emelt és háromszor lelkes hurrát kiáltott a Monarchia 
vitéz hadseregére. Aztán az örömtől sugárzó arccal közölte, hogy a sürgős távirat szerint 
Belgrád elesett…

Belgrád bevétele után az osztrák–magyar haderő jelentősen lerövidített frontvonalon, 
félkör alakban állott szemben a szerb haderővel, e félkör jobbszárnya lenyúlt Uzicéig s 
onnan Valjevóig terjedt, ahol a haderő centruma állt, a balszárny Lazarevácig ért, amely 
észak felé érintkezett az Obrenováctól Belgrád felé „diadalmasan” előrenyomult csapatok-
kal. A hadvezetés tehát a félkör két végét igyekezett összébb szorítani, hogy Kragujevácnál 
elvágja a szerb sereg útját. Azonban „A hadjáratnak ez az új fázisa roppant nehéz, szinte le-
hetetlen föladatokat rótt csapatainkra. A tartós esőzések és a szokatlanul enyhe tél miatt fe-
neketlen sár borította az utakat, úgyhogy a muníciószállítás, sőt még a csapatok élelmezése 
is több helyen megakadt, az ágyúk valósággal beleragadtak a sárba és a gyalogság is csak 
a legnagyobb erőfeszítéssel tudott előrejutni. Mindamellett december 4-én Belgrád ünne-
pélyes birtokbavételével egyidejűleg, Potiorek táborszernagy hivatalosan közölte, hogy 
Belgrádtól délre küzdelem nélkül haladnak előre csapataink, ellenben Arangyelováctól 
nyugatra és délnyugatra (tehát lazareváci balszárnyunk előtt) nagyobb ellenséges erők 
szálltak szemben csapatainkkal.”141 Az Arangyelovác előtti harcok rendkívül makacsok és 
veszteségteljesek voltak, és a szerbek december 6-án már Milanováctól nyugatra is újabb 
erősítéseket dobtak harcba és folytatják támadásukat Valjevó felé.

A Valjevó–Szabács közti országút egy külön szörnyűséget jelentett ebben a hadjárat-
ban. Bartha Albert, a későbbi hadügyminiszter, ekkor az 5. hadsereg vezérkari tisztje, 
november végén utasítást kapott, hogy Koceljevoról menjen a 40 km-re lévő Valjevóra 
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a 6. hadsereghez és juttasson el egy támadási parancsot. Kizárólag lovon lehetett megkí-
sérelni az utat bejárni. Elindulásakor akkora erejű hófúvás és orkánerejű szél dühöngött, 
hogy egyik távírópóznától a másikig alig lehetett eljutni. Bartha szerint: „Koceljevo 
falu elhagyása után értünk arra a területre, amelyen a 6. hadsereg nyomult előre. 
Azt a rettenetes képet az életben soha semmi sem fogja az emlékezetemből kitörölni. 
Az egész útvonalat, amelyen feneketlen volt a sár, teljesen eltorlaszolva összetört vagy 
a sárban rekedt szekerekkel, amelyeket a menekülő lakosság hagyott ott. Nem egyből 
még gyermeksírás hallatszott. Az úton gyerekhullák, befagyva a sárba… Azután teljesen 
lerongyolódott emberek hullái, akik már nem bírták tovább és összerogyva ottmarad-
tak… Az állati hullák százai között alig lehetett mozogni. Az útról letérni teljességgel 
lehetetlen volt, mert a ló rögtön hasig ment bele a hetek óta tartó esőzés folytán meg-
puhult talajba.”142 Minél jobban közeledtek Valjevóhoz, a kép annál tragikusabb lett. 
„Egész katonai vonatoszlopok elakadva, összekeveredve menekülő szekerek roncsaival, 
kórházkocsikkal, amelyek telve voltak még élő vagy már halott sebesültekkel, akik éle-
tük utolsó óráit itt étlen-szomjan, fagyva élték le. Ezerszámra volt itt a tragédia. Döglött 
állatok, temetetlen hullák százai között ténfergett előre a kimerült, agyoncsigázott, le-
rongyolódott katona. Néhol csoportok verődtek össze: elpusztult járművek roncsaiból 
gyújtottak tűzet, amelynél elcsigázott tagjaikra fagyott ruhájukat próbálták szárítani 
vagy állati tetemekből kihasított húsdarabot sütöttek… A nyomorúságnak rettenetes 
képei voltak ezek. A mozgó konyhák, tábori sütőkemencék és egyéb katonai járművek 
tengelyig sárba fagyva, arra engedtek következtetni, hogy az a csapat, amelyikhez tar-
toztak, csak puszta életét tengetheti valahogyan valahol. Csak a legnagyobb erőfeszítés 
árán értem délelőtt Valjevóba.”143

A Sabác-valjevói út épített országút volt, amelyen Bartha végül eljutott a XV. had-
test parancsnokához, Appel tábornokhoz, aki „biztosította” róla, hogy a többi útvonalon 
még rettenetesebbek a viszonyok, és a további támadást „istenkísértésnek” minősítette. 
Felterjesztését is ebben a felfogásban írta meg, aminek Potioreknek való kézhez juttatá-
sát Barthára bízta. Csakhogy a XVI. hadtest parancsnokának, Wurm táborszernagynak 
az volt a nézete, hogy a támadást megállás nélkül folytatni kell, és nem szabad a szer-
beknek időt hagyni, hogy összeszedjék magukat. Bartha szerint Wurm telve volt győzel-
mi mámorral és Bartha ellenérveit lesöpörve, jelentésében a legagresszívebben követelte 
az offenzíva folytatását. Bartha visszatért Koceljevóra két ellentétes jelentéssel, amihez 
a sajátját is hozzácsatolta és úgy küldte tovább Potioreknek. A cseh táborszernagyot 
„felülről” is presszionálták, hogy minél előbb törje szét a szerb haderőt és most Wurm 
táborszernagy is ezt követelte tőle, ennek hatására engedett a nyomásnak. Bartha úgy 
tudta, hogy amikor az ő jelentését is elolvasta, akkor Potiorek azt mondta, hogy „már 
nem térhet ki a fölülről jött parancsnak, pedig látja, hogy belemegyünk a biztos meg-
semmisülésbe.” A belgrádi bevonulásra három nap ment rá, ami lehetővé tette, hogy a 
Kragujevácra visszavonuló szerbek rendbe szedjék magukat és egyesüljenek a még friss 
csapatokkal.

