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Előszó,

Jelen mű az 1914.évihadtörténelmieseményeknek azon részét
tárgyalja, melyek az osztrák-magyar hadseregnek Oroszország
elleni felvonulására és a nyári hadjáratra vonatkoznak. Azért válasz-
tottam a világháborúnak ezta részétfeldolgozástárgyául,mertazitt
lejátszódott harcokat a volt osztrák-magyar hadsereg teljesen egye-
dül,némettámogatás nélkülvívta és így ez az időszak legalkalma-
sabb hadvezetőségünk elhatározásainak és működésének megismeré-
sére.Továbbá,mertazigazimozgóháború — mely a legnehezebb el-
határozásokeléállítja a vezetőket— főleg ebben azidőben játszódott
le és így a legjobb alkalom nyílik a mozgóháború tanulságainak le-
vonására.Ebben azidőben még nem voltak több száz,sőtezerkilo-
méterre terjedő összefüggő arcvonalak,miértis ez a théma hadászati
tanulmányokcéljairarendkívülalkalmas.

Tudomásom szerint még nem jelent meg hasonló tárgyú,ma-
gyar nyelvű munka, mely kizárólag ezzel a thémával foglalkoznék;
egyrészt ez is hozzájárult tanulmányom megírásához. Czékus »Az
1914—18. évi világháború összefoglaló történelme« című munkája és
Deseő »Orosz háború«-ja szakavatotttollalírja le a világháború tör-
ténelmét és mindegyik kiváló segédlet a hadtörténelem tanulmányo-
zásához. Jelen műben ígyekeztem az eseményeket néhány más szem-
pontbólis megvilágítaniés nem harcászatirészletcselekmények vázo-
lására,hanem hadászati helyzetek ismertetésére és az azokból levon-
ható tanulságokra törekedni. Természetesen azért harcászati cselek-
ményekbírálatátólsemzárkóztamel.

Könyvemben főleg azt ígyekeztem kidomborítani, hogy had-
vezetőségünknek azon terve, miszerint az oroszokat a felvonulásban
megelőzve, még gyülekezés közben támadja meg és részletekben
ígyekszik megverni, már a háború kitörésekor megdőlt. Ígyekeztem
kimutatni, hogy felvonulásunkat gyorsabban is végrehajthattuk
volna,mikor is talán nem következtek volna be a szerencsétlen ki-
menetelű keletgaliciaiharcok és ezekkelegyütta nyárihadjáratránk
nézvekedvezőtlenkimenetele.

Természetesen némi bírálat elől sem térhettem ki művemben,
melyetazonban nem azzala céllaltettem,hogy személyekettámad-
jak,vagyaztképzeljem,minthaénaztjobbantudtamvolnacsinálni.

Most12 évvelaz események lezajlása után természetesen egé-
szen másképen ítélhetjük meg a helyzeteket,mintez akkoriban veze-
tőinknek módjukban volt. Akkor csak a saját helyzetet ismertük
— néhaeztsemindigkifogástalanul— mígazellenségerejeésszán-
dékafelőlgyakrancsakkövetkeztetésekrevoltunkutalva.Ma,mikor



ismerjük az ellenség akkori tevékenységét is,egészen máskép látunk,
minta felelős állásban levő vezetők láttak,kiknek szemeitegyrészt
a tapasztalatlanság,másrészt a nagy ismeretlen: az ellenség elhomá-
lyosította. Ezért is ígyekeztem helyzetbírálataimban lehetőleg a való-
ságnak megfelelő állapotokba beilleszkedni, ennek dacára azonban
némi elfogultság sohasem küzdhető le. A helyzetek és elhatározások
bírálataivalcsupán az volta célom,hogy az események száraz fel-
sorolása helyett tanulságokat ígyekezzek levonni, melyek a jövőre
értékesíthetők. Csak úgy tudunk a hadtörténelemből tanulni, ha az
eseményeketa kritikus szemévelvizsgáljuk és mindig a konkréthely-
zetekbe illeszkedve, magunk is ígyekezünk elhatározásokhoz jutni.
Végül nem hagyhatom említés nélkül azon névtelen hősök száz-
ezreit,kik életüket és vérüket áldozták a hazáért és annak leendő
nagyságáért. Nem rajtuk múlott, hogy hősi küzdelmünk az összeom-
lássalvégződött,mertők abban a boldog hitben haltak meg,hogy
hazájuk nagy és hatalmas marad s nem Csonka-Magyarország törpe
fájafogkinőnihalóporaikból.

Aszerző.
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Aszövegbenelőfordulórövidítések.

hds. = hadsereg,
főpság. = főparancsnokság,
hdt. = hadtest,
gyho- = gyaloghadosztály,
lov.ho. = lovashadosztály,
ddr. = dandár,
gy.e. = gyalogezred,
zlj. = zászlóalj,
szd. = század,
gP· = géppuska,
honv. = honvéd,
népf. = népfelkelő,
táb. = tábori
távb. = távbeszélő,
tart. = tartalék,
elg. = ellenség,-es,
Ldw. = Landwehr,
É. = észak,
K. = kelet,
D. --= dél,
Ny. = nyugat,
del. = délelőtt,
dut. = délután.



I.AHÁBORÚELŐZMÉNYEI.
Avoltosztrák-magyarmonarchiakülpolitikájaaháborúelőttiidők-

benazengedékenységésahatározatlanságjellegétviseltemagán.
Azingadozókülpolitikakövetkezményelett,hogyaháborúkitöréseolyan
időszakraesett,melyamonarchiáraúgypolitikai,mintkatonaitekintet-
benkedvezőtlenvolt.

Az1908.éviannexiósválságidejénSzerbia,bárkatonailagalig
jöhetettszámításba,politikaitérenannálhangosabbvolt.Amonarchia
irántigyűlölettőleltelve,Bosznia-Hercegovinábankomolyzavarokatígye-
kezettkelteni,melyekelhárításaazosztrák-magyarhadvezetőségetnagyobb-
mérvü,— bárnemeléggékiadós— katonairendszabályokmegtételére
kényszerítette.Ezektermészetszerűlegtetemeskiadásokkaljártakésa
monarchiaamúgyisingataggazdaságihelyzetétismegviselték.Orosz-
ország,Szerbianagypártfogója,mégazorosz-japánháborúésafor-
radalom sebeitgyógyítgatta;hadseregemégakiépítésésátszervezés
kezdeténvoltésafranciamilliárdokmégneméreztettékeléggéhatá-
sukat.EkkéntOroszországnem lettvolnaabbanahelyzetben,hogy
Szerbiánakjelentékenysegítségetnyújthasson,tehátamonarchiaköny-
nyenleszámolhatottvolnaaszerbnagyhatalmitörekvésekkel,melyek
tulajdonképenléteellenirányultak.

Mégegyszerkínálkozottalkalomamonarchiának,hogyagordiusi
csomótkettévágja:az1912—13.évibalkánháborúidején.Eztisel-
mulasztottukésSzerbiaaháborúbólterületilegmegnagyobbodva,erköl-
csilegfelemelvekerültkisaháborúvégénjelentékenyennagyobbhad-
erőfelettrendelkezettmintannakkezdetén.Amonarchiavezérkaravolt
főnökének,Conradgy.tbk.-nakmindenígyekezeteazonvolt;hogy
Ausztria-Magyarországotolyanfegyvereskonfliktustólmegóvja,mélyben
egyszerrekét-háromarcvonalonkellettaharcotfelvenni.Dacáraennek
azígyekezetnekapolitikaiégenévről-évretornyosulófellegekolyan
vihartzúdítottakamonarchiára,melyekamárúgyiskiterjedthatárokat
úgyészakon,mintdélenegyszerreborítottáklángba.

Olaszországmagatartása,dacáraahármasszövetségnek,állandóan
bizonytalanvoltésmáravilágháborúelőttiévekbenkomolyvédelmi
intézkedésekettettszükségessé.

Romániaamonarchiatitkosszövetségeseiközészámítottésa
hadvezetőségiskomolyanszámoltvelemintilyennel.Annálnagyobb
voltacsalódás,melyarománsemlegességinyilatkozattalérteamon-
archiaintézőköreit.Taláncélszerűbblettvolnaatitkosszerződéstmég
aháborúelőttnyilvánosságrahozni,mertezbizonyoserkölcsikényszert
jelentettvolnaRomániaszámára.

EgyetlenfixpontamonarchiakörülhullámzóárbanNémetország
volt,melynekszövetségehatalmasanyagiéserkölcsitámasztjelentett.
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VelejártazonbanafranciarevancheeszméjeNémetországgalszemben,
Angliaféltékenységeafellendülőnémetiparéstengerihatalomiránts
anémet-oroszantagonizmus,melyvégeredménybenaNémetországgal
tartómonarchiátanyugatinagyhatalmakellenségeivéistette.

Magyarországsajátkülpolitikaivezetésselnemrendelkezvén,mint
akettősbirodalom keletiországakénytelenkelletlenúszottazárral,
melyamonarchiátvégzetefelésodorta.Önállókülpolitikaiirányítás
melletttalánhatározottabbutatlehetettvolnamegjelölniMagyarország
hajójarészére,bárazországhelyzeteKözépeurópánbelülatörténelem
tanulságaialapjánNémetországésAusztriaoldalánadvavolt.

Ilyenvoltapolitikaihelyzet1914.nyarán.Azsarátnokizzotta
hamualattésmárévekótalángbaborulássalfenyegetteEurópabékéjét,
mikorjúnius28-áneldördültekalövésekSarajewoban,melyekkioltot-
tákazosztrák-magyartrónörököspáréletét.Mindenkiérezte,hogya
lavinamegindult,csakazvoltakérdésmegáll-ehamarosanvagytovább
rohanésútjábanelgázolmindent,vérözönbefullasztvaegészEurópát,
sőtatöbbivilágrészeketis.

Hiábavoltakahetekigtartótitkosésnyíltdiplomáciaitárgyalások,
melyekaháborútelkerülnivagylegalábblokalizálniígyekeztek,avégzet
sötétútjátnemkerülhettükki.Azaránylaghosszúideigtartóbékeévek-
benfelszaporodottenergiakitörésrekészült,anépekégtekavágytól,
hogyfegyvereiketegymássalösszemérjék.Eldördültazelsőlövéssezzel
megkezdődöttaközelötévigtartóhatalmasszínjáték,melybenmilliók
pusztultakel,trónokomlottakössze,országoktűntekelvagyzsugorod-
takössze,mígezekhelyénújakkeletkeztek.Szörnyűnyomorúságzúdult
avilágra:azerkölcsökeldurvultak,agyengébbkizsákmányolásaazerő-
sebbrészérőlkerekedettfelülsvégülolyangazdaságiválságbaestünk,
melybőlmáigsemtudtunkkilábolni.

Ránk,katonákranézveezaháborúmégistanulságosvolt.Sokat
tanultunkbelőle,melyetajövőrenézveértékesítenünkkell.
Ezekelőrebocsátásautántérjünkráakatonaihelyzetre.

II.KÖLCSÖNÖSERŐVISZONYOK.

Azalábbiakbancsupánazonállamokhaderejétrészletezem,melyek
amonarchiaháborújaalkalmávalközvetlenültekintetbejöhettek.A
többiállamokhadseregeire,melyekazészakkeletihadszíntérenlefolyt
eseményekrecsupánközvetvegyakoroltakbefolyást,csakáltalában
térekki.

1.AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG.

a)Védkötelezettség.
Általánosvédkötelezettség21éveskortól32éveskorig.Nép-

felkelőkötelezettség19—42.évközött.
Szolgálatikötelezettség:

2évi(lov.éslov.tü.3évi)ténylegesés10évitart.szolgálat.
Ahadseregúgybékében,mintháborúbankétvonalratagozódott:



9

1. vonal:
es.éskir.hadsereg,
m.kir.honvédség,
cs.kir.honvédség(Landwehr.)

2. vonal:
tartalék alakulások a monarchiában sem békében sem háborúban
nem voltak.Ezeknek kiépítése egyelőre csak tervbe voltvéve,
azonban a kitörtháború eztmeghiúsította.A tart.évfolyamok
csupán az 1. vonalbeli alakulások, létszámának kiegészítésére
szolgáltak.Ilyen alakulásoknak nagy hiányát éreztük a háború
alatt,annálisinkább,mertatöbbihadviselő államok majdnem
mindrendelkeztektart.alakulásokkal.Ehelyettamonarchiábancsupán

3. vonal
létezett,mely
am.kir.népfölkelésreés
acs.kir.népfölkelésretagozódott.

Ezenkívülmégazu.n.póttartalékemlíthető,melyolyegyénekből
állott,kiketvalamiokból(mintmezőgazdaságoköröklötttulajdonosai,
családfenntartókstb.)nem soroztakbeaz1.vonalba.Ezekcsupán
szükségszerű(8hetikésőbb10heti)kiképzéstnyertekésaháborús
veszteségekpótlásáraszolgáltak.Jórésztezekbőlállítottákfelazelső
menetdandárokatis.

Azéviújoncjutalék1913.-ban205.892emberttettki.
b)Kiegészítés.

Acs.éskir.hadsereg16katonaikerületreoszlott,melyekmind-
egyikeegyhadtestnekfeleltmeg.Ezekösszesen109kiegészítőkerü-
letretagozódtak,melyekmindegyikeegygyalogezredetállítottfel.

A m.kir.honvédség6honvédkerületiparancsnokságból,mint
területihatóságbólállott.Ezekösszesen8gy.ho.-tállítottakfel.A
hat.ker.parság47honv.kiég.parságratagozódott.

A cs.kir.Landwehr9területiparancsnokságbólállott,melyek
összesen59kiég.kerületetállítottakfel.

A népfelkelőterületihatóságokteljesenmegegyeztekahonv.
kerületi,illetveLandwehrparságokkal.

A magyarkoronaországai32népf.járásbólazosztráktarto-
mányok41népf.kerületbőlállottak.

c)Szervezés.
Általábanvévemindenhadtest3gyaloghadosztályratagozódott

tehátazegészhadseregösszesen48gy.ho.-bóltovábbáegytiroli
orsz.lövészdandárbóléskétönállóhegyidandárbólállott.Ezenfelül
még11lov.ho.képezteamonarchiamagasabbegységbeösszevont
lovasságát.Alov.ho.-baösszenemvontlovasságazegyesgy.ho.-ok
csapatlovasságátalkotta.

Acs.éskir.hadsereggyaloghadosztályai14—16zlj.-ból,2lov.
szd.-ból,egytáb.ágyúsezredből4—5üteggel,egytáb.tarackososz-
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tályból2üteggel,egyho.távb.osztagból,egyvonatszázadbólésaz
intézetekbőlállottak.

A m.kir.honvédésacs.kir.Landwehrho.-okszervezése
fentiekkeláltalábanmegegyezett,azzalakülönbséggel,hogyminden
ho.12zlj.-bólállott.

A XV.(Sarajewo)ésaXVI.hdt.(Ragusa)amonarchiaegész
területérőlkiegészítettcsapatokbólalakult,melyekhegyidandárokat
ezekviszontho.-katképeztek.

Amintmárfentemlítettem,tart.alakulásokkalamonarchianem
rendelkezett.Ehelyettahadvezetőséganépf.ezredekbőlnépfelkelő
dandárokatalakított,melyek8—14zlj.-ból,egylov.szd.-bólés1—2
ütegbőlállottak.Ezekharcértéketermészetesennem voltnagy,mert
egyrésztrégenszolgáltidősebbévfolyamokbólalakítottákőket,más-
résztmegfelelőfegyverzettel(tü.gp.)ésfelszerelésselsemrendelkeztek.

2.NÉMETORSZÁG.
a)Védkötelezettség.

Általánosvédkötelezettség.Szolgálatikötelezettséga20—39.élet-
évig.Ebből2évi(lov.éslov.tü.3évi)tényleges,5évi(lov.éslov.
tü.4évi)tartalék,12éviLandwehrszolgálat.Utóbbikétrészretago-
zódott:I.korosztály5évig(lov.éslov.tü.3évig),II.korosztály7
évig(lov.éslov.tü.9évig).

Népfelkelőkötelezettség17éveskortól45éveskorig.
Póttartalék20és32évközött.
Tekintettelanémethadseregmagasbékelétszámára,az1.vonal-

belibékealakulásoknakhadilétszámravalókiegészítésérecsupán1—2
tart.évfolyambehívásavoltszükséges.Afennmaradttart.évfolyamokból
háborúeseténtart.hadosztályokatállítottakfel,melyekharcértéke
— tekintve,hogyatart.szolgálatcsupán5évigtartott,tehátfiatal
korosztályokbólállott— aténylegesbékebelihadosztályokévalmajd-
nemegyenértékűvolt.

ALandwehrnemfeleltmegamihonvédségünknek,mertidősebb
évfolyamokbólállott,azonbanmégelégmagasharciértéketképviselt.

b)Szervezés.

Anémethadseregbékében25hadtestbealakított50gyaloghad-
osztálybólállott,melyekhezháborúesetén25tart.ho.ésbizonyosszámú
Landwehréspóthadosztálycsatlakozott.

Agyaloghadosztályok4gyalogezredbőlá3zlj..esetlegegyvadász
zlj-ból,négylovasszázadból,2tüzérezredbőlá6üteg,1-2vadász
szd-bólésazintézetekbőlállottak.
Atart.ho.-okszervezetefentiekkelnagybanmegegyezett.

A lovasság11lov.hadosztálytalakított,melyekmindegyike6
ezredbőlá4szd.ésegy3ütegetszámlálólovaglótüzérosztálybólállott.
Anémethadseregbékelétszáma1913-ban870.000emberttettki,tehát
amibékelétszámunknakmajdnemakétszeresevolt.
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Fentiekbőllátjuk,hogyanémethadseregbárbékébencsupán2
gyaloghadosztállyaltöbbfelettrendelkezett,mintamonarchia,háború
esetéremégissokkaltöbbhadosztályttudottharcbaállítani,minekoka
nagyrésztamagasbékelétszámbanrejlett.AháborúkitörésekorNémet-
országakövetkezőerőkfelettrendelkezett:

ténylegeshadosztály..................... 50
tart.ho.(25helyett)....................... 29
pótho............................................ 15
Landwehrho................................. 29

összesen:123ho.

3.OROSZORSZÁG.

a)Védkötelezettség.
Általánosvédkötelezettség.Szolgálatikötelezettséga21-43.évig;

ebbőlgyság.éskocsizótüzérség3évi,atöbbifegyvernemek4évitény-
leges,15illetve14évitartalékés4évinépfelkelőszolgálat.Atarta-
lékból7korosztályaz1.kategóriába,atöbbia2.kategóriábatartozott.
Az1.kategóriaatáborialakulásoklétszámánakkiegészítéséreéstart.
alakulásokfelállítására,míga2.kategóriacsupánatart.alakulások
feltöltéséreszolgált.Azonvédkötelesekrészére,kikbármelyoknálfogva
ténylegesszolgálatotnemteljesítettek,népfelkelőkötelezettséga21-43.
életévig.

Akozákalakulásoknálaszolgálatikötelezettség20-38.évigterjedt;
ebbőlegyévielőkészítésiidőszak,12éviarcvonalszolgálathárom4—4
évescsoportban,melybőlaz1.kategóriaténylegesenszolgált,a2.kate-
górialóvalésfegyverzettelszabadságolva,bármikorbehívhatóvolta3.
kategórialótartásikötelezettségnélkül,fegyvergyakorlatranemkellettbe-
vonulnia;5évipóttartalékésvégülnépfelkelőszolgálatkorravaló
tekintetnélkül.

A kiegészítésakkénttörtént,hogyacsapattesteklegénységének
3/4részeoroszokból,míg1/4részemásnemzetiségekbőlállt.Ezzelaz
oroszelemtúlsúlyamindencsapattestnélbiztosítvavolt,azonbaneza
kiegészítésirendszeramozgósításvégrehajtásátmegnehezítette.

Az1913.éviújoncjutalék455.100emberttettki.

b)Szervezés.

Békébenahadsereg37hadtestből(1gárda,1gránátos,28euró-
pai,2turkesztánés5szibériai)állott.

Ahadtestek59gyalog,11lövészhadosztályra,17lövészdandárra
ésegyönállókozákgyalogdandárratagozódtak.Háborúbanmégminden
hadtestlegalábbegytart.hadosztálytállítottfel.Ezenfelül40népf.ho.
éspedig20elsőkorosztályés20másodikkorosztálybeliképezteanép-
felkelést.

Agyaloghadosztályok2gy.ddr.-bólà2gy.e.4—4zlj.-al,össze-
sentehát16zlj.-ból,1-3lov.szd.-ból,egy6ütegbőlállótüzérdandárból,
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egyutászszázadbólésazintézetekbőlállottak.Atart.ho.-okhasonló
szervezettelbírtak,azonbannemvoltakmégteljesenkiépítve.

Békébenalovasság24lov.ho.-ból,8önállódandárbólés3pót
ddr.-bólállott.Háborúbanezenfelülmégkb.102.vonalbelikozákhad-
osztállyalkellettszámolni.Egyhadosztály24lovasszd.-bólés12löveg-
bőlalakult.

Azoroszhadseregbékelétszámakb.1,200.000emberttettki,
melybőlkb.850.000főesettEurópára.

Aháborúkitörésekorazoroszhadsereg70gy.ho.-t,kb,35tart.
ho.-t.,17lövészdandárt,3önállókozákgy.ddr.-tés40népf.ho.-t
alakított.Aháborúelsőhónapjábanlegalább80gy.ho.-al(atart.ala-
kulásokkalegyütt)kellettszámolni.

4.SZERBIA.

Aszerbhadseregaz1912—13.éviBalkán-háborúutánnagyát-
szervezésenéskiegészítésenmentkeresztül.Ahadsereg3vonalratago-
zódott,melyekbőlaz1.és2.vonalatáborihadseregétalkotta,a3.
vonalpedigamegszállóésegyébszolgálatokatvolthivatvaellátni.

Az1.vonalaháborúkitörésekor10gyaloghadosztályból(azelőtt
csupán5)állott,melyekközül5régiho.16zlj.-ból,3lov.szd.-ból,
9ütegből,mígazújonnanfelállított5ho.12zlj.-ból,kétlov.századból
és3ütegbőlalakult.

A2.vonal60zlj.-tszámlált,melyekbőlhadosztályokfelállítását
tervezték.

A3.vonalidősebbtart.évfolyamokbólállott,melyekszintén60
zlj.-ttettekki.

Ezenfelülanépfelkelésa18—20.évés46—50.évközöttiévfolya-
mokatfoglaltamagába.

A világháborúkitörésekortehátkb.15szerbgy.ho.-alkellett
számolni.

Ezenkívülmégegylov.ho.képezteasereglovasságot.

5.MONTENEGRÓ.
Amontenegróihadseregtulajdonképenmilíciavolt,melyazország

összes18.és62.évközöttifegyverfoghatóférfiaitegyesítette.Kétrészre
tagozódott:aműködőhadseregreésennektartalékára.

Ahaderő4gyaloghadosztálytalkotott,melyekösszesen11dan-
dárbólállottak.Egydandár3—7zlj.-ból,egyfelderítőszakaszból,
egygp.osztagbólà4gp.egy4lövegeshegyiütegbőlésegyutász
szakaszbólállott.Ezenfelülmindenhadosztálynálho.tüzérséggyanánt
mégegyhegyiágyúsegytáb.ágyúséstáb.tarackosütegvoltbeosztva.
Egyhadosztály12—17zlj.-ból,6ütegbőlés3gp.osztagbólállott.

Azegyesállamokhaderejénekismertetéseutánfelemlítemmégaz
összeshadviselőállamokhaderejénekkölcsönöserőviszonyait,amint
azok1914.júliusvégénállottak.
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Fentiekbőllátjuk,hogyaháborúkitörésekorakölcsönöserő-
viszonyokerősenaközpontihatalmakhátrányáraalakultakéshacsupán
anyerserőtvennénktekintetbe,amonachiaésNémetországhadveze-
tőségénekaháborútmárannakkitörésekorelveszettnekkellettvolna
tekinteni.Haazonbanvégigtekintünkavilágtörténelelem háborúin,azt
látjuk,hogyagyőzelmetnem mindigaszámbelifölénybiztosította,
sőtigengyakrannagytúlerejűhadseregekdöntővereségetszenvedtek
aszámbanugyankisebb,deerkölcsierőkbennagyobb,jobbankiképzett,
kiválóvezetőkalattállóhadseregektől.

A központihatalmakvezetőiigazságosügyükbeéshadseregeik
belsőértékébevetettbizodalommalnyúltakafegyverutánéshaahá-
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borútnemissikerültgyőzelmesenbefejezniök,csupánazanyagierő-
forrásokkimerüléseésnemahadseregbelsőértékénekmegsemmisülése
késztetteőketaharcabbahagyására.

III.AZÉSZAKKELETIHADSZÍNTÉRRÖVID
FÖLDRAJZIJELLEMZÉSE.

JelenismertetésbencsupánahadszíntérnekaKárpátokvonulatától
északraésészakkeletreelterülőrészeitjellemezem,mertaháborúelső
időszakábancsakezekarészekjöttektekintetbe.

Említettterületlényegébenabbankülönbözikmásnyugateurópai
hadszinterektől,hogyóriásiméretekkelbír,adélirészektőleltekintve
csekélymagasságkülönbségekkelrendelkezik,talajaáltalábanigenter-
mékeny,népsűrűségeennekdacáracsekély,segélyforrásaitöbbnyire
hiányzanak,közlekedésiviszonyaisajátságosak,vízfolyásaitöbbnyire
mocsarasak,éghajlataszárazföldi,aterepfödözethelyenkintnagykiter-
jedésűerdőkbőláll,útjainakjárhatóságajobbanmintbárholazévszakés
időjárástólfügg.

1.Domborzativiszonyok.
AKárpátokvonulatátólészakraésdélreelterülőországrészekfő

jellegzetességeacsekélymagasságkülönbségésazegyformaság.Még
leginkábbamélyenbevágottfolyókpartjaintalálunkkülönbözőmagas-
ságúvonulatokra,melyeknekkatonaiszempontbólnagyjelentőségükvan.

AzegyhangúságotcsupánazOlkuszi,Kielcei,Kremeniec-i,Dub-
noi-hegyvidékekszakítjákmeg,melyekazonbankevésbbéjárhatók.

Azáttekinthetőségmagaslatipontokhiányábannagyobbterületek
fölöttkorlátolt,különösenaVisztulamentén,aholasokerdőparcella
mégjobbanakadályozzaezt.Ennekfolytánatájékozódásaterepegy-
hangúságaésjellegtelenségefolytántöbbnyirenehéz.

A nagykiterjedésűsíkságokonátfolyóhatalmasvizekalapos
mélyedésekbengyakrankiöntenek,minekfolytáningoványosmellékta-
lajukvan.Ilyenterületekgyakranmocsarakkáválnak,vagytöbbékevésbbé
mocsaraserdőkomplexumokatképeznek.A mélyedésekköztelterülő
felföldekezzelszembengyakranszárazak,sőtnéhavízszegények(Po-
dolia,Bessarabia).Jellegzetestulajdonságaikfolytánezekahadviselésre
legalkalmasabbterületek.

AKárpátokdomborzatiésútviszonyaikfolytánbizonyosmérték-
benhegyifelszereléstkivannak.

Általábanvéveahadszíntérdomborzativiszonyai— aKárpátokfő-
vonulatátóleltekintve,nem gyakorolnakbefolyástahaderőkszervezé-
séreésazokhadműveletialkalmazására.

2.Talajviszonyok.

Ahadszíntértalajanagyrészthomok,agyagésfeketeföldbőláll.
Tisztahomok— gyakranmintingoványokésmocsarakaltalaja— több-
nyireaVisztula mentén,Bug-Styrfolyókmélyedéseiben ésaPolesie
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területéntalálható.Agyagostalajleginkábbamagasabbanfekvőterüle-
tekenfordulelö,mígfeketeföldfőkéntKeletgaliciábanésDélnyugatorosz-
országbantalálható.Akőzetekhiányamiattgyakranszükségesahábo-
rúsépítményeknélafaalkalmazása,azonbanegyesterületek(Podolia)
ebbenishiánytszenvednek.Atalajmineműségeazidőjárássalegyetem-
benjelentékenybefolyástgyakorolajárhatóságra.Főlegafeketeföld-
delborítottterületekesősidőjáráseseténigennehezenjárhatók.Száraz
időjárásmellettatermészetesutakjóljárhatók,azonbannagypor-
képződésselkellszámolni.

Hasonlóazagyagosterület,mígahomokostalajjárhatóságaaz
időjárástólmégalegkevésbbéfügg.

A nagykiterjedésűingoványosterületekmárcius-októberközött
nehezenjárhatók,míganyárvégénésatélihónapokban— eltekintve
nagyhavazásoktólésolvadásoktól—inkábbjárhatókkáválnak.

Fentiekbőlkövetkezik,hogyazutakrólvalóletérés,valamintater-
mészetesutakhasználata,inkábbmintbármelymáshadszíntérenazév-
szaktólésazidőjárástólfügg.Acsapatokmozgása,acsináltutakról
valóletérésesetén,azévnagyrészébennehéz,csupánnyáridején
kedvezőbbekaviszonyok.Ilyenterületekenazelőnyomulásnagynehéz-
ségekbeütközikésannaklassúságávalszámolnikell.

3.Atalajfedezet.

A talajfedezetáltalábanvéveszorosösszefüggésbenvanatalaj
mineműségével.Azagyagésfeketeföldtöbbnyiretermékenyszántóföld,
kevéserdővel,mígamegművelésrekevésbbéalkalmashomokosterüle-
tekésavizenyőstalajtöbbnyirenagykiterjedésűerdőségekkelvannak
borítva(Polesie,Visztulamente,San-Visztulaszöglet,Bug-Styrmedence,
TanewRegio).Ahegyesterületekenazagyagostalajtisnagykiterjedésű
erdőségekfedik.

Azoroszerdőségektöbbnyireigensűrűek,aljfásak,mocsarasakés
ezértnehezenjárhatók.Ahadműveletekelbírálásánáleztakörülményt
tekintetbekellvennünk.

4.Folyóvizek.

Akeletgaliciaiésdélnyugatoroszországifolyókfelsőfolyásukban
rendszerintszéles,lapos,gyakranmocsarasvölgyeketalkotnak,számos
duzzasztotttóval,mígközépsőésalsófolyásuktöbbnyirerendkívül
kanyargós,igenmagas,meredek,gyakranszikláspartokkal,rendszerint
szárazvölgytalppal.Azakadályjellegettöbbnyirenemavízmennyiség,
hanem avölgyalakulatszabjameg.Afolyókonvalóátkelésgyakran
nehéz,mertameredekpartokvagyamocsarashelyekahídveréstrend-
kívülmegnehezítik,melykörülményavédőelőnyéreszolgál.Ezta
körülményttekintetbekellvennünka3.osztrák-magyarhadseregvázo-
landóhadműveleteinél.

Természetesenazidőjárásésazévszakisnagybanbefolyásolják
ezenfolyókakadályjellegét,mígaVisztula,Bug,Dniester,Sanakadály
jellegeazidőjárástólfüggetlenülismegvan.
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5.Úthálózat.
Szilárdkőzetekhiányafolytánamesterségeséstermészetesutak

köztikülönbség,különösenrosszidőjáráseseténrendkívülszembeötlő.
Agalciaiúthálózatáltalábanvévejobbmintazoroszországi,külö-

nösenaműutakésországutakszilárdan-épültek,mígatermészetesutak
nagyonalávannakvetveazidőjárásingadozásainakésgyakranmajdnem
járhatatlanokkáválnak.

Avázolandóhadműveletekretekintetbejövőoroszországirészépí-
tettutakbanrendkívülszegény,anagykiterjedésűmocsarasterületek
éssűrűerdőkfolytánazelőnyomulásnagynehézségekbeütközik.Ater-
mészetesutakonépülthidaktöbbnyiremegbízhatatlanokvagyegészen
hiányzanak.

Fentiekbőlkövetkezik,hogyahadseregekelőnyomulásacsakmér-
sékeltmenetteljesítményeketmutathatfel,különösenhatekintetbevesz-
szük,hogyaháborúelejénahadseregvonatrendkívülnagyterjedelmű
voltésacsapatokellátásafőlegazutánszállításravoltalapítva.

6.Éghajlatésegészségügyiviszonyok.

A megbeszélendőeseményekszempontjábólcsupánanyárjön
tekintetbe.Ezalegalkalmasabbidőszakazegészterületenésaleg-
kevesebbbefolyássalvanahadmŰveletekre.

ÚgyKeletgaliciában,mintahatárosoroszországiterületekena
szárazföldiéghajlatazuralkodó,melynekfőjellegzetességeanagyhő-
mérsékletiingadozásokbanvan.Anappalrendkívülmeleg,mígazéj-
szakaazerőskisugárzáskövetkeztébenannálhidegebb.

Azivóvízsokhelyenrossz,minekfolytánagyomorésbélbeteg-
ségek(vérhas,typhus,cholera)eléggyakoriak.

7.Elhelyezésiviszonyok.

Agalíciaiésoroszországihelységektöbbnyireszétszórt,fábólvagy
vályogbólkészültépületekbőlállanak,rendkívülpiszkosak,minekkövet-
keztébenazelhelyezésiviszonyokkevésbbékedvezőknekmondhatók.
Avárosokbárinkábbkőbőlépültek,azuralkodószennyfolytánegész-
ségtelenek.A legjobbelhelyezésanagyszámúúrilakban,majorbanés
vendégfogadóbantalálható.Ezenkívülfőleganémettelepesekáltallakott
helységeknyújtanakkedvezőelhelyezést.

Szilárdépítményekhiányafolytánahelységektűzveszélyesvoltuk-
nálfogva,védelemrekevésbbéalkalmasak.

8.Segélyforrások.

Avázolandóhadműveletekahadszíntérsegélyforrásainakkihasz-
nálásatekintetébenalegkedvezőbbidőszakraestek.Bárazelőbbiekben
említettterületterményeinekmennyiségenem állottaránybanaföld
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termőképességével,mégisazelsőhónapokraelegendőmennyiségűélelem-
mellehetettszámolni.

Amintsajáttapasztalatainkbóltudjuk,ennekdacáraacsapatok
ellátásamégisnagynehézségekbeütközött,minekokaegyrészta
mozgóháborúgyorshelyváltoztatásaiban,másrésztacsapatoknaka
helyszínenvalóbeszerzésterénmutatkozótapasztalatlanságábanleli
magyarázatát.

Azévszaktóleltekintvehúsrabármikor,kenyérmagvakraésló-
tápraazévfelébenlehetettszámítani.Ezenkívülalóállománynagysága
folytánlovakésahozzájukszükségesjárművekiskellőszámban
voltakbiztosíthatók.

Iparianyagokbanavázoltterületáltalábanszegény.Galíciában
abőrésapetroleumképezteafőiparicikkeket.

FentiekfolytánésazOroszországbavezető,csatlakozóvasutak
hiányakövetkeztébenazosztrák-magyarhadseregellátásafőkéntaz
utánszállításravoltalapítva,minekkövetkezményeahadseregvonat
nagymérvűkiterjedésevolt.

Egyébkéntazországteljesítőképességétlebecsültük,mertGalícia
mégaháborúnegyedikévébenisképesvoltahadseregrészbeniel-
látására,csakfelkelletttudnikutatniakészleteket.

Azosztrák-magyarhadvezetőségisarraazálláspontrahelyez-
kedett,hogyahadseregellátásanagyrésztazutánszállításútjánbonyo-
líthatóle,miértisúgyahadosztályok,mintahadtestekvonatát
túlságosbőkezűenszervezte.

Ennekkövetkezményevolt,hogyegyho.mélységéremenet-
oszlopban— elővédetbeleértve— 20km.-tszámítottak,mígaszerve-
zetszerűhárom ho.-bólállóhadtestegymenetvonalonhaladóoszlop-
hossza100km.-ttettvolnaki.

Elképzelhetjükilyenoszlophosszmellettanapimenetteljesítmény
csekélységétésarengetegsúrlódást,amitfőlegasoknehézjárműből
állóvonatidézettelő.

9.Vasutak.

A hadműveletekretekintetbejövőterületvasutakbanáltalában
szegény.Kelet-nyugatiiránybanGalíciánátfutóvasútcsupánkettővan:
aKároly-LajosvasútKrakó—Lemberg—Podwoloczyska(elágazással
Brodyfelé)ésaKárpátokészakilábainálhaladó,azonbannem egy-
formateljesítőképességűSaybusch—Neu-Sandec—Sanok—Sambor—Stryj—
Stanislau—Kolomea—Czernowitz-otösszekötővasút.

MagyarországbólaKárpátokonátafelvonulásiterületrenégy
vasútvonalvezetett,melyekazonbanmindnagyemelkedésekkelbiró
hegyivasutak.

Azoroszhatárontúlvalóelőnyomulástmegnehezítetteaza
körülmény,hogySzczakowa(Krakótólnyugatra)Brodyköztegyetlen
vasútvonalsemvezetettátOroszországba.

Avasutakbővebbméltatásárólmégafelvonulásnálleszszó.
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10.Lakosság.

Mégnéhányszóvalmegkellemlékeznem ahadműveletiterület
lakosairólis.

GalíciaközépsőésnyugatirészétvalamintaBugtólnyugatraeső
területetfőkéntlengyeleklakják,mígKeletgalicialakosainakzömétaz
oroszokkalrokonukránokteszikki.Előbbiekmagatartásátilletőlegúgy
azosztrák-magyar,mintanémethadvezetőségsajátérdekünkbenmeg-
lehetősvérmesreményekettáplált,melyekazonbannemváltakvalóra.
A lengyeleknélinkábbbizonyospassivresistenciavoltészlelhetőa
központihatalmakkalszembensmagatartásukaz„interduoslitigantes“
elvétlátszottkövetni,melyvégeredménybenszámukrabeisvált.

Akeletgaliciaiukránokegyrészeaszövetségesekhezhűnekmutat-
kozott(ukránlegio)azonbannagyrészeafajrokonságésaguruló
rubelhatásakövetkeztébenegyévtizedekrevisszamenőcéltudatospro-
pagandafolyományakéntinkábbahatalmasOroszbirodalom érdekeit
ígyekezettelőmozdítani,melynekránknézvehátrányoskövetkezményeit
ahadműveletekalattvoltalkalmunkérezni.

Azemlítettkétnépfajonkívülfőleg,avárosoklakosságánakjó
részétakeletizsidóságtetteki,melynekmagatartásamintmindenütt,
ittismegbízhatatlanvolt.

A szétszórtanélőnémettelepesekalegmegbízhatóbbréteget
képviseltékéshelységeikelhelyezéstekintetébenismesszeatöbbiek
fölöttállottak.

IV.MOZGÓSÍTÁSÉSFELVONULÁS.

1.Ausztria—Magyarország.

1914.július23-ánátnyújtottákSzerbiánakazosztrák-magyarulti-
mátumot,melyaválaszra48óraihatáridőtadott.KözbenSzerbiajúlius
24-én23h30'-korelrendelteamozgósítást.Mivelaszerbválasza
monarchiaultimátumáranem voltkielégítő,azosztrák-magyarkövet
július25-én19h15'-korelhagytaBelgrádot.Ugyanezennapon21h
23'-koramonarchiaiselrendeltearészlegesmozgósítást,melya„B“
(Balkán)háborútvontamagaután.Azelsőmozgósításinapotjúlius
28-banállapítottákmeg.Ezzelamonarchiahadvezetőségetulajdon-
képen3napotvesztettSzerbiávalszemben,melykörülményahad-
műveletekfolyamánishátrányosanéreztettehatását.

Arészlegesmozgósításnál8hadtestetmozgósítottak.(III,IV.,VIL,
VIII.,IX.,XIII,XV.,XVI.)Aszándékazvolt,hogyaszerbiaihadszín-
térreegyszerreannyierőtvessenek,amennyiképeslegyenaszerbhad-
seregetalegrövidebbidőnbelüldöntőenmegverniésezáltalamonarchia
prestige-étisemelni.

MiközbenaSzerbiaellenielőkészületekfolytak,adiplomáciasem
maradttétlenésegymástértékazegyesállamokjegyzékváltásai,hogy
aháborútamonarchiaésSzerbiaterületérelokalizálják.

Nem célom ittazegészdiplomáciaiakciótbehatóanismertetni,
hanem főlegakatonaieseményekettárgyalni.Csupánannyitjegyzek
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megapolitikaitárgyalásokból,amennyiakatonaieseményekmegérté-
séhezokvetlenülszükséges.

Mialattamonarchiahadvezetőségeazonvolt,hogyaSzerbiával
felmerültkonfliktustlehetőleggyorsanésmáshatalmakbeavatkozása
nélkülintézzeel,Oroszországmagatartása— melynagyhatalommagát
aszlávnépekoltalmazójánaktekintette— mindinkábbfenyegetőbbévált.
Okulhozvafelamonarchiahaderejefelénekmozgósítását,— melyaz
orosztényezőkszerintSzerbiamegsemmisítéséhezvezetettvolna,— oly
katonaiintézkedésekettett,melyekamonarchiaOroszországgalhatáros
területeitveszélyeztették.

Conradtábornagynak,amonarchiavoltvezérkarafőnökénekemlék-
irataiszerinthadvezetőségünkcéljaazvolt,hogyakétesetleghárom
arcvonalonvívandóháborútlehetőlegelkerülje.— Ennekdacáramár
békébenmegtörténtekazelőkészületekarranézveis,haesetlegegy-
szerrekétvagyhárom hatalommalkeveredünkháborúba.— Arraaz
esetre,hacsupánSzerbiávalkellháborútviselnünk,7hdt.és3lov.
ho.-nakaSzáva,DrinaésAldunamenténvalófelvonulásavétetett
tervbe,míghaegyszerreOroszországgalisháborúbakeveredtünkvolna,
csupán3hdt.és2lov.ho.maradhatottvolnaSzerbiaellen,mígaz
erőkzöménekOroszországellenkellettfelvonulniuk.

Ahadvezetőségnekeztazelhatározásáttermészetesencsakhelye-
selhetjük,mertafőellenségazoroszháborúkitörésénekpillanatábannem
Szerbia,hanemOroszországlett.Hogyavalóságbanazerőelosztásnem
akonkrétháborúselőkészületeknekmegfelelővolt,nemConradtábor-
nagyonmúlott.Politikaiintrikák,sőtaLegfelsőbbhelyrőlkiadottren-
delkezésekishozzájárultakahhoz,hogyavalóságbanSzerbiaellenfelvo-
nultatotterőkjóvalnagyobbakvoltak,mintaháborúselőkészületekben,a
SzerbiaésOroszországellenegyidejűlegviselendőháborúesetéreszánták.

Ittkénytelenvagyokmegjegyezni,hogyaSzerbiaelleniháború
semvoltmegfelelőenelőkészítve.Atrónörököspármeggyilkolásaésaz
oszt.—magy.ultimátumátadásaközöttmajdnemegyhónapteltel,anél-
kül,hogyezalattbármineműkatonaiintézkedésektörténtekvolna.Ha
márszándékunkvoltSzerbiávalegyszersmindenkorraleszámolni,akkor
eztelőiskellettvolnaarendelkezésreállóegyhónapalatt,megfelelő
katonaiintézkedésekkelkészítenünk.Ennekazazeredményelehetettvol-
na,hogyamozgósításelrendeléseutánnéhánynapraSzerbiárahatal-
mascsapástmérhetünk,melyvalószínűlegnem tévesztettevolnael
hatásátOroszországraésazententetöbbiállamairasem.Ehelyetta
mozgósításelrendeléseésaszerbiaihadműveletekmegkezdéseközt
(VIII.12.)majdnemháromhétteltel,mialattaszerbekidőtnyertek,
hogyaharcrafölkészüljenek.

HadvezetőségünkszámításaszerintOroszországgalszembenvaló
helyzetünket,legkésőbbaSzerbiaellenimozgósítás5.napjáigtisztázni
kellett,hacsaknem akartukaSzerbiaellenifelvonulástmegzavarni.
Conrademlékirataiszerintezvoltavégsőhatáridő,ameddigarészle-
gesmozgósításalkalmávalSzerbiaellenmozgósítotterőkfelvonulását
mégavasútiszállításokzöménekmegkezdéseelőttfellehetetttartani,
hogyazonhadtestek,melyeknekáltalánosmozgósításeseténOroszor-
szágellenkellettfelvonulniuk,egyenesenazÉ.K.hadszíntérreirányít-
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hatóklegyenek.*Amennyibenazáltalánosmozgósításelrendeléseké-
sőbbiidőpontraesett,arészlegesmozgósításalkalmávalmozgósított
összeserőknekelsősorbanaszerbhadszíntérenkellettfelvonulniuk,
mivelavasútiszállításokmárkezdetüketvettékésezekmegállítása,
illetvevisszafordításaOroszországfeléazegészfelvonulásrendjétfel-
borítottavolna.EgyébkéntConradszerintazOroszországfelévivő
összesvasútivonalaktelevoltakamáreredetilegGalíciábanfelvonuló
szállítmányokkal,tehátezeknekafelvonulásikörletbenvalóbeérkezése
előttazeredetilegSzerbiaellenszánt2.hadseregcsapataiúgysemlettek
volnaelszállíthatok.

Kénytelenleszekmajdezzelatárggyalbővebbenfoglalkozni,mert
ezrendkívülikihatássalvoltafelvonulásidőtartamáraésazelsőhad-
műveletekre.Egyelőreafelvonulástmagátésannakelőzményeitismer-
tetem.

Amozgósítássimaésgyorslefolyásátólfüggafelvonulásrend-
szeresvégrehajtásaésahadműveletekidejekoránvalómegkezdése.Mi
ebbenatekintetbenmeglehetőshátrányoshelyzetbenvoltunk,mertmint
márakölcsönöserőviszonyokcímalattismertetettfejezetbenkifejtettem,
békeállományunkjelentékenyenalattamaradtalegtöbbállam békeállo-
mányának.Ennekkövetkeztébenahadiállományeléréséhezsokkaltöbb
tart.sőtpóttartalékosévfolyamravoltszükségünk,mintmásállamok
hadseregeinek,mitermészetszerűlegamozgósításvégrehajtásátlassúbbá
ésnehézkesebbétette,mintmásállamokban.Büszkeséggelvegyesöröm-
melkellazonbanmegállapítanunkmost,többmint10évvelaháború
kitöréseután,hogytartalékosaink,póttartalékosainkésnépfelkelőinka
legnagyobbkészséggelésalegrövidebbidőalatttettekelegetbevonulási
kötelezettségüknek,miáltalamozgósításvégrehajtásátrendkívülmeg-
könnyítették.

Amozgósításgyorséssimalefolyásatehátelősegítetteafelvo-
nulástervszerűlebonyolítását.

Időközbenapolitikaihelyzetmindinkábbkiélesedett.Aközponti
hatalmakésazententeköztijegyzékváltásokpositiveredményrenem
vezettek,sőtOroszországmagatartásanapról-naprafenyegetőbbévált,
melyajúlius29.-énnyíltanelrendeltoroszrészlegesmozgósítássala
monarchiátközvetlenülfenyegette.Eztkövetteajúlius30.-ánelrendelt
oroszáltalánosmozgósítás,melynemhagyottkétségetOroszországigazi
szándékaifelől.Ennekdacáraamonarchiaintézőköreimindeddignem
tartottákszükségesnekazáltalánosmozgósítástelrendelni— holott
Oroszországtitokbanmárelőbbmozgósításielőkészületekettett— ami
mindenesetrebékésszándékukatbizonyítja.Midőnazonbanamárhóna-
pokkalazelőtttartottoroszpróbamozgósítások,létszámfelemelésekésaz
ennektetejébeelrendeltáltalánosmozgósításamonarchialétalapjátfenye-
gették,politikaivezetőségünksem térhetettkiazultimaratioelőlés
július31.-én12h23'-korkénytelenvoltazáltalánosmozgósítástelren-
delni.ÉrthetetlenmódonazOroszországgalszembennyíltanszenvedett
24órásveszteségdacáraisazelsőmozgósításinapotaugusztus4.-ben

*Conrad:IV.kötet132—137oldal.
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állapítottákmeg,mígOroszországbanamozgósításkezdetemárajúlius
30.-ról31.-reesőéjfélbenállapíttatottmeg.*EzzelOroszországgal
szemben,melyamárelőbbelrendeltrészlegesmozgósításfolytánvelünk
szembenúgyiselőnybenvolt,legalábbnégynapiveszteségetszenvedtünk,
melyakésőbbihadműveleteknél— amintlátnifogjuk— megboszulta
magát.

Az1.számúmellékletamonarchiahaderejénekelosztásáttünteti
fel,melybőlahadsereg,hadtest,gyalogéslovashadosztályparancsnok-
ságokvalamintanépfelkelőésmenetdandárokbékeelhelyezésekivehető.
Megnehezítetteamozgósítástésfelvonulástazis,hogysokho.béke-
hadrendjenemegyezettaháborúshadrenddel,minekfolytánakötelékek
ide-odatologatásaváltszükségessé.

Bárazáltalánosmozgósításelrendelésearészlegesmozgósításnál
mintvégsőhatáridőmegállapított5.mozgósításinapnálelőbba4.
mozgósításinapontörtént,acsupán„B“háborúesetérekiszemelterők
adélihadszíntérenmégisfelvonultak,csakaz1.és11.lov.ho.-tirá-
nyítottákközvetlenülOroszországellen.EkkéntaIV.VII.ésIX.hdt.-ekből
álló2.hds.,melynekorosz-szerbháborúeseténazészakkeletihadszin-
térrekellettvolnajutni,előszöraSzáva—Dunamenténvonultfel,minek
azlettakövetkezménye,hogyezeknekazerőkneknagyrészeaSzerbia
ellenielsőharcokbakeveredettsezekacsapatokcsakhosszashuza-vona
után,jelentékenyveszteségekáránésanélkül,hogyadélihadszíntéren
jelentőseredménytértekvolnael,elkésveérkeztekbeGalíciába,hola
helyzetveszélyesvoltamiattegyenkintkellettőketharcbavenni.

Anélkül,hogyhadvezetőségünkintézkedéseitkritizálnióhajtanám,
megkellállapitanom,hogya2.hadseregnekaszerbhadszíntérrevaló
leszállításakevésbbévoltcélszerű,miveltudottdolog,havalamely
parancsnokságazarcvonalközelébenjelentékenyerőkottlétérőltájékozva
van,— habárazoknincsenekisnekialárendelve— mégismindentel
fogkövetni,hogyezenerőkfelettaparancsnokolásjogátmegszerezze
ésazokatnagyobbsikerelérésérealkalmazza,esetlegsajátfelelősségére
isharcbavesse.SajnosezazesetittisbekövetkezettPotiorektábor-
szernagyrészéről,kiminta6.hds.parancsnokaegyúttalabalkánhad-
erőkfelettiparancsnoksággalismegvoltbízva.Ennekkövetkezménye
volt,hogya2.hds.csapatai— melyeknekmielőbbazoroszharctéren
lettvolnaahelyük— aSabackörülisúlyosharcokbanjelentékeny
veszteségeketszenvedtekésazOroszországellenihadműveletekhezel-
késveésrészletekbenérkeztekbe.

Haazonbanhadvezetőségünk— dacáraazOroszországelleni
háborúkitörésének— a2.hadseregetelőszörmégisaSzerbiaellen
vonultattafel,cészerűbblettvolnaezenhadseregteljeserejénekbeve-
tésévelSzerbiáragyorséshatalmascsapástmérniésazemlítetthárom
hadtestetcsupánennekmegtörténtévelazoroszhadszíntérreszállítani.

*Conrad:AusmeinerDienstzeitcíműművénekIV.kötet302.oldalánazzal
indokoljaezt,hogyaSzerbiaellenimozdonyésvagonszükségletkövetkeztében
voltakkénytelenekelsőmozgósításinapgyanántaug.4.-étmeghatározni.Vélemé-
nyem szerinteznem fogadhatóelfenntartásnélkül,merthiszenhaSzerbiaés
Oroszországellenegyidejűlegrendeltükvolnaelamozgósítást,akkoriskellett
volnaOroszországellenmegfelelőmennyiségűszállítóeszközrőlgondoskodni.
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ígySzerbiahaderejétegyelőrevalószínűlegkikapcsolhattukvolnaa
számításbólésazottaddiglekötötthaderőnkzömétazoroszokellen
vethettükvolna.Ennekelmulasztásafolytánsem aszerbekellennem
tudtunkeredménytelérni,semazittlekötötterőkkelGalíciábanidejében
felvonulni.

MielőttazOroszországellenifelvonulástrészletesenismertetném,
megkellemlékeznemaközpontihatalmakOroszországellenihaditer-
véről,merthiszenezképezteafelvonulásalapját.

Aháborútmegelőzőlegazosztrák-magyarvezérkarésanémetnagy-
vezérkarközöttaháborúsvezetéstekintetébenkötöttmegállapodások
nemvoltak,hanemmindkétféltöbbé-kevésbbészabadkezetbiztosított
magának.

Eztsemtekinthetjükelfogadhatónak,mertilyszorosszövetségben
levőállamoknál,mintamonarchiaésanémetbirodalomvoltak,szüsé-
geslettvolnaolyélet-halálküzdelembekövetkeztére,melyreazelőjelek
folytánszámítanilehetett,konkrétformábafoglaltírásbelimegállapodá-
sokkalúgyahaditerveket,mintazegészháborústénykedéstkötelező
módonprecizírozni.CsupánConradtbk.ésMoltkevezér-ezredes,a
németnagyvezérkarfőnökefolytattakegymássalaközösvezetéstilletőleg
levelezést,melyekazonbankonkrétéskötelezőmegállapodásoknaknem
tekinthetők.

Azigaz,hogyilyenmegállapodásokazentente-nálsem voltak,
azonbanannálszükségesebblettvolnaaközpontihatalmaknál,hogy
azententeszámbelitúlsúlyátésazolaszokmegbízhatatlanságátlegalább
némiképenkiegyenlítsük.

Akétvezérkarfőnökeköztimegbeszélésekalapjátolyhaditerv
képezte,melyszerintanémethaderőkzömeFranciaországellenvonul
felésazOlaszországrészérőlküldendő3hdt.és2lov.ho.-alegye-
tembenadöntéstanyugatihadszíntérenmielőbbelőidézi.Ennekmeg-
felelőenanémetekOroszországellencsupán12—14gy.ho.-tszándé-
koztakKelet-PoroszországbanésegyLandwehrhdt.-etporoszSziléziá-
banfelvonultatni.Anémetnagyvezérkarszámításaszerinthathéttela
háborúkitöréseutánafranciákellenihadműveleteknekannyiraelőre
kellettjutniok,hogyanémethadseregzömeakeletihadszíntérrevet-
hetőlettvolna,hogyazOroszországellenihadműveletekteljeserővel
megindíthatoklegyenek.Anémethaderőkzöménekanyugatihadszinté-
renvalólekötöttségéig,tehátkörülbelől6—7hétigazosztrák-magyar
haderőkrehárultafeladatazorosztúlerőelőnyomulásátfeltartóztatni
ésmegakadályozni,hogyeztömegeivelanémetbirodalom szíveellen
fordulhasson.

Tehátanémethadseregmagatartásaszabtamegtulajdonképen
amonarchiahaderejénekmagatartásátésehhezkellettigazodniami
haditervünknek.A fentieketvévealapul,arraakövetkeztetésrekell
jutnunk,hogyamicélunkegyelőrecsupánahalogatóharclehetettés
döntőhadműveletekbenemvoltszabadbocsátkoznunkanémethaderők
zöménekbeérkezteelőtt.Vizsgáljukmegkissé,miképlettvolnaeza
célelérhető.

AmonarchiarészérőlmintfelvonulásiterületcsupánGalíciajöhe-
tettszámításba,melynekföldrajzifekvéseOroszországgalszembenmeg-
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lehetőshátrányosvolt.HahadseregünkzömeKelet-Galiciábanvonulfel,
azonveszélynekteszikimagát,hogyegyLublin—Cholm területéből
aVisztulajobbpartjándélfeléirányítottelg.lökésbaloldalátéshátát
találja,nyugatfeléirányulóösszeköttetéseitelvágjaésaKárpátokba
szorítja,miáltalazutPoroszsziléziaésBerlinfeléazoroszokrészére
szabaddálesz.

HahadseregünkKözép-Galíciában,aSan-Dniestervonalmögött
vonulfel,kevésbbéteszikimagátellenségesátkaroltatásnak,azonban
ajobbszárnynakannálnagyobbutatkellmegtenniazellenségig,ha
aztmegakarjatámadni,miáltalazidőtnyer,hogyafelvonulásátnyu-
godtanbefejezzeéshadműveleteitmegkezdje.

Varsó—Iwangorod területébőlKrakó feléirányítottellenséges
offenzívakevésbbélátszottvalószínűnek,mivelaVisztulátólnyugatra
esőoroszterületföldrajzihelyzeteviszontKelet-Poroszországgalszem-
benvoltkedvezőtlen,amennyibenegyonnanaNarewenátSiedlecfelé
irányulónémettámadásazoroszokelőretörésétoldalbafoghattavolna.

Hátrábbesővonalonvégrehajtottfelvonulásmáraligjöhetettszá-
mításba,mertezzelGalícianagyrészétátengedtükvolnaazellenségnek
ésahegyvidékbőlvalókibontakozásnagynehézségekkeljártvolna.

Fentieshetőségekettekintetbevéve,milyenlehetetthadvezetőségünk
hadműveleticéljaafelvonuláselőkészítésénél?Célszerűéslehetséges
lettvolna-eazoroszokelőnyomulásáttisztavédelemmelfeltartóztatni,
vagyüdvösebbnekmutatkozott-einkábbatámadástválasztani?Védő-
álláselfoglalásaeseténakezdeményezéstmáreleveazellenségneken-
gedtükvolnaát,melyekkéntátkaroltavolnafelállításunkegyik,vagy
mindkétszárnyát,vagypedigerejénekegyrészévellekötöttevolnaa
monarchiamintegy40hadosztálynyierejétslegalább40—50ho.-al
Németországellenfordulhatottvolna.Hogyakezdeményezéstmegő-
rizzükésazelg.erőkzömétmagunkravonjuk,célszerűbbnekéshatá-
sosabbnaklátszottatámadás,annálinkábbis,hogyezáltalazellensé-
getgyülekezésébenmegzavarjukésrészeithaderejénekteljesöszponto-
sitásaelőttmegverjük.Csakígynyerhettünkidőtazoroszokkalszemben
ésbiztosíthattukNémetországhátátazonidőpontig,mígadöntésnyu-
gatonmegtörténik,ésaközpontihatalmakteljeserejükkelOroszország
ellenfordulhatnak.Magátólértetődőazonban,hogydöntőhadművele-
tekbenem lettvolnaszabadbocsákoznunk,kivévehaerrekülönösen
kedvezőalkalom nyílik.Azorosztámadáspassivbevárásávalidőtés
alkalmatadtunkvolnaazelg.-nek,hogytömegeitháborítatlanulfelvo-
nultassaéstúlsúlyávalagyonnyomjonbennünketmielőttanémethad-
erőkzömenyugatonadöntéstelőidézi.

