Részletek
Veress Zoltán
1914-18. magyar harcterein

(69-76. o.)
VII. 4. A nagy téli harc a Kárpátokban
(A József főherceg vezette VII. hadtest hősi harcai a Dukla – Ondavai térségben)

A Dukla-Ondavai csatáról tömören – csak a fő eseményekre koncentrálva
1914. XI. 26. (Ezen a napon vette át József főhg. a VII. hadtest vezetését.) A VII. ht. helyzete: 687 m-es magaslat
Laborcfőtől délnyugatra – 309 m-es Variházánál. Tőle balra Colerus tábornok a IX. ht.-tel. Midketten a Boroevic
vezette 3. hadsereghez tartoznak.
A VII. hadtestnek két hadosztálya volt: a 17. ho. és a 20. h (honvéd) ho.
XI. 27.: heves orosz támadás: elfoglalták az 551 m-es Hlimcét és az 552 m-es magaslatot. A 43. (román) és a 96.
(horvát) ezred visszaözönlik.
XI. 28.: reggel 3 ó 15’: visszavonulási parancs: Nagytavas – (20. h. ho) - Havaj – (17. ho) – Korumkó
Colerus III. ht.-e (3 hadosztály: 6., 22., 28.) is vissza.
5. lovas ho.: Nagyberezsnye – Borosnya – Oroszvágás.
A debreceni 39-esek egyik zászlóaljának dícső támadása Roskócz felett.
Télen micsoda ruhában! Mit szenvednek a katonák!
XI. 30 / XII. 1. éjjel: Boroevic visszavonulási parancsa alapján: 20. h. ho.: Nagyberezsnye – Borosnya, 17. ho. (Le
Beau tábornok): Felsőtokaj – Királyhegy.

XII. 6.: Boroevic csatlakoztatja a 3. hadsereget a Limanowai csatához avval, hogy az oroszokat támadva, azok
nem szállíthatnak el erőket Limanowához.
XII. 9.: Sztropkó visszafoglalása. A VII. hadtestmár alig 8000 katona. Nagy orosz visszavonulás (már Limanowa
miatt ?)
A visszavonuló oroszok után
XII. 11.: a 17. ho. visszafoglalta a Dukla-nyerget.
XII. 12.: A Kárpátok lengyel oldalán: Barwinek (leégetve. További égetéseket József főhg. nem enged, híszen…)
Aggodalma: felső parancsra túlságosan északra támadtak. Oldaluk nyitva!
XII. 13.: Dukla városánál a 17. ho. (Le Beau tábornok) nagy sikere.
XII. 14. a jobb szomszéd Krautwald hadteste nagyon lemaradt. Aggodalom. Veszélyes előrenyomulás Krosno
felé.
XII. 21.: nagy orosz ellentámadás. Jó és erős orosz sereg. Visszavonulás (szörnyű téli viszonyok közt sok
áldozattal)
XII. 24. Karácsony este a fronton – nagy orosz támadás folyik
XII. 25.: megbízhatatlan nemzetiségi katonák!
Új fajta orosz támadási mód
A VII. hadtestnek a Duklát kell védenie
A 4. honvéd ezredből pl. csak 80 ember maradt meg!
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1915. I. 22-ig: aktív nyugalmi időszak. A fron nagyrészt a(z akkori) magyar határt követi
1915. I. 2.: a VII. ht. eddigi vesztesége 68 000 halott és sebesült!!!

I. 23.: az OM 3. hadsereg általános nagy támadása. A fő támadás a 3. hads. jobbszárnyán (már Uzsok felé) és a
vele szomszédos, újonnan szervezett Déli Német hadsereg valszárnyánál. (Przemsyl felszabadítására)
VII. ht.: egész nap – végül is sikertelen – támadás Nagycsertészről a Cseremha-nyereg és a környező hegyek felé.
I. 24.: ismételt nagy támadás ugyanott, de ugyanúgy sikertelen. Hasonlóképpen a nagy egész támadás is
A VII. ht.-nek a jobb szárnyon 600 halottja és sebesültje van.
I. 25.: az előző két nap ismétlése.
Ezután fordulat: ezután az orosz támad !