(A szerbek ellentámadása és a vereség) Az utólagos szépítgetésekkel ellentétben Putnik 
vajda december elejére valószínűleg úgy érezte, hogy bekövetkezett a vég, hadserege a 
széthullás szélére került és a helyzetet már csak diplomáciai úton lehetne megmenteni. 
A szerb vezérkari főnök pontosan tudta, hogy az augusztusi sikerük csak átmeneti volt, 
és azt főleg az ellenfél hibái okozták. Putniknak az időnyerésért folytatott játszmája az 
oroszok északon való döntő győzelmére volt alapozva, de az egyre késett. Szerb for-
rások szerint a december 3-ai ellentámadás ötlete nem is tőle, hanem az 1. hadsereg 
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parancsnokától, Mišic tábornoktól, korábbi helyettesétől származott, aki felismerte az 
osztrák–magyar erők hadászati sebezhetőségét és elégtelen ellátásukból eredő gyenge-
ségüket. Mišic saját kezdeményezésére indította meg az ellentámadást, amelyhez vi-
szont alapot adott, hogy Putnik vajda a védelmi vonalat feltétlenül tartani akarta, mivel 
nem maradt más választása. (Legalábbis ezt tartotta az utolsó megállási lehetőségnek, 
amellyel Belgrádot védeni tudta, és ösztönösen jól cselekedett, mert az osztrák–magyar 
erők szinte teljesen elszakadtak az utánpótlástól, lőszerük, élelmük alig volt, míg a 
szerbek Kragujevac környékéről elláthatták magukat.) Ezzel összhangban, a csapatok 
önbizalmát növelendő a szerb vezérkari főnök december 1-én két parancsot hirdetett 
ki. Az első: „Hogy csapataink tudják, milyen ellenséggel van dolguk, a következő pa-
rancs hirdetendő ki: A legutóbbi harcokban több mint 4000 foglyunk és szökevényünk 
volt és tegnap egy egész géppuskás osztag megadta magát lovasságunknak. Ezeknek a 
szökevényeknek vallomásai szerint az osztrák-magyar csapatok helyzete kétségbeejtő. 
Mondják, hogy már nem sok hiányzik ahhoz, hogy őket akár virgácsokkal is le lehessen 
győzni. Eddig ötször töltötték fel csapataikat; most már olyan legénységet vesznek fel 
a hadseregbe és küldenek ki a harctérre, amelyik még sohasem szolgált. A zászlóaljaik 
ennek dacára is gyengék. Az egyes ezredekben nincs több 2-3 tényleges tisztnél. Az 
ezredeket fiatal őrnagyok és századosok, a zászlóaljakat főhadnagyok és a századokat 
őrmesterek vezetik. A legénység csak a kedvező pillanatra vár, hogy megadhassa magát. 
A csapatok nem kapnak élelmezést, hanem a fosztogatásból élnek. A legénység minden 
tekintetben kimerült.”144

Ez a helyzetkép nagyjából helytálló volt, azonban nem teljesen. A szerbek főleg cseh 
dezertőrök véleménye alapján gondolták, hogy az osztrák–magyar csapatok erkölcsi-
leg megdönthető állapotban vannak. A csehek nem hazudtak, amikor a tiszthiányról 
és elfogyott lelkesedésről beszéltek, de valószínűleg nem ismerték a magyar, osztrák 
és horvát csapatoknál még meglevő harckészséget. Az átéltek és a körülmények miatt 
„harci kedv”-ről valószínűleg már az ő esetükben sem nagyon lehetett beszélni, de ezen 
nemzetek számára a kötelességteljesítés továbbra is belső hajtóerő maradt, valamint az, 
hogy nem akarhattak a megvetett ellenség kezébe kerülni. A szerb vezérkar is elismerte, 
hogy „az ellenséges csapatok szívóssága a harcokban mindezek dacára nem csökkent, 
ha kellett a lehangoltság és kishitűség dacára is jól tartották magukat és vitézül támad-
tak.”145 Azzal is számot vetettek, hogy ellenfelük a sorozatos sikerek nyomán nagyon el-
bizakodott és elővigyázatlanokká váltak, hiszen tartalékok nélkül folytatták az üldözést, 
amit ki lehetett használni.

(A milanovac–arangjelovac-i csata, a szerbek ellentámadása) Putnik második parancsa 
a saját csapatok drákói szigorral történő megregulázását célozta, vagyis a fegyelemmel 
ott is komoly gondok voltak: „Az ellenségnek ezt a nehéz és szomorú helyzetét most ki 
kell használnunk. Mindenütt meg kell őt támadnunk, míg csak meg nem semmisítettük 
és az országból ki nem űztük. Nem szabad neki nyugtot hagynunk és nem szabad meg-
engednünk, hogy megállhasson. Most minden erőnket, minden vitézségünket és áldozat-
készségünket latba kell vetnünk, mert elérkezett az alkalmas pillanat az országunkba be-
nyomult ellenség legyőzésére.”146 Mišic tábornok december 1-én úgy döntött, hogy 3-án 
reggel megkezdi a támadást egész hadseregével, főleg amiatt, nehogy az ellenség a he-
gyekből kiérve csapatait egyesíthesse és a Suvobor déli lejtőjén megjelenjen. Eddigre a 
szerb I. hadsereg állapota annyira leromlott a folytonos visszamenetelések, ellenlökések 
indítása következtében, hogy hosszú pihenőre lett volna szüksége. Ütközet állománya az 
előírtnak a felét tette ki. Azonban Mišic tábornok felismerte az osztrák–magyar 5. és 6. 
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hadsereg között mutatkozó távolságot, a sebezhető nagy kiterjedésű arcvonalat, továbbá 
azokra a hírekre alapozott, amelyek az osztrák–magyar erők szintén kritikus állapotára 
(rossz élelmezés, megingott szellem, nagyon leapadt állományok) építettek. A Budapesti 
Hadilevéltár megfogalmazása szerint: „A helyzet tragikuma, hogy a szerbek jobban 
ismerték, illetve megismerték az osztrák-magyar csapatok állapotát, mint a mértékadó 
osztrák-magyar vezetők.”147 Mišic tehát magához ragadta a kezdeményezést, és erélyes 
intézkedéseivel, személyes fellépésével lelket öntött katonáiba, ezért már december 1-én 
kiadta intézkedéseit hadosztályainak és az Užice hadseregnek. Ennek értelmében az 
összevont hadsereg arctámadást fog intézni az ellenség közepének balszárnya (50. és a 
Goiginger kombinált hadosztály) ellen, a Prostuga magaslat irányába.

