AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ERDÖS-HEGYES TEREPEN VÍVOTT
TÁMADÓ HADMŰVELETEINEK TAPASZTALATAIBÓL
Szabó László
A háborúk történetében az erdős-hegyes körzetek (magas- és középhegysé
gek) mindig szerepet játszottak, mint olyan akadályok, amelyeket a hadsere
gek igyekeztek kikerülni. Igen kevés volt azoknak a hadvezéreknek a száma,
akik vállalták a leküzdhetetlennek tartott hegyes terepen való áthatolás
nehézségeit, hogy nem várt irányból lepjék meg ellenfeleiket — amint ezt
Makedóniai Alexandros, Hannibál, Szuvorov, Napóleon példája is mutatja.
A hadseregek tehát — kevés kivétellel — nem folytattak a hegységben
harctevékenységet, igyekeztek inkább megkerülni, vagy esetleg átvonultak
rajta. Ha ritkán folyt is harc, az mindenkor a völgyekre és a kísérő hegyol
dalakra korlátozódott, és sohasem a főerők vettek benne részt. Az uralkodó
nézet az első világháborúig az maradt, hogy a hegyes körzetek (különösen a
magashegységek) hadműveletek folytatására nem alkalmasak és itt legfeljebb
csak kis erők harcolhatnak. Ennek legjobb bizonyítéka, hogy az ilyen tere
pet a hadműveletekre alkalmas területekkel szemben a katonai szabályzatok,
tankönyvek „átvonulási terep"-ként jelölték meg.
Az első világháborúban ez a nézet alapjaiban megváltozott. Az Alpok és a
Kárpátok, valamint Szerbia hegyeinek hóval, jéggel, erdővel borított terüle
tén éppen olyan nagyjelentőségű hadműveletek folytak, mint a más hadszín
terek dombos, illetve sík terepén, mert a hadműveleteket — tekintet nélkül
az időjárási és terepviszonyokra — ott hajtották végre, ahol azt az elérendő
cél érdekében a legalkalmasabbnak tartották. A terep adottságának figyel
men kívül hagyása azonban nem egy esetben hiúsította meg a támadó had
műveletek sikerét. Erre jó példa az 1914. évi Szerbia elleni két hadjárat, az
1915-ben vívott kárpáti téli csata, vagy a véres isonzói csaták több évig tartó
sorozata.
A katonai teoretikusok világosan látták az erdős-hegyes terep okozta ne
hézségeket, és helyesen ismerték fel annak befolyását a támadó hadművelet
menetére. A hadvezetés ennek ellenére sem készült fel a hegyes körzetekben
indított támadó hadműveletekre, ami nem egy esetben súlyos hibák, nagy
arányú veszteségek forrása lett. Az 1914—15 telén a Kárpátokban indított
támadó hadműveletekben az osztrák—magyar főparancsnokság a hadserege
ket szakadatlan támadásra utasította. A sikertelenséget a parancsnokok te
hetetlenségének tulajdonította. Ezzel kapcsolatban találóan idézi a háború
utáni hivatalos magyar kiadás az osztrák Kriegsarchiv megjegyzését ,,. . . A
hadsereg-főparancsnokságnál nyilván azt hitték, hogy akaraterős parancs— 240 —

nokoknak sikerülni fog a szinte lehetetlent végrehajtani és csapataikat fel
tartóztathatatlan támadási lendülettel a behavazott hegyen át keresztül
hajszolni". 1
A valóságban egészen más volt a helyzet. A támadásban részt vett maga
sabbegységek, seregtestek jelentései jól tükrözik a hadműveletek sikertelen
ségének valódi okait.
„A rendkívüli megerőltetések, az igen kedvezőtlen időjárási- és terepviszo
nyok mellett nappal és éjjel vívott harcok, az ezekkel kapcsolatos fáradalmas
éjjeli menetek és számtalan esetben az erdős hegységben út nélkül végre
hajtott menetek. Szállás hiánya heteken át s ebből kifolyólag annak lehetlensége, hogy az emberek testük ápolásával is törődjenek. Rendszertelen
és elégtelen élelmezés. A túl nagy fáradalmak a legénységet közönyössé, fá
sulttá tették". 2
Nem volt jobb a helyzet a többi magasabbegységnél sem. A 39. honvéd
hadosztálynál: „Egész éjjel hideg, permetező eső. A csapatok teljesen átáztak.
Feneketlen utak, helyenként 50 cm mélyen felázva. A sár lehúzta a csizmá
kat és bakancstalpakat, sok ember mezítláb folytatta a menetet. A kimerü
lés folytán a lemaradtak száma az egyes zászlóaljak 30—40%-át is meg
haladta". 3
A támadás főirányában tevékenykedő 3. Osztrák—Magyar Hadsereg össze
foglaló jelentései is riasztó képet festenek a támadó csapatok nehéz helyze
téről.
„A csapatokat csak leírhatatlan nehézségek árán lehetett úgy ahogy élelem
mel és lőszerrel ellátni, de semmiképpen sem az időjárás viszontagságai ellen
megvédeni. A gyér települések nem nyújtottak elegendő menedéket, s így a
csapatoknak, ha rövid időre pihenésben is volt részük, szabad ég alatt kellett
tölteniök az éjszakákat. Megfelelő fedezékek hiányában éjjeli pihenőről még
az állásokban sem lehetett szó. Az emberek nem mertek elaludni, nehogy
megfagyjanak. A létszám ijesztő módon apadt"/ 1 Nem egy esetben előfor
dult, hogy a kimerült katonák öngyilkosságot követtek el.5
Ilyen körülmények között a támadó hadművelet nem vezetett eredményre.
A terep- és időjárási nehézségek miatt a hegyes körzetekben vívott harc
tevékenységre nem készült csapatok feladataikat nem tudták végrehajtani.
Az osztrák—magyar hadvezetés itt is ugyanazokat a hibákat követte el,
mint a Szerbia elleni 1914 nyári és őszi sikertelen támadásnál. Igaz, a hadmű
veletek Szerbiában nem téli időszakban, mély hóban folytak, de a terep sa
játosságait ugyanúgy figyelmen kívül hagyták, mint a Kárpátokban. Az eről
tetett ütem, a csapatoknak pihenést, felváltást nem engedélyező szakadatlan
támadás ott is megbosszulta magát. A hegyes terepen az utak hiánya, az
utánpótlás sokszor megoldhatatlan nehézségei, a gondos előkészületek elha
nyagolása a hadműveletek kudarcát eredményezte.
De nemcsak a Monarchia, hanem a háborúban résztvevő más országok
hadvezetése sem tanulmányozta és vette kellő módon figyelembe a csapatok
tevékenységét befolyásoló hegyes terepet.
1914 decemberében a kaukázusi hadszíntéren a 3. Török Hadsereg támadást
indított az Erzerum irányába korábban betört és védelembe átment orosz
erők ellen. A törökök egy hadtesttel arcból, két hadtesttel pedig az orosz
1 A világháború 1914—18. M. Klr. Hadilevéltár. Budapest, é. n. VIII. köt. 108. o.
2 A v i l á g h á b o r ú . . . — A 20. ho. igazoló jelentéséből. Vn. -köt. 525. o.
3 Uo. — A 39. ho. 1914. december 23-i harcjelentéséből, 508. o.
4 Uo. 287. o.

5 Uo. — A 3. hadsereg parancsnokság jelentése.
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jobbszárny irányába terveztek csapást a védelem megkerülésére és a vissza
vonulás megakadályozására.
A Kis-Kaukázus hegység mély hóval borított ösvényein előnyomuló török
hadtestek a hegyi felszerelés hiánya miatt csak igen lassan haladtak előre
és teljesen kimerülve érkeztek a kijelölt terepszakaszra. Ily módon a táma
dást csak részenként indíthatták meg. Mindez lehetőséget adott az oroszok
nak a támadás visszaverésére és a török csapatok visszavonulásra kénysze
rítésére. A jóformán járhatatlan terepen, a zord téli időjárásban a támadás
és visszavonulás alatt a hadsereg szinte teljesen megsemmisült. A kb. 90 000
főnyi állományból a hadműveletek befejezésére 12 000 fő maradt meg.6 Csak
a megfagyottak száma több mint 30 000 volt.7
1916-ban a hegyi hadműveletekre szintén csak kis mértékben felkészült
2. Török Hadsereg indított támadó hadműveletet, hogy Erzerumtól délre át
törje az orosz kaukázusi hadsereg védelmét. A hegygerincek uralmáért
hosszú küzdelem alakult ki — támadás és ellencsapás váltogatták egymást.