I. 26.: erős orosz lökés a 17. ho ellen: Dolgonya – Kismedves – Bátorhegy – Alsókomárnok – Meredély. A fő
támadás Bátorhegynél volt.
Igen nagy küzdelem folyt a Kobilár-hegyen. Du. 4.30-kor Le Beau vonalának közepét áttörik.
I. 25. óta a VII. ht. vesztesége halottakban és sebesültekben: 2800 fő !
I. 29.: aznapi cél: az állásokban kitartani. Rettenetes erejű ismétlődő orosz támadások
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II. 3.: erős orosz támadás ínagycsertész felől a 20. h ho (Nagy Pál) ellen. Vissza: Boro – 687 m (? Brusy 683 m) –
Hlimce 551 m (? Hlinica 544 m).
Képek Radivojról és a környékéről:

II. 16.: Támadás, de az oroszoknak nagyon jól kiépített állásaik vannak. A támadók ezek előtt beásták magukat a
következő vonalon:
Radivoj – 450 m (? Tovarisske) – Korumkó – Variháza.
Nagyon nehéz terep, viszonyok.
Jobb szomszéd: a 21. ho elfoglalta a 454 m-est (? Polom 461 m) Felsőcsebénytől ÉNy-ra és a 381 m-est
Szukótól Dny-ra.
Radivoj – Kozuchovnál nagy harcok: 2 nap alatt a VII. ht. 200 halottat, 800 sebesültet vesztett (10 %).
A bal szomszéd XVII. ht-nél ma viszonylagos pihenő.
II. 17. 17. ho: támadás Radivojra (Henneberg). Pilar Velkőre. Vásáry zászlóaljának bátor, de sikertelen támadása
a Radivoj és Kozuchov közti nyeregbe.
A kombinált dandár a Homola-hegyháton küzdött, de nem jutott előre.
II. 18.: állóharc – élelem stb nélkül ! – a Radivojon és a Radivoj és Kozuchov között. Velkőn is harc, de nincs
eredmény, pedig 2 hadosztállyal szemben csak 10-12 orosz zászlóalj volt (6-800 puskával zászlóaljanként).
II. 19.: a VII. ht. helyzete nem változott.
II. 20. a két szomszédos hadtest (XVII., X.) nem tud előbbre jutni.
Most az orosz támadott a Radivojon, de visszaverték.
Boroevic leállította a támadásokat. Ennek következtében: az 1. lovas ho és a 20. h ho a helyén marad. A 17.
ho nagyobb része vissza a Hocsa – Kisberezsnye-patak – 450 m (Szálnok felett) vonalra visszament.
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Képek Szálnokról és a környékéről:
(még a lövészárkok nyoma is fellelhető)
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II. 28.: A VII. ht. támadása 12 ó-kor kezdődik. Nagy tüzérségi tűz. Fő cél: a 20. h ho foglalja el az 508 m-es
magaslatot. Kemény harc, de…. – az 1., 4., 17. ezred több, mint 1000 embert veszített.
„Általános szuronyroham – tekintet nélkül a veszteségekre!”
1915. III. 1.: Továbbra is rendkívül heves harcok. Támadás az 508 és 450 m-es magaslatok elfoglalására.
Vita a vezérkari főnökével, Eisler-Bubnával a szuronyrohamok miatt.
A 20. h ho-nak 11 tiszt, 260 katona halottja van. A sebesültek száma: 23 tiszt, 782 katona.
A 17. ho-nál és az 1. lovas ho-nál nyugalom volt.
A 2. hadsereg balszárnyán Tersztyánszky támadó csoportja csak lassan képes előrejutni (pedig Przemysl-t
akarja felmenteni!)
III. 2.: Spiess ezredes a 39-esekkel éjjel eltévedt.
Le Beau(17. ho) is csatlakozik az 508 m-es magaslatért folyó harcokhoz.
11.45-kor indul az újabb támadás.
6 ó-kor ismétlés: részleges siker, de ez orosz ellentámadásokat vált ki.
2. hadsereg: Tersztyánszky nem képes előrejutni, pedig már 75 ezer puskával rendelkezik.
Iszonyú adatok a III. 2-i rohamról: halott: 19 tiszt, 878 honvéd, sebesült: 24 tiszt, 1480 honvéd.