A Milanovac–Rudnik–Arangjelovac térségi csatát tehát Mišic tábornok azon okból 
kezdeményezte, mert az ellenség helyzetét rosszabbnak ítélte sajátjánál, és ezért a szerb 
vezérkari főnököt december 1-én délután arra kérte, hogy a támadáshoz a többi had-
sereget is csatlakoztassa. Az addigra tanácstalanná és passzívvá vált Putnik az ötlettől 
előbb meglepődött, majd fellelkesülve tett eleget a kérésnek, mikor az általános táma-
dást elrendelte. Az ellentámadás sikerességét növelte, hogy a szerb csapatoknak sikerült 
néhány napot pihenniük, rendes ellátmányt kaptak, felszerelésüket kiegészíthették, és 
az állandó visszavonulásban elcsigázott katonák visszanyerték önbizalmukat. A szerb 
vezetésnek nem maradt más választása, mint a részükről egyáltalán nem várt ellentáma-
dás, ha különben lassan, de biztosan felőrlődnek csapataik és Belgrád menthetetlenül a 
Balkán haderő kezén marad.

Putnik tábornagy nem volt hibátlan hadseregvezető, így amikor november elején 
valjevói védelmét föladva inkább a Kolubara–Ljig mögé vonta vissza csapatait, akkor 
a túl gyors visszavétel majdnem katasztrófába döntötte az I. és II. hadseregét. Egyedül 
a járhatatlan utak mentették meg őket ettől. Szinte azt lehet mondani, hogy amit Putnik 
elrontott, azt Potiorek ügybuzgalma helyreállított. Ugyanakkor viszont elmondható, 
hogy Putnik hibái dacára is szerencsés hadvezér volt, míg ellenfele, a cseh táborszer-
nagy a legkevésbé sem nevezhető annak, ráadásul leküzdhetetlen elbizakodottságában 
mindent elsietett. A háború előtt gondosan kiépített és megerősített Drina- és különösen 
a Macsva-vonal áttörése szeptember elején az osztrák–magyar seregek által nem róha-
tó fel hibának a szerb vezérkari főnöknek. A Monarchia hadereje minden hiányossága 
és tapasztalatlansága ellenére egy jól szervezett haderőnek számított, amelynek anyagi 
és morális fölénye mutatkozott meg abban is, hogy ellenfelét a Kolubara–Ljig folyók 
mögé tudta szorítani. Ennek hatására a szerb hadsereg Čačak–Milanovac–arangjelovaci 
vonalában kényszerült védekezni, amely mögött Szerbia „szíve” és raktárbázisai helyez-
kedtek el. Az utolsó kétségbeesett lépésükkel egy végső támadásra indította csapatait a 
szerb vezérkari főnök, aki inkább ideiglenesen föladta a szerb fővárost, hogy az onnan 
elvont erőkkel is a támadó csoportot szaporíthassa.

Az 5. hadsereg parancsnoka, Frank Liborius december 2-án délben, Ferenc József 
trónra lépésének napján ünnepélyes keretek között bevonult a hátrahagyott Belgrádba, 
ahol az összes csapatának pihenőt rendelt el, aztán másnap jött a „bomba hír” a szerbek 
nagy ellentámadásáról. Miközben Potiorek december 5-én akarta megindítani végsőnek 
szánt, döntő támadását a szerbek ellen, azok december 3-án mindhárom hadseregükkel 
és az Užice sereg-csoporttal megindították ellentámadásukat, amely valóban súlyos 
helyzetet eredményezett. Elsőként a XVI. hadtest 50. és a Goiginger kombinált had-
osztályt érte az ellenlökés, akiknek csapatai 10 km-es szétbontakozott, laza vonalban és 
bizonyos mérvű győzelmi tudatban törték magukat előre, vagyis a lehető legrosszabb-
kor. Ezen a napon az 50. hadosztályt visszaszorították, ahogy a Goiginger hadosztály 
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a legnagyobb erőkifejtése ellenére is hátrálni volt kénytelen. A XV. hadtest viszont 
meg tudta őrizni pozícióját. Sőt, a 40. hadosztály a Čukor és a Parlog magaslatokon 
viszonylag jól kiépített állásokban a Drina I. hadosztály minden támadását fölényesen 
visszaverte. Az este folyamán a XIII. hadtestnél válságosra fordult a helyzet, miután a 
42. horvát honvédhadosztály és a 36. hadosztály találkozóharcokat vívtak a Kremenica–
Glavica magaslatoknál, miközben tüzérségüknek alig volt mivel lőnie, a szerbek ágyúi 
viszont ontották a lövedékeket. A két hadosztály sorai nagyon megritkultak, de tartották 
magukat december 4-én, ahogy a többi alakulat is. Sőt, ekkor a XV. és XIII. hadtest az 
ellenség összes támadását visszaverte, amely tény a cseh táborszernagy azon reménysé-
gét élesztgette, hogy a XVI. hadtestnél sikerül a csorbát kiküszöbölni. Ennek érdekében 
Potiorek ellentámadást is indított, amely kisebb válságot okozott szerb oldalon.