Augusztus 27-én azonban váratlanul erős fagy és havazás állott be, mely
mindkét oldalról a harc beszüntetését követelte. Az ellenfelek nem tanulmá
nyozták megfelelően a terep sajátosságait és nem készültek fel az időjárás
ilyen változására. A csapatoknak nem volt elegendő meleg ruhája, fűtő
anyaga és ez mindkét oldalról súlyos áldozatokat követelt.
A felsorolt példák azt látszanak alátámasztani, hogy a hegyes körzetek
(különösen a magas- és középhegységek) valóban alkalmatlanok támadó had
műveletek folytatására, mert a rendkívül nehéz, bonyolult terep- és időjárási
viszonyok a hadműveletek beszüntetésére kényszeríthették a szembenálló
feleket. Ilyen következtetést azonban mégsem vonhatunk le. E hadművele
tek sikertelenségének fő oka ugyanis nem a hegyes terep nehézségei, hanem
a felkészületlenség, a terep adottságainak, befolyásának figyelmen kívül ha
gyása volt. Ahol a támadás megszervezésénél gondosan figyelembe vették a
hegyes terep sajátosságait és felkészültek rá, az eredmény ritkán maradt el.
Az első világháború — a katonai teoretikusok által elképzelt manőverező
jellegű háborúval szemben — rövid idő alatt állásháborúvá változott és a
hadművészet elé a problémák sokasága tornyosult. A két alapvető feladat
egyrészt az „áttörhetetlen" védelem kialakítása, másrészt ennek áttörése
lett. Az áttörésre irányuló kísérletek azonban igen sok esetben nem jártak
sikerrel. A támadó csapatok legtöbbször megakadtak a harcászati mélység
ben, mert a védelem megnövekedett tűzerejét nem tudták leküzdeni. Érde
kes és figyelemreméltó viszont, hogy erdős-hegyes terepen (legnagyobbrészt
közép- és magashegységben) többször folytak olyan eredményes hadműve
letek, ahol a támadóknak sikerült a harcászati mélységet áttörni. így 1915
májusában Gorlicénél, 1916 novemberében Romániában Tirgu Jiunál, 1917
október végén Felső-Olaszországban Caporettónál és 1918 szeptemberében a
Balkánon Dobropolje mellett. 8
Igaz azonban, hogy a felsorolt hadműveleteknél a harcászati mélység át
törése után a siker kifejlesztése — a terep nehézségei miatt — meglehetősen
lassú volt. A gyalogság és a kísérő hegyi tüzérség zöme rendszerint leküz
dötte a terep akadályait, de a közepes és nehéz tábori tüzérség és a hadtáp
6 Limán von Sanders: Fünf Jahre Türkei. Berlin, 1920. 54. o. Idézi Czékus: A világháború
összefoglaló története c. munkájában. Budapest, 1930. 291. o.
7 Danilov: Russland im Weltkriege 1914—15. Jena, 1925. 396. o. (Lásd Czékus: i. m. 290. o.)
8 Mindamellett a hadműveleti áttörés problémáját az első világháborúban nem tudták
megoldani. Ha a támadó csapatok ki is jutottak a hadműveleti mélységbe, a megfelelő
gyorscsapatok hiánya miatt a tartalékok előremozgatása olyan lassan történt, hogy az el
lenségnek volt ideje erőit, eszközeit kivonni a csapás alól és hátsóbb terepszakaszokon meg
állítani a támadást.
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— a rossz útviszonyok következtében — lemaradt. Emiatt az első lépcsők
kénytelenek voltak megállni és várakozni, ami időt adott az ellenségnek a
védelem újbóli megszervezésére. így történt pl. a 2. Osztrák—Magyar Had
sereg 1915 májusi támadásánál, ahol — mint a háború után kiadott hivata
los mű leírja — a csapatok „a levegőben lógtak". Az elől levő hadosztályok
utánpótlása szinte teljesen elakadt. Elől csak a gyalogság és néhány hegyi
üteg volt kevés lőszerrel, amíg a tüzérség zöme, az intézetek és vonatok (mai
terminológiával a hadtáp — Sz. L.) nagy része az Erdős-Kárpátokon való
áthaladáskor több napi járásra lemaradt. 9 Ugyanúgy a 3. Osztrák—Magyar
Hadseregnél a „szűk völgyek közötti erdős és meredek hegyeken egyetlen
jó, kocsival járható út sem vezetett á t . . . A nehezebb lövegcsöveket a löveg
talpból kiemelve külön kellett alacsonykerekű taligákon előrevonni.' -10 Még a
legnagyobb eredménnyel járó caporettói áttörésnél is a siker kifejlesztésé
nek egyik legnagyobb akadálya a tüzérség és a hadtáp, valamint a tartalé
kok lemaradása volt, pedig itt már az előző hegyi hadműveletek tapaszta
latait jórészt figyelembe vették. Krafft von Dellmensingen német tábornok,
a főirányban támadó 14. hadsereg akkori vezérkari főnöke visszaemlékezé
seiben írja, hogy a hadseregtartalék három hadosztályából csak egyet lehe
tett előrevonni, a többiek a tüzérséggel és hadtáppal együtt lemaradtak a
sáros, felázott hegyi utakon. Utóbbiak még akkor is a hegységben vesztel
tek, amikor az első lépcsők már kijutottak a velencei síkságra. 11
A háború után e tapasztalatok nem kerülték el az egyes hadműveleteket
értékelő katonai teoretikusok figyelmét. A támadás nehézségeit, a siker kifej
lesztésének lassúságát és ezek okait vizsgáló katonai szakemberek végered
ményben olyan következtetésre jutottak, hogy támadó hadműveleteket nem
célszerű erdős-hegyes terepen, különösen közép- és magashegységben foly
tatni. Ügy vélték, hogy a várható nehézségek, veszteségek nem lesznek arány
ban az elérhető eredményekkel. Ez a nézet azután a második világháború
ban nem egyszer megbosszulta magát.
Az első világháborút követően elsősorban arra kerestek választ, helyes
volt-e több esetben támadó hadműveletet indítani hegyes körzetekben?
Ha figyelembe vesszük a Monarchiát Olaszországtól, illetve Romániától
elválasztó hegységet, vagy Szerbia szinte teljesen hegyes területét, láthatjuk,
hogy még a lehetősége sem állott fenn, hogy a támadók megkerüljék a hegy
séget. Hiába hirdették a katonai teoretikusok, hogy a hegyeket célszerű meg
kerülni, ha erre nem volt lehetőség.
Más volt azonban a helyzet a Kárpátokban, ahol az 1915. év elején a köz
ponti hatalmak, illetve azt követően az oroszok támadó hadműveletei hoszszantartó, mindkét fél részére súlyos veszteséggel járó és — végső soron —
sikertelen küzdelmet eredményeztek. Helyes volt-e a szembenálló felek elha
tározása, hogy mindketten a legnehezebb terepen, a kemény téli időjárási
viszonyok között keresték a döntést? A központi hatalmak — mindenekelőtt
a Monarchia hadvezetése — az oroszok 1914. végi támadásának megállítása
után támadásba akartak átmenni az ellenség déli szárnyának szétzúzására
és a körülzárt Przemyšl várának felmentésére. Ezt a legrövidebb úton, a
Kárpátokon keresztül támadva vélték megvalósítani. Az oroszok a Nagy Al
földre akartak betörni és a sikert később Budapest—Bécs irányába kívánták
továbbfejleszteni.
Végeredményben mindkét elhatározást hibásnak kell tekintenünk. Egyik
oldalról sem álltak fenn olyan kényszerítő okok, amelyek ezt a hadműveletet
9 A v i l á g h á b o r ú . . . IX. köt. 245. o.
10 Uo. 211. o.
11 Krafft von Dellmensingen:
Durchbruch

a m Isonzó. Berlin, 1926.
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Szerbia, 1914

indokolták volna. A központi hatalmak sokkal nagyobb sikert érhettek volna
el, ha a Kárpátok és a Visztula között a krásno—jaslói medencéken keresztül
támadnak. Az oroszok pedig eredményesebben támadhattak volna a Varsó—
Berlin irányába.
Az osztrák—magyar hadvezetésnek az a reménye, hogy csapatai rövid idő
alatt kijutnak a hegységből Galícia dombvidékeire, nem teljesült. Hamarosan
kitűnt, hogy a több mint 20 hadosztály erejű csoportosítás tervszerű mozga
tása a behavazott hegységben harc nélkül is szinte megoldhatatlan feladat.
