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Szarka Levente: Ellentámadás a 406-os magaslaton  

1916.10.01. 

 

Előzmények 

Az 1916-os háborús év minden hadviselő fél számára a tervezettnél is véresebbre 

sikerült. Mind a két szövetségi rendszer háborút eldöntő hadműveleteket tervezett az évre. 

A központi hatalmak az előző évben sikeresen működtek együtt a keleti hadszíntéren, Franz 

Conrad von Hötzendorf tábornagy, az Osztrák Magyar vezérkar főnöke remélte, hogy az 

1915-ös együttműködést sikerül megismételni és az egyesült német-osztrák-magyar 

csapatok folytatják a Balkán megtisztítását az antanttól, esetleg végrehajtják Conrad régóta 

dédelgetett tervét, a Dél-Tirolból kiinduló támadást az olasz fronton. Erich von Falkenhayn a 

német vezérkar főnöke, viszont elzárkózott minden együttműködéstől, ő a német tábornoki 

kar „nyugati” irányvonalához tartozott, ezért a döntést is a nyugati fronton kereste. A német 

tartalékokat 1916-ban tehát nyugaton tervezték bevetni. 

 Ezzel szemben az antant 1915. decemberi Chantilly egyezményében az 

együttes cselekvést határozta el. 1916 nyarán minden fronton egyszerre indítanak támadást 

a központi hatalmak ellen, így azok a tartalékaikat képtelenek lesznek egyszerre egy helyen 

bevetni. A britek és franciák júliusra a Somme folyó mentén kívánták megindítani „nagy 

offenzívájukat”, Cadorna tábornok az olasz vezérkar főnöke az Isonzó mentén készült 

minden eddiginél nagyobb támadásra, míg a cári Oroszország a keleti hadszíntéren készült a 

gyengébbnek tartott osztrák-magyar csapatokra lecsapni a gőzhenger módszerével. Az 

antant számított Románia hadba lépésére is, hatalmas területi engedményeket helyeztek 

kilátásba a kis országnak a Monarchia hátbatámadásáért. 

Az események azonban felülírták a terveket. 1916. február 21-én megszólalt a német 

tüzérség a verduni erődrendszer alatt és megkezdődött Falkenhayn álma, a francia hadsereg 

felőrlése. A verduni vérszivattyú folyamatosan felemésztette a francia haderőt és Joffre 

tábornok a francia vezérkar főnöke kénytelen volt szövetségeseit sürgetni, hogy a nyárra 

tervezett offenzívájukat mihamarabb indítsák meg. A helyzetből adódóan a készülő somme-i 

offenzívához sem tudtak elegendő francia csapatot összevonni. Az offenzívát július 1-ént 

tervezték megindítani. 

A francia kérésre leggyorsabban az orosz cári haderő reagált. A cári vezérkar több 

tervet dolgozott ki, de végül Bruszilov lovassági tábornok terve nyerte el a cár tetszését. A 

tábornok sok elemet átvett a német és a francia harceljárásokból. Például a rohamcsapatok 

alkalmazását, beszivárgást és a rövid, de pontos pergőtüzet. Mivel az offenzíva kezdetén 

komoly erősítésekre nem számíthatott, a támadó hadosztályok arcvonalszakaszát kb. 2,5 km 

szélességűre csökkentette (a szemben védekező osztrák-magyar hadosztályok 
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arcvonalszakasza kb. 12 km volt). Megközelítő állásokat építettek ki rejtve, így 65-90 m-ről 

indulhatott támadásra az orosz gyalogság. 

A támadás 1916. június 4-én indult mintegy 400 km-es arcvonalon. Az osztrák-magyar 

csapatok több ponton visszaverték a támadókat, de több esetben még a pergőtűz alatt a 

rohamcsapatok hatoltak be az osztrák-magyar állásokba és a gránátbiztos fedezékekben 

kézigránáttal végeztek a védőkkel. Így szenvedett hatalmas veszteségeket a székely cs. és kir. 

82. gyalogezred, vagy a felső – magyarországi cs. és kir. 29. tábori vadászzászlóalj. A 

sikeresen védekező ezredek sem jártak több szerencsével. A megsemmisült, vagy 

visszavonult csapatok állásaiból a még kitartókat „felsodorították”, vagy bekerítették a 

támadók. Így járt például a kassai m. kir. 11. lovashadosztály, melynek harcoló részei a 

lövészárkokban lettek körbezárva és fogságba ejtve.  