December 4-én a szerb 1. hadsereg 1170 foglyot ejtett, de ami számukra ennél is 
fontosabb volt, hogy a sikerek nyomán az alakulatok magukhoz tértek, és még azok is 
„lelkesülve” rohantak az ellenségre, akik korábban harc nélkül visszavonultak. Adódtak 
azonban nehézségek. A Golubac magaslat fontosabb hegyhátainak elfoglalására külde-
tett Drina I. hadosztályt az itt védekező 10. hegyidandár, és a 7. hegyidandár kemény 
ellenállásán a szerb hadosztály elakadt.148 A nap következő részében ellentámadásra in-
dultak, amely a Drina I. hadosztályt megingatta és azt eredeti állásaiba kergette vissza. 
A helyzet annyira veszélyessé vált, hogy a hadosztály vonalának az áttörése is fölmerült 
Gorni Milanovac irányába, ezért a hadosztályparancsnok segítséget kért. A támogatás-
ra azért is volt szükség, mert a Drina I. hadosztály meghátrálása az 1. hadsereg ered-
ményeit is veszélybe sodorta, ezért Mišic tábornok hadseregtartalékát küldte segítségül. 
A szerb 3. hadsereg főereje a Drina II. és a kombinált hadosztály többször megismételt, 
de rosszul vezetett támadását a 40. honvéd hadosztály tartóztatta föl. Mellékesen jegyez-
zük meg, hogy a 40. honvéd hadosztály volt azon egyik alakulat, amelyre hivatkozva a 
Balkán haderők főparancsnoka a statáriumot kihirdette. Ez a honvéd hadosztály az 1915. 
év elején is példaértékű magatartást fog tanúsítani Uzsoknál, az orosz tömegtámadások 
idején. Itteni helytállásuk kapcsán jegyezte meg a szerb 3. hadsereg-parancsnokság: „az 
ellenségnél ezen az arcvonalon még rend és elszántság, az állások feltétlen tartása ural-
kodik.”149 A helyzet tisztázása érdekében a szerb hadsereg-főparancsnokság az eredmé-
nyes 1. hadsereget is meg akarta állítani, azonban Mišic tábornok látva, hogy előtte az 
ellenség vereséget szenvedett, a közép- és balszárnyán pedig teljesen megsemmisültnek 
volt mondható, nem vette figyelembe Putnik tilalmát és folytatta az előrenyomulást. 
Délebbre a 18. hadosztály ellentámadása meglepően jól haladt Užice és Požega felé és 
az Užice sereg-csoportot szinte válságba jutatta, mert alig tudták azt kivédeni. Mišic 
tábornok elhatározása miatt a 3. hadseregük és az Užice seregcsoport előtti további el-
lenállás is lehetetlenné vált. A szerb ellentámadásra indított osztrák–magyar „rekontra” 
ugyan meglepő erejű volt, de az ismertetett okok, és mert a beérkező alakulatokat nem 
egyszerre, hanem csak beérkezési idejüknek megfelelően lehetett fölhasználni, nem le-
hetett elégséges.

Az 50. hadosztály is állta a sarat, amíg állhatta, de aztán balszárnya megingott a szerb 
támadás alatt, visszaszorult, ami fokozatosan a többi egység visszaszorulásával járt 
együtt. A kezdeti sikerek a szerbek harci kedvét egyre csak fokozták. Miközben északon 
az 5. hadsereg folytatta tehermentesítőnek szánt támadását a szerbek nyomását a XVI. 
hadtest-parancsnokság a szárnyakról indított ellentámadással igyekezett kivédeni a kö-
vetkező napon, de már késő volt. December 5-én a szerbek már reggel olyan vehemenci-
ával rohanták meg a lőszerhiánnyal küszködő 50. és a kombinált hadosztályt, hogy azok 
kénytelenek voltak meghátrálni. Ezzel a szerb erők a XV. hadtestnek a 48. hadosztálya 
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mögé kerültek. Ezzel Wurm táborszernagy hadteste balszárnyának visszakanyarítására 
kényszerült, amely miatt Potiorek a XV. hadtest jobbszárnyának visszavonását rendel-
te el, de a XIII. hadtestnek és az 5. hadseregnek folytatnia kellett támadásait. Az oszt-
rák–magyar arcvonal megingott, amin nem lehet csodálkozni. A szerbek által kifejtett 
nyomás olyan váratlan és nagy erejű volt, hogy „a létszámra csekély, testi és lelki 
erejük végén levő, a szerb támadás által teljesen meglepett, előkészített állásokra 
sem támaszkodható, már a lőszert is nélkülöző csapatok már nem tudtak ellenállni. 
A hadsereg-parancsnokság ekkor hátrábbi állásokban igyekezett a védelmet újból 
megszervezni, de a vezetés kicsúszott kezéből s csak a Kolubara mögött lett ismét – 
úgy-ahogy – a helyzet ura.”150

Potiorek nem ismerte föl a váratlan szerb ellentámadás jelentőségét, hogy ennek 
következtében nagyon veszélyes helyzet alakult ki. Appel tábornok ugyan hamar felis-
merte a veszélyt, de mint a hadjárat kezdete óta mindig, Potiorek táborszernagy most 
sem vette szívesen, hogy egy hadtest-parancsokság a folyamatban levő hadműveletekre 
„javaslatokat” tegyen. A cseh táborszernagy kétségbeesett optimizmussal hitte, hogy a 
szerb haderő az összeomlás órájában áll, és minden azon áll vagy bukik, hogy ki marad 
tovább talpon. Mialatt a Balkán haderő az addigi legveszélyesebb támadásokat szenved-
te el a hadjárat alatt, Potiorek főparancsnok az AOK-hoz fordult segítségért december 
5-én: „Egy most rendelkezésemre bocsátandó új hadosztály hamarosan eldöntené a 
szerb hadjáratot, amikor is én abban a helyzetben volnék, hogy sokkal erősebb erőket 
adhatnék le az északi hadszíntérre. Kérem e javaslatomat megfontolás tárgyává tenni.”151 
A kérést az AOK az általános helyzet, a limanovai csata miatt elutasította. Breit altábor-
nagy szerint a cseh táborszernagy még mindig bízott egy szerencsés fordulatban és el-
bizakodottságában kért egy új hadosztályt, de nem lehet teljesen kizárni, hogy Potiorek 
eddigre felfogta a válság nagyságát. Mert a szerb hadosztályok fellelkesülve folytatták 
támadásaikat, megérezve ellenfelük gyengülő ellenállását. Az viszont a szerbeket lep-
te meg, hogy a megtámadott osztrák–magyar alakulatok december 4–5-én egyáltalán 
ellenállást fejtettek ki, még pedig többnyire az utolsó töltényig.152 Potiorek jobb híján 
további támadásokat követelt meg a Krauss csoporttól. Közben felállítottak egy új 60. 
hadosztályt, a 6. hadsereg hátának és oldalának fedezésére, ennek egyes alakulatait a 
XVI. hadtest segítségére irányították, de teljesen hatástalanul.