A csapatok teljesítőképessége igen alacsony volt. Az otroszok bizonyos fokig
kedvezőbb helyzetben voltak. Míg az osztrák—magyar csapatok a Kárpátok
legzordabb, gyéren lakott területén csoportosultak, ahol kezdettől fogva nél
külözniük kellett az elhelyezési lehetőségeket, addig az oroszok a hegység
utakban gazdagabb, járhatóbb, sűrűbben lakott lejtőin csapataikat könnyeb
ben szállásolhatták el és válthatták fel.
A mindkét fél részére sikertelen kárpáti hadművelet, százezrek hiábavaló
feláldozása jelentősen kihatott a szembenálló csapatok erkölcsi-politikai ér
tékére. Mindez érzékenyen érintette a résztvevő csapatok harckészségét,
amelynek újbóli megszilárdításához hosszabb időre volt szükség.
Hasonló eredménnyel zárult a Monarchia balkáni erőinek Szerbia elleni
támadása is. Itt azonban nem az volt a vereség fő oka, hogy a támadó had
műveleteket hegyes terepen indították meg, hanem a főcsapás irányát válasz
tották meg helytelenül.
Szerbiában a főerők alkalmazására elsősorban az észak-déli irányú Morava
völgy jöhetett számításba. A főcsapás irányát azonban nem itt, hanem a
Drina mögül nyugatról keletre határozták meg, így a hegyvonulatok a tá
madási irányra keresztben húzódtak. Emiatt a csapatok arra kényszerültek,
hogy állandóan arcból támadjanak egyik hegyről a másikra. Közben az után
pótlás teljesen lehetetlenné vált. A nehéz járművek a keskeny hegyi utakon
elakadtak és tönkrementek. Mindez arra vezetett, hogy a megindult szerb
ellentámadás a Monarchia kimerült csapatait rövid idő alatt két alkalommal
is visszavonulásra kényszerítette.
Az erdős-hegyes terep sajátosságainak figyelmen kívül hagyása és a fő
irány helytelen megválasztása okozta a román hadsereg súlyos vereségét is
1916 őszén Erdélyben. A határmenti szorosokon át különböző irányokban
támadó erőket a hegység elválasztotta egymástól és ez lehetőséget adott a
központi hatalmak hadvezetésének, hogy az ellenséget részenként semmisítse
meg.
A román erőknek Erdélyből való kiszorítása után a német—osztrák—ma
gyar csapatok támadásba mentek át. Ennek főirányát a főparancsnokság a
brassó—bukaresti irányban határozta meg, azonban Falkenhayn, a 9. Né
met Hadsereg parancsnoka a tömösi és vöröstoronyi szorosok terepszakaszán
vívott nehéz harcok után arra az elhatározásra jutott, hogy alapos előkészü
letek nélkül a Kárpátokon itt áttörni lehetetlen. Ehelyett a Zsil völgyébe
tervezte áthelyezni a főcsapást Tirgu Jiu irányába, ahol a terep igen alkal
mas volt az ellenség megkerülésére. A hegység itt a legkeskenyebb, az átha
tolásra legfeljebb 1—3 napra volt szükség s a támadó már eléri Tirgu Jiunál
a szelídebb dombvidéket. 12 Mint írja, „Erre kilátásteljes hadműveleteket lehe
tett felépíteni. Ha az alatt, amíg az ember az ellenséget a tulajdonképpeni
szoros és hágó-út mentén keményen megtámadja, sikerül gyalogsági támo
gatás mellett oldalt erős lovasságot a hegységen átdobni, akkor nemcsak az
12 Nagy Vilmos: A Románia elleni hadjárat 1916—1917. Budapest, II. köt. 5. o.
4 Hadtörténelmi közlemények
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ezen utakat tartó és az orsovai ellenséges csapatnak kell engednie, hanem ta
lán gondolni lehet az egész román hegyi arcvonal megrendítésére is". 13
A főcsapás kiválasztott iránya lehetővé tette a sikeres támadást. A nehéz
hegyi terepen előretörő csapatok az ellenség ellenállását leküzdve a hadmű
veletek negyedik napjára elérték a síkság szélét és kedvező feltételeket te
remtettek a siker továbbfejlesztéséhez.
Nagymértékben járult hozzá a főcsapás irányának helyes megválasztása
a caporettói áttörés sikeréhez is, amely a hegyes terepen (közép- és magas
hegységben) eredményesen végrehajtott támadó hadműveletek egyik leg
jobb példája. Tanulmányozása napjainkban sem veszített jelentőségéből és
tapasztalatai ma is igen hasznosak.
A hadműveletek színtere Olaszország északkeleti részén volt. Keleti hatá
rán a Juli Alpok északnyugati nyúlványának átlagosan 1400—1600 m magas
hegyei emelkedtek. A hegyvidéket az Adriai-tengerbe ömlő Isonzó szűk völ
gye szelte ketté. A folyó tolmeini kanyarulatától nyugatra kb. 25—30 km
mélységben magas hegytömb emelkedett, legmagasabb csúcsa a Mte Matajur
(1614 m).
A hegység vízben szegény, erdőkkel borított, nehezen járható sziklás te
repe a nyugati irányú előretörést nagyon megnehezítette. Jelentős akadályt
alkotott maga az Isonzó is. Kisebb-nagyobb sziklatömbökkel teli medre, nagy
vízsebessége — 2—6 m/mp — az átkelést erősen megnehezítette. A hegyvi
déket mély szakadékok, lefolyástalan víznyelők, barlangok, sziklamezők ta
golták. Áthatolni rajta csak a völgyek irányába lehetett. A keskeny, átlag
mindössze 3,5 m széles utak éles kanyarulatai és meredek emelkedői (14
—22%) a mozgást jelentősen akadályozták.
A hadművelet eredeti célkitűzése az olaszoknak a Tagliamento mögé való
visszaszorítása volt, azonban a főirányban támadó 14. Német Hadsereg pa
rancsnoka úgy ítélte meg a helyzetet, hogy lehetőség van az olasz erők nagy
részének bekerítésére is. Felismerte, hogy ennek végrehajtása az Isonzótól
nyugatra levő hegytömb gyors birtokbavételétől függ, ezért elhatározta, hogy
a védelmet az Isonzó völgyében töri át, majd a támadást a Natisone—Cosizza
—Erbezzo völgyek irányába továbbfejlesztve a hegy tömböt megkerüli. A had
sereg főcsapását ennek megfelelően a tolmeini hídfőből az Isonzó völgyébe
és az azzal párhuzamos Kolowrat hegység gerincein szándékozott mérni Caporetto—Robic, majd a továbbiakban Cividale, illetve Azzida irányába.
A főcsapás irányának helyes megválasztása lehetővé tette a feladat gyors
és sikeres végrehajtását. Az ellenség harcászati mélységét általában az első
nap végére áttörték és a negyedik nap végére megteremtették az ellenség
bekerítésének feltételeit. Ez azonban a már ismertetett okoknál fogva nem
válhatott teljessé. Az olaszokat így is nagy veszteség érte, a 2. Olasz Hadsereg
szinte teljesen megsemmisült, közel 300 ezer fogoly, 5000 löveg és más egyéb
zsákmány jutott a támadók kezére.
A katonai szakemberek háború előtti nézetei a hegyes körzetekben foly
tatandó hadműveletekről tehát nem voltak kellően megalapozottak. A há
ború gyakorlata bizonyította, hogy ilyen terepen is lehetett eredményes tá
madó hadműveleteket folytatni, a hegység ezt nem akadályozta meg, csupán
lelassíthatta a siker kifejlesztését. A sikertelenséget nem a terep, hanem
elsősorban a felkészületlenség, a főcsapás irányának helytelen megválasz
tása okozta. Fontos tapasztalat volt, hogy ezt ott célszerű kijelölni, ahol a
támadó leghamarabb juthat szabad mozgást biztosító területre, vagy ahol
13 Falkenhayn: Feldzug der 9. Armee gegen die Rumänen und Russen. II. rész, 5. o. (Lásd
Nagy V.: i. m. II. 6. o.)
4*
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a hegység a legkeskenyebb. Ezt láttuk a Zsil völgyi és a caporettói áttörés
nél is, ahol ez a távolság 30, illetve 25 km volt.