Ilyen nyitány után az offenzíva kimenetele sem lehetett kétséges. A déli szárnyon az 

osztrák-magyar 7. hadsereg a Kárpátok lábáig vonult vissza, az 1. és második hadseregeket 

nem érte nagyobb támadás, míg északon a 4. hadsereget jelentősen visszaszorították. A 2. és 

a 7. hadsereg közé ékelt német Déli hadsereg vissza tudta verni a támadókat. A 4. és 7. 

hadseregek kudarca miatt azonban vissza kellett venni az arcvonalat. Az oroszok helyenként 

több mint 100 km-et is előrenyomultak. A foglyul ejtett osztrák-magyar katonák száma 

meghaladta 200 000 főt! A Linsingen seregcsoport ellentámadása, a tehermentesítő támadás 

késlekedése és kudarca miatt az offenzíva június végére kifulladt. Bruszilov erősítéseket is 

csak későn kapott, július 28-án tervezte felújítani az offenzívát. Az újabb támadás azonban 

kudarcot vallott. Ennek több oka is volt. A június 4-i offenzívára kiképzett és az azt végrehajtó 

egységek kivéreztek. Az erősítésként érkező csapatok felkészítésére nem volt idő és a 

támadást a Bruszilov által kidolgozott, illetve átvett harceljárások nélkül kellett végrehajtani. 

A várt eredmény, ezúttal elmaradt. A harctevékenység, főleg a déli szárnyon, még 

szeptember végéig folytatódott. 

Az Bruszilov offenzíva volt a cári haderő utolsó nagy támadása és utolsó nagy sikere. 

A történetírás a Monarchia veszteségeit 600 000 főben állapítja meg, de vannak források, 

amik 975 000 főben adják meg a dunai birodalom hadseregéből kiesett katonák számát. 

Nagy eltérés a sebesültek számában van. A német haderő mintegy 350 000 embert, a török 

segítség, pedig 12000 embert vesztett. A vereséggel az osztrák-magyar hadsereg kivérzett. A 

veszteséget csak nehezen sikerült pótolni. Ennél is nagyobb problémát jelentett, hogy a 

hirtelen jött nagy veszteség hatására a hadsereg és a hátország(!) morálja is hanyatlásnak 

indult. Külpolitikai téren is jelentős változást hozott a Bruszilov offenzíva, mivel a támadást 

zömmel a nyugatról átdobott német erők és kisebb részben az olasz frontról jövő osztrák-

magyar erősítések állították meg, így a Monarchia tekintélye jelentősen csorbult. Őszre az 

egész keleti hadszíntér német parancsnokság alá került, ezt IV. Károly császár és király és az 

osztrák-magyar hadvezetés el kellett, hogy tűrje.  

Orosz részről a győzelem kétélűre sikerült. Jelentős területeket sikerült elfoglalni, de 

Lemberget, Galícia fővárosát, az offenzíva célját nem sikerült megszerezni. Az orosz haderő 
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veszteségeit, akárcsak a Monarchiáét nem sikerült tisztázni. Általában 800 000 – 1 000 000 fő 

közé teszik, de egyes orosz források csak 500 000 főt állapítanak meg. Az viszont tény és 

való, hogy ekkora veszteséget, már az orosz hátország sem viselt el és a februári forradalom 

kitörésében jelentős szerepet játszott a hirtelen jött magas veszteség. Az augusztusban 

megnyíló román front is nemsokára orosz erősítések után kiáltott, így a cári haderő képtelen 

volt újabb nagy támadásra. Az offenzíva igazi haszonélvezői az olasz és a francia hadseregek 

voltak. A Monarchia kénytelen volt leállítani a sikeresen induló dél-tiroli támadását és az 

isonzói arcvonalszakaszt is meggyöngíteni. Így a 6. isonzói csatában az olasz hadsereg el 

tudta foglalni Görzöt és a Doberdót. A nyugati fronton Falkenhayn még júliusban is erőltette 

a verduni erődrendszer elfoglalását, de belebukott. A helyére kerülő Hindenburg tábornok és 

a „keleti blokk” leállított minden támadó tevékenységet nyugaton és megindultak az 

erősítéseket szállító vonatok keletre. 

 

A cs. és kir. 27. gyaloghadosztály 

A cs. és kir 27. gyaloghadosztály, hivatalosan K.u.K. 27. Infanterietruppendivision a 

kassai székhelyű VI. hadtest állományába tartozott békeidőben. Kiegészítését is erről a 

területről kapta. A hadosztály gyalogságát két gyalogdandár jelentette, egyenként két – két 

gyalogezreddel. A császári és királyi gyalogezredek 4 gyalog zászlóaljjal rendelkeztek, de a 

legtöbb ezred egy zászlóalja hegyi kiképzésű önálló zászlóaljként még békeidőben Bosznia 

Hercegovinában állomásozott, mint megszálló erő. Ezek a zászlóaljak a háború végéig 

önállóak maradtak. A zászlóaljak négy századból és egy géppuskás szakaszból álltak. Ekkor 

kezdődött meg a gyalogsági ágyús szakaszok felállítása, 37 mm gyalogsági ágyúkkal. A fenti 

időszakra csak egy szakaszt sikerült felállítani, a cs. és kir. 34/I. zászlóalj állományába került. 