Mivelazoroszfelvonulásmielőbbitámadássalvalómegzavarása
célszerűneklátszott,felmerültazafontoskérdés,kilátásunkvolt-earra,
hogyfelvonulásunkbefejezésévelésahadműveletekmegkezdésévelaz
oroszokatmegelőzhetjük?Erreakésőbbifejtegetésekadjákmega
választ.

Miutánmegállapítottukatámadáscélszerűségét,vizsgáljukmeg,
mikéntkellettvolnaatámadássúlyátésirányátmegszabni,hogyaz
ellenségetmielőbbésalegérzékenyebbhelyéntaláljuk.
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EgyStanislau—LembergterületébőlProskurow—Równofeléirányuló
sajátoffenzíva,azelőreláthatólagKelet-Galíciakörülfelvonulóorosz
erőkdéliszárnyátésközepéttalálja.Atámadásicélsajáthadseregünk
felvonulásiterületétől9—10napimenetrefekszik,tehátazelőnyomulási
időalattazoroszokfelvonulásukatszinténbefejezhetikéstámadásunkat
fölkészültenfogadhatjákvagypedigkeletiiránybatérhetnekki.Ha
azonbanahadseregjobbszárnyatovábbkeletre,aSereth-Bugvonal
mögöttvonulfel,azellenségtőlvalótávolság5—6napimenetrecsökken.
Minélinkábbtörelőreahadseregkeletfelé,baloldalaannálnyíltabb
ésvédtelenebblesz,balszárnyánakbiztosításáraerősenlépcsőzötttar-
talékokatkellvisszahagyni,viszontazelőreláthatólagLublin—Cholmterü-
letébenfelvonulóellenségeserőktámadócsoportunkbaloldalábatörhet-
nek,abalszárnyatvisszaszorítvaoldalbaéshátbafoghatják,minek
esetlegkatastropháliskövetkezményeilehetnek.Abalszárnynakvéde-
lemmelvalóbiztosításaaföldrajziviszonyokésavédővonalhosszu-
ságafolytánrendkívülkedvezőtlen.

Támadásunkmagahadászatitekintetbenkedvezőneknem mond-
ható,mertazellenségérzékenyrészeitnem találja,sőtazellenség
előretörőjobbszárnyunkatdélrőlirányítotttartalékaivaloldalbakaphatja,
miértisitterősenlépcsőzötttartalékokravanszükség.

A középből,Lemberg-JaroslauvonalábólKowelfeléirányított
sajátoffensivahasonlókörülményekretaláltvolna,mintazelőbbi,sőt
kétoldaliátkarolásveszélyénektettevolnakitámadócsoportunkat.

ViszontszorosanaVisztulamenténerősbalszárnnyalLublin—
Cholm-rairányítottelőretörés,azellenünkfelvonulóellenségeshadsere-
gekjobbszárnyáttalálhatta,aztaVisztulátólelszoríthattaésígylehe-
tőségetnyújtottazellenségesjobbszárnyátkarolására.A támadási
célsajátfelvonulásikörletünktőlcsupánnégy-ötnapimenetrefekszik,
tehátinkábbfenállalehetőség,hogyazezenterületenfelvonulóellen-
ségeserőketméggyülekezésükközbenlephetjükmeg,miáltalazellen-
ségetjobbszárnyánakvisszavételérevagyidőtrablóerőeltolásokrakény-
szerithetjük.Tekintetbevéveamonarchiavasúthálózatát,erőinkzöme
ezenaterületenvonulhatottfellegelőbb,tehátleghamarábbjutottabba
ahelyzetbe,hogynagyerőkkelazellenségretörjön.A felsoroltakon
kívülezazirányvoltalegalkalmasabb,hogyaKeletporoszországban
felvonulónémeterőkkelegyüttműködjünk,melyeknekaNarewenáta
Visztulátólkeletreirányulóoffensivája,aVarsó—Lublin—Cholmterüle-
tébenlévőoroszerőkátkarolásafolytánazokatérzékenyentalálhatta
volna.

Természetesenabalszárnyrólkiindulóoffenzívánaknemlettvolna
szabadkiindulásihelyétőltúlmesszetávoznia,hanem Lublin—Cholm
vonalábanmegkellettvolnaállani,mertellenkezőesetbenazittelőre-
törőerőkjobbszárnyajutveszélybe.ALemberg—Stanislaukörletében
felvonulóerőkrepedigazonfeladathárultvolna,hogyaVisztula
menténelőretörőfőerőkjobboldalátaRowno—Tarnopolonátirá-
nyulóesetlegesellenségestámadássalszembenbiztosítsák.

Amonarchiahadvezetőségeabalszárnyoffenzívájamellettdöntött
ésafelvonulástezenelhatározásraalapítvahajtottavégre.
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AzOroszországellenfelvonulthadseregekhadrendjéta2.sz.
melléklet,afelvonulástmagáta3.sz.mellékletmutatja.

Haahadrendetmegnézzükabbólaztlátjuk,hogyazOrosz-
országelleniháborúrakijelölthaderőkegyrészemégaszerbhadszín-
téren,egymásikrészepedigvasútiszállításalattvolt.Augusztus20-án,
mikorraahds.főpságahadműveletekmegkezdéséttervbevette,hiányzott
mégnyolcgyaloghadosztály,egylovashadosztály,ötnépfelkelő
dandárésnyolcmenetdandár,vagyisazösszerónékkb.egyötödrésze.

Azészakihadseregösszlétszáma,amégaszerbhadszíntérenés
aszállításalattlévőerőkbetudásával76672zászlóaljat,385lovas
századotés362ütegettettki.Ebbőlazonbancsupán52PAzlj.volt
elsővonalbelialakulat,mígafennmaradórész(24574zlj.)népfelkelő
ésmenetalakulásokbólállott,tehátagyalogságlétszámánakkb.egy
harmadasokkalkisebbharcértéketképviselt,mintazelsővonalbelikét
harmadrész.Eztahadműveletekelbírálásánálszinténtekintetbekellvennünk.

IdekellmégszámítanunkaWoyrschtb.parságaalattálló
poroszLdw.hadtestetis,melyCzestochowa—Kalisználvonultfelés34
zlj.-ból,12lov.szd.-bólés12ütegbőlállott.

Feltűnő atüzérség gyengesége.Haazütegek összlétszámát
vesszük,aztlátjuk,hogytöbbmintkétzlj.-raesikegyüteg,amia
modernharckövetelményekettekintveteljesenelégtelen.Különösena
népfelkelőésmenetalakulásokatláttákelnagyongyengéntüzérséggel,
mertegyesdandárokcsupánegyüteggelrendelkeztek,sőtamenet-
dandároknakegyáltalábannem volttüzérségük.Ezekettehátönállóan
alkalmazninem lehetett,különbeneredetilegnem isezvoltacéljuk,
hanemaveszteségekpótlásáraszolgáltak.Csupánakényszerűségvitte
ráhadvezetőségünket,hogymenetalakulásokatisazelsővonalbaállítson.

Mégegyérdekesdologtűnikszemünkbeahadrendből.Hameg-
nézzükamagasabbparancsnokokneveit,azttapasztaljuk,hogymagyar
csakelvétveakadköztük,ellenbenacsehekannálnagyobbszámban
szerepelnek.Azthiszemehheznemkellbővebbkommentár.

Miutánahadrendetalaposvizsgálatnakvetettükalá,vessünkegy
pillantástafelvonulásivázlatrais,hogyatanulságokatebbőlisleszűrjük.

Azelsőpillanatraszembetűnik,hogyafelvonulthadseregkét
csoportbóláll:egykeletigyengébbrészből,melynagykiterjedésbenszét-
szórtanvonultfel,megegynyugatiösszpontosítotterősebbrészből,melynek
baloldalátéshátátegynépfelkelőalakulásokbóléslovasságbólálló
hadtesterejűcsoportbiztosítja.Haakiterjedéseketvesszük,azttapasz-
taljuk,hogyakeletirész(Kövesshds.csoportés3hds.)szélességelég-
vonalban—haaCzernowitzésZaleszezikykinélállóbiztosítórészeketnem
számítjukbe— 140Km.-t,mélysége50—60Km.-tteszki.Tehátaz
erőknekelőrevalóösszpontosításakb.3napimenetet,mígazegyik
szárnyfelévalóösszevonás7—8napimenetetigényel.Tekintve,hogy
akéthadseregahadműveletekmegkezdésekorcsupánnégyhadtestből
állt,helyzetétbizonytalannakéserőtlennekkellmondanunk,merta
csoportosításbólaszándéknem vehetőki,holottmindenhadműve-
letnekezképeziazalapját.Hatekintetbevesszük,hogya2.hds.-nek
azöme(IV.VII.hdt.20.h.gy.ho.38.h.gy.ho.40.102.103.népf.
ddr.7.12.menetddr.)mégaszerbhadszíntérenilletvevasútiszállítás
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alattvoltésa3.hds.-bőlméga23.h.gy.ho.,a41.h.gy.ho.
részei,valaminta97.népf.ddr.,a23.és41.menetddr.-okhiány-
zottak,alegjobbakaratmellettsemmondhatjuk,hogyazészakihad-
seregkeleticsoportjaaug.20-ánhadműveletekrekészenvolt.

Hamagátafelvonulásiterületetnézzük,aztlátjuk,hogyajobb
szárnytúlságosanhátulvan.Eredetilegafelvonulásiterületsokkalelőbbre,
aStrypa—Bug mögöttvolt,midőn azonban Romániamagatartása
bizonytalannáváltConradafelvonulásiterületetaDniestrmögéhelyezte.

Ezekutánnézzükanyugaticsoportot.Ittkifejezésrejuttatva
látjukaztaszándékot,hogyerősbalszárnnyalmielőbbészakvagy
északkeletfelélehessenelőretörni.Ahéthdt.-bőlállóbalszárnycsoport
(4.és1.hds.)kiterjedésemindössze110Km ezenkívülbaloldalátés
hátátegyerőscsoportbiztosítja,melynekfeladataVarsó—Iwangoród
területébőlvalóesetlegesellenségeselőretörésekelhárításavolt.

Haacsoportosítástvizsgáljuk,azttapasztaljuk,hogyazerőka
kéthadseregarcvonalánmeglehetősegyenletesenvoltakelosztva.Már
előbbkifejtettem,hogylegcélszerűbbnekmutatkozottbalszárnnyala
VisztulamenténLublin—Cholmfeléelőretörni,ehhezazonbanszükséges
lettvolna,hogyatámadássúlyátabalszárnyrategyük,tehátaz
erőketennekmegfelelőencsoportosítsuk.Az1.hds.-etjobbanabal
szárnyfelékellettvolnacsoportosítani,sőtcélszerűlettvolnaahad-
seregetmégegyhdt.-elmegerősíteni,melyhdt.abalszárnymögött
2lépcsőbennyomultvolnaelő.

A felvonulásáltalánosképetehátaztabenyomástkelti,hogy
támadáserősbalszárnnyal,mígajobbszárnyszándékoltalkalmazása
acsoportosításbólnemjutkifejezésre.

Hafeltesszük,hogyazoroszhadseregerősebbcsoportjánaka
VisztulaésaBug között,Lublin—Krasnostaw—Cholm területében
kellettfelvonulnia,célszerűneklátszotteztazellenségescsoportot
mielőbbmegrohanni,hogyméglehetőlegazoroszfelvonulásbefejezése
előttérzékenycsapástlehessenrámérni.Atámadóerőkbalszárnyaa
Kummerhds.csoportésaWoyrschféleLdw.hdt.általkellőleg
biztosítvavolt.

A határkonfigurációjaésazoroszvasúthálózattekintetbevétele
mellettazzalkellettszámolni,hogyazelőbbinkívülegyerőselg.had-
seregvalószínűlegRówno—Dubno—LuckkörnyékéntovábbáProskurow
ésaDniesterköztfogfelvonulni.Haazészakfelétámadó1.és4.hds.
jobboldalátkellőképenbiztosítaniakartukazészakkeletéskeletfelől
előnyomulóelg.oszlopokkalszembenmielőbbmegfelelőerőtkellettalkal-
maznunk.Tekintvea2.és3.hds.gyengevoltátéserőikneknagyszét-
tagoltságát,valamintafelvonulóoroszhadseregeknagytávolságát(lásd
25.oldal8.bekezdését)akeleticsoportoffensivfellépésételkellejtenünk.
Ezmárazonokbólisszükséges,mertaholtámadunkerősnekkell
lennünk,márpedigegyformánerősekmindenüttnem lehetünk.Még
egyfontoskörülményszólatámadásellen.Minéljobbaneltávolodika
K.felétámadó2.és3.hds.Lembergtől,annálnagyobbleszahézag
közteésa4.hds.közt,melyhézagbaazelg.könnyenbenyomulhats
egyikvagymásikvagymindkéthadseregethátbatámadhatja(hadműve-
letiáttörés).Ezek után megállapíthatjuk,hogya2.és3.hds.-neka
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védekezéslettvolnaafeladata,melyazonban,nemzárjakiazt,hogya
kéthadsereg,vagyezekegyikekedvezőalkalommaltámadásbane
menjenát.

Nézzükmost,hollehetettvolnamegfelelővédőállástelfoglalnunk,
hogyezáltalazelőnyomulóelg.oszlopokatminélkisebbkiterjedésben
kelljenfeltartóztatniésemellettazészakfelétámadó4.hds.jobboldalát
minéltovábbtudjukbiztosítani.Utóbbikövetelménynekelegetteszünk,
haazelfoglalandóvédőállástlehetőlegmesszeelől,keletfeléválasszuk.
Viszonttúlmessziresemmehetünkelőre,merteztegyrésztmegnehezíti
azegyeshadtestekszétszórtsága,másrészttekintetbekellvennünk,hogy
minéltovábbmegyünkkeletfelé,annálnagyobbkiterjedéstkellfel-
vennünkésaszárnyakannálkönnyebbenkerülhetőkmeg.

Fentieketszemelőtttartva,állapítsukmegafelveendővédőállást
ésabbanazerőkcsoportosítását.Ezlegjobbana4.sz.mellékletből
tűnikki.Mivela.márfelvonultnégyhdt.(III.XI.XII.XIV.)egycélra
alkalmaztatik,célszerűezeketegyparancsnokságalárendelni(ezkülönben
aug.23-ánténylegmegtörtént).Akiszemeltvédőállásaug.25.26-ig
elfoglalhatólettvolna.Amintlátjukmárittishátrányosajobbszárny
nagyterületenvalófelvonulása,merthaaIII.ésXIV.hdt.-etvasúton
jobbanelőreszállítjuk,avédőálláselfoglalásamárkét-háromnappalelőbb
megtörténhetikésígyaberendezkedésretöbbidőjut.

Báravédőálláskiterjedésekb.120km minekfolytánegyhad-
osztályra10-12km kiterjedésesik,mégisremélhetőlettvolna,hogy
egyilyenelőreszemrevételezettéslegalábbnémiképenberendezettvédő-
állásbanazoroszoktámadásáthosszabbideigfeltudtukvolnatartóztatni.
MivelaDniesterhídfők(Zeleszczyki,Nizniów,Maryampol,Halicz)saját
kézbenvoltak,a2.hds.beérkezőhadtesteitaDniesterenátoffenzív
módonlehetettvolnaalkalmazni,miáltalazelg.déliszárnyaátkarolható
lettvolna.

Miutánaharccéljaidőnyerésvolt,elérhettükvolnaazellenség
huzamosabbideigvalófeltartóztatását.

Ahadműveletekmielőbbimegkezdéseésakadálynélkülifolytatása
afelvonulássimaésgyorslefolyásátólfüggött.Vizsgáljukmegmosta
felvonulásvégrehajtásátésnézzükmegnemlehetettvolna-eazthamarább
befejezni,miáltaltermészetszerűlegahadműveletekiselőbbmegkezd-
hetőklettekvolna.Sőtezkellett,hogyképezzeatámadásraalapított
haditervalapját.

Haaz5.mellékletbenfeltüntetettfelvonulásitérképetmegnézzük,
aztlátjuk,hogyamonarchiabelterületéről7átfutóvasútivonalvezetett
afelvonulásiterületre.Itttermészetesencsakazonvasútivonalakat
vehetjükafelvonulástekintetébenszámításba,melyekazegészterületen
átfutottakilletveegyesrészekbőlkombinálhatókvoltak.Szorosanvéve
tulajdonképencsak6vonalrólbeszélhetünk,mertazV.ésVI.számú
felvonulásivonalakBudapesttőlCsapigegyvágányonfutottak,tehát
ezekteljesítőképességevégeredménybencsupánegyvonalénaktekinthető.
AzonkívülaII.számúvonalTarnówtólkezdveazI.számúvonallal
együtthaladt,tehátaszállítmányokatittvagykikellettrakni,vagypedig
onnétLembergigavonalteljesítőképességeafelérecsökkent.AIII.és
IV.számúvonalak,bárBudapesttőlMiskolczigegyüttfutottak,azonban
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ateljesítőképességezáltalnem csökkent,mertMiskolcztólkezdvea
Mezőlaborc—Lupkowonátvezetőkétvágányúvonalteherbírásakisebb,
mintaBudapest—miskolcidarabon.

VII.sz.vonalnapi15száztengelyesvonat.
Nézzükmostegyenkintazegyesvonalakteljesítőképességétés

aténylegszállítottszállítmányokat.
AzI.sz.vonalravoltakutalva:
azI.II.ésrészbenaVIII.ésIX.hdt.-ekcsapatai;ezösszesen

kitesz9gy.ho.-t,2lov.ho.-t,5népf.ddr.-tés3menetddr.-t.Egygyalog
hadosztályszükségletét30száztengelyesvonatnakegylovashadosztályét
kb.úgyanannyinak,egynépf.ddr.-ét15-nek,egymenetddr.-ét8-nak
számítva,azösszszükségletkereken430száztengelyesvonatotteszki.*
Ehhezhozzákellszámitanunkahds.főparság,az1.és4.hds.pság,az
I.ésII.hdt.pság,valamintahadseregéshadtestközvetlenekszállít-
mányait.Ezekösszesenkb.45száztengelyesszállítmányttesznekki.
Haeztazelőbbiösszeghezhozzáadjuk,475száztengelyesvonatotkapunk.
AzI.sz.vonalnapiteljesítménye50száztengelyesvonat,melyből
azonbankétvonatotlekellszámítanunkpostaésszénszállításra,marad
napi48vonat.Ezzelaszállítmányok10—12napalattlebonyolíthatók
voltak.

Azegyesfegyvernemekmenetkészültségiidejeamozgósításielő-
munkálatokbanakövetkezőképenvoltmegszabva:

Gyalogság:
Aközöshadseregnéllegkésőbba7.mozgósításinap,
honvédségnéla8.
osztrákLandwehrnél4—6.
menetalakulások10.
népf.alakulások14.nap

Alovasságnál:
közöshadsereg3.nap,
honvédség6—10.nap,
Landwehr10.nap,
magy.népf.35.nap.

Tüzérségnéláltalábanagysághozhasonlóan,csupánalovagló
tüzérségnekkellettmáraz5.mozgósításinaponmenetkészenlennie.

AzOroszországellenimozgósításelsőnapjának,minttudjuk,
augusztus4-étjelöltékmeg.Mivelazonbanamozgósításiparancs

*Ebbenaszámbancsakacsapatokésintézetekfoglaltatnakbenn,asereg-
vonatcsakafelvonulásikörletbencsatlakozott.



29

márjúlius31-énkiadatott,addigsemtöltöttékcsapatainkazidőttét-
lenül,hanem készültekamielőbbiindulásra.ígyvoltlehetséges,
hogyazelsőfelvonulásiszállítmányokmáraug.6-ánelindulhattak.

Haaz1.mozgósításinapotaug.l-retettékvolna,alovasság
szállításamáraug.3-án,mígagyságéstüzérségzöménekszállí-
tásaaug.6.és7-énkezdetétvehettevolna.Ekkéntaug.15—16-iga
szállításokazI.vonalon(amenetidőbeszámításával)befejezhetők
lettekvolna.

Ehhezakövetkezőrövidszámításszolgáljonalapul:
Atávolságokazalábbiak:
Krakkó—Jaroslau200km,
Olmütz—Jaroslau440km,
Leitmeritz—Jaroslau720km.
Tekintve,hogyittelsőrendűkétvágányúvonalrólvanszó,a

vonatok30percesidőközökbenindíthatók.Ígyanapiteljesítmény
48száztengelyesvonat.A szállítmányoksebességeóránkintleg-
alább30km-nekvehető,tehátamenetidő:

Krakkó—Jaroslau(Rozwadów)7óra,
Olmütz—Jaroslau15óra,
Leitmeritz—Jaroslau24óra.
A kirakásafelvonulásikörletben nehézségekkelnem járha-

tott,mert100 tengelyesszerelvények számáravaló rakodók már
békébenelővoltakkészítveésamozgósításalatttökéletesítve.En-
nekfolytánaszállítmányokalegrövidebbidőalatt,gyság1/2 óra,
lov.éstüzérség3/4óraalattkirakhattak.Eztehátaszállítássimale-
bonyolításátnemhátráltathatta.

NézzükmostaII.vonalat,melyneknapiteljesítőképességemár
csak 15 száztengelyesvonatvolt.Ezen avonalon szállították a
3.hds.pságot,azV.hdt.pságot,a14.,33.és37.gy.ho-okat,a
2.lov.ho-t,a100.népf.ésaz5.menetddr.-t.Ezekszállítmányai-
nakösszegekereken165száztengelyesvonatotteszki.Haanapi
teljesítményt 13 vonatban számítjuk, a szállítás végrehajtására
14—15napotkellvennünk.Aszállításkezdeténekaug.3-átvéve,a
forgalom amenetidő beszámításávalaug.17—18-ralebonyolítható
lettvolna.

AIII.sz.vonalonaVI.hdt.pság,15.,27.,39.gy.ho.,5.lov.
no.,97.,101.népf.ddr.,6.m.-ddr.ésesetlegazV.hdt.egyesrészei
kerültekelszállításra.Ezekszállítmányainakösszege190száztenge-
lyesvonatottettki.Napiteljesítmény13száztengelyes,menetidő
rövid,tehátaszállítás14—15napalatt,azazaug.17-iglebonyolít-
hatólettvolna.

A IV.sz.vonalonaXIV.hdt.pság.,3.,8.,44.,41.gy.ho.,
88.tiroliországoslövészddr.,108.népf.ddr.,a4.és14.m.-ddr.
alakulásaitkellettszállítani.A szállítmányok összegekereken 200
száztengelyEs.

Ezvoltamonarchialeghosszabbszállításivonala.
Linz—Lemberg980km,
Innsbruck—Lemberg1320km,
Bozen—Lemberg1440km.
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A menetsebességet— tekintve,hogyapályaegyrészehegyi
pálya—óránkintlegfeljebb25km-nekvehetjük.
Szállításiidő,tekintveanagytávolságot,2½—3nap.

A vonalteljesítőképessége napi28 vonat.Az elszállításhoz
szükségeslegfeljebb11—12nap,tehátbeérkezésaug.17—18-ig.

AzV.ésVI.sz.vonalakteljesítőképességeamárelőbbismer-
tetettokoknálfogvaegyvonalénakveendő.Ittelszállításravártak:
aIII.hdt.pság.,a6.,22.,28.,20.gy.ho.,az1.és11.lov.ho.,a
102.,105.népf.ddr.,3.és7.m.-ddr.,azazösszesenkb.240vonat.
Mivelaszállításiidőanagytávolságfolytánittiseléghosszú,az
összesszállítmányokbeérkeztévelaug.22-eelőttnem lehetettvolna
számolni.A III.ésIV.sz.vonalaknem lévénannyiramegterhelve,
aszállítmányokegyrészétezekenátlehetettvolnairányítani,úgy
hogyaszállításokaug.20-igazV.ésVI.sz.vonalakonisbefeje-
zéstnyerhettekvolna.

AVII.számúvonalrajutottaXII.hdt.pság,16.,35.,38.gy.
ho.,103.népf.ddr.,12.m.-ddr.A szállítmányokösszegekereken
140vonat.Napiteljesítőképesség13vonat,tehátszállításiidő12—13
nap,aszállítmányokaug.19—20-igbeérkezhettekvolnaafelvonu-
lásikörletbe.Amintlátjuk,azV.ésVI.sz.vonalakatezavonalis
részbentehermentesíthettevolna.A 20.honv.ho-tezenavonalonát
lehetettvolnairányítani,amintazavalóságbanténylegtörténtis.

Fentiekbenkifejtettem,hogyazegészfelvonulásaug.20-ig,
mígabalszárnyhadseregémáraug.17—18-igbefejezhetőlettvolna,
hogyahadműveletekmielőbbmegkezdhetőklegyenek.A valóság-
banafelvonulásjóvaltovábbtartott.*

Lássukezekutána2.hadseregalkalmazását.Aminttudjuk,a
2.hdâ.-nek egyidejű orosz-szerb háború esetén Galíciában kellett
felvonulnia.MivelazonbanaSzerbiaellenimozgósítástmárjúlius
25-énesteelrendeltékésegyelőrenem lehetetttudni,hogyOrosz-
országgalisháborúrakerül-easor,a2.hds.-nekatisztaΒ(Bal-
kán)háborúesetéreszólófelvonulásitervekszerint,aSzávaésaz
Aldunamenténkellettfelvonulnia.A Szerbiaellenivasútiszállítá-
sokjúlius30-ánéjjelkezdődtek.Július31-énelrendeltékazáltalá-
nos mozgósítást,tehát beállott az egyidejű orosz-szerb háború
esete,azzalakülönbséggel,hogyaSzerbiaelleniháború6nappal
előbb kezdődött,mint Oroszország ellen.Amint Oroszországgal

*ΕsorokÍrójaa38.honv.gy.ho.pságnálvoltbeosztvaamozgósításalkal-
mával.Aho.csapataiaug.17-énkezdtékmegavasútiszállítást,mígaho.pság
magaaug.19-énindultafelvonulásikörletbeés21-énreggelérkezettStanislauba.
Aho.utolsóharcolócsapataiaug.24-énreggelérkeztekbe,mikorisaho.már
menetbenvolt,hogyaKelet-Galíciábabetörtellenségetvisszaverje.A20.honv.ho.
mégcsakezutánérkezettbeStanislaukörnyékére.

A38.ho.pságszállításaKolozsvárrólStanislauramajdnemkétteljesnapot
vettigénybe,holottatávolságmindösszekb.500Km.Ezamenetidőóránkintkb.
12Km-essebességnekfelelmeg,melyegyfővonalonmégiskissékevés.Kine
emlékeznékazállomásokonórákhosszáigtartóálldogálásra,mikorsenkisem
tudta,mikorésmerreindulunk?

Aztmondjaegyközmondás:„Akiidőtnyer,életetnyer.“Sohaigazabbnem
voltezamondás,mintitt,holszázezrekésmilliókéletérőlvoltszó.
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háborúbakeveredtünk,afőellenségezésnem Szerbialett,merta
háborúsorsánaknem aszerbhegyekben,hanem agalíciaiésorosz-
országimezőkönkelletteldőlnie.Mármostvessükfelakérdést,cél-
szerűvolt-ea2.hds.-etelőbbaszerbhadszíntérreszállítani,majd
onnéthosszashuza-vonaéssúlyosharcokutánGalíciábaátdobni?

A Szerbiának szóló ultimátum,majd a részlegesmozgósítás
elrendeléseután a helyzetnapról-napra komolyabb lett,állandóan
érkeztekjelentésekatitkosoroszmozgósításokról,tehátmindenpil-
lanatbanvárhatóvoltazoroszbeavatkozás.Conradtábornagyem-
lékirataiban maga is Oroszországot nyilvánítja a főellenségnek,
melyellenazösszesnélkülözhetőerőketharcbakellettvetni,míg
Szerbiaellencsupánannyitlehetettvisszahagyni,amennyiazeset-
legesszerb betöréselhárítására szükségesnek mutatkozott.Sajnos,
avalóságbanenneképpenazellenkezőjetörtént,mertaSzerbiaellen
felvonultcsapatokamonarchiahaderejénekmajdnem afeléttették
ki.Ráadásulegyhiúésönzőhadvezérerőszakoskezdeményezésére
ittistámadtunk,holottitt,azoroszhadszíntérrelellentétben,ezegy-
általábannemvoltindokolható.

Dacára,hogyazOroszországelleniháborújúlius30-ánmára
levegőbenlógott(Oroszországmárekkorelisrendelteazáltalános
mozgósítást),a2.hds.szállítmányaimégismegindultakSzerbiafelé.
Azthiszem,célszerűbblettvolnaezeketaszállítmányokataBalkán
feléelsem indítani,hanem békeállomásaikon visszatartani,míg a
Galíciábavalószállításukmegkezdődhetik.Az1.lov.ho.-nakafele
útbanvoltmárSzerbiafelé,mikoraszállítmányokatmegállították
ésGalíciafeléátirányították.Haezittlehetségesvolt,améghátra-
lévőnéhányho.-nálisvégrelehetettvolnahajtani,mellyeltetemes
anyagmegtakarítástisérhettünkvolnael.

Conradidézettemlékirataibanaztmondja,hogyezencsapa-
tok felvonulásaOroszország ellen így sem szenvedettkésedelmet,
merthaegyenesenOroszországellenirányítjákőket,akkorsem ér-
kezhettekvolnabeelőbbafelvonulásikörletbe,minthaelőbbSzer-
biaellenvonulnakfelésonnétszállítjákőketGalíciába.Ezzelszem-
bentény,hogyaVII.hdt.aug.végén,aIV.hdt.pedigszeptember
elejénérkezettGalíciába,hogymégaszerencsétlenkimenetelűlem-
bergicsatábanrésztvegyen.

Mégittmegjegyzem,hogya2.hds.-enkívülaVIII.hdt.-nek
ésa40.honv.gy.ho.-nakisOroszországellenkellettvolnamenniök,
ezekazonbanvéglegesenaszerbhadszíntérenmaradtak.

Lássukmármost,hogyaIV.ésVII.hdt.mikorérkezhetett
volnabeGalíciába,hanem szállítják őketaszerb hadszíntérre.
Ezzelegyidejűlegelkerülhetőlettvolna,hogyezekacsapatoka
szerb harctéren súlyos harcokba keveredjenek és csak többszöri
parancs,megnézeteltérésekutánlehessenőketkivonni.

A 2.hds.-nek a Balkán hadszíntérre leszállítottcsapataia
2.hds.pságból,aIV.ésVII.hdt.pságból,a31.,32.,17.,34.és23.
gy.ho.-bólésa10.lov.ho.-bólállottak.Ezekszállítmányainakösz-
szegekereken220száztengelyesvonatotteszki.Haaztakartuk
volna,hogya2.hds.a4.sz.mellékletbenfeltüntetettalkalmazásba
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jusson,vagyisStanislaukörnyékénvonuljonfel,akkoraIV.,V.,VI.
ésVII.sz.felvonulásivonalaklettekvolnaigénybevehetők.Ezek
napiösszteljesítőképességea88.lapoldalonismertetettadatokalap-
ján54száztengelyesvonatottettki,azazelvbenaszállításkb.öt
nap alattlebonyolítható lettvolna.Mivelbizonyossúrlódásokkal
mindigszámolnikell,vegyünkmég20% plusthozzá,tehát6napi
szállításiidőt.Amintfentebbláttuk,az1—3.hadseregfelvonulásaa
rendelkezésreállóvasutakonaug.20-igteljesenlebonyolíthatólett
volna,teháta2.hds.aug.26-igafelvonulásikörletbebeérkezhetett
ésnem lettvolnaakadályaannak,hogya4.sz.vázlatbanmegjelölt
módonalkalmaztassák.

A 3.sz.mellékletbenfeltüntetettfelvonulásivázlatszerintaug.
20-igcsupánaz1.hds.fejeztebefelvonulását,míga4.és3.hds.
részei,valaminta2.hds.zömehiányoztak.Tehátelmondhatjuk,
hogyahadseregaug.21-énmégnem volthadműveletekrekész,ho-
lottnemlettvolnaakadályaannak,hogyténylegazlegyen.

Kénytelen voltam e tárggyalbővebben foglalkozni,mertki
akartam mutatni,hogyfelvonulásunknem voltelégalaposanelő-
készítveésidejébenvégrehajtva,melykörülményazegésznyári
hadjáratra,sőtakésőbbihadműveletekreiskároskihatássalvolt.

Ezzelrészbenmegfeleltem márarraakérdésreis,hogyafel-
vonulásbanésahadműveletekmegkezdésébenmegtudtukvolna-e
előzniazoroszokat,mertezafeltételképezteazegészhaditervalap-
ját.A feleletmásikrészeazoroszfelvonulástárgyalásánálkerül
sorra.

Moltke szerinta felvonulásnálelkövetetthibák gyakran az
egészhadjáratfolyamánsem küszöbölhetőkki.Sajnos,ezakijelen-
tés1914-benvalóravált.

Mostmégegyérdekesdolgotnem hagyhatokemlítésnélkül.
HamegnézzükaBalkánhaderőkbékeelhelyezését(a2.hds.-etis
beszámítva),aztlátjuk,hogyazokalegnagyobbrésztmagyarés
horvátcsapatokbólállottak.Mígabudapestiéstemesvárihadtestek-
heztartozó,asíkvidékenszületettésittnevelkedettfiainknaka
szerbhegyekbekellettvonulniok,addigcsodálatosképenagraziIII.
ésazinnsbruckiXIV.hdt.-eknekazAlpesekköztnevelkedettés
hegyifelszerelésselellátottcsapataitagalíciaimezőkreirányították.

Mielőttazoroszfelvonulásraáttérnék,rövidenmegkellmég
említenem anémetekfelvonulásátOroszországellen,mertezatár-
gyalandóeseményekkelösszefüggésbenvan.

AzolaszoksemlegességefolytánaFranciaországellenfelvo-
nulónémethaderőkdéliszárnyáraszánt3olaszhdt.és2lov.ho.
természetesen elmaradt.Ennek folytán a németek a Keletporosz-
országbaszánterőikbőlpótoltákahiányzóolaszcsapatokat,minek
folytán Keletporoszországban amegállapodásszerű 12—14 gy.ho.
helyettcsupána9ho.-bólálló8.hds.,aporosz-sziléziaihatáronpe-
digaWoyrsch-féleLandwehrhdt.vonultfel.Ennektermészetesen
azlettakövetkezménye,hogyazoroszokittnélkülözhetőerejüket
szinténellenünkirányították.
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2.Oroszország.

Aminttudjuk,azoroszbirodalom,mintaszlávnépekpatró-
nusaamagyar-osztrákultimátum átadásautánazonnalközbelépett
Szerbiaérdekében.Hogyamonarchiáranyomástgyakoroljon,akon-
fliktuselsőnapjátólkezdveháborúsintézkedéseketfoganatosítottés
július29-énreggelelrendeltearészlegesmozgósítást,melynégy
katonaikerületre(Kiew,Odessa,Moskwa,Kasan)terjedtkiés13
hadtestetfoglaltmagában.

A IV.fejezet1.pontjában elmondottakbóltudjuk,hogy a
monarchia részlegesmozgósításánál8 hdt.-etmozgósítottunk,me-
lyekegyikesefeküdtazoroszhatárközelében.Haarészlegesmoz-
gósításutánazonnalvagyehelyettrendeltükvolnaelazáltalános
mozgósítást,— leszámítvaaSzerbiaellenalkalmazandóerőket—
nem tudtunkvolna13hdt.-néltöbbetOroszországellenfelvonul-
tatni.EnnekdacáraOroszországnem elégedettmegarészlegesmoz-
mósítással,hanem márjúlius30-án18h-korelrendelteazáltalános
mozgósítást,amelyabirodalom egészhaderejérekiterjedt.A moz-
gósításkezdetejúlius31-n0óráraesett.Ezzelakockaelvoltvetve
ésnekünk,megNémetországnaksem maradtmáshátra,mintazál-
talánosmozgósítástelrendelni.

Oroszország hadműveleti terve tulajdonképen Németország
magatartásátólfüggött.Tudniillik,ha Németország Oroszországgal
és Franciaországgal egyidejűleg keveredik háborúba, haderejének
zömétvagy Oroszország ellen alkalmazza,míg Franciaország ellen
védekezésreszorul,vagypedigOroszországellencsakhaderejének
egykisrészéthagyjavissza,mígazömmelFranciaországellentá-
mad.Mindkétesetben számolnikellettorosz részrőlAusztria-Ma-
gyarország egészhaderejének (16 hdt.)vagy Szerbiabeavatkozása
eseténnagyrészének(12—13hdt.)harcbalépésével.Ezenmegfonto-
lásalapjánszületettmegOroszországbanazu.n.»A«(Austria)és
'»G«(Germania)haditerv.Az»A«haditervabbanazesetbenlépett
érvénybe,ha Németország haderejének zömétFranciaország ellen
alkalmazza,tehátOroszország ellen csak kisebb erőttud vissza-
hagyni.Ebbenazesetbenamonarchialettafőellenség,mellyelmi-
előbb lekellettszámolni,hogy azután teljeserővelNémetország
ellenlehessenfordulni.Mivelazonbanmáraháborúelőttiorosz-
franciamegbeszélések alattFranciaország nagy súlythelyezettrá,
hogy azoroszok minélelőbb ésminélnagyobb erővelbetörjenek
Németországba,— ezáltalafranciahadseregetanémetnyomásalól
mihamarabbmentesítendő— nemcsakamonarchia,hanem Német-
országellenitámadóhadműveleteketistervbekellettvenni.Ezta
céltszolgáltaOroszországnak aháborútmegelőző években végre-
hajtottnagyszabású vasútépítésimunkája,melynek segélyévelké-
pesnekkellettlennie,hogyfőlegabirodalom nyugatirészeibenel-
helyezetthadtesteit,melyektulajdonképenahadseregzöméttették
ki;mielőbbfelvonultathassasaközpontihatalmakraerőteljescsa-
pástmérhessen.Ezekhez a vasútépítésimunkálatokhoz Franciaor-

3
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szágszolgáltattaapénzt,melynekanémetekkelmegvívandónagy
harceseténagyorsoroszbeavatkozásfolytánkamatostulmegkel-
letttérülnie.

Azoroszhadseregnek37hdt.-et,kb.35.tart.ho-téskb.28lo-
vasho-tkitevőhaderejéből28hdt.,kb.31tart.ho.és31lov.ho.(az
űjfelállításokkalegyütt)márahadműveletek megkezdéséhezössz-
pontosíthatóvolt,mígafennmaradó9hdt.és4—5tart.ho.— me-
lyeknekahadszíntérrevalóvonásávalmárcsakaháborúelsőhónap-
jánakelteltévellehetettszámolni— mintegyafővezérségvégsőtar-
talékátképezte,melyetszükségszerintalkalmazhatott.

Fentimegfontolásalapjánazoroszvezérkarhadműveletiter-
veiszerintamonarchiahaderejének leküzdésére16 hdt.,míg az
előreláthatólagKeletporoszországbanfelvonuló3—6némethdt.meg-
verésére legalább 9 hdt.összevonása mutatkozottszükségesnek.A
fennmaradó3hdt.-nekésnéhánytart.ho.-nakazoroszfővárosbiz-
tosításáraésRomániamegfigyelésére,minttartaléknak kellettvisz-
szamaradnia.Azoroszhadvezetőségszámításaszerintígyiselérhető
volt,hogy— aszerbbeavatkozástfeltételezve— úgyamonarchia,
mintanémetekellenabsoluttúlerővellehessenfellépni.

A »Q«haditervazonafeltevésenalapult,hogyNémetország
előszörnem Franciaország,hanem Oroszországellenfordulhadere-
jénekzömével,mikorlegalább18némethadtestnekafellépésével
kellettszámolni.EbbenazesetbentermészetesenNémetországletta
főellenség,tehátazoroszhadvezetőség nézeteszerintazerőnek
nagyrészétezellenkellettalkalmazni,mígellenünkcsakgyengébb
haderőbiztosítottvolna.A tervszerintazoroszfelvonulástaz»A«
tervtől eltérőleg a Niémen—Brest-Litowsk—Rowno vonal mögött
kellettvolnavégrehajtaniéspedigkétseregcsoportban:aPolesie-
tőlészakraahaderőzöme.(kb.70%),mígattólD.akisebbrésze
(6.mell.).Tulajdonképenihadműveletiterv:halogató harc mind-
addig,mígazegészhaderő(azázsiaicsapatokis)beérkezik,azután
átmeneta támadásba,mikorra mára francia hadsereg megfelelő
előnyomulásávalislehetettszámolni.

Azoroszhadvezetőség első sorban azonban az»A« tervvel
foglalkozottésabékebelielőmunkálatokakkéntvoltakösszeállítva,
hogyaz»A«tervszerintifelvonulásihelyzetetmindentovábbipa-
rancsnélkülelkellettfoglalni,míga»Q«tervcsupánabbanazeset-
benhajtandóvégre,haerrekülönparancsotadnak.*

Mivelminketelsősorbanazokahadseregekérdekelnek,me-
lyekellenünkvonultakfelésharcoltak,főkéntezekkelfoglalkozom,
mígatöbbieketcsupánazérthetőségkedvéértemlítem meg.A mo-
narchia ellen alkalmazotterőketegy parancsnokság,a délnyugati
arcvonal,Iwanow tábornokpságaaláhelyezték.Egyébkéntrészle-
teketahadrendtartalmaz(7.mell.).Haeztmegnézzük,aztlátjuk,
hogyakétjobbszárnyhadsereg:(4.és5.)valamivelgyengébb,mint
abalszárny(3.és8.).Eznémilegmegfelelazoroszhadvezetőség
szándékának,mertafőtámadásta3.és8.hds.-nekkellettvégre-
hajtani.

*Daniloff:126.oldal.
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Haazoroszerőketösszehasonlítjuk amonarchiaGalíciában
felvonulterejével,aztlátjuk,hogya13osztrák-magyarhdt.-el16
oroszhadtestállottszemben.Igazugyan,hogyazosztrák-magyar
hdt.-ek3,mígazoroszhdt.-ekcsupánkéthadosztálybólállottak,
azonbanmajdnem mindenoroszhdt.-reegytart.ho.isjutott,melyek
kevéshíjján az első vonalbelihadosztályokkalegyenlő harcértéket
képviseltek.

Hadosztályokban kifejezve az egymássalszembenálló erőket,
amonarchiahadereje— beleszámítvaamégfelvonulásbanlévő,de
aug.20-igbenem érkezettmagasabbegységeket— 37½ gy.ho.-
ból,11lov.ho-ból,2népf.ho.-ból,13népf.ddr.-bólés14menetddr.-
bólállott,amiösszesen766½zlj.-at,385lov.századotés362üteget
tettki.Ezzelszembenazoroszhaderő33V2gy.ho.-t,13t.ho.-tés
18½ lov.ho.-tszámlált.Mivelazosztrák-magyarho.-k12—14zlj-
ból,mígazoroszho.-kmind16zlj-bólállottak,természetesenaz
1.vonalbelizíj-akszámaisjóvalnagyobbvolt,mintnálunk.A had-
seregösszesen744zlj-ból,540lov.szd-bólés350ütegbőlállt.

A zlj-akésütegekszámátvéve,azelsőpillanatraazosztrák-
magyarhadsereg erősebbnek tűnik fel,mintazorosz,csupán a
lovasságbangyengébb.Nem szabadazonbanelfelejtenünk,hogya
25.lapoldalonkifejtettekszerintcsupán521¼ elsővonalbelizlj-unk
voltazorosz744-elszemben,mertanépfelkelőésmenetalakulások
nem hasonlíthatókösszeazorosz1.vonalbeliéstart.alakulásokkal,
minekfolytánezeknagyrészenem isvettrésztazelsőtámadóhad-
műveletekben.Amintlátjuk,azoroszlovasságaszámarányttekintve
nagyfölénybenvoltamienkkelszemben.Azütegekbenrészünkről
mutatkozószámbelifölénycsupánlátszólagos,mertmígamiüte-
geink6lövegesekvoltak,addigazoroszütegek8lövegbőlállottak.

Ezenfelültekintetbekellmégvennünkaztafontostényt,hogy
afentihiányonfelülmégazosztrák-magyarhaderőkmintegyötöd-
részenem érkezettbeafelvonulásikörletbe,mikorazoroszoka
hadműveleteketmármegkezdték.

A németekellenfelvonultoroszhaderőtnem részletezem,en-
nekfelvonulásaa6.sz.mellékletbőlkivehető.

A monarchiaellenfelvonultatottnégyhadseregenkívül,Varsó
körülméga7gy.ho-bólés4½lov.ho-bólálló9.hds.gyülekezett,
melyszükségeseténellenünkvagyanémetekellenvoltalkalmazható.

Szent-PétervárésKronstadtbiztosításáraazoroszoka3hdt-
bőlés3tart.ho-bólálló6.hds.-etalkalmazták,mígRomániameg-
fígyelésérea4tart.ho-bólés1½lov.ho-bólálló7.hds.szolgált.

Mintmáremlítettem,azoroszhadműveletitervszerintelőször
amonarchiahaderejétkellettmegsemmisíteniésazutánteljeserő-
velPoroszszilézia,majd Berlin ellen fordulni.A monarchiaelleni
hadműveleteketbiztosítandóésafranciákkaltörténtmegállapodás-
nakelegetteendő,az1.és2.hds.-bőlállóseregcsoportnakmielőbb
Keletporoszországbakellettbetörnie,hogyaztaVisztuláigkézbe-
vegye.
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Amonarchiaellenihadműveletekcélja:
1.aGalíciábanállóosztrák-magyarhaderőmegsemmisítése,
2.Galíciabirtokbavételeés
3.aKárpátokonátvezetőátjárókkézbevételevolt.
A 2.és3.ponttulajdonképenaz1.pontbólfolyik,merthaaz

osztrák-magyarhaderő megsemmisítése sikerül,a többimárma-
gátóljön.

A monarchiahadseregétakkéntgondoltaazoroszhadvezető-
ségmegsemmisíteni,hogya3.és8.hds.Lembergenáttámad,míg
a4.és5.hds.-nekazafeladatjut,hogyazelg.Ny.iránybanvaló
visszavonulásátmegakadályozzák.Ε mellettaz 5.hds.-nek Brest-
Litowsk—Kobrin-tfeltétlenültartaniakell

Haa6.mellékletbenfeltüntetettfelvonulásivasutakatnézzük,
aztlátjuk,hogy8vasútivonalvezetettaGalíciátkörülvevőorosz
területre,* melyek közülnégy kétvágányú,négy pedig egy vágá-
nyavolt.·A nyolcvonalnapiteljesítőképességelegalább220száz-
tengelyesvonatratehető,mígamonarchiabelsejébőlGalíciábavivő
vasútivonalakcsupánnapi140vonatotszállíthattak.Ebbőllátjuk,
hogyazoroszhadsereg,melypusztánazlj-akszámátvévealapul,
tulajdonképen gyengébb volt az osztrák-magyar hadseregnél,fel-
vonulásátelőbbbefejezhette,mintmi.Ténylegazoroszhadműve-
letitervszerintafőtámadástintéző8.hadseregnekmára19.(aug.
18),míga3.hds.-neka20.(aug.19)mozgósításinaponmegkel-
lettkezdem azelőnyomulást,amivalóbanmegistörtént.A 4.és5.
hadseregnekpárnappalkésőbb,aug.23-ánkellettahadművelete-
ketmegkezdeni.

Lássuk ezek után a monarchia ellen végrehajtottfelvonulás
részleteit(8.melléklet)ésfoglalkozzunkazutánkisséennekabírá-
latával.

Előszörnézzük az általános nagy helyzetet.Az oroszoknak
tulajdonképenkétellenségellenkellettharcolniok:amonarchiaGa-
líciában felvonuló hadseregével és a németek kelet-poroszországi
haderejével. Az orosz számítás egész helyes volt, mikor azt
vettek alapul, hogy Ausztria—Magyarország szerb-orosz háború
esetén 12—13 hdt.-etvonultathatfelOroszország ellen.Szerintük
ennek a haderőnek Galíciában a Dniester—Trembowla—Zloczow—
Lemberg—Jaroslau területben, balszárny utóbbi városnál, kellett
felvonulnia.Az osztrák-magyarhadsereg megsemmisítéséreazoro-
szokelégségesnektartottak16hadtestet,mely3hadtestteltúlszár-
nyaltaamonarchiahaderejét.NémetországnakaKeletenalkalma-
zandóerejét3—6hdt.-rebecsülték,melyelégtágbecslésihatár.
Ezzelszemben szükségesnek tartották 9 hadtestharcbavetését,me-
lyeknekazvoltafeladatuk,hogyKelet-Poroszországotkeletrőlés
délrőlátkarolva,azottlévőnémethaderőtmegsemmisítsékésezt
azországrészt a Visztuláig kézbevegyék.Valóságbananémetek

* A Szt.Pétervár—Wilna—Varsó kétvágányú vasútvonalaKeletporosz-
országellenfelvonulócsapatokszállításáraszolgált.
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csupánnégyhadtesttel(összesen9hadosztállyal)vonultakfelKe-
let-Poroszországban,mellyelszemben az1.és2.oroszhadsereg
háromszorostúlerőtképviselt.A mégfennmaradó3hadtestetés7
tart.ho.-tafővárosnakelg.partraszállásikísérletekellenibiztosí-
tásáraésOláhországmegfígyelésérealkalmazták.

Röviden összefoglalva: főtámadás Ausztria—Magyarország
ellen,melléktámadásNémetországraésafővárosbiztosításáraerős
tartalékvisszatartása.

Fentiekbőlazonnalmegállapíthatjuk,hogyakivitelnem felel
megaszándéknak.Azerősebb,tehátveszélyesebbellenségellen
csupán9ho.-bólálló,mígagyengébb,tehátkevésbbéveszélyesel-
lenségellenháromszorostúlerő.Azoroszoktervükigazolásáraa
franciákkal történt megállapodásokra hivatkoznak,* mely szerint
kötelességtik volt,afranciahadseregettehermentesítendő,mielőbb
ésminélnagyobberőkkelNémetországbabetörni.Mármostaza
kérdés,nem sikerültvolna-einkábbFranciaországtehermentesítése,
haazoroszok velünk szemben jelentékeny túlerőtalkalmazva,a
monarchiahadseregétténylegmegsemmisítikésazutánteljesere-
jükkelNémetországellenfordulnak?Mertnehezentételezhetőfel,
hogyanémethadvezetőségarraahírre,hogyazosztrák-magyar
hadsereg megsemmisültés az orosz tömegek Németország felé
hömpölyögnek,a franciák ellenioffenzívátteljeserővelfolytatni
képcs.EzekszerintcélszerűbblettvolnaaKeletporoszországellen
alkamazotterőkneklegalábbafelétamonarchiaellenharcbavetni,
melyesetbenazoroszdélnyugatiarcvonalpság24—25gy.-hadosz-
tálynyitúlerővelrendelkezettvolna Galíciában.Keletporoszország
ellenmégmindigtúlerőmaradtvolnavissza,melylegalábbismeg
tudtavolnaakadályozni,hogyanémetekazellenünkharcolóhad-
seregekethátbatámadják,sőtazerőviszonyokszerinteztafela-
datáttámadólagismegoldhattavolna.3elsővonalbelihadtestés7
tartho.-nakkétesértékűbiztosításicélokravalóvisszatartásanagy
erőpazarlástjelentésilyenfényűzéstmégahatalmasoroszhadse-
regsem engedhetettmegmagának.Erreafeladatranépfelkelőala-
kulásokismegfeleltekvolna.Mennyivelhatásosabblettvolna,ha
azoroszhadvezetőségeztajelentékenyerőtGalíciábanalkalmazza!

Aholtámadniakarunk,sohasem lehetünk elég erősek,tehát
ottmindenrendelkezésreállóerőtharcbakellvetni.Ezenfontos
alapelvfigyelmenkívülhagyásávalazoroszokseholsem értekel
döntősikert.A monarchiahadseregétnem tudtákmegsemmisíteni,
akeletporoszországihadjárat— dacáraaháromszorostúlerőnek—
teljesvereséggelvégződöttésafranciahadseregtehermentesítése
csaknagyonkismérvbensikerült.

Haamonarchiaellenifelvonulástnézzük,aztlátjuk,hogya
Galíciakörülfelvonultnégyoroszhadseregerőelosztásamajdnem
egyforma.A szándékacsoportosításbólnem jutkifejezésre.Cso-
dálatosképenafőtámadóhadműveletetaközépenlévő3.hadsereg-

*Daniloff:„RusslandinWeltkriege“130.oldal.
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nekkellettvégrehajtani,mígatöbbihadseregeknekezttámogatniok
kellett.Azthiszem,sokkalnagyobberedményrevezetettvolna,ha
akétszárnyhadsereget— a4.-etésa8.-at— tartjákerősen,miaz
elérendő célt— azosztrák-magyarhadsereg megsemmisítését—
inkábbbiztosítottavolna,minta3.hds.Lembergreirányulótáma-
dása.Haa4.hadseregerősjobbszárnnyalaVisztulamenténdél
felétörelőre,a8.hadseregpedigerősbalszárnnyalaDniestrmen-
tén támad,hadászatiátkaroláskeletkezhetik,mely azosztrák-ma-
gyarhadseregekre tényleg megsemmisítő lehetettvolna.Ebben a
tekintetbenazoroszhadvezetőségsokkaljobbhelyzetbenvolt,mint
amiénk,mertmármagaagalíciaihatáralakulásaelőkészítetteaket-
tősátkarolást.Gondoljukcsakel,haaKeletporoszországellenfelvo-
nultatotterőfelétésabiztosításravisszatartotthadosztályokatilyen
módonalkalmazzák!EzenfelülmégottvoltaVarsókörülgyüle-
kező9.hadsereg,melynekaVisztulánátTarnow—Gorlice-reirá-
nyuló lökése az osztrák-magyarhadseregek helyzetétkatasztrofá-
lissátehettevolna.Ezzelszembennem lettvolnabaj,haazosztrák-
magyarhaderőneksikerülaz5.hadsereget,vagyméga3.hadsere-
getisvisszaszorítani;sőtezzelcsak rosszabodottvolnahelyzete,
mertszárnyaibekerítéseeseténannálkevésbbévonhattavolnaki
magátamegsemmisülésből.Hogyezazoroszhadseregneksikerült
volna-e,aztermészetesenkérdés,delegalábbiserrekellettvolna
törekednie.Mégaténylegharcbavetett16hadtestmellettis,első-
sorbana4.hadseregjobbszárnyátkellettvolnasokkaljobbanmeg-
erősíteni,hogy a Visztula mentén előretörve az osztrák-magyar
hadsereg balszárnyát átkarolja és azt természetes visszavonulási
vonalátólelvágja.A 9.hadseregnekaVisztulabalpartjánvalóelő-
nyomuláslettvolnaafeladata.ÚgylátszikazonbanLembergigen
nagyvonzerőtgyakoroltazoroszokra,pedigennekbirtoklásátnem
közvetlenülavárosellenirányulótámadásvolthivatvaeldönteni,
hanem az osztrák-magyarhadsereg felettigyőzelem,mely esetben
Lembergisazoroszokzsákmányáválettvolna.

Fentieketösszegezveaztlátjuk,hogyazoroszhaditervtulaj-
donképennegatívalapon— Németországmagatartásán— épültfel.
Szóvala kezdeményezés,mely minden nagystílű haditerv alapja,
hiányzott,Németországmagatartásátnem lehetettelőretudni,tehát
alaposan figyelemmelkellettkísérnia németországieseményeket,
hogyennekmegfelelőenlehessencselekedni.Ügylátszik,azoro-
szok nagyon bíztak kémhálózatukban,hogy idejében megtudják a
németekszándékátésennekmegfelelőencselekedjenek.Mitörtént
volnaazonbanakkor,haanémetekneksikerültervüketteljesentitok-
bantartaniésamegtévesztéseszközeitfelhasználva,haderejükzö-
mévelOroszországellenfordulnak?Képzeljükelaztazavartés
kapkodást,melyebbőlkeletkezik!

Miután a hadviselő felek felvonulásukatbefejezték,megkez-
dődtek ahadműveletek,melyek agalíciaiésoroszlengyelországi
nagy csatákhoz vezettek.Mielőttezek leírásába fognék,röviden
megkellemlékeznemafelderítésről.
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V.AHADÁSZATIFELDERÍTÉSÉSESEMÉNYEK
AHADMŰVELETEKMEGKEZDÉSÉIG.

A hadászatifelderítésvégrehajtásáraaháborúelejénelsősor-
banasereglovasságvolthivatott.A légifelderítésakkoribanmég
gyermekkorátélteésnem szolgáltathatottolyanadatokat,milyene-
ketalovasságifelderítéstőlvártak.Ε mellettrepülőkbenúgymi,
mintazoroszok,meglehetősszegényekvoltunk.

Azosztrák-magyarhadseregfőpságaug.15-retetteatávoli
felderítésmegkezdésétésaug.11-énadtakiazerrevonatkozóintéz-
kedéseket.Ezekszerint:

aKövesshadseregcsoportnakaDniestrésaZalosce—Szepe-
towkavonalköztiterületen,lovaszömökkelaTarnopol—Prosku-
row—Zmerinkavonaltóldélre;

a 3. hadseregnek ehhez csatlakozva, Rawa-Ruska—Grubie-
szówvonaláig;

a4.hds.-nekettőlnyugatraaWieprz-ig;
az1.hds.-nekaWieprzésVisztulaközt;
aKummerhadseregcsoportnak aVisztulátólÉ.Zarki—Iwan-

gorodvonaláigkellettfelderítenie.,
A felderítendősávszélességeaKövesshds.csoportnál160

km-ttettki.Erreaszélességreháromlov.ho.(1.,5.,8.)jutott,tehát
egyhadosztályratöbbmint50km kiterjedésesett,amielégsok.
Hogy a lovas zömöknek a Tarnopol—proskurowi vasútvonaltól
délreesőterületenkellettelőnyomulniuk,aztmutatja,hogyahds.
főpságnagyobbsúlythelyezetterreaterületre.Célszerűlettvolna
egylov.ho.-tettőlavonaltólészakraisalkalmazná,mertazorosz
3.hds.déliszárnyaittgyülekezett.