December 6-án a Kolubara mögé húzódni kénytelen XVI. hadtestet a XV. csak igen 
nehezen tudta követni a harcérintkezés és a szerbek ugrásra kész magatartása miatt. Ezen 
a napon a helyzet annyira szorongatóvá vált, hogy a rendkívül kivérzett XVI. hadtestet 
parancsnoka kénytelen volt a Kolubara mögé visszavonni, mire Potiorek még aznap az 
egész 6. hadsereg hátrább vonását rendelte el. Az állományok vészesen megcsappantak. 
A katasztrófa küszöbön állt. A még harcolni képes csapatok „Valjevótól délre hídfőszerű 
állást foglaltak el, hogy a vonatok és a Valjevóban összesereglett 6000 sebesült és beteg 
elvonulását, illetve elszállítását biztosítsák.”153 A szerb támadó oszlopok nagyon szoro-
san nyomon követték a hátráló csapatokat, ennek nyomán a 40. honvéd és a 48. hadosz-
tályok további érzékeny veszteségeket szenvedtek, de legalább kicsúsztak az üldözők 
karmaiból. A többször említett budapesti 30. honvéd gyalogezred maradványai is egyik 
hegyről le a másikra fel igyekeztek menekülni győzelmüket érző üldözőiktől, miközben 
próbáltak senkit sem hátrahagyni. A szerb tüzérséggel már nem törődtek, mert a gyors 
halál is elfogadható volt a végletekig kimerült katonáknak azzal a kínlódással szem-
ben, amelyet ez a visszavonulás jelentett. A jelszó ekkor az volt: „Ha kell: meghalni, 
de nem terhelni a bajtársakat. A szerbek kezébe esni: attól Isten őrizzen meg!”154 Nem 
hiába, a hágai, meg később a genfi konvenciót nem a szerb hegyekben fogalmazták meg. 
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Az 5. hadseregnek viszont lankadatlanul folytatnia kellett északról támadását. A követ-
kező napon az 5. hadsereg és a Krauss-csoport támadása viszont alig haladt valamit a 
szerb ellenlökések miatt.

December 7-én a XVI. hadtesttel szemben, a Kolubara szakasz előtt az ellenség nyu-
godtabban viselkedett, mivel csapataik rendezéséhez fogtak, de ezt Potiorek nem tudván 
újra bizakodni és reménykedni kezdett a helyzet megfordítását illetően. A hadtest vezér-
kari főnökök ugyan egytől egyig azt jelentették, hogy a csapatok állapota miatt komoly 
teljesítményt elvárni nem lehet, de ezt Potiorek figyelmen kívül hagyta. És elrendelte 
a Kolubara keleti oldalán megerődítését és szívós védelmét, de a szerbek erre nem 
hagytak időt, és amint befejezték az átcsoportosítást, a XV. hadtestre (40. és 48. had-
osztályok) vetették magukat. Aztán a XVI. ellen is megindultak, olyan eréllyel, hogy a 
hadtest alakulatai Valjevó déli szegélyéig szorultak, itt a helybeliek által hátba támadva, 
elveszett a Kolubara szakasz is, miközben a XV. hadtest még a túloldalon állt és harcolt. 
A hadtest maradványai rendetlenül, felbomlott állapotban menekültek Szabács irányá-
ba.155 December 8-án este a Kolubara hídját felrobbantották a kétséges helyzetben, ennek 
következtében rengeteg jármű, lőszer, élelem és sok fáradtságtól lemaradt magyar ka-
tona maradt a túlparton. Ez utóbbiak közül néhányan megpróbáltak átúszni a megáradt, 
jeges folyón, kevésnek sikerült, mert vagy a szerb lövészek, vagy a jeges ár végzett 
velük. A túlparton fogságba esett bakákat a szerbek „gyalázatos” módon lemészárolták, 
vagy megcsonkították, mert kiáltozásuk a túlpartra is átjutott.

(A második Potiorek-offenzíva is összeomlik) December 8-án a két legjobban szoron-
gatott hadtestparancsnoknak be kellett látnia, hogy jelen helyzetben, amikor a csapatok 
pihentetésére legkevesebb 14 napra lett volna szükség, egyetlen megoldás a visszavonu-
lás, ez pedig az 5. hadseregre is kihatott. A XIII. hadtestet a XV.-kel egyidejűleg kellett 
visszavonni, nehogy egymás oldalai védtelenül maradjanak, emiatt viszont a VIII. had-
testnek is hasonlóan kellett cselekednie. Krauss hadtestének le kellett állítani támadását, 
ahol különösen rossz néven vették a visszavonulás elrendelését, mivel a 7. hadosztály 
két színmagyar dandára (14. gyalog- és 107. népfelkelődandár) december 9-én reggel 
elfoglalta a Kosmajtól északkeletre fekvő Malovan magaslatot és egyúttal a Misljevacot 
is sikerült kiragadniuk az ellenség kezéből. Breit altábornagy szerint az öreg népföl-
kelőkből és kecskeméti 38-as ezredből álló két dandár „szinte vetekedtek egymással, 
hogy melyikük fog előbb a Kosmaj ormára feljutni. Közös erővel délután 1 és 2 között 
ez is megtörtént, mely alkalommal sok foglyon kívül 10 löveg is került a győzök ke-
zébe.”156 Ekkor érkezett meg Krauss altábornagy parancsa a harc félbeszakítására és a 
visszavonulás előkészítésére, ami igen nagy meglepetést okozott a sikereken felbuzdult 
legénység és a 7. hadosztály parancsnokságán. Itt elképzelni sem tudták, hogy a 6. had-
seregnél ennyire rosszra fordultak a dolgok, és a visszavonulás híre lelkileg igen letörte 
a csapatokat, mert egyértelművé tette, hogy ez a szerb hadjárat kifulladt, elveszett, és a 
sok áldozat hiábavaló volt.