A hegyeknek a hadműveletekre gyakorolt döntő befolyásáról vallott né
zetek jelentősen kihatottak a támadás irányának meghatározására is. Általá
nos volt az a felfogás, hogy ha már elkerülhetetlen a hegyes körzetekben
folyó harc, akkor célszerűbb a gerinceken támadni és a magaslatok elfoglalá
sára törekedni, mert birtoklásuk döntően kihat a támadás sikerére. Ügy vél
ték, hogy a hegyes terepen „akié a hegy — azé a győzelem". Mindez a háború
első éveiben erősen rányomta bélyegét a támadás megszervezésére. Az 1915.
évi osztrák—magyar harcászati szabályzat leszögezte: „A harccsoportosítás
nál tekintetbe veendő, hogy a magaslat birtoka a cselekvés szabadságát biz
tosítja és rendszerint döntő is."14
Minden bizonnyal ezek az elvek jelentős módon befolyásolták az első évek
támadó hadműveleteinek terveit kidolgozó és végrehajtó katonai vezetőket.
Láttuk Szerbiában, hogy a völgyeket figyelmen kívül hagyva erőltették az
egyik magaslat elfoglalását a másik után. Ez volt a helyzet a Kárpátokban
is, ahol a sűrű erdős hegyoldalakon a csapatok alig tudtak előrejutni és tö
megrohamokkal akarták az uralgó magaslatokat az ellenség kezéből kira
gadni. Mindez a legtöbb esetben súlyos véráldozattal járt. A támadók nem
egyszer megrekedtek a magaslatok lábánál, illetve a gerinceken ahelyett,
hogy az ellenség magaslati állásait lefogva a völgyek irányában folytatták
volna a támadást.
A katonai irodalomban már a háború alatt megindult és utána is hosszú
ideig folyt a vita arról, hol célszerűbb a támadás: a hegygerinceken keresz
tül, vagy a völgyekben? Jó néhány katonai teoretikus — köztük elsősorban
az osztrák Krauss tábornok — a gerinceken való támadások sikertelenségére
hivatkozva a völgyekben való támadást javasolta.
E nézeteket nagyban alátámasztotta a sikeres caporettói áttörés, ahol
Krauss tábornok — mint a 14. hadsereg első lépcsőjében támadó 1. osztrák
—magyar hadtest parancsnoka —• a támadás irányát nem a gerinceken, ha
nem az akkor még erősen uralkodó felfogással szemben völgyekben jelölte
ki. Az ott támadó csapatok — akkor elképzelhetetlen rövid idő alatt — mé
lyen betörtek az olaszok védelmébe és azt teljesen tarthatatlanná tették.
Krauss — e hadműveletek sikerét elemezve — a háború után Die Ursachen
unserer Niederlage c. munkájában így foglalta össze a völgytámadásról szóló
nézeteit: „A mozgás a támadás eleme. Támadni csak ott lehet, ahol előre lehet
mozogni. Minél jobban, gyorsabban és meglepően törhetünk előre, annál jobb
a hely a támadásra. Minél korlátozottabb a mozgás lehetősége, annál hátrá
nyosabbak a viszonyok a támadásra. Legrosszabbak a hegyeken, ahol a moz
gás keskeny sávra korlátozódik, a támadás nehéz, már kis, de határozott el
lenséges osztag is feltartóztathatja . . . A támadó legjobb feltételei tehát a
völgyekben találhatók. Minél szélesebbek azok, annál jobb". 15
Valóban, a támadást illetően a völgy számos előnnyel rendelkezik, könynyebb a mozgás, nagyobb erőt, több eszközt lehet alkalmazni. A hegygerin
ceken való támadáskor az erők összpontosítására, a technika hatásos alkal
mazására, a gyors előretörésre sokkal kedvezőtlenebbek a feltételek. Mégsem
lehet teljes mértékben a magaslatok szerepét figyelmen kívül hagyni. Az
uralgó magaslatokon elhelyezett tűzfegyverek előnyben vannak a völgyben
támadóval szemben, és a támadás csak akkor lehet sikeres, ha a magaslato
kon levő fegyvereket sikerül elhallgattatni, illetve az ott levő ellenséges erő
ket megsemmisíteni.
14 Gyalogsági Harcászati Szabályzat, 1915. év. 721. pont.
15 Alfred Krauss: Die Ursachen unserer Niederlage. München, Lehmann Vlg. 1923. 102. o.
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Nem lehet tehát teljes mértékben elfogadni a völgyben való támadásról
szóló nézeteket, még akkor sem, ha néhány sikeres hadművelet azok igazát
látszik is bizonyítani. Az említett caporettói hadműveletnél a széles völgye
ket (flitschi medence) kísérő hegyek néhol olyan távolságra voltak, hogy a
rajtuk elhelyezett fegyverek kevésbé éreztették hatásukat a völgyben előre
törő támadóval szemben, Egyébként Caporettónál nemcsak a völgyekben
támadtak a csapatok, hanem szoros együttműködésben a gerinceken is. Néhol
a völgyekben előretörő egységek kényszerítették az ellenséget a magaslatok
feladására, máshol a magaslatokon támadók nyitották meg a völgyeket. Az
első napon pl. a hegyeken keresztül támadók csak kb. 4 km mély előretörést
értek el a magaslatokon levő olasz támaszpontok 'ellenállása miatt. Ugyan
akkor Flitschnél a völgyben mintegy 20 km-t haladtak előre a csapatok, és
az arra kényszerítette a hegyeken levő olaszokat, hogy visszavonuljanak.
Ahol ez nem történt meg, a védők menthetetlenül megsemmisültek, vagy
fogságba estek — mint a Rombon hegyen (2208 m) levő olasz csoport. Ezzel
szemben a Natisone völgyben való előretörést Azzida irányába a Stol (1658
m), a Mte Mia (1188 m) és a Mte Matajur (1641 m) elfoglalása tette lehetővé.
A völgyben való támadás egyedül célravezető voltát egyébként a további
események nem támasztották alá. A 1. hadtest a Tagliamento átlépése után a
Brenta, illetve a Piave felső folyásánál támadott a Mte Grappa hegytömb
birtokbavételéért. Az erők öthatod -része a völgyekben, egyhatoda pedig a
gerincen tört előre.
A szűk, U alakú völgyeket a szívósan védekező ellenség teljes egészében
kereszttűz alatt tartotta, amely megállította a támadókat. Csak a kétoldalt
levő magaslatok elfoglalásával lehetett volna a völgyekben utat nyitni. A ge
rinceken támadó csoport előrejutott majdnem a Mte Grappáig, azonban ereje
erre a feladatra nem volt elegendő. Ha több erő támad a gerinceken, és nem
akartak volna a főerőkkel mindenáron a völgyekben támadni, az olasz véde
lem kulcspontjának birtokbavétele minden bizonnyal sikerül.
Mindezekből levonhatjuk a következtetést: sohasem a terep elfoglalása a
cél, hanem az ellenség megsemmisítése akár a völgyben, akár a magaslato
kon. Az irány mindig a helyzettől függ és ott célszerű támadni, ahol az el
lenség a legkevésbé várja, ahol megsemmisítése a legvalószínűbb és legbiz
tosabb.
*
Az első világháborúban még nem határozták meg részletesen a hegyes
körzetekben folyó tevékenységnek megfelelő támadó harcfeladatok tartal
mát és lehetséges mélységét. A szabályzatok a hegyes körzetekben vívott
harotevékenységgel kapcsolatban elsősorban a terep különféle befolyását
emelték ki, a harc megszervezésének, megvívásának problémáit csak általá
nosan érintették.
A háború .követelménye — különösen annak második felétől — szükségessé
tette ugyan, hogy a támadó csapatok feladatát közelebbi és távolabbi fel
adatra osszák, de ezeket a kidolgozott elvek hiányában igen sokféleképpen
határozták meg. Méreteik eltérőek voltak egymástól és nem különböztek
lényegesen a sík terepen végrehajtandó feladatok méreteitől.
Az ezredek általában az első, esetleg a második állás birtokbavételét kap
ták feladatul 3—6 km mélységben, de meghatározhatták az objektum
(hágó, uralgó magaslat, útesomópont) elfoglalását is. A doberdói fennsíkért
folyó küzdelemben a támadó olaszok pl. nem a fő közlekedési utak, útcsomópontok, hanem az uralgó magaslatok elfoglalására törekedtek. Az ezredek
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feladatát legtöbbször nein, vagy csak ritkán osztották fel közelebbi és távo
labbi feladatra.
A hadosztályok közelebbi feladata az első és második állás elfoglalása
volt, kb. 3—-5 km, további feladata pedig az első védőöv birtokbavétele — ál
talában 6—10 km mélységig. A Zsil völgyi áttörésnél pl. a 9. Német Hadsereg
főirányában támadó LIV. hdt. első lépcső hadosztályai kb. 6 km mélységig
kaptak további feladatot. A caporettói hadműveletnél a hadosztályok köze
lebbi feladata 4—5, a további 10 km-ig terjedt.