A3.hds,felderítésisávjaszintén160kmszélesvolt,melyrea
4.,11.és2.lov.ho.jutott.
Eléglettvolna,haa3.hds.csupánaBúgigderítfel.

A 4.hds.-nekkb.60km szélességbenkellettfelderítenie.Itt
azonbanegyelőrecsupána6.lov.ho.álltrendelkezésre.

Az1.hds.100kmszélessávjábana9.és3.lov.ho.derítettfel,
tehátegyhadosztályra50kmjutott.

A Kummercsoportfelderítésiterülete80km-ttettki,teháttúl
szélesnekmondható.

LegelőszöraKummerhds.csoporthozbeosztott7.lov.ho.
indítottamegatávolfelderítést,mertmáraug.6-ánátlépteKrakkó-
tólÉNY.azoroszhatártésOlkusz—Wolbrom-ranyomultelő.Aug.
19-igaho.-nakAnnopol—JosefowköztaVisztulátkellettelérnie.

Azaug.15-én megindítottlovasságitávolfelderítésáltalában
nem sokeredménnyeljárt.Lovashadosztályainktöbbnyirealigju-
tottakahatárontúl,mertmindenütterősellenségesellenállásraüt-
köztek,melyetcsekélytűzerejükésaháborúelőttikiképzésimód-
szerszerintnem tudtakleküzdeni.Azoroszoknagysúlythelyeztek
felvonulásuk leplezésére,melyetgyalogsággalés tüzérséggelmeg-
erősítettlovassággalhajtottak végre.Azellenségesleplező oszta-
goktöbbnyiremárelőkészített,megerősítettállásbanvártáklovas-
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Ságunkat,melyahősies,azonbancéltalanlovasrohamokáránter-
mészetesennem tudtaezeketaleplezőállásokatáttörni,hogyazok
mögébetekinthessen.

Aug.17-énahds.főpságelerendelte,hogyalovaszömökKa-
mienec— Podolski—Kupie—Kupie—Radziwilow— Poryck— Zamosc
—Krasnik—Josefow vonalán túlnenyomuljanak elő.Ezzelvaló-
színűlegazvoltacélja,hogyalovasságotkíméljeéselszigeteltve-
reségneknetegyeki.

Így azonban természetesen a földifelderítésesetleg várható
eredményérőlislemondott.

Egyúttalazonban megállapíthatjuk,hogy a nagyszámú orosz
lovasságnak sem sikerültafelderítéstmegfelelő módon végrehaj-
taniasafelvonulásiterületneknagyoroszlovastömegekkelvalóel-
árasztása— melytőlhadvezetőségünktartott— szinténnem követ-
kezettbe.A határonbetörőésgyalogsággal,megtüzérséggelmeg-
erősítettoroszlovascsapatokathatárbiztosító csapataink alegtöbb
helyenvisszavetettékésígyafelvonulásmegzavarásaazellenség-
nekseholsemsikerült.

A repülőfelderítésannak kezdetlegességefolytán szintén nem
hoztamegakívánteredményt,miértishadvezetőségünktöbbnyire
következtetésekreésmegbízhatatlankémjelentésekrevoltutalva.

A monarchiaaug.6-ánizentemegaháborútOroszországnak,
mikorazelsőcsapatok(7.lov.ho.)átléptékazoroszhatárt.Mint
tudjuk,azOroszország ellenifelvonulásisenapon kezdődöttés
tulajdonképencsakszeptemberelején(IV.hdt.)értvéget.A diplo-
máciaihuza-vonávalismétnéhánynapotvesztettünk,mialattOrosz-
ország serényen folytattaháborúselőkészületeitéscsapataitöbb-
ízbenátléptékazosztrákhatárt.

Diplomáciánk valószínűleg azon hiszemben volt,hogy Orosz-
országgalaháborúmégiselkerülhetőleszésezértigyekezettasza-
kítástkitolni,azonban Oroszország magatartásanem hagyottkét-
ségetszándékaifelőlsnagycéltudatossággalkészültabekövetkező
élet-halálharcra.Amintlátjuk,apolitikaihuza-vonákmindigmeg-
bosszuljákmagukatsezeknektermészetesenakatonaihelyzetvallja
kárát.

Aug.3-ánanémetvezérkarfőnökeközölte,hogya12.moz-
gósításinaponegykétho.-bólállóporoszLandwehrhadtestKalisz—
Czenstochowa-valszemben előnyomulásra készen áll,melynek fel-
adataaKummercsoporttalegyetembenAnnopolésIvangorodközt
aVisztulátmielőbbelérni.

AzOroszország ellen kijelöltnémethaderő zöme:4½ hdt.,
1lov.ho.,3Ldw.ddr.Thorn-nálésattólÊK.vonulfel.

Ezenkívülkilátásbahelyezte,hogy a11.mozgósításinaptól
még5tart.ho.fogrendelkezésreállani.

A Keletporoszországban felvonuló némethadseregnek a fel-
adatavoltazoroszészakiésnyugatiseregcsoportoklehetőlegnagy
erejétlekötniésezáltalaz osztrák-magyarhadsereg harcátmeg-
könnyíteni.
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Haazoroszok nagy túlerőveltámadnának Keletporoszország
ellen,márezáltalkönnyítenekazosztrák-magyarhadsereghelyze-
tén,viszonthaaznem következnebe,anémetekmennekáttáma-
dásbaéspedigolyanirányban,melyrészünkrealeghatásosabb.

Bárfentieknem tartoznakszorosanvévefejtegetéseim körébe,
mégisszükségesnek tartottam felemlíteni,mertsajáthadművelete-
inkkelösszefüggésbenvannak.

Conradabbanbízott,hogyanémet8.hadseregmindenesetre
Siedlceirányábanfogtámadni,melyiránytaBrest—Varsó—Ivan-
goródterületébengyülekezőoroszhaderőbekerítésére— az1.és4.
hadseregÉ.feléirányulóoffenzívájávalkapcsolatosan— aleghatá-
sosabbnaktartotta.*

Aug.15-ig18gy.no.,tehátahaderőnekkb.afelebefejezte
felvonulását.Ebbenazidőbenazoroszokkeleticsoportjamárközel
voltahhoz,hogyelőnyomulásátmegkezdje.

AKummercsoportaug.17-énkezdtemegazoffenzívátésaug.
20-igJedrzejów—Pinczow—Radzanow vonalátérteel.A 7.lov.ho.
Kielce-nélelg.lovassággalésgyalogsággalharcbakeveredett.
AWoyrsch-féleLandwehrhdt.Konsk—Opocznoranyomultelő.

A beérkezetthirek alapján az osztrák-magyarhadsereg fő-
pságnálazellenségrőla3.sz.mellékletbenfeltüntetettképalakultki.

Azaug.20-igalkotott,sajátéselg.helyzetalapjánazosztrák-
magyarhds.főpságmégmindigmegmaradtabbeliszándékamel-
lett,hogyaBrest-Litowsk—Varsó—Iwangorodköztiterületbengyü-
lekezőnagyobbelg.erőt,aVisztuláratámaszkodvamegtámadja.

Ehhezszükségesnektartottaanémet8.hadseregnekSiedlce-re
valótámadását,melybeazonbananémeteknem szándékoztakbele-
menni.Tekintvea8.némethadsereggelszembenállónagyelg.erőt
(7—8hdt.),anémetekelhatározásaérthető,azonbananagyhely-
zetrevalótekintettelésaközöscélokattartvaszem előtt,célszerű
lettvolna egy Siedlce irányában megindítotterőteljes támadás.
Mindenesetreazonban jelentőseredménynek kelltartanunk aztis,
hogyagyenge8.némethadsereg(9hadosztály)képesvoltkb.
háromszorosorosztúlerőtlekötnisaztamonarchiaellenihadműve-
letektőlelvonni.

A balszárnymielőbbitámadásáttartvaszem előtt,azosztrák-
magyarhds.főpságmáraug.18-ánintézkedett,hogyazl.jés4.hds.
felzárkózzékéshogyanehezenjárhatóTanew regiótólÉ.húzódó
magaslativonalmielőbbkézbevehetőlegyen.Ezekszerintazintéz-
kedésekszerint:

Az1.hadseregnekaug.21-énerősbalszárnnyalaTanewtől,
Tarnogród-tólÉ.a San torkolatig,akkéntkellettcsoportosulnia,
hogy jobb szárnyávalBilgorajFrampol-on átnyomulhasson elő.
ΕmellettaVisztulabalpartjátbiztosankézbenkelletttartania,hogy
azottelőnyomulóKummercsoporttalazösszeköttetésfenntartható
legyen.

*Conrad:AusmeinerDienstzeitIV.321.375.390.392.409.oldal.
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A 4.hadseregnek aug.21-én Niemirow—Cieszanow—Chmielek
(Tarnogródtól ÉK.) vonalában úgy kellett csoportosítania erejét,
hogyÉ.,ÉK.vagyK.felényomulhassonelő;

a3.hadseregaztafeladatotkapta,hogyaLembergkörüli
teretelg.támadásellentartsaéserejételőregyülekeztesse;

aKövesshds.csoportnakakkéntkellettaIII.ésXII.hdt.-et
gyülekeztetnie,hogyaDniesterenátoffensivlehessen;

avasútonérkező20.honv.gy.ho.-nakésaVII.hadt.-nekMar-
tinowstr.—Wojnilówkörletébenkellettcsoportosulnia;

a43.Ldw.ho.-nakés35.népf.ddr.-nakaDniestrésPruth
köztelőnyomulóelg.-etkellettfeltartóztatniésszükségeseténTlu-
macz—Ottynia-rakitérni.

A Varsó—Iwangorod közti nagy csapatösszevonásokból arra
lehetettkövetkeztetni,hogyazoroszokaVisztulátólnyugatratá-
madniszándékoznak.Aug.19-énkeltrepülőjelentésszerintazonban
semmijelsemutatottarra,hogyazoroszokaVisztulánátkelést
készítenénekelő.

Az ellenségrőlkialakulthelyzetkép szerintnagy orosz erő
Varsó—Iwangorod—Brestköztvoltgyülekezőben,míg egy másik
erős csoport Rowno—Luck—Proskurow közt gyülekezett. Dacára
annak,hogyutóbbikörletbenlegalább7—8hdt.gyülekezésétmeg-
állapították,ahds.főpságmégisazonanézetenvolt,hogyLember-
getnem fenyegetiközvetlenorosztámadás.Ezafeltevéskisséért-
hetetlen,mertahatáralakulásaésazoroszcsapatokbékeelhelye-
zésefolytánegésztermészetesneklátszott,hogyakiewiésodessai,
esetlegmégakasanikatonaikerületekhadtesteiisezenaterületen
vonulnakfelésezektermészeteselőnyomulásiirányaBrody,Tar-
nopol,Trembowla-nátvezetett(lásda6.mellékletet).

Aug.20-ánújabbmegfontolástárgyátképezte,hogyaz1.hds.
aTanew-tőlÉ.esőmagaslativonalatmármostkézbevegye-e.Mi-
velazonbanahadseregjobbszárnyamégnem voltegyütt,nehogy
azelőretoltrészeketrészlegesvereségnektegyékki,akérdéstisz-
tázásátakövetkezőnaprahalasztották.

A jobbszárnyösszevonásáraaug.20-ánazalábbiintézkedé-
seketadtákki:

1.Szándék az összes hadseregekkelÉ.irányú offenzívába
átmenni.

2.LembergésazattólNy.gyülekezőhadsereghezzárkóznak:
aIII.hdt.a105.népf.ddr.-alegyetemben Winniki—Hermanow—
Wankowcekörletében,aXII.hdt.Swirz—Przemislany-nál.Ezeket
ahelyeketaug.23-ánelkellérni,miértisamenetaközöshadsereg-
belihadosztályokkalaug.21-én,ahonv.ésLdw.ho.-kal,valaminta
105.népf.ddr.-alamintcsaklehetségesmegkezdendő.

A 11.ho.egyelőreBrzezany-nálmarad.A 20.honv.ho.Mar-
tinow-nálgyülekezik.A VII.hdt.mégutasításokatkap.A 43.Ldw.
ho.és35.npf.ddr.részéreadottparancsokérvénybenmaradnak.

Azelőremenetelő40.népf.ddr.ésavasútiszállításalattlévő
12.menetddr.és103.népf.ddr.ahds.csoportpságintézkedésesze-
rintStanislaunálgyülekezik.
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Kövessgy.tbk.a 2.hds.pság beérkezéséig Stanislauban
marad.*

Ebbőlaparancsbólaztűnikki,hogyahds.főpságvalamennyi
hadsereggelÉ.iránybaszándékozotttámadni.Eddigiintézkedései-
benerrőlnem voltszó,mindigcsakabalszárnyÉ.irányúoffenzi-
vájáróltörténtemlítés.Aminttudjuk,azaug.18-iintézkedéseksze-
rinta4.hds.-nekakkéntkellettcsoportosulnia,hogyÉ.,ÉK.vagyK.
felétámadhasson.

Teljesenérthetetlentehát,miértakartahds.főpságegyszerre
valamennyihadsereggelÉ.iránybatámadni.Erreazáltalánoshely-
zetsem szolgáltatottokot,mertamintabeérkezetthírekbőltudjuk
(3.mell.),Keletgaliciahatáránnagyelg.erőgyülekezett,melyazÉ.
felé támadó sajátjobb szárnyunknak az oldalába törhetett.Azt
hiszem,célszerűbblettvolnaajobbszárnyhadseregeketa4.mellék-
letbenjelzettmódonalkalmazni,mertezaszárnyunkgyengevolt,
tehátnemlehetettittistámadni.

A követeltmenetteljesítmények meglehetősnagyok voltak:a
III.hdt.-nak50—60km-t,aXII.hdt.-nek70—80km-tkellettmeg-
tennie.AXII.hdt.-heztartozó38.honv.gy.ho.mégvasútiszállítás
alattvoltsaug.21-éncsupánaho-nakkb.negyedrészeérkezettbe
afelvonulásikörletbe.Ennekdacáramáraug.22-énmegkellettkez-
deniazelőnyomulástésezenanaponHaliczotelérni.

Amintlátjuk,amegkésettfelvonuláskezdimagátmegbosszulni.
A jobbszárnyhadtesteinagyterületenelosztvalévén,nagysietség-
gel,rendkívülimenetteljesítmények mellettkellettőketösszevonni,
mivelazidőmársürgetettésazelőjelekszerintazoroszoszlopok
mármegkezdtékelőnyomulásukat.Hogyezakörülménynem szol-
gáltahadműveletekelőnyére,magátólértetődik.

Augusztus 21-én beérkezettrepülőjelentések szerintKrasnik—
Krasnostaw közt10—12,Lublinnál2—4elg.hadosztályállott.A
4.hds.pságjelentéseszerintZamosc-onnem voltellenségéssemmi
jelsemutatottazoroszokelőnyomulására.ErreConradelhatározta
az1.és4.hadseregnekaTanew régiótólészakravalóelőretolása!
éspedigazzalafeladattal,hogyaz1.hds.aTanew-tőlészakravé-
delemreberendezkedik.Mivelazonbanajobbszárnymégmindig
hátulvolt,augusztus22-énaz1.és4.hds.-nekmégaTanew-től
délrekellettmaradniokésfelzárkózniuk,míga2.és3.hds.azta
parancsotkapták,hogy mielőbb Lemberg—Przemyslany környékét
érjékel.**

Kisséérthetetlen,miértkellettaz1.hds.-nek aTaniew-től
északravédőállástberendeznie,melycélraahds.főpságmégkülön
féleműszakianyagotisszándékozottkiutalni.A célazellenségnek
mielőbbi,lehetőlegmégafelvonulásközbenitámadássalvalómeg-
lépésevolt,melyreilymódonalighalehetettszámítani.Egyhad-
seregnek szívós védelemre való berendezkedése legalább néhány
napotveszigénybe,melyidőazonbanatámadásmielőbbikeresztül-

*Conrad:AusmeinerDienstzeitIV.444.oldal.
**Conrad:IV.kötet,446,447,459.lapoldal.
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vitelére,nem pedigvédőállásberendezésérevoltszükséges.Célsze-
rűbblettvolnaaSanvonalátmégafelvonulásalattvédelemrebe-
rendezni,mertezalkalmatnyújtottvolnaarra,hogyszükségesetén
ittegykiépítettvédelmivonalálljonrendelkezésre,mellyeladott
esetben erőketlehetettvolna megtakarítani,hogy ezeketmáshol
használjukfel.

A2.és3.hds.-nekadottparancsokbólaztűnikki,hogyahds.
főpságmégmindignem tettlearrólatervéről,hogyajobbszárny-
nyalisészakiiránybatámadjon.Eztaszándékátmegerősítenilát-
szottak az ellenségrőlbeérkezettjelentések,melyek szerintrepülő-
felderítés a Zbrucz-tól keletre Husiatyn—Szarowka—Proskurow—
Woloczysk területén,valamintaZbrucz-tólnyugatraSkalat—Czort-
ków-ig semmiféleellenségesmozgástnem tudottmegállapítani,a
vasutak,pályaudvarok,utakéshelységekteljesennormáliskinézé-
sűekvoltak.A Kövesshds.csoportpságjelentéseszerintisaZme-
rinka—Proskurow vasútvonaltóldélre nagyobb ellenséges erő elő-
nyomulásaseholsem voltészlelhető,miahds.csoportpságotazon
javaslat megtételére indította, hogy Keletgalicia semmikép se
adassékfel.

Az1.Jov.ho.,melyKamenec-Podolski-ravoltelőretolva,aug.
19-énSkáláraérkezett,mígaGorodokrólvisszatért5.honv.lov.ho.
Satanow-nál,egyahelységbentámadtlövödözésbőlkifolyólagmár
aug.17-énpánikáldozatalett,melyutánnagyveszteségekkelés
egyelőreharcképtelenülvonultvissza.

Azerrőlaterületrőlbeérkezetthíreketahds.főpságrepülő-
felderítésselújbólellenőriztette,melyazonbanszinténaztállapította
meg,hogyaDniesterésaProskurow—tarnopoliműútközterősebb
ellenségseholsincs.*

Hamostannyiidő elteltévelezekreazeseményekrevissza-
gondolunk,szinte érthetetlennek tűnik felnekünk a felderítésily
nagymérvűhiányosságaéstévedése.Amintkésőbblátnifogjuk,aug.
18-ánazorosz8.hadsereg,aug.19-énpediga3.hadseregismeg-
kezdteelőnyomulásátésazoroszoszlopokmáraug.21-énés22-én
szélesarcvonalban átlépték Galícia keletihatárát,tehátaz összes
kelet-nyugatfelévezetőutaknakoroszoszlopokkalkellettmegtel-
niük.A repülőfelderítésmégsem tudottsemmitmegállapítani.Akko-
ribanarepülőkellenirejtőzésésleplezésmajdnem ismeretlenfoga-
lom volt,deegyébkéntisbajoslettvolnaa8—10hadtestbőléssok
lovashadosztálybólálló ellenségesoszlopokatúgy elrejteni,hogy
azoknelegyenekláthatók.ígyarraakövetkeztetésrekelljutnunk,
hogyrepülőinkvagytúlmagasanrepültek,honnétnem láthattak,vagy
pedignematekintetbejövőfontosterületekfelettrepültek.

A földifelderítésszinténnem voltmegfelelő.A keletgaliciai
határmenténnégylovashadosztály(1.,5.,8.,4.)állt,melyekgya-
logsággalismegvoltakerősítve,ahds.főpságmégsem tudottsemmi
positivetazellenségről,hanem csakasötétbentapogatódzott.Így
mégmegérthetnőkahds.főpság azon feltevését,hogy Keletgali-

*Conrad:IV.kötet,450.lapoldal.
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ciánátnem nyomulelőerősebbellenség,azonbanmára42.lap-
oldalonemlítettokoknálfogva— dacáraafelderítéshiányosságai-
nak— mégsem ringathattamagátahds.főpságabbanareményben,
hogykeletrőlsemmiveszélysefenyeget.

Jólemlékszem,midőnaug.21-éna38.ho.psággalStanislauba
érkeztünkésittmegtudtuk,hogytőlünkkeletrealovashadosztályo-
konkívülsajáterőnem áll,mennyirekényelmetlenüléreztükma-
gunkatéseztazérzésünketmégazokamegnyugtatókijelentések
setudtákeloszlatni,hogyKeletgaliciánátnem nyomulelőerősebb
ellenség.

Dacáraarepülőjelentéseknek,mégsem lettvolnaszabadezta
területetfigyelmenkívülhagyni,sőtmindentelkellettvolnakövetni,
hogyalovashadosztályok— esetlegméggyalogsággalmegerő-
sítve— azellenségeszömöketmegállapítsák,vagyezekismegbíz-
hatóankonstatálják,hogyseholsekellszámolnierősebbellenség
előnyomulásával.Εhelyettahds.főpságaug.21-énelrendelte,hogy
aKövesshds.csoportnakalárendeltháromlov.ho.a11.gy.ho.felé
gyülekezzék.*A11.gy.ho.-nak,melyaug.19-énegyrészévelZbo-
rówra,másikrészévelTarnopolramentelőre,erősellenségesnyo-
máselőlvisszakellettvonulnia.Εhelyettcélszerűbblettvolnaall.
ho-tfelderítéscéljábóltámadólagalkalmazni,mertharcáránmeg-
állapíthatólettvolna,hogyazaug.21-énHusiatynnálbetörtellensé-
gesoszlopoknagyobberőnekazelővédjétképezik-e,vagypedig
csupángyalogsággalmegerősítettlovasságrólvanszó.A hds.fő-
pságmégmindigazonhitbenvolt,hogycsupánlovassággalvan
dolga.**

Mivelazafeltevés,hogyKeletgaliciánátnemnyomulelőerő-
sebbellenség,ránknézvekellemesebbvolt,mintennekazellenke-
zője,hittükisezt,holottezkevésbbélátszottvalószínűnek.

A hds.főpságmagaisérezvekeletenahelyzetbizonytalansá-
gát,aug.21-énmégiselrendelte,hogyaZloczow—proskurowivasút
ésaZloczow—Styrköztiterületújbólfelderíttessék.

A 4.hds.-nekSokai,Grubieszow felékellettmindeneszközzel
felderítenie,merterrőlaterületrőlishiányoztakhirek.

Hogya43.Ldw.ho.,melyeddigZaleszczykikörülállt,ahad-
seregzömétőlelnemaradjon,aztaparancsotkapta,hogyTlumacz,
Nizniów-ravonuljon,mígennekfeladatáta35.népf.ddr-nakkellett
átvennie.

Miutánasajátrészrőltörténtintézkedéseketéseseményeket
ismertettük,nézzükazérem másikoldalát,azellenséghelyzetétés
ténykedését.

A8.sz.mellékletenfeltüntetettoroszfelvonulása3.és8.had-
seregnélmáraug.közepénbefejezéstnyert,míga4.és5.hadsereg
aug.20.körülfejeztebefelvonulását.Amintlátjuk,ezzelmártulaj-
donképenmegdőltazosztrák-magyarhds.főpsághadműveletiter-
vénekegyalappillére,melyarravoltépítve,hogyfelvonulásunkko-

*Conrad:IV.kötet,458.oldal.
**Conrad:IV.kötet,459.oldal.
***Conrad:IV.kötet,458.oldal.
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raibefejezésévelsikerülazoroszhadseregetméggyülekezésköz-
benmegtámadniésmeglepni.

Az osztrák-magyar hadsereg felvonulása és hadvezetőségének
szándékaifelőlazoroszok meglehetőstájékozatlanok voltak,csu-
pán augusztus közepén sikerült megállapítaniuk,hogy jelentékeny
osztrák-magyarhaderő a San mentén és Jaroslau—Lemberg közt
gyülekezik.EzzelszembenKeletgaliciárólcsupánannyivoltisme-
retes,hogyittgyengébberőnekkellállaniaésazosztrák-magyar
felvonulásthátrábbesőterületenhajtottákvégre,mintahogyaztaz
oroszok békebeliértesüléseik alapján feltételezték.* (Aminttudjuk,
ennekokaRomániamagatartásavolt,melyarrakésztettehadveze-
tőségünket,hogy a jobb szárny felvonulásátjelentékenyen hátra-
helyezze.)

Ezekbőla jelekbőlaz oroszok arra következtettek,hogy az
osztrák-magyarhadsereg főpság az orosz nyugatiszárnyatszán-
dékozik megtámadni,míg Rowno—Luck felé irányuló ellenséges
offenzívanem valószínű.Ezellenazoroszhadvezetőségúgygon-
doltvédekezni,hogyaKeletgaliciahatáránfelvonuló3.és8.hds.
mielőbb megindítjatámadását,minek céljaazészak feléelőretörő
osztrák-magyarhadseregjobbszárnyánakéshátánakbekerítéselesz.

Ittnem hallgathatjukelmegállapítani,hogyazoroszfővezér-
ség hadműveleti tervének keresztülvitelénél tulajdonképen sokkal
könnyebbhelyzetbenvolt,mintazosztr.-magy.hds.főpság.Tekintve
Galíciaföldrajzihelyzetétésazoroszokrendelkezéséreállóhatalmas
erőt,nem kellettmásttennie,mint— akülsővonalelőnyeitkihasz-
nálva,melyelőnyökmármagukbanfoglaljákahadászatiátkarolás
lehetőségét— összeshadseregeinekerélyeséskoncentrikuselőnyo-
mulástelrendelnie,hogy az osztrák-magyarhadsereg kétoldalról
átkaroltassék.Eztlehetővétetteazoroszfővezérség számáramég
rendelkezésreállóhatalmastartalékis..

Aminttudjuk,azorosz6.hadseregafővárosvédelméreés
esetlegesnémetvagy svéd partraszállásikísérletek elhárításáraSzt.
Pétervárkörülgyülekezett.Mikora németek belgiumibetöréséből
nyilvánvalóvávált,hogy Németország főerejévelFranciaország ellen
támadésazaug.5-iangolhadüzenetfolytánnagyobbnémetflotta-
akcióktólvagysvédbeavatkozástólnem kelltartani,azoroszfőve-
zérségmáraug.10.körülelhatároztamagát,hogya6.hadsereg-
heztartozógárda-ésXVIII.hdt.-et,valaminta2.hadseregnélbe-
osztottI.hdt.-etVarsónálvonjaösszeésebbőlahárom hdt.-bőla
9.hadseregetképezi.

Erreazelhatározásrarészbenmégazindítottaazoroszfő-
vezérséget,hogy máraug.első napjaiban az osztrák-magyarés
németcsapatokátléptékKrakótőlészakraazoroszhatártésaVisz-
tulaközépsőfolyásafelényomultakelő.Ekkéntazoroszokveszé-
lyeztetveláttákVarsót,Iwangoródotésszükségesnektartottákna-
gyobberőnekezenaterületenvalóösszevonásátmárazértis,hogy
a keletporoszországiésgalíciai hadműveletek befejezése után a

*Daniloff:RusslandinWeltkriege,223.oldal.
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Visztula szögletébőlelőretörhessenek.Ezta céltszolgálta a még
FinnországbanlévőXXII.hdt.-nek,valamintavasútonútbanlévő
III.szibériaihdt.-nek,sőtmégmásszibériaiésturkesztánihadtes-
teknekaközépsőVisztulánáltervbevettösszevonásais.

Azoroszfővezérségszámításaszerinta8.hds.-nekaug.18-
án,míga3.hds.-nekaug.19-énkellettmegkezdeniazelőnyomulást,
hogyaug.21-énés22-énazosztrákhatártátléphessék.Mivela4.
és5.hadseregfelvonulásatechnikaiokokfolytánvalamiveltovább
tartott,mintamásikkéthadseregé,ezeknekaug.23-ánkellettaz
általánoselőnyomulástmegkezdeniök.Iwanofftbk.-nak,adélnyu-
gatiarcvonalparancsnokának parancsáraakétutóbbihadseregnek
azonban még aug.18-án elővédeketkellettelőretolniuk Wilkolas—
Wladimir—Wolhynskivonalába.

Mivelazoroszfővezérségnélbeérkezetthírekszerintazoszt-
rák-magyarhaderőbalszárnyanem Jarosíaukörül,hanem egészen
aVisztulamenténállt,azoroszoknakazazaggodalmuktámadt,
hogya4.hds.jobbszárnyakönnyenátkarolható,miértisa3.hds.-
heztartozóIII.kauk.hadtestetésegylovashadosztályta4.hds.-
hezIwangoródrairányították,hogyezekahadseregjobbszárnyát
oltalmazzák.Bizonyítékamellett,milyérzékenyekvoltakazoro-
szokjobbszárnyukraésmennyirecélszerűlettvolnaazosztrák-
magyar1.hds.balszárnyáterősebbretartani.(L.a26.oldalt.)

Érdekeséstanulságosittazoroszdélnyugatiarcvonalparancs-
nokságának hadműveletitervétfelemlíteni,melybőla nehézkes és
megfontoltoroszhadvezetésteljesegészébenkitűnik.Ε szerinta
4.hds.aztafeladatotkapta,hogyelőszöraSanignyomuljonelőre,
szálljamegazt,Lezajsktólatorkolatig,majdonnétMielec—Lezajsk
vonaláighatoljonelőre,hogyezáltalaSan—Visztulaszögletétmeg-
bízhatóankézbevegyeésazellenségnekesetlegtúlerővelvégrehaj-
tottcsapásátfelfogja.A továbbiakbana4.hds.-nekDebica—Rze-
szow-rakellettelőretörnie,hogymegakadályozzaelg.erőkneknyu-
gatiiránybavalóvisszavonulását.Az5.hds.-nekCieszanow—Rawa-
Ruska—Magierow-ra kellettelőnyomulnia,honnéta 4.hadsereget
támogathatta,vagy a Lemberg—Przemyslköztiterületbe hathatott,
vagypediga3.hadseregetsegíthette.A 3.hadseregfeladatavolta
Lembergellenitámadóműveletetvégrehajtaniéseztakatonailag
éspolitikailagfontospontotkézbevenni.A 8.hadseregneka3.had-
seregetkellettfeladata végrehajtásában támogatnia,melyetakként
kellettmegoldania,hogyelőszöraStrypamenténfészkelibema-
gát, majd előnyomulását Brzezany—Rohatyn—Podkamien-en át
folytatja,miközben balszárnyavisszamarad,hogy aDniesterfelől
várhatóesetlegesellenségestámadásellenbiztosítson.*

Haeztahadműveletitervetmegvizsgáljuk,azttapasztaljuk,
hogyebbensem határozottszándék,sem nagyobbkoncepciónincs.
A4,és3.hadseregkaptakbizonyosfontosabbfeladatot,melyeknek
alapgondolataazonbannagyvonalúnem volt,mígaz5.és8.had-
seregtulajdonképenamásik kettőhöz igazodottésmagatartását

*Daniloff:RusslandinWeltkriege,230.,231.oldal.



48

ezektőlkellettfüggővétennie.Nézzük,nem lehetett volna-eezta
hadműveletitervetnagyobbszabásúváéshatásosabbátenni?

A 4.hadseregfeladatalehetettvolnaerősjobbszárnnyala
VisztuláratámaszkodvaaSanvonaláttorkolatátólfelfeléfelsodrí-
tani,majdRzeszów-ra,biztosítássalDebica-raelőretörni,azellen-
ségeserőbalszárnyátátkarolva,annaknyugatiiránybavalóvissza-
vonulásátmegakadályozni.

Az5.hadsereg,a4.hds.-elszembenlépcsőben,jobbszárnya-,
valJaroslau-ranyomulelősmegakadályozzaelg.erőkneknyugati
iránybanvalóeltolását,kêzbevesziaJaroslau-lembergivasútvonalat.

A feladatnakmegfelelőena4.hds.-nekerősebbnekkellettvolna
lenni,mintaz5.-nek,holottavalóságbanéppenennekazellenkezője
volt.Csakfokozatosanerősítettékmegazoroszokjobbszárnyukat.

A 3.hds.erősjobbszárnnyalRawa-Ruska,Lembergrenyo-
mulelő,az5.hds.-elegyetembenmegsemmisítiaLemberg—Sanközt
állóellenségeserőt,majdahelyzethezmértenvagyJaworow,vagy
Samborfeléfordul.

A 8.hadseregerősbalszárnnyaltámadCzertkow—Buczacz-on
átaDniestermentén,átkaroljaazelg.jobbszárnyátésmegakadá-
lyozza,hogyazdélfelékitérhessen,biztosítjaahadseregdéliszár-
nyát.

KülönösenLemberggyakoroltnagyvonzerőtazoroszdélnyu-
gati arcvonal parancsnokságára, melynek birtokbavétele azonban
nem lehetfőcél,ezúgyismagátólkézrekerül,haegyszersikerültaz
osztrák-magyarhadseregetdöntőenmegverni.

Lássukezekután,miképfolytakleazesemények,midőna
szembenállófelektömegeimegindultak,hogyamégeddignem lá-
totthatalmasmérkőzéstmegkezdjék.

VI.AZOSZTRÁK-MAGYARHADSEREGOFFENZÍVÁJA
ÉSAZOROSZOKELLENOFFENZÍVÁJA.

1.Események
azoroszországiéskeletgaliciainagycsatákkezdetéig.

Azosztrák-magyarhds.főpságaug.22-énmégmindigkitar-
totteredetiszándékamellett,hogyelőszöraLublin—Cholm közt
gyülekezőelg.erőttámadjameg.Conradszerintmostmárittvolt
azideje,hogyazerrevonatkozóintézkedésekkiadassanak.

Az1.hadseregparancsotkapott,hogyaTanew-tőlészakraki-
különítettelőcsapataiellenségestámadásesetén állásaikattartsák,
mígahadseregzömeaug.23-ánteljeserejévelvegyebirtokábaa
FrampolésVisztulaközöttimagaslatokat.

Ujabb repülőjelentések szerintLublin körülkéthadosztály,
KrasniktólDNY.,ésBychawa-nálegy-egy ho.,Cholm—Lublin—
Krasnik—Turobinköztiterületbenösszesenkb.ötoroszhadtestje-
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lenlétevoltmegállapítható.Úgylátszott,hogyazellenségdélkeleti
iránybanyomulelő.

Aminttudjuk,ezekahírekavalóságnakkörülbelülmegfelel-
tek,teháthadvezetőségünkerrőlaterületrőlmeglehetősenjójelen-
téseketkapott.Annálkülönösebb,hogyakeletfelőlelőnyomulóerős
elg.oszlopokjelenlététnem tudtákmegállapítaniésahds.főpság
ebbenaziránybanmégaug.22-énismeglehetőstájékozatlanvolt.

Aug.22-éna3.hds.pságjelentette,hogyanekikijelöltMagi-
erow—Zolkiew—Kulikow köztiterületetaug.25-eelőttnem tudja
elérni,mertavisszaözönlőmenekülőlakosságakadályozzaazelő-
nyomulást.

AKummercsoportjelentette,hogya7.lov.ho.Ilzakörnyékét
érhetteelésengedélytkért,hogy csoportjának közepévelOstro-
wiec—Sienno-ranyomulhassonelősazáltalaWoyrschcsoporttal
közelebbiérintkezésbejusson.A hds.főpságdöntéseszerintAnno-
pol—Jozefow-rakellettiránytvennieésaVisztulátmielőbbelérnie.

Hatekintetbevesszükaz1.hadseregmárküszöbönlévőoffen-
zíváját,célszerűbblettvolnaaKummercsoportotjobbszárnyával
Jozefowrairányítani,mertmireezacsoportaVisztulátelérhette,
az1.hds.márlegalábbisKrasnik—Josefow magasságábanlehetett
ésígyaz1.hds.-elszembenerősenvisszamaradtvolna.A Kummer
csoportotcélszerűenfellehetettvolnahasználni,hogyJozefow-tól
északraátlkeljenaVisztulánésazorosz4.hadseregjobbszárnyát
átkarolja.

Augusztus22-én15h-korahds.főoságaz1.,4.,3.hds.pság-
nakésaKövesscsoportnakazalábbiintézkedéstadtaki,melyet
fontosságánálfogvaszószerintismertetek:

»Az1.,4.,3.és2.hadseregrészeinekáltalánosoffenzíváját
tervezem.

Azoffenzíváhozvalókészenlétbehelyezéscéljábólazalábbia-
katrendelem:

Az1.hds.aug.23-ánteljeserejévelkézbevesziaTanewregió-
tólközvetlenülÉ.fekvőmagaslativonalataVisztulától—Frampolig
bezárólagésmindeneszközzelúgyrendezkedikbeottvédelemre,
hogyfelállításánbármelyelg.támadásmegtörjön.

A felállításterőstámpontokkalvalókiadósmegerősítésáltal
atovábbielőnyomulásmegkezdéséigfeltétlenülbiztosítanikell.

A 4.hadseregaug.23-ánaIL hdt.egy-egyhadosztályával
Tereszpol—Jozefow ésAlexandrow-nál,a10.gy.ho-alHutaRoza-
niecka-nál,aVI.hdt.-elNarol—Lipsko—Potyliczkörletébengyüle-
kezikésmagautánvonjahátulróljövőseregtesteit.

A4.hadseregnekkészenkelllennie,hogyelőnyomulásátészaki
vagyészakkeletiiránybafolytathassaésaddigisaZamoscirányá-
bólvagyaUrubieszów—Krylow köztiBugvonalfelőljövőesetle-
geselg.támadástkivédhesse.

Haazelg.az1.hds.jobbszárnyáttúlerővelmegtámadná,a4.
hds.balszárny hadtestének alehetőséghezképestoffensiv módon
kellbeavatkoznia.A4.hds.továbbielőnyomulásraakkorkapparan-
csot,haa3.hds.gyülekezésétbefejezte.
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A 3.hds.aug.25-igMagierow—Zolkiew—Kulikow köztiterü-
letenésLembergtőlK.gyülekezik.ALembergtőlΚ.beérkezőIII.hdt.
aus:.23-ána3.hds,kötelékébelép.

Gyülekezésénekbefejezéséiga3.hds.-nekazafeladata,hogy
Sokai,RadziechówésBrody-nátirányulóelg.betöréseketelhárítson.

AKövesshds.csoport,anekialárendelthárom lov.ho-alésa
11.gy.ho-al,azaug.21-énTarnopolfeléésattóldélrebetörtelg.elő-
nyomulásátkéslelteti.A XII.hdt.-nekésa11.gy.ho-nak.aug.23-án
abbanahelyzetbenkelllenniök,hogyakeletfelőlelőnyomulóellen-
ségreerőteljescsapástmérjenek,haazaDunajow—Krasnevonal
feléközeledne.

A XII.hdt.-nekaDunajow Krasne-tólK.esőterületbevaló
előretöréseegyelőrenincsahds.főpságszándékában.

A Tlumacz-onát,lehetőleggyorsanidevonandó43.Ldw.ho.,
valaminta hds.csoportnak többi,Stanislau—Jezupol—Haíicz—Mar-
tinow körletébenbeérkezőrészeiegyelőreazzalafeladattalbizan-
dókmeg,hogyaTarnopol-tóldélreerőslovassággalésgyalogság-,
galszélesarcvonalbanbetörtellenségetvisszavessék,haezNizni-
ow-ravagyaZlotaLipaellenelőnyomulna.

A35.népf.ddr.átveszia43.Ldw.ho.eddigifeladatátaDnies-
terésaPruthközt.*

Mielőtt az eseményeket tovább tárgyalnánk, foglalkozzunk
kissébehatóbbanezzelazintézkedéssel,mertezképezteatovábbi
hadműveletekalapját.
Mindjártazelsőmondatbólkitűnik,hogyahds.főparságaz

egészészakihadseregoffenzívájáttërvbevette.Haafelvonulástma-
gátésaz eddigieseményeketvizsgáljuk,arra a következtetésre
kelljutnunk,hogyezazelhatározástulmerész,sőtmajdnem vak-
merőnekminősíthető.MáraIV.fejezetbenkifejtettem atámadásle-
hetőségeitésigyekezem bebizonyítani,hogycélszerűbblettvolnaaz
1.és4.hds.támadásamelletta2.és3.hds.-etvédőlegesenalkal-
mazni.Amennyire a Lublin—Chelm köztielg.helyzetmeglehetős
világosnaklátszott,annyirahomályfedteaLuck—Proskurow közti
ésettőldélreesőterületengyaníthatóelg.helyzetetésszándékot.
Egyazonbanmárittisbizonyosvolt:aug.21-éntöbbelg.oszlop
Tarnopolfeléésattóldélretörtbe,mitazonbanahds.főpságmég
mindig gyalogsággalmegerősítettelg.lovasságnak tartott.A való-
ságbanazorosz8.hds.ag.21-énmárténylegátlépteazosztrák
határt,amitperszeakkornem lehetettoly pontosan tudni,mint
most,azonbanalovasságvisszavonásával**nem isvoltmegamód
arra,hogyeztmegbízhatóanmegállapíthassuk.

A 3.hds.-nekadottfeladatbólarrakell.következtetnünk,hogy
ahds.főpságennekzömétisÉ.iránybanszándékozottalkalmazni
ésLembergtőlkeletre csupán jelentéktelenebb erő maradtvolna.
A Kövess-csoportgyengeségeésszétszórtságafolytán ahadsereg
jobbszárnyaalevegőbenlógottésnem voltmegabiztosítékarra,

*Conrad:IV.kötet,472.473.oldal.
**Lásd45.oldalt.
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hogyezaszárnyerősfalkéntfelfogjaazellenségcsapását,elő-
segítveezáltalabalszárnyhadseregekerőteljestámadását.Gyenge-
ségünktudatánakarrakellettvolnabírnibennünket,hogylegalább
egyponton,atámadószárnyonigyekezzünkviszonylagostúlsúlyt
elérni,általánostámadásnálazonbanseholselehettünkelégerősek.

Háborúbantermészetesensohasem látunkelégtisztánésaz
ellenséghelyzetétgyakrancsakaprójelenségekbőlésfeltevésekből
kellmegítélnünk.Haahadvezérmindigarravárna,mígazellenség-
rőlteljesen tisztaképetnyert,állandóan elkésneelhatározásával,
mertazellenséghelyzetétgyakrancsakaharcközbenismerjük
meg.Miutánazellenségrőltöbbé-kevésbbémegbízhatóképetalkot-
tunk magunknak,elhatározáshoz kelljutnunk ésannak erőteljes
végrehajtásávalakaratunkatazellenségrerákényszerítenünk.

Ebbenazesetbenatámadáselhatározásanem előnyt,hanem
hátránytjelentettszámunkra,merthiányzottvégrehajtásához az
erőésannakcélszerűcsoportosítása.Itttalánúgykényszeríthettük
volnaráakaratunkatazellenségre,haaz1.és4.hds.-elerélyesen
támadunk,míga3.és2.hds.erejemindenmegfeszítésévelfelfogja
azellenségkeletrőljövőrohamátésmegakadályozza,hogyaza
támadóhadseregeketoldalbaéshátbakapja.

Azintézkedésbőlmegtudjuk,hogyahadseregekazoffenzívá-
hozegyelőrecsupánkészenlétbehelyezendők,pedigazidőmár
sürgetéscélszerűvolnaamielőbbitámadás.Conradszerinta2.és
3.hds.mégmeglehetőshátulvoltésezértkellettazoffenzívameg-
kezdésévelvárni.Amintújbóllátjuk,afelvonulásnálelkövetetthi-
báknehezentehetőkjóvá,merta2.és3.hds.csapatainakhatalmas
meneteketkellettvégrehajtaniuk,miketmeglehetettvolnatakarí-
tani,haafelvonulásiterületetnem helyezzükhátra.A készenlétbe-
helyezéskifejezésnek inkább egy harcászatiintézkedésben volna
helye,minthadseregekvezetésénél.

AzI.hds.-nekaug.23-ánkézbekellettvennieaTanewrégió-
tólészakralévőmagaslativonalat,melyentúlazonbannem volt
szabadelőnyomulnia,hanem ottszívósvédelemrekellettberendez-
kednie.Báraz1.hds.atámadáshozmárkészenvolt,mégsem hajt-
hattaeztvégre,merttekintettelkellettlennieajobbszárnyhad-
seregeklemaradására.Pedigcélszerűlettvolnamár,haaz1.hds.
mielőbbtámad,mertmégtalánsikerültvolnaagyülekezéstéppen
befejező4.oroszhadseregeterőteljestámadássalszétszórni.

A 4.hds.-nekadottparancstúlságosanbeleavatkozikahds.
parancsnokhatáskörébe,mikormégaztiselrendeli,hogyegyes
hadosztályokmilyhelységeketérjenekel.Eztcélszerűbblettvolna
ahds.pságrabíznisahds.főpságnakmegkellettvolnaelégednie
annyival,hogya4.hds.-nekafeladatátésazelérendőterületet
szabjameg.Ilykicsinyesgyámkodássértiaparancsnokönérzetét
ésazöntevékenységsírjátássameg.

A 4.hds.akalmazásánakirányafelőlahds.főpságmégnem
volttisztában,holottennekafeladatalettvolnahátralépcsőzött
jobbszárnnyalaz1.hds.támadásáhozcsatlakozni.Ígyelmaradha-
tottvolnaaz1.hds.jobbszárnyamiattiaggodalmaskodás,mely
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miatta4.hds.-nekesetlegesexcentrikustámadásraiselkellettké-
szülnie.Haa4.hds.aparancsértelmébenesetlegészakkeletiirány-
bantámad,egészeneltávolodikaz1.hds.-től,miáltalakéthadse-
reg köztnagy hézag keletkezik,melybe az oroszok könnyen be-
nyomulhatnak.A 4.hds.támadásátisa3.hds.készületlensége
hátráltatta.

A3.hds.kaptaalegnehezebbfeladatot,mertészakéskeletfelé
valótámadáshoziskellettcsoportosulnia,holottcsapatimégnagy
területen voltak szétszórvaésamegerőltető menetek folytán már
kimerültek,mielőttazellenséggelérintkezésbejutottak volna.Az
abenyomás,hogytulajdonképenmagaahds.főpságsem tudta,
a3.hds.-elmitkezdjen:északvagykeletfelétámadjon-e?Egyelőre
északéskeletfelőljövőellenségestámadásokatkellettelhárítania,
azonbanehhezsem voltmégkészen.Ittutaloka3.hds.-neka4.sz.
mellékletbenfeltüntetettalkalmazására.

A III.hdt.-neka3.hds.-hezvalócsatolásávalutóbbiereje9½
gyaloghadosztályraemelkedett.

A Kövess-csoportaIII.hdt.elvételévelmárcsakaXII.hdt.-
ből,a11.,38.,43.gy.ho-ból,az1.,5.és8.lov.ho-bólállt.A11.hó-
nakésahárom lov.ho-nakadottfeladatellentétbenálltahds.fő-
pságazonvéleményével,hogy Tarnopolirányában csupán gyalog-
sággalmegerősítettelg.lovasságtörtbe.Haittcsakerőslovasságot
sejtettahds.főpság,célszerűbblettvolnaazelg.előnyomulásának
késleltetésehelyett,ennekacsoportnaktámadástparancsolni,miál-
talmegállapítható lettvolna,hogy tulajdonképen mennyiellenség
nyomulittelő.

A XII.hdt.-nekadottfeladatnem Voltvégrehajtható,mert23-
ánnem érhetteelanekikijelöltterületet,mégkevésbbélehetett
abbana'helyzetben,hogyinnétazellenségreerőteljescsapástmér-
hessen.Ε melletttulajdonképenoldalmenetetkellettnekivégrehaj-
taniakeletfelőlközeledőorosz8.hds.előtt,melynekélei,aug.23-án
általábanvéveaSerethvonalátértékel.

Ügylátszikahds,főpságisbizonytalannaktartottaajobb
szárny helyzetét,mertDunajow—Krasnevonalán túlnem szándé-
kozottelőremenni.

A2.hds.legközelebbbeérkezőcsapataia20.honv.gy.ho.és
aVII.hdt.voltak,melyeknekaDniestermenténkellettkirakniok.
TekintettelaKövesscsoportbizonytalanhelyzetére,célszerűbblett
volnaezeketacsapatokatvasúton Rohatyn,Lipnica—Górnaterü-
letébe irányítani,miáltalnagy és felesleges menetektőlkímélték
volnamegőketéselőbbkéznéllehettekvolna.

Milyenmásképállottvolnaahelyzet,haa2.hds.márteljes
erejévelvagy legalább zömévelbefejezte volna felvonulását!Mivel
azonbanerremárszámítaninem lehetett,megkellettelégedniaz
adotthelyzettelésebbőlaztkihozni,amireánknézvealegcélsze-
rűbbvolt.Haezttekintetbevesszük,akkorhelyesebblettvolnaa
XII.hdt.-etamegerőltetőmenetekelkerülésévelnem Przemyslany—
Swirzkörletébeirányítani,hanem azzalafeladattalmegbízni,hogy
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aZlotaLipamentén,Brzczany-náltartóztassafelazelg.előnyo-
mulását.

A hds.főpságnálazaug.22-énestebeérkezettjelentésbőlmár
következtetni lehet arra, hogy Brody—Tarnopolon át nagyobb
elg.erőnyomulelő.Ezgondolkodóbaejtiahds.főpságotisésa
Kövesscsoportnakaztaparancsotadja,hogya11.ho.elszigetelt
vereségneknetegyekimagát,hanem aXII.hdt.-elegyetembenverje
visszaazelg.-et,haazDunajów—Krasnevonaláteléri.A XII.hdt-
neknemszabadettőlavonaltólkeletreeltávozni.

Kisséérthetetlen,miértkaptaaKövesscsoportelhárítóvonal
gyanántDunajów—Krasnevonalát,mikorezaXII.hdt-tőltúlmessze
feküdt.A Brody-nátbetörtellenségvisszaverésemárkivülesett
aXII.hdt.haíáskörletén,mígaTarnopolonátbetörtelg.természe-
teselónyomulásiirányaBrzezany—Dunajów volt,viszontaKövess
csoportnakhelyzetefolytáneztazelg.-etkellettvolnafeltartóztatni.

A Keletgaliciában uralkodó bizonytalan helyzet,valamintbe-
érkezettújabbjelentésekarraindítottákahds.főpságot,hogyaug.
23-ánestea3.hds.pságnakésaKövesscsoportnakújintézkedé-
seketadjonki.Ezenintézkedésekszerintaug.23-án8h-korkb.egy
elg.hadtestBrodytérteel,egylov.ho.éslegalábbegygy.ho.még
aug.22-éndut.keletésészakkeletfelőlTarnopolfelényomultelő;
ettőldélretöbb,erőslovasságbólésgyalogságbólállóelg.oszlop
Grzymalów, Chorostków-on és Kopyczynce-n át Budzanów és
Czortków-ravoltelőnyomulóban.Ezekelőlaz1.és5.lov.ho.a
ZlotaLipafeléhátrált.

A 3.hds.feladataaBrodyésTarnopolonátelőnyomulóellen-
ségre— amennyibenazelőnyomulásátfolytatja— döntőcsapást
mérni.EzencélraaXII.hdt.-et,all.gy.ho-tésa8.lov.ho-tátmene-
tilega3.hds.pságnakrendelikalá.Ezenfelülmégmegjegyziahds.
főpság,hogya3.hds.-nekarraiskellkészülnie,hogyészakiirányba,
Kamionka—Strumilowa,Rawa-Ruska felé offensiv módon felléphes-
sen.EzértaXIV.hdt.ésa41.honv.gy.ho.fentiaktióbanemvonan-
dókbeésakeletiiránybanalkalmazotttöbbierőnemenjenDuna-
jów—Krasnevonalántúl.Aug.24-reahds.főpságaXII.hdt.-nek
pihenőnapotengedélyez.

A hds.főpság fentiintézkedésszerintegyszerreelhatározza
magát,hogyaKeletgaliciábabetörtellenségredöntőcsapástmér,
haaztovábbfolytatjaelőnyomulását.Ε mellettazonban— még
mindigabbanbízva,hogyKeíetgaliciánátvalószínűlegcsakgyen-
gébbelg.erőközeledik— nem ejtielaztatervetsem,hogya3.
hds.-etészakiiránybanalkalmazza,mivégbőlaXIV.hdt.-etés41.
honv.gy.ho-tLembergkörülvisszatartja.

Tekintveabizonytalanelg.helyzetetésa3.hds.mégmindig
meglehetősenszétszórtállapotát(lásda9.sz.mellékletet),nem volt
célszerűa3.hds.-eldöntőcsapásrakészülni.Nézzükcsak,mennyi
ideigtarthatotta3.hds.ezenhadműveleteabbanazesetben,hasike-
rülésmikorléphetettvolnaahadseregészakiiránybaharcba.Te-
kintve,hogyaXII.hdt.aug.24-énpihenőnapottartottésazegyes
hadtestekmeglehetősszétszórthelyzetbenvoltak,a3.hds.legfel-
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jebbaug.26-ánérhetteelDunajów—Krasnevonalát.Hafeltesszük,
hogyazelg.isfolytatjaelőnyomulását,éleivelmár26-áncsapa-
tainkraütközhetett,mígzömecsupán27-énléphetettharcba.Te-
kintve,hogytöbbhadtestharcárólvanszó,acsatárakétnapotok-
vetlenülkellszámítanunk,tehát27-és28-áncsata,mígamegvert
ellenséget,hogyrögtönmegállninetudjon,legalábbegynapigkell
üldözni,majdazerőzömekivonható,mígegyrészetovábbüldöz.
Szükségvanazátcsoportosításraésamenetmegkezdéseelőttegy
napipihenőre is,tehátaug.31-én kezdődhetik az átcsoportosítás.
Feltehetjük,hogyahadseregazüldözésfolytánlegalábbKuropat-
niki—Pomorzany—Zloczow—Bialy Kamién vonaláig jutelőre.Hogy
azészakiarcvonalmielőbbelérhetőlegyen,abalszárnynakRawa-
Ruska,ajobb szárnynak Kamionka—Strumilowafelékellelőnyo-
mulnia.A távolság KuropatnikitőlKamionka—Strumilowáig 90 km,
míg Rawa-Ruska Zloczowtól110 km.Napimenetteljesítménynek
20 km-tszámítva,a Kamionka—Strumilowa,Rawa-Ruska vonal
legjobbesetbenszept.5-énérhetőel,mikorraa4.hds.csapataimár
messzeelőllesznekésa3.hds.legalább4—5napimenettelhátrább
lesz,vagyisazészakonvívandódöntőküzdelemhezkésőnfogbe-
érkezni.Ε mellettJobboldalaéshátaerősenveszélyeztetvelehet,
mertnincskizárva,hogyazelőbbmegvertelg.erősítéseketkapva
újbólösszeszedimagátéstámadásbamegyát.Valamivelhamarabb
érhető elKamionka—Strumilowa,Zolkiew vonala,merta Rawa-
Ruskáravaló kitérésnem szükséges.Természetesen ezazegész
számításcsakabbanazesetbenbírérvénnyel,haKeletgaliciábacsu-
pángyengébbelg.erőtörbe,melyetsikerüla3.hds.-nekmegverni.
Amintazoroszfelvonulásbóléshadműveletitervekbőltudjuk,erről
szó sem lehetett,mertBrody—Tarnopol—Czortkow-on átnyolc
hadtestnyomultelőésazorosz8.hds.ellenállásraaligtalálva,a3.
hds.jobbszárnyátfelsodrítássalfenyegette.

A hds.főpságazonintézkedését,hogyaKeletgaliciábanoffen-
sivmódonműködőerőketegyparancsnokságnakrendeltealá,helye-
selhetjük,ezzelazonbana3.hds.hadrendjétközvetlenaharcok
megkezdéseelőttmeglehetősenfelforgatta.

A mégStanislaubanszékelőszékelőhds.csoportpságakelet-
galiciaihelyzetetmeglehetősbizonytalannakérezve,aug.23-ándut.,
amégrészbenvasútiszállításalatt,azonbanzömévelmárÉ.irány-
banmenetbenlévő38.honv.gy.ho-nakaztaparancsotadta,hogy
mégaznap(aug.23-án)asötétségbeálltaelőttkeletiiránybanyo-
muljon elő ésaug.24-én főoszlopávalMenesterzyska-t,mellékosz-
lopával(3—1—3)Podhajcétérjeel.A ho.feladataaz1.és5.lov.
ho.támogatásaésaVII.hdt.aug.25-énkezdődőkirakásánakbiz-
tosítása.Ε mellettahadosztályálljonkészenarra,hogyújbólÉ.
iránybannyeralkalmazást.“

A ho.megerőltetőmenetutánaug.24-éndut.zömévelaMo-
nasterzyska-tólNy.lévő magaslatokat,mellékoszlopávalPodhajcét
érteel.Azelg.enaponmárMonasterzyska-tbirtokábavette,hol
harcbanálltaz1.lov.ho-al.

*A38.honv.gy.ho.parsághadműveletiiratai:
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A 38.ho.aug.25-énúgyMonasterzyska-nál,mintPodhajcénál
támadtshősiesharcokáránvisszaszorítottaazellenséget.A délu-
tániórákbanazonbanazelg.mindigtöbbéstöbberősítéstkapva,
lassankéntolynyomasztótúlerővelrendelkezett,hogyaho.nagy
veszteségekárán kénytelenvoltavisszavonulástmegkezdeni.Az
egésznaptartósúlyosharcokfolytánmegállapítástnyert,hogya
ho.csapataiazelőnyomuló8.oroszhadseregbeütköztekésittleg-
alábbkét-háromhdt.előnyomulásávalkellszámítani.

Ezekszerinttulajdonképena38.ho.állapítottamegaKelet-
galiciánátközeledőhatalmaserejűellenséget,melynekjelenlétéről
eddigsenkisem tudott,csupángysággalmegerősítettelg.lovastes-
teketsejtveezenaterületen.