III. 3.: A 20. h ho veszteségei iszonyatosak: jóval 50 %. Vita Eisner-Bubnával…
Tersztyánszky nem jut előbbre.
III. 4.: III. 5-én újabb támadás lesz az 508 m-es ellen – a X. ht. (Krautwald) támadásával egy időben.
A 20. h ho létszáma kb. 2000 fő!!!
A VII. ht. veszteségei III. 1 óta: halott: 12 tiszt, 1121 katona (nincs ellentmondás a korábbi számokkal ?),
sebesült: 46 tiszt, 2121 katona, eltűnt: 2 tiszt, 685 katona.
III. 5.: az egészségügyi katonákat, a sebesülteket az oroszok lelővik. Nagy támadás ismét az 508 m-es magaslat és
Variháza ellen. Sok és nagyon sűrű hullamező!
Délutánra József főhg a nagy veszteségek miatt leállítja a támadást.
A jobb szomszéd X. ht. visszavonult, Így a VII. ht. jobb szárnya a levegőben lóg!
Az utolsó 3 napon 60 %-nál nagyobbak a veszteségek. Ilyen körülmények közt József főhg visszavonulásra
ad ki parancsot:
298 m (Variházától délre) – 498 m Korumkó – 450 m (Szálnoktól északkeletre).
E mellett gyülekeztetés: 20. h ho Pusztaházán, 17. ho Kisberesznye – Érfalu terében.
Rengeteg sebesült jön: a honvéd ezredek iszonyatos veszteségei: 46-osok több mint 75 %, 39-esek 50 %,
többi 60-95 % a múlt heti állománynak! A 39-esek csak 450-en maradtak, de még visszaverik az orosz
tömegeket.
Tersztyánszky nagy támadása kudarcot vallott, most átcsoportosít.
III. 20.: nagy orosz támadás a XVII. ht. ellen: a bécsi Landsturmbrigad megfutott. Visszavonult a Cerna hora –
Róna – Rajsova hora – Grach vrch vonalról. A XVII. ht. más részei is visszavonulnak: a Dubinka 357 m –
Felsőrákócz – Tapolylippó vonalra.
A X. ht. erős orosz támadásokat vert vissza.
A VII. ht.-nél is rendkívül erős orosz támadás. Nagyon véres küzdelem a VII. ht.-nél a 450 m-es magaslatnál.
Részleges orosz sikerek. Valószínűleg a meglepetés (sűrű köd, óriási vihar, zuhogó eső) segített nekik.
Elkeseredett, de sikertelen ellentámadások az elvesztett rész visszanyerésére.
Általános helyzet: az orosz betört Molnárvágására. Az 1. bécsi népfelkelő dandár visszament a Molárvágása
és Tizsény közti magaslatokra. Jobbra a X. ht. három erős orosz támadást vert vissza
Le Beau szerint a 3-as és 4-es honvédekből max. 120 embere maradt meg!
III. 21.: heves harcok a 450 m-es magaslat, Szálnok, Pusztaháza, Kaminci térségében. Kis visszavonulás Kaminci
felé.
Visszavonulások a baloldali szomszédoknál. III. ht.: Kastelik – Cseres – Krasna hora vonalra. XVII. ht.:
Makovica, ortutai és tapolylippai hegyek, Vk. Priloh.
III. 22.: Przemysl elesett. Nagy orosz erők szabadulnak föl.
Kemény harcok a VII. ht.-nél, de állóháború jelleggel.
III. 26.: „Fekete, komor balsorsú nap ez.”
A VII. ht. erős nyomásra előbb a Benedekvágása-Tizsény közti állásába vonult vissza.
A bécsi 1. népfölkelő dandár bányavölgyi (Duplin) zászlóalja meghátrált.
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Du. 3 ó-kor az oroszok elérik Körösényt.
A VII. ht. helyzete is kétségbeejtő:
1. északabbra maradt mindkét oldalon nyitott szárnyakkal,
2. az egyetlen összekötő hadtápvonala – a sztrpkó-varannói út – elveszhet,
3. ha időben nem tudják leszállítani a hegyekbe (bivalyokkal) felvonszolt ágyúkat, akkor azok
elvesznek.
Az 1. lovas ho a Sztropkótól keletre eső Kozinec hegyre átment.