A hadtestek közelebbi feladatul az első védőöv áttörését kapták mintegy
5—10 km mélységben, míg további feladatukat rendszerint a második védőöv
(HDS védőöv) elfoglalása és a siker továbbfejlesztése képezte, 20—30 km
mélységig.
A caporettói hadműveletnél pl. a főcsapás irányában támadó hadtes
tek közelebbi feladatként 6 km szélességben áttörték az első állást, majd
birtokba vették az első védőövet. A továbbiakban egymással együttműködve
a völgyek irányában támadtak a 2. védőöv elfoglalásáért.
A támadás üteme általában ritkán haladta meg a napi 5—6 km-t. A leg
jobb eredményt a caporettói áttörésnél érték el a támadó csapatok, ahol az
ütem napi 10 km volt.
A védelem harcászati mélysége áttörésének üteme a háború alatt csak
kis mértékben növekedett. A gorlicei áttörésnél pl. a támadó csapatok az
első napon átlag 4—5, a Zsil völgyében 5—6, Caporettónál 8—10 (egyes he
lyeken 10—15) km mélységbe jutottak ki és törték át a harcászati mély
séget. A siker továbbfejlesztésének üteme szintén nagyon lassan növekedett.
A Szurmay hadműveleti csoport pl. 1915 januárjában a Kárpátokban napi
2—3 km, de legfeljebb „6000 lépés" 36 (4,5 km) ütemben tört előre. A gor
licei áttöréskor az alacsony- és középhegység jellegű terepen a csapatok a
negyedik nap végére törték át a védelem teljes mélységét és jutottak ki
20—25 'km mélységbe. Valamivel jobb volt az eredmény 1916 őszén a Tirgu
Jiu irányába végrehajtott áttöréskor, ahol a negyedik napon szintén 20—25
km-re jutottak ki, de figyelembe kell venni itt a Déli Kárpátok nehezebben
járható közép- és helyenként magashegység jellegű terepét. A caporettói
áttöréskor már a harmadik napon sikerült a védelem teljes mélységének
áttörése és a kb. 25—30 (tehát átlagosan a napi 8—10) km mély előretörés.
Igen figyelemre méltó azonban, hogy a hegyekben végrehajtott támadás
hoz viszonyítva a síkságon támadó csapatok üteme sem tért el ettől jelen
tősen. Sőt, a hegyekben több esetben gyorsabb vagy ugyanolyan ütemben
jutottak előbbre a támadók, mint a sík terepen annak ellenére, hogy a hegy
ségben a védelem szempontjából kedvezőbb lehetőségek adódhattak. A capo
rettói áttörés után a velencei síkságon pl. az ütem nem növekedett, de vál
tozatlan maradt a román előretörés üteme is az erdélyi medencében, pedig
az útviszonyok kedvezőbbek voltak mint a hegyekben.
Ennek egyik oka — mint az elmondottakból kitűnt — a hegyekben el
akadt tartalékok, tüzérség és hadtáp lemaradása volt, amelyek nélkül a ked
vező terep ellenére sem tudták a támadás ütemét fokozni. A másik okot a
technikai feltételekben, a védelem tűzereje lehetőségeinek korlátozottságá
ban kell keresnünk.
A védelem tűzerejének gerince az első világháborúban a tüzérség mellett
a géppuska volt, amely — sík vagy közepesen átszeldelt terepen — leg
többször hézagmentesen le tudta zárni az előretörő ellenség útját. A tüzér
ségi előkészítés után egy-egy épen maradt géppuska megállíthatta, vagy
jelentősen lassíthatta a támadó gyalogság előretörését. Ezen a helyzeten
;

16 szurmaSf altábornagy jelentéséből, 1915. jan. (A világháború... VIII. köt. 82. o.)
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Arcból mért sikertelen csapások. A 7. isonzói csata

csak a harckocsik megjelenése változtatott, elsősorban a háború utolsó
éveiben.
A hegyekben azonban más volt a helyzet. A géppuska és a puska is csak
hosszú völgyek, kopár oldalak, nyílt gerincek pásztázásakor jöhetett tekin
tetbe. A terep hézagnélküli lezárása még a tüzérség kiegészítő tüzével sem
volt lehetséges. A sok be nem látható holttér meredek röppályájú fegy
vereket, elsősorban aknavetőket követelt, ilyenek azoniban a háború befejező
szakaszától eltekintve nem álltak kellő számban a védelem rendelkezésére.
A támadók tehát — különösen a megkerülő csoportok (mai terminológiával
osztagok) nem egy esetben akadálytalanul jutották a védelem közvetlen
közelébe, sőt sokszor a szárnyaira és hátába is. Ez az ellenséget gyors vissza
vonulásra bírta, és lehetővé tette a gyorsabb ütemű támadást a terepnehéz
ségek ellenére is.
A hegységben folyó támadás sikerét tehát a különböző manőverek széles
körű alkalmazása megkönnyítette. Ott, ahol ez hiányzott, a siker is elmaradt.
Az olasz hadsereg pl. a döberdói támadó hadműveleteknél szinte egyáltalán
nem alkalmazott manővert. A terep kisebb — zászlóalj, ezred erejű — ön
álló harcra is képes osztagok alkalmazását tette volna szükségessé, ehelyett
azonban az olasz gyalogság sűrű oszlopokban és hullám-harcrendben rohanta
meg a védelem peremvonalát. Mindez hatalmas veszteséggel és igen kevés
eredménnyel járt. Ahol viszont a támadók bátran manővereztek, a siker
nem maradt el. A Kárpátokban folyó harcokban a manőverező orosz csa
patok igen sokszor hozták kellemetlen helyzetbe ellenfeleiket. Az uzsoki
hágóért 1914 december végén vívott küzdelemben pl. az oroszok részben
arcból, részben Butla és Beniwa irányából átkarolták a hágót védő RónaiHorváth altábornagy csoportját és visszavonulásra kényszerítették. Eközben
történt, hogy egy orosz megkerülő osztag észrevétlenül a csoport hátába
jutott és a visszavonulókon tűzzel rajtaütött. A meglepetés olyan sikeres
volt, hogy a csapatok felbomlottak.17 Az oroszok később is éltek ezzel. Leg
inkább a sötétség beállta után, vagy virradat előtt végrehajtott rajtaütéseik
voltak a legsikeresebbek. Nem egy osztrák—magyar parancsnokság jelentése
említi, hogy csapataik, ha nappal ki is tartottak, a sötétségben annál nehe
zebb volt kézben tartani őket. „Néhány puskalövés, vagy hirtelen lárma
az oldalban (tehát a szárnyakon — Sz. L.) számos esetben elegendő volt,
hogy a csapatok a bekerítéstől és a fogságba jutástól való félelmükben meg
futamodjanak". 18 Meg kell azonban említeni, hogy ez nemcsak az osztrák—
magyar csapatokra volt jellemző, hanem más 'hadseregekre is.
Sikeres manővert hajtott végre 1916 szeptember végén Erdélyben a meg
erősített hegyi hadosztály erejű német Alpenkorps. A 9. Német Hadsereg
vezetése a Nagyszebennél levő román csoportosítás megsemmisítésére há
rom hadosztály erővel arcból tervezett csapást, amíg az Alpenkorpsnak
a szebeni havasokon át a vöröstoronyi szoros irányába kellett előretörni és
a szorost — a szeptember 26-ra kitűzött támadás kezdetéig a román csopor
tosítás hátában lezárni.
A hat zászlóalj és öt hegyi üteg erejű csoport szeptember 22-én indult.
A rendkívül nehéz terepen, 1700—2000 m magas hegyeken át, szűk ösvé
nyeken végrehajtott előretörés a legnagyobb pontossággal folyt lé. A csa
patok szeptember 26-án elfoglalták és lezárták a szorost. Az AÍpenkorps vá
ratlan megjelenésével az ellenség nagyszebeni csoportosításának összekötte
tése teljesen megszakadt és az ennek helyreállítására tett román intézke
dések a németek szilárd ellenállásán meghiúsultak.