December 9-én még Potiorek Uzicénél ellentámadással próbálkozott, hogy a 
Valjevónál visszavetett csapatokon segítsen, de ekkor már Valjevó sem volt tartható és 
el kellett rendelni a centrum és a jobbszárny visszavonulását. December 11-től két napig 
semmilyen hír nem jött a déli haderő felől, amely már éreztette a baj előszelét. A dec-
ember 3-tól 10-ig tartó Gorni Milanovác-arangjelováci csata az osztrák–magyar 6. had-
sereg teljes összeroppanását jelentette. A szerb vezetés körülbelül 25 kilométeres fronton 
jól összpontosította harci tűzben égő csapatait, és sikerült a lehetetlen. Az Arangjelovác–
Gorni Milanovác „környékén lezajlott katasztrófát még a valóságnál is borzalmasabb 
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színben tüntették föl a vészhírterjesztők. Pedig a valóság is elég szörnyű és borzalmas 
volt. Húsz-huszonötezer főnyi hadsereget veszített el a Monarchia, halottakban, sebesül-
tekben, de legnagyobb részt foglyokban. A csapás rettenetes volt.”157 A szerbek váratlan 
ellentámadását három kedvező körülmény találkozása okozta. Az első ok a szerbek ha-
lálra szántsága volt. A második Putnik vezérkari főnöknek kiváló képessége arra, hogy 
éppen a döntő pillanatban tudott friss és pihent tartalékosokat bevetni a tűzvonalban. 
Mert volt hozzá bizalma, hogy a makedón–bolgár határról csapatokat vonjon el, ame-
lyekkel szemben az osztrák-magyar csapatok nem állhattak meg. Hiszen a harmadik 
körülményt a támadó csapatok végtelen kimerültsége adta.

Az 5. hadsereg-parancsnokság a kapott parancs ellenére nem hagyta abba a támadá-
sát, amíg csapatai el nem foglalták azon magaslatokat, amelyeket megszerezve a hadse-
reg egész frontja sokkal jobb helyzetbe került volna. (Az itt harcoló 107. népfelkelődan-
dárt rövidesen 16. honvéd hegyidandárrá szervezték át kitüntetésképpen, és ezzel az elit 
csapatok közé emelkedett. Ez a honvéd dandár Doberdói Breit József parancsnoksága 
alatt később a Dorberdón is megőrizte és öregbítette kivívott hírnevét.) Ezek az eredmé-
nyek a 6. hadseregre nézve is tehermentesítést jelentettek, ezért Potiorek táborszernagy 
jóváhagyta azokat, de meghagyta, hogy az 5. hadsereg legyen felkészülve a visszavonu-
lásra. Közölte azt is, hogy 9-én a 6. hadsereg teljes egészében a Kolubara mögé fog visz-
szahúzódni, amiért célszerű, hogy a VIII. hadtest biztosítás céljából szállja meg Volujak 
magaslatot. Az említett hadtest éppenséggel kemény harcokban verte vissza a szerbeket, 
amikor megérkezett a parancs az új állások elfoglalására, ami gond nélkül meg is történt. 
Mivel a szerb rohamok intenzitása nem csökkent, december 9-én az 5. hadsereg már 
csak azért tartott ki állásaiban, hogy a visszavonulást biztosítás mellett végrehajthassa. 
Az október elején még 75 ezer főből álló 5. hadsereg mostanra állományának több mint 
felét veszítette el, és mindössze 32 ezer fegyveres katonából állt.158

A 6. hadsereg elleni támadások nem veszítettek lendületükből, ezért Wurm táborszer-
nagy hadtestét Valjevótól északra húzódó vonalba kellett visszavonni. Potiorek ennek 
hallatára úgy döntött, hogy a XVI. és XV. hadtesteket Szabács és Mitrovica irányába 
rendeli, hogy majd ezen vonalon tudjanak megpihenni. A Szávát viszont nem léphet-
ték át, mert Potiorek abban bízott, hogy a szerbek ideáig már nem fogják követni ezen 
hadtesteket. A 6. hadsereget a szerbek szorosan nyomon követték, és ezen hadsereg 
megpróbáltatásairól mindent elárul, hogy a november elején még 144 ezer főből álló 
hadsereg mostanra 16 ezer(!) főre apadt le.159 A visszavonulás bár fegyelmezetten, 
de igen keservesen zajlott a sáros, tönkrement utakon. A 30. honvéd gyalogezred, amely 
eddig a harcok élén járt, most az utóvéd szerepét töltötte a Szabács előtti védvonalban 
és már tölténnyel is alig rendelkeztek, amikor az egyik utolsó szerb rohamot visszauta-
sítottak. Aztán ők is a lerombolt, felgyújtott városon keresztül menve, hajóra szállva 
szégyenkezve elhagyták a szerb területet. A négy hónapon át hozott rengeteg véráldozat 
és hősiesség egyetlen hét alatt megsemmisült. Potiorek december 9-e délutánján olyan 
jelentést küldött Bécsbe, amelyben három hét pihentetésről „retablirozásről” beszélt, 
annak érdekében, hogy új offenzívát indíthasson. Az 5. hadseregnek a Belgrádi hídfő-
ben helyezkedett el, miközben Potiorek a XIII. hadtestet tartalékul alá rendelte, ezzel a 
létszáma 44 ezer főre emelkedett.