Szeptember 26-án érkezett a harctérre cs. és kir. 34. gyalogezred aknavető és „nehéz 

gránátvető” osztaga. Az aknavetőket ekkor még az árkászok kezelték. Valószínűleg ezeket a 

nehézfegyvereket a többi három gyalogezred is ebben az időszakban kapta meg. Az 

ezredeknek volt még egy „ezred utászosztaguk” is. 1915-re a kiterjedt lövészárokrendszer 

fenntartására és a távbeszélő szolgálat ellátására ez más kevés volt, ezért 1915 végén a 34-

eseknél felállítottak egy távbeszélő szakaszt és egy műszaki századot. A közös gyalogezredek 

csapatszám mellett ezredtulajdonossal is bírtak. Ez lehetett örökös ezredtulajdonos, például 

egy történelmi személy, illetve még élő személy, aki megtiszteltetésként kapta, hogy egy 

ezred a nevét viseli. 

cs. és kir. 53. gyalogdandár: 

- cs. és kir. 25. „Edler von Pokorny” gyalogezred: Az ezred I., II., és III. zászlóaljai 

szolgáltak a keleti hadszíntéren. Az ezred 1672-ben alakult, mint „német” ezred, 

1860-tól magyar kiegészítésű. Az ezred békebeli állomáshelye Losonc volt, a IV. 

zászlóalj a háború kitörésekor Gorazdéban állomásozott. 
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- cs. és kir. 34. Wilhelm I. Deutscher Kaiser und König von Preußen gyalogezred: A 

kassai „Vilmosbakák” I., III., és IV. zászlóaljukkal vettek részt az északi hadszíntér 

harcaiban. Az ezred 1733-ban alakult, a közös hadseregben ez volt a harmadik 

legrégebbi gyalogezred. A 34-esek nagyon büszkék voltak az ezred múltjára és 

tulajdonosára. II. Vilmos császár is figyelemmel kísérte az „ezrede” harcait, egy ízben 

meg is látogatta a „Vilmosbakákat”. Az ezred békében Kassán állomásozott, Abaúj és 

Borsod vármegyékből egészítették ki. A II. zászlóalj a Balkánon Rogaticában 

állomásozott. 

 
A cs. és kir. 34. gyalogezred levelezőlapja 

 

cs. és kir. 54. gyalogdandár: 

 

- cs. és kir. 67. Freiherr Kray gyalogezred: Az ezred 1860-ban alakult. A háború 

kitörésekor az ezred I., II., és III. zászlóaljai Bécsben voltak, csak a IV. zászlóalj volt 

Eperjesen. Az ezred Eperjes háziezrede volt és mind a négy zászlóaljával az északi 

harctéren volt. 

- cs. és kir. 85. von Gaudernak gyalogezred: A 85-ösök 1883-ban alakultak. A háború 

kitörésekor az ezredparancsnokság, az I. és a IV. zászlóaljak Lőcsén, a II. zászlóalj 

Máramarosszigeten, a III. zászlóalj Rogaticában állomásozott. Az ezredet a köztudat 

máramarosi ezredként tartotta meg a háború után. 
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A cs. és kir. 67. gyalogezred levelezőlapja 

 

Az ezredek nemzetiségét tekintve a 25. zömmel magyar legénységű volt, de 41% volt 

a szlovákság aránya. A 34. gyalogezred 91%-ban magyar volt, a 67-eseknél a szlovákság 

dominált, míg a 85-ösök nagyjából egyenlő arányban voltak rutének, magyarok, 

románok. 

 A cs. és kir 27. gyaloghadosztály ezredeinek tűztámogatását a hadosztály 

alárendeltségében működő cs. és kir. 27. tábori tüzérdandár látta el. A háború kitörése az 

osztrák magyar tüzérséget átszervezés és átfegyverzés közben érte. Az 1914-es 

hadműveletekben az osztrák-magyar hadosztályok tüzérsége kevésnek bizonyult a 

hathatós tűztámogatáshoz, a löveganyag zöme és a harceljárások is elavultak voltak. 