17 A v i l á g h á b o r ú . . . VII. k ö t . 547. o.
18 A v i l á g h á b o r ú . . . VTH. k ö t . 121. o.
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Manőver az ellenség hátába. Nagyszeben, 1916. szeptember

Közben az arcból manőverező csapatok sikeres támadása következtében az
ellenség megkezdte visszavonulását a szoros irányába. Elsőnek a hátsó tar
talékok érték el a szorost. A gyanútlanul menetelő román oszlopok a várat
lan puska-, géppuska és tüzérségi tűzben felbomlottak és szinte teljesen
megsemmisültek. Hasonló sorsra jutottak a román csoportosítás főerői is,
nagy részük elesett, csak kevesen jutottak fogságba, vagy menekültek vissza
— néhány lezáratlan hegyi ösvényen — Havasalföld felé.
A sikeres manőverek sorozatát hajtották végre a központi hatalmak hegyi
támadásban már tapasztalatokat szerzett csapatai a caporettói áttörés idején.
A műszakiakkal és hegyi tüzérséggel megerősített zászlóalj, ezred erejű cso
portok állandóan átkarolták az olasz támpontokat és az ellenséget részekre
darabolták. Ha valamelyik csoport erős ellenállásra talált, igyekezett oldalra
kitérni és az ellenséget oldalról, vagy hátulról mért csapással megsemmi
síteni. 19
Ilyen eljárás mellett természetesen nem lehetett szó a kijelölt támadási
sávok betartásáról. Az itteni harctevékenység azonban mégsem jellemző a
háború gyakorlatára. A helyzet inkább az volt, hogy a vezetés — sokszor
túlságosan is mereven — ragaszkodott a megállapított sávokhoz és azokat
még indokolt esetben sem változtatta meg. A sáv szélessége a hegyebben
lényegében olyan volt, mint más terepen. A hadtestek általában 15—30, a
hadosztályok 1,5—3 km széles sávot kaptak.
A hadtestek és hadosztályok harcrendje általában egy-két lépcsős, míg az
ezredeké — a helyzettől függően — egy-három lépcsős volt. Külön összfegyvernemi tartalékot rendszerint nem képeztek.
1915 januárjában pl. a 3. Osztrák—Magyar Hadsereg VII. hadteste egy
lépcsős harcrendben indította meg a támadást. Az első lépcső hadosztályai
nak — köztük a 20. honvéd hadosztálynak — harcrendje kétlépcsős volt.
A 20. hadosztály két gyalogezredből — 6 üteg támogatásával — csapásmérő,
egy gyalogezredből lekötő csoportosítást hozott létre. Második lépcsőben egy
ezred volt.
A 3. hadsereg kötelékében támadó kb. hadtest erejű Szurmay-csoport
harcrendje egylépcsős volt erős tartalékkal. A csoport két dandárból arcból
támadó, egy-egy dandárból a szárnyakon megkerülő osztagokat alakított. 20
A caporettói áttörésnél az 1. osztrák—magyar hadtest áttörési szakaszán
támadó 22. gyaloghadosztály háromlépcsős harcrendben támadott. 21
*
Az első világháború erdős-hegyes terepen folytatott hadműveleteiben a
fegyvernemek közül a lovasság csak igen kevés alkalommal, míg a harc
kocsik egyáltalán nem kerültek alkalmazásra. A repülők ritkán támogatták
közvetlenül a földi erők harcát, tevékenységük elsősorban a felderítésre és
esetleg a saját csapatok oltalmazására irányult.
A hegyes körzetekben folyó harcban a gyalogság mellett csak a tüzérség
nek voit jelentős szerepe, de itteni alkalmazásának elvi, gyakorlati kérdéseit
nem vizsgáltaik kellő figyelemmel.
A háborúban résztvevő országok hadvezetése- mozgó, manőverező jellegű
hadműveletekre készült fel, ahol a nyílt élőerő elleni harcnak döntő jelen19 Lásd ehhez többek között Segato: L'Italia nella Guérira Mondiale. Milano, 1927. I. köt.;
Krauss: Das Wunder von Karfreiit. Berlin, 1937.; Rommel: Infanterie greift an Potsdam,
1937.; Grelner: Az 1917. évi karfreiti áttörés. Magyar Katonai Szemle, 1932. évi 11. sz., vala
mint Krafft von Dellmensingen idézett munkáját.
20 A világháború
Vin. köt. 102., illetve 80. o.
21 Krafft v. Dellmensingen: i. m. részletes térképmelléklete
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tőséget szántak. Ennek megfelelő volt a hadseregek fegyverzete. A tüzérség
is elsősorban ágyúkkal rendelkezett, amelyek lapos röppályája ennek a fel
adatnak a legjobban megfelelt. Amikor az állásháború kialakult, meredek
röppályájú lövegek hiányában a tüzérség egyre nehezebben tudta feladatát
megoldani. Ezért növekedett szinte ugrásszerűen a háború második évének
végétől a tarackok száma.
Ez a helyzet a hegyes körzetekben folyó támadó hadműveletekben foko
zottabban éreztette hatását. Az itteni harctevékenység még inkább követelte
a meredek röppályájú lövegeket (tarackokat, aknavetőket). Nehezítette a
helyzetet még az is, hogy a lövegeknek szétszedhetőknek és könnyen szállíthatóknak kellett lenni, ilyenek azonban csak kevés számban álltak rendel
kezésre. A háború előtti elvek a hegyes terepen folyó tevékenységet első
sorban a hegyi csapatok feladatának tekintették és speciális hegyi lövegek
kel csak ezek rendelkeztek. A lövegek is jórészt hegyi ágyúk voltak, hegyi
tarack kevés volt.
A hiányosságok már az első hadműveletekben kiütköztek. A Monarchia
Szerbia elleni támadó hadműveleteinél a tüzérség csak igen minimális mér
tékben tudta a gyalogság tevékenységét támogatni. A tábori lövegeknek nem
sok hasznát vették. A rossz útviszonyok miatt rendszerint lemaradtak, vagy
ha sikerült is előrevonásuk, a zömmel ágyúkból álló tüzérség nem sokat
segített a gyalogság helyzetén, amely magára hagyatva, súlyos veszteséggel
volt kénytelen a kíméletlenül erőszakolt rohamokat végrehajtani. Pl. a XIII.
hadtest kötelékében támadó 42. hadosztály parancsnoka már röviddel a had
műveletek megindulása után kénytelen volt jelenteni, hogy a nagy veszte
ségek miatt a támadást beszüntette. Ennek oka — mint írja — „Csak lapos
röppályájú lövegeim vannak." 22
A helyzet a továbbiakban sem javult. Egy héttel később a hadosztály
parancsnok ezeket jelentette: „A tábori tüzérség a hegyekben csak teher,
nem erősítés, inkább gyengítés volt. . .. Nincs elegendő hegyi tarackunk.
Két ilyen hegyi tarackos ütegért szívesen odaadnék két tábori ágyús vagy
tarackos ezredet is". 23
Nem sokkal volt jobb a helyzet a többi magasabbegységnél sem. A 6. had
sereg XV. és XVI. hadtesteiben egyesített hegyi csapatainak tüzérsége sem
felelt meg a követelményeknek. A hegyi lövegek mozgatása könnyebb volt
ugyan, de a hegyi ágyúk lőtulajdonságai itt is kedvezőtlenül éreztették ha
tásukat.
Mindezek azt bizonyították, hogy a meredek röppályájú, mozgékony tűz
eszközök jelentősége fokozottan megnövekedett. A Monarchia hadvezetése
azonban a helyzeten nem tudott gyökeresen változtatni. A katonai vezetők
mereven ragaszkodtak elképzeléseikhez — és ez eredmény nélküli súlyos
veszteségekhez vezetett. A Kárpátokban folyó hadműveletekben is a leg
nagyobb nehézséget a tüzérség korlátozott tűzlehetőségei jelentették. Hegyi
tüzérség pedig — bár már rendelkezésre álltak az ilyen irányú kellemetlen
szerbiai tapasztalatok — mindig kevés volt. A VII. hadtest pl. hegyi üteggel
egyáltalán nem rendelkezett, 21 ütege közül 16 tábori ágyús üteg volt, ame
lyeknek lapos röppályájú tüze a hegyes terepen kevésbé érvényesült. 24 Ilyen
körülmények között sikeres tevékenységről alig lehetett szó.
A gorlicei támadó hadművelet döntően bizonyította a meredek röppályájú
tűzeszközök szükségességét. Míg az ilyen fegyverekkel gyengén ellátott oszt
rák—magyar seregtestek csak lassan és súlyos veszteséggel haladtak előre,
22 A vüágháború . . . IV. köt. 233. o.
23 u o . 347. o.