A X. ht.-nél is válságos a helyzet.
III. 27.: A VII. hadtest helyzete (létszámokkal):
20. h ho (Nagy Pál tábornok):
jobbszárny: Perneczky tábornok az 1. és 17. honvéd ezreddel (1971 puska) a Korumkó-magaslaton,
balszárny: Farkas ezredes a 3. és 4. honvéd ezreddel (1374 puska) a Kaminci-magaslaton.
17. ho (Le Beau tábornok):
jobbszárny: Pacor ezredes a 61. és 39. ezreddel (2879 puska) az érfalui magaslaton,
balszárny: Henneberg ezredes a 43. és 46. ezreddel (3696 puska) a Kisberezsnyétől jobbra és balra
eső magaslaton.
1. lovas ho (báró Leonhardi):
(806 karabély) a Kozinec-hegy északi nyúlványán (347 m) Körösénnyel szemben.
Hadtesttartalék: a 96-osok (1150 puska, 3 század) a Kozinec hegyen.
Szomszédok:
jobb: Variházánál a X. hadtest 45. Landwehr-hadosztálya,
bal: a XVII. hadtest 1. (bécsi) népfelkelő dandára Tizsénynél.
Általános erőviszony:
2. OM hadsereg (Böhm-Ermolli): 110 000 puska. Vele szemben 156 000 orosz puska.
3. OM hadsereg (Boroevic): 70 000 puska. Vele szemben 140 000 orosz puska.
német Beszkid-hadtest: három német hadosztályból (kettő tartalékos hadosztály) és néhány osztrákmagyar egységből állították fel és Boroevic alá rendelték. Vezetője Von de Marwitz
tábornok.
III. 28.: harcok, de állóharc jelleggel.
III. 29.: a XVII. ht. vonalát áttörték! Reggel 5 ó 30-kor a Velky Prielohon az oroszok áttörték a 4. lovas ho-t (cseh
dragonyosok).
Visszafutottak, de szerencsére az oroszok nem üldözték őket. Ez a részükről nagy hiba volt. Így a
lyukat be tudták tömni. Molnárvágásától viszont délebbre szorultak. A hírre azonban a bécsi
népfölkelők is megfutottak. Bizonytalan hírek szerint Alsó- és Felsőolsva felé özönlenek.
A X. ht-et is szorongatta az orosz: betört a 2. ho állásaiba a Kobila-magaslaton.
III. 30.: erősítések érkeznek. A helyzet javulni fog, bár a Przemyslnél felszanadult oroszok már itt vannak. Azért
voltak erősebbek a támadásaik.
1915. IV. 1.: Hóvihar! Ellátási nehézségek.
A 2. hadsereg legfőbb utasításra visszavonul: Világ – Telepóc – Nagypolány – Harcos – Csontos stb vonalra.
Tehát a Tyersztyánszky-féle nagy támadás sajnos rettenetes áldozatok után is kudarcot hozot. A
visszavonulással kb. 30 km-t vesztettünk és mennyi véráldozattal !
IV. 4. Húsvét Vasárnap
A Marwitz által elért vonal: Alsócsebény – Virava. Az oroszok keményen védik í Kobila-Javorska
magaslatot.
IV. 5. Húsvét Hétfő
Borzalmas erejű orosz támadás a VII. ht középső része ellen., melyeket azonban mind visszaverték. Spiess
ezredes elesik.
Viszont a bal szomszéd 1. bécsi népfelkelő ezred megfutott. Orosz áttörtek a sósfüredi hegyeknél. A
menekülő bécsieket Kerekrétnél kezdték összegyűjteni.
A bécsi népfölkelők Banja horánál sem tartották magukat, Boksára özönlettek vissza.
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Ezek következtében a VII. ht végveszélybe került. (ld a III. 26-án írtakat.) József főhg. hadiszállását
Minyevágásról Kelcsére költöztette át.
A XVII. ht új vonala: Kurima – Kozsány (Kozany).
A 4. lovas ho Sósfüredet és Radomát visszafoglalta. (A cseh dragonyosok most jól szerepeltek?)
A jobb szomszéd Marwitz csoportja a Kobila-Javorska magaslatot elfoglalta és 5000 foglyot ejtett.
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