1918-ra azonban a tüzérség hatalmas fejlődésen ment át, mind mennyiségi, mind 

minőségi téren. A háborús során végig a legnagyobb problémát az alacsony lőszer 

kiszabat jelentette.  A mozgósításkor a hadosztály a cs. és kir 16. tábori ágyúsezred felett 

rendelkezett. Az ezred két tábori ágyúsosztálya összesen 5 üteggel rendelkezett, 

ütegenként pedig 6 löveggel. A 6. üteget csak mozgósításkor állították fel. A cs. és kir. 27. 

tábori tüzérdandárhoz osztották be a cs. és kir. 6. tábori tarackos ezred 2. tábori tarackos 

osztályát, melynek két ütegében 6-6 tábori tarack volt. A löveganyag vegyes képet 

mutatott, a tábori ágyús ezred a 8 cm-es 5M, vagy 5/8M tábori ágyúval volt felszerelve. A 

löveg csőhátrasiklással rendelkezett, viszonylag nagy tűzgyorsaságú volt, de leginkább 

nyílt terepen lévő ellenség pusztítására volt alkalmas. A tarackos osztály valószínűleg 

még az elavult 10 cm-es 99M tábori tarackkal vonult a harctérre. A löveg meredek 

szögtartományban is tudott tüzelni, így fedezékben, vagy fedezék mögött lévő ellenség 
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pusztítására is alkalmas volt, de a tűzgyorsaságot és a pontosságot rontotta, hogy a csöve 

nem hátrasikló rendszerű volt. 1915 februárjában Conrad von Hötzendorf a vezérkar 

főnöke belátta, hogy a tábori tüzérség a kialakult állásháborúban jelenlegi szervezetében 

nem tudja hathatósan támogatni a gyalogságot, elrendelte a tüzérség átszervezését. Cél, 

az állásharcban jobban alkalmazható tábori tarackok számának növelése és a nehéz 

tábori löveganyag hadosztálytüzérséghez való beállítása volt. A nehéz tábori löveganyag 

a 10,4cm-es 15M messzehordó ágyút és a 15 cm 14M nehéz tábori tarackot jelentette. 

Az átszervezésnek köszönhetően a hadosztálytüzérség az 1916-tól jelentősen 

növekedett. 

cs. és kir. 27 tábori tüzérdandár: 

- cs. és kir. 27. tábori ágyús ezred: a cs. és kir. 16. tábori ágyúsezred átszámozásával 

jött létre. Állományába 4 üteg tartozott, ütegenként 6 löveggel. A tábori ágyúk a 

továbbra is a 8 cm 5/8M tábori ágyúk voltak. Békeidőben az ezred Losoncon 

állomásozott 

- cs.és kir. 27. tábori tarackos ezred: a kassai cs. és kir. 6. tábori tarackos ezred 

összevonásával és átszámozásával jött létre, 6 üteggel, ütegenként 6 löveggel. Az 

ezred ekkor már a korszerű 10 cm-es 14M tábori tarackkal volt felszerelve. 

- cs.és kir. 27. nehéz tábori tüzérezred: az ezred a háború alatt alakult, 1915 

decemberében rendelték el a cs. és kir. nehéz tábori tüzérezredek felállítását. Az 

ezredet egy két üteges nehéz tábori tarackososztállyal és egy szintén két üteges 

nehéz tábori ágyús osztállyal tervezték megszervezni. Az ezredek megszervezése 

rengeteg problémába ütközött és a tervezett formában nem is sikerült felállítani 

őket. Az biztos, hogy 1915 decemberében a megszűnő cs. és kir. 6. nehéz tábori 

tarackos osztály 3. ütegéből megalakult a cs. és kir. 27. nehéz tábori tüzérezred 1. 

nehéz tábori tarackos ütege. A löveganyaga is kérdéses, hiszen lehetett korszerű 15 

cm 14M nehéz tábori tarack, vagy a vártüzérségtől átvett elavult 15 cm 99M, vagy 

99/4M tarack. Valószínűleg, a tárgyalt időszakban az ezred ütegei még szervezés alatt 

álltak.  

 

A korabeli gyaloghadosztályok nem rendelkeztek sok hadosztályközvetlen alakulattal. 

A „közvetlenek” közül a csapatlovasság érdemel említést. A kassai cs. és kir. 15. 

huszárezred 3. és 4. százada volt a hadosztályparancsnoksághoz beosztva. Feladatuk 

felderítés, menetbiztosítás, futárszolgálat volt, de ők jelentették a hadosztály „gyors 

tartalékát” is. 

A cs. és kir. 27. gyaloghadosztály parancsnoka majd négy éven keresztül Ferdinand 

Kosak altábornagy volt. Mint egyéves önkéntes került a hadsereg kötelékébe és 1918-ra 

az I. hadtest parancsnokságáig küzdötte magát előre. Személyében tapasztalt, csapatait 

és az ellenséget is ismerő parancsnokot ismerhetünk meg. Nevét mai napig őrzi a 

General Kosak induló. 
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A cs. és kir. 27. gyaloghadosztály 1914 augusztusában került az északi harctérre. A 

tűzkeresztségen augusztus 28-án a komarowai csatában esett át, ahol a hadosztály 

ezredei megmentették a szomszédos miskolci cs. és kir. 15. gyaloghadosztályt a teljes 

pusztulástól. Az őszi galíciai visszavonulás során a hadosztály elszakadt a VI. hadtesttől, 

majd Krakkó előterében, végül a Kárpátokban kerül bevetésre a 2. hadsereg V. 