Valjevóban számtalan súlyos, szállíthatatlan sebesültet kellett hátrahagyni, elkép-
zelhető milyen szívetrázó jelenetek között, mikor ezek a sok harcot túlélt hősök azzal 
néztek szembe, hogy az ellenség fogságába kerülnek! Garancia itt nem volt a túlélésre. 
Együtt maradtak vissza azzal a kétezer szerb sebesülttel, akiket orosz és szerb orvo-
sok kezelése alatt találtak a város bevételekor. Most ezeket együtt kellett hátrahagyni. 
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Mindössze két hétig lengett a Monarchia hadilobogója a belgrádi várfokán. Politikai és 
erkölcsi szempontból is lesújtó volt a hír a stratégiai kudarc, amely többhetes és mindig 
győzelmes offenzívának vetett véget. Akik azt vizionálták, hogy a szerb hadsereg szét 
van verve, rongyos és éhezik, azok elfeledkeztek a saját csapatokról, amelyek nemcsak 
le voltak rongyolódva és éheztek, de pluszként még száz kilométereket tettek meg a fe-
neketlen sárban, hogy aztán megerődített hegyormokat rohamozzanak meg újra és újra, 
mindig előre!

December 10. és 15. között a 6. hadsereg maradványai Szabácsnál átkeltek a Száván, 
míg a Frank hadsereg Belgrád fölötti gyengén kiépített sáncokban állt, és egyre heve-
sebb szerb támadásokat kellett elhárítania. Aztán a VIII. hadtest arcvonalát 11-én törték 
át a szerbek, és a visszavonuló hadtestet nyomon követő ellenség szinte megsemmisítet-
te azt. Az este beálltával „a 9. hadosztály 91. ezrede már csak 400, a 11. ezred mindössze 
200 embert számlált, a 21. Landwehr hadosztály állománya pedig 2000 főre olvadt le.”160 
Azonban a Landwehr hadosztályt 12-én este újabb támadás érte, amelynek során további 
1000 katonát veszített, arcvonalát áttörték, ennek következtében az egész hadtest hely-
zete tarthatatlanná vált. Újabb visszavonulás és újabb védvonal elfoglalása vált szük-
ségessé és az 5. hadsereg és a Krauss hadtest a Száva mentén „futólagosan” kiépített 
hídfőt szállta meg, de Belgrádot még nem adták föl. Belgrád védelme rendkívül koc-
kázatossá vált, és a Potiorekkel való rossz kapcsolattartás miatt Frank tábornok már el-
rendelte a partváltás előkészítését csapatai számára, amikor Potiorek megkapta annak 
elkésett jelentését, mire azonnal a Száva mögé való visszavonulásra adott parancsot.

December 14-én a hadtestek megkezdték a harcok félbeszakítását és a rendelkezés-
re álló hidakon, gőzkompon, és uszályvontatókból rögtönzött hídon átkeltek a folyón. 
A drámai visszavonulást felismerő szerbek is mozgásba lendültek, amit a biztosító 
csapatok heves tüzérségi tűzzel sikeresen akadályoztak. A belgrádi utcák tömve let-
tek a visszavonulni kényszerülő osztrák–magyar katonasággal, leírhatatlan jeleneteit 
adva az egymásra torlódó ember- és járműtömeg menekülésének. A zavart csak nö-
velte, hogy a hadtestek összekeveredtek. A nagy kavarodásban viszont meglepően 
biztos pontot jelentett, hogy a hidaknál vezérkari tisztek próbáltak rendet teremteni, 
és biztosítani a szabad átvonulást, amit végül is 200 szekér hátrahagyásával sikerült is 
lebonyolítani. A szerbeknek szerencsére nem maradt elég erejük, illetve nem maradt 
elég idejük csapatokat átcsoportosítani, hogy az esti visszavonulást érdemben meg-
zavarják. Az utóvédek csak 15-én hajnalban tudtak átkelni a Száván, őket monitorok 
tüze biztosította a magaslatokon megjelenő szerbek ellen. A visszavonulás hirtelen-
ségét mutatja, hogy 9 lőszerrel teli uszályt kellett fölrobbantani, mert nem maradt idő 
elvontatni azokat.

(A vereség után) Az 5. hadsereg állománya ekkor körülbelül 32 ezer főt tett ki, és 
ennek az embertömegnek a partváltása nem volt veszélytelen, de 15-én este vesz-
teségek nélkül sikerült átkelniük. A szerencsétlen sorsú Balkán haderő katonái a 
Duna–Száva közben pihenőtáborokban húzhatták meg magukat, hogy kipihenjék 
fáradalmaikat és a vereség fölötti levertséget, de itt sem volt teljesen nyugtuk, mert 
a Balkánról behurcolt kolera tovább tizedelte soraikat. A két hadsereg fegyveres ka-
tonája ekkor összesen 98.756 főt tett ki, nem számítva a munkás- és hadtáp szolgá-
lathoz tartozókat. A Balkán hadiszíntéren alkalmazott erők 1914. december közepéig 
kereken 12.000 tisztre és 450.000 főnyi legénységre tehető. A Balkán haderő visszavonu-
lását kísértő teljes katasztrófa, bár volt rá esély, mégsem következett be, annak is köszön-
hetően, hogy a csapatok rendkívül fegyelmezetten, nagy sietve hajtották azt végre. 
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Az 5. hadsereg Belgrád körüli védekezése is azt bizonyítja, hogy a visszavonulást 
sikerült gyors összpontosítással levezényelni Potioreknek, amit javára lehet írni, ha ez 
már csak sovány szépségtapasz is az egész helyzetet figyelembe véve.

Az ekkor Teschenben székelő AOK december 14-én a szerbiai kudarc miatt szük-
ségét érezte beavatkozni, bár a Balkán haderő továbbra sem volt neki alárendel-
ve. Conrad emlékiratot állított össze egy szerb betörés kivédése érdekében, ebben 
szükségesnek tartotta egy Budapest–Balaton védelmi vonal előkészítését. A délre 
leküldött hadbiztosok jelentése alapján Őfelsége elrendelte Potiorek felváltását, 
amit Bolfars egy december 20-ai levéllel készített elő nála az elkövetett „belátha-
tatlan horderejű hibákra” hivatkozva. Potiorek már érezte vesztét és „katonás enge-
delmességgel” fogadta a döntést, minden felelősséget magára vállalva, ugyanakkor 
az alárendelt hadtestparancsnokok felelősségét is szóvá tette. Vezérkari főnöke, 
Böltz az északi harctéren került alkalmazásra, december 22-én Jenő főherceg lo-
vassági tábornok lett az 5. hadsereg parancsnoka, amely hadsereg alatt az összes 
balkáni erők egyesíttettek. Ezen intézkedés Frank tábornok felmentését is jelentette. 
Potiroket nyugállományba helyezték, katonai pályafutása véget ért. Conrad háború 
után írt könyvében hosszabban foglalkozik Potiorek hadvezéri szerepével és az ál-
tala elkövetett hibákkal, de ezzel együtt Potioreket „szellemileg magasan állóként” 
jellemzi, akinek sorsával együttérzést tanúsított161, és mintegy magára vonatkoztatva 
megjegyezte: „A legfelső vezetőnél nem szabad a képzelőtehetségnek hiányoznia. 
Arra mintegy ösztökélőre van szüksége működése közben, de szüksége van erre a 
képességre úgy is, mint amely a dolgokat kézzel fogható valóságukban jelenteti meg 
előtte.”162