Csupánazértszúrtam ittbeeztaharccselekményt,melyatöbb
százkilométeresarcvonalonvívotthatalmasküzdelembencsakegy
epizódotjelentett,hogyezzelisdokumentáljam akeletgaliciaihely-
zetbizonytalanságátésaztakörülményt,hogyafelderítéscsupán
harcáránérheteleredményt.

Azarcvonallegkeletibbszárnyán,CzernowitztólK-reazoro-
szokaug.23-ánszinténbetörtek,azonbana43.ho-nakésa35.népf.
ddr.-naksikerülteztatámadástvisszaverniésazoroszokatahatá-
rontúlravisszavetni.

A Dniestertőlészakra előretoltosztagaink mindenütthátrább
vonultakazelg.nyomáselől.

A 2.hds.csapataiközüla20.ho.megkezdettekirakását,
mígaVII.hdt.mégvasútiszállításalattvolt.Utóbbinakbeérkezése
utánChodoro'w—Zydaczow—Zurawnokörletébenkellettgyülekeznie.

A 3.hds.megkezdteatámadáshozvalócsoportosítást.A III.
hdt.parancsotkapott,hogyaug.24-énPrzemyslany—Bóbrkaésa
Peltew közt,erősjobbszárnnyaltámadáshozkészenálljon.A XII.
hdt.nagymeneteésaközbeiktatottpihenőnapfolytáncsak26-án
csatlakozhatottehhez a támadáshoz,melynek egységes végrehaj-
tásacsakéttőlanaptóllehetettbiztosítva.

A 4.hds.aug.23-ána9.sz.mellékletbenmegjelöltterületet
érteel,Ahds.főpsága23.honv.gy.ho-t,melySadowa—Wisznia-n
átnyomultelő,a4.hds.-nekrendeltealá,melyaztaXVII.hdt.-hez
osztottabe.A 4.hds.balszárnyánakkészenkellettlennie,hogy
esetlegaz1.hds.jobbszárnyáttámogassa,melyetahds.főpság
elg.támadástólféltett.

Az1.hds.aTanewtőlészakrafekvőmagaslativonalatkézbe-
véve,azorosz4.hds.elővédjéreütközött,melyetmegtámadott.Eb-
bőlkeletkezettakrasnikicsata,mitfőlegaz1.hds.közepeésbal-
szárnyavívott.

A Kummercsoportparancsotkapott,minéltöbberővelZawi-
chostésAnnopol-nálaVisztulakeletipartjáraátkelni.Ezazonban
aztjelentette,hogycsapatainkkimerültségefolytánaug.28.előtt
nemérhetielaVisztulát.

ÍgytulajdonképenaKummer-csoportmégjobbanvisszamaradt
volnaaz1.hds.-elszemben,holottinkábbJózefow-tólÉ.kellettvolna
irányítani,amintaztmárelőbbkifejtettem(L.a49.oldalt).
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A német8.hadseregtőlbeérkezetthírekkedvezőtlenekvoltak.
Azaug.20-ánmegkezdettgumbinnenicsatátanémetek,a-2.orosz
hds.előnyomulása következtében,félbeszakították és nyugatfelé
vonultak vissza.A hds.pság szándékavoltKeletporoszországota
Visztuláigkiüríteni.Ezarraindítottaanémetlegfőbbhadvezetősé-
get,hogy azosztrák-magyarhadsereg offenzívájátsürgesse,mert
ettőlremélteanémetkeletihadseregtehermentesítését.Mégezta
nehézfeladatotisvállainkrakellettvennünk,mertanémet8.hds.
pságsúlyoshibátkövetettelateljesvisszavonuláselrendelésével.

A hds.főpságazösszeshadseregekoffenzívájátaug.27-re
tette.*

Amint már előbb említettem,azorosz8.hds.aug.18-án,a
3.hds.aug.19-énkezdtemegazelőnyomulástéselőbbiaug.21-én,
utóbbiaug.22-énlépteátazosztrákhatárt.A StyrésaDniester
köztnyolcoroszhdt.és9lov.ho.nyomultelő.A8.hds.balszárnyá-
nakbiztosításáralépcsőbenhátrahagytaaXXIV.hdt.-etésaDnies-
tertőldélreisegygyengébbcsoportotirányított.

Mivelakéthadseregelőnyomulásameglehetősvontatottvolt,
azoroszfővezérség parancsotadottIwanow tábornoknak,adél-
nyugatiarcvonalparancsnokának,hogy az előnyomulástnagyobb
eréllyelésgyorsasággalfolytassa.Ezkönnyenlehetségesisvolt,
mertakéthadseregaligtaláltellenállásra.

Aug.23-ánazorosz3.és8.hds.általábanaSerethvonalát
érteel.A zárkózottan ésteljeserővelelőnyomuló hadseregekkel
szemben a 3.osztrák-magyarhadsereg még csak gyülekezettés
nem voltkilátásará,hogyaug.26.előttegészerejétösszponto-
síthassa.

Azoroszokjobbszárnyána4.és5.hds.későbbfejeztebefel-
vonulását,mintamásikkéthadseregéscsupánnéhányhadosztály-
bólállóelővédettoltazosztrákhatárközelébe.Azömnekaug.23-án
kellettmegkezdenielőnyomulását.Közben azonban az1.osztrák-
magyarhds.megkezdettetámadásátésaug.23-ánteljeserejévela
4.oroszhds.előretolthadosztályairaütközöttésazokatvisszaszorí-
totta.Arraahírre,hogyazoroszjobbszárnyveszélybenvan,az
oroszdélnyugatiarcvonalparancsnokságaIII.kauk.hdt.-eta3.hds.-
tőla4.hds.-hezirányította.Ezaztbizonyítja,hogyazoroszoktúl-
ságosérzékenyek voltak jobbszárnyukon ésmárcsupán aveszé-
lyeztetéslehetőségéreerőkettoltakelabalszárnyrólajobbszárnyra.
Nézetem szerinterrenem voltszükség,mertVarsókörülmáregy
újhadsereg,a9.gyülekezett,melyajobbszárnynakelégbiztosí-
tékotnyújtott.CélszerűbblettvolnaaIII.kauk.hdt.-eta3.hds.-nél
hagyni,mertittnagyobberedménytérhetettvolnael,mivel,ahola
döntéstkeressük,nem lehetünkelégerősek,márpedigazoroszfő-
vezérségittkeresteadöntést.

Azonkívülmégkérdésesvolt,hogyezahdt.idejébenérkezik-e
bea4.hadseregnélsnem-evészeladöntéstekintetébenúgya3.,
minta4.hadseregrenézve.

*Conrad:IV.kötet494.oldal.
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Azorosz5.hds.nem találvamagaelőttellenséget,aug.23-án
megkezdteelőnyomulását.A hds.pk.szándékavolt,hogyajobb-
szárnyonlévő XXV.hdt.-etZamosckörnyékénmegállítja,míga
többihadtesteidélnyugatiiránybakanyarodnaksKomarów,Lasz-
czów,Sokal-onátnyomulnakelő.A hds.pk.ígygondolta4.hds.
segítségéresietni.Ebbőlaztlátjuk,hogyafelderítésazoroszoknál
sem voltmegfelelő,mertkülönbentudomástkellettvolnaszerezniök
az előnyomuló 4.osztrák-magyarhadseregről,melynek támadása
meglehetősváratlanulérteőket.

2.Akrasnikicsata.
Augusztus23—25.

Hadseregünkelsőgyőzelmescsatájaoroszföldön,melycsatá-
banahagyományosmagyarvitézségelsőízbencsillogottsmeg-
mutattaazellenségnek,hogyamagyarrónákfiainakvasökleivannak.

Amintazeddigifejtegetésekbőltudjuk,hadvezetőségünkszán-
dékaaVisztulaésBugköztgyülekező.ellenségeshaderőmielőbbi
megtámadásaésannakmegverésevolt,mielőttezfelvonulásáttel-
jesen befejezhettevolna.Ennek eléréséreahds.főpság szándéka
szerintelőszörazellenségesjobbszárnyatkellettátkarolni,micél-
bólaz1.hds.-nekbalszárnyárólkellettkezdeniazoffenzívát,míg
a4.hds.kissévisszamarad.A Sanfolyásamegkönnyítetteabal-
szárny előretolása!.A Santólközvetlenülészakra elterülő Tanew
regio,melyerősenmocsaras,homokos,útbanszegényterület,nagy
akadálytképezettaz1.hds.előnyomulásánál,melyenlehetőlegmég
ellenségesbeavatkozásnélkülkellettátkelni.A Frampol—Janów—
Annopolvonalábanhúzódómagaslativolnauraljaazelőbbemlített,
nehezenjárhatóterületet,teháthaazelg.ittmegvetilábát,az1.hds.
előretöréserendkívülnehéz,esetlegteljesenkudarcbafullad.

Ahds.főpságfelismerteennekamagaslativonalnakrendkívüli
fontosságátésezértmáraug.21-énelrendelteaz1.hadseregnek,
hogy aug.23-án teljeserővelvegyekézbeazemlítettmagaslati
vonalat.

Azthiszem,mégcélszerűbblettvolna,haaz1.hds.máraug.
20-ánvagy21-énkézbevesziakérdésesmagaslatokat,merteza
hadseregfejeztebelegelőbbfelvonulásátésazoffenzívasikeresbe-
vezetésecéljábólfeltétlenülmegkellettelőzniazellenségetama-
gaslatokbirtokbavételénél.Hatekintetbevesszük,hogyazemlített
területszélessége15—30km,melynekmegtételére— tekintvea
rendkívülnehézterepetésrosszutakat— legalábbkétnapimenet
kell,továbbáaztakörülményt,hogyazoroszokfelvonulásukbizto-
sításáraésaz1.hds.előnyomulásánakmegakadályozásáraittmár
előbbbefészkelhettékmagukat,nem vonhatjukkétségbefentiállítá-
som helyességét.Különösnekistűnikfel,azoroszalaposságotés
harcmodortismerve,hogyazellenségeztarendkívülfontosmagas-
lativonalatnem vettemárelőbbkézbeésműszakilagnem erősítette
meg.



58

Az1.hds.pságszándékavolt,hogyaKrasnikkörülmegálla-
pítottellenség jobbszárnyátátkarolja.Errelehetőségetnyújtottaz
akörülményis,hogyazoroszoknem támaszkodtakaVisztulára,
hanem inkább délkeletiirányban igyekeztek előnyomulni.A hds.
főpság hozzájárultaz1.hds.pság szándékához,azonban közölte
utóbbival,hogy az összes hadseregek offenzívája előreláthatólag
aug.27.előttnem indulhatmeg;*tehátaz1.hds.tervezetthadmű-
veleteinélehhezalkalmazkodjék.Egyúttala36.népf.ddr.-taz1.
Jjds.-nekrendeltealá.

Aug.23-ánaz1.hds.mégaztaparancsotkaptaahds.főpság-
tól,hogyahds.jobbszárnyaegyelőrenekezdjemegazoffenzívát,
merteza4.hds.balszárnyátismagávalránthatná,aminem volna
azáltalánoshelyzetérdekében.**

Ekkéntaz1.hds.pságkezemeglehetősenmegvoltkötve,mert
ígyazesetlegkínálkozókedvezőhadászativagyharcászatihelyzet
kiaknázatlanulmaradhatott.Mivela4.hds.márnapok ótaúgyis
előnyomulásban voltésbalszárnyávalmárellenségesföldön állt,
továbbámertazidőissürgetett,kevésbbévoltcélszerűaz1.hds.-et
ígyvisszatartani,sőtidejelettvolnaazáltalánosoffenzívátmegkez-
deni,haazoroszokatmegakartukelőzni.Természetesenebbenaz
esetbena3.és2.hds.csupándefenzívlehetett.Ahds.főpságazon-
banmégmindignéniejtetteelutóbbihadseregekÉ.irányúoffenzí-
váját,amitfentiparancsisbizonyít.

Az1.hds.aug.23-ánparancsszerintátlépteaSantólészakra
elterülőerdősövet.Mivelazorosz4.hds.előretolthadosztályaiszin-
ténelőnyomultak,csakhamarösszeütközésrekerültasor.

Az1.hds.balszárnyaelőttelőnyomuló3.lov.ho.Ksiezomiesz-
tőlészakraelg.állásokraütközött,miredélfelékitért.

A hds.szélsőbalszárnyánelőnyomuló12,ho.12h45'-kor
Opoka-tólÉ.ellenségrebukkant,melyetmegtámadott.Estigazellen-
ségetSuchaWolka-ntúlszorítottavissza.TőlejobbraazI.hdt.-hez
tartozó46.ho.már9órakorharcbalépett,majdaz5.ho.iscsatla-
kozotthozzá.(10.melléklet.)

AzV.hdt.balszárnyánlévő14.pozsonyihadosztályszintén
támadtésahadosztálycsapataiegésznaptartósúlyosharcokban
azellenségetazegészvonalonvisszavetették.A hdt.közepeésjobb
szárnya,valamintaX.hdt.mégnemütközöttösszeazellenséggel.

Aug.23-ánestigaz1.hadseregLipowiec(Tereszpoltól5km.
É.),Qoraj,Andrzejów,Polichna,Qoscieradów,SuçhaWolka,Swie-
ciechów vonaláig jutottelőre.Repülőjelentések szerintaz ellenség
Urzedow—Krasnikonátészakkeletiiránybavonultvissza.

Aug.24-reaz1.hds.pságakkéntintézkedett,hogyazI.hdt.
KrasniktólNy.nyomuljonelő,karoljaátazellenségbalszárnyát
svegyekézbeaWyznicafolyótólészakralévőmagaslatokat;az
V.hdt.balszárnyaKrasnikranyomulelőéstámogatjaazI.hdt-et.
A hadseregtöbbirészeiállvamaradnak.A 3.lov.ho.biztosítjaa

*Conrad:IV.kötet494.oldal.
**Conrad:IV.kötet494.oldal.
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hadseregbalszárnyát.A,101.népiddr.-nakKsiezomiesz-re,a110.
népf.ddr.-nakaVisztulátólNy.aKamiennaigkellettelőnyomulnia.

Ahadseregintézkedésszerintabalszárnynakfelkellettkanya-
rodnia,mígajobbszárnyállvamarad.

Aug.23-ánazorosz4.hds.zömeismegkezdteelőnyomulását.
A XIV.hdt.aLublin—krasnikiműúttólNy.,mígaXVI.hdt.attól
keletrenyomultelő,lépcsőbenbalraagránátoshdt.

Aug.24-énaz1.hds.folytattagyőzelmestámadását.Azellen-
ségmindenüttvisszavonultsaWyznicafolyótólÉ.Krasnikmindkét
oldalánbeástamagát.

AzI.hdt.11h30'-kormegkezdteelőnyomulását,melyheza14.
ho.iscsatlakozott.A hds.pságintézkedéseszerintazV.hdt.köze-
pénekismegkellettkezdeniazelőnyomulástésBrzozówka-t,míg
ahdt.balszárnyánakaKrasnik-tóldélrelévőmagaslatokatkellett
elérnie.

Amegindulttámadásújbólsikeresvolt.AzV.hdt.balszárnyán
harcoló 14.ho.Krasniktóldélrehősiesharcokban visszavetetteaz
ellenséget,melyharcokbankülönösenasoproni76.gy.e.tűntki.
Azezredháromszorrohamozott,miközben40—50százalékveszte-
ségetszenvedett.WillerdingésSchariczertábornokokcsapataimin-
denüttmegtörtékazellenségellenállását.

AzI.hdt.Krasniktólnyugatraszinténsikeresenharcolt.
Közbenazoroszokahadseregjobbszárnyaellentámadásba

mentekát.15h30'-korQorajnálmegtámadtákaX.hadtestet,mely
azonbanatámadástelhárítottaésellentámadásthajtottvégre.Este
feléazoroszokfolytattáktámadásaikataX.hdt.balszárnyaéskö-
zepeellen,mely azonban szintén sikertelenülvégződött,mireaz
oroszokazegészvonalonvisszavonultak.

Aug.24-énesteaz1.hds.azalábbivonalatérteel(jobbszárny-
rólkezdve):Teodorówka,Qoraj,Godziszőw,Wierzchowiska,Slod-
ków (KrasniktólDK.),KrasniktólNy.lévőmagaslatok,Urzedow,a
WyznicatólD.lévőmagaslatok.

Aug.25-reaz1.hds.pságakkéntintézkedett,hogyaX.hdt.
ésazV.hdt.jobbszárnyaállásáttartja,mígahdt.többirészeésaz
I. hdt. Krasnik—Urzedow—Moniaki—Majdan vonalába kanyaro-
dikfel.

Aug.24-énesteahds.főpsága·néçyhds.pságnaktovábbima-
gatartásukravonatkozólagutasításokatadott.Ezekszerintaz1.és
4.hadseregnekaBugésVisztulaközöttiellenségetdöntőenmegkel-
lettverni.

Ennekeléréséreaz1.hds.-nekáltalábanLublinra,jobbszár-
nyávalBiskupicerekellettelőnyomulnia,mígbalszárnyával,Iwan-
gorodfelévalóbiztosításmellett,azellenségjobbszárnyátkellett
átkarolnia.

Az1.hds.balszárnyamögöttelőnyomulóKummer-csoportazt
afeladatotkapta,hogyaVisztulátZawichost-tólészakraátlépveaz
1.hadseregtőlbalranyomuljonelő.

A németLandwehrhadtestnekIwangorodrakellettiránytvennie
ésészakfelébiztosítania.
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Beérkezettjelentésekszerintazellenséga4.hadseregellenis
megkezdteelőnyomulását,miarraindítottaahds.főpságot,hogyaz
1.hds.pságnakparancsotadjonahds.jobbszárnyávala4.hadsereg
elkövetkezendő harcába,fokozatos jobbra kanyarodás által,dön-
tőenbeavatkozni.*

Aug.25-énaz1.hds.továbbfolytattatámadásátéselfoglalta
Krasnikot.Repülőjelentésekszerintittazellenségmenekülésszerűen
vonultvissza.Esteaz1.hds.balszárnyaKrasnik—Moniaki—Majdan
vonalátérteel,a46.és5.ho.előretolvaZakrzówek—Leszczyna
vonalába.

AKummer-csoportaug.25-énazalábbihelyeketérteel:
100.népf.ddr.Jakubowice-t,95.népf.ho.Bidziny—Opatow-t,
106.népf.ho.Ostrowiec—Wierzbnik-et,
7.lov.ho.Wachock-t.A csapatokazeddigimenetekfolytán

nagyonelfáradtak.
A lov.ho.ahelyett,hogyazarcvonalelőttderítettvolnafel,

abalszárnyrahúzódott.
A Visztulabalpartjánelőnyomuló110.népf.ddr.Tarlów-térte

el,ittazonbantúlerőselg.megtámadtaésdéliiránybavetettevissza.
A Kummer-csoportsegítségére sietettésa visszavonuló részeket
felfogta.

Ezzelaz1.hds.harcainakelsőrészebefejezéstnyert.Azellen-
ségazegészvonalonmegvervevisszavonult.A három naposharc-
bancsapatainktöbbezerfoglyotejtettek,20löveget,sokgéppuskát
éstöbbzászlótzsákmányoltak.

Dacáraaszéperedményeknek,atulajdonképenicél:azellen-
ségjobbszárnyánakátkarolásaazonbannem sikerült,mertazoro-
szokérezveafenyegetőveszélyt,mégidejébenvisszavettékjobb
szárnyukatazátkarolásalól.Talánkissékülönösnektűnikfel,de
ennekrészbenazV.hdt.balszárnyánlévő14.ho.vehemenstáma-
dásaisazoka.Báracsapatokhősiességemindendicséretetmeg-
érdemel,azonban a hatalmas lendülettel végrehajtott támadások
súlyosáldozatokkalisjártak.

Asoproni76.gy.e.háromszorosroham folytán40—50száza-
lékosveszteségetszenvedett,melysúlyosáldozattalnem állarány-
banazelérteredmény.A hadosztálynak,mintarccsoportnakazlett
volnaafeladata,hogyazellenségetarcbanlekösseésmegakadá-
lyozza,hogyazveleszembenerőketvonjonkiésazokatjobbszár-
nyáraeltolja,mígazI.hdt.azátkarolástvégrehajtja.Túlhevesarc-
támadássalacélt,azellenségátkarolásátnem érjükel,merthaarc-
vonalátáttörjük,visszavonul,mielőttátkarolásunk érvényre jutott
volna.Εmellettatisztaarctámadásrendkívüliveszteséggeljár,mint
aztezekaharcokisbizonyítják.

AzátkarolásrarendeltI.hdt.-nekazlettvolnaafeladata,hogy
erősbalszárnnyalmielőbb Urzedowon átaKrasnik—lubliniműút
felétörjönelőreésazellenségjobbszárnyátátkarolva,megakadá-
lyozzaannakvisszavonulását.Ehhezazonbannem lettvolnaszabad

*Conrad:IV.kötet514.oldal.
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ahadtesterőitazarcvonalraegyformánelosztani,hanem abalszár-
nyaterősebbrekellettvolnatartani,hogyatámadássúlyaittlegyen.
Mivelahadseregjobbszárnyaésközepeegyelőrevédőlegesfelada-
totkapott,eztgyengébberővelismegoldhattavolna,tehátazittnél-
külözhetőerőketabalszárnyonlehetettvolnaalkalmazni,vagyami
mégcélszerűbb,aX.ésV.hdt.-neknagyobbkiterjedéstadva,az
I.hdt.hadműveletisávjáterősenszűkítenikellettvolna.

A hevestámadásokatcsapatainknak hibáulfelrónitermésze-
tesennem lehet,sőtmindendicséretmegilletiőkethősiesésönfel-
áldozóharcaikért,melyaháborúelejénatöbbicsapatoknakiscsak
követendő példáulszolgálhatott.A vezetéssem rendelkezettelég
tapasztalattal,hogyakívánteredménytelérhesse.

Nem kritikátakartam ittgyakorolnielsőoroszországigyőzel-
mescsatánkról,csupántanulságokatlevonni,melykötelességünkis,
hogyezekbőlokuljunkésajövőrefelhasználjuk.

Aug.25-énesteahds.főpságszükségesneklátta,hogyaz1.és
4.hds.pságnakújabbintézkedéstadjon.Êszerintaz1.hds.jobb
szárnyánaka4.hds.-elösszhangbanKrasnostaw-rakellettatáma-
dástmegkezdenie,mígabalszárnybekanyarodvaazellenségetto-
vábbüldözi.Ezenintézkedésfolytánaz1.hds.egészarcvonalánmeg-
kezdteazelőnyomulást,melyazorosz4.hds.-elújabbharcokra
vezetett.

Mégrövidenmegkellemlékeznem azoroszokról.Tudjuk,hogy
adélnyugatiarcvonalpságakkéntintézkedett,hogya4.és5.hds.
Wilkolaz (Krasnik-tólÉ.)—WladimirWolinskijvonalába elővéde-
kettoljonelőre,melyekoltalmaalattahadseregzömökgyülekeznek,
majdaug.23-ánezekismegkezdikelőnyomulásukat.Az1.osztrák-
magyarhds.máraug.23-ánatöbbhadosztálybólállóoroszelőre-
toltcsoportraütközöttésaztdöntőenmegverte.Atanulságebbőlaz,
hogyelszigeteltcsoportoknaknagytávolságravalóelőretolásanem
célszerű,mertezeketazellenségmegtámadjaésmegsemmisítheti,
mielőttazöm beavatkozna,vagypedigidejébenkikellvonnimagu-
katadöntőtámadáselől.

3.Az1.oszt-magy.hadseregtámadásaLublinra.
Augusztus26.—szeptember1.

Mígaz1.hds.balszárnyaaug.23—25.köztkb.40km-thaladt
előreellenségesföldön,ajobbszárnyahds.főpságrendeletéreállva
maradtéscsak26-ánszándékozottmegkezdenielőnyomulását.Ez-
zelazoroszokidőtnyertekkötelékeiketrendezniésKrasnik—Lublin
köztmagukatbeásva,helyzetüketmegszilárdítani.Hatekintetbevesz-
szükaLublin—Cholmfeléirányulóoffensivacélját,melyazittgyü-
lekezőellenségnekmielőbbimegverésevolt,akkorezencélelérése
érdekébenszükségeslettvolna,hogyaz1.hds.támadásátmegállás
nélkülalegnagyobberéllyelhajtsavégre.Tekintveakeletgaliciai
helyzetet,melymindinkábbbizonytalannáésránknézveveszélyessé
kezdettválni,az1.és4.hds.északrairányulóoffensivajacsupánbi-
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zonyoshatárokköztmozoghatottésLublin—Cholm vonaláncsak
akkormehetettvolnatúl,haa4.hds.jobboldalakeletfelételjesen
biztosítottnaklátszott.Mivelazonbanezabiztosításahelyzetsze-
rintmeglehetősingatagalapokonnyugodott,akéthadseregnekmin-
denigyekezettelazonkellettlenni,hogyazellenségetmégazemlí-
tettvonaltóldélremielőbbdöntőenmegverjék,hogyezáltalkeleti
irányba való esetlegesbeavatkozáshoz időtnyerjenek ésmegfelelő
hadműveletihelyzetetteremtsenek.Haakéthadseregészakrairá-
nyulóoffensivájanem sikerül,azaveszélyfenyegethet,hogyhad-
seregeinketazellenségkétoldalrólkaroljaát.

Az1.hadseregoffensivájátebbőlaszempontbólkellmegítél-
nünkésakkorbekelllátnunk,hogyittagyorséskíméletlenelő-
nyomuláslétfeltételvolt.

Azaug.26-rakiadottparancsokszerintaz1.hadseregneke
napon Turobin—Stara Wies—Niedrzwica—Wierzchowiska vonalát,a
3.lov.ho-nakBelzyce-tkellettelérnie(lásdall.mellékletet).

Haatérképeneztavonalatmegnézzük,aztlátjuk,hogyajobb
szárnymégmeglehetőshátulmaradt,mígabalszárnynakészak-
keletfelékellettkanyarodnia,hogyazoroszjobbszárnyatátkarolja
ésaVisztulátólelszorítsa.

Célszerűlettvolna,haaKummercsoportekkormáraVisz-
tulajobbpartjánnyomulhatottvolnaelő,hogyazátkarolásttelje-
sebbétegye,azonbanaug.26-ánmégaVisztulabalpartjáncsupán
Sobotka—Ostroviecvonalábaérkezett.

A4.hds.-nekáltalábanaWieprzmentén,balszárnyávalCholm-
rakellettelőnyomulnia,tehátakéthadseregbelsőszárnyánakössz-
hangbankellettlenniegymással.

A hds.főpságaug.26-ándut.kiadottintézkedéseiszerintaz1.
hadseregnekavisszavonulóelg.-ettovábbkellettüldöznieésLub-
linelőttújbóltámadnia.A 4.hds.,melyelőttazellenségszintén
visszavonulnilátszott,aztafeladatotkapta,hogy avisszavonuló
ellenségetQrubieszów—KrasnostawonátkövesseéshaazCholm-
tóldélremegállana,aztújbólmegtámadja.A 2.és3.hds.-nekaKe-
letgaliciábabetörtellenségetkellettfeltartóztatni.

Az1.hds.aug.26-ánisfolytattatámadását,melyhezmáraX.
hdt.iscsatlakozott.EzazellenségetaPorpatakontúlravetette
vissza;azV.hdt.-nekszinténsikerültazellenségetvisszaszorítani.
A hdt.balszárnyávalésazI.hdt.-elszembenazellenségStara
Wies—Borzechów vonalában és a Chodelfolyótólészakra fekvő
magaslatokonmegerődítettállásbanvártaatámadást.Itttehátmár
sikerültazellenségnekbefészkelnimagát,holotterélyesüldözésese-
ténerrenemlettvolnaideje.

Aug.27-énahadseregjobbszárnyánlévő45.Ldw.ho-ttúl-
erősellenségmegtámadtaésMichalówraszorítottavissza.

AzV.hdt.azegészvonalonvisszavetetteazellenségetés
Wysokie—StaraWies—Kielczewicevonalátérteel.

AzI.hdt.aWilkolaz—Klodnica-tólészakkeletrelévőmagasla-
tokatvettebirtokába,a12.ho.azonbannem bírtaaChodelmentén
húzódóellenségesállásokatelfoglalni.
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Időközben a keletgaliciaihelyzetkedvezőtlenre fordult,a 3.
hadseregnekvisszakellettvonulniaLembergfelé.Ezegyelőremég
nem befolyásoltaaz1.hadseregharcait,mindenesetreazonbanatá-
madáserélyesfolytatásáttetteszükségessé.A hds.főpságparancsa
szerintLublinigkellettelőnyomulni,azelérthelyzetbenkitartaniés
azellenségnekaWieprz-enátvalóelőnyomulásátmegakadályozni.
ΕvégbőlajobbszárnynakmielőbbKrasnostaw-otkellettelfoglalnia,
mígabalszárnyonaKummercsoportotmagáhozkellettvonnia.

Azoroszokraaz1.hds.győzelmeselőnyomulásanagyhatás-
salvolt.A 4.hadseregjobbszárnyánakátkarolása,továbbáaKum-
mercsoportnakésanémetLandwehrhadtestnekaVisztulabalpart-
jánvalóelőnyomulásaarrakésztetteőket,hogyaVarsónálgyüle-
kező9.hadsereghezirányítottXVIII.hadtestet— aIII.kauk.had-
testeltolásánaklassúságamiatt— gyorsanIwangorodhoz,a4.had-
seregjobbszárnyáravessék.Eztahadtesteta4.hadseregnekren-
deltékalá.A 4.hadseregszorongatotthelyzetérevalótekintettelaz
5.orosz hadsereg parancsnoka,Plehwe tábornok a hadseregének
jobbszárnyánelőnyomulóXXV.hdt.egydandáráterőltetettmene-
tekbenLublin-onátszinténa4.hds.jobbszárnyárairányította.

Ebbőllátjuk,mennyireszükségeséscélszerűlettvolnaaz1.
hadsereggyorsésenergikuselőretöréseLublinfelé,mertakkornem
lettvolnaazoroszoknakidejük,hogyLublintóldélremegvesséklá-
bukat.A kölcsönöserőviszonyokismegkönnyítettékvolnaaz1.hds.
feladatát,mertakrasnikicsatábanrésztvevőoroszok4—5hadosz-
tállyalkevesebbrebecsülhetőkaz1.hds.erejénél.Jelenlegahelyzet
úgyállott,hogyahadseregjobbszárnyaa4.hds.lemaradásakövet-
keztébenméghátramaradt,mígközepeésbalszárnyaegyarcban
nehezenelfoglalhatóerősoroszállássalállottszemben,melynekát-
karolásavégettaKümmertcsoportbeérkezésérekellettvárni.Utóbbi
csakaug.28-ánkezdhettemegaVisztulánvalóátkelést.

Aug.28-ánaz1.hds.jobbszárnyána45.ho.Deszkowice-nél
harcbanállt.Tőlejobbraa4.hds.balszárnyánlévő4.ho-nakszin-
tén Krasnostawrakellettelőnyomulnia.A 45.ho.támogatásáraa
10.menetddr.Deszkowice-renyomultelő,míga9.lov.ho.Twory-
czów-otérteel.A X.hdt.-heztartozó24.ho.Bzowiec—Chlaniow-
nálkészenlétbenállt,míga2.ho.harcnélkülZolkiewka—Gielczew
vonalábaérkezett.(11.melléklet.)

AzV.hdt.enaponújbólvisszavetetteazellenségetésmárdél-
ben Kasarzów—Bychawa—Pawlów vonaláig jutottelőre2000 fog-
lyotejtve.TőlebalraazI.hdt.Rechtów—Borzechów-ignyomult
elő,míga101.népf.ddr.-alés1.menetddr.-almegerősített12.ho.
Chodelnéltartottamagát.

Aug.29-énahelyzetáltalábannemváltozott.A45.ho.a4.ho-al
egyetembenKrasnostawfeléigyekezetttértnyerni,míga2.ho.ellen-
ségesbehatásnélkülaDabie-tőlK.lévőmagaslatokatérteel.AzV.
hdt.ellenségestámadásokatutasítottvissza;a33.ho.Ossovánálhar-
colt,melyharcbaa37.honv.ho.sikeresenbeavatkozott.Ezalattaz
I.hdt.a12.ho-alegyetemben— bárellenségestámadásnem érte—
eddigiállásábanmaradt.
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Ahds.pságszándékaazvolt,hogyaug.30-ánazI.ésV.hdt.,
valamintaX.hdt.balszárnya(2.ho.)kitart,mígaX.hdtzömea
krasnostawiműutatveszibirtokába.A Kummercsoportnakazellen-
ségjobbszárnyátkellettátkarolni.

A 3.és7.lov.ho-bólaBrudermann-félelovashadtestetalakí-
tották.

AWoyrsch-féleLandwehrhdt.aug.29-énRadomotérteel.Az
1.hds.pságszándékavoltahdt.-etaug.31-énZwolenreirányítani,
majdKazimierz-nélaVisztulakeletipartjáravonni.

Aug.30-ánazellenség(XXV.oroszhdt.)a4.hds.balszárnyán
harcoló4.ho-tvisszavetette,mireezBortatyczefelévonultvissza.
Erreahds.főpságutasítottaaz1.hds.pságot,hogya4.ho.teher-
mentesítéséreaX.hdt.mielőbbKrasnostaw irányábaavatkozzékbe
aharcba.A X.hdt.jobbszárnyaténylegmárnapokótaebbenaz
iránybanharcolt,azonbankevéseredménnyel.Pedigittnagyonszük-
geslettvolnaazoroszokmielőbbivisszavetéseésa4.hds.balszár-
nyánaktehermentesítése,hogya4.ho.keletfelébekanyarodhassék
ésezzelaKomarównálharcolóellenségbekerítésétteljessétegye.

A 45.ho.a4.ho.harcábabeavatkozvaUjazdow-nálvissza-
vetetteazoroszokat.Aug.31-énaho.Tarnogoratvettekézbe.Tőle
balraa24.ho.Krasnostawranyomultelő,majdalubliniműúton
folytatvaelőnyomulását,aug.31-énLopiemiket,a2.ho.tőlebalra
ízdebno-térteel.Ezzel,megkezdődöttazellenségesbalszárnyát-
karolásais.(11.melléklet.)

AzV.ésI.hdt.-elszembenazellenségnagyonmegerősített
állásbanállt,miértisahds.pságelakarvánkerülnianagyveszte-
séggeljáróarctámadást,akétszárnyátkarolásátólvártaazered-
ményt.

A Kummercsoportaug.30-ánOpole-nálésattólkeletremeg-
kezdte támadását,azonban kevés eredménnyel,mertaz oroszok
— felismerveaveszélyt— márerősítéseketdobtakaharcbaésaz
átkarolástmeghiúsították.Aug.31-énazIwangorod-rólidevontorosz
XVIII.hdt.megyáttámadásba,azonbanaKummercsoportChodel-
nélésOpole-náltartjamagát.

AzoroszokaVisztulabalpartjánismegkezdikelőnyomulásu-
katésa110.népf.ddr.-t,melyajozefówihadihidatbiztosította,meg-
támadják.Erreahds.pságúgyhatározott,hogyapuroszLdw.hdt-et
KazimierzhelyettSolec-revonja.

Szept.1-énahds.pságazI.ésV.hdt.-elistámadniszándé-
kozott.

A X.hdt.továbbfolytattatámadásátésszept.1-énvisszadobva
egyBiskupice-nélkirakottorosztart.ho-t,jobbszárnyávalaFajsla-
wice-tőlNy.,balszárnyávalpedigaCzestoborovice-tőlÉ.lévőma-
gaslatokatérteelésTrawnikinélmegszakítottaa Cholm—Lublin
köztivasútiösszeköttetést.A 45.ho.Tarnogóra—Izbica-nálállt.Az
V.hdt.jobbszárnyacsatlakozottaX.hdt.támadásáhozésaKrz-
czonówtólészakralévőmagaslatokatfoglaltael.
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Ezzelmegszűntazösszefüggésazorosz4.és5.hds.közöttés
az1.hds.közelvoltahhoz,hogyazorosz4.hds.balszárnyátfel-
sodrítsa.

Ahds.balszárnyánaKummercsoporttartottamagát,azonban
azeddiginagymenetekésazutóbbinapokharcaiannyirakimerítet-
ték,hogy anépfelkelő csapatokbólálló csoportharcértékeerősen
csökkent.

Tekintettelarra,hogyaz1.hds.balszárnyánfrissoroszerő
(XVIII.hdt.)lépettharcba,szükségesséváltaporoszLdw.hdt.mie-
lőbbiátvonása a Visztula jobb partjára.Ezzelazonban közvetlen
összeköttetésnem voltésaz1.hds.pságnem voltbizonyosbenne»
hogyaparancsotmegkapta-e.Ezértahds.főpságnálbeosztottné-
metösszekötőtiszt(FreytagLoringhovenatb.)Breslauútjánutasí-
tottaahdt.-et,hogyJezefów-ravegyenirányt.

Azorosz4.hds.azosztrák-magyar1.hds.támadásakövetkez-
tébenteljesvédelemreszorulésmegerősítettállásokbanigyekszikfel-
tartóztatnicsapatainkat.A hadseregjobbszárnyánbeérkező XVIIL
hdt.-elsikerülennek a szárnynak az atkarolásátmegakadályozni,
azonbanabalszárnyhelyzetenapról-napranehezebbleszésazoro-
szoka4.és5.hds.köztiáttöréstőltartanak.

A4.hds.eddigisikertelenharcaiarraindítjákazoroszfővezér-
séget,hogya4.hds.fölöttiparancsnokságotmáraugusztus25-én
Ewerttábornokraruházza.

Aug.28-ána4.hds.parancsnokahelyzetétannyiraválságosnak
tartja,hogyadélnyugatiarcvonalparancsnokától,Iwanow tábornok-
tól visszavonulására vonatkozólag utasításokat kér. Utóbbi meg-
parancsolja,hogyahadseregtovábbivisszavonuláseseténaWieprz
menténfoglaljonmegerődítettállástésaBúghozvezetőutakatDro-
giczynésBrestköztbiztosítsa.*

Az1.hadsereg jobb szárnyán előnyomuló X.hdt.támadásai
következtébenaz5.oroszhadseregjobbszárnyánharcolóXXV.hdt.
Krasnostaw-otfeladtaésRejowiec-rehúzódottvissza,hogyCholm-
otfedezze.

Mígazorosz4:és,5.hds.azosztrák-magyar1.és4.hds.ellen
sikertelenülharcolt,anémetkeletporoszországihaderőatannenbergi
csatában megsemmisítette az orosz 2.hadsereget,melynek roncsai
rendetlenülmenekültekaNarew felé.Mindeztösszevetveazorosz
jobbszárnyhelyzete— dacáraarendelkezésreállótúlerőnek— meg-
lehetőssúlyosvoltésazoroszfővezérségmindenreménységéta3.
és8.hds.gyorséserélyeselőnyomulásábavetette.Ebbőllátjuk,meny-
nyirefontoslettvolnakeletiszárnyunkonharcolóhedseregeinkhely-
zetétmegszilárdítaniésazoroszokatKeletgaliciában— hacsakideig-
lenesenis—feltartóztatni.

Azoroszfővezérségazonbannem késlekedett,hogya3.és8.
hds.erélyes előnyomulásra való ösztönzésén kívül,kimeríthetetlen
tartalékábólfrisserőketdobjonaveszélyeztetetthelyekre.A 4.hds.-

*Daniloff:RusslandimWeltkriege.237.oldal.
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hezirányítottXVIII.hdt.-enkívül,meggyorsítottaaIII.kauk.hdt.-
neka4.hds.-hezvalószállítását,méghárom tart.ho-tküldöttutóbbi-
hozésamégtartalékbanlévőgárdahdt.-etisa4.hds.-hezirányí-
totta.Mivelezzela4.hds.erejehathadtestreéstöbbtart.ho-raemel-
kedett,eztahds.-etkéthadseregre:a4.és9.-reosztottasutóbbi
parancsnokának,Lesiczkitábornoknak,erélyestámadástparancsolta
Visztulajobbpartján.Ezzelegyidejűlegazoroszfővezérségelejtette
aVarsótólnyugatfeléirányulóoffensivatervét,mertazittcsoporto-
sítottháromhadtestbőlazI.márelőbba2.hds.-hez,aXVIII.pedig
a4.hds.-hezcsatlakozott.Ezenfelülmégmegfontolástárgyátké-
pezteaXXII.finnországihdt.-nekLublinbavalószállítása,mivel
azonbanezidejébennemérkezettvolnabe,eztatervetelejtették.

Azoroszok aVisztulabalpartján nagy lovastömegeketszán-
dékoztakösszevonni,hogy ezek a9.hds.támadásávalegyidejűleg
előretörjenekésaz1.osztrák-magyarhds.visszavonulásátmegaka-
dályozzák.

Miutánazoroszokmindenrendelkezésreállóerejüketa4.hds.-
hezirányítottákésígyaVisztulaésWieprzköztmajdnem kétszeres
túlerőtösszpontosítottak,aug.31-énazoroszfővezér,NikolajNikola-
jevicsnagyherceg megparancsoltaadélnyugatiarcvonaljobb szár-
nyánakazerélyestámadást,melynekcéljaazosztrák-magyarhad-
seregmegsemmisítésevolt.

Ezatámadásszept.2-ánindultmeg,melyrőlbővebbenazonban
későbbleszszó.

Amintazelmondottakbóllátjuk,haderőinkbalszárnyánaksike-
resoífensivájamegzavartaazellenségterveitésLublinkörnyékén
való nagymérvű csapatösszevonásra késztette,melybőlkifolyólag a
közvetlenNémetországellenirányítottoffensivatervétiskénytelen
voltfeladni.

Az1.hadseregvázoltharcai,bárszéperedményeketmutattak
fel,akitűzöttcélt— azellenségdöntőmódonvalómegverését—
nem értékel.Ennekokaahadseregtúllassúésóvatoselőnyomulása-
ban,ajobbszárnyvisszamaradásábanésabalszárnygyengeségé-
benrejlett.Előszörahadseregbalszárnyatörtelőre,majdtöbbnapi
késedelem utánajobbszárnyismegkezdteelőnyomulását.A bal
szárnyharcairólmárbeszéltem (1.A krasnikicsatacíműfejezetet).
AjobbszárnyonelőnyomulóX.hdt.támadásaazelsőnapokbantapo-
gatózó ésbizonytalan.Egyeshadosztályok napokon keresztülalig
találnakmagukelőttellenséget,mégiscsupán8—10km-thaladnak
előre.ErélyestámadássalaWieprzmenténelőnyomulóésmára4.
hds.-heztartozóII.hdt.általmegvertoroszXXV.hdt.párnapalatt
teljesenelintézhetőlettvolna,mikorraaX.hdt.-neknyitvaállott
volnaazútazellenségbaloldalábaéshátába.Csakszept.utolsónap-
jaibankezdaX.hdt.erélyesebbtámadásba,melynekmegisvolta
hatásaazoroszbalszárnyra.

MindendicséretetmegérdemelamagyarV.hdt.támadása,mely
mindenalkalmatkihasznált,hogyazellenségreminélsúlyosabbcsa-
pástmérhessen.A sikeroroszlánrészeazövé,pedigaszárnyhadtes-
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tekneksokkalfontosabbfeladat,azellenségszárnyainakátkarolása
jutottosztályrészül.

MáraIV.fejezetbenkifejtettem,hogyszükségeslettvolnaaz
1.hds.balszárnyánazerőketszorosabbancsoportosítaniésezta
szárnyatmégegyhadtesttelmegerősíteni.Azeseményekbőllátjuk,
milyeredményeslehetettvolnaebbenazesetbenaz1.hds.támadása.
AbalszárnygyengeségefolytánazI.hdt.napokonátállvamaradt
ésaKummercsoportbeérkezésérevárt,hogyazellenségjobbszár-
nyátátkarolhassa.Ezacsoportazonbanmesszehátulvoltésolyan
csapatokbólállott,melyekilyfontosésnehézfeladatrakevésbbévol-
takalkalmasak.MireaKummercsoportbeérkezett,azoroszokis
bevetettékaXVIII.hdt.-etésígymegakadályoztákjobbszárnyukát-
karolását.AzV.hadtestnekittlettvolnaahelye,melykiválótámadó
szelleméveivalószínűlegnagyobberedménytértvolnael.

A németLdw.hdt.-etcélszerűlettvolnaNw.Alexandriavagy
Iwangorodrairányítani,mertazoroszok aVisztulán való átkelési
kísérletekirántrendkívülérzékenyekvoltak.

Dacáraaz1.hds.riem kielégítőeredménnyelvégződőtámadá-
sának,ennekkihatásaazoroszokramégisnagyvoltésrendkívüli
intézkedésekmegtételérekésztetteőket.

Hafigyelembevesszükazorosz4.hadseregvisszavonulásátés
a2.hadseregmegsemmisítését,azoroszokhelyzetétaNarew—Visz-
tulaésBugköztveszélyesnekkellminősítenünk.Milynagymérv-
benlehetettvolnafokoznieztaveszélyt,esetlegazellenségittálló
részeitmegsemmisíteni,haa·német8.hadseregatannenbergigyő-
zelem utánaVisztulakeletipartjántörelőreésaLublin-nálharcoló
4.oroszhadseregethátbatámadja.Εhelyettanémetekönösérdeke-
ketkövetve,amégKeletporoszországbanálló1.oroszhadseregellen
fordultakésminketsúlyosharcainkbanmagunkrahagytak.

4.Akomarówicsata.
Aug.26-tólszept.1-ig.

A hds.főpságaug.22-iintézkedéseszerinta4.hds-nekészaki
vagyészakkeletiiránybakellettelőnyomulnia,melyetakkorkezdhe-
tettmeg,haa3.hds.gyülekezésétmárbefejezte.Εmellettahad-
seregnekkészenkellettlenniearrais,hogyáltalánoselőnyomulásá-
nakmegkezdéséigZamoscvagyGrubieszów—Krylów irányábóljövő
ellenségestámadástkivédhessenésszükségeseténaz1.hds.harcába
offensivmódonbeavatkozhassék.

Lássukmármost,mikénthajtottavégrea4.hds.sokoldalúfel-
adatát.Mielőttennek ismertetésébe fognék,kénytelen vagyok meg-
állapítani,hogya4.hadseregnektúlsókfeladatjutottegyszerre.Ke-
leti,északiésnyugatiirányúoffensiváhozcsoportosítani,emellettaz
ellenségtámadásánakelhárításáraisintézkedésekettenni,kissésok
feladategyhadseregszámára.
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Az1.hadseregaug.23-ánmegkezdteahadműveleteketéstúl-
erővelmegtámadtaazorosz4.hadseregelőretolthadosztályait.A
4.hadseregaz1.hadseregtámadásáhozvalócsatlakozásaesetén
szinténtúlerőveltámadhatottvolnaazorosz5.hadseregrészeireés
ebbenazesetbentalánnemtartottvolnaakomarówicsataszept.l-ig.
A3.hadseregkészületlenségekésleltettea4.hadseregoffensivájátis,
holotteztmielőbbmegkellettvolnaindítani,hogyazoroszokatmég
lehetőleggyülekezésközbenlepjükmeg.Ezenfelülhadműveletiokok
isaztköveteltékvolna,hogya4.hadseregmielőbbmegindítsaoffen-
siváját,mertminéltovábbvárezzel,aKeletgaliciánátelőnyomuló
ellenségannálinkábbmegközelítia3.hadseregetésezzela4.had-
seregoldalátéshátát.Ahds.főpságazonbanmégmindignem adta
felaztareményt,hogya3.hadsereggelisészakfelétámadhat.Ezért
kelletta4.hadseregnekvárniésemiattmaradtvisszaaz1.hadse-
regjobbszárnyais.A keletgaliciaibizonytalanhelyzet-mindenféle
módonakadályoztahadműveletiterveinketésakezdeményezéslas-
sankintazellenségkezébekezdettátcsúszni.

Aug.24-éna4.hds.aVI.,1/2IX.ésII.hdt.-elRawaRuska,Na-
rol,Tereszpolvonalábanállt.A19.ho.Radymno-tól,a26.ho.Jaros-
lau-tólkeletre,a23.ho.SadowaWisznia-nálgyülekezett.

Azellenségrőlbeérkezetthirekszerintkb.négyoroszhadosz-
tálynyomultelőa4.hadseregellen.

A hds.főpságaug.24-énkiadottutasításaiszerint*a4.had-
seregnekjobbszárnyávaláltalábanaHuczwamentén,keletfelévaló
biztosításmellett,kellettelőnyomulnia.A 3.hadseregbalszárnyán
gyülekezőJózsefFerdinándfőhercegcsoportját(3.,8.,41.ho.)a
hds.főpsága4.hadseregnekszándékozottalárendelni,hogyennek
offensivájához,Grubieszówáltalánosiránnyalcsatlakozzék.

A 4.hds.pságazonjelentésére,hogyészakfelőlnégyorosz
ho.nyomulelő,ahds.főpságaug.25-énutasította,az1.hds.pságot,
hogyahadseregjobbszárnyakészenlegyena4.hds.harcábafoko-
zatosjobbrakanyarodásáltalbeavatkozniésadöntéstelőidézni.

Ahds.főpságnakezaparancsanehezenérthetőmeg.A4.hds.
— JózsefFerdinándfőhercegcsoportjánakleszámításával— 10had-
osztálybólállt,tehátezzelazellenséggela4.hds.magaiskönnyen
leszámolhatott,merttöbbmintkétszerestúlerővelrendelkezett.Az
igaz,hogyahadosztályokegyrésze(19.,23.,26.)méghátulgyüle-
kezett,azonbanazelsővonalbanmár7ho.rendelkezésreállt.Az
1.'hds.akapottfeladatnakcsakúgytehetettvolnaeleget,haelőtte
ellenségnem áll,vagypedigteljesenmegvervevisszavonul.Egyik
esetsemálltfenn.Aminttudjuk,az1.hds.akrasnikicsatábansúlyos
harcokba keveredetts báraz ellenség visszavonult,azonban a
Chodelfolyó mentén újbólállástfoglalt,sőtaz 1.hds.jobb
szárnya ellen támadottis.Az ellenséges támadás kivédésére a
legjobbmódszerlettvolna,haa4.hadseregmagamegyáttáma-
dásbaésaz1.hds.folytatjaoffensivájátLublinra.A4.hds.parancs-
noka,Auffenberggyságitbk.atámadástválasztotta.A hds.főpság

*lásdaz59.oldalt.
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az1.és4.hds.-nekaug.25-énesteadottintézkedéseszerinta4.hds,-
nekmárszinténparancsotadottatámadásra,melyetaz1.hds.jobb
szárnyávalösszhangbankellettvégrehajtania.

Aug.25-éna4.hadseregfolytattaelőnyomulásátésazalábbi
helyzetetérteel(12.sz.melléklet):
alovashadtestbeegyesített6.és10.lov.ho.Uhnów-ot,
aVI.hdt.Chodywance—Jarczów—Tomaszów-ot,
aIX.hdt.élhadosztálya(10)Zielone-t,
aII.hdt.Krasnobrod—Rudkavonalát.

Azellenségrőlbeérkezetthirekszerintnagyobboszlopokélei
a reggeliórákban Labunie—Komarów—Czartowyczk vonalátérték
el.Jelentésekszerint25-énestigazoroszXXV.hdt.Krasnostawról
Zamoscfelévoltelőnyomulóban,mígaXIX.hdt.kéthadosztállyal
Tarnawatka—Rachanie körülállt,tovább keletre erős ellenséges
oszlopok Qrubieszów—Tyszowce-n át előnyomulóban voltak gya-
níthatok,mígaBugmindkétoldalángyalogsággalmegerősítettorosz
lovasságnyomultelő.

Auffenbergtábornokelhatározta,hogyaug.26-ánazelőnyomu-
lóbanlévőellenséget— általánosirányahadseregbalszárnyával
Cholm—megtámadja.
Azaug.26-rakiadottintézkedésekszerint:

aVI.hdt.-nekerősenhátralépcsőzöttjobbszárnyávalTyszow-
cera;
aIX.hdt.-nekJatutówra(ZamosctólDK.);

aII.hdt.-nekjobbszárnyávalZamosc-ra,balszárnyávalaX.
hdt.-hezcsatlakozniakellettelőnyomulnia;

aWittmanrirfélelov.hdt.-nek(6.és10.lov.ho.)azellenségbal
oldalábakellettműködnie;

a23.honv.gy.ho.aztaparancsotkapta,hogyNiemirów,Poty-
licz,Machnów-onátaVI.hdt.-hezcsatlakozzék;

a26.ho.HutaRozaniecka-ra;
aXVII.hdt.(19.ho.)Narol-ranyomulelő;
JózsefFerdinándfőhercegcsoportja(3.,8.,41.ho.)parancsot

kapott,hogyZolkiew—Magierów vonalából,balszárnyávalUhnow—
Tyszowce-nátnyomuljonelő.

Haazelőnyomulásicsoportosítástmegnézzük,azttapasztaljuk,
hogyaz1.vonalbankb.60km.szélességbenhéthadosztályvoltegy-
másmellett,melyeketkb.2½ napimenetrejobbralépcsőbenhárom
hadosztály,aközépmögött2—3napimenetreszinténhárom hadosz-
tálykövetett.Tehátazerőnekvalamiveltöbb,mintafeleazelső
lépcsőben,majdnem afelemásodiklépcsőbennyomultelő.Azelső
lépcsőszélességeközel60km,tehátegyhadosztályrakb.8km ki-
terjedésesik.Támadásnálelégsok8km egyhadosztályra,tekintve
azonbanamégbizonytalanhelyzetetésahátullévőerőstartaléko-
kat,elégnekkelltartanunk.Azerőkazarcvonalonmeglehetősegyen-
letesenvannakelosztva,súlypontképzésnincs,aszándékacsoporto-
sításbannemjutkifejezésre.A2.lépcsőkissétávolvanaz1.lépcső-
től,tehátelőfordulhatazazeset,hogyaz1.lépcsőtmegverik,mielőtt
a2.beérkezik,vagypedigutóbbinakerőltetettmeneteketkellvégre-
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hajtania,hogyidejébenbeérkezzék,minekkövetkeztébenacsapatok
márkimerültenütköznekazellenségre.Ennekokaafelvonuláslassú
ésnehézkesvégrehajtásábankeresendő,mertazelőllévőrészeknek
nem lehetettmártovábbvárni,mivelazidősürgetettésajeleksze-
rintazellenségismegkezdteelőnyomulását.

Mivelaz1.hadseregnekazvoltafeladata,hogybalszárnyával
azellenségjobbszárnyátkaroljaát,a4.hadseregnekcélszerűenaz
ellenségbalszárnyátkellettvolnaátkarolnia,hogyaBugésVisztula
köztelőnyomulóoroszhadseregekkétoldaliátkarolássalmegsemmi-
síttessenek.Ehhezazonbanacsoportosításnakismegfelelőnekkellett
volnalennie,vagyissúlypontajobbszárnyon.TehátXVII.hdt.és
23.ho.irányRawaRuska—Uhnów-onát,tőlejobbraJózsefFerdi-
nándfőhercegcsoportja,míga26.ho.aIX.hdt.-etköveti.Akkora
jobbszárnyon20km szélességbenöthadosztálynyomultvolnaelő,
vagyisegyhadosztályra4km kiterjedésesik.Ebbenazesetbena
hadseregjobbszárnyaismegfelelőenbiztosítvalehetettvolnakelet
felőljövőtámadásokellen.

OroszrészrőlaWieprzésBugközöttaPlehwetbk.parancs-
nokságaalattálló5.hds.nyomultelő,melyaug.23-ánkezdettemeg
előremozgását.Amintazelőzményekbőltudjuk,az5.hadseregnek
Cieszanów,Rawa Ruska,Magierów-ra kellettelőnyomulnia,hogy
onnétaPrzemysl—Lembergköztiterületbetörjönelő,vagypediga
4.,esetlega3.hadseregtámadásáttámogassa.*

A4.hadseregnehézharcairavalótekintettelésmivelaz5.had-
sereggelszemben ellenséges csapatok nem látszottak előnyomulni,
Iwanow tbk.adélnyugatiarcvonalparancsnokautasítottaaz5.had-
seregparancsnokát,hogya4.hadseregneknyújtsontámogatástés
pedigakként,hogyúgya4.hadsereggelszembenállóellenséget,mint
aTomaszów—Zamoscköztmegállapítottellenségetoldalbaéshátba
foghassa.**

Erreaz5.hds.parancsnokaaug.25-énakkéntintézkedett,hogy
ahadsereg jobb szárnyán előnyomuló XXV.hdt.Zamosc-nálállva
maradjonésa4.hadseregetközvetlenültámogassa,mígatőlebalra
előnyomulóXIX.,V.ésXVII.'hdt.előretoltbalszárnnyalKomarów—
Laszczów—Sokal-onátbekanyarodik.Az5.hadseregnekezaterve-
zettmozdulata azonban nem voltvégrehajtható,merta hadsereg
csakhamarösszeütközöttazelőnyomuló4.osztrák-magyarhads.-el.

Amintlátjuk,azoroszdélnyugatiarcvonalpságmárazelső
összeütközéshíréremegváltoztattaeredetitervétésaz5.hadsereg-
gelazonnala4.hadseregettámadó1.osztrák-magyarhadseregolda-
lábaéshátábaakartbekanyarodni.Bárazeseményekgyakranmódo-
síthatnakegyelőrekigondolthaditervet,aztazonbanilyhamarmeg-
változtatnimégsem szabad.Deerrenem isvoltszükség.Az5.had-
seregfeladataelőszörcsupánadéliiránybanlévőerélyeselőnyomu-
láslehetettéshamárlegalábbisCieszanów—Magierówvonalátérte
elsmagaelőttnem találtellenséget,gondolhatottarra,hogykeleti

*lásda47.oldalt.
**Daniloff:RusslandimWeltkriege,235.oldal.
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vagynyugatiiránybabekanyarodjék.Azegyenesiránybanvalóelő-
nyomuláséskésőbbibekanyarodássokkalnagyobberedménnyeljár-
hatottvolna,mintazazonnaliarcvonalváltoztatás,mertmárakkor
nemcsakazellenségoldalát,hanem hátátistalálhatjaésannakhátsó
összeköttetéseitiselvághatja.Egyébkéntnehezen voltfeltételezhető,
hogyaTomaszów—Lembergköztiterületbenellenségnincsésatúl-
koraibekanyarodásazzalaveszéllyeljárhatott,hogyabalszárnyat
azellenségkaroljaát.