hadtestnek alárendelve. A hadosztály ezredeit a Przemyls irányába tervezett támadásban 

vetették be. A téli időben, magas hegyek közt zajló harcokan a hadosztály ezredeit 

jelentős veszteségek érik, főleg a hírhedt Manilowa magaslat alatt. A gorlicei áttörés után 

a hadosztály csapatai az üldözésben vettek részt és Lemberg bevételben is döntő szerepe 

volt. Itt meg kell említeni, hogy a 2. hadsereg parancsnokságán tartózkodó II. Vilmos 

német császár a cs. és kir. 34. gyalogezred parancsnokát, gelderni Colerus Vendel 

ezredest magához rendelte és abbéli kívánságát fejezte ki, hogy szeretné, ha Lembergbe 

a nevét viselő ezred hatolna be elsőként. Sajnos a 34-eseket a hadvezetés a Lysa Gora 

erőd bevételére rendelte, így a városba nem tudtak bevonulni, de az utat ők nyitották 

meg. Vilmos császárt ez is elégedettséggel töltötte el. Az előrenyomulás során a 

hadosztály ezredei az Ikwa völgyéig jutottak előre. Itt tartós védelemre rendezkedtek be, 

kiépítették állásaikat, azokat téliesítették, 1916 tavaszán pedig a mögöttes területeket 

mezőgazdasági művelés alá vették, az élelmezés kiegészítése céljából. A június 4-én 

meginduló Bruszilov offenzíva nem érintette a hadosztály arcvonalát, de a Lucknál 

kialakult válságos helyzet miatt június 10-én kiadták a parancsot a visszavonulásra való 

felkészülésre és az állások tönkretételére. A visszavonulási parancs június 15-én érkezett 

meg. Az ezredek késő délután erős utóvédek hátra hagyásával csendben ürítették ki az 

állásaikat. A visszavonulást azonban az ellenség is megneszelte és a 34/I. és a 34/IV. es 

zászlóaljak arcvonalszakaszán az állásokba betört. A létszámfelettiekből megszervezett 

34/V. zászlóaljat pedig elvágta és fogságba ejtette. Ezt leszámítva a visszavonulás 

rendben ment, a hadosztályparancsnokság Leduchov térségébe tervezte az új állásait 

kiépíteni és az állásépítéshez szánt anyagot is idejében a helyszínre tudta szállítani. Az új 

állásokban a harctevékenység is megélénkült. Gyakori volt a tüzérségi tűz és egy esetben 

egy áttörési kísérletet is meghiúsítottak a hadosztály ezredei. A válságosra forduló brody-

i helyzet miatt, azonban ezeket az állásokat is ki kellett üríteni és Jasionovig kellett 

visszavonulni. Az itt kiépülő védelem egyik kulcspontja lett a kote 406, azaz a 406-os 

magassági pont. A hadosztály ezen az arcvonalszakaszon mintegy másfél évet töltött el. 

A cs. és kir. 27. gyaloghadosztállyal szemben az orosz 50. gyaloghadosztály vonult fel. 

A hadosztály ezredeit Szentpétervár és Kronstadt környékéről sorozták. A 197., 198., 

199., 200., gyalogezrdekből és az 50. tábori tüzérdandárból álló hadosztály korábban a 

łodzi csatában is szerepelt. Az orosz hadsereg a háborút már komoly haditapasztalatokkal 

kezdte. Az orosz-japán háború tapasztalatai nagy előnyt jelentettek. Ismerték az 

aknavetőt és a lovasságnál használták a golyószórót. A tábori tüzérség is korszerű 

eszközökkel volt felszerelve. 
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A 406-os magaslaton 

 

Tiszti ultiparti a „Stellungban” a cs. és kir. 34/3. századnál 

 

 Az elfoglalt új állásokat a hadosztály katonái gyorsan kiépítették. A 

harceljárások és a haditechnika fejlődése miatt, már betonfedezékek készültek. Szakítottak 

az egyetlen főellenállási kiépítésével is. Egyetlen vonal helyett egy sávot építettek ki a védők, 

ahol a betörő ellenséget több irányból tűz alá lehet venni, illetve az ellentámadásra 

gyülekező tartalékok minden irányból támadhatják őket. A cél persze továbbra is az volt, 

hogy az állások előtt megállítsák a támadókat. Ennek érdekében szögesdrótakadály, rejtett 

géppuskafészkek kerültek kialakításra és persze a „Granatsicherek” azaz a gránátbiztos 

fedezékek. Podhorcéből, ahol a hadosztály és dandárparancsnokságok voltak, keskeny 

nyomtávú tábori vasút segítette a szállítást. Augusztus 2-án az egész keleti front német 

alárendeltségbe került. Hindenburg tábornok augusztus 3-án kelt parancsa: „A csapatok a 

most elfoglalt vonalakat építsék ki állandó ellenállási vonallá, amelyet minden körülmények 

között meg kell tartani. Semmi okunk sincs arra, hogy aggódva keressünk ennél hátrább 

fekvő állásokat.” A német tábornok neve a magyar katonákat is felvillanyozta. „… Mióta 

átvette Hindenburg a főparancsnokságot azóta nem is szalad az egész vonal, ha egy helyen 

áttörik a frontunkat. Hallottam félfüllel olyan parancsnak a kijöttét is, amiben Hindenburg 

töprengését fejezi ki az iránt, hogy a határról visszavonultunk.”- írja naplójába Gyuricskó 

Gyula hadapród. Valójában Hindenburg a német vezérkar főnöke lett és a keleti hadszínteret 

Lipót bajor herceg tábornagyra bízta. 
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Gyuricskó Gyula hadapród a „Granatsicher” előtt 

Többszöri változtatások után a 406-os magaslatot a cs. és kir. 34. gyalogezred foglalta 

el. Balra Jasionov irányába a 25-ösök, jobbra a 421. magassági ponton pedig a 67-esek. Az 

ellenség észéről gyakori volt a zavarótűz. A tüzérség általában a 67-eseket és a mögöttes 

területeket lőtte. A gyalogság is többször adott „éjjeli zenét”. Légitevékenység minimális 

volt. A Jasionov környékén 3 légiharcot figyeltek meg. Ellenséges bombavetésről csak 

egyszer volt említés. Osztrák-magyar részről több esetben kíséreltek meg fogolyszerző 

vállalkozást. A 34/1. századtól Jászay hadnagy és 25 önként jelentkező augusztus 16-án éjjel 

behatolt a még nem összefüggő orosz állások mögé, majd 18-án hajnalban megrohanta az 

ellenség tábori őrsét, amit megsemmisített, majd elérte a saját vonalakat. Egy fő veszteséget 

szenvedtek. Szeptember 1-én a 34/3. század járőre kénytelen volt idő előtt visszatérni, 

szeptember 21-én azonban az oroszok visszaverték a vállalkozókat.  

„Hogylehet kitüntetést kapni? Akinek protekciója van? Este 8-12-ig szolgálatban 

vagyok és avizálják a IV. század verbindungspatrullja, hogy tőlük erős tiszti patrull körül belül 

28 emberrel asp. Riffel (helyesen Rieffel) vezetésével kiment azzal a paranccsal, hogy ha csak 

lehetségesmuszkát hozzanak. Ilyenkor mindig és most is nagy érdeklődéssel figyeltük, hogy 

mikor mennek neki az orosz Feldwachenak, amely erős drót mögött van és ahol még sajnos 

minden patrullunk eredmény nélkül és veszteséggel járt. Körülbelül úgy féltizenkettő tájban 

három bomba hallatszik, melyet rövid erős fegyvertűz követ. Na már összeakaszkodtak a 

mieink a muszkákkal - mondja gefr. Malinivszky. Tényleg a patrull megtámadta az orosz 

Feldwachét és mi volt az eredmény? Egy halott és két sebesült, sajnos saját részről. A patrull 

szétszaladt és muszkát, mint rendesen csak láttak. Még a halottat is ott hagyták és csak 
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mikor kapitány úr Kopecsnik visszakergette őket hozták vissza. Erre fel asp. Riffel be lett adva 

nagya ezüstre és fähnrichnek.” Írja keserűen Gyuricskó Gyula hadapród a 34/3. századból. 

A veszteségeken kívül pozitív események is történtek a 34-eseknél. A beérkezett 

menetzászlóaljakból megalakult az V. zászlóalj és még egy tartalék zászlóalj is. Augusztus 

végén elkezdték az ezredek ellátását gázálarcokkal. Szeptemberben megjelentek az első 

aknavetők a gyalogezredek eszköztárában.  

 

Lipót bajor herceg megérkezik a „Vilmosbakákhoz” 

Szeptember 5-én a 2. hadsereg parancsnoka Böhm-Ermolli lovassági tábornok 

megszemlélte a hadosztály állásait. Szeptember 8-án Lipót bajor herceg 

tábornagymeglátogatta a hadosztályt. Megszemlélte a cs. és kir. 34. gyalogezred 

díszszázadát és a cs. és kir. 21/4. tábori ágyús üteget. A látottakkal mind a két szemlélő 

elégedett volt. 

 

Az orosz támadás és az ellentámadás 

A hadosztály katonái közt szeptember 22-től el kezdtek terjedni kósza hírek, hogy újra 

visszavonulás lesz, mert a térségben frontáttörés történt. A pletykák leszerelésére többen 

Hindenburg parancsával nyugtatták a „bakákat”. Szeptember 28-án egy orosz szökevény a 

Brody környéki orosz csapatösszevonásokról tett vallomást. A hadosztálynál ezt egy általános 

támadás előkészületének tartották.  