Conrad szerint ennek az képzelőtehetségnek „mindig az összképet kell a vezető 
elé tárnia”, annak érdekében, hogy veszélyes csalódásoktól megóvja magát. Ehhez 
a pontos helyzetképhez viszont a terep és az emberek helyszíni ismerete szükséges, 
de ugyanígy látnia kell azok a lelki tényezőket is, amelyek a férfiakat átsegítik a 
nehézségeken, amikor tüzérségi tűzben állnak és golyók süvítenek a fejük körül, és 
nem csak a térképre kell hagyatkozni, mert „a csapatok nem jelek, azokat emberek 
alkotják, húsból és vérből valók, akiknek lelki énjük különböző. Ezeket így maga elé 
kell képzelnie, testi és lelki állapotukat, de minden anyagi dolgot, ami szóba kerül, 
fegyvereiket, ruházatukat a cipőjükig, az élelmezésig.”163 Conrad ezzel kapcsolatos 
megjegyzése a hadművészet leg lényegébe enged bepillantani: „E két határ között a 
helyes középút betartásában rejlik a legfelsőbb vezetés véghetetlenül nehéz művé-
szete.” Hozzátéve, hogy ekkor Conrad már két általános visszavonulást vezényelt le 
és az északi haderők borzalmas veszteségeket szenvedtek, de továbbra is megőrizték 
akcióképességüket.

(Potiorek háború utáni megítélése) Az osztrák–magyar Balkán haderők főparancs-
nokának megítélése a két világháború között ellentmondásosnak mondható, hiszen 
voltak, akik egy kétbalkezes hadvezért láttak Potiorekben. Az ismert katonai szakíró, 
Julier Ferenc viszont rámutatott a Potiorek-hadjáratok egy lényeges következményére: 
„Szerbia közel egy éven át a nagy döntésből kikapcsolódott. Ezzel szemben a szerbek 
ellen 1914-ben harcolt seregeink a nagy szerencsétlenség után rövidesen az oroszok és 
az olaszok ellen győzelmesen verekedtek. Ez a tény Potiorek mellett bizonyít. Ő törte 
meg a szerbeket annyira, hogy akcióképtelenné váltak. Nem tudta ugyan őket a végső 
csatában legyőzni, de elhasználta erejüket. Ezzel a déli hadszíntéren nyugalmat terem-
tett…”164 Julier értékelését némileg lerontja, és ezt nem vonhatjuk kétségbe, hogy a cseh 
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táborszernagy nagyrészt felőrölte a szerb hadsereget az offenzívák folyamatos fenntar-
tásával, az viszont nagyon is kérdéses, hogy ezt az eredményt nem lehetett volna-e 
egy átgondoltabb, higgadtabb hadműveleti vezetéssel megoldani. És egyáltalán szükség 
volt-e erre az áldozatra, mikor északon javában zajlottak a nagy ívű hadműveletek.

Auffenberg tábornok Potiorek táborszernagyot a „legtehetségesebb emberek egyiké-
nek” nevezte, aki egész életén át a háború lélektanával foglalkozott, és olyan kijelen-
téseket hangoztatott, mint: „Egy hadvezérnek magányosnak kell lenni! – Hadat viselni 
koplalást jelent! – Egy hadvezérnek, aki egy nagy hadműveletet megkezd, 50%-os 
veszteséggel kell számolni!” Tehát ilyen és ezekhez hasonló elvek jellemezték Potiorek 
bizonyára jól átgondolt, de a modern kor háborújában már nagyrészt elavult nézeteit. 
A Budapesti Hadilevéltár szerkesztői szerint pedig ezek az elvek a „remete életmódja 
mellett idővel dogmákká, elvontakká váltak és az összefüggést a gyakorlati élettel tel-
jesen elvesztették.”165 Talán nem járunk messze az igazságtól, ha úgy látjuk, a Balkán 
haderők főparancsnoka túlságosan elméleti módon próbálta megoldani feladatát, amikor 
úgy akart valós képet maga elé rajzolni a harcok menetéről, hogy kidolgozott elméleteit 
ütköztette a hadtestparancsnokok jelentéseivel. A Budapesti Hadilevéltár szerkesztőinek 
véleménye mindenképpen mérvadó: „A negatív eredmény, hogy a szerbek hosszabb 
időre tétlenségre kényszerültek, nem áll arányban az elszenvedett nagy veszteségekkel 
és különben nem az elesettek nagy számával… A negatív eredmény (hogy a szerbek 
hosszabb időre kiestek a harcokból) nem áll arányban a kerek 450 ezer ember s a vele 
járó hadfelszerelés és hadianyag alkalmazásával a balkáni hadszíntéren sem, amikor 
az orosz harctéren minden emberre és minden lövegre szükség volt. Éppen ezért jobb 
lett volna kezdettől fogva a negatív eredménnyel, azaz a szerb támadások elhárításá-
val megelégedni s ehhez csak az okvetlenül szükséges erőket Potiorek rendelkezésére 
bocsátani.”166 Ez utóbbi mondatban talán a bécsi udvart és az AOK-t érintő felelős-
ség is megbújt. A már ismertetett okok és ellentétek kétségtelenül megnehezítették a 
Monarchia katonai felső vezetésének működését, amelynek következményeit minden-
kor a frontkatonáknak kellett viselniük.
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