Harcban álló szomszédunknak előszörmagának kellsegítenie
önmagán,miviszontsokkalhatásosabbanlehetünksegítségére,haa
velünkszembenállóellenségetmegsemmisítvevagyvisszavetveeré-
lyesenfolytatjukelőnyomulásunkatsazutánfogjukoldalbaéshátba
aszomszédunkkalszembenállóellenséget.Ilyenkorhatalmasmenet-
teljesítményektőlsem szabadvisszariadni,mertagyőzelem gyakran
nem afegyverekben,hanem alábakbanvan.Túlságosaggodalmasko-
dásaszomszédhelyzetemiattésérzékenyreagáláserre,nagyered-
ményektőlfoszthatmegbennünket.

Ezekutánfolytassukazeseményektárgyalását.
Aug.26-ána4.hadseregegészarcvonalánazellenségreütkö-

zött(12.melléklet,2.sz.vázlat).Ajobbszárnyonelőnyomulókassai
VI.hdt.magyarostámadássalvisszavetetteaveleszembenállómint-
egy 2½ hadosztályrabecsültellenségetésestig aHopkie—Paw-
lowka—Tomaszow-tól északra lévő magaslatokat vette birtokába.
Különösena39.honv.ho.vívottsúlyosharcokataTarnawatka-tól
délrebeásottellenséggel,melynekállásait,nagyveszteségeidacára
semtudtaelfoglalni.

A VI.hdt.-tőlbalraelőnyomuló10.ho.15h-koraRuszów—
Bialowola-tólészakrafekvőmagaslatokatfoglaltael.

AII.hdt.a25.ho-alLipsko-n,a13.ho-alKaty-n,a4.ho-ala
Wieprzmenténnyomultelősazellenségettöbbegymásutániállásá-
bólkivetette.

A WittmannlovashadtestPosadów-nálbeásottellenségetgya-
logtámadássalvertvissza,későbbazonbankénytelenvolttúlerőelől
Dyniska-ravisszavonulni.

A19.ho.Lubaczów—Opaka-t,a2.m.ddr.Miekisz—Boprówka-t,
a9.m ddr.Tuchla—Laszki-térteel.A 26.ho.estigGrabowicara
érkezett.

Közbena3.hadsereghelyzetekedvezőtlenrefordult,miahds.
főpságotarraindította,hogya4.hds.jobbszárnyáhozcsatlakozóban
lévőJózsefFerdinándfőhercegcsoportjátújbóla3.hds.pságnak
rendeljealá.Ezenfelüla23.honv.hadosztálytiselvettea4.hadse-
regtőlésaztNiemirów-rólBartatów-ra,a·97.népf.ddr.-tMosciska-
rólLubienwk.-reirányította.

Ezzela4.hdsereg,mely egészarcvonalán súlyosharcokat
viyott,egyszerrenégy hadosztállyalgyengültmeg,vagyiserejének
egyharmadátelvontáktőle,defeladataúgyanazmaradt,minteddig:
avisszavonulnilátszóellenségetGrubieszów—Krasnostawonátkel-
lettüldöznie,hapedigCholm-nálmegállana,újbólmegtámadnia.Ez-
zelazintézkedésselafőtámadástvégrehajtó nyugatiseregcsoport
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(1.és4.hds.)jelentékenyenmeggyengültéskevésbbévoltmegaki-
látásrá,hogyazellenségre— számbelitúlsúlyánálfogva— mielőbb
döntő csapástmérhessen.Ezenfelülaz északiirányban megindult
hadosztályoknakegyszerrekeletfelékellettfordulniuk,holegészen
másviszonyokattalálhattak,minteddig.

A JózsefFerdinándfőhercegcsoportjánakbalszárnyánlévő
41.honv.ho.aug.26-ánButyny-t,a23.honv.ho.Niemirów-otérte
el.Előbbihadosztálya3.hadseregbalszárnyától(XI.hdt.Busk-nál)
80kilóméternyire,utóbbihadosztály100kilóméternyireállott,tehát
4—5napimenetrelettvolnaszükségük,hogyottaharcbabeavatkoz-
hassanak.Kérdés,ennyiidőalattnemdőlt-eelaharca3.hadsereg-
néléshasználhattak-eottvalamit?Viszonta4.hadseregoffensivá-
jánálnagyszükségvoltezekreahadosztályokra,melyekhadtest-
kötelékenkívülálltak,mivelazonbanaXVII.hdt.csakegyhadosz-
tállyaléskétmenetdandárralrendelkezett,ehhezlettekvolnabeoszt-
hatok.A 3.hadseregmegerősítéséremégmindigrendelkezésreállt
volnaaXIV.hdt.kéthadosztálya(3.és8.),melynekharmadikhad-
osztálya(44.)úgyisa3.hadseregnélharcolt.Haazonbanaztazelvet
tartjukszem előtt,hogyadöntőhelyenminélerősebbeklegyünk,cél-
szerűbblettvolnaJózsefFerdinándfőhercegegészcsoportjáta4.
hadseregnélmeghagyni.

A 4.hds.pságszándékaaug.27-reatámadásfolytatásavolt.
AkiadottintézkedésekszerintaVI.hdt.jobbszárnyának(15.és27.
ho.)WolicaBrzozowa-tkellettelérni,míga39.ho.folytatjatáma-
dásátTarnawatka-ra;

a10.ho-nakaTarnawatka-nálharcolóerősellenséghátábakel-
letttámadnia;
aII.hdt.-nekZamosc-otkellettkézbevennie;

a26.ho-nakaTarnawatka-nállévőoroszállástnyugatrólkel-
lettmegtámadnia.

AzegésznaptartóharcokbanZamosc-nálmintegyegyésfél
oroszhadosztálytállapítottakmeg,mígTarnawatkakörülkb.kétés
féloroszhadosztályharcolt.

Augusztus27-énreggela3.hds.pságjelentette,hogykényte-
lenavisszavonulástelrendelni.*Erreahds.főpság9h45'-korkiadta
avisszavonulásiparancsota3.hadseregnek.Εszerinta3.hds.Zol-
kiew—Lemberg—Mikolajow vonalábamegy vissza.JózsefFerdinánd
főhercegcsoportjaZolkiew—Magierów—Krechow-ravisszavonandó.

Haa3.hadseregeztazintézkedéstvégrehajtja,a4.hds.jobb
oldalaéshátaveszélybejut.Ennekdacáraahds.főpságmégkitar-
totta4.hds.offensivájamellett.**10h45'-korConradazonbanmár
arragondol,hogya4.hds.Zamosc—Laszczów—Tomaszów körle-
tébencsoportosul,hogykeletvagydélkeletfeléa3.hds.harcába
beavatkozzék.***Erremindenesetrecsakakkorkerülhetettvolnaa

*Kénytelenvagyokeztakörülménytittkiemelni,mertezbefolyássalvolt
a4.hds.jobbszárnyánlejátszódóeseményekre.

**ConradIV.kötet:541.oldal.
***ConradIV.kötet:542.oldal.
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sor,haa4.hadseregelőbbaveleszembenlévőellenségetmegveri
vagyazönkéntvisszavonul.

Mégaug.27-éndélelőttfolyamánolyhírekérkeztekbea3.had-
seregtől,hogyahelyzetnem annyiraveszélyes,mintahogyreggel
látszott.Ezarraindítottaahds.főpságot,hogy11h45'-korújintéz-
kedéstadjonki,mellyelavisszavonulásiparancsotvisszavonja.Az
újintézkedéslényegeazvolt,hogya3.hds.nem megyvissza,ha-
nem Lembergtőlkeletretovábbkitart,JózsefFerdinándfőhercegcso-
portját— a2.lov.hadosztállyalegyetemben— pedigújbóla4.had-
seregnekrendelikalá.

A XIV.hdt.alárendelésévela4.hds.helyzeteújbólmegszilár-
dult.Egyhárom hadosztálybólállócsoportnakkéthadseregközi
valóide-odatolásaazonbannem alkalmasarra,hogyavezetőségbe
vetetthitetmegszilárdítsaésahadseregparancsnok haditervétfel-
borítja,haegynekialárendeltkötelékettöbbízbenelvonnaktőle,
majdújbólalárendelik.Könnyenmegtörténhetettvolna,hogyJózsef
Ferdinándfőhercegcsoportjaseitt,seottnem jutalkalmazásbaésa
hadműveletekreteljesen elvész,holottazorosztúlerővelszemben
mindenzászlóaljraszükségvolt.

Aug.27-ea4.hadseregnélkellemetlenincidensselkezdődött.
(12.melléklet,3.sz.vázlat.)Ajobbszárnyonelőnyomuló10.lov.ho-t
azellenségmeglepte,tűzzelrajtaütött,mireahadosztálycsapatai
nagy rendetlenségben özönlöttek visszaBelzec—RawaRuskafelé,
aVI.hdt.vonatainálispánikotokozva.Csakabeérkező19.ho.élei
állítottákmega10.lov.ho.visszaözönlőcsapatait.Sajnos,ilyenpánik
aháborúelejéntöbbszörelőfordult,minekokaaháborúvaljáróizgal-
makban,atapasztalatlanságbanéselsősorbanabiztosításhiányában
keresendő.

EzazeseményaVI.hdt.jobbszárnyánelőnyomuló15.hadosz-
tályraiskihatássalvolt.A Hopkie—Pukarzów-onát,aLaszczów-
tólnyugatra fekvő magaslatokra előnyomulóban lévő hadosztály
gyengébbellenségeserőketvisszavetettésazonhitben,hogyjobb
oldalátalov.hdt.fedi,keletfelécsupánkisebbosztagokkalbiztosí-
tottamagát.

A 4.hds.pságnálbeérkezetthirekszerintGrubieszów-nálegy
ellenségeshdt.táborozott,mígegyerősoszlopSahryn—Tiszowce-n
átnyomultelő.Belztájékánellenségesoszlopoknaknyugatiirányba
valóelőmenetelétészlelték.

A jobboldalbancélszerűlettvolnaalovashadtestnekfelderí-
teni,azemlítetteseményekmiatterreazonbannemlehetettszámítani.

A 15.ho-tólbalraa27.magyarho.erősellenségreütközött,
mellyelaharcegésznapváltozószerencsévelfolyt.

A 39.honv.ho.enaponiseredménytelenültámadtaaTarna-
watka-nállévő erősorosz állásokat,miközben nagy veszteségeket
szenvedett.Azoroszoknakittvoltabékebelitüzérségilőterük,mit
mostgyalogságiállásoknakrendeztekbe,holazoroszXIX.hdt.be-
fészkeltemagát.

Estig a VI.hdt.általában Pukarzów—Grodyslawice—Rachanie
vonalátésaTarnawatka-tóldélrelévőmagaslatokatérteel.
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A Tarnawatka-nállévőerősorosztámpontota26.ho-naknyu-
gatról,a10.ho-nakpedigészakrólkellettátkarolnia.A 26.ho.egy
dandáramárbeérkezettaharcmezőreésa39.ho-tólbalraPankow-
nálharcbalépett.A10.ho.egyrészeaII.hdt.-hezcsatlakozvafoly-
tattatámadását,7zlj.-aazonbandélkeletiiránybakanyarodottbe,
hogyaTarnawatka-nálállóellenségethátbatámadja.Ezacsoport
azonbannem támadtelégerélyesen,miértisaTarnawatkakörülálló
XXV.oroszhdt.részeineksikerültazéjfolyamánvisszavonulniés
magukatafenyegetőbekerítésalólkivonni.

A II.hdt.azegészvonalonvisszavetetteazellenségetésZa-
mosc-otelfoglalva,azattólészakralévőmagaslatokonéjjelezett.A
hadtesttőlbalraelőnyomulóésaz1.hadseregheztartozó45.ho-taz
oroszok erősen megtámadták ésMichalów-raszorították vissza.Ε
miattaII.hdt.balszárnyánelőnyomuló4.ho-tisvisszakellettvenni.

A19.ho.Belzec-etérteel.Ahadseregjobbszárnyánlévőésúj-
bóla4.hds.-nek alárendeltJózsefFerdinánd főherceg csoportja
MostyWielkie—Butyny-nátnyomultelőésaSokai—Belz-enát
előretörőkb.kéthadosztályrabecsültellenségetszándékozottmeg-
támadni.

Ahds.pságparancsaszerint27-énestigBelz-etkellettelérnie.
A2.csatanapá4.hadseregnéláltalábankedvezőenteltel.
Aug.28-raa4.hds.pságakkéntintézkedett,hogyJózsefFer-

dinándfőhercegcsoportjamindenahadseregjobbszárnyárairányuló
ellenségestámadástdélrőloldalbafogjon.A VI.hdt.jobbszárnyának
kikelletttartani,míga39.ho-nakésaIX.hdt.-nekaTarnawatka-nál
lévőerősoroszállástdélről,nyugatrólésészakrólkellettmegtámadni.
A II.hdt.egyrészénekdélkeletiiránybakellettbekanyarodnia,hogy
azellenségjobbszárnyátátkarolja.

Azellenségrőlszólójelentésekszerintlegalábböthadosztály
állta4.hadsereggelszemben.Repülőjelentésekszerintegyellenséges
hadtestGrubieszówról,egypedigKrylówrólnyomultelő,melynek
éledéltájbanMircze-térteel.

Aug.28-án(12.melléklet,4.sz.vázlat),akomarówicsata3.
napjána4.hadseregjobbszárnyánakhelyzeteválságosrafordult.A
VI.hdt.jobbszárnyánelőnyomuló15.ho.előzőestePukarzów kör-
nyékétérteelésazonhitben,hogytőlekeletrealov.hdt.áll,Lasz-
czów felégyengénbiztosítottamagát.Azoroszokkihasználvaahad-
osztályelégtelenbiztosítását,ahajnaliórákbanatömöttfelállítás-
ban éjjelező hadosztályon rajtaütöttek ésannak nagy veszteségeket
okozva,szétugrasztották.A csapatok nagy rendetlenségben vonultak
visszaTomaszów felé,mígatüzérségnagyrészeamocsárbanra-
gadtésátmenetilegazoroszokkezébekerült.Csupána27.ho.jobb
szárnyánharcoló17.és29.vadászzászlóaljak,mega67.gy.e.hősies
közbelépésének,valamintahatásostüzérségitámogatásnak voltkö-
szönhető,hogyapánikaVI.hdt.többirészeireátnem ragadtésaz
esetlegesnagykihatásúkatasztrófaidejébenelháríthatóvolt.A 15.
ho.súlyosveszteségeketszenvedett,mitbizonyít— bárnem ahad-
osztályhoztartozó,deodaideiglenesenbeosztott— 1.Bosznia—Her-
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cegovinaigy.e.IV.zlj.-nakfelmorzsolódása,melyegyedül15tisztet
és900embertvesztett.

Ebbőllátjuk,milysúlyoskövetkezményekkeljárhatakellőbiz-
tosításésfelderítéselmulasztása.A rajtaütéstovábbifolyományakép
a15.hadosztálytTomaszówrakellettvisszavonniéskétnapigtartott,
mígaszétugrasztottcsapatokújbólgyülekeztekésismétharcképesek
lettek.

AzonbannemcsakaVI.hdt.jobbszárnyára,hanem annakkö-
zepéreésbalszárnyáraistámadtakazoroszok.A Laszczów-onát
előnyomulóV.hdt.aVI.magyarhdt.jobbszárnyátigyekezettátka-
rolni,aTarnawatka—RachaniekörülállóXIX.hdt.pedigdéliirány-
banakartáttörni.Bára39.honvédhadosztálynaksikerültdélelőtt
Tarnawatkátelfoglalni,azonbanazoroszellentámadásmiatteztúj-
bólfelkellettadniaésa27.hadosztályyalegyetembenaTomaszów-
tólészakrahúzódómagaslatokrakellettvisszavonulnia.

A Typin-reirányított19.ho.Jurów—Jarezów vonalábóltáma-
dásraindultésa15.ho-tszorongatóoroszV.hdt.részeitészaki
iránybavetettevissza.

A IX.hdt.támadása— melynekatarnawatkaioroszállástol-
dalbaéshátbakellettfogni—nem sikerült,mertazegyeshadosztá-
lyokközthiányzottazösszeműködés,viszontazoroszokitterődíté-
seketvetettekharcba.

A 26.csehLdw.ho.helytelenvezetéséstájékozatlanságfoly-
tánnagyveszteségeketszenvedettanélkül,hogykomolyabbharcba
kerültvolna.EstefeléahadosztálytKrasnobródrakellettvisszavonni.
A 10.ho.északrólKomarów felébekanyarodva,Labunkikörnyékét
érteel.

A II.hdt.csapatai,melyekzöménekazellenségjobbszárnyát
kellettvolnaátkarolni,nem nyomultakelőre.A 25.ho.Zamosc-nál,
a13.ho.ettőlészaknyugatra,a4.ho.pedigZawada-nálállt.

JózsefFerdinándfőhercegcsoportja3h-korindultBelz—Uhnów
környékéről,hogyaVI.hdt.jobbszárnyáratámadóellenségetoldalba
fogja.EzzelszembenaXVII.oroszhdt.nyomultelő.

AXIV.hdt.jobbszárnyánlévő3.ho.BelznélátlépteaSolokiját
ésegyészakrólWasylów feléelőnyomulóbanlévőoroszhadosztályt
támadottmeg,melyetmegvert,többezerfoglyotejtettés26löveget
zsákmányolt.

A8.ho.egydandára,melya3.hadosztálytólbalranyomultelő,
kevésbbéjutottelőre,Korczów—Stajevonalábantartottamagát.

Ahadtestbalszárnyánlévőésa8.ho.egydandárávalmegerő-
sített41.ho.adélutániórákbanUhnówtólészakraütközöttazellen-
ségreésaztacsászárvadászokkalegyetembenmegverte.Azellenség
rendetlenülmenekültvissza,16lövegethagyvacsapatainkkezeiközt.

A 2.lov.ho.KrystynopolrólNowosielkifelé,azellenségolda-
lábatört.

A3.csatanapestéjénahelyzeta4.hds.-nél— dacáraavissza-
csapásoknak— általábanjólállt.Ajobbszárnynagysikereketértel,
mígaVI.hdt.,melyazállandóarctámadásokkövetkeztébennagy
veszteségeketszenvedett,orosztúlerővelszembentartottamagátés
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megakadályoztaazoroszok áttörését.Azoroszátkarolásikísérlet
— melyetazV.ésXVII.hdt.hajtottvégre— nemsikerült,sőtJózsef
Ferdinándfőhercegcsoportjaoldalbafogtaazenaponbevetettfriss
oroszerőket.

A II.hdt.enaponmeglehetőstétlenülviselkedett,holotthazö-
mévelKomarów felébekanyarodik,sikerültvolnaazoroszjobbszár-
nyatátkarolni.

A4.hds.pságszándékaaug.29-reáltalábannem változott.A
jobbszárny(XIV.ésXVII.hdt.)továbbisátkarolólagtámad,aVI.
hdt.arcbankötileazellenséget,aIX.hdt.egydandárávalközvetle-
nültámogatjaaVI.hdt.-et,zömévelCzesnikitőldélreirányKoma-
rów—Tyszowce,aII.hdt.főerejévelCzesniki-nátbekanyarodik,a
4.ho-alésa13.ho.részeivelKrasnostawratámad.Ehhezaz1.hds.
jobbszárnyánállóX.hdt.-nekiscsatlakozniakellett.

A 3.hds.balszárnyaenaponmárZydaticze-ig(Lembergtől
ÉK.)mentvisszaésmivelJózsefFerdinándfőhercegcsoportjaészak
feléelvonult,a3.és4.hds,köztnagyhézagkeletkezett,melyellen
erősoroszlovasságvoltelőnyomulóban.Ezértahds.főpságelren-
delte,hogyazújbólgyülekeztetett10.lov.ho.-bólésa11.honv.lov.
ho-bólegylov.hdt.alakíttassák,melya6.menetdandárrészeivel
együttMagierów—Krechów köztegyesítse,a3.hds.balszárnyaés
a4.hds.hátsóösszeköttetéseiellenirányulóellenségesvállalkozáso-
katkivédjen.

Aug.29-énakomarówicsata4.napjána4.hds.folytattatáma-
dását(12.melléklet,5.sz.vázlat).

A JózsefFerdinánd főherceg csoportjának jobb szárnyán elő-
nyomuló3.ho.és16.ddr.Hulczenélerősenelsáncoltellenségrebuk-
kantésaztmegtámadta.AdélutániórákbanaHulcze-nálállóellen-
ségmegverveözönlöttvissza,24löveget,csomólőszerkocsitésjár-
müvethagyvacsapatainkkezeiközt.A visszavonulóellenségazonban
erősítéseketkapvanemsokáramegálltésZabcze—Suczew—Wasylów
vonalábanújbólbeástamagát.

A hdt.másikcsoportja(41.ho.,1/2 8.ho.)Wasylów,Ulhówek,
Rzeczyca-nátnyomultelőésestigReplin—Zerniki—Podlodów vona-
láigvetettevisszaazellenséget.

A hdt.jobbszárnyánlévő2.lov.ho.avisszavonulóoroszok
oldalábatámadt.

A hadseregjobbszárnyaelőttazellenségteljesenmegverve
vonultvisszaéskb.80lövegethagyottcsapatainkkezeiközt.

A19.ho.a6.m.ddr.-alegyetembenfolytattaelőzőnapitáma-
dásátésaGródek-tóldélrelévőmagaslatokatfoglaltael.Azoroszok
ittfrisserőketvetettekharcba.

A VI.hdt.jobbszárnyána2.m.drr.-almegerősített27.ho.
újbóltámadásbamentátésegésznaptartóharcokutánWeracha-
nie-igjutottelőre.Ahdt.balszárnyánlévő39.honv.ho.ismétsúlyom
harcotvívottaTarnawatka-nálállóelelenséggeléstetemesvesztesé-
geketszenvedett.

A IX.hdt.megintbalsikerrelharcolt.A gyenge26.Ldw.ho.,
melymárelőzőnapnagyveszteségeketszenvedett,nehezentartotta
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magátésattóllehetettfélni,hogyazoroszokahdt.arcvonalátáttörik.
Miveltartaléknem álltrendelkezésre,ahdt.balszárnyánharcolóés
eddigkevésveszteségetszenvedett10.hadosztálynakKomarówrakel-
letttámadnia,hogya26.ho.helyzeténkönnyítsen.

A 10.ho.már6h-kormegkezdteatámadástaKomarów-tól
északnyugatrahúzódóellenségesállásokellen.A támadáskezdetben
előrehaladt,azonbanazerősoroszellenállás,főlegellenségestüzér-
ségitűzkövetkeztébenmegakadt.A hadosztálycsapatainagyvesz-
teségeketszenvedtek,azonbanigyekeztekazelértállásbankitartani.
Mivelazonbana26.ho.nem tudotttértnyerni,sőtdéltájbanhátrálni
kezdett,a10.ho.jobbszárnyátésközepétLabunie—Brudek-tólke-
letrelévővonalbakellett.visszavonni.A balszárnya25.ho.beavat-
kozásakövetkeztébenkitartott.AzoroszokáttörésikísérletétaIX.
hdt.nagynehezenelhárította.

AII.hdt.kétiránybanharcolt.A25.ho-nakésa13.ho.zömé-
nekPéterFerdinándfőhercegparancsnokságaalattCzesnikinátaz
ellenségjobboldalábakellettkanyarodnia.Ezacsoportazerősarc-
vonalváltoztatásmiattcsaklassanmozgottelőreésestigCzesnikit
érteel.A4.hadosztálynakamegvertXXV.oroszhadtestetKras'ios-
taw felékellettüldöznie,azonbanaszomszédos45.ho.len.áradása
folytánkevésbbéjutottelőre.

A9.lov.ho-nak,melyetaz1.hadseregtőla4.hadsereghezirá-
nyítottak,a4.ho.jobbszárnyátkellettbiztosítani,azonbanestigcsak
aLabuka-térteel.

A hds.pságatámadástaug.30-ánisfolytatniszándékozottés
pedigaszárnyakkalátkarolólag,mígaközépkitart.Tervbevettea
4.hadosztálynakkeletiiránybavalóeltolásátis,hogyazoroszok
északiszárnyátbekerítse.

Aug.30.(5.csatanap)a4.hadseregnéltovábbisúlyosharcok-
kalteltel(12.melléklet,6.sz.vázlat).

A hadseregjobbszárnyána3.ho.aZabcze—Suszów—Wasy-
lów vonalábanbeásottellenségettámadtamegésvetettevissza,ez
azonban néhány kilóméternyire északra Poturzyn-nálújbólbeásta
magát.

A Kirchbachaltb.parancsnokságaalattálló8.és41.ho.Tela-
tyn,Posadów,Ratyczów-onátnyomultelőésaWasylów—Zulicy—
Laszczówvonalábanbeásottellenségettámadtameg.

A támadásatúlerősellenségestüzérségitűzkövetkeztébenaz
oroszokállásaielőttmegakadt.
A19.ho.támadásaiscsaklassannyerttért.

A VI.hdt.szinténfolytattatámadásaitéslassankintészakfelé
szorítottavisszaazellenséget.A hdt.pság.aTomaszowonösszegyűj-
töttéskipihent15.hadosztálytújbólbevetette.A hadosztályHuta-nál
csoportosultésalapostüzérségielőkészítésutánaZwiartów—Janówka
köztierősellenségesállásokattámadtameg.A hadosztálynaksike-
rültbravúrostámadásávalanagyonmegerősítettmagaslativonalatel-
foglalni,sokfoglyotejteniésanyagotzsákmányolni.Ezzelaho.a
pukarzówicsorbátteljesenkiköszörülte.
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A IX.hdt.jobbszárnyánharcoló26.Ldw.hadosztálynakis
sikerülta Janówka—Komarów köztiellenségesállások egy részét
elfoglalni.A 10.ho.támadásaWolicaSniatyckaellen,kezdetsikerek
utánbalsikerrelvégződött.A hadosztálykénytelenvoltakiinduló
állásbavisszamenni.

A II.hdt.-nekPéterFerdinándfőhercegparancsnokságaalatt
állókéthadosztályatovábbfolytattabekanyarodásátazellenségolda-
lába.Azelőnyomulásazonbanenaponislassanment,pedigazellen-
ségcsakkisebbellenállásttanúsított.Ellenbenegya13.ho.balszár-
nyán előnyomuló,3v zlj.-bólálló harccsoportnak sikerültMiaczyn,
Zawalew-enátazellenségesJobbszárnyatmegkerülniésaDub-tól
északralévőmagaslatokatelfoglalni.Mivelazonbanaharccsoport
sem lovassággal,sem tüzérséggelnem rendelkezett,nem adhatottfel-
lépésénekkellőnyomatékot.

AII.hdt.balszárnyánlévő4.hadosztálynakazlettvolnaafel-
adata,hogyGrabowiec-enátazellenséghátábakerüljön.Eztafelada-
tátazonbannem hajthattavégre,mertazoroszXXV.hdt.támadásba
mentátésahadosztálytvisszaszorította.Erreahds.pságtólazta
parancsotkapta,hogyaLabunkamenténBartatycze-nél,haeznem
volnalehetséges,Siedliska—Zawada-nálokvetlenülkitartson.A had-
osztálynaksikerültisegésznapharcolva,azellenségetfeltartóztatnia.

Azenapiharcokmégazzalazeredménnyeljártak,hogyaTo-
maszów—zamosciműútfelszabadultésígyahadseregbalszárnyá-
valvalóösszeköttetéskönnyebblett.

A3.hds.helyzeteenaponismétrosszabbodott,adélutániórák-
bankénytelenvoltMikolajów—Lembergvonalábavisszavonulni.Ez-
zela4.hds.jobbszárnyaiserősenveszélybejutott,amiarraindította
ahds.főpságot,hogya2.és6.lov.ho-ta4.hds.-től,a10.és11.lov.
ho-ta3.hds-tőlakéthadseregköztihézagbairányíttassa.Erreaz
intézkedésrefőképazadottokot,hogyrepülőjelentésekszerintKa-
mionkaStrumilowa-rólMostyWielkiereegyoroszhadosztálynyo-
multelő,A4.hds.pságmáradélutániórákbanjelentéstkapott,hogy
erősellenségesoszlopkeletfelőljőveBruckenthalt(Uhnówtóldél-
keletre)érteel.EzarraindítottaaXVII.hdt.pságot,hogya19.ho.
egyrészétUhnówfelékikülönítse.Mivelazonbanahirnem bizonyult
valónak,ezarészismétvisszafordult.

A2.és3.hds.válságoshelyzete,valamintanémet8.hds.pság
azonközlése,hogyhárom szibériaihadtestnekSmolenskravalóbe-
érkezéseszept.közepétőlkezdvevárható,rendkívülnehézhelyzetbe
hoztaahds.főpságot.Mivelmára4.hds.hátaisveszélyeztetve
látszott,megfontolástárgyávátétetetta4.hds.esetlegesvisszavétele.*

Eza4.hds.-nekparancsformábaniskifejezésrejutott.Mivel
azonbanaharcáltalábanvévekedvezőenállt,rövidideigméglehe-
tettvárni,dea4.hds.pságparancsotkapott,hogyigyekezzékadön-
téstmielőbbkierőszakolniésazellenségteljesbekerítésehelyett,az
erőknekegymásmellettvalóharcbavetésévelazoroszokatmihama-

*ConradIV.kötet:593.oldal.



78

rábbleküzdeni.A4.ho-nakGrabowiec-enátvalóbevetésesem járta
hds.főpságtetszésével.*

Azorosz5.hds,helyzetenapról-napraveszélyesebblett.Látva
akétoldaliátkarolástervét,azoroszokmeghosszabbítottákszárnyai-
katésvehemenstámadásokatintéztekazarcbantámadóVI.ésIX.
hdt.ellen,hogyvisszavonulásukatmegkönnyítsék.A 4.hds.pságnál
beérkezettjelentésekszerinthosszútüzérségiésvonatoszlopokKoma-
rów—Tyszowce-nátGrubieszów felévonultakvissza.ViszontJózsef
Ferdinánd főherceg csoportjávalszemben az oroszok megerődített
állásokban rendkívüliellenállástfejtettek ki,hogy a kisterületen
összezsúfolttüzérségüknek és vonataiknak a visszavonulástlehe-
tővétegyék.

Azorosz5.hds.pságmáraug.30-ánelrendelteavisszavonu-
lást,hogya4.és5.hds.köztiáttöréstmegakadályozza.MivelKras-
nostaw felé márnem tudottvisszavonulni,Cholm—WladimirWo-
lynskij-raszándékozottvisszamenni.

Augusztus31-eazosztrák-magyarhadseregekrenézveválsá-
gosnapvolt.A2.és3.hds.aszerencsétlenkimenetelűharcokfoly-
tánvisszavonulóban,a4.hds.súlyosharcokbanigyekszikazellen-
ségvégsőellenállásátmegtörniésbárhelyzeteharcászatilagked-
vező,hadászatilagannálkedvezőtlenebb,mertminélinkábbvissza-
vonula3.hds.,hátaannálveszélyeztetettebblesz.Ezarraindítja
ahds.főpságot,hogyújbólsürgessea4.hds.-néladöntéstésinkább
kisebb eredménnyelismegelégszik,de ez csakhamarfelmutatható
legyen.**

A 4.hds.enaponissúlyosharcokatvívottarendkívülszívós
ellenállástkifejtőellenséggel.

A hadseregjobbszárnya,melynekmielőbbMircze—Tys-zow-
ce-tkellettvolnaelfoglalnia,nem jutottelőre,sőthelyenkintmég
azoroszokmentekáttámadásba.CsupánaXIV.hdt.balszárnyán
harcoló41.honv.hadosztály82.dandáránaksikerültCzerkasy-nál
azellenségesállásbabetörni.

Jelentések szerintahadtesthátábaellenségesoszlopok nyo-
multakelő.A Belz-reirányított6.lov.ho.azonbanmegállapította,
hogyottcsupánkisebbellenségesosztagokvannak.

A VI.hdt.jobbszárnyaésközepefőleglekötőharcokatfoly-
tatott.À balszárnyonharcoló15.ho-nakésaIX.hdt.-heztartozó
26.ho-nakazonbansikerültazestiórákbanKomarów-otelfoglalni
ésottsokfoglyot,megzsákmánytejteni.

AII.hdt.-neka25.és13.fio-bólalakított,PéterFerdinándfő-
hercegparancsnokságaalattállócsoportjaadélelőttfolyamánmeg-
kezdteazoroszjobbszárnyátkarolását.Azoroszokazonbanfel-
ismerveaveszélyt,mégazéjfolyamángyorsellenintézkedéseket
tettekéssikerültnekikafőhercegcsoportjávalszembenegy18—20
zlj.-bólálló,erős tüzérséggeltámogatottarcvonalatalakítani.A
Dub-raelőnyomulóharccsoportotareggeliórákbanmegtámadták.

*ConradIV.kötet:581.oldal.
**ConradIV.kötet:592.oldal.
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Ezazonbantartottaállásait,majdmidőna13.ho.zömeveleegy
magasságbaérkezett,támadásbamentátésezzelegyüttdélfelé
szorítottavisszaazoroszokat.A támadássikeresen haladtelőre,
mikor11óratájbanazaparancsérkezettPéterFerdinándfőher-
cegtől,hogymindkéthadosztályálljonmeg,majdpedigSniatycka—
Jaroslawicevonalábakanyarodjékvissza.Ezzelmegszűntazorosz
jobbszárnyátkarolásánaklehetőségeésazellenségvisszavonulási
útjateljesenszabaddálett.

Péter Ferdinánd· főherceg parancsát azon hírre alapította,
hogy Grabowiecirányábólerősellenségesoszlop nyomulelő cso-
portjánakhátába.Mivelafőhercegcsoportjaésa4.ho.köztitér-
közbena9.lov.ho-nakkellettfelderíteniésbiztosítani,ezahir
könnyenellenőrizhetőlettvolna.Ezazonbannem történtmegés
csupán egy túlzottjelentésrevisszavonulkéthadosztály,hogy az
ellenségnekazelvonulásrautatnyisson.Azerősellenségesoszlop
csupánnéhányzászlóaljbólállt,melyekmegjelenéseazonbanelég-
ségesvoltarra,hogyegyhadtestetvisszavonulásrabírjon.

A4.hds.pságennekdacáranem adtafelatámadásgondola-
tát,mertacsataáltalábankedvezőenálltésazoroszokaug.30-án
megkezdettvisszavonulásamindnagyobbmérvetöltött.Ennekalap-
jánelrendelteaII.hadtestnek,hogyújbólerélyesentámadjon.

A 4.hds.nagyeredményeiarraindítottákahds.főpságot,
hogy a3.hds.továbbivisszavonulásátóleltekintsen.Ezértelren-
deltea3.hds.pságnak,hogyLemberg—Mikolajów vonalábanok-
vetlenültartsonkiésahadseregészakiszárnyánZolkiew—Kulików
közta10.és11.lov.hadosztályonkívüllegalábbkétgyaloghadosz-
tálytcsoportosítson,hogyezzela4.hds.oldalaéshátaellenirá-
nyulóesetlegestámadástelhárítsa.

Szeptember1-én(12.melléklet,7.sz.vázlat)a4.hds.bal
szárnyaésközepemegkezdteazellenségüldözését.A jobbszárny
mégmindigerősellenállásrataláltésJózsefFerdinándfőhercegcsu-
páncsakúgyvolthajlandóittatámadástelrendelni,haazellenség-
nélavisszavonulásjeleimutatkoznak.

A szélsőjobbszárnyonelőnyomuló2.lov.ho-naksikerülta
visszavonulóellenségesoszlopokbabetörniés20löveget,megsok
vonatjárművetzsákmányolni.

A jobbszárnyműködéséterősenbefolyásoltákazokahírek,
melyekarrólszóltak,hogyazoroszokBeizenátahadsereghátába
nyomulnakelő.Εmiatta19.ho-tebbeaziránybakellettkikülöníteni.

A 4.hds.jobbszárnyánakveszélyeztetetthelyzetearraindí-
tottaahds.főpságot,hogyahadseregnekaSan-hozvalóvissza-
vételétújbólmegfontolástárgyávátegye.*Ennekkiviteléreazonban
nemkerültasor.

A VI.hdt.erélyesenüldözteazellenségetésaztTyszowce-re
szorítottavissza.

A IX.hdt.Zubowice-nátüldözöttésPrzewale-térteel.Az
ellenségaHuczwanyugatipartjánlévőerdőkbehúzódottvissza.

*ConradIV.kötet:606oldal.
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AILhdt.,melynekszept.1-énmáraHuczwátkellettvolnael-
érnie,dacára a csekély ellenségesellenállásnak,zömévelcsupán
Berezki—Miaczin-t,egyhadosztállyalCzesnikitérteel.
A9.lov.ho.abalszárnyonnyomultelő.

Ahds.pságszept.2-áraazellenségtovábbiüldözésétrendelte
el.AII.hdt.-nekenaponokvetlenülaHuczwátkellettelérnie.

AzéjfolyamánazoroszokJózsefFerdinándfőhercegcsoportja
előttismegkezdtékavisszavonulást.

Ezzelakétnapigtartóésmindkétrészrőlnagyszívóssággal
vívottkomarówicsataa4.hadseregteljesgyőzelmévelvégetért.A
megvert5.oroszhadseregteljesvisszavonulásbanvolt.

A 4.hds.akomarówicsatábankb.10.000foglyotejtett,200
lövegetésnagymennyiségűvonatotzsákmányolt.Azonbana4.had-
seregveszteségeiisnagyokvoltak.A halottakéssebesültekszáma
mintegy40.000embert(20százalék)tettki,azonbanazoroszokmég
nagyobbveszteségetszenvedtek.

A komarówicsata az osztrák-magyarhadseregek első nagy
győzelmeavilágháborúban,melybenelsősorbanalegendáŝ magyar
vitézségarattadiadalát,mitkülönbeniskikellemelnünk.Érdemes,
hogyezzelacsatávalkissébővebbenfoglalkozzunk,mertsokatlehet
tanulnibelőle.

A 4.hadseregnekaz1.hadsereggelegyetembentámadniakel-
lett,hogyaBugésVisztulaköztlévőellenségetdöntőenmegverje.
A hadsereg főparancsnokság az erre vonatkozó utasításokataug.
24-énadtakianégyhadseregpságnak.*Ittmáraztisközli,hogya
3.hadseregbalszárnyánlévőJózsefFerdinándfőhercegcsoportjá-
nak(3.,8.,41.ho.)szinténcsatlakozniakellazoffensiváhozésa4.
hds.jobbszárnyátlépcsőbenköveti.

Lássukmármost,jogoséscélszerűvolt-ea4.hadsereggel
döntőhadműveletekbebocsátkozniésfennállt-eavalószínűségarra,
hogyazellenségetdöntőenmegverjük.Megjegyzem,hogyezenmér-
legelésnélazaug.24-énadotthelyzetből(lásda9.számúmellékletet,
melybárazaug.23-ihelyzetettüntetifel,ezzelszembenazonbana
helyzetaug.24-énnem sokatváltozott)indulokki,tehátafejtege-
tésekhezkonkrétalapotveszek.

Előszöraztkellmegállapítanunk,mennyiidőrelehetettszük-
ségahhoz,hogya4.hadsereggelszembenállóellenségetdöntően
megverjük.Aug.24-énannyivoltismeretesazellenségről,hogykb.
4oroszho.nyomulelőa4.hds.ellen.Repülőjelentésekbőlmártudni
lehetett,hogyaVisztulaésBugközöttnagyoroszerőgyülekezik,
tehátszámítanilehetettarra,hogyajelzettnégyhadosztálytcsak-
hamarnagyobberőfogjakövetni.

Aug.24-éna4.hds.RawaRuska—Tereszpolvonalábanállt.
Haaug.25-énmegkezdioffenzívájátésazellenségnem nyomulelő,
aug.27-énGrubieszów—Krasnostaw vonalát,aug.29-énCholm kör-
nyékétérhetiel.Ittmárokvetlenülösszekellettütközniazellenség-
gel.Haahadseregidáignyomulelő,a4.hds.jobbszárnya— job-

*ConradIV.kötet:508.oldal.
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banmondvaháta— ésa3.hds.balszárnyaköztlegalább100km-es
ürtámad,mibeazellenségKowel,WladimirWolinsky-enátésattól
délreisbenyomulhat,mibőlhadműveletiáttöréskeletkezhetik.Ha
azonbanfeltesszük,hogyazellenségszinténelőnyomul,— mirea
beérkezettjelentésekbőlmárkövetkeztetnilehetett— Tyszowce—
Zamoscköztösszeütközésrekerülhetasor.A nagykiterjedésűhad-
seregekmellettlegalábbiskétcsatanaprakellszámítani,vagyisidő-
benkifejezve,aug.28.előttacsatanem fejeződhetettbe.Mivelazon-
bana4.hds.-nekcsupán7hadosztályavoltelsővonalbanés6had-
osztályramég2—2½ napimenetrehátramaradt,ezeknekaharchoz
valóbeérkezéseaug.28.előttnemvoltvárható.Kérdés,hogyacsa-
tátezenerőknélkülmeglehetettvolna-enyerniésnem-eazellen-
ségmaradtvolnagyőztes?Hafeltesszük,hogyadöntésahátsó
lépcsőben előnyomuló hadosztályok beérkezéséig nem történik meg,
ezekérvényesüléséhezalegjobbesetbenlegalábbegynapot,dein-
kábbkettőtkellszámítanunk.Vagyismindentösszevetveaug.31.
vagyszept.1.előttadöntésalighatörténhetikmeg.Hasikerülaz
ellenségetmegverni,aztméglegalábbazerőegyrészévelüldözni
kell.Vájjona2.és3.hadseregkitarthatottennyiideig?Haakét
hadsereg helyzetétmegnézzük éstekintetbevesszük aztakörül-
ményt,hogya2.hds.-nekmégkéthadteste(IV.,VII.)hiányzott,
csupánakkorlehetettakitartásbanbízni,haazellenségKeletgali-
ciábancsakgyengébberőveltörtbe.Aug.24-énazonbanmárolyan
jelentésekérkeztekbeahds.főpságnál,hogyLembergellenkb.10
oroszhadosztálynyomulelőBrody—Tarnopolonát.*

A 3.hds.ereje(leszámítvaJózsefFerdinándfőhercegcsoport-
ját)aXII.hdt.-telegyütt8hadosztályttettki,tehátmeglettvolna
annakalehetősége,hogyeza8ho.hosszabbideigellenttudállni
ajelzett10hadosztálynak,hamáregyesítvelettvolnaésLemberg-
tőlkeletreerősarcvonalatalakíthat.Ezazonbannem ígyvolt,mert
az egyeshadtestek nagy szélességben ésmélységben szétszórtan
álltak.A valóságbanajelentett10hadosztálynáljóvalnagyobberő,
összesen23oroszhadosztálynyomultelőKeletgaliciánát,deezt
akkormégperszenem lehetettilypontosantudni,mertahds.főpság
csupánabeérkezetthírekreéssajátkövetkeztetéseirealapíthattaaz
ellenséghelyzetét,tehátmiiscsakeztvehetjüktekintetbe.

Aug.24-én az ellenség már Podhorce—Jezierna—Kozowa—
Podhajce—Monasterzyskavonalátérteel.

Haajelentettellenségesoszlopok folytatják előnyomulásukat
(amimajdnem bizonyosnaklátszott),aug.26—27-énösszekellüt-
közniök a3.hadsereggel.Nagyon kérdéses,hogy a3.hadsereg
— tekintvehátrányoshelyzetét— ellenttud-eállniennekazellen-
ségnek,mígadöntésa4.hadseregnélmegtörténik.Merthanem tud
ellenállniésLembergtőlnyugatrakénytelenvisszavonulni,a4.had-
sereghelyzete— méghaaveleszembenállóellenségetmegis
veri— rendkívülveszélyessé,azoroszokerélyeselőnyomulásaese-
ténkatasztrofálissáválhatik.Célunk lehetett nekünk,hogy ilyen

*ConradIV.kötet:505.oldal.



83

hadműveletekbe bocsátkozzunk,míg a németek főereje nyugaton
keresiadöntéstéskeletencsupánhadseregüknekegytöredékehar-
col?MáraIV.fejezetbenkifejtettem,hogyfeladatunkatanémetek
magatartásaszabtamegésennekfolytánanémetfőerőbeérkezé-
séigcsupánadöntéselodázása,tehátahalogatóharclehetettami
hadműveletitervünkalapja.A 4.hadseregtervezettoffenzívájacsu-
pánakkorlehetettvolnaeredményesenvégrehajtható,haa3.hadse-
regLembergtőlkeletreszilárdfalkéntállésrajtaazellenségerő-
feszítésemegtörik(lásda4.mellékletet).Ahds.főpságazonbannem
isakartittvédekezni,hanem támadássalpróbáltaagyőzelmetki-
csikarni.Conradszerintennekatámadásnakazonbankorlátoltnak
éscsupánrövidlökésbőlállónakvoltszabadlennie,nehogya3.hds.
túlmesszeeltávozzékLembergtől,míga2.hds.csapatainincsenek
együtt.*

Szóvalakeletgáliciaihelyzetmindenképenbizonytalanvoltés
a4.hds.jobboldalaésháta— északfelévalóelőnyomulásesetén—
nem látszottkellőlegbiztosítva.Mitlehetettvolnateháttenni,hogy
azoroszokraakaratunkatrákényszerítsükésamelletta4.hds.jobb
szárnyaisbiztosítvalegyen?Haszem előtttartjukaztaszándékot,
hogyaVisztulától-keletrefelvonultoroszerőkremielőbberőscsa-
pástmérjünk ésezzelakezdeményezéstittmagunkhozragadjuk,
tekintetünkaz1.hadseregreesik,melynekerősbalszárnnyalLub-
linrakellettelőretörnie,hogyazellenségjobbszárnyátátkaroljaés
aztaVisztulátólelszorítsa.Az1.hds.pságotazaug.23-ánkezdődő
krasnikicsatábanszinténezaszándékvezette,kiviteléhezazonban
hiányzottamegfelelőerő.Mikéntlehetettvolnaabalszárnyonna-
gyobb erővelfellépni,hogy szándékunknak megfelelő nyomatékot
adjunk?Márakrasnikicsatacíműfejezetben(lásda61.oldalt)emlí-
tettem,hogyaz1.hds.erőiazarcvonalonmeglehetősegyenletesen
voltakelosztva,holotthaadöntéstabalszárnyonkerestük,azerőt
ennek megfelelően kellettvolnacsoportosítani.Azelső mód lett
volnatehátabalszárnymegerősítésére,hogyazI.hdt.-nekkes-
kenykiterjedéstadunk,mígazV.ésX.hdt.szélesebbkiterjedést
kap.Mivelazonbanmégazilyencsoportosítássem lettvolnaelég
azellenségesjobbszárnyerőteljesátkarolására,az1.hadseregbal
szárnyátmegkellettvolnaerősíteni.

Haa9.számúmellékletetmegnézzük,aztlátjuk,hogya19.ho.
mégRadynmo-nál,a23.honv.ho.SadowaWiszniánál,a41.honv.
ho.Jaworów-nálésettőldélregyülekezett.Úgyanezvoltahelyzet
aug.24-én.Ezahárom hadosztályaXVII.hdt.-beösszevonvaaz
1.hds.balszárnyáravethetőlettvolna,hogyittatámadásnakna-
gyobbnyomatékotadjon.Miképenhajthattukvolnaeztvégre?Ter-
mészetesenezcsakvasútonlettvolnalehetséges,hogyezahadtest
az1.hadseregharcaibamielőbbbeavatkozhassék.Amintavázlat-
bóllátjuk,mindhárom hadosztályavasútmellettvoltelhelyezve,
tehátberakásukmindenkésedelem nélkülmegtörténhetettvolna.A
19.ho.RadynmokörletébenberakésvasútonRozwadów-igszállít-

*ConradIV.kötet:505.oldal.
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ják,holkirak.Berakáskezdetemégaug.24-énazestiórákban(sze-
relvények a felvonulásbólkifolyólag rendelkezésre álltak volna).A
Radynmo—rozwadówivonalteljesítőképessége napi15 száztenge-
lyesvonat,tehátaszállításaug.26-ánbefejezhetőlettvolna.A 23.
ho.beérkezettrészeiSadowa—Wisznia—Mosciska körletében rak-
nak be és Przemysl—Rzeszów—Debica-n átNadbrzezie-ig szállít-
tatnak,mégvasútonlevőrészeitideátirányítják.MivelaDebica—
nadbrzezieivonalnapiteljesítőképessége szintén 15 száztengelyes
ezaszállításkétnapalattszinténbefejezhetőlettvolna.A 41.ho-t
részben Jaroslau-n átRozwadów-ra,részben Debicán átNadbrze-
zie-reszállítják.Aug.28-ánazújonnanszervezettXVII.hdt.Roz-
wadów—Nadbrzezievonalában ésattólészakraelőnyomulásraké-
szenállottvolna,hogyaz1.hds.balszárnyán— azodavonandó
Kummercsoporttalegyütt—adöntéstelőidézze.

Ettőleltérőlegmégcélszerűbblettvolnaeztahárom hadosz-
tálytalternative körfogalomban szállítani.Szállításiirány: Sado-
wa—Wisznia—Przemysl—Jaroslau—Rozwadów. Üres szerelvények
Rozwadów—Debica—Przemysl-enátvissza.Ebbenazesetbenavo-
natok30percesidőközökbenkövethetikegymást,tehátnaponta48
száztengelyes vonatszállítható.A legnagyobb távolság Sadowa—
Wisznia—Rozwadów 160km,amenetidő30km-esóránkéntisebes-
ségmellett5½ óra.Ezenazalaponahárom hadosztálytlegkésőbb
aug.27-énRozwadówkörnyékéreszállíthattákvolna.

Haafentvázolteltolástvgérehajtjuk,az1.hds.balszárnya
három hadtesttel(I.,XVII.,Kummercsoport)kierőszakolhattavolna
adöntéstésátkarolhattavolnaa4.oroszhadseregjobbszárnyát,
hogyjobrrakanyarodvaLublintkézbevegyeésazellenségetészak-
keletiiránybaszorítsavissza.A Woyrsch-féleLdw.hdt.aVisztula
keletipartjáraátvonva,minthds.tart.követhettevolnaabalszár-
nyat,emellettarraiskészen,hogyesetlegIwangorodfelőljövő
oroszbeavatkozástelhárítson.A támadásnakezazirányalettvolna
aleghatásosabbésnem tévesztettevolnaelhatásátazoroszfővezér-
ségresem,melyjobbszárnyáranagyonérzékenyvolt.Az1.hds.
átkarolóhadműveleteivelegybeesettvolnaanémet8.hds.támadása
a2.oroszhadseregre,melynekeredménye,mintismeretes,atannen-
bergicsatábana2.oroszhadseregmegsemmisítésevolt.

Ezzelazerőteljestámadássalkiragadhattukvolnaakezdemé-
nyezéstazoroszhadseregekkezébőlésbiztosíthattukvolnabalszár-
nyunkatalegveszélyesebbiránybóljövőesetlegesoroszoffenzíva
ellen.

Az1.hadseregvázolthadműveleteivelszembena4.hadsereg-
nekegyelőreazorosztámadásbevárásalettvolnaafeladata,ami
annálisinkábbcélszerűlettvolna,mertaug.24-énbeérkezetthirek
szerintarra,hogyazellenségetgyülekezéseközbenlepjükmeg,már
úgysemszámíthattunk.

Haa4.hds.az1.hds.jobbszárnyáhozcsatlakozva,Rawa-
Ruska—Tereszpolvonalábanegyelőrevédelemrerendezkedikbe,a
3.és4.hds.köztitérközcsupán50km-ttettvolnaki.Ennekbizto-
sításáraaXIV.hdt.kéthadosztálya(3.és8.)Zolkiew—Krechów
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területébenakkéntállkészenlétben,hogyszükségeseténúgya3.,
minta4.hds.harcábabeavatkozhassék.A3.hds.a4.számúmellék-
letbenfeltüntetettvédelmifelállításbanvárjabeazellenségtáma-
dását.*

Bárebbenazesetbenelmaradtvolnaakomarówigyőzelem,
azonbanelmaradtvolnaa40.000főnyiveszteségis,melykorlátolt
létszámviszonyaink mellett érzékeny csapást jelentett számunkra,
merthadseregünkszíne-virágátvesztettükel.A hadműveletekilye-
ténirányításávalsikerültvolnamégismagunkravonniazellenség
főerejét,azonbanbármikorabbanahelyzetbenlehettünkvolna,hogy
aharcotminden kockázatnélkülfélbeszakítsuk.Kérdésazonban,
hogyazI.hds.eredményeinem-eállítottákvolnamegazoroszokat
győzelmeselőnyomulásukban?Haennek dacáraazellenség kelet
felőlerősnyomássalnehezedik ránk,előnyomulásátlépésről-lépésre
hátrálvakésleltethettükvolna,miáltalidőtnyerünk,hogyanémet
haderőzöménekbeérkezéséveltámadásbamenjünkát.Természete-
senafokozatosvisszavonulássem zártavolnaki,hogyharcászati-
lagkedvezőhelyzetekbenhelyenkinttámadjunk.

Miutánazeseményekavalóságbanazonbannem ígyalakul-
tak,foglalkozzunkkisséakomarówicsatávalmagával,hogyebből
isleszűrjükatanulságokat.

Mivela4.hds.ahds.főpságáltalánosintézkedéseibenoffenzív
feladatotkapott,természetesena4.hds.parancsnokaisatámadásra
határoztaelmagát,amintmegtudta,hogynálánálgyengébboroszerő
nyomulelőveleszemben.A csoportosításraésatámadástervére
vonatkozó megjegyzéseimetmárelőbb megtettem (lásd aoldalt).
Aug.25-én,mikorazellenségrőlazelsőpozitívhírekérkeztek,a4.
hds. hét ho-al Chodywance—Rudka vonalában, az ellenségtől
csupán10—15km-revolt(12.melléklet).A jelentésekszerintezaz
ellenségmintegy4—5hadosztálybólállt,mígnagyobberőkelőnyo-
mulásaettőlkeletrecsupángyaníthatóvolt.A 4.hds.ezzelazellen-
séggelszembentehátfeltétlenültúlerővelrendelkezett.Eztatúl-
erőtmáraug.26-ánkikellettvolnahasználni,hogyazellenségezen
részeimégagyaníthatóerősbítésekbeérkezteelőttmegverhetőkle-
gyenek.Ismerve az oroszoknak általában véve passiv harcmódját,
számítanilehetettarra,hogyajelentettellenségvalószínűlegb&-
ássamagát,miértisveleszembenóvatosnakkelllenni.Tehátelő-
szöralaposfelderítés,utánaerőteljes,lehetőleg átkaroló támadás.
Aug.26-ánaVI.hdt.közepe(27.ho.)ésbalszárnya(39.ho.)vehe-
mensentámadéskülönösena39.ho.rendkívülelkeseredettharcot
vív aTarnawatká-tóldélrevédőállásban lévő ellenséggel,míg a
jobbszárny(15.ho.)jóformánnem islépharcba.A Tarnawatka—
Rachanieköztállóellenségkellőelővigyázatmellettarcbanleköt-
hetőlettvolna,mígjobbésbalszárnyánazátkarolásérvényesül.
Eztjobbróla15.ho-nak,balróla10.ho-naklehetettvolnavégre-

*Haazerőketígycsoportosítjuk,a3.hds.aXIV.hdt.kéthadosztályávalés
a23.honv.ho.-valgyengébblesz,tehátafentmaradó9 1/2 hadosztálynaknagyobb
kiterjedéstkellfelvennie.Mégebbenazesetbenisszámítanilehetettarra,hogyaz
ellenségtámadásátelőreelfoglaltvédőállásbanfeltartóztathatjuk.
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hajtania.Εhelyetta10.ho.aII.hdt.-elegyetembenZamoscfelé
támadt,holottebbenazirányban,ajelentettXXV.oroszhdt.ellen
elégségeslettvolnaaII.hdt.három hadosztályais.ATarnawatka—
RachanieköztállóésaXXV.hdt.részeivelmegerősítettXIX.orosz
hdt.-recsupánaVI.hdt,mígaZamosc-onátelőnyomulókb.1½
oroszhadosztályraaII.és1/2IX.hdt.támadt.Ezekneksikerültis
visszavetniasokkalgyengébbellenséget,mígaVI.hdt.súlyosés
véresharcokatvívottamegerősítettállásbanlévőésveleegyenlő
erejűXIX.oroszhadtesttel.Ekkéntlehetségessévált,hogyazoro-
szokittkitartottak,míghátrábblévőhadtesteikisbeérkeztek.

Aug.27-énmárérezhetővoltezenerőkbeavatkozása,aköve-
kezőnaponpedigmáraVI.hdt.oldalábatörnekésa15.hadosz-
tályonrajtaütnek.

A hds.pságfelismeriatarnawatkaikellemetlenhelyzetetés
ezértparancsotadaIX.hdt.-nek,hogyazittenioroszállástoldalba
shátbatámadja.Ezatámadásazonbanolyanerélytelen,hogyered-
ménytnem érel.Közbenazoroszokittiserősítéseketkapnakés
meghosszabbítjákarcvonalukat.

Auffenbergtbk.,a4.hds.parancsnoka,rendkívülügyesenkét-
oldali átkarolással igyekszik a Laszczów—Tarnawatka—Komarów
köztállóoroszerőketátkarolniésezértaII.hdt.zömétkeletiirányba
kanyarodtatjabe.JózsefFerdinánd főherceg csoportjaazellenség
balszárnyátkaroljaátésazelsőnapokbanszéperedményeketér
el,későbbazonbanmegakadésnemjutelőre.AII.ésIX.hdt.veze-
téseerélytelenéskapkodó,minekfolytánazoroszjobbszárnyát-
karolásaigenlassanérvényesül.EzzelszembenaVI.hdt.viselia
harcsúlyátésállandótámadásaivalmegakadályozza,hogyazoro-
szokerőketvonjanakkiarcvonalukbólésazokataszárnyakratol-
jákel.Ennekdacáraaszárnycsoportoktámadásaegyáltalábannem
nyertért.AXIV.hdt.aug.30-tólkezdvecsupánállóharcotfolytat,
holottfeladataszerintTyszowcetkellenemielőbbkézbevenni,hogy
azoroszokvisszavonulásiútjátelvágja.A főhercegmégszept.1-én
iscsakakkorakartámadni,haazoroszoknálvisszavonulásjelei
mutatkoznak.AVI.hdt.mégekkoristámad,holotterrenem islett
volnaszükség,mertarcbaneléglettvolnaakitartás.