 Szeptember 29-én az orosz tüzérség működésbe lépett. Erős tűz alá került az eperjesi 

cs. és kir 67. gyalogezred arcvonala és a cs. és kir. 34 gyalogezred 406-os magaslaton húzódó 

arcvonalszakasza. Másnap az orosz tüzérség újra rákezdett, de a tűzét kiterjesztette a cs. és 

kir 34. gyalogezred teljes arcvonalára és a cs. és kir 25. gyalogezred állásaira is. 

„Reggel nyolc óra. Jobbra, a 67 előtt pár ágyúlövés, ami azonban nem veszi el a 

figyelmünket a munkavezetéstől. De több „Lange” után sem hallgat el, kezdjük viccelni az 

oroszokat a japán munitio faszolással. S mikor körülbelül félóra után sem szűnik az ágyúzás, 
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nyugszunk csak bele az előkészítő ágyútűzi mivoltába. Mégpedig ugyancsak előkészítő 

ágyútűz, mert 10 óra felé kezd „trommelfeuerré”/pergőtűzzé/ átalakulni és úgy fél tizenkettő 

felé a legborzasztóbb pergőtüzet kapja a 25 és a 67.” 

Az előkészítés után az oroszok megtámadták a cs. és kir. 67. gyalogezred állásait. A 

hadosztálytüzérség zárótüze ellenére az oroszok kiszorították a 67-eseket az állásokból és 

mintegy 4 km szélességben visszaszorították őket. Az erdős terepen a támadók a cs. és kir. 

34/III. zászlóalj hátába kerültek. A harcban a zászlóalj nagy része elesett, vagy fogságba 

került. Ekkor a bekerítéstől tartva a cs. és kir. 34. gyalogezred megmaradt zászlóaljait hátra 

vonták a 3. állásba.  

„…Azonban ép akkor avizálták, hogy a 4-ik század már elhagyta az állást és mire mi is 

„Laufschritt”-ben mentünk vissza a „Gelbe-Linie” felé. Fölértünk az erdő csúcsára, ahonnan 

gyönyörűen láttuk, hogy a 25-ösök előtt „ködsűrűségnyi” tömegekkel támad ugyanekkor az 

orosz, amelyet azonban, mint később megtudtuk a 25-ösök fényesen visszavertek. Elértük a 

Gelbe Linié”-ig, amely előtt egy „esetleg” föláldozott „Battri”-nk fülsüketítő tüzet csinált a 25 

elé- A nevezett Linie elé érve találtuk alezredes úr Marzsót (ezredp. nok) aki visszairányított 

bennünket az előbbi „Grüne – Liniébe”. Visszafelémenve láttuk, hogy az erdő szélén már 

orosz patrull van és nagyban lövöldöznek a mi erősen dolgozó battrinkra és ránk is. De 

miután a tüzérség kartáccsal kezdte őket lőni és mi is kifejlődtünk rajvonalba visszahúzódtak 

az erdőbe. 

 

Kilátás a 406-os magassági pontról. A fasor a Lemberg-Brody országút, előtte a 

„szürke” földhányás az osztrák-magyar első vonal 



12 
 

A gyalogság visszahúzódása miatt a tüzérség is kénytelen volt hátrébb települni. A cs. 

és kir. 27/4. tábori ágyús üteg a hadosztályparancsnok utasítására helyben maradt így 

Gyuricskó Gyula naplójában róluk ír. Az üteg mintegy 2500 lövést adott le, másnap, 

állásváltoztatáskor a 25-ös bakák megéljenezték őket. Az eredményes működéshez a 

hadosztályparancsnokon kívül, még a 2. hadsereg parancsnoka is gratulált. 

Az oroszokat nagyjából a 2. vonal előtt sikerült megállítani. A harcban a cs. és kir. 67. 

gyalogezred és a cs. és kir. 34/III. zászlóalj súlyos veszteségeket szenvedtek. A 2. vonal 

„idegen” állásaiban a katonák berendezkedtek. A kiesett III. zászlóalj és a megfogyatkozott 

67-esek miatt az állás megszállása is problémás volt, ennél fogva az állományt még 

váltásokban sem tudták pihentetni.  