24 A v i l á g h á b o r ú . . . VIII. k ö t . 348. o.
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addig az elegendő számú tarackkal, aknavetővel rendelkező német magasabbegységek gyors sikereket arattak.
A 4. Oszták—Magyar Hadsereg XIV. hadtestének pl. 104 könnyű, 44 kö
zepes és nehéz lövege volt, de ebből csak 3 db volt korszerű 150 mm és egy
305 mm-es tarack, illetve mozsár. Aknavetői egyáltalán nem voltak. Ahogy
a háború utáni hivatalos mű megjegyzi: .,Kellő tüzérségi hatás hiányában
a gyalogság áldozatkészségének kellett itt az ellenállásit letörnie". 25 Emiatt
a hadtest első lépcsői kb. 7 5 % K ) S veszteséget szenvedtek. A szomszédos né
met 11. hadsereg hadtesteinek vesztesége ezzel szemben csak 12—13% volt.
„A nehéz és meredek röppályájú lövedékek becsapódási helyeinek közelé
ben megdermedt a védelem". 26
A tapasztalatokat figyelembe véve a Zsilvölgyi és különösen a caporettói
áttörésnél már nagy számiban alkalmaztak aknavetőket, tarackokat, illetve
hegyi tarackokat. Caporettónál pl. a hadosztály tüzércsoportokat tarackokból
és aknavetőkből képezték és a mélységben vívott harc időszakára a had
osztályoknak kísérő tüzérségként egy-egy hatüteges hegyi tüzérezredet (16
hegyi ágyú, 8 hegyi tarack) rendeltek alá.
*
A hegyi csapatok személyi állományát elsősorban a hegyvidéki terüle
tekről biztosították olyan hadkötelesekből, akik polgári foglalkozásuk foly
tán is hozzászoktak az ottani viszonyokhoz. Általános volt az a felfogás,
hogy a hegyes körzetekben folyó harcban csak a hegyi csapatokat lehet
egyedül teljes értékűeknek tekinteni.
Ez a nézet is rövid idő alatt gyökeres revízióra szorult. A hegyes körze
tekben kibontakozó nagyméretű hadműveletekhez a hegyi csapatok száma
kevésnek bizonyult és a szembenálló felek arra kényszerültek, hogy az ilyen
terepen folyó tevékenységre fel nem készített csapatokat is igénybe vegyék.
Kezdetben ez igen súlyos helyzetet teremtett. A háború kezdetén Szerbiá
ban pl. az 5. Osztrák—Magyar Hadsereg mindössze egy hegyi dandárral
rendelkezett, négy és fél gyaloghadosztályának hegyi felszerelése egyáltalán
nem volt. A 6. hadsereg ugyan zömében hegyi csapatokból állott, ezek azon
ban a legtöbbször erejüket meghaladó feladatok következtében súlyos vesz
teséget szenvedtek. Emiatt a legnagyobb erőfeszítést követelő kárpáti had
műveletekben — ahol nagy szükség lett volna hegyi csapatokra — a Monar
chia hadvezetésének ilyenek már alig álltak rendelkezésére. Természetesen
ehhez hozzájárult az Olaszországgal akkor már erősen feszült viszony is, ami
a Monarchia hegyi csapatait nagyrészt az olasz határon kötötte le.
A Kárpátokban ezért arra kényszerült a hadvezetés, hogy gyaloghad
osztályokat alkalmazzon közép- és magashegyi viszonyok között. A tapasz
talat az volt, hogy kezdeti nehézségek után ezeket is használni lehetett.
A Monarchiának négy egészen és négy részben hegyvidéki területről ki
egészülő hadteste volt, de ezek közül csak három (III., V., VI.). volt a Kár
pátokban és közülük is csak egy (az V.) került a főirányban alkalmazásra.
A sík, illetve alföldi vidékekről kiegészülő egységek az előttük teljesen ide
gen terepen és éghajlati viszonyok között is jól beváltak. Jó példája ennek
a 20. honvéd gyaloghadosztály háború alatti szereplése. A hadosztály ezredei
(1., 3., 4., 17. honvéd gyalogezred) Budapestről, az Alföldről (Hajdú, Bihar
megye), illetve a Dunántúlról (Veszprém és Fejér megye) egészültek ki.
25 A v i l á g h á b o r ú . . . IX. köt. 93—94. o.
26 U o . 135. o .
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A hadosztály a VII. hadtest kötelékében 1914 késő őszétől a Kárpátokba,
majd 1915 júniusában az olasz hadszíntérre került és itt harcolt kevés
megszakítással a háború végéig, legtöbbször erdős-hegyes (karsztos) terepen.
De ugyanez elmondható magáról a VII. hadtestről is, hiszen ennek többi
hadosztályai is zömükben az Alföldről kapták a személyi állomány kiegé
szítését. A közös hadseregbeli csapatokkal szemben a gyengébb szervezésű,
teljesen szokatlan terepen alkalmazott honvéd csapatokat természetesen
nem lehetett mindjárt kezdettől fogva egyforma mértékkel mérni, de rövi
desen — a tapasztalatok hasznosítása után — ugyanolyan értékűekké váltak.
NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS
A katonai teoretikusok háború előtti nézeteivel ellentétben a háború alatt
a hegyes körzetekben is nagykiterjedésű, hosszantartó küzdelem folyt. Be
bizonyosodott, hogy az a felfogás, amely az itteni támadó tevékenységet
célszerűtlennek tartotta, nem volt kellően megalapozott. A sikeres támadó
hadműveletek bizonyították be, hogy hegyes terepen is a támadást ott és
akkor lehetett végrehajtani, ahol a cél érdekében legjobban megfelelt és a
védelmet a legkönnyebben áttörhették. A támadó a legtöbb esetben meg
találta a védelem gyenge pontjait annak ellenére, hogy a védő igyekezett
a legnagyobb mértékben kihasználni a terep előnyeit. Az erdős-hegyes tere
pen összefüggő védelmet nem lehetett kiépíteni. Miután a terep a védő ré
szére is korlátozta a szabad manőverezés lehetőségeit, a védelem arra kény
szerült, hogy erői és eszközei legnagyobb részét az első védőövben, tartalé
kait pedig a várható irányok szerint megosztva helyezze el. Mindez sok
esetben lehetőséget adott a támadónak, hogy a védő erőit részenként sem
misítse meg. (Pl. Caporettónál.) Ehhez még hozzájárult az, hogy a hegyes
körzetekben fokozottabban hatott a védőre a visszavonulás útjának elvágá
sától való félelem. Ezért, ha a — gyakran gyengébb erejű — megkerülő
osztagoknak sikerült a szárnyakra vagy a védő hátába jutni, az ellenállás
gyorsan megtört.
A háborúban alkalmazott támadó eljárás nem minden esetben felelt meg
a követelményeknek. A vezetés, különösen a háború első éveiben — hason
lóan a más arcvonalakhoz — a hegyekben is az összefüggő, hézagmentes
támadó alakzatot követelte, még akkor is, amikor az célszerűtlen volt. A há
ború bizonyította, hogy a kisebb — zászlóalj, ezred erejű osztagok alkal
mazása jobban biztosította a sikert. Ahol nem így történt — mint pl. az
olaszok doberdói támadó hadműveleteinél —, a támadás gyakran meghiúsult.
Jelentős szerepet játszott a csapatok rejtett mozgása is. Erre a terep mind
két félnek jó lehetőséget adott, azonban a védőnek a magaslatokon levő
és a figyelést nagyban elősegítő helyzete ellenére, a támadó a legtöbb eset
ben észrevétlen tudott maradni a támadás kezdetéig.
A sűrű erdőkkel borított, átszeldelt terep a felderítést nagyon megnehe
zítette. A korlátozott földi figyelési lehetőségek miatt fokozódott a légi fel
derítés jelentősége, de a technikai eszközök fogyatékossága miatt ez nem
volt mindig olyan sikeres, mint pl. a caporettói áttörésnél. Itt a német re
pülőknek sikerült az olasz védelem harcászati mélységét felderíteni. A fel
derítés fő formája azonban erdős-hegyes terepen az egész háború alatt a
kis erőkkel végrehajtott vállalkozás, esetleg harcfelderítés, illetve kis mély
ségben felderítő osztagok alkalmazása volt.