AII.hdt.bekanyarodásaCzesniki-nátazoroszokjobboldalába
rendkívülvontatottéstapogatózó.Ahdt.psága13.és25.ho.veze-
tésévelPéterFerdinándfőhercegetbízzameg,mígmagaZamosc-on
marad.Ezegészenhelytelen,mertilyenfontosharccselekménynél,
mikorahdt.zömeittharcol,ahdt.pságnakmagánakkellátvenni
avezetést.Különbensem célszerűegyikhadosztálytamásiknakalá-
rendelni,mertezmindigsúrlódásokkaljár.A4.ho.önállóanismeg-
oldhattavolnafeladatát.

A legnagyobbhibátazonbanPéterFerdinándfőhercegkövette
el,kiazonhirre,hogyészakfelőlnéhányoroszzlj.előnyomul,
visszakanyarodtatjakéthadosztálybólállócsoportjátésezzelmeg-
nyitjaazellenségnekazutatavisszavonulásra.Azátkarolásvégre-
hajtásanemcsakhelyesharcászatiérzéketésügyesvezetést,azon-
bannagyerkölcsierőtésszilárdjellemetistételezfel,melyakitű-
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zöttcéltólmagáteltántorítaninem engediésasikerérdekébenmin-
dentkockáztat.Denem isvoltittszükségnagykockázatra,merta
9.lov.ho.biztosítottaafőhercegcsoportjánakhátátésennekafel-
adatalettvolnaajelentettellenségeserőbeavatkozásátelhárítani.

Végigtekintveakomarówicsatán,aztlátjuk,hogybármilyhe-
lyesvoltisahds.pságszándékaésvezetése,melybenbádokiSoós
Károlyvkt.ezredesa4.hds.psághadműveletiosztályánakakkori
vezetője,jelenleg gyalogságitbk.ésvolthonvédelmiminiszter,je-
lentékeny szerepetvitt— egyesalparancsnokok tehetetlenségén és
némelycsapatpuhamagatartásánmégishajótöréstszenvedettaz5.
oroszhds.bekerítésének ésmegsemmisítésének terve.A hds.pság
rendületlenülkitartottszándékamellett,holottezttulajdonképena
hds.főpságsem helyeseltemindentekintetben,merteza3.hds.
helyzetemiattiaggodalmábana4.hds.mielőbbiharcászatisikerét
kívánta,haezkisebberedménnyeljáris,minta4.hds.pságterve-
zettnagyszabásúbekerítésimanővere.

Sőtahds.pságahds.főpságaug.31-iazonparancsára,hogyha
adöntésrövidesenmegnem történik,ahadseregRawa-Ruska-nát
visszaveendő,mégiskitarteredetiszándékamellett,melyténycsak
dicséretéreválik.

Szept,2-án azonban,midőn akrízismártúlhaladottnak volt
tekinthető,Conradisakkéntvélekedett,hogya4.hds.-elszemben
álló ellenség megsemmisítéseazáltalánoshadműveletihelyzeten is
.nagyotjavítottvolna.*Ezazonbancsakateljesbekerítésáltallett
volnaelérhető.

A magyarcsapatok ittisméltók maradtak magukhoz,mert
úgyaVI.hdt.,minta41.honv.ho.alegnagyobbhősiességgelhar-
coltéselsősorbanezekérdeme,hogyakomarówigyőzelemlétrejött.

Dacáraazonban akomarówiszép győzelemnek,azosztrák-
magyarhadseregek hadműveletihelyzete szept.1-én mégisinkább
rossznak,mintjónakvoltmondható,mitakeletgaliciaihelyzetteljes
felborulásaidézettelő.Bárezaterületahds.főpságszemeielőtta
mellékakció színhelye volt,rövidesen a főesemények színhelyévé
vált.Lássukmármost,mikéntfolytakleittaharcok.

5.Akeletgaliciaiharcok.
a)Azloczówicsata.
Aug.26.és27-én.

Mígaz1.és4.hadseregzárkózottanéstámadásrafelkészülve
léptékátazoroszhatárt,hogyazellenségrehatalmascsapástmér-
jenek,Keletgalicia egén napról-napra sötétebb viharfelhők tornyo-
sultak,melyekbőlcsakhamarvérzivatarzúdultazeddigbékésenel-
terülőgalíciaidombokraésvölgyekre.Azoroszáradattöbbszáz
kilométerszélességben hömpölygöttelőre,hogy összemorzsoljaaz

*Conrad:IV.kötet618.oldal.
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útjába álló osztrák-magyarhadakatésrátegye kezétGalícia fő-
városára.

A 3.hadseregLembergkörülésattóldélregyülekezett,hogy
összemérie erejéta Brody—Tarnopol—Trembowla-n átelőnyomuló
orosztömegekkel,melyeketjóvalgyengébbnekgondolt,mintavaló-
ságbanvoltak.

Aug.24-éndélutánolyanjelentésekérkeztekbeahds.fopság-
nál,hogyLembergtőlészakkeletreéskeletremintegytízoroszhad-
osztály nyomulelő,melyeknek főerejeTarnopolrólLemberg felé
voltvárható.Mivelezektovábbielőnyomulásaeseténösszekellett
ütközniüka3.hadsereggelésa2.hds.részeivel,utóbbiaknakparan-
csotkellettadni.Conrada2.és3.hadseregakcióját— mivelezek
erőimégnem voltakegyütt— akkéntgondolta,hogybevárják,míg
azellenségelégközeljönésakkorröviderőteljescsapástmérnekrá.
Ehheza3.hds.-nekmintegyhathadosztálytkellettvolnaaLemberg-
tőldélkeletreesőhullámosterületencsoportosítaniésazokategyön-
tetűenbevetni.*

Ezengondolatmenetalapjánaug.24-én17h30'-korahds.fő-
pságazalábbiintézkedéstadtakia3.hds.pságnakésastanislaui
hadseregcsoportpságnak,melyetkivonatosanismertetek:

»A KeletgaliciánátBrodytólaDniester-igbetörtellenségfoly-
tattaelőnyomulásátésPodhorce-et,aTarnopoltólNy.levőterüle-
tet,Kozowa—Podhajce—Monasterzyskavonalátérteel.

A3.hds.pságmérjeazaug.23-iintézkedésselelrendeltcsapást
aBrody—Tarnopolonátbetörtellenségre.**

Ahds.főpságelvárja,hogyazezencélraszánterők(aXI.hdt.
részei,aIII.hdt.,aXII.hdt.ésa11.ho.)aug.25-énestigGliniany—
Lahodow-tól, valamint Przemyslany—Firlejow-tól nyugatra a ma-
gaslatokontámadásrakészenállanak.

Kövessgy.tbk.all.ho-túgyvonjamagához,hogyezakészen-
létbehelyezetterőkhözcsatlakozhassék.

A 8.lov.ho.Brzezany—Rohatyn-onátvisszamenvekéslelteti
azellenségelőnyomulásátésfedialentierőkoldalát.

Avalószínűlegaug.25-rehajlóéjjelbeérkező2.hds.pság,mely
a38.és20.honv.ho.,5.és1.lov.ho.,valaminta40.népf.ddr.ésa
12.m.ddr.részeifelettrendelkezik,erőitegyesítiésPodhajcenát,
valamintattóldélreelőnyomulóellenségetvisszaveri,vagylegalább
isfeltartóztatja.

A2.hds.pságnakalárendelt43.ho.igyekszikaveleszemben
álló ellenségre döntő csapástmérni.Túlerősellenségetfeltartóztat,
lehetőlegazonbancsaka35.népf.ddr.-thagyjaveleszembenvissza,
mígmagaZaleszczyki—Buczacz—Brzezany-nátaZbrucz-onátbe-
törtellenségoldalábaéshátábatör.***

Ahds.főpságúgyancsakaug.24-n21h-korahds.pságnakki-
adottutasításaiszerint(lásd59.oldalt)a3.hds.-remég.azafela-

*Conrad:IV.kötet505.oldal.
**Lásdaz53.oldalt.
***Conrad:IV.kötet506.,507.oldal.
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dathárult,hogyLembergetaszükségeserőkkeltartsa.A 44.ho-t
ésa88.lov.ddr.-tKulikow-nálkellettösszevonni,holahds.főpság
rendelkezéséreálltak,hogyvagyészak,vagykeletfelélegyenek
alkalmazhatók.*

Lássukmármost,mikéntálltakaug.24-éna2.és3.hds.erői
éselmélkedjünkafölött,végrehajthatták-eahds.főpságaug.25-re
elrendeltintézkedéseit.

3.hadsereg:
XII.hdt.Rohatyn-tólészakrapihen,
III.hdt.Przemyslany—Gliniany-nál,
11.ho.Zborow-nál,
XI.hdt.Lembergtőlkeletre,
44.ho.és88.tiroliorsz.lövészddr.Lembergtőldélnyugatra

előnyomulőban.**
2.hadsereg:
43.ho.és35.népf.ddr.Czernowitztólkeletreharcban,
20.ho.vasútiszállításalattésStanislau—Martinownálgyüle-

kezőben,
38.ho.,1.és5.lov.ho.Monasterzyska—Podhajce-nálazellen-

ségmegtámadásárakészen.
A3.hds.pságintézkedéseiszerintaIII.hdt.-nekBobrka—Plu-

howvonalaésaPeltewközterősjobbszárnnyal,aXII.hdt.-nekettől
délrekellettállnia.A4.és8.lov.ho.feladataaszárnyakbiztosítása
volt.Atámadásnakakkorkellettmegindulnia,haazellenségaZlota
LipátQologory—Dunajowköztátlépi.

A XII.hdt.-nek15—20km-esmenetevolt,tehátaFirlejow—
Przemysalny-tólnyugatralevőmagaslativonalatkönnyenelérhette.

A 11.ho.-nakZborow-tölaXII.hdt.jobbszárnyára55—60
km-esmenetelettvolna,teháteztnem tehettemeg,legfeljebbelő-
nyomulásközbencsatlakozhatottahadtesthez,deakkoris35—40
km-tkellettvisszamennie.Ilyennagyhátramenetutánújbóltáma-
dáshozelőnyomulninehézfeladat.Tehátcélszerűbblettvolnaezta
hadosztálytvagymárelőbbvisszavenni,vagypedighalogatóhar-
cotfolytatva,lépésről-lépésrehátrál,ezáltalazellenségetfeltartóz-
tatjaéslehetőleghamisiránybatereli.

AIII.hdt.márakijelöltvonalbanállt.
A XI.hdt.ettőlavonaltólkb.még30km-renyugatra,tehát

meglehetősnagymenetetkellettmegtennie,haamásikkéthadtest-
telegymagasságbaakartjutni.

Ezekszerintmegállapíthatjuk,hogya3.hds.aug.25-énestig
anekikijelöltvonalata11.ho.kivételévelelérhetteésotttámadás-
hoz,vagyvédelemhezcsoportosulhatott.Ezekutánfelmerülaza
kérdés,milettvolnacélszerűbb,atámadás,vagyavédelem?

A3.hds.pságszándékaazvolt,hogyazellenségetakkortá-
madjameg,mikorezaZlotaLipátDunajowésGologóryköztátlépi.

*Conrad:IV.kötet509.oldal.
**Ittarendestőleltérőlegelőbba3.hds.részeitsorolom fel,mertezeknek

kellettafőakciótvégrehajtani.



90

Ezavonala3.hds.készenlétbehelyezésiterületétől(Firlejow—
Przemyslany—Lahodow—Gliniany-tól nyugatra levő magaslatok)
15—20km-refekszik.Ezatávolságtúlnagyahhoz,hogyazellen-
ségetakkorlehessenmegtámadni,mikorezfentivonalatátlépi.Ez
csakabbanazesetbenlettvolnalehetséges,haahadseregettőla
vonaltólközvetlenülnyugatra álltámadáshoz csoportosítva és a
ZlotaLipavölgyesajáttüzérségitüzünkbenfekszik.Haazonbana
hadseregnek15—20km-tkellelőnyomulnia,mígajelzettvonal-
hozér,kérdés,elérheti-eeztazellenségelőtt?A valóságbanéppen
a3.hds.csapataikerültekerősellenségestűzbe,mikoranyugati
ZlotaLipátátakartáklépni.

Azellenségmáraug.24-énesteCholojow—Sokolowka—Zlo-
czow—Zborow—Kozowavonalát(13.melléklet)érteeléshafoly-
tatjaelőnyomulását,aug.25-énlegalábbaZloczowtólnyugatralevő
magaslatokon,PomorzanytólésBrzezanytólnyugatralehetett.Te-
hátkülönösenadéliszárnyontörtnagyonelőreésmivelittcsupán
a8.lov.ho.álltveleszemben,a3.hds.jobboldalátveszélyeztette.

Hogya3.hds.azellenségredöntőcsapástmérhessen,sokkal
erősebbnekkellettvolnalennie,tehátelőbbmégahátullevősereg-
testeitismagáhozkellettvolnavonnia.Ennekfolytáncélszerűbblett
volna,haa3.hadseregtámadáshelyettvédelemreszoruléscsak
akkormegyáttámadásba,haelőbbvédelemmelsikerültazellen-
ségtámadásátmegtörniésközbentartalékaibeérkeznek.

A2.hds.csapataitúlságosanszétvoltakszórvaésgyengékis
voltakahhoz,hogyahds.főpságintézkedésébenmegjelöltfeladatot
végrehajtsák..A 20.ho-nakmégcsakrészeiérkeztekbeStanislau
környékén.A 40.népf.ddr.,melyNagybányáról— hováBrünnből
vasútonszállították— Nizniowbamenetelt,ahosszúmenetfolytán
márteljesenkimerült.

A43.ho.mégharcbanvoltCzernovitztólkeletre,melybensike-
rültnekiazellenségetvisszaszorítani.Tekintve,hogyRarancze-tól
(CzernovitztólK.)csupánZaleszczyki-ig60km-tkellettmegtennie,
nem voltvalószínű,hogyaDniestertőlészakravívandóharcbamég
akkorisbeavatkozhatik,haaveleszembenállóellenségvisszavonul,
vagyteljesenpassivviselkedik.Különbenisegyho.elszigeteltakci-
ója,harajtakívül100km-estávolságonbelülmáscsapatnincs,nem
sokeredménnyeljárhat.

Amintmárazelőzményekbőltudjuk,ahds.főpságaug.25-én
JózsefFerdinándfőhercegcsoportjáta4.hds.-nekrendeltealá.A
XIY.hdt.-bőlcsupána44.ho.maradta3.hds.pságrendelkezésére.
EnnekLembergetkellettoltalmaznia,vagyszükségeseténa3.hds.-t
támadóellenségoldalábaműködni.

Ahds.főpságésa3.hds.pságnézeteiközt— atámadásvégre-
hajtásátilletőleg — bizonyoseltérésmutatkozott.Conrad csupán
rövidelőretöréstakart,melyeta3.hds.szorosanegymásmellett
csoportosítottésegységesen vezetetthadosztályokkalhajtottvolna
végre.A3.hds.pságinkábbtávolabbicélokattűzöttkimaginakés
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aZlotaLipavonalántúlszándékozottmenni.VégülConradenge-
dettésa3.hds.pságrabíztaatámadásmikéntivégrehajtását.*

A 3.hds.pságlebecsülteazellenségetésezértcélszerűbblett
volna,haConradnem engedésa3.hds.nem távolodikelannyira
Lembergtől.

Aug.25-éna3.hds.azalábbihelyzetetérteel(13.melléklet):
aXII.hdt.Blotnia—Przemyslany-t,
aIII.hdt.Gologory—Bortkow-nálanyugatiZlotaLipátés

Krasne-t,
aXI.hdt.zömeJaryczow—Nowy-t,
a44.ho.aKulikowtólÉ.fekvőmagaslatokat,
a88.löv.ddr.azettőldélrelevőterületet,
a11.ho.azellenségelőlBrzezany—Pomorzany-rahúzódott

vissza,
a8.lov.ho.Brzezany-nálállt,
a11.honv.lov.ho.KamionkaStrumilowa-nálbiztosított.
A3.hds.pságaug.25-énkiadottintézkedéseiszerintaug.26-án

ahadseregnekazalábbihelyzetetkellettelérnie:
aXII.hdt.-nekRemizowce-tóldélre,akeletiZlotaLipamenti

magaslatokat,
a III.hdt.-nek a Zloczowtóldélnyugatra húzódó magaslati

vonalat,
aXI.hdt.-nekBusknálaBúgot,
a44.ho-nakZoltance,Kulikowot,
a11.ho.és8.lov.ho.biztosítjákahds.jobboldalát,
4.lov.ho.Przemyslany.
Haa3.hds.pságintézkedéseitazaug.25-iellenségeshelyzet-

telösszehasonlítjuk,azttapasztaljuk,hogy azellenség a3.hds.
pságintézkedésébenjelzettmagaslatokatmárelőbbelérhette,mint
sajátcsapataink.Ittteháttalálkozóharcnakkellettkifejlődnie,vagy
pedigazellenségamagaslatokonbevárhattaa3.hds.támadását,
mely ennek számbeligyengeségénélfogva erre csak hátrányos
lehetett.

A2.hds.csapataiaug.25-énkövetkezőképállottak:
a35.népf.ddr.Czernowitztőlkeletre,
a43.ho.CzernowitzonátZaleszczykifelémenetben,
a38.honv.ho.,melyzömévelMonasterzyskára,mellékoszlo-

pávalPodhajceranyomultelő,azellenségetmindkéthelyenmeg-
támadta,azonbantúlerőelőlkénytelenvoltvisszavonulni;

a20.honv.ho.gyülekezőbenMartinownál,
aVII.hdt.elsőlépcsőibeérkezőbenStryjenát,
az1.lov.ho.Monasterzyskánál,az5.lov.ho.Podhajcenái

harcolt.
Aug.26-ána3.hds.megkezdteatámadást,azoroszokazon-

banrészbenszinténtámadnak(14.melléklet).
A hds.jobbszárnyánazoroszoka11.ho-ttúlerővelmegtá-

madják éscsakhamarNarajow—Dunajowraszorítják vissza.A 8.

*Conrad:IV.kötet517.oldal.
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lov.ho-t,melyPodwysokie-rementvissza,azoroszokújbólmeg-
támadjákésnagyveszteségekkelRohatynigdobjákvissza.

A XII.hdt.,melynekazellenségbalszárnyátkellettátkarolnia,
nem támadegységesen.A jobbszárnyonelőnyomuló35.ho.arraa
hírre,hogyazoroszoka11.ho-tvisszaszorították,délfelékanya-
rodik,miáltalatőlebalralevő16.ho.jobbszárnyátfedetlenülhagyja.
Csakahadseregparancsnokságparancsáratérvisszaaho.azere-
detitámdásiirányba,azonbanmármeglehetőselkésveérkezik.A
hadtestmásikhadosztálya,a16.Korpiec-reésaLipki401.magas-
latratámad,mivelazonbansem jobbról,sem balrólnem támogatják,
nemtuderedménytelérni,sőtazoroszokátkaroljákbalszárnyát.

A III.hdt.aZlotaLipaátlépésénélerősellenségrebukkanés
nemtudtértnyerni.Ajobbszárnyonlevő22.ho.,melyelkésvenyo-
mulelő,erősellenségestüzérségitűzbekerül,nagyveszteségeket
szenvedésPrzemyslany-ramegyvissza.A középenlevő6.ho.nem
tudelőrejutni,majda22.ho.visszavonulásafolytánazoroszokát-
karoljákjobbszárnyát.A28.ho.,melyahds.főpságparancsaelle-
nérenem amagaslatokon,hanem aPeltew-tőldélrelevőmocsaras
területenáttámadott,szinténnemtudtértnyerni.

A XI.hdt.,melya93.népf.ddr.-ralésa11.menetddr.-ral
Krasne—Buskvonalátériel,azerősellenségesnyomásmiattnem
tudelőrejutni,hogyahds.pságparancsaszerintazoroszokjobb
szárnyátBialykamien-enátátkarolja.A 30.ho.Busktólészakraa
Bugmenténtartjamagát.

A 80.gyalogezreddelmegerősített11.lov.ho.,melyazoroszok
támadásátmáraug.25-én Kamionka Strumilowa-nálfeltartóztatta,
mostissikeresenkivédiatúlerejűellenségtámadásait.

Mivela3.hds.helyzeteaug.26-ánesteaggodalomraadott
okot,ahds.főpságJózsefFerdinándfőhercegcsoportjátújbóla3.
hds.pságnakrendeltealá,egyúttala23.ho-tNiemirow-rólBarta-
towra,a97.népf.ddr.Mosciska-rólLubienwk.-ra,a3.hds.pság
rendelkezésére irányította.Egyúttalmegparancsolta a 3.hds.-nek,
hogyerejénekösszefogásávalverjemegaszembenállóellenséget,
majdazezutánfelszabadulóerejévelaBrzezany-nátelőnyomuló
erősellenségoldalábatámadjon.

A Kamionka Strumilowa-nálés Mosty Wielkie-nélharcoló
erőknek(XIV.hdt.11.lov.ho.)előszöravelükszembenállóellen-
ségetkellettvisszavetni,majdhaezsikerül,aZloczow-nálharcoló
ellenségoldalábakelletttámadniok.*

Ahds.főpságnak22h30'-korkiadottújabbintézkedéseszerint
a44.ho.aIII.ésXII.hdt.harcábaavatkozzékbe,
aXI.hdt.Bialykamien-enáttámadjon,
aIII.ésXII.hdt.folytassatámadását,
a11.ho.támad,vagyfeltartóztatjaaBrzezanyfelőlelőnyo-

mulóellenséget,
a88.ddr.aXII.hdt.-nélavatkozikbe.**
*Conrad:IV.kötet532.533.oldal.
**Conrad:IV.kötet534.oldal.
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A hds.főpságkülönfélerendelkezéseialapjána3.hds.pság
aug.27-rekövetkezőképenintézkedett:

a11.ho.biztosítjaajobbszárnyatDunajownál,
a4.lov.ho.Lanczyn-nál,
a8.lov.ho.Rohatyn-nál,

utóbbitámogatásáraa105.népf.ddr.Fraga-ramenetel,
aXII.hdt.Czyzow-otésaLipki401-esmagaslatotveszikézbe,
a88.löv.ddr.Dunajow-rólPomorzany-nátcsatlakozikaXII.

hdt.támadásához,
aIII.hdt.tartjaállásait,a28.ho.nélkülözhetőrészeitaGolo-

gory-nállevőmagaslatokratolja,
aXI.hdt.BialyKamienenáttámad.
A2.hadseregnélazalábbieseményekjátszódtakle:
a35.népf.ddr.Czernovitzotvédte.AzellenségZaleszczyki-t

megtámadta,ezazonbantartottamagát.A43.ho.,melyrészeivelmár
Zaleszczykinélállt,parancsotkapott,hogyStanislauravonuljon.

A38.ho.zömea40.népf.ddr.-alegyetembenNizniowottartotta.
Az1.és5.lov.ho.Haliczravonultvissza.
A20.ho.Martinownálállt.
AXII.hdt.-nekZurawno—Zydaczow-nálkellettgyülekeznie.
Aug.27-énaharcrészünkrőlkevésszerencsévelfolyttovább.

Azellenségmindjobbanmegerősödvemindenütttámadásbamentát.
(15.melléklet.)

A3.hds.jobbszárnyátbiztosító8.lov.ho.,melyetidőközben
a4.lov.hadosztállyalés105.népf.dandárralmegerősítették,Roha-
tyn-náltartottamagát.

A 11.ho.délicsoportjánakszinténsikerültNarrajow-náltar-
tanimagát,északicsoportjának azonban Dunajowrólvisszakellett
mennie.

A XII.hdt.,melya88.löv.dandárrészeivelOrne426.ma-
gaslatonáttámadott,kezdetbensikereketértel,deaDunajownál
álló11.ho.északicsoportjánakvisszavonulásafolytánnehézhely-
zetbekerült,mertazoroszokdéliszárnyátátkarolták.A 16.ho.bal
szárnyátszinténátkaroltákazoroszok,merta22.ho.csaknem
akarttámadni.

A III.hdt.nehezentartottamagát.A 22.ho.,melyelőzőnapon
Przemyslany-ravonultvissza,csaklassannyomultelőre,minekfoly-
tánazellenséga6.ho.jobbszárnyátátkarolta.A28.ho.azOlsza-
nicamenténtartottaállásait.

A 44.ho.,melynekaIII.ésXII.hdt.-etkelletttámogatnia,oly
messzevoltaharcmezőtől,hogyenaponnem avatkozhatottbea
harcba.

A XI.hdt.déliszárnyaaBugmenténtartottamagát,azonban
nem tudottelőrejutni.A 30.ho.kénytelenvoltBusk-Zelechow vona-
lábavisszamenni.

A 80.gyalogezreddelmegerősített11.lov.ho.szinténvissza-
vonulásrakényszerültésa44.ho.egykülönítményévelegyetemben
Klodno-Zoltancenáltartottamagát.
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A hds.főpság alegnagyobb feszültséggelésaggodalommal
figyeltea3.hadseregharcait,mertennekkimenetelétőlfüggöttaz
1.és4.hadseregtámadásánaksikereis.Conrademlékirataiszerint
a3.hadseregvezérkarifőnöke,Pfefferezredes,máraug.27-énreggel
aztjelentettenekitávbeszélőn,hogya3.hadseregkénytelenvissza-
vonulni.Erreahds.főpság9h45'-korelrendeltea3.hds.-nekavisz-
szavonulást.

A visszavonulásiparancsszerinta3.hadseregnekMikolajow-
Lemberg-Zolkiewvonalábakellettvisszamennieéspedig:

a44.ho.Kulikowtólnyugatra,
aXI.hdt.Lembergre,
aIII.hdt.Lembergtőldélre,
aXII.hdt.Dornfeldtőlkeletre,amagaslatokra,
a11.ho.Mikolajowra,
a88.ddr.,105.,108.népf.ddr.Mikolajow—Lembergközé.
JózsefFerdinándfőhercegcsoportjanem támad,hanem Zol-

kiew—Krechow—Magierowkörletébemegyvissza.
23.ho.és97.népf.ddr.a3.hds.kötelékébelép.*
Időközben11h15'-kora3.hds.psághagműveletiosztályának

főnöke,Pitreichezredesaztjelentetteahds.főpságnak,hogya3.hds.
helyzetenem annyiraveszélyes,hogyindokolttátennéavisszavonu-
lást.Erreahds.főpságvisszavontaavisszavonulásiparancsotés
elrendelte,hogya3.hds.mindenrendelkezésreállóerejéveltámad-
jonésaveleszembenlevőellenségetverjemeg.JózsefFerdinánd
főhercegcsoportjátpedigújbóla4.hds.-nekrendeltealá.**

A hadseregfőpságparancsaifolytána3.hds.egésznapfoly-
tattaaharcot,azonbankevéseredménnyel.Miveladélutániórák-
banahelyzettarthatatlanvolt,a3.hds.pságelhatározta,hogya
hadseregetaGnilaLipamögéveszivisszaésazellenségtovábbielő-
nyomulását Firlejow, Przemyslany, Kurowice, Miklaszow, Prusy,
Zydatycze,Kulikowvonalábantartóztatjafel.

A 2.hds.pságszándékaazvolt,hogyaug.28-ánösszesren-
delkezésreállóerejévelRohatyn-onáttörelőre,hogya3.hadsereget
tehermentesítse.

Ezzelakétnapigtartózloczówicsataa3.hadseregvisszavonu-
lásávalvégetért.Csapataink a túlerő folytán érzékeny vereséget
szenvedtekéskérdésesvolt,hogyakijelöltállásbantudják-emagu-
kattartani?

*Pfeffertábornok,a3.hadseregakkorivezérkarifőnöke„Zum 10.Jahres-
tagederSchlachtenvonZloczow undPrzemyslany“címűművébenaztállítja,hogy
ahadseregfőpságezenintézkedésetévedésenalapszik,mertőnem aztjelentette
Conradnak,hogya3.hadseregnekvisszakellvonulnia,hanem csupánaztkérdezte,
hogyesetlegesvisszavonuláseseténmelyiránybamegyvisszaahadsereg,hogya
vonatokat,melyekmeglehetősössze-visszaságbanvoltak,miképenirányítsák.

EzzelszembenConrademlékiratainakIV.kötetébenaz540.541.oldalonazt
irja,hogyPfeffereiőször8h-kor,majd9h15'-korújbólaztjelentette,hogya3.
hadseregnekvisszakellvonulnia.EztmegerősítenilátszikPfeffernekazonjelentése
is,melyetConradnakarraakérdéséreadott:„mivanaIII.hadtesttel?“„Megverték!“
válaszoltaPfeffer.

**Conrad:IV.kötet542.oldal.
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Ezutánvessünkegyrövidpillantástazoroszokelőnyomulására.
A3.hds.aug.19-énkezdtemegelőnyomulásátésaug.22-én

lépteátagalíciaihatárt.AhatártólBrody-nátZloczow-igmindössze
40km atávolság,tehátezkétnapimenetetjelent.Zalosce-nát
Pomorzany-ig50km.Ezaterületkétnapalattelérhetőlettvolna.
Ennekdacáraazoroszokcsupánaug.26-ánütköztekösszeZloczow-
tólnyugatraésPomorzany-nála3.hadsereggel,tehátelőnyomulá-
sukmeglehetőslassúésvontatottvolt.Ezarraindítottaazorosz
fővezérséget,hogy gyorsabb éserélyesebb előnyomulásra ösztö-
nözzeőket.

A8.hds.aug.18-ánkezdtemegazoffenzívát,21-énlépteát
azosztrákhatártésaug.25-énmárBrzezany-nálállt,teháterélye-
sebbennyomultelő,minta.3.hadsereg.

Gondoljukela3.osztrák-magyarhadsereghelyzetét,haaz
oroszokerőteljeselőnyomulásukfolytánmáraug.24—25-én,amég,
teljesenkészületlenhadseregreütköznek.Ezvalóságoskatasztrófát
jelenthetettvolnaa3.osztrák-magyarhds.-re.A lassúéskimért
előnyomuláskövetkeztébena3.hds.csapataibefejezhettékgyüleke-
zésüketéstöbbé-kevésbbéösszefüggőarcvonalatállíthattakazellen-
séggelszembe.

Azoroszoktúlerejetöbbmintkétszeresvolt,merta2.hadse-
reg2½ésa3.hadsereg71/2hadosztályávalszemben23gyaloghad-
osztállyalrendelkeztek.Báratizgyaloghadosztályonfelüla2.hds.-
nélkét,a3.hds.-nélhárom népf.dandárésegymenetdandárvett
résztaharcokban,ezekharcértékeazonbanazelsővonalbelihad-
osztályokévalnem tekinthető egyenértékűnek.Ennek dacára az
oroszokdöntőeredménytnem tudtakelérni,csupánvisszaszorítot-
táka3.hadsereget,melymintegy20—25km-elhátrábbújbólmeg-
vetettealábát.Ennekokaegyrésztazoroszoktapogatózóelőnyo-
mulásában,másrésztcsapataink hősiesmagatartásában keresendő,
mertatöbbmintkétszerestúlerővelszembeniskétnapigfeltudták
tartóztatniazellenséget.

Érdekesittmegemlíteniazoroszokharcmódját.Azoroszálta-
lábanvévepasszív,azazvédekezőésnem támadótermészetű.A
zloczowicsatábanishűmaradthagyományaihozésezértezacsata
tulajdonképen tiszta találkozó harcnak nem tekinthető,inkább ré-
szünkrőlvolttámadásvédelemhezfejlődöttellenségre.Azoroszok
úgyanis hadászatilag támadtak,azonban harcászatilag védekeztek.
Amintegykedvezőterepszakasztelértek,ottmegállottakésbevár-
táktámadásunkat.Csapatainkáthatvaatámadásivágytól,legtöbb-
nyiremegfelelő tüzérségielőkészítésnélkülnekirontottak azellen-
ségnek,minekkövetkezményeazlett,hogyakitűnőésbőségeslő-
szerrelellátottorosztüzérséghalomralőttegyalogságunkat,mielőtt
annakalkalmalettvolnaazellenségesgyalogságottüzévelleküzdeni
ésaközelharcbanlegyőzni.Miutánígycsapatainknagyvesztesége-
ketszenvedtek,azoroszokellentámadásbamentekátésgyalogsá-
gunkatvisszaszorították.Természetesen voltak helyek,holközvet-
lenültámadtak.
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A zloczowicsatánakmindenesetremegvoltazazelőnyeaz
oroszokranézve,hogysikerültaLembergetvédő3.hadseregetnagy
veszteségekkelvisszaszorítaniésezáltalazosztrák-magyarhds.fő-
psághaditervét — melynekfőcéljavoltaVisztulaésBugköztgyü-
lekezőellenségrenagycsapástmérni—megingatni.

Részünkrőlazloczowicsatanem jártakívánteredménnyel,sőt
anagy helyzetettekintve,meglehetőshátrányoskövetkezményeket
vontmagaután.Conradszándékaazvolt,hogyatöbboszlopban
előnyomulóellenségre,melynekhatalmastúlerejétnem ismerte,szo-
rosanegymásmelletttagozotterőkkelerőteljescsapástmérjen,ha
azokDunajow—Krasnevonalátmegközelítették.Ezaszándékfigyel-
menkívüllátszikhagyniaztatényt,hogyazoroszoknemcsakTar-
nopol—Brody felől,hanem Monasterzyska—Podhajce-n és Kami-
onka—Strumilowa-nátisjelentékenyerővelnyomultakelő.Milehe-
tettacéljaennekacsapásszerűakciónak?Legfeljebbcsakazlehe-
tett,hogyazoroszokatLembergtőlésezzelegyütta4.hadsereg
oldalátóléshátátólminéltovábbtávoltartsuk.Ezazonbansokkal
inkábbelérhetőlettvolnavédelemmel,mintahogyaztmárelőbb
(lásda27.oldaltésa4.sz.mellékletet)kifejtettem.Hasikerülisaz
ellenségetarcbanvisszaszorítani,aszárnyakannálinkábbveszély-
benforognakéskönnyenmegtörténhetik,hogyazerélyesentámadó
ellenséga3.hadsereghátábankézbevesziLemberget,mígazaZlota
Lipamellettharcol.

Conradszerintcélszerűvoltakeletfelőlelőnyomulóellenséges
oszlopokramégegyesülésükelőtterőteljescsapástmérni.Ezhelyes
islettvolna,azonbancsakúgylettvolnalehetséges,haa3.hadse-
regerejemárteljesenegyüttvanésazellenségesoszlopokolyantá-
volságravannakegymástól,hogyegyiknem mehetidejébenamásik
segítségére.Ezahelyzetazonbanaug.26-ánmárteljesentúlhala-
dottvolt.

A 3.hds.pságszándéka,hogyaZloczowonátelőnyomuló
ellenségetkétoldalrólkaroljaát,szinténnem számolaténylegeshely-
zettel.Kétoldaliátkarolásjelentékenytúlerőttételezfel,holotten-
neképpenazellenkezőjeállottfenn,mertazoroszokjóvalerősebbek
voltak,mintmi.Ezaszándékaztmutatja,hogyahadseregparancs-
nokságegyáltalábannem volttisztábanazellenségerejéveléscso-
portosításával,holottennek felderítéséremeg lettvolnaamódja,
mertháromlov.ho.ésezenfelülrepülőkállottakrendelkezésére.

A támadáshozvalócsoportosításmármagábanrejtetteaku-
darccsiráját,mertazegyeshadosztályokmindenösszefüggésnél-
kültámadtakésnem támogattákegymást.A 22.ho.önkényesvisz-
szavonulásafolytánaXII.ésIII.hdt.köztjelentékenyűrtámadt,
mibeazoroszokbenyomultakésakéthadtestbelsőszárnyaitát-
karolták.A ll.ho.visszaszorításafolytánaXII.hdt.déliszárnyais
veszélybejutott,mirekénytelenvoltvisszavonulni.

A hadseregtartalékok túlmessze voltak,hogysem a harcba
idejekoránbeavatkozhattakvolna.A 44.ho.,melynekaug.27-én
— ahds.főpságparancsára— aIII.ésXII.hdt.harcábakellettbe-
avatkoznia,aharcmezőtőlmajdnem 60km-reállt,tehátalegjobb
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esetbencsakaug.28-ándélutánléphetettvolnaharcba.A88.lövész
ddr.istúlmesszevolt,úgyhogyaug.27-éncsupánafeletudott
harcbalépni.A108.népf.ddr.-nakaug.25-énmégszintén50km-es
menetevoltDunajow-ig,holbekellettavatkozniaaharcba.

Ahds.főpságaug.26-áneste— a3.hds.-tőlérkezőrosszhírek
hatásaalatt— JózsefFerdinándfőhercegcsoportjátújbóla3.hds.-
nekrendelialá.Ezazonbanmármenetbenvoltészakfelé,hogya
4.hds.-hezcsatlakozzékéscsakakkorléphetettvolnaharcbaa3.
hds.-nél,haelőszöraveleszembenlevőellenségetvetivissza,mely-
nekmegtörténteutánazonbanmárvalószínűlegkésőnérkezettvolna.
Könnyenmegtörténhetettvolna,hogyezacsoport,melyhárom had-
osztálybólállt,sem a3.,sem a4.hadseregnélnem léphetharcbaés
mindkéthadseregrenézveveszendőbemegy.Kérdésazonban,hogy
enélkülacsoportnélkülakomarówicsataránknézvekedvezőered-
ménnyelvégződöttvolna-e?

A 23.ho-nakNimierowrólBartatowra,a97.népf.ddr.-nak
Mosciska-rólLiibienwk.-ravalóirányításaa3.hadseregrenem sok
haszonnaljárhatott,mertezekaseregtestekaharcmezőtőltúlmesz-
sze voltak.Legfeljebb Lemberg közvetlen védelmében játszhattak
szerepet.Akkoribanmégnem rendelkeztünkmegfelelőszámúgép-
kocsival,hogyezeketazerőketgyorsanelszállíthattukvolna.

A3.hadseregnekadottazafeladat,hogyaZloczownálharcoló
ellenségeserők megveréseután Brzezany felékanyarodjék ésaz
ettőldélreelőnyomuló ellenség oldalábatámadjon,kivihetetlennek
bizonyult,mertahadseregaveleszembenállóellenségetsem tudta
megverni.Azaug.26-kihelyzetismereteutánnem lettvolnaszabad
a3.hadseregnekilynehézésszintekivihetetlenfeladatotadni.

Felmerülmégazakérdés,nemlettvolna-ecélszerűbba3.had-
seregetmáraug.26-ánesteegyhátrábblevővonalba,aGnilaLipa-ra
visszavenni,mintsem akilátástalantámadástmégaug.27-énisfoly-
tatni.A támadáselőrevitelérefrisserőnem állottrendelkezésre,vi-
szontazegésznapharcolócsapatokmárnagyveszteségeketszen-
vedtekésazoroszoktúlerejenyilvánvalóvávált.Ilyenkörülmények
köztcélszerűbblettvolnaaharcotmáraug.26-ánestebeszüntetni
ésakilátástalantámadástújbólnemmegkísérelni.

b)Aprzemyslany-icsata.

Augusztus29—30-án.

Aszerencsétlenkimenetelűzloczóvvicsatautána3.hadserega
GnilaLipáramentvissza,hogymostmárvédőállásbantartóztassa
felazoroszoktámadását.A hds.pságintézkedéseiszerintaFirle-
jow—Przemyslany—Kurowice-től nyugatra levő magaslatokon, a
MogilamagaslatonésLembergtőlkeletrekellettvédőállástelfoglalni
éseztműszakilagmegerősíteni.A23.ho-nakés97.népf.ddr.-nakmint
hadseregtartaléknakLembergtőlészakkeletrekellettgyülekezni.
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Aug.28-ánahds.főpsága3.és4.hadseregnekakkéntintéz-
kedett,hogyakéthadseregköztihézagkitöltéséreésa3.hadsereg
oldalaésa4.hadsereghátaelleniellenségesvállalkozásokelhárítása
végett,a10.és11.lov.ho.,a6.menetddr.négyzászlóaljávalegye-
tembenKrechow—Magierowköztlovashadtestbevonassékössze.*

Ugyanezenintézkedésszerinta3.hadseregnekbalszárnyára
nagysúlytkelletthelyezniésaZolkiewtőldélrelevőmagaslatokat
feltétlenültartani,hogyonnana23.és44.hadosztállyalésa97.népi
dandárraltámadhasson.

Erősítésgyanánta4.menetddr.ésa10.népf.ezredszintén
a3.hds.rendelkezéséreálltak.Ezeketazonbanmégvasútonszál-
lították.

A 44.ho.azészakiszárnyontervezetttámadásbaazonbanmár
nemvoltbevonható,mertBilka—Szlachecka-nálállásbament.

A 2.hds.mégmindiggyülekezett.A hds.pságszándékaaz
volt,hogyMeixnertbk.csoportját(VII.hdt.17.és34.hadosztálya,
20.honv.ho.,12.m.ddr.,8.lov.ho.)Rohatyn-nálvonjaösszea3.
hds.támogatására,míga38.ho-ból,avasútonHalicz-raszállítás
alattlevő43.ho-bólésa103.népf.ddr.-ból,Kargaltb.parancsnok-
ságaalattegymásikcsoportotalakítHalicz-nál,melycsoportonnét
északfelétámad.

Aug.28-ána2.hds.következőképenállt:
a35.népf.ddr.Czernowitz-nál,
a43.Ldw.ho.vasútiszállításbanHalicz—Bolszowce-re,
a38.honv.ho.Maryampolnál,
a40.népf.ddr.Nizniowottartotta,
a VII.hdt.gyülekezőben Zurawno—Chodorow—Zydaczow-nál,

a20.ho.menetbenRohatynfelé,
az1.és5.lov.ho.egyelőrenemvoltütőképes,
a8.lov.ho.ajobboldalbiztosításáraSarnkigrn.-nál.
A 3.hds.csapataiellenségesbehatásnélkülértékelakijelölt

állásokat.Azoroszokegésznapnem támadtak.A 3.hds.pságaz
ellenségfőerejétGliniany—Busk-onátvárta.

Azorosz3.hds.parnoka,Russkitbk.,kinekideiglenesena8.
hds.-etisalárendelték,azloczówicsatabefejezéseután2—3napig
várniakartatovábbielőnyomulással,hogyegyrésztLembergerődí-
téseit— melyeknekazoroszoktúlzottjelentőségettulajdonítottak—
felderíthesse,másrésztacsapatokveszteségeitpótolhassaésahad-
tápvonalakatberendezhesse.Iwanow tábornok,a délnyugatiarc-
vonalparancsnoka,jóváhagyta Russkitábornok szándékát,csupán
aztrendelteel,hogya3.hds.előnyomulásiterületétészakfelétolja
elésLembergetészakróliskerüljemeg.

Azoroszfővezérségazonbannem hagytajóváRusskitervétés
utasítottaIwanowtábornokot,hogya3.és8.hds.erélyesenkövesse
azellenséget,csupána3.hds.-nekészakfelévalóeltolásábaegye-
zettbele.**

*Lásda76.oldaltis.
**Daniloff:RusslandimWeltkriege244,245.oldal.
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Azoroszokelőnyomulásafolytánaug.29-énújbólharcrakerül
asor,melyharcokaprzemyslany-icsatanévenismeretesek.

A hds.főpságismétaggodalommaltekintetta3.hds.bekövet-
kezendőharcaieléésezértmindenrendelkezésreállóerőtehhezirá-
nyított.Ezekazerőkazonbantúlgyengékvoltakahhoz,hogya3.
hadseregnekhathatósansegítségérelehessenek.

Aug.29-énreggelazoroszokazegészvonalontámadnak.A
támadásfőképa3.hds.jobbszárnya,aXII.hdt.ellenirányul.Jan-
czyn-nálsikerülazoroszoknakbetörni,azonbanazerdélyihdt.ki-
válócsapataimegállítjákazellenségtovábbielőretörését.A hdt.jobb
szárnyaisveszélybenforgott,merta8.lov.ho.kénytelenvolt
Bursztyn-onátBukaczowcefelévisszamenni,minekfolytánazoro-
szoka3.hds.jobbszárnyátátkarolhatták.

A III.hdt.-nek— melynekkülönösenjobbszárnyáttámadták
azoroszok—sikerültállásaittartam.

A hds.balszárnyaellenazoroszokegyelőrenem támadtak.
Azitttervbeveitellentámadásenaponmégnem kezdődhetettmeg,
mertúgya23.ho.,minta97.népf.ddr.túlmesszevoltakaharc-
mezőtől.

Az esteliórákban Firlejownálfriss ellenséges erők léptek
harcba,amelyeknek éjjelitámadásátóltartanilehetett.Ezérta3.
hds.pságfelszólítottaa2.hds.pságot,hogyeztazellenségetvesse
vissza.

A3.hds.pságszándékaazvolt,hogyaug.30-ána23.,44.ho-al
ésa97.népf.ddr.-alazellenségészakiszárnyátmegtámadja;aXI.
hdt.szinténcsatlakozikatámadáshoz.A hds.főpságehhezhozzá-
járult.*

A2.hds.aug.29-énmégmindignemvoltegyütt,ennekdacára
támadniakellett.

A38.honv.gy.ho.,melyaszerencsétlenkimenetelűMonaster-
zyska—podhajceiütközetben— holhárom,négyszerestúlerőellen
harcolt— nagyveszteségeketszenvedett,kétnapigNizniow-ottar-
totta,majdonnétaug.27-éndut.elindulva,egészéjjeltartómenet
utánMaryampolraérkezett,honnétHalicztólészakkeletrenyomult
elő.Ittkellettegyesülnieavasútonideszállítandó43.Ldw.hadosz-
tállyal,melybőlcsupánhatzlj.ésegy-kétütegérkezettbeaug.29-
én.A kéthadosztálybólaKargcsoportotalakították,melynekaz
voltafeladata,hogyBolszowce-nátaRohatynfelétámadóellen-
ségoldalábatörjön.A kéthadosztálycsapataiaug.29-énfolytonos
harcokközt,Herbutow—Kunaszow—M.H.Izabelinvonalátértékel.
A kolozsvári103.népf.ddr.beérkezőbenvoltHaliczra.EztisKarg
altábornagynak,a38.honv.gy.ho.parnokánakrendeltékalá.**

AMeixnercsoport,melybőltulajdonképencsaka20.honv.gy.
ho.ésa12.m.ddr.álltegyelőrerendelkezésre,Rohatynfelényo-
multelő.AzoroszokhatalmastüzérségielőkészítésutánRohatyn-on
áttámadnakéssikerülnekika39.ddr.-tvisszaszorítani.Aho.többi

*Conrad:IV.kötet572.oldal.
**A38.honv.gy.ho.hadműveletiiratai.
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részeiazonbana12.menetddr.-alegyetembenkitartanakésazoro-
szoktámadásaitsúlyosközelharcokbanvisszaverik.

AVII.hdt.többirészeiaztaparancsotkapták,hogya3.hds.
déliszárnyánaktehermentesítéséreészakiiránybatámadjanak.

Azoroszokazéjfolyamántöbbszöristámadtaka3.hds.ellen,
azonbansikertelenül.

A44.ho.Kurovice—Gliniany-igjutottelőre.
Aug.30-ánaharcteljeshevességgelfolyttovább.
A 2.hadsereg-jobbszárnyánaKargcsoporttovábbfolytatta

támadásait,azonbannem tudotttértnyerni.A déliórákbanazoro-
szokBursztyn-onátátkaroltáka43.ho.balszárnyát,mireezBol-
szowcravonultvissza.Ennekkövetkeztébena38.honv.ho.— mely
mégmindigtámadott— kénytelenvolttámadásaitbeszüntetniésa
haliczihídfőbevisszamenni.Ezannálinkábbszükségessévált,mert
jobboldalábaadélkeletfelőljövőXXIV.oroszhdt.törtelőre.Ennek
feltartóztatására a csoportparancsnokság a beérkezett 103. népi
ddr.-tészakkeletfeléharcbavetette.Enneksikerültisazellenséget
ideiglenesenfeltartóztatniésa38.ho.simavisszavételétlehetővé
tenni.

A MeixnercsoportRohatyn—Podgrodzie-tőlnyugatra a ma-
gaslatokonállta20.ho.-al,a12.m.ddr.-alésa34.horészeivel.A
34.ho.fennmaradórészeRuda-náttámadt,a17.ho.aMogilka357.
magaslatonátRohatynfelényomultelő.

Azellenséga20.ho.-tésa12.m.ddr.-thevesenmegtámadja
ésvisszadobja.A34.ho.ésa17.ho.kezdetbensikereketérnekel,
azonbanatámadáshelytelenvezetéséstájékozatlanságfolytánnem
sikerül,acsapatokzászlóaljankéntlépnekharcba.Azoroszokátka-
rolásaBursztyn—Babuchow-onátérvényesülnikezd.ErreaVII.hdt.
csapataikénytelenekvisszavonulni.

A3.hds.déliszárnyánazoroszokátkaroltáka105.népf.ddr.-t,
majdaXII.hadtestet,mireezvisszamennikényszerült.Egyfelvételi
állásnakazelfoglalásanem sikerült,mireahadtestcsapataiBobrka
felévonultakvissza.A III.hadtestszinténkénytelenvoltavissza-
vonuláshozcsatlakozni.

Ahadseregbalszárnyána23.honv.ho.ésa97.népf.ddr.aug.
30-ánreggelmegkezdikatámadástaZoltancefeléelőnyomulóorosz
XXI.hdt.ellen.A támadássikeresenhaladelőreésmagávalrántja
aXI.hdt.balszárnyátis,azonbanaJaryczow—Remenów—Zwertow
vonalbanazorosztúlerőmegállítja.A hadseregbalszárnyánakát-
karolásátazonbansikerültmegakadályoznisezahőshonvédekés
öregmagyarnépfelkelőkérdeme.

A XII.hdt.visszavonulásafolytána3.hds.pságkénytelena
délutániórákbanavisszavonulástakkéntelrendelni,hogyacsapa-
tok,hafeltétlenülszükséges,aBialypótok—Bobrka—lembergiműút
ésLembergkeletiarcvonalánakvonalábamenjenekvissza,holújból
ellenállástfejtsenekkiéspedig:

XII.hdt.aBialypótokmenténJuszkowce-tőlBobrka-ig,
III.hdt.Bobrka-tólGanczary-ig,
44.ho.Lembergtőlkeletre.
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UtóbbiaXI.hdt.-elegyetembenJeziernamagaslat,Barszczo-
wiceterületébőltámogatjaaXII.ésIII.hdt.visszavonulását.*

Ahds.főpságnemhitte,hogya3.hds.ebbenavonalbanmeg
tudállni,haazoroszokerélyesenkövetik,viszonta4.hadseregre
valótekintettelLembergmagasságábanlegalábbaddigkikelletttar-
tani,mígadöntésa4.hadseregnélmegtörténik.ErreaMikolajow—
Lembergvonallátszottlegalkalmasabbnak,mertelégrövidvoltés
szárnyait megerősített támpontok (Mikolajow—Lemberg) fedték.
Fentimegfontolásalapjána3.hds.azalábbiparancsotkapta:

»A 3.hds.egyelőre Juszkowcze—Bobrka—Ganczary,majd
Mikolajow—Lembergvonalábamegyvissza.A 3.hds.déliszárnya
Krasow-nál.A Wereszyca(LembergtőlNy.agródekitavakvonala)
mögévalóesetlegesvisszavonulásárólaug.31-éntörténikdöntés.

ALembergtőlÉ.levőcsoporttalahds.pságsajátbelátásasze-
rintintézkedik.«**

A2.hds.azalábbiparancsotkapta:
»Mivelarohatynicsoportelőretörésebalsikerrelvégződött,az

ellenséga3.hadseregdéliszárnyátbenyomta,mireezaBialypótok
mögé,Juszkowce—Bobrkavonalábamegyvissza.

A rohatynicsoportachodorowitavakvonalamögé,Zalesietől
K.ésa320.magaslatra,HoldowicetőlNy.vonandóvissza.

AKargcsoport(38.és43.ho.)aDniesterdélipartiánZuraw-
noravonandó.Ahaliczihídfőtavédőrségésa103.népiddr.tartják.

Amartinowihídfelrobbantandó.
40.népf.ddr.Nizniowotkiüríti,ottanihidakatfelrobbantjaés

visszamenetel.
35.népf.ddr.lehetőlegvasútonegyirányúszállítássalmagához

vonandó,majdStanislaukiürítendő.«***
A 3.hds.pságazonbanmáraug.30-ánarraakövetkeztetésre

jutott,hogyacsapatokállapotafolytánaBialypotokmenténnemtud
kitartaniésvalószínűlegaWereszyca-rakellvisszamennie.Errea
hds.főpságutasítottaa3.hds.pságot,hogyérintetlencsapatokat
vasútonGrodekreirányítson,a4.lov.ho-tszinténküldjeoda.

Ezzelakétnapigtartóprzemyslany-icsatavégetért.A2.és3.
hadseregcsapatai,melyekidőközben14½ gy.hadosztályra,6nép-
felkelő,3menetdandárraés5lovashadosztályraszaporodtak,nem
tudtakazellenségtúlerősnyomásánakellenállni.Azoroszokmég
mindigmajdnem kétszerestúlerővelrendelkeztekésaholerősvédő-
állásnemvoltvelükszemben,könnyűsikereketértekel.A3.hadse-
regvédelmifelállítástelfoglalócsapatai,dacáraazloczówicsatában
szenvedettveszteségeknek,állásaikatmindenütttartották és csu-
pánadéliszárnyátkarolásakövetkeztébenkellettvisszamenniök.Ez
isaztbizonyítja,hogyhamáreredetilegvédelemrehatároztukvolna
elittmagunkat— mikormegidőlettvolnaavédelmiálláslegalább

*Conrad:IV.kötet586.oldal.
**Conrad:IV.kötet587.oldal.
***Conrad:IV.kötet587.oldal.
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hevenyészettmódonvalóberendezéséreis— valószínűlegsikerült
volnaazellenségethuzamosabbideigfeltartóztatni.

A przemyslany-icsatáttulajdonképena2.hadseregmagatar-
tásadöntötteel.A hadseregnekazlettvolnaafeladata,hogyaDni-
esterenátelőretörve,a3.hadseregharcábaoldalozólagavatkozzék
be.A hds.pságszándékaazvolt,hogyaMeixnercsoporttalRoha-
tyn-onátaKargcsoporttalHaliczróltámadaBrzezany-nkeresztül
ésattóldélreelőnyomulóellenségre.Ezatervaztbizonyítja,hogy
ahds.pságmégmindignem volttisztábanazellenségerejévelés
szándékával,holotta38.ho.harcaimármegállapították,hogyMo-
nasterzyska—Podhajce-náthatalmaserejűellenségnyomulelő.

Lássukcsak,mikéntálltaka2.hds.csapataiaug.27-énazlo-
czowicsata2.napján,mikorahds.pságfentielhatározásrajutott.
(15.melléklet.)

A 38.ho.aszerencsétlenkimenetelűMonasterzyska—podhajce-i
ütközetutánzömévelNizniow-nál,részeivelHalicználállt.A ho.leg-
alább20—30százalékveszteségetszenvedett.

A 43.ho.mégtovábbkeletreZaleszczyki-nélésmenetbenSta-
nislaufelé.

A 20.ho.valóságoscirculusvitiosus-ban Halicz—Martinow
közt.Aug.25-énHaliczrólBursztyn-ra,aug.26-ánéjjelBursztyn-
rólSiolkora,aug.27-énSiolkorólMartinowramenetelt.A 3nap
alattaho.többmint80kilóméterttettmeganélkül,hogyennek
valamicéljalettvolna.*

A12.menetdandárHalicználállt.
A VII.hdt.-bőleddigcsupánegytüzérséggelmegerősítettdan-

dárérkezettbeChodorow—Zurawno-nál.
Haahadseregkiterjedésétlemérjük,azttapasztaljuk,hogyaz

légvonalbanZaleszczyki-tőlChodorow-ig140km-tteszki.Ezena
területenvoltelosztva31/2hadosztályésezekkelakarta2.hds.pság
máraug.28-ánaDniesterenáttámadni.Ezacsoportosításésahds.
pságszándékamármagábanhordtaakudarccsiráját.A VII.hdt.
legjobbesetbenaug.30-ánlehetettegyütt,míga43.ho.vasútiszál-
lítássalcsupánaug.31-énvoltösszpontosíthatóHalicznál.**

Miképenképzelteahds.pság,hogyilyenszétszórterőkkelerő-
teljesellenállásttudjonkifejteni,sőttámadólaglépjenfelaBrzezany-
tóldélreelőnyomulónagyorosztömegekkelszemben?Nézzükcsak,
mennyiidőbe tellettvolna,míg a hadsereg Halicz—Rohatyn közt
összpontosítható?

A43.ho.csupánaug.31-énérkezhetettbeegészenHalicznál,
A 38.ho-nak 40 km-tkellettHaliczkörnyékéig menetelni,

hovaerőltetettmenettelaug.28-ánbeérkezhetett,amintavalóságban
beisérkezett.

A20.ho.Martinowróla25km-re»levőRohatyntegynapalatt
elérhette,tehátaug.28-ánottlehetett.Azonbanoldalmenetetkellett

*Dr.RákosyGyörgy:„A 20.ho.elsőharcrakelése.“Hadtörténelmiközle-
mények1923.éviévfolyamIII—IV.füzet.

**Conrad:IV.kötet560.oldal.
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végrehajtaniaaPodwysokic,Sarnki grn.-en át előnyomuló orosz
oszlopokelőtt.

AVII.hdt.legjobbesetbenaug.30-ánlehetettegyesítvesCho-
dorow—ZurawnotólRohatyn-ig22,illetve30km-tkellettmegtennie.
Tehátlegfeljebbaug.31-énlehetettRohatyn-nál.

Fentiekszerintaug.31.előttahadseregsemmiesetresem lehe-
tettegyesítveésahds.pságennekdacáramáraug.28-ántámadni
akart.AtávolságHaliczésa3.hds.déliszárnya(Ruda)közt40km.
Erreaterületrelegjobbesetben4.ho.ésegymenetdandáresett,*
tehátegyhadosztályramajdnem 10km kiterjedésjutott.Ilykiter-
jedésmellettmindentartaléknélkültámadninagyonnehéz.Hape-
digaztvesszük,hogyaVII.hdt.csupánRohatyn-onátésattól
északratámad,HaliczésRohatynközt— vagyisadéliésészaki
támadócsoportokközt— 30km-eshézagkeletkezik,melyhatal-
masűrbencsupána8.lov.ho.biztosított.

Ezekutánarraakövetkeztetésrekelljutnunk,hogya2.hds.
aug.28-án,sőtmégaug.29-énsem támadhatottteljeserejévelés
haennekdacáraistámadott,támadásacsupánkapkodóésrészlet-
cselekmények összefüggés nélküli sorozatából állhatott, melynek
csakvereséglehetettavége.

Aug.27-énaBrzezany-nátésattóldélreelőnyomulóellenség
a8.lov.hadosztálytmárRohatynradobtavissza,teháteztahelyet
mára2.hadseregelőttelérhette.Azettőldélreelőnyomulóoszlopai
aNarajowkafeléközeledtek.A támadáshozvalócsoportosítástoly
területbenelrendelni,melyetazellenségsajátcsapatainkelőttelér-
het,nagymeggondolatlanság.Ittcsakúgylehetettvolnatámadni,
haateljesenegyüttlevőVII.hdt.atámadócsoportosítástlegalább
isaSwirzpatakmögöttveszifelésonnéttörelőre.Ajobbszárnyat
képezőKargcsoportésafőtámadástintézőMeixnercsoportközta
távolságolynagy,hogyeredményesegyüttműködésnagyonnehéz.
A Kargcsoportnakcsakúgylehetettszámítanieredményre,haa
nyugatfeléigyekvőellenségesoszlopokatoldalbakaphatja.A Ha-
liczbólvalóelőretörésnélazonbanmagánakaKargcsoportnakolda-
látveszélyeztetteaMonasterzyska-nátésattóldélreelőnyomuló
XXIV.oroszhadtest.Eztahds.pságnaktudniakellett,merta38.
ho.pság jelentette,hogy Monasterzyska-n átnagy ellenségeserők
nyomulnakelő.Ennekdacáraaprzemyslany-icsatautána3.hds.
parnokát,Brudermannlov.tábornokotmentettékfel,holotta3.hds.
— dacáranehézfeladatának— alehetőséghezképestmegálltaa
helyétéscsupána2.hds.rosszvezetésekövetkeztébenkellettvisz-
szavonulnia.

Nézzükmost,mitlehetettvolnatenni,hogyabekövetkezőve-
reségetelhárítsukésasikerkilátásánakreményébenvegyükfela
harcot.

Tekintettela2.hds.mégkészületlenésszétszórthelyzetére,
előszörisa3.hds.jobbszárnyát,nemaQnilaLipára,hanemtovább

*A38.ho.-nakHalicz-Bolszowce-tólkeletrekellettelőnyomulnia.
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nyugatra,aBialypotokra*kellettvolnavisszavonni.Ezavonala
QnilaLipától20km-renyugatrafekszik,tehátazoroszoklegalább
egynappalkésőbbérhetikel,mintazelsővonalat,amiránknézve
egynapinyereségetjelent.Ezalattazállásokisjobbankiépíthetők
lettekvolna.Amásikelőnyeennekahátrábbfekvővonalnak,hogy
közelebbfekszikaVII.hdt.csoportosításihelyéhezésenneknem
kellRohatyn-igmenetelnie,,amiegynapimenetetjelent.A 20.ho.
a12.m.ddr.-alegyetembenaug.28-ánMartinowrólRohatynhelyett
Bukaczowce-n át Bortniki—Chodorow-ra menetel, kézbeveszi a
BialypótoktólkeletrelevőmagaslatokatésbiztosítjaaVII.hdt.zö-
ménekgyülekezését.A38.ho.,melyaug.28-ánHaliczotérteel,aug.
29-énaDniestertőldélreZurawno-ramenetel.**Aug.30-ánaDnies·
terészakipartjánrejtvekészenlétbehelyezendő,hogyChodorowra
irányulóellenségestámadáseseténaztoldalbafogja.

Ezenamódonaug.30-igegyesíthetőlettvolnaChodorownál
négyhadosztályésegymenetdandár,melyeknekegyelőreazlett
volnaafeladatuk,hogyittazellenségestámadástfeltartóztassák.
Ennekazlettvolnaazelőnye,hogyazerőkegyüttvannakésmeg-
vanareményrá,hogyazellenségeta3.hds.-elegyetembenfel-
tartóztatják,mígavasútiszállításalattlevőIV.hdt.isbeérkezik.

A méghátralevő35.és40.népf.ddr.vasútonZydaczow-ra
vonható.A 103.népf.ddr.egyelőretartjaHaliczot,haezmárnem
lehetséges,aDniestertőldélreZurawnoramenetel.A43.ho-tvasúton
nem Haliczra,hanem KaluszonátZydaczowraszállítják,holahds.
pságtartalékátképezi.

Eztacsoportosítást,illetveakéthadseregmagatartásátnagy
vonásokbantermészetesenahds.főpságnakkellettvolnaelrendelnie,
melyalegjobbanismerteazösszeshadseregekésazellenséghely-
zetétis.Εhelyettahds.főpságelvakítvaatámadáslázától,még
ottistámadniakart,holazkilátássalnem kecsegtetett.Hogyennek
kudarclettavége,azcsaktermészetcs.Elsősorbantehátahds.fő-
pságfelelősabalsikerért.A2.hds.90százalékbanmagyarcsapatai
a legcsodálatraméltóbb hősiességgeléshalálmegvetésselküzdöttek,
ayezetéshibáitazonbanalegnagyobbönfeláldozásmellettsem tud-
tákkiküszöbölni.Εmelletttekintetbekellvennünk,hogyacsapatok
napokonátaligettek,éjjel-nappalmeneteltek,utánaharcoltakésaz
ellenségneksúlyosveszteségeketokoztak.

IttújbólbeigazolvalátjukMoltkemondását,hogy:«afelvonu-
lásnálelkövetetthibák,gyakran azegészhadjáratfolyamán sem
tehetőkjóvá.»

*Achodorowitavakvonala.
**Halicz-Zurawno40km erőltetettmenet,ebbenazesetbenazonban
szükségcs.
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c)A2.és3.hadseregvisszavonulásaaWereszycamögé.

A 2.és3.hds.aprzemyslany-icsatautánfőerejévelnyugat
felévonultvissza.

A2.hds.legszélsőjobbszárnyána35.népf.ddr.aug.31-énki-
ürítetteCzernowitzotésnyugatfeléigyekezettahadseregzöméhez
csatlakozni,azonbanazellenségStorozynetzfelészorítottael,mire
parancsotkapottDelatyn-on átStryjfelé megkísérelnia csatla-
kozást.

A40.népf.ddr.az1.lov.ho-alegyetembenTysmienicakörül
gyülekezett.

A38.no.a103.népf.ddr.-alahaliczihídfőttartotta.
A43.ho.Halicztóldélnyugatragyülekezett.
Az5.lov.ho.Dolina-nálállt.
A VII.hdtzömeChodorow felémentvissza,egyezreddel

Zurawno-ttartotta.
A8.lov.ho.aVII.hdt.-tőlészakravolt.
A2.hds.pságaztaparancsotkapta,hogyahadseregzömévei

MikolajowramenjenvisszaésaZubrzepatakmenténa3.hadsereg-
hezcsatlakozzék.A márnem szükségesDniesterhidakatfokozato-
sanelkellettrombolni.

A 3.hds.déliszárnyanagyveszteségeketszenvedettésmeg-
lehetősrendetlenülvonultvissza.

A hds.pságaug.30-ánéjjelkiadottintézkedéseszerintMiko-
lajow—LembergvonalábanaZubrzepatakmögött,jobbszárnnyal
Dornfeld-nélkellettállástfoglalni,majdidővelaWereszycavona-
láravisszamenni.

Mivelahds.főpságnálanapfolyamánbeérkezetthírekbőlés
jelentésekbőlmegállapítástnyert,hogya3.hds.helyzetenem oly
rossz,mintahogyaztaug.3Ö-ánestegyanították,ahds.főpságel-
rendeltea3.hadseregnek,hogya4,hadseregrevalótekintettelle-
hetőlegMikolajow—Lembergvonalábantartsonkiéscsakvégszük-
ségeseténmenjenvisszaaWereszycamögé.Azonbanúgyazelső,
mintamásodikesetbenszükséges,hogya10.és11.lov.hadosztá-
lyon kívüllegalább iskétérintetlen gyaloghadosztálybőlállóerő
Zolkiew—Kulikow körletébenmeghagyassák.Azösszesittalkalma-
zotterőketegyparancsnokságalákellrendelniésezeketazzala
feladattalmegbízni,hogya3.hadsereggelszembenállóellenség
jobbszárnyánaka4.hadseregoldalábaéshátábavalóesetlegesbe-
avatkozásátmeghiúsítsák.

A 3.hds.pságerreacélraaDaempfaltábornagyparancsnok-
ságaalattálló23.honv.hadosztálytésa97.népf.dandárt,valamint
alovashadtestbeegyesített10.és11.lov.hadosztálytszemelteki.

A 4.hadseregtőlérkezőkedvezőhirekalapjánahds.főpság
aug.31-éndélutánújólagmegparancsoltaa3.hadseregnek,hogy
Kulikow—Lembergvonalábanfeltétlenültartsonki.*

A 3.hds.pságahds.főpságintézkedéseialapjánelrendelte,
hogy:

*Conrad:IV.kötet594.,598.oldal.
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a23.ho.es97.népf.ddr.aKulikowtólnyugatralevőmagas-
latokat;

aXI.hdt.a44.hadosztállyal,11.menetdandárralésa93.népf.
dandárral Kamienopol—Winniki és Winniczki vonalában Lemberg
északkeletiéskeletivonaláttartsák.

aIII.hdt.a88.lövészdandárral,a14.menetdandárralés108.
népf.dandárralSichow-nálcsatlakozik,erejénekzömétazonbanSo-
kolniki-tőldélnyugatraellentámadásrakészenlétbentartja.

A XII.hdt.a11.hadosztállyalegyetembenaWereszycamögé
voltvisszavonulóban.

Szept.1-éna2.hds.folytattavisszavonulásátésakövetkező
helyzetetérteel(17.melléklet):

35.népf.ddr.Kutykörnyékét,
40.népf.ddr.Majdan-t(Stanislau-tólÉNy.),
103.népf.ddr.Halicználállt,
38.ho.Wojnilow-ot,
43.ho.Zurawno-t,
VII.hdt.zöme(17.ho.,20.ho.,12.m.ezr.)Zydaczow—Kijo-

wiec-et,
34.ho.Mikolajow-ot,
1.lov.ho.Stanislau-tólDK.,
5.lov.ho.Sokolow-ot,
4.lov.ho.DrohowizetMikolajowmellett,
8.lov.ho.Mikolajow-ot.
Azellenségáltalábanvéveigenlanyhánkövettea2.hadsere-

get.Főerejévelinkább Lernberg felétartott.Haliczotmegtámadta,
azonbanazerődökelőttbeástamagát.A DniesterenátHorodenka
feléellenségeslovasságnyomultelő.

Szept.1-énesteahds.főpságelrendeltea2.hadseregnek,hogy
aXII.hdt.-nekaWereszyczamögévalóvisszavonulásakövetkez-
tébena34.hadosztálythagyjaMikolajownál,mígaVII.hdt.zömét
aDniestertőldélreúgycsoportosítsa,hogya3.hadseregellenirá-
nyulóellenségestámadástoldalbafoghassa.Haazellenségnem tá-
mad,a2.hds.Komarno—Nawaryavonalábamegyvissza,hola3.
hds.jobbszárnyáhozcsatlakozik.

Ahds.főpságabeérkezőbenlevőIV.hadtesteta2.hadsereg-
nekrendeltealá.

Azellenséga3.hadseregetsem üldözte.EnnekdacáraaXII.
hdt.nem álltmeg Lembergtőldélre,hanem aWereszycamögé
mentvissza.

Conradszándékaazvolt,hogyaXII.hadtesttelaWereszyca-t
KomarnoésLubienwk.köztszállatjameg,holahdt.csapataiegy-
előrekipihenhetikmagukat.A XII.hdt.visszavonulásafolytána3.
hds.jobbszárnyaalevegőbenlógottéskérdésesvolt,hogyLem-
bergnélkitud-etartani.

Jelenhelyzetbenazlebegettahadseregfőpságszemeielőtt,
hogyagyőzelmes4.hadsereggelhatásosanavatkozhatikbea3.és
2.hadseregharcába,mivégbőlLembergtartásátszükségesnekvélte.
Errekésőbbmajdbővebbenkitérek.
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A III.hdt.Sokolnikikörnyékéngyülekezett,azonbanennekis
legalábbkétnapipihenőrevoltszüksége.

A XI.hdt.szept.1-énLembergtőlkeletre,Jezierna—Chalupki-
nálharcolt,majdanekikiutaltállásokbavonult.

A23.ho-bólésa97.népf.ddr.-bólállócsoportaug.30-ánés
31-énZoltance-nálharcolt,majdaug.31-énaztaparancsotkapta
ahds.pságtól,hogyszept.1-énaKulikowtólnyugatraésZolkiewtöl
délrelevőmagaslatokravonuljon.MivelazellenségKamionkaStru-
milowafelőlBatiatyczenátmárKulikow ésZolkiew feléiselőnyo-
mult,amajdnem hadtesterejűcsoportnaktulajdonképenoldalmene-
tetkellettvégrehajtani,haaKulikow—Zolkiewtölnyugatrahúzódó
magaslatokatelakartaérni.Ezcsupán alaposfelderítésután és
erősálló oldalvéd oltalmaalattlettvolnavégrehajtható,melynek
márelőzőnapaKulikowtólészakralevőmagaslatokonkellettvolna
állástfoglalnia.Εhelyettazegészcsoportmindenoldalbiztosításés
megfelelőfelderítésnélkülegyútvonalonmenetelt— azélena97.
népf.ddr.-al— KiilikowonátZolkiew felé.Ennekakövetkezménye
azvolt,hogyazoroszokazélenmenetelő97.népf.ddr.-tészak
felőloldalbatámadták,addr.meglehetősveszteségekmellettharcba
lépettazellenséggel,majdkénytelenvoltdélfelévisszavonulni.A
harcokbaahátrábbjövő23.honv.ho.isbelekeveredettsenneksike-
rültazellenségetKulikowtólészakraNahorce—Artasow-nálminde-
nüttvisszavetni.Ennekdacáraazestszürkületbeálltávala23.ho.
csapataiisvisszavonultakKulikow felé,melyközségtőldélrea97.
népf.ddr.csapataimárgyülekeztek.Ittismeretlenokbólkeletkezett
lövöldözésfolytána23.ho.és97.népf.ddr.csapataiköztpániktört
ki,minekkövetkeztébena97.népf.ddr.csapataiteljesenszétszó-
ródvaa4.menetezreddelegyetembenLembergigszaladtak.A 23.ho.
csapataiKulikownálmaradtak,azonbanaho.pságjelentéseszerint
— melyszinténsietveLembergbetávozott— nem voltaktöbbéharc-
képesek.*

Ilymódonegyhadtesterejűcsoport— melynekfelétcsupán
népfelkelőcsapatokalkották— kétnapiharcután,melybenjelenté-
kenyebbveszteségetnem szenvedett,helytelenvezetésfolytánharc-
értékébőllegalább50százalékotveszítettésafelsővezetésszámí-
tásábólmintjelentékenytényezőegyelőrekikapcsolandóvolt.

A kulikowieseményekkövetkeztébena3.hadseregkénytelen
voltLembergetfeladniésaWereszyczamögévisszavonulni.Kérdés,
hogyakulikowipánikelmaradásaeseténistudtavolna-eLemberget
tartani,ígyazonbanezjóürügyvoltarra,hogyLembergfeladásáta
magyarcsapatokterhéreírják.

Azonbanazáltalánoskatonaihelyzetbőlkifolyólagsem volt
sokértelmeLembergettartani,ittcsupánprestigekérdésjátszhatott
szerepet.A 3.hadseregdéliszárnyamárúgyisvisszavonultaWere-
szycamögé,haa23.ho.a97.népf.ddr.-alegyetembenKulikowtól
ésZolkiewtölnyugatra a magaslatokon állis,az ellenség ettől
északrabármikormegkerülhetibalszárnyát,melymegkerülésmeg-

*RubintDezső:„A m.kir.szegedi5.honvédgyalogezredharcai.“Hadtörté-
nelemII.évfolyam4.szám.
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akadályozására— haaznagyobberőkkeltörténik— alov.hadtest
túlgyenge.

HaLernbergettovábbtartjuk,azoroszokeztúgydélről,mint
északrólátkarolhattákésbekeríthettékvolnaskérdés,hogyebben
azesetbena3.hadseregzömevisszatudottvolna-eidejébenvonulni
aWereszycára.

A Komarownálgyőzelmesenharcoló4.hadseregnekLemberg-
tőlészakravalóbeavatkozására4—5napelőttnem lehetettszámí-
tani,viszontezalatt'azidőalattazoroszoka3.hds.-tkényelmesen
bekeríthették.

Lembergtartásatehátcsakpolitikaiszempontbólindokolható,
mígakatonaiszempontokezellenszólnakésháborúbanelsősorban
ezeknekkellérvényesülniük.Eztahds.főpságisbeláttaésszept.
2-ánelrendelte,hogya3.hds.aWereszyczáravonuljonvissza.

Azoroszokaprzemyslany-icsatautánrendkívüllassanésóva-
tosannyomultakelő.A3.hds.jobbszárnyánlevőerőitKamionka—
Strumilowa,Mosty—Wielkie-nátészaknyugatfelétoltael,hogya
Komarownálerősenszorongatott5.hadseregsegítségéremenjenés
azosztrák-magyar4.hadseregetoldalbaéshátbatámadja.A hds.
zömeszept.3-ánelfoglaltaLemberget.Azelőnyomuláslassúságára
jellemző,hogyaKurowice-tőlLembergigterjedő30km-estávolsá-
gota3.hds.aug.31-tőlszept.3-igtettemeg,vagyisanapimenet-
teljesítménykb.8km-ttettki.

Hasonlólassúsággalnyomultelőa8.hds.,melyelőtta2.oszt-
rák-magyarhds.teljesenháborítatlanulmentvissza.Ezzelazoro-
szokidőtengedteka2.és3.osztrák-magyarhadseregnek,hogyezek
összeszedjékéskipihenjékmagukatsújulterőveltámadásbamen-
jenekát.

Azoroszoktovábbiszándékaazvolt,hogya3.hadseregLem-
bergtőlészakraazosztrák-magyar4.hadseregetmegtámadja,míg
a8.hadseregaWereszyczamenténLembergetbiztosítjaésa3.had-
sereg hadműveleteitfedezi.Ezzelmegkezdődtek azújabb harcok,
melyekaLemberg—rawaruskaicsatáravezettek.

VII.AZOSZTRÁK-MAGYARHADSEREGEKÁTCSO-
PORTOSÍTÁSAÉSUJABBOFFENSIVÁJA.

1.EseményekaLemberg—rawaruskaicsatáig.

Dacáraazosztrák-magyar1.és4.hadseregekeddigisikerei-
nek,szept.1-énhadseregeinkhadászatihelyzetemégsem voltked-
vezőnekmondható.Haa17.mellékletetmegnézzük,aztlátjuk,hogy
2.és3.hadseregünkaDniestermenténésattólészakrateljesvissza-
vonulásbanvolt.Azelőjelekutánnem látszottvalószínűnek,hogya
2.és3.hadseregMikolajow—Lembergvonaláttartanitudjaésszá-
molnikellettazzal,hogytovábbivisszavonulásrakényszerül.Azon-
banminéltovábbmegyvisszaezakéthadsereg,annálveszélyesebb
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ésbizonytalanabblesza4.hds.helyzete,melyelőttazorosz5.hds.
fokozatosanmegkezdteavisszavonulást.A 3.hadseregbalszárnya
(Zolkiew)ésa4.hadseregjobbszárnya(Poturzyn)közt60kilómé-
tereshézagtátongott,melyetcsupánkétlov.ho.ésnéhánymenet-
zászlóalj biztosított.Könnyen megtörténhetett,hogy az oroszok
— máraz5.oroszhadseregrosszhelyzetérevalótekintettelis— a
kéthadseregköztihézagbanagyerővelbenyomulnak,a3.hadsereg
balszárnyátátkarolják ésa4.hadseregethátbatámadják.Ennek
mármutatkoztakisazelőjelei,mertazoroszokKamionka—Strumi-
lowa-rólerős gyalogságotés lovasságottoltak Mosty—Wielkie,
BelzésZolkiew,Magierowfelé.Haa2.és3.hadseregMikolajow—
Lembergentúlvisszavonulésa4.hds.továbbfolytatjaamegvert5.
oroszhadseregüldözését,helyzetemégveszélyesebblesz,azellen-
ségmárhátátfenyegethetiésvisszavonulásiútjátelvághatja.

Az1.hadseregmárnapokótaLublintóldélreálltésalegna-
gyobberőmegfeszítésselsetudotttovábbjutni.Azoroszokmegerő-
sítettállásokbanvédtékkiatámadásokatésnapról-napraérezhetővé
vált,hogyerősítéseketvonnakmagukhoz.,A helyzetszerintabban
lehetettbízni,hogyaz1,hadseregelértvonaláttartja.

Amintlátjuk,akülsővonalelőnyeilassankéntéreztetnikezdik
hatásukat.Azoroszoktovábbiközpontiaséserőteljeselőnyomulása
esetén az a veszély fenyegette az osztrák-magyarhadseregeket,
hogykétoldalrólátkarolják,sőtesetlegbekerítikőket.Ebbenaz
esetbencsakveszedelmeslehetett,haa4.osztrák-magyarhadsereg
huzamosabb ideig üldözia megvertellenséget.A kezdeményezés
lassankéntazellenségkezébekezdettátcsúszniésazosztrák-ma-
gyarhadseregeknek máralkalmazkodnikellettazellenség akara-
tához.

Eztaveszélyesésbizonytalanhelyzetetakeletgaliciaiese-
ményekidéztékelő,melyekmeghiúsítottákaz1.és4.hds.sikerének
kiaknázását.így válta mellékesemények szintere a főesemények
szinterévééseddigiszéperedményeinketfelkellettadnunk,hogya
2.és3.hadsereghelyzetétmegszilárdíthassuk.

Mostelmélkedjünkkisséafölött,miképlehetettvolnatovább-
irányítaniahadműveleteket.

Azegyikeshetőségazlettvolna,hogya2.és3.hds.vissza-
vonulásával kapcsolatosan az egész hadsereget visszavesszük a
Chyrow—Przemysl—San vonalra és ott védelemre rendezkedünk
be,erős tartalékokatkülönítünk ki,hogy alkalomadtán támadásba
mehessünkát.Haerrehatározzukelmagunkat,felmerülazakérdés,
mitcsinálaz'ellenség?Vagykövetbennünketteljeserejévelésmeg-
támadja védőállásunkat,vagy pedig csupán erejének egy részét
hagyjavelünkszemben,mígmásikrészévelIwangorod,Varsónát
Berlin,esetlegaVisztulabalpartjánPoroszsziléziaellenfordul.

Azelsőesetbennem valószínű,hogyazellenségegészerejé-
velarcban támadja meg állásainkat,hanem arctámadás mellett
igyekszik védelmiállásaink szárnyaitmegkerülni.Eztkülönösen a
Visztulabalpartján tehettemeg,holmárjelentékeny erőtvont
össze, mellyel a hadsereg hátsó összeköttetéseit elvághatta.Az



110

ellenségátkarolásaellenazonbanmiisvédekezhetünk,hakihasz-
nálva a természetes akadályokatés mesterséges erődítéseket,az
arcban kevesebb erőtalkalmazunk,míg szárnyainkon erőstartalé-
kokatcsoportosítunk;nem csupánazzalaszándékkal,hogyazelleif-
ség átkarolását,megakadályozzák,hanem hogy kedvező alkalom
eseténellentámadásthajtsanakvégre.

A másodikesetben,haazellenségvelünkszembencsupánere-
jének egy részéthagyjavissza,míg másik részévelNémetország
ellen fordul,hatalmaseltolásokatkellvégrehajtania.Ez azonban
nem olyanegyszerűésrengetegidőbetelik.Haeltolandóerőinek
nagyrészétjobbszárnyárólésaközéprőlveszi,akkorishetektel-
hetnek el,míg ezek Varsó—Iwangorod körletében előnyomulásra
készenállanak.Viszontösszeserőitnem vonhattavolnaelajobb
szárnyról,mertazellenségetelőbbüldöznikellettéscsupánakkor
kezdhettevolnamegazátcsoportosítást,haseregeivelaSanelé
érkezett.Addigcsupánkisebberőketvonhatottvolnaki.Lemberg—
Iwangorod300km,onnétVarsómég100km.Ismerveazoroszok
lassúságátésmegfontoltságát,nem valószínű,hogyazellenségleg-
alábbkéthételtelteelőttnagyobberőtcsoportosíthatottvolnaVarsó
körül,honnétazonbananémethatármégújabb200—250km-refek-
szik.Ezalattazidőalattazonbanadöntésanyugatihadszíntéren
mármegtörténhetettésanémetekerejükzömétakeletihadszíntérre
vethették.

Azerőkeltolásátmegnehezítettevolnaazakörülmény,hogy
közvetlenazarcvonalmögöttvasútnem állottrendelkezésreésaz
eltolást,legalább részben,gyalogmenetekkelkellettvolna végre-
hajtani.

A másiklehetőségazvolt,hogya2.és3.hadseregaWere-
szycamögöttmegáll,védelemrerendezkedikbe,a4.hadseregpe-
digzömévelmegfordulésLembergfelétámad,mígegyrészével
üldöziamegvert5.oroszhadsereget;az1.hadseregelérthelyzeté-
benkitart.Ennekatervnekolyanváltozata,islehetséges,hogya
Wereszycamögöttcsupána3.hadseregrendezkedikbevédelemre,
míga2.hadseregszinténtámadásbamegyát.

Elképzelhetőegyharmadiklehetőségis,melyazelőbbikettő
közöttaközéputatképviseliéslényegilegabbanáll,hogyahadsereg
nem megyvisszaaSanvonalára,hanem aWereszycamögött,to-
vábbá Rawa Ruska,Tomaszow,Krasnobrod,Porpatak,Krasnik,
Wiznicavonalábanrendezkedikbevédelemre.Mivelezavonaltúl
hosszú,tartásáhozsok erő kell,azonkívülazellenségheznagyon
közelvan,tehátarövidvisszavonuláskevéscselekvésiszabadságot
engedmeg,aligjöhettekintetbe.

Mármostazakérdés,melyikelhatározáslátszottcélszerűbb-
nek éshatásosabbnak? Mielőtterre a kérdésre felelünk,vegyük
figyelembehadműveleteink célját.Amintmárazelőző fejezetekben
említettem,amicélunkegyelőrecsupánahalogatóharc,vagyisa
döntéselodázásalehetett,míganémetekfőerejenyugatrólbeérke-
zikésazáltalánosoffenzívamegkezdhető.Haerretekintettelva-
gyunk,azelsőelhatározástkellhelyesebbnektartanunk,teháthad-
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seregeinketaChyrow—Przemysl—Sanvonalbakellettvolnavissza-
venni,nem azzalacéllal,hogyottteljesenpassivevárjákazellenség
támadását,hanem hogyaktivvédelemrerendezkedjenekbeésamint
errekedvezőalkalom nyílik,azonnaltámadásbamenjenekát.Nem
valószínű,hogyazellenségebbenazesetbencsupánerejénekegy
részéthagytavolnavelünkszembenészömévelNémetországellen
fordultvolna.Amintmáremlítettem,azátcsoportosításnagy idő-
veszteséggeljártésazoroszokvalószínűlegarraazelhatározásra
jutottakvolna,hogyelőszörazosztrák-magyarhadseregeketintézik
el,mielőttanémetekfőerejebeérkezik.A Sanmenténvalóvédeke-
zésselkilehetettvolnaegy-kéthetethúzni,mialattanémetekFran-
ciaországbanelőidézikadöntést.Viszontazoroszoksem voltak
abbanahelyzetben,hogyamégmegnem vert,sőtrészbengyőzel-
mesosztrák-magyarhadseregetmintquantité negligeable-tkezel-
jék,mertelkellettkészülniökarra,hogyazosztrák-magyarhadse-
regújbóltámadásbamegyátésőketveszélyeshelyzetbehozza.

A második elhatározásnak csupán akkorlehetettlétjogosult-
sága,haadöntésikerestük.Ennekazonbanazadottviszonyokkö-
zöttnemvoltértelme,mertajelenlegihelyzetsemvoltolyan,hogya
döntéstilletőlegvérmesreményekettáplálhattunkvolna.

Ennekdacáraahds.főpságamásodikelhatározástválasztotta
ésazvoltaszándéka,hogya4.hadseregzömétdélfeléfordítjaés
azzalLembergfelétámad.Ezazelhatározásmáraug.30-ánfelme-
rültConradagyában,*melyelhatározástestetöltötta4.hadsereg-
nekszept.1-énadottalábbiparancsban:

»A 4.hadseregszept.3-ánfőerejénekéleivelUhnów—Belzec
vonalábanakkéntálljonkészen,hogya3.hadseregtehermentesíté-
sére Lemberg irányába támadhasson;ha azonban a 3.hadsereg
visszavonulni kényszerülne, Jaroslau—Lezajsk körletébe menetel-
hessen.Azeddigiellenséggelszembencsupánannyierőthagyjon
vissza,hogyazellenségnélazerélyesüldözésbenyomásátkeltseés
hogyenneka4.hadseregésaz1.hadseregjobbszárnyaellenibe-
avatkozásátmegakadályozza.

Ahds.főpságfelfogásaszerinterreacélrakétho.aBugésa
Huczwaközött,egyho.ésegylov.ho.aHuczwátólnyugatraelég-
ségcs.Fődologazújakciótnagyerővelmegkezdeni.Vonatokatnyu-
gatimenetvonalakraeltolni.«**

Conrad elhatározásarendkívülmerész.A 2.és3.hadsereg
megverveésnagyveszteségekkelvonultvissza.A4.hds.hétnapon
átszakadatlanulsúlyosharcokatvívottés40.000embertvesztett.
Kötelékeimeglehetősenössze-visszakeveredtek,csapataikimerültek.
Azellenséges5.hds.,bármegvoltverve,korántsemvoltmegsemmi-
sítve.A4.hds.-nekteljesenellenkezőiránybakelletttámadnia,amia
legnehezebbhadműveletekközétartozik.Az1.hds.támadásameg-
akadt,azonbanbíznilehetettbenne,hogyelérthelyzetébenkitart.
FrisserőcsupánadélihadszíntérrőlérkezőIV.hdt.volt,sőtezt
semjehet_frisserőneknevezni,mertacsapatokaSabackörülihar-

*Conrad:IV.kötet589.oldal.
**Conrad:IV.kötet609.,610.oldal.
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cokbansúlyosveszteségeketszenvedtekésmárbekellettosztani
az első menetzászlóaljakat.A németek tehermentesítő beavatkozá-
sáraaNarewenátszinténnem lehetettszámítani,mertéppenakkor
jöttazértesítésanémet8.hadseregtől,hogyamégKeletporosz-
országbanálló1.oroszhadseregettámadjamegéscsupánennek
visszaverése után hajlandó velünk együttműködni.Ilyen körülmé-
nyekközöttConradelhatározásabárnagyvonalúnak,azonbanbizo-
nyosmértékbenvakmerőnekminősíthető,mertnem számoleléggé
akörülményekkelésinkábbelméletialaponáll.Ezazelhatározás
taláncsakúgyérthetőmeg,haazttesszükfel,hogyConradegye-
dül,anémetekbeavatkozásanélkülakartaazoroszokfőerejétmeg-
semmisíteni,hogy ezzelazöreg monarchiaésasajátprestigeét
emelje.

A németekeljárásaerőskifogásaláesik.Miutánanémet8.
hadseregneksikerültazorosz2.hadseregetatannenbergicsatában
megsemmisíteni,nem ateljesentétlenülviselkedő1.oroszhadsereg
ellenkellettvolnafordulnia,hanem ezzelszembencsupángyengébb
erőthagyvavissza,aNarewenátSiedlce—BrestLitowskfelékellett
volnatámadnia,hogyaVarsó—Lublin—Brestkörletébenállóellen-
ségeserőkmegsemmisíthetőklegyenek.Eztannálinkábbmegtehette
volna,mertaugusztusvégénanémet8.hadseregcsapataicsupán
40—50 kilóméternyire állottak a Narewtőlés 70 kilóméternyire
Siedlce-től.Eztkívántavolnaaközösérdek,demindegyikfélneka
sajátérdekeis.Ε helyettanémetekcsupánarratörekedtek,hogy
sajáttartományaikatellenséges betöréstőlmegóvják,aztazonban
nem vettéktekintetbe,hogyazosztrák-magyarhadseregmegsemmi-
sítéseutánrájukkerülasor,tehátmindentelkellkövetniök,hogy
eztmegakadályozzák.

Szept.2-ána2.hds.folytattavisszavonulását.A20.honv.ho.
Mikolajowotszállottameg,míga34.ho-nakKomarnorakellettme-
netelnie,hogyaWereszycaátjáróitkézbevegye.A hadseregtöbbi
részeinek'Drohobycz—Samborfelékellettmenetelniök,hogyotta
beérkezőIV.hadtesttelegyesüljenek.

A 3.hadsereg— ahds.pságjelentéseszerint— nem.volt
abbanahelyzetben,hogyLembergettarthassa.Ezarraindítottaa
hds.főpságot,hogyelrendeljeaWereszycamögévalóvisszavonu-
lást.Lemberget3-ravirradórakikellettüríteni.

A 4.hds.akomarowicsatábanmegvertorosz5.hadsereget
üldözte,azonbanmármegkezdteerőinekdéliiránybavalóátcsopor-
tosításátis.Szept.3-ánesteahadseregmárbefejezteazátcsoporto-
sítástésazalábbihelyzetbenállt(19.melléklet):

IX.hdt.(10.,25.,26.ho.)Tomaszow,Przeorsk,Werachenie.
VI.hdt.(15.,27.,39.ho.)Jarczow,Jurow,Gródek.
XVII.hdt.(19.,41.ho.)Dyniska,Korczmin,Wasylów körle-

tében.
6.lov.ho.felderítésreelőretolva.
JózsefFerdinándfőhercegcsoportja,melyaII.hdt.-ből(4.,13.

ho.),XIV.hdt.-ből(3.,8.ho.),a2.és9.lov.ho-bólalakult,Grubie-
szówfeléüldözteazellenséget.
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Ezalatta2.és3.hadseregtovábbvonultvissza.A2.hds.-nek
ahds.főpságszándékaértelmébenDrohobycz—Samborkörletében
kellettgyülekezni,hogyavasútonbeérkezőIV.hdt.-elegyesüljön.
AVII.hdt.-nekahds.főpságmegváltozottparancsaszerintRudki-ra
kellettmenetelnie,hogya3.hadseregdéliszárnyátoltalmazza.

A 3.hadsereg az ellenségtőlteljesen háborítatlanulvonult
visszaésszept.3-ánaWereszycamögöttazalábbicsoportosítás-
bangyülekezett:

34.ho.és8.lov.ho.Komarno(ideiglenesena3.hds.pságnak
alárendelve),

XII.hdt.,11.ho.,105.népf.ddr.Lubienwk.-tőlnyugatra.
III.hdt.,88.löv.ddr.,108.népf.ddr.Gródek,
XI.hdt.,44.,23.ho.,93.népf.ddr.Qródektőlészaknyugatra.
A97.népf.ddr.ismétPrzemyslbetértvissza.
A 4.hadseregtervbevettalkalmazásátalegjobbanmegvilá-

gítjaahds.főpságszept.3-iintézkedése,melyetazalábbiakban
ismertetek:

«A 3.hadseregelőreláthatólagszept.3-ánbefejeziagyüleke-
zéstaWereszycamentén.Parancsotkapott,hogyészakiszárnyán
ütőképescsapatokbólerőscsoportotalakítson.

Szept.2-án a3.hadsereggelszemben túlerősellenség Zol-
kiew—Zoltance-tólészakraiselőnyomult.Rawa-Ruska,Mosty,Ka-
mionkaköztiterületrőlnincsenekújabbhírek.Repülőfelderítésújó-
lagbevezetve.

A 4.hadsereg irányának éscsoportosításának aszept.4-én
megkezdendőújhadműveleteknéltekintettelkelllenniearra,hogy
az ellenség északiszárnyára irányítandó csapásegyesítetterővel
hajtassékvégreéshogya4.hadseregnyugatiszárnyaelégerősle-
gyen,hogyazellenségneka3.és4.hadseregköztiáttörését,vala-
minta4.hadseregnekaSanfelévezetőösszeköttetéseitőlvalóel-
szorításátmegbízhatóanmegakadályozza.

A keletiszárnyategylépcsőbenelőnyomulócsoportkövesse,
melynekgondoskodniakellarról,hogyazellenségeztaszárnyatát
nekarolhassa.

Ittenifelfogásszerint,ahadműveletekkezdeténaMagierow—
niemirowiáltalánosiránymegfelelőlenne.

Aztisszámításbakellazonbanvenni,hogya3.hadsereg—
méga4.hadseregbeavatkozásaelőtt—kénytelenleszaWereszyca
vonalátelhagyni.

Ebbenazesetbena4.hadseregnekdélnyugatfelékelleneirányt
venni.

Ittenihírekszerint,melyekellenségescsapatoknakWladimirról
Brestfelévalószállításátemlítik,Grubieszów—Krylów felőljövő
ellenségesoffenzívávalaközeljövőbenalighakellszámolni.

Ellenbenaz1.hadseregkeletiszárnyánakfedezéseannálfon-
tosabbnaklátszik.Ajánlatosészakonacsakfeltétlenülszükségeserő-
ketvisszahagyniésezekösszeköttetéseitZamosc—Bilgorajvonalára
áthelyezni.Minéltöbbhadosztállyalkezdimega4.hadseregazúj
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hadműveleteket,annáltöbbakilátásasikerre;azonbanettőlfügg
avégsődöntés.»*

Conrad gondolatmeneteabekövetkezendő újabb hadműveletek-·
nélazvolt,hogya3.hadseregaWereszycamögöttállásbanvárja
beazellenségtámadását,míga2.hadseregdélről,a4.hadsereg
északróltámad.A 2.hadseregtámadásánálkétlehetőségvolt;ha
bíznileheta3.hadseregkitartásában,akkoratámadásaWielkie
Bloto-tól(nagy mocsára Dniesterfelső folyása mentén)keletre,
Mikolajow—Kolodruby-nát,míghanem lehetbennebízni— mint
ahogyConradnem bízott— azemlítettmocsártólnyugatrahajtandó
végre.A 4.hadseregnekakkéntkelletttámadnia,hogya3.hadsereg
ellenelőnyomulóoroszokészakiszárnyáttalálja.Conrad szerinta
Magierow—niemirowiirány erre megfelelő volt.Conrad belátta,
hogyennélahadműveletnélazellenséga4.hadseregkeletiszárnyát
éshátátfenyegethette,azonbanabbanbízott,hogyakomarowicsa-
tábanmegvertellenségnem leszképesegyhamartámadásbaátmenni.
Azonbanmégisaggódotta4.hadseregkeletiszárnyamiatt,ezért
mégszept.3-ánelrendelte,hogya4.hadseregbalszárnyátmégegy
hadosztálylépcsőbenkövesse.**

Mielőtttovábbmennénk,foglalkozzunk kissé Conrad tervével
ésvessünkegypillantástaföldrajziviszonyokrais.

A hadműveletekre tekintetbe jövő területKeletgaliciának a
Bug—Lemberg—StryjésNarol—Samborvonalakköztirésze,mely-
nekföldrajziviszonyainagyvonásokbana18.számúmellékletből
vehetőkki.

Ezaterületazalábbi,fölrajzilagegymástólmeglehetősenkü-
lönbözőrészekbőlálléspedig:

északon a Bug—Styrmedencéből,melynek nyugatihatárát
Belzec—RawaRuska—Zolkíew—Lembergvonalaképezi;

középen a Keletgaliciai-felföld nyúlványaiból,melynek folyta-
tásátaBug—StyrmedencétőlnyugatraelterülőegészenaTanew
regio-igésaSanighúzódóhegyvidékképezi;

délenaDniestermentimocsaras,homokosterületből,melynek
délihatárátaKárpátoklegészakibbnyúlványaialkotják.

A Bug—Styrmedencelapos,többnyirehomokos,erdőbengaz-
dag mélyföld,melynek délirészén Zolkiew—Lemberg vonalától
keletrehárom,egymássalpárhuzamos,átlag50m.relativmagasság-
galbíró dombvonulathúzódik nyugat-keletiirányban.A Soíokijától
északrafőlegfeketeföldazuralkodó,melyerősentagozott,jólmü-
veitnyiltdombvidéketalkot.A medencebelsejébensoknedvesrét,
legelő,ingoványostalajéskiterjedterdőségtalálható.Egyesrészei
erősenmocsarasakéstöbbnyirejárhatatlanok,vagynehezenjárha-
tók:ígyaBugmenteKamionka—StrumilowaésDobrotwórközött,
aSolokijaBelz-tőlnyugatraésaRata.

Atalajtöbbnyirehomok,agyag,feketeföld.Εmiattajárható-
ságiviszonyok— különösennedvesidőjárásesetén— rosszak;lo-

*Conrad:IV.kötet629.,630.oldal.
**Conrad:IV.kötet630.oldal.
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vasság,tüzérségésvonatfőlegazutakravanutalva.Azáttekintés
acsekélymagasságkülönbözetésazerősterepfedezetfolytáncse-
kély,csupánadélidombosrészenjobb.

Amedencétátszelőfolyókésvízereklassúfolyásúak,többnyire
mocsaras,ingoványosmelléktalajjalbírnakésnedvesidőjárásese-
ténazelőnyomulásterősengátolják.

Építettútkevésvan.A legjelentékenyebbamedencenyugati
szélén vezető Belzec,Rawa-Ruska,lembergiműút,továbbá az
Uhnow,rawa-ruskaiműút,aSokai,Mosty,Wielkie,zolkiewiország-
út,továbbáaKamionkárólZolkiewreésKamionkárólLembergre
vezetőországút.A természetesutaktöbbnyirerosszak,nagyerdő-
ségekenésmocsarasterületekenvezetnekát,hidakgyakranhiá-
nyoznak.

FentemlítetteknélfogvaaBug—Styrmedencenagyerőkhad-
műveleteirekevésbéalkalmas,miértisazelőnyomuláslassúságával
ésmeglepetésekkelszámolnikell.A terepfelderítésnagyszerepet
játszik.

AKeletgaliciaifelföldaBug—StyrmedencétőldélreaKárpá-
tokészakinyúlványáigterjedésLemberg—Zloczow vonalábanme-
redekenesikészakfelé.EnnekfolytatásaaLemberg—Belzecvona-
látólnyugatraelterülőhegyvidék,melyaBug—Styrmedenceésa
Galíciaimedenceköztavízválasztótalkotja.A Wereszycátólnyu-
gatraelterülődombvidékkb.300mmagas,jólművelt,kevéserdővel
ésszéles,vizenyősvölgyekkel.

A talajminőségebefolyássalvanajárhatóságiviszonyokra.A
többnyireagyagos,feketefölddelkeverttalajesősidőjárásesetén
nehezenjárható.Egyébkéntezaterülethadműveletekreigenalkal-
mas;ahosszúdombsorozatok,melyeketgyakranmélyenbevágott
völgyekkísérnek,megkönnyítikavédőnekavédelmiállásberende-
zésétéstartását.

AKeletgaliciaifelföldetkétrészreosztjaaDniesterfolyó,mely
egész hosszában jelentőskatonaiakadály.Felső folyásában,bár
szélességenem nagy(40—60m),melléktalajánálfogvamégiserős
akadálytképez.HordyniaésKolodrubyköztmintegy30km hosszú-
ságbanés8km szélességbenhúzódikaWielkieblotonevűmocsár,
melyazévnagyrészébenméggyalogságrészéreisjárhatatlan.A
Dniesterárterületemégennélisjóval·szélesebb.Építettutakcsupán
aWk.blotokeletiésnyugatiszélénvezetnek.ASamborésZurawno
köztimedencetalajafőleghomok,melyettöbbmocsarasérszelke-
resztül.

ADniestermellékfolyóiközüllegemlítésreméltóbbaWereszyca,
mertavázolandó hadműveleteknélfontosszerepetjátszott.Eza
janowierdőségekbeneredésészak-délifolyásábanszámostavatal-
kot,melyekfőlegQrodektőlészakraésdélreterülnekel.A soktó
miattazátjárásnyugat-keletiiránybancsupáncsakegyesszoroso-
konát,ígyJanowtóldélre,Kamienobrodnál,Grodeknél,Lubienwk.-
nélésKomarnonállehetséges.Ettőldélreatorkolatigafolyómente
mocsaras.A folyónkeresztülvalótámadásnagyobberőkkelrendkí-
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vülnehéz,mertaszorosokonkeresztülvalókibontakozás,különösen
ellenségestűzbennagyveszteségekkeljár.

Fentivázlatosismertetéstazérttartottam célszerűnek,hogy a
megbeszélendőhadműveleteknélerreistekintettellegyünk.Mivelaz
eseményekalegszárazabbidőszakban,nyáronjátszódtakle,aföld-
rajzinehézségeknem jutottakúgykifejezésre,minthamásévszak-
bantörténtekvolna.

Amintmárelőbbemlítettem,Conradhadműveletiterveazvolt,
hogya3.hadseregaWereczycamenténbevárjaazellenségtámadá-
sát,míga2.hadseregdélről,a4.hadseregészakróltámad.Εszerint
tulajdonképenkettősátkarolásrólvanszó.Ezahadműveletbárrend-
kívülhatásos,lehet,azonbanjelentékenytúlerőttételezfel,mellyel
azosztrák-magyarhadseregnem rendelkezett.Haaz5.oroszhad-
sereget— melymegvervevisszavonult— teljesenfigyelmenkívül
hagyjuk,azorosz3.és8.hadsereg23hadosztályaazosztrák-ma-
gyar2.,3.és4.hds.25½ ho-ával(aIV.hadtestetisbeszámítva)
álltszemben,melyhadosztályoknaknagyrészeazonbanmárjelen-
tékenyveszteségeketszenvedett.A zászlóaljakszámátvéveazoro-
szoktulajdonképenmégistúlerővelrendelkeztek.Haazonbantekin-
tetbevesszükazt,hogyaz5.oroszhadsereg,látvaazőtüldözőerők
gyengeségét,újbólmegállhatott,sőttámadásba is átmehetett,az
oroszok túlerejétegész jelentékenynek kellminősítenünk.Azthi-
szem,kissétúlzottvoltaz5.oroszhadseregteljescselekvőképtelen-
ségétfeltételezni,merthasaját3.hadseregünkrőlfeltételeztük,hogy
néhánynapelteltévelhadműveletekreképeslesz,azorosz5.hadse-
regrőlisfelkellettvolnaezttételezni.Azzalmindenesetrejogosan
lehetettszámítani,hogyJózsefFerdinándfőhercegcsoportjanéhány
naponátfeltudjatartóztatnieztazellenséget.

Haa2.hadseregnekaWielkiebloto-tólnyugatravalóalkal-
mazásátvesszüktekintetbe,azátkarolótámadásbólarctámadáslesz,
melyneknehézségétfokozza,hogyahadseregnekaWereszycamo-
csarasalsófolyásánésaKomarnonállevőszűkátjárókonátkell
támadnia.A földrajziviszonyok ittegyáltalában nem kedveztek a
támadásnak,mertaWielkiebloto-tólkeletreaDniesterenátkellett
atámadástirányítani,azattólészakralevőmagaslatokra,melyeken
azoroszokbefészkelhettékmagukat,mígettőlnyugatraaWereszyca
átjáróinkellettazellenségtüzébenkibontakozni.

A 3.hadseregrészéreaWereszycakiválóvédelmivonalatal-
kotott,melyetgyengébberőkkelislehetetttartani,tehátitterőket
takaríthattunkmeg,hogyezeketadöntőhelyenalkalmazzuk.

A 4.hadseregnekadottNiemirow—magierowiiránykisséért-
hetetlen.Ahds.főpságaztakarta,hogya4.hadsereg,a3.hadsere-
gettámadóoroszokatoldalbafogja.Miképenérhetteelezt,haNie-
mirow—Magierow-raveszirányt?A 4.hadseregnekadottszept.3-i
intézkedésbenahds.főpságmáraztjelzi,hogynagyellenségeserők
Kamionka—Zolkiew vonalátólészakraisnyomulnakelő.Haa4.
hds.balszárnyaMagierowraveszirányt,azelőnyomulóoroszok
eztéppenoldalbatalálják.ItttalánarragondoltConrad,hogyaz
oroszok Lembergrőlegyenesen Grodek—Jaworowranyomulnak elő
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ésebbenazesetbena4.hadseregoldalukbatör.Aztazonbanazoro-
szokról isbajosvoltfeltételezni,hogyilykönnyenbelemenneka
csapdába,sőtajelentésekszerintmárterjeszkedtekisészakfelé.

Haahds.főpságLembergtőlnyugatraadöntéstkereste,más-
képen kellettvolnacsoportosítanierőitésmástámadásiirányokat
választani.A3.hadsereghelyzetétnem a4.hadseregközvetlencsat-
lakozásával,hanem ennekerőteljesoffenzívájávalkellettvolnameg-
szilárdítani,melyesetbennem lettvolnabaj,haakéthadseregközt
hézagmaradis.

A 2.hadseregtervezettvisszavételeSamborrafeleslegesvolt.
Ennekahadseregneknéhányhadosztálybólállócsoportja(20.,38.,
43.,népf.ddr.-ok)biztosíthattavolnaahadsereg jobb szárnyáta
Drohobycztólkeletrelevőmagaslatokon.A VII.hdt.kézbevehette
volnaaKomarnonálésLubienwk.-néllevőWereszycaátjárókat.A
IV.hadtesteinem Samborra,hanem RawaRuskáravagyettőlnyu-
gatralevőterületrekellettvolnaszállítaniésittkirakni.

A 3.hadseregnekegészenWiszenkawk.-igkellettvolnakiter-
jeszkednieésabalszárnyonerőstártaiékotösszevonnia.

A 4.hadseregnek,aIV.hadtesttelegyetembenhátralépcsőzött
balszárnnyal,jobbszárnyávalBelzec,RawaRuska,Magierowonát
Lembergrekellettvolnatámadnia,hogy aKamionkaStrumilowa,
Mosty—Wielkie-n át előnyomuló oroszokattényleg oldalba,sőt
hátbafoghassa.Ebbenazesetbenasúlypontabalszárnyonlett
volnaésa4.hadsereg11hadosztályávalreménytnyújthatottvolna
arra,hogydöntősikertérel.AzelőnyomulásaBug—Styrmedence
nyugatirészébenmindenesetrenehézéslassú,azonbanaszárazidő-
szakbanmégissokkalkönnyebbenkeresztülvihető,mintaDniesteren
ésaWereszycaátjáróinkeresztülvalótámadás.
Ezekutánfolytassukazeseményekvázolását.

Szept.4-énazoroszokmegtámadtákMikolajowot.A Dniester-
tőldélrecsupángyengébbellenségeserőknyomultakelő.Ezekellen
a2.hadseregjobboldaláta38.honv.ho-nakaStryjtőlnyugatralevő
dombokonkellettbiztosítania.Az1.lov.ho.Dolinánál,az5.lov.ho.
Rudanál(Zydaczowtóldélre)álltésfedezteahadseregvisszavonu-
lását.

A 3.hadseregaWereszycamögöttvédelemrerendezkedettbe.
A hds.pságszándékaazvolt,hogyvisszavontbalszárnnyalvédelmi
állástfoglalésúgyvárjabeazoroszokesetlegestámadását.Szept.
4-énahadseregkövetkezőképencsoportosult(19.melléklet):

aXII.hdt.a34.ho-alegyetembenaWereszycatorkolatától
Czerlany-ig;

III.hdt.(6.,28.,22.ho.,108.népf.ddr.)Czerlany-tólészakra,
Grodek—Türkenhübl317.-ig;

XI.hdt.(30.,44.ho.)csatlakozvaBerdichow—Bruchnal—Pod
Skepetowien-ig;

23.ho.ajawarowitavaktóldélre.
A88.löv.ddr.Ozomla-nálhds.tartalék.



118

A4.,10.és11.lov.ho.-nakahadsereg:balszárnyátJazow-
Str.-nál,továbbáaKrolikésZbyhnomagaslatokonkellettbiztosí-
tania.

AzoroszokenaponLembergfelőlnyugatiiránybanyomultak
előésa11.lov.ho.-tWielkopole-rőlDobrostany-raszorítottákvissza.

A hds.főpságelhatároztaa3.hds.parancsnokának,Bruder-
mannlov.tábornoknakafelmentését.UtódjagyanántBoroevicSve-
tozárgyalogságitábornokot,aVI.hdt.eddigiparancsnokátszemel-
tékki.

A4.hadseregmegkezdteelőnyomulásátésszept.4-énazalábbi
helyzetetérteel(19.melléklet):

IX.hdt.Monastyr—MostyWiesvonalát,
VI.hdt.Kornie—Salasze-t,
XVII.hdt.Michalowka—Domaszow-ot,
a6.lov.ho.Magierow—Dobrosin-ramentelőre.
Ahds.pságahds.főpságrendeletére(lásda114.oldalt)még

a3.hadosztálytésa2.lov.hadosztálytdélfelévonta.ElőbbiZab-
czet,utóbbiBeizetérteel.

JózsefFerdinándfőhercegcsoportjatovábbüldözteazellen-
ségetésaII.hdt.-el,mega9.lov.ho-alGrubieszowkörnyékét,a
XIV.hdt.8.hadosztályávalTelatyntájékátérteel.Ennekahad-
osztálynakaz1.hadseregharcábakellettvolnabeavatkoznia.

Ahds.főpságabbanahitbenvolt,hogyazoroszokfőerejükkel
Jaworowratámadnak,miértisújbólutasítottaa4.hadseregpságot,
hogyNiemirow—Magierowravegyenirányt,ahds.jobbszárnyát
tartsaerősen,balszárnyátlépcsőzze.Egyúttalfelhívtaahds.pság
figyelmétaz1.hadseregszorongatotthelyzetéreésutasította,hogy
JózsefFerdinándfőhercegcsoportjatámogassaaz1.hadseregjobb
szárnyát.*

Ittmegintaztlátjuk,hogyafelderítés,dacáraanagyszámú
lovasságnak,nem működött.Conradabbanahitbenvolt,hogyaz
orosz3.hadseregJaworowratámad,holottmárnapokkalelőbbvol-
takhirek,hogyazoroszokerőiketLembergfelőlészaknyugatfelé
toljákel.Afelderítésmindeneszközévelodakellettvolnahatni,hogy
az ellenség helyzete megbízhatóan felderíttessék ésennek alapján
szándékárakövetkeztetnilehessen.

Szept.5-énahadseregfőpságmegváltoztatvaeddigiszándé-
kát,mára3.hadsereggelistámadniakar.Ezkifejezésrejuta2.és3.
hadseregnekkiadott1605.op.számúintézkedésében.**Εszerinta2.
hadseregnekszept.7-énaIV.hdt.beérkezéseutánaWereszycaát-
járóinátLembergtőldélrekelletttámadnia.A Dniestertőldélrelevő
erőkbőllehetőlegsokatkellettatámadáshozbevonni.A XII.had-
testeta11.,34.ho-al,105.népf.ddr.-alés8.lov.ho-alegyetemben
szept.6-án6h-tólkezdvea2.hds.pságnakrendelikalá.A3.hds.
balszárnyacsatlakozika4.hds.támadásához,amintezmegfelelő
magasságraért.

*Conrad:IV.kötet635.oldal.
**Conrad:IV.kötet643.oldal.
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Egyébkénta2.és3.hadseregtovábbgyülekezettésabekövet-
kezendőújabbharcokraelőkészült.

A4.hadseregmindinkábbközelebbhúzódotta3.hadsereghez
ésszept.5-én(19.melléklet):

aIX.hdt.-elaNiemirowtólészakralevőterületet,
aVI.hdt.-elaMoszczana-t,
aXVII.hdt.-elRawaRuskátérteel.
A3.ho.miutánBelznéltúlerősellenségrebukkant,Korczmin-ra

tértki.
A6.lov.ho.aBialánerősellenségreütközött.
A hds.főpságparancsáraa4.hadseregnekjobbszárnyával

Wierzbiany,Wola—Starzyska-nátkellettelőnyomulnia,hogya3.
hadseregbalszárnyávalérintkezésbejusson.

JózsefFerdinándfőherceg,miutánazoroszokjobboldalátfe-
nyegették,kénytelenvoltenaponTyszowce-raésattólészaknyu-
gatravisszavonulni.

A hadseregjobbszárnyánakvisszavonulásávalaMagyaror-
szágbavezetőKárpát-átjáróknem voltaktöbbéfedezve,miértisnép-
felkelőésmenetalakulásokbólkisebbkötelékeketszerveztek,melyek-
nekfeladataaKárpátokátjáróinakbiztosításavolt.Ebbőlaszerve-
zésbőlkülönösenahonvédelmiminisztériumvettekiarészét.

Szept.6-aa2.és3.hadseregnélkülönösebbeseménynélkültelt
el.EgyerősebbellenségescsoportMikolajowotvettebirtokába,ellen-
ségeslovasságStryjretámadt,azonbaneredménynélkül.A Dnies-
tertőldélrecsupángyengébbellenségeserőknyomultakelő,aXII.
hdt.állásairakisebbellenségeserőkeredménytelenültámadtak.

A hds.főpságMikolajów elfoglalásábólarrakövetkeztetett,
hogyazoroszokaDniestertőldélrelevőerőiketisafolyóészaki
partjáraakarjákvonni,miértisa2.hadseregnekelrendelte,hogya
Drohobycz-tólkeletreállóKargcsoport(38.ho.,V22O.ho.,40.,103.
népf.ddr.)azellenségebbeliszándékátakadályozzameg.

A2.hds.pságjelentéseszerinta43.ho.szept.8.,aIV.hdt.
szept.9.előttnemérhetteelaWereszycát,miértisahds.pságszept.
8-racsupánaWereszycakeletipartjainlevőmagaslatokelfoglalá-
sátvettetervbe,mígazáltalánostámadástcsupánszept.9-énszán-
dékozottmegkezdeni.

A Karg csoportzöme Kolodruby—Terszakownálszintén a
Dniesterészakipartjáravoltvonható.

Ahds.főpságerreelrendelte,hogya2.hds.szept.8-ánkezdje
megatámadástésa38.hadosztálytlehetőlegszinténvonjaaDnies-
terészakipartjára.

A 3.hadseregStarzyskánálhelyreállítottaazösszeköttetésta
4.hadsereggelésbalszárnyávalLelechowka-n átszándékozott
támadni.

A4.hds.szept.6-ánmárrészbenhevesharcokközöttfolytatta
előnyomulását(19.melléklet).

A hadsereg jobb szárnya Starzyska—Lelechowka-n át,bal
szárnyaaRawaRuska,lembergiműútmenténnyomultelő.
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A hds.főpságmégmindigazoroszoknaka3.és4.hadsereg
köztiáttörésétőltartott,miértismeghagytaa4.hadseregnek,hogya
WereszycaésKrechów köztihegyesterepencsoportosítsaerejének
zömétéserőitnevonjanagyonszéjjel*

A délutániórákbanahadseregjobbszárnyánaIX.hdt.nehéz,
erdővelborítottterepenátelőnyomulva,Kurnikikörnyékétérteel,
anélkül,hogyellenségreütközöttvolna.

A VI.hdt.sikeresharcokáránaWiszenkawk.-tőlészakraés
Magierowtólnyugatralevőmagaslatokbirtokábajutott.

A Magierowtólészakrafekvő,ellenségáltalmegszálltmagas-
latokellena41.ho.nyomultelő,míga19.ho.Lipnikkörnyékétérteel.

A3.ho.,melyKarow-onátflujcze-ranyomultelő,szept.6-án
esteaHujcze-tólészakraelterülőerdőbentúlerősellenségrebuk-
kant,melyetsikerültnekirajtaütésszerűén megtámadniésszétug-
rasztani.Ezutánahadosztálypihent,mitazellenségkihasználtés
őütöttrajtaahadosztályon,melynagyrendetlenségbenMichalowka
felévonultvissza.

A 6.lov.ho-terősellenségRzyczki-reszorítottavissza.A 2.
lov.ho.BelzrőlUhnówfelétértki.

A3.és4.hadseregköztihézagbanlevő4.,10.és11.lov.had-
osztályt— miutánakéthadseregbelsőszárnyamindigközelebbju-
tottegymáshoz— a4.hds.pságahds.főpsághozzájárulásával
Horyniec,Radruz,Wulka—fiorynieckakörletébeirányította.

JózsefFerdinándfőhercegcsoportjánakahds.főpságparan-
csáraZamosconátaz1.hadseregharcábakellettbeavatkoznia.A
főhercegcsoportjaszept.6-ánhárom hadosztállyalésa9.lov.had-
osztállyal,a Tyszowce-tólészakra levő magaslatokon állt,hogy
innétZamoscfelévonuljon.Mivelazonbanellenségeserőknekúgy
Warez,mintGrabowiecfelőlvalóelőnyomulásátjelentették,afő-
hercega8.hadosztálytTelatyn-rairányította,mígaII.hdt.-elésa
9.lov.ho-alszept.7-énZamosc-raakartmenetelni.Azellensége
naponmárZamoscotérteel.

Conrada2.,3.és4.hadseregáltalánostámadásátkövetkezőkép
gondolta:

2.hds.Czerlany,Nawarya,Solonka-ml.-tóldélre;
4.hds.Wierzbiany,Lelechówka,Zorniska,Rzesna-polskavona-

látólészakra;
3.hds.a2.és4.hadseregközt.
A fősúlya3.és4.hadseregköztiegyüttműködésrevolthelye-

zendő.**
Szept.7-én mindinkább kifejezésre jutott,hogy az oroszok

nagyerővelfordulnaka4.hadseregellenésnem a3.és4.hadsereg
köztitérközbentámadnak,hanem a4.hadseregbalszárnyátigye-
keznekátkarolni.A megvert5.oroszhadseregisújbólösszeszedte
magátés Grubieszow—Grabowiec körletébőlnagy erővelnyomult
JózsefFerdinánd főherceg csoportja ellen.Az oroszok azonban

*Conrad:IV.kötet653.oldal.
**Conrad:IV.kötet652.oldal.
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nemcsakarcban,hanem márajobboldalbanisfenyegettékafőher-
cegcsoportját,sőtmárZamosconátisnyomultelőellenség.

Conradenaponazellenségnyomásafolytánmegváltoztatta
eddigitervét,melyaszept.7-énestekiadottintézkedésbenjutki-
fejezésre.Εszerinta2.hadseregaLembergtőldélrelevőellenséget
átkarolólagtámadjamegésvetivissza.ΕcélraaDniestertőldélre
levő38.ho.isaharcbavonandó.A4.hadseregfelfogjaazellenség-
nekészaknyugatfeléirányulólökését,míga3.hadseregazellen-
ségnekeztazelőretörésétoldalozza.JózsefFerdinándfőhercegcso-
portjaerejénekzömévelaz1.hadseregtámogatásavégettZamosc-ra
támad,mígfennmaradóerejévela4.hadsereghátátfedezi.*

A2.és3.hadseregmégnemlépettharcbaenapon.Előbbiazon-
banparancsotkapott,hogyaWereszycakeletipartjánlevőmagas-
latokat,aDniesterésLubienvk.köztmégszept.7-énvegyekézbe.

A 4.hadsereggelszembenazellenségmégmindigészakfelé
toltaelerőit,hogyahadseregbalszárnyátátkarolja.

AIX.hdt.a3.hadsereg,balszárnyávalösszeköttetésbenaWe-
reszycáigbekanyarodott.

A VI.hdt.egésznaphevesharcbanálltaMagierow körülálló
oroszokkal.

A XVII.hdt.MagierowtólészakraZaborce-igszinténharcban
álltakeletfelőltámadóellenséggel.

A4.és6.lov.ho.,melyaWittman-félelov.hadtestetképezte,
csatlakozottaXVII.hdt.balszárnyához.

A 3.ho.északkeletiarcvonallalMichalowka-nálharcolt.Ezta
2.lov.ho.támogatta.

A10.és11.lov.ho.Hrebennerenyomultelő,hogyahadsereg
balszárnyátbiztosítsa.

JózsefFerdinándfőhercegcsoportjánakhelyzetesúlyosbodott.
A Telatynrakikülönített8.hadosztálytmintegykétgy.ho.éserős
lovasságtámadtamegésLaszczów felévalóvisszavonulásrakény-
szerítette.

A TyszowcenálállóII.hdt.ellenszinténtöbbellenségeshad-
osztályéserőslovasságnyomultelő.Erreafőhercegkénytelenvolt
Tyszowce-telhagyniéserőitLaszczównálegyesíteni.Egyúttalje-
lentette,hogyZamosc-ranemtudelőnyomulni.

A 4.hds.pságerreaztaparancsotadtaJózsefFerdinándfő-
hercegnek,hogyaII.hdt.-elésa9.lov.ho-alWierszczyca-nálbiz-
tosítsaa4.hadsereghátát,míga8.ho.UhnówonátaMichalowka-
nálálló3.ho-alszembenlevőellenségészakiszárnyáratámadjon.
Ehhezahds.főpságishozzájárult.

Ezzela2.,3.és4.hadseregerőinekátcsoportosításaésössze-
vonásabefejeződött.A három hadseregismétkészenálltarra,hogy
azellenségetmegtámadja.A támadáskilátásaiazonbanaszept.1.
ótaelteltegyhétalattnem lettekkedvezőbbek,sőtrosszabbodtak.
A 4.hadseregmárnapokótacsakharcokáránfolytathattaelönyo-
mulását,hogya3.hadsereggelegymagasságbajusson.Ahds.főpság

*Conrad:IV.kötet666.oldal.



122

azzalaszándékkalvetettebea4.hadseregetLembergirányába,
hogyezzela3.hadseregettámadóoroszokészakiszárnyárahatal-
mascsapástmérjenésezzelahadjáratotjavunkradöntseel.A terv
zseniálisvolt,azonbanavégrehajtásmárnem ebbena.szellemben
történt.Azoroszok szorongatott5.hadseregük segítségéresietve,
márLembergelfoglalásaelőttmegkezdtékerőiknekészakfelévaló
eltolását,hogy 4.hadseregünkethátbatámadják.Eztannálinkább
megtehették,mert3.hadseregünk támadásátólegyelőrenem kellett
tartaniok.Midőna4.hadserega3.hadsereggelegymagasságbaért,
nem azellenségészakiszárnyára,hanem annakarcvonaláraütkö-
zött,sőtezmártúlszárnyaltaa4.hadsereget.A helyett,hogya4.
hds.aIV.hdt.-elmegerősítvejobbszárnyávalRawa-Ruska,Magiero-
wonátLembergretámadottvolna,— a3.hadseregbalszárnya
miattitúlzottaggodalom következtében— előszördélnekvettirányt,
majdkeletfelékanyarodott,hogyvégüla3.hadseregarcvonalát
hosszabbítsameg.Haa4.hadseregjobb.szárnyávalMagierowonát
támad,a3.és4.hadseregköztcsupán15km-eshézagkeletkezik,
melynekbiztosításáraa3.hadseregnéllevőháromlov.ho.(4.,Î0.,11.)
felhasználhatólettvolna.Ezasereglovasságharcászatifeladataihoz
tartozik.

MidőnConradlátta,hogya4.hadseregerősellenségesellen-
állásratalálésazoroszoknem Jaworow felé,hanem messzeészak
felékikanyarodvaa4.hadseregellentámadnak,feladtaeddigiter-
vétésa4.hadseregetvédelemreutasította,míga2.és3.hadsereg-
nekavédelemrekiválóanalkalmasWereszycavonaltartásahelyett,
aszorosokon átkelletttámadni.Ezzelazoroszhadvezetőség rá-
kényszerítetteakaratátazosztrák-magyarhadsereg főpságraésmi
kénytelenekvoltunkehhezalkalmazkodni.

A 2.és3.hadseregtámadásanem tekinthetőegyenértékűnek
a4.hadsereghatalmasnakgondoltoldalozótámadásával,mertez
tisztánarctámadásvolt,melyetegyenlőenelosztotterőkkel,aWe-
reszycaszorosainátkellettvégrehajtani.Ezlegfeljebbazellenséges
arcvonal visszaszorításával járhatott, az ellenség szárnyát, vagy
hátsóösszeköttetéseitnem találhatta,tehátnem islehetettazellen-
ségrenagyonveszélyes.MéghasikerültvolnaisaLembergtőldél-
keletrelevőterületetelérni,azoroszokészakkeletfelémindenna-
gyobbnehézségnélkülvisszavonulhattakvolna.

A 4.hadseregszept.3-ánesteTomaszów—Korczminvonalá-
banállt.A jobbszárnyánelőnyomulóIX.hdt.szept.7-énestigNie-
mierow-onátaWereszyca-ig70km-t.tettmeg,tehátnapimenet-
teljesítménye17km.HaahadseregjobbszárnyávalMagierow-ra
nyomulelő,aIX.hdt.-nekcsupán45km-tkellmenetelnie,mígaVI.
ésXVII.hdt.-nekjóvalkevesebbet.Ebbőlazkövetkezik,hogyahad-
seregmárszept.5-énelérhettevolnaMagierow—Belz,sőtMagie-
row—Mosty—Wielkievonalátésmegakadályozhattavolna,hogy az
oroszokerőiketészakfelétoljákel.

A 4.hds.hátánakbiztosításaszept.7-énmármeglehetősproble-
matikusvolt.A legnehezebb feladatJózsefFerdinánd főhercegnek
jutott,kinekhárom gy.ésegylov.hadosztállyalegy12hadosztály-
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bólállómegverthadseregetkellettüldöznie,a4.hadsereghátátbizj
tosítania,ezenfelülmégaz1.hadseregettámogatnia.Nem foglalkoz-
hatom bővebbenennekacsoportnakafeladatával,mertezkülön
hadműveletitanulmánytképezhetne.Ezacsoportcsupánúgyold-
hattavolnamegtalánfeladatát,hogyamegvert5.oroszhadsereget
kíméletlenülüldöziésnem engedi,hogyazmegálljon.Ehhezazon-
banméglegalábbkétlov.hadosztálytkellettvolnabeosztaniafő-
herceghez,mertazokittérvényesülhettekvolnaalegjobban.Εhe-
lyettötlov.ho.a4.hadseregészakiszárnyántömörült.

A főhercegcsoportjánakbeavatkozásaZamosconátaz1.had-
seregharcaibateljesenkizártdolog,mígveleszembenegynégyhad-
testbőlálló,bármegisvertellenségáll.

Eztacsoportota4.hadseregnekrendelnialá,szinténnem volt
helycs.Egyhadseregparancsnokságnakkétteljesenellentétesirány-
banintézkednie,midőnahadseregtámadásánaksikerétőlfügga
hadjáratsorsa,túlnagykövetelmény.A főhercegcsoportjátmagá-
nakahadseregfőpságnakkellettvolnaalárendelni,melynekabiz-
tosösszeköttetésérőlgondoskodnikellett.

Amintazeseményekbőllátjuk,afelderítésmegintnem műkö-
dött,pedigennekhelyesirányításadöntőfontosságú.A földifelderí-
tésreelegendő lovasság állottrendelkezésre,eztittkellettvolna
elsősorbanalkalmazni,nem pedigagyalogságközébeékelve,állá-
sokatmegszállni.

Tehátahelyzetnem voltkedvező,midőnszept.7-énesteCon-
radmégiselhatároztamagát,hogyadöntőcsatátmegvívja.Εmel-
lettacsatánakaránylagrövididőalattkellettlejátszódnia,merta
4.hadseregoldalaéshátanem sokáiglehetettbiztosítvaésaz1.
hadsereg helyzetenapról-naprahátrányosabbrafordult.Mivelutóbbi
harcainakéshelyzeténekamegvívandólembergicsatáranagybe-
folyásavolt,vessünkegypillantástaz1.hadseregnélidőközbenle-
játszódotteseményekre.

2.Az1.hadseregharcaiszeptember2—7-ig.

Az1.hadseregkeletiszárnyaszept.2-ánfolytattatámadását
Lublinfelé.aX.hadtestmindhárom hadosztályátegyesítveaFajsla-
wiceésStryjnátólészakralevőmagaslatokratörtelőre,továbbitá-
madásaazonbanazoroszgránátoshdt.ésXVI.hdt.ellenállásafoly-
tánmegakadt.AzV.hdt.jobbszárnyaChmielfelétértnyert.Vi-
szontazellenséga12.ho.ellenhevestámadásokatintézett,melyek
azonbansikertelenekmaradtak.AKummercsoporttartottamagát.

A poroszLandwehrhdt.élhadosztályaSolec-etérteel,vég-
hadosztályánakszept.3-ánkellettideérkeznie.Az1.hds.pságitt
tervezteahdt.-nekaVisztulánvalóátkelését.

Szept.3-ánaX.hdt/folytattatámadását,azonbannem tudott
tértnyerni.MidőnDorohucza-nálfrissellenségeserőkkeltekáta
Wieprz-enésZulinirányábólisellenségeselőnyomulástjelentettek,
aX.hdt.GorzkowIzdebno-ravoltkénytelenvisszamenni.AzV.hdt.
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támadásaiskevéstértnyert.A hadseregarcvonalánaktöbbirészén
aránylagnyugalomvolt.

A Ldw.hdt.4.hadosztályaWandalint,a3.ho.Solec—Lipskot
érteel,

Aminttudjuk,a4.hadseregbalszárnyánakaz1.hadsereghar-
caibakellettvolnabeavatkoznia,ezazonbanahelyzetbőlkifolyólag
nem voltlehetséges.Csupánahárom zlj.éskétütegbőlállóHerz-
mansky-félekülönítménynyomultelőKrasnostaw felé,ezazonban
nemtudotttértnyerni.

Szept.4-énazoroszokahadseregegészarcvonalántámadásba
mentekát.A X.hdt.egésznaptartóharcokutánZolkiewka—Krczo-
nowramentvissza.Ahds.pságszándékaazvolt,hogyajobbszár-
nyataPorpatakmögévonja.

AzV.hdt.,melyetszinténerőstámadásokértek,tartottaállá-
sait.AzI.hdt.szinténkitartott.

A KummercsoportaChodelpatakdélipartjánlevőmagasla-
tokattartotta.

ALdw.hdt.Chruslinakörnyékétérteel.
Szept.5-énazellenségmindinkábbátkarolniigyekezettaz1.

hds.jobbszárnyát,miértisaX.hdt.aPormögémentvissza.AzV.
hdt.Tarnawatka,Str.-Wies,Bychawa,vonalábanfoglaltállást.

AzoroszokTarnogóra—Izbica-nátZamoscfeléésaX.hdt.
jobbszárnyaellennyomultakelő.

A hds.pságaLdw.hadtestetajobbszárnyonakartaalkal-
mazni,miértisezStudzianki-ramenetelt.

Szept.6.és7.helyiharcokkalteltel.Beérkezetthirekszerint
azellenségerőitdélkeletiiránybatoltael.A hadseregjobbszárnya
nem voltképeseztazeltolásttámadássalmegakadályozni.A bal
szárnyonsikerültazoroszokataChodelpatakonátvisszavetni,ké-
sőbbazonbanaKummercsoportnakmégisvisszakellettmennie.

A Ldw.hdt.Studzianki-nátTarnawka-ramenetelt,hogyattól
keletrefoglaljonállást.

AzellenségaVisztulabalpartjánJozefów ésAnnopolellen
támadt,ezekatámadásokazonbansikertelenekmaradtak.

Azoroszok,miutándélnyugatiarcvonalukjobbszárnyánaVII.
fejezetbenleírtmódonhatalmaserőketvontakössze,szept.2-ána
4.hadseregbalszárnyán,majdszept.4-éna4.és9.hadseregegész
arcvonalántámadásbamentekát.A WieprzésaVisztulaköztite-
rületenazoroszok248zászlóaljávalszembenaz1.hadseregcsupán
128elsővonalbeliés106népfelkelő,megLandwehrzászlóaljattu-
dottszembeállítani,melyek részben márnagy veszteségeketszen-
vedtek.

Ezzelegyidejűleg az oroszok Radom környékén nagy lovas
tömegeketvontak össze,hogy ezekkelazosztrák-magyarhadsereg
Krakkófeléirányulóhátsóösszeköttetéseiretámadjanak.

Azoroszokterveazújhadműveleteknélazvolt,hogyaz5.,4.
és9.hadsereggelaz1.osztrák-magyarhadseregetaVisztulához
szorítjákésaSanfelévalóvisszavonulásátmegakadályozzák.En-
nekkövetkezményekénterősbalszárnnyalkezdtékatámadást.
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Az általánosoffenzíva megkezdésétaz oroszok szept.4-re
tették.

Az5.hadsereg,melyakomarowicsatautánGrubieszow—
Cholm körletébementvissza,kétrészreosztottaerőit.A jobbszár-
nyonlevőXXV.ésXIX.hdt.-ekaztafeladatotkapták,hogya4.
hadseregetközvetlenültámogassák,mígazV.ésXVII.hadtestek-
nek Tomaszow irányában a3.hadseregetkelletttámogatniuk.A
hadseregkétcsoportjaköztitérközbenaDragomirow-félelov.hdt.
(2V2lov.ho.)működött.

A 3.oroszhadseregLembergbevételeutánészakfelétoltael
erőit,hogyaszorongatott5.hadseregneksegítségéresiessen.Az
oroszfővezérségmáraprzemyslany-icsataelőttutasítottaerrea
délnyugatiarcvonalparancsnokságát,azonban Russkitábornok,a
3.hadseregparancsnokaeztmégnem tartottaakkorkivihetőnek.
Szept.5-éna3.hadseregmárWarez—Janów vonalátérteel,míg
tőledélrea8.hadseregaWereszyca-igtapogatózottelőre,hogya
3.hadseregoldalátéshátátbiztosítsa.

A Dniestertőldélreegytöbbhadosztálybólállókülöncsoport
nyomultelő.

3.Általánoshelyzetszeptember7-énésmegfontolásokalembergi
csataelőtt.

Azosztrák-magyarhadseregekhelyzetétésazosztrák-magyar
hds.főpságnálazellenségrőlszept.7-énalkotottképeta21.számú
melléklettüntetifel.Mielőttazeseményekettovábbtárgyalnók,ves-
sünkegypillantásterreahelyzetreéselmélkedjünkkisséafölött,
célszerűésszükségesvolt-easzept.8-ánkezdődődöntőharcokat
Conrad eddigiszándékaszerinttényleg megvívni,vagy helyesebb
lettvolna-emáselhatározásrajutni?

A przemyslany-iéskomarow-icsatákutánkialakulthelyzet-
telésennekméltatásávalmáraVII.fejezet1.alfejezetébenfoglal-
koztam,tehát“ennekújbólifelemlítésétőleltekintek.

Aminttudjuk,a4.hadseregneka3.hadseregtehermentesíté-
séreLembergfelékelletttámadnia.A szept.3-tól6-igtartónéhány
napalatta4.hds.fokozatosankeletfelékanyarodott,mígszept.
7-énmárteljesenegyvonalbanállta3.hadsereggel.Márekkorki-
tűnt,hogyazorosz3.hadseregjobbszárnyánaktervezettátkaro-
lása nem sikerült,mertaz oroszok főerejükkelLembergrőlnem
Jaworow irányábatörtekelőre,hanem mindinkábbészakfelétolód-
takel.A 4.hadseregdélfelévalóelőnyomulásábanmárnemcsak
Magierow-nálésattóldélrebukkanterősellenségre,hanem Rawa-
Ruskátólkeletreésészakkeletreiserősellenségreütközött,melya
hadseregbalszárnyátigyekezettátkarolni.A 3.ho.,melyneka2.
lov.ho-alegyetembena4.hadseregbalszárnyátlépcsőbenkellett
követnie,Belznélmárszept.5-énerősellenségrebukkant,melyelől
Korczminrakellettkitérnie.A JózsefFerdinándfőherceg csoport-
jáhoztartozó8.ho.szept.6-ánTelatyn-nálkeletfelőlelőnyomuló
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olyerősellenségreütközött,hogykénytelenvolnaLaszczównála
II.hdt.-hezcsatlakozni.

Ezeknek ajelenségeknek gondolkodóbakellettejteniök ahds.
főpságotéseléjetárniahelyzetet,hogyazellenségajelekszerint
mártúlszárnyaltaa4.hadsereget.Természetesenazellenségpontos
helyzetétnem lehetetttudni,deajelekbőlkövetkeztetnilehetett
annakszándékára.A hds.főpságnálmeglehetőshelyesképalakult
kimárszept.7-énazellenségről,melymegközelítetteavalóságot.
ΕnaponConradmárbelátta,hogya4.hadseregmárnem foghatja
oldalbaa3.oroszhadsereget,mertegészarcvonalánerősellenségre
ütközöttésharcászatilagsem voltabbanahelyzetbentöbbé,hogyaz
oroszokatoldalozhassa.Erre Conrad hirtelen megváltoztatta eddigi
tervétéselrendeltea4.hadseregnek,hogyazellenségtámadását
tartóztassafel,míga2.és3.hadseregtámad,hogya4.hadsereg
ellentörőellenségetoldalbafogja(lásda121.oldalt).

A döntőcsatárakészülő2.,3.és4.hadseregkiterjedéseszept.
7-énaDniesterésHrebenne(RawaRuskátólÉNy.)közt90km volt.
Erreakiterjedésre24gy.ho.és3népf.ddr.jutott,tehátegyhad-
osztályraátlag3½ km kiterjedésesett,vagyisakiterjedéshezvi-
szonyítva elegendő erő álltrendelkezésre.Tekintetbe kellazonban
vennünk,hogy ahadosztályok nagy részejelentékeny vesztesége-
ketszenvedett,tehátcsekélylétszámmalbírt.Azerőkmeglehetősen
egyenletesen voltak elosztva az arcvonalon,határozottsúlypont-
képzésnem volt.Méga2.hadseregrendelkezettalegjelentékenyebb
erővel,mertaDniestertőlészakra8½ hadosztályaállt,mígaDnies-
tertőldélre1½ ho-bólés2népf.ddr.-bólállócsoportjabiztosított.
A Dniestertőlészakralevőrészeknekazonban— melyeknekkiter-
jedésemindössze25km-ttettki— aWereszycamocsarasátjáróin
kellettatámadáshozkibontakozniuk,amiatámadáslendületétna-
gyoncsökkentetteéssúlyosveszteségekkeljárt.

A három hadseregharcászatihelyzetetehátnem voltkedvező-
nekmondható,merta2.és3.hadseregnek— bárjóvalgyengébbnek
látszóellenséggelszemben— aWereszycaszorosainátkelletttá-
madni,míga4.hadseregnem álltolyterepszakaszban,melyvéde-
lemrekülönösenalkalmaslettvolna,sőtavédelmetmegnehezítették
azarcvonalelőttésmögöttelterülőnagyerdők.

Haa2.hadsereghezhozzászámítjukaDniestertőldélrelevő
éstöbb mintkéthadosztály erejű csoportot,melynek feladataa
DniesterenátKolodrubynálintézendőtámadásvolt,a2.hadsereg
erőinekaDniestertőlészakramégjobbanösszekellettzsúfolódniok.

A 2.hadsereg támadólagosmódon való alkalmazása esetén
célszerűbblettvolnaennekzömétaDniestertőldélrealkalmazniés
Rozdol—Mikolajow—Kolodruby-n átbevetni.A támadás ittsem
lettvolnanehezebb,mintaWereszycánátésremélhetőlettvolna,
hogyazellenségdéliszárnyáttaláljuk.Ehhezmindenesetrecélszerű
lettvolna,haMikolajowmintDniesterhídfősajátkézbenmarad.

Azosztrák-magyarhadseregek harcászatihelyzetetehátnem
voltkedvező,ésadéliszárnyonvalótámadásnaknagynehézségek-
kelkellettjárnia.
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Nézzükmostahadászatihelyzetet,amelymégfontosabb,mint
aharcászatihelyzet.

Az osztrák-magyarhadseregek úgy minteddig,mostisa
belsővonalonharcoltak.Ennekelőnyei:azegyeshadseregekköny-
nyebbvezetése,ennekfolytánazösszműködéskevésbbénehézsza-
bályozása,azerőkeltolásánakgyorsabblehetőségeésebbőlkifo-
lyólagadöntőhelyenviszonylagostúlerőösszevonása,azellenség
egyes csoportjainak egymásután való legyőzhetése;hátrányai:a
hátsó összeköttetéseknek egymásratöbbé-kevésbbémerőlegesvolta,
azellenségáltalihadászatiátkarolásvagyhadműveletiáttöréslehe-
tősége,erélyeséscéltudatosellenségeselőnyomulás.eseténabeke-
rítéséshaderőinkmegsemmisítésénekveszedelme.

Mivela monarchia hadseregeieddig márminden erejüket
harcbavetettékéshadvezetőségünkhadászatitartalékokfölötttöbbé
nem rendelkezett,ajelenhelyzetbenabelsővonalnakinkábbahát-
rányaiazuralkodókazelőnyökkelszemben.Északihadseregünkkét
nagycsoportraoszlott:keletena2.,3.,4.hadsereg2SV2gyalog,
9lovashadosztállyalés9népiddr.-al,*nyugatonaz1.hadsereg
9gyalog,2lovas,2népf.,2Ldw.hadosztállyalés4népf.ddr.-al.A
kétcsoportegymástólTarnawatka—Porpatakközt50km,Hrebenne
ésaPorközött80kmtávolságra.

Az ellenségrőlbeérkezetthirek szerinta keleticsoporttal
szembenazorosz8.és3.hadsereg,összesenmintegy20—22had-
osztállyalállottszemben,tehátlátszólagaviszonylagostúlerőbiz-
tosítvavolt.A 28½ hadosztálybólazonbanlekellvonnunkJózsef
Ferdinándfőhercegcsoportját,melya4.hadseregoldalátéshátát
biztosította,tehátadöntésnélnem jöhettekintetbe.Eztleszámítva
kb.egyenlőerőkállottakegymássalszembenLembergtőlnyugatra,
mertazoroszhadosztályoktöbbzászlóaljjalrendelkeztek,minta
mieink.Az1.hadsereggelszemben,állóellenségrőlahds.főpság
szinténmeglehetősentájékozvavoltésazottműködőoroszhadsereg
létszámátmintegy 11—12 hadosztályratette.A valóságban ennél
nagyobbvolt,eztazonbannem vehetjükszámításba,csupánagya-
níthatóellenségeserőkkelszámolhatunk.Meglehetőshomályosvolt
amegvert5.oroszhadseregmagatartása,melynekzömétahds.fő-
pság Grubieszów—Qrabowiec vonalátólészakra gyanította.Jelenté-
seketkapottarrólis,hogyazoroszokWladimir-Wolinszky-rólvas-
útoncsapatokatszállítanakel.Tényvoltazonbanaz,hogyJózsef
Ferdinándfőhercegcsoportjaellenségesnyomásfolytánvisszamenni
kényszerültésazellenségnemcsakarcban,hanem ajobbésbal
oldalbanisfenyegette.

A tervbevetttámadásnáldöntőfontosságúvoltaz1.hadsereg
magatartása,mertettőlfüggöttamásikhárom hadsereghelyzeteis.
Haaz1.hadseregszept.7-ihelyzetébenkitart,a2.,3.,4.hadsereg
esetlegelőidézhetiadöntéstésazellenségetvisszavonulásrakény-
szerítheti.Megsemmisítőeredménytakkorsem érhetel,mertahhoz
hiányzottamegfelelőhatásosirány.Haazonbanaz1.hadseregje-
lenhelyzetébenmégnéhánynapigsem tudkitartaniésvisszavonu-

*BeleszámítvaJózsefFerdinándfőhercegcsoportjátis.
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íásra kényszerül,a keleticsoporthelyzete rendkívülveszélyessé,
esetlegkatasztrofálissáválhatik.A döntésnekmindenesetrenéhány
napalattkellettmegtörténnie,mertakeleticsoporthátacsupán
addigtekinthetőbiztosítottnak,mígaz1.hadseregjobbszárnyakb.
Bilgorajkörnyékételéri.

Tegyükfelazonban,hogyaz1.hadseregszept.7-ihelyzeté-
benhuzamosabbideigtudjatartanimagát.A Lembergtőlnyugatra
összevonthadseregekhelyzetemégebbenazesetbenisfeletteve-
szélyes,mertakeleticsoportésaz1.hadseregközthatalmashézag
tátongott,melybeamegvert,demegnem semmisített5.oroszhad-
seregnagyerővelbenyomulhatott.JózsefFerdinándfőherceg cso-
portjanem lettvolnaképesarra,hogyazerélyesenelőnyomuló5.
oroszhadseregetfeltartóztassa,melyaztmégnyugatrólmegiske-
rülhettevolna.

Ezekutánfelmerülakérdés,nem lettvolna-ecélszerűbba
lembergicsatátmegsemvívni,hanemadöntéselőlkitérve— amár
úgyiserősenmegviselt— hadseregeinketaSanmögévisszavonni?
ErreakérdésremáraVII.fejezet1.alfejezetébenmegadtam avá-
laszt,midőnaszept.1-ihelyzetetméltattam.A viszonyokazótanem
javultak,sőtrosszabbodtak.Szept.7-énmárfeltétlenüllátnikellett,
hogyJózsefFerdinándfőherceg csoportjanapról-napravisszavonu-
lásrakényszerül,ésalighaleszabbanahelyzetben,hogya4.had-
seregoldalátéshátátadöntésmegtörténtéigfedezze,mégkevésbbé
siethetaz1.hadseregtámogatására.

Conrad azonban következetesen kitartotteredetielhatározása
mellettésbeleélvemagátadöntőcsatarögeszméjébe,dacáraarosz-
szabbodotthelyzetnek,elrendelteazáltalánostámadást.Matermé-
szetesenegészenmásképlátjukezt,mintakkoréslehetséges,hogy
azőhelyzetébenalegtöbbhadvezérúgycselekedettvolna.Miazon-
banvonjukleebbőlatanulságokatéscsupánaszáraztényekkelszá-
moljunk,nehogyillúziókbahagyjukringatnimagunkat.

Miutánszept.7-énesteahds.főpságatámadásiintézkedést
kiadta,8-ánkezdetétvetteaLemberg—rawa-ruskaicsata,melya
Dniestertőlészakraközel100km szélességbennégynaponátvál-
tozóeredménnyelfolyt.

4.Az1.Lemberg—rawa-ruskaicsata.*
Szeptember8—11.

Szept.8-ána2.és3.hadseregismegkezdteatámadást,mellyel
acsataáltalánossávált(22.melléklet).

A2.hds.jobbszárnyánaKargcsoport— a1/220.és38.honv.
gy.ho-al,ésa40.népf.ddr.-al— Kolodruby,Terszakow-náltámadt.
MivelaDniesterenkeresztülvezetőösszesátjárókatmégavissza-

*EgyeshadtörténelmiírókaLembergtőlkeletrevívottcsatákat1.lembergi,
mígaLembergtőlnyugatralefolytharcokat2.lembergicsatánaknevezik.Conrad
szerintaLembergtőlközvetlenülnyugatralejátszódottharcokaz1.Lemberg-rawa
ruskaicsatanevétviselik.(709.old.)ÉnisConrademegjelöléséhezalkalmazkodom
ésaszept.8—11.vívottharcokattekintemaz1.lembergicsatának.
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vonulásalattelromboltuk,atámadásaDniestermocsaraséssüppe-
dékesmelléktalaján átnagy nehézségekbeütközött.A csoportnak
szept.8-ánRyczychów-ot kellett volna kézbevennie.Azoroszok
azonbanazelsőlépcsőbenelőretolt1/22.hadosztálytRyczychów-
toldélrevisszavetették.A38.ho.estigazátkelésnehézségeifolytán
csupánKolodruby—Terszakow-tólészakragyülekezett.

A VII.hdttámadása Horozanna—Wielka,Humieniec előtt
szinténmegakadt.

AIV.hdt.a43.ho-alegyetembenKomarno-nálésattóldélre
lépteátWereszyca-t,azonbanatámadástcsakrészeivelkezdhette
meg.

A XII.hdt.jobbszárnyávalDebianka,Karolowka-ratámadt,
mígba]szárnyaa3.hds.jobbszárnyáhozcsatlakozvaFolw.Dobia-
nowski,Stawczany315.vonaláigjutottelőre.Azestiórákbankitört
pánikfolytánahdt.újbólaWereszyca-ramentvissza,azonbanLu-
bienwk.-néltartottamagát.

A3.hadseregaGrodek—lembergiműútmenténeredményesen
támadt.A III.hdt.ahadseregtartalékegyrészénekbevetésévelel-
foglaltaaGrodeckaGa.313.magaslatot.

AXI.hdt.a44.ho-alWielkopole-tfoglaltael,míga30.ho.a
Jaworow—lembergiműúttóldélretámadva,Janówtóldélrejutott.

A23.honv.ho.rohammalelfoglaltaJanów-ot.
A88.löv.ddr.Lelechowka-raésaKubinmagaslatratámadt.
A4.hadseregellenazoroszoknyomásaerősbödött.
A IX.hdt.aWiszenkanállevőmagaslatokatfoglaltael,majd

Walddorfonátszándékozottelőnyomulni.
AVI.hdt.tartottaállásait.
AXVII.hdt.Lipniktőlészakraésdélreharcolt.
JózsefFerdinándfőhercegcsoportjaismétkénytelenvolthát-

rálni.A8.ho.Jurow,Jarczow-nálálltésfedeztea4.hds.oldalát.
Ahds.pságnakazvoltaszándéka,hogyafőhercegcsoportját

méga2.,9.,10.,11.lov.hadosztállyalmegerősíti,ésvégsőszükség
eseténaSolokijavonalátHrebenne-tőlTomaszów-igtartatja.

Repülőjelentések szerintaz oroszok a Mikolajow—lembergi
műútonnagyerőkettoltakelészakfelé,melyekazonbana2.és3.
hadseregtámadásafolytánnyugatfeléharcbaléptek.Grubieszów—
Zamoscfelőlerősellenségnyomulta4.hadseregbalszárnyaellen.
Azenapitámadásnemérteelakitűzöttcélt.

A2.hds.Ryczihow,Dornfeld,Mostky,Stawczanyvonalátszán-
dékozottelérni,azonbanseholsem jutotteleddig.A3.hds.érteel
alegnagyobberedményt.A 4.hadseregáltalábanazelértvonalat
tartotta.

Szept.9-énaharcazegészvonalonnagyhevességgelfolyt
tovább(23.melléklet).

A 2.hds.pságszándékaszerintaReichenbach,Dornfeld,Pi-
aski,Mostky,Stawczanyvonalatkellettelérni.

AKargcsoportaχ/220.és38.hadosztállyalés40.népf.ddr.-al
aDniestertőlészakrahúzódómagaslativonalratámadott,holazoro-
szokbeástákmagukat.EgésznaptartóharcokutánsikerültaHoro-
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zannaML,Podwysokie-nélhúzódóellenségesállástelfoglalniéssok
foglyotejteni.

A IV.hdt.Horozanna—Wielka-náttámadottésazoroszokata
Szczerek-entúlravetettevissza.

AVII.hdt.kevésséjutottelőre.
A11.ho.Debianka—Karolówkavonalátérteel.
A XII.hdt.aStawczanyhelységtőlnyugatralevőerdőketés

Ferdinandowka-tfoglaltael.
AzoroszokajobboldalonMikolajowottartották,ezta103.

népf.ddr.-nakkellettvolnarajtaütésselelfoglalni.
Az1.és5.lov.ho.ahds.déliszárnyátbiztosítottákDrohobycz-

tólkeletre.
A 2.hds.bárazegészvonalonvisszavetetteazellenséget,a

kijelöltvonalatezenanaponsemtudtaelérni.
A 3.hadseregjobbszárnyánharcolóIII.hdt.aStawczanyma-

gaslatotfoglaltael;aXI.hdt.ésa23.ho.nem tudtákaStradcz-nál
levőigenerősellenségesállástelfoglalni.A88.orsz.lövészddr.Lele-
chowka-rólészakkeletiiránybatámadt.

A4.hadseregnagytúlerővelállottszemben.AIX.hdt.— miu-
tánWiszenkawk.-rólvisszaszorították— aVI.hdt.támogatásával
Ml.Wiszenka-ratámadott,atámadásazonbannemjutottelőre.

AVI.hdt.aHaraj391.magaslatonésMagierówtólnyugatratar-
tottamagát.

AXVII.hdt.és3.ho.arcvonalaKamienna—Gora,Pogorzelisko,
Lipnik,Rawskie-íiole,Senkowice,Rzyczkivonalában húzódott.Az
ellenségazarcvonalelőttmindenüttbeástamagát.

A 8.ho.Lubycza—Krolewska-nála4.hds.balszárnyához
csatlakozott.

AII.hdt.(4.és13.ho.)kiterjedtállástfoglaltelTomaszow-tól
északra.AzoroszokittújbóltámadtakésahadtestetTomaszówtól
délreszorítottákvissza.A 4.ho.azenapiharcokbannagyveszte-
ségeketszenvedett.

A balszárnyhelyzetemindinkábbveszélyessévált.Azorosz
5.hds.nagyerővelnyomultelőTomaszowonátésattólnyugatrais.
Conradazonbanmégnem adtafelaküzdelmet,mertabbanremény-
kedett,hogyajobbszárnyonsikerülhamarosandöntőeredményt
elérni.Azonbanaz1.hadsereghelyzeteisaggodalomraadottokot
ésadöntéskivívásáramárcsupánrövididőállottrendelkezésre.

Az1.hadseregszept.8-ánáltalábantartottaállásait,csupán
aKummercsoportnakkellettvisszamennie.A poroszLdw.hdt.Tar-
nawka-nállépettharcba(25.melléklet).

Szept.9-éndélutánazoroszokaLdw.hdt.-etésazV.hdt.jobb
szárnyátTarnawka-nálbenyomták.A Kummercsoportkénytelen
voltaWyznicamögévisszamenni.A jobbszárnymegkerülésemind-
inkábbérezhetővévált,mitcsakazarcvonalbólkivontésodaeltolt
erőkkellehetettellensúlyozni.Erreahds.pságelhatározta,hogya
17napótaállandóanharcbanállóhadseregetvisszaveszi.A kiadott
intézkedésekszerinta9-ről10-rehajlóéjjelaFrampol,Goraj,Po-
lichna,Swieciechówvonalba,majdaSanmögékellettvisszamenni.
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Ahds.főpságjóváhagytaaz1.hds.pságszándékátéscsupán
aztrendelteel,hogyahds.avonatokelvonulásáigtartsonkiaTa-
newregiótólészakra,majdennekmegtörténteutánaSanmögémen-
jenvissza.

Szept.10-énazoroszokaDniestertöldélregyalogsággalmeg-
erősítettlovassággalDrohobycz ellen támadtak.Drohobycztólke-
letreamagaslatokonaz1.és5.lov.ho.néhánymenet-ésnépf.zlj.-al
megerősítvekivédteazoroszoktámadását.A 102.népf.ddr.Sam-
borrólDrohobyczfelémenetelt(24.melléklet).

A Dniestertölészakraa2.hadseregtámadásalassanhaladt
előre.A KargcsoportMikolajów ellenfordult,hováegyoroszho.
vonultvissza.Mivelazonbanacsoportcsupántáboriágyukkalren-
delkezett,atámadáscsaklassannyerttért.A 103.népf.ddr.-nakfel
kellettváltania38.hadosztálytMikolajównál,hogyeztovábbészakra
tolódjékelésotttámadjon.

A 43.Ldw.ho.keletiirányba,Demniafelészorítottavisszaaz
oroszokat.

A IV.hdt.Dzmytrze-nátPiaskiraésSzczerzec-retámadtésa
lembergiműutatigyekezettelérni.

AVII.hdt.Ostrów—Malinowka-náttámadt.
A XII. hdt. Mostki—Stawczany vonalát érte el.

A 3.hadseregistámadtazegészarcvonalon.A III.hdt.Da-
browka,Bartatów,Mszanavonalátérteelésazutóbbikétközségért
harcolt.

A XI.hdt.Malczyce,Rottenhan,Zalesievonalántúlnem jutott
előre.

A 23.ho.kénytelenvoltJanówotazerősorosztüzérségitűz
következtében kiüríteni.A Stradcznállevő erősellenségesállást
arcban lekötve,Lelechowka,Stawki-n átigyekezettmegkerülni.
Ehhezamegkerülésheza88.ddr.iscsatlakozott.

A 4.hadsereghelyzetemindkedvezőtlenebblett.A jobbszár-
nyonaIX.ésVI.hadtestektámadásaazellenségesállásoktólnéhány
százméternyiremegakadt.

AXVII.hdt.— melyetahds.pságszinténJózsefFerdinándfő-
hercegnekrendeltalá—tartottaállásait.

A8.ho.Lubycza—Krolewska-nálbeástamagát.
AII.hdt.— melymégszept.10-énesteahadseregbalszár-

nyáravonultvissza— a13.ho-alKolaice,Lukawica-nálvédőállást
foglaltel,míga4.ho.abalszárnymögöttgyülekezett.A 2.és9.
lov.ho.abalszárnyatbiztosította.

Azoroszokmáradélelőttfolyamánerőstámadástindítottak
a8.ho.ellenMachnow,Zurawicakörletéből.AII.hdt.ellenazoro-
szokkezdetbennem támadtak,azonbanahadseregbalszárnyátigye-
keztekmegkerülni.Narolonáterősgyalogságéslovasságnyomult
előPlazow felé.A délutániórákbanaII.hdt.-etisvisszaszorították
ésezaRatamögémentvissza.Acsapatokazeddigiharcokbantel-
jesen kimerültek,nagy veszteségeketszenvedtek ésfizikaiteljesítő-
képességükavégsőhatárfeléközeledett.

Mivelazoroszokahadseregbalszárnyáterősenveszélyeztet-
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ték,ahadseregpság10-énesteelrendeltehogyahds.közepeés
balszárnya Szczerzec,Wroblaczyn,Horyniec,Cieszanow vonaliba
menjenvissza,mígazegészlovasságnak(2.,6.,9.,10.,11.lov.ho.)
aNarolonátelőnyomulóellenségetkellettelűznieésahadseregbal
szárnyátbiztosítania.

Az1.hadseregszept.10-énfolytattavisszavonulásátaSan
mögé.Azoroszoknem üldöztékerélyesen.A hirekszerintazonban
kétellenségeshadtestBilgoraj—Frampolfelényomultelő.

Szept.11-énatámadásajobbszárnyonésaközépentovább-
folyt(24.melléklet).

A2.hadseregjobbszárnyánharcolóIV.hdt.a38.hadosztály-
lyal egyetemben Lindenfeld,Popielany,Piaski-nál újból vissza-
vetetteazellenséget,ezazonbanaMikolajow—lembergiműútmen-
ténismétállástfoglalt.Ezacsoportazeddigiharcokbankb.5000
foglyotejtettés40—50lövegetzsákmányolt.

A VII.hdt.átkelveaStawczankamélyedésenaPodsadki—
Pusotmytyközthúzódóerdőszegélyretámadt,egyrészével(20.ho.)
pedigDornfeldirányábaavatkozottbe.

A XII.hdt.Lesniowice,Polanka-tfoglaltaelésObroszyn-ra
támadt.

A 3.hadseregtámadásafőlegazerősellenségestüzérségitűz
következtébennem nyerttértenapon.Εmellettahadseregtúlságo-
sanvárta2.hadseregelőrejutására.

A 4.hadseregjobbszárnyaszinténállóharcotfolytatottés
nem tudotttértnyerni.A balszárnyonahelyzetóráról-óráraveszé-
lyesebblett,mertazoroszoknagyerővelnyomultakaII.hdt.és
főlegennekbaloldalaellen.

Ahds.főpságnálfelfogottoroszrádióközlésszerintszept.11-én
azoroszV.hdt.-nekNarolrólZukow,Gorajec-re,aXVII.hdt.-nek
Kolaice, Majdanról Lowcza, Huta-Stara-ra kellett előnyomulnia.
Ekkéntezakéthadtesta4.hadsereghátátfenyegette.Erreahds.
főpságelrendeltea4.hadseregnek,hogyJózsefFerdinándfőherceg
csoportjaa4.hadseregmégrendelkezésreállóerőiveltámadjameg
eztazellenségetésaJaroslau—naroliműutatfoglaljavissza.

A főhercegnekacsoportjaazonbannem voltabbanahelyzet-
ben,hogyennekaparancsnakelegettegyen,mertazegészcsoport
már10.000puskáraés120lövegreolvadtle.A parancsteljesítése
egyértelműlettvolnaacsoportmegsemmisítésével.

A délutániórákbana4.hds.balszárnyaLipnik,Potilycz,Ein-
singen,Horyniecvonalába,majdkésőbbmégtovábbmentvissza.
A2.és9.lov.ho.Cieszanow—Plazow-ranyomultelő.

Mivelahadseregjobbszárnyanem voltképesazellenségre
döntőcsapástmérni,viszonta4.hadseregbalszárnyamindinkább
veszélyesebbhelyzetbekerült,ahds.főpságnem látotttöbbémás
megoldást,mintazáltalánosvisszavonuláselrendelését.Dacáraaz
eddig elértharcászatisikereknek,a hadászatihelyzetnapról-napra
rosszabbodottésa4.,meg1.hadseregköztihadműveletiáttörés
veszélyefenyegetett.

Szept.11-énesteahds.főpságazalábbiintézkedéstadtaki:
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»1.hadseregtúlerőtőlszorítvaaSanmögémegyvissza.A 4.
hadseregészakiszárnyátCieszanowonáterősellenségfenyegeti.

Azáltalánoshelyzetlehetetlennéteszi,hogyaLembergnélel-
értsikerkiaknáztassékésarrakényszerít,hogyahadseregekaSan
mögévonuljanakvissza,hogyottazellenségelőnyomulásátfeltar-
tóztassák.

1.hadseregaVisztulátólaTrzebosnica-igbiztosítjaLezajsk-ot
ésereihezmértenmegerősítiasieniawaiésjaroslauihídfőket.Hds.
pságRaniszów.

4.hadseregabalszárnyelőretörésévelmegakadályozza,hogy
azellenségJaroslaufeléhatoljonelőre,főerejétaJaroslau,Przemysl
közthúzódóSanvonalmögévonjavissza,majdaleggyorsabban
erőscsoportothelyez készenlétbe Przeworksnál.Hds.pság Prze-
worsk.

A 3,hadseregPrzemysl-reésattóldélreNizankowice-igbezá-
rólagmegyvissza.Hds.pságegyelőrePrzemysl.

2.hds.ettőldélreNowe-Miasto,Dobromil,Chyrow,Biliczkör-
letébencsatlakozik.Hds.pságDobromil.

A4.,3.és2.hadseregnekLembergnélharcolócsapataiaszept.
12-refordulóéjjelenváljanakelazellenségtől.Legdélibbmozgási
vonalaka4.és3.hds.számáraahadtápfőpságszept.10-i3057/hdm.
számúintézkedéseszerint.Elvonulásutánazújkörletekeléréséig
aharcotlehetőlegkerülnikell.

Kívánatos,hogyszept.12-énazutóvédekazalábbivonalatér-
jékel:Lubaczow,Hruczów,Zaluzea4.hadseregnél,Hradamagas-
latésaGrodektőlnyugatralevőemelkedéseka3.hadseregnél,We-
reszycaCzerlany-tóllefeléa2.hadseregnél.AzösszesWéreszyca
átjárókatelkellrombolni.«*

A hds.főpságfentiintézkedésealapjánhadseregeinkasötét-
ségbeálltávalmegkezdtékavisszavonulást,csupánutóvédekmarad-
takazeddigiállásokban.

Ezzelanégynapigtartó,mindkétrészrőlnagyhevességgelés
súlyos áldozatokkalvívott Lemberg—rawa-ruskaicsata és ezzel
együttaz1914.évinyárihadjáratvégetért.Seregeinkkénytelenek
voltakatúlerőelőlvisszavonulni,hogyhátrábbösszeszedvemagu-
kat,kedvezőbb körülmények közöttújbólmegtámadják az orosz
kolosszust.

A hds.főpságnem szándékozottaSanmenténhuzamosabban
megállni.Conradnakazvoltaterve,hogyahadseregeketNyugat-
galiciábavonultatjavissza,holazokanémetektőligénylendőerősí-
tésekkelegyesülhetnekésazellenségettovábbielőnyomulásábanfel-
tartóztathatják.

AjiégynaposLemberg—rawa-ruskaicsataránknézvekudarc-
calvégződött.CárJelentékenyharcászatisikereketértünkel,aha-
dászatihelyzetfolytánhadseregeinkvisszavonulásrakényszerültek.

Magárólacsatárólnincssokmondanivalóm.Nézeteimetmár
előbbkifejtettem,azokatlegfeljebbkiegészíthetem.A 2.és3.hadse-

*Conrad:IV.kötet702.oldal.
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reg támadása,dacáraacsapatokhősiességének,bárjelentősered-
ményeketértel,azonbanadöntéstnem tudtaelőidézni.Ennekoka
azorosz8.hadseregrendkívülszívósésügyesvédekezésében,míg
részünkrőlakevésbbéhelyesvezetésbenkeresendő.A kéthadsereg-
nek a Wereszyca szűk átjáróin,csekély kiterjedésben kelletttá-
madniarendkívülügyesenmegerősítettoroszállásokra.Dacáraan-
nak,hogy csapataink alegnagyobb bátorsággaléskitartássaltá-
madtak,mimellettóriásiveszteségeketszenvedtek,mégsem tudtak
jelentékenyentértnyerni.A XI.hdt.pl.a23.honv.gy.ho-alegye-
tembenarendkívülmegerősítettstradcziállásokraaWereszycánát
támadott,anélkül,hogyegylépéstiselőrejutottvolna.10km.kiter-
jedésben négy ho.zsúfolódottössze,melyek a támadásban csak
egymást akadályozták és nagy veszteségeket szenvedtek.Sokkal
célszerűbblettvolnaezeknekacsapatoknakegyrészétmásutt,eset-
lega4.hadseregnélalkalmazni,vagyegyelőretartalékbanvissza-
tartani.Esetleg a3.hadsereg tovább terjeszkedhetettvolnaészak
felé,minekfolytána4.hadseregarcvonalamegrövidültvolna.

Hasonlóvoltahelyzeta2.hadseregnél,holaKolodruby,Ko-
marnoköztimocsarasDniester—Wereszycaszakaszban15km szé-
lességbenhéthadosztálynakkellettamegerődítettállásbanlevőellen-
séggelszembenkibontakozni.Hogyilyenviszonyokköztatámadás
csekély eredménytmutatottfelésnagy veszteségekkeljárt,csak
természetcs.Haazoroszokittnem védőállásbanvárjáktámadásun-
kat,hanem erélyesen támadnak,csapataink alighatudtak volnaa
DniesterésWereszycaátjáróinkeresztülkibontakozni.

A 4.hadsereg,melyahds.főpságszept.7-iintézkedésekövet-
keztében védelemrevoltutalva,erre kevésbbéalkalmasterepsza-
kaszbakerült.Azállásokelőttikiterjedterdőségekmegkönnyítették
azellenségnekamegközelítést,részünkrőlpedigmegnehezítettékaz
állásoktartását.Tekintveabalszárnyveszélyeztetetthelyzetét,cél-
szerűlettvolnaeztmár8-ánvagy9-énMagierow,Wroblaczyn,Ho-
ryniec,Cieszanow vonalábavisszavenniésműszakilagmegerősíteni,
abalszárnyontartalékokatösszevonni.A nagyszámúlov.hadosz-
tálytazzalafeladattallehetettvolnamegbízni,hogyhalogatóhar-
cotfolytatva,azellenség előnyomulásátkésleltessék,majd abal
szárny biztosítására Cieszanow,Oleszyce körletébe vonuljanak.Azt
hiszem,ezmegfelelőbbalkalmazáslettvolnaasereglovasságré-
szére,mintegyeslov.hadosztályokkalazarcvonalbanlevőhézago-
katbetömni.

Haa26.mellékletetmegnézzük,aztlátjuk,hogyazosztrák-
magyarhadseregekhelyzeterendkívülkedvezőtlen.Haazoroszok
az1.hadseregetaVisztuláhozszorítjákésa4.hadseregbalszár-
nyátmégjobbanbenyomják,erőteljeslökésselelérhetikaSantésa
keletiseregcsoportotaz1.hadseregtőlteljesenelválasztva,akettő
közöttáttörhetnek.Tehátlegfőbbidejevolt,hogyahds.főpságel-
rendeljeazáltalánosvisszavonulástéscselekvésiszabadságátmeg-
őrizve,ahadseregeketidejekoránvisszavegye.

A kölcsönöserőviszonyoka26.mellékletbőlszinténkivehetők.
A411/2 hadosztálytkitevőosztrák-magyarhaderővel51½oroszho.
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álltszemben,ami20%-oserőtöbbletetjelent.Mégnagyobbazonban
akülönbség,haazászlóaljakszámátvesszük,mertazoroszhad-
osztályokmind16 zlj.-ból,mígamieink12-14 zlj.-bólállottak.
Conradazoroszokerőtöbbletétazászlóaljakszámáthadosztályok-
bankifejezve,17hadosztályrateszi.*A valóságbanezmégkét-há-
rom hadosztállyaltöbbettettki.Tehátelmondhatjuk,hogyatúlerő
előttkellettmeghajolnunk és ha cselekvésiszabadságunkatmeg
akartukőrizni,idejébenvisszakellettvonulnunk,nehogycsapataink--
katújabbmegpróbáltatásoknaktegyükki,miáltaltovábbihadmüve-
letekrekevésbbélettekvolnaképesek.

A Lemberg-rawa-ruskaicsatávala nyárihadjáratbefejezést
nyert.Azosztrák-magyarhadseregek hetekig tartó súlyosharcok
ésnagyveszteségekutánkénytelenekvoltakvisszavonulni.Csapa-
taink színe-virága a galíciaiésoroszországiharcmezőkön aludta
örökálmát,ahadseregfennmaradórészeezersebbőlvérzettés
csüggedésfogottelmindenkit.Csupánegyembervolt,akinem csüg-
gedt:Conrad,avezérkarfőnöke,akkorsem vesztetteelszívét,mi-
dőnnagykoncepciójúterveitösszeomlaniláttaésavisszavonulási
parancskiadásárakényszerült.Azőerélyeéskitartásalelketverta
csüggedőkbeisésújnagytettekresarkaltaamegtépázotthadsere-
get.Tisztelettelhajolunkmegnagyemlékeelőtt.

Bár hadseregeink visszavonulásra kényszerültek, feladatukat
mégissikerültmegoldaniuk.Magukravontákazellenségtömegeités
megakadályozták,hogyezekzömeNémetországellenforduljonés
azthátbatámadja.Mibiztosítottukanémeteknekaztazidőt,amia
franciahadszíntérenadöntéselőidézéséreszükségesvolt,azonban
nem rajtunkmúlott,hogyanémetektervenem sikerültésméghosszú
hónapokonkeresztültűrnünkkellettazoroszgőzhengernyomását.

Bár hadseregünk feladatát megoldotta, azonban veszteségei
rendkívülnagyok voltak.Egyescsapattestek mindössze párszáz
emberbőlállottak.Ezzelszembenazoroszokveszteségeiisolyna-
gyok voltak,hogy erélyesüldözésreegyáltalában nem gondoltak,
hanemmegállásrakényszerültek.**

Az osztrák-magyar hadsereg visszavonulásával az oroszok
elleniháborúnakújidőszakakezdődött,melycsakhamareloszlatta
aztahiedelmet,hogyaháborúnéhányhónapalattvégetér.

*Conrad:IV.kötet698.oldal.
**Daniloff:250.oldal.