„Négy óra felé jön az avizó, hogy az „urak” a komp. komdóra menjenek. Sejtettük 

Domonkossal, hogy most fog jönni az igazi „nemjó”. Mindnyájan tudtuk, hogy körülbelül mit 

fogunk hallani, de mégis nagyon kíváncsi voltam. Mikor mindegyiken ott voltunk, a 

főhadnagy így szólt: Urak a Divisionárius úr borzasztó méltatlankodását fejezi ki, hogy mit 

várjon ő a többi ezredektől, ha már a magyar hadsereg „elit” ezrede (34) is ott hagyja az 

állását és német segítséget kell igénybe vennie, annak visszaszerzésére. Erre fel a következő 

parancsot kaptuk!: Most 4 óra 10 perc. 5h 40p-kor angriff, minden tüzérségi és egyéb 

előkészítés nélkül. parancsot kaptunk rá, hogy habár kevesen vagyunk is, de utolsó csepp 

vérünk árán is meg kell mutatnunk, hogy vissza tudjuk venni az állásainkat idegen segítség 

nélkül is.” 

A 34-esek büszkeségére hatni komoly motiváló erő volt. A fentiek ellenére az 

arcvonal mögött lévő német hadosztálytól segítség érkezett. A 226. gyalogezred II. zászlóalja 

és a 117. gyalogezred eredetileg csak, mint tartalék érkezett, de az ellentámadás során végül 

mind a két német alakulat „tűzbe” került. Az ellentámadásra a 34/I., 34/V. zászlóaljakat 

jelölték ki. Ők alkották az északi csoportot kiegészítve a német 226/II. zászlóaljjal és a 34/III. 

zászlóalj maradványaival. A cs. és kir 34. gyalogezred tartalékzászlóaljával a meggyengült cs. 

es kir. 67. gyalogezredet erősítették meg. Az ellentámadás levezetésére a 2. hadsereg a 

német Melior tábornokot jelölte ki. 

„Felizgatott lelki állapotok között készítettük bakáinkat a bekövetkezendőkre és 

lelkesítettük, vígasztaltuk őket, pedig nekem is megnyugtató szavakra volt szükségem, mert 

fájt hazagondolni. A szokottnál gyorsabban látszott elérkezettnek az 5h 25p, amikor a köd 

leple alatt a stellung előtt kellett rajvonalba fölfejlődnünk. Már ekkor szinte nem tudtam 

magamról. Idegeim pattanásig voltak feszülve. Elindúltunk. Alig haladtunk néhány lépést, 

amikor az oroszok pokoli tüzet adtak előre rohanó ritka rajvonalunkra. S mintha még a 

természet is ellenünk lett volna; a köd felszállt és magunk előtt láttuk az oroszok tüzelő, sűrű 

rajvonalát. Nem láttam tisztán, csak homályosan és buzdítottam előre az el-elmaradozóbb 

bakákat. Hallottam a sebesültek jajkiálltásait, a haldoklók halálhörgéseit Zug balszárnyával 

épen ara a dombra kúsztam föl, melyen az oroszok körül-belül negyven lépésnyire lehettek, 

amikor a jobbszárnyon az emberek kezdtek visszafelé futni. Gondoltam, hogy egy erős 
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gégenstószt kaptunk és halálfáradtan kezdtem én is visszavánszorogni és vártam, hogy mikor 

nyomja egy muszka belém a szuronyát. Azonban nem a gégenstósz miatt futottak meg a 

bakáink, hanem a szegény Domonkos elestének láttára ijedtek meg a még tapasztalatlan 

bakák. A főhadnagy úr parancsára, miután a Zug az én nyakamba szakadt, újra előre vittem 

és könnyes szemmel mentem tovább, mikor láttam Domonkos holttestét”.  

Az 34/I. zászlóaljat négy orosz géppuska vette tűz alá. A támadás elakadni látszott. 

Ekkor erősítésként harcba vetették a 34/III. zászlóalj maradványait és a német 226/II. 

zászlóalj egy századát. Támogatásukra előre vonták a 34/I. zászlóalj géppuskás osztagát. 

„Azt hittem már teljesen megállítanak bennünket az oroszok, mikor jobbra egetrázó 

„Hurráh” kiálltás múlta fölül a pokoli zajt és bakáink vadul rohantak az oroszokra. Az oroszok 

nem bírták ki a heves rohamot és menekülésszerűen hagyták el állásukat. Oly lelkesen 

mentünk előre, hogy az oroszokat minden további lefekvés nélkül egyhuzamban 

kényszerítettük a második és harmadik vonalukból is a menekülésre. 

„Itt kezdődött az irtózatos látvány. Itt egy baka a puskatussal vágta szét ez 

szerencsétlen orosznak a fejét, ott az oldalkéssel mutat a másik jó példát. Az oroszok (…) nem 

tudtak elmenekülni, mert a drót nem volt elvagdosva, hanem a stellungon szaladtak végig az 

első századig, ahol bejöttek. Akkor már beérkeztek a németek is és nagy mészárlást vittek 

véghez, a már elfogott oroszok között is, mert a német ezáltal megkímél egy menazs porciót. 

Egész idő alatt nem vesztettem el a