A csapatok vezetése az áttekinthetetlen terepen a kis teljesítményű hír
adó eszközök miatt igen nehézkes volt. Vezetékes összeköttetést elsősorban
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csak a völgyek mentén lehetett kiépíteni, ezért továbbra is jelentős volt
a gyalogos, illetve lovas hírvivők alkalmazása. A csapatok vezetése igen
gyakran megszakadt, a parancsnokok a helyzetet sokszor csak hiányosan
ismerték és a helyzet változásairól késve értesülték. A gorhcei áttörésnél
pl. a X. német hadtest vezetékes összeköttetésének kiépítése 12 órát igé
nyelt. A hadtestparancsnok a hajnalban induló támadás után egész délelőtt
nem ismerte hadosztályainak helyzetét. Ugyanezt elmondhatjuk a caporettói áttörésnél az 1. és 2. Osztrák—Magyar Hadsereg vezetéséről is. A ro
mán hadsereg erdélyi vereségének is az volt az egyik oka, hogy a több
részre oszlott, egymástól elszigetelt és együttműködni nem tudó csoporto
sítások lehetőséget adtak részenkénti megsemmisítésükre.
Nagy fontosságú feladat hárult a hegyes körzetekben vívott harcokban a
tüzérségre, mely a háború előtt erre nem volt kellően felkészülve. A tüzérség
példája bizonyítja talán legjobban, hogy a várható hegyi tevékenységre
már a békeidőszakban kell alaposan felkészülni, mind a kiképzést, mind a
technikát tekintve. A hegyi harcok jelentős követelménye a tűzerő mellett
a tüzérség mozgékonysága volt. A nehézkes fogatolt lövegek legtöbbször
csak az utak mentén, vagy azok közelében foglalhattak tüzelőállást és a
gyalogságot a nehéz útviszonyok miatt nem tudták követni. Erre csak a hegyi
tüzérség volt képes, azonban tűzhatása nem volt elegendő. Szükség lett
volna a hegyi lövegek tüzének nagyfokú kiegészítésére, de a tábori tüzérség
ágyúi erre nem voltak alkalmasak. A megfelelő számú speciális hegyi és
ezen belül is a mind több meredek röppályájú löveg megléte tehát első
rendű követelménnyé vált a háború alatt. A sikeres tevékenység egyik leg
nagyobb akadálya sok esetben ezek jelentős hiánya volt.
Ehhez szorosan kapcsolódik a gyalogságnak meredek röppályájú tűzeszközökkei — elsősorban aknavetőkkel — való ellátása is. Az első világ
háborúban a támadó gyalogság ezt a fegyvert — különösen a háború ele
jén — nélkülözni volt kénytelen. Ez, mint a tapasztalatok bizonyították,
meg is látszott az eredményeken.
Különösen élesen vetődött fel a csapatok hegyi hadműveletre való alkal
massá tételének kérdése. A háború előtti nézet — amely a hegyeken való
tevékenységet kizárólag a hegyi csapatok feladatának tekintette — csak
hamar tarthatatlanná vált. Az események bizonyították, hogy hegyes kör
zetekben más csapatok is tudtak tevékenykedni.
A siker természetesen attól függött, mennyire tudták elsajátítani az ezzel
kapcsolatos ismereteket, és milyen fokon feleltek meg a követelményeknek.
A háború egyik legfontosabb tapasztalata volt, hogy a hegyes körzetekben,
elsősorban középhegységben folyó harctevékenységhez nem kellenek külön
leges hegyi csapatok, helyesebb, ha ezek csak a magashegyi zónában kerül
nek alkalmazásra. Nem volt akkora jelentősége a személyi állomány hegy
vidékről való kiegészítésének sem, mint ahogyan azt a katonai vezetők fel
tételezték. A háború bizonyította, hogy alföldi vidékekről kiegészülő csa
patok is jól voltak alkalmazhatók a megfelelő hegyi tapasztalatok elsajátí
tása után. Végeredményben arra sem volt mindig szükség, hogy a magasabb
egység teljes állományát felkészítsék a hegyes terepen való alkalmazásra.
Több esetben elegendő volt, hogy a hadtesteknek csak egyes zászlóaljait,
esetleg egy dandárát képezzék ki rövid idő alatt és lássanak el megfelelő
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felszereléssel. Előfordult, hogy hadtesteket (néha hadosztályt is) hegyi csa
patokkal (hegyi dandárral) erősítettek meg a feladat tartamára. Ilyen eset
ben ezeket rendszerint a megkerülő osztagokban alkalmazták, míg a többiek
a völgyekben, vagy könnyebben járható irányokban támadtak.
ЛАСЛО САБО:
И З О П Ы Т А Н А С Т У П А Т Е Л Ь Н Ы Х В О Е Н Н Ы Х О П Е Р А Ц И Й ПО Л Е С И С Т О Г О Р И С Т О Й М Е С Т Н О С Т И ВО ВРЕМЯ П Е Р В О Й М И Р О В О Й ВОЙНЫ
Резюме
Если проанализируем события войн в эпохах, предшествовавших эпохе механизиро
ванного труда можно видеть, что гористые районы всегда оказывались такими прегра
дами, которые армии старались обходить как непригодную для военных действий мест
ность. Этот принцип отражался в уставах, определявших условия ведения боя, этим
принципом руководствовались различные теоретики военного дела.
Можно ли вообще или является ли целесообразным вести наступательные действия
в условиях гористой местности? Какие представления возникли об этом до первой
мировой войны и какие выводы можно сделать из событий? Статья старается отве
тить на эти вопросы. Приводит примеры, подтверждающие факт, что взгляды, преуве
личивающие значение трудности местности не оправдались на практике ведения боя
то-есть оказалось, что гористая местность лишь замедляет военное действие, однако
не препятствует успешному завершению наступательной операции. Причиной неудач
ного боя явились не трудности гористой местности, а неподготовленность и непра
вильная оценка условий местности.
Статья анализирует вопросы организации военных действий в условиях гористой
местности во время первой мировой войны и приводит сравнение отдельных военных
операций исходя из опыта самых операций. Анализируя факторы успеха военных дей
ствий показывает развитие принципов ведения боя в условиях гористой местности,
сделает выводы относительно выбора направления главного удара и выполнения раз
личных манёвров. Исследует факторы, влияющие на глубину и на темп военных опе
раций. Приводит примеры, через которые ознакамливает со взглядами, касающимися
организации, оснащения и применения горных отрядов, показывает их роль в насту
пательных военных операциях в условиях гористой местности во время первой миро
вой войны.
LÄSZLÖ SZABO:
AUS DEN ERFAHRUNGEN DER ANGRIFFSOPERATIONEN DES ERSTEN
WELTKRIEGES AUF WALDIG-GEBIRGIGEM GELÄNDE
Resümee
Wenn wir die Ereignisse jener Kriege betnachten, die dem Zeitabschnitt der
mechanisierten Kriege vorausging, so können wir feststellen, dass die gebirgigen
Gebiete immer ein Hinderniss bedeuteten, das die Heere, als zu Operationen
ungeeignetes Gelände, vermieden. Diese Auffassung spiegelte sich in den Prinzipien, die die Regel des Kampfes festsetzten, zu dem bekannten sich die verschiedensten militärischen Theoretiker.
Kann man, bzw. ist es zweckmässig in gebirgigen Kreisen offensive Tätigkeiten
zu führen? Welche Vorstellungen hatte man darüber vor dem ersten Weltkriege
und welche Erfahrungen sind aus den Ereignissen zu ziehen? Die Studie versucht
es auf diese Fragen Antwort zu geben. Sie beweist durch Beispiele, dass sich
die übertreibenden Anschauungen über die Schwierigkeiten des Geländes in der
Praxis nicht bewährten und die Berge den Erfolg eines Angriffs nur zu ver— 259 —

langsamem, aber nicht zu vereiteln vermochten. Der Grund eines Misserfolges
war nie im den Schwierigkeiten der gebirgigen Gelände zu suchen, sondern
ergaben sich aus Mangel an Vorbereitung und schlechter Beurteilung des Kampfbereiches.
Die Studie untersucht die Frage der Organisierung der Gebirgsoperationen des
ersten Weltkrieges und macht Vergleichungen auf Grund der Erfahrungen einzelner Operationen. Die Fakten des Erfolges zergliedernd, zeigt sie uns die Entwicklung der Prinzipien des Gebirgskampfes, zieht Folgerungen bezugs der
Richtung des Hauptschlages, der Durchführung einzelner Manöver. Untersucht
die Fakten, die die Tiefe der Aufgaben, sowie den Takt der Operationen beeinflussen. Durch einige Beispiele zeigt uns die Studie die Auffassungen über die
Organisierung, Ausrüstung und Anwendung der Gebirgstruppen und über ihre
Rolle bei den Angriffsoperationen in gebirgigen Geländen im ersten Weltkriege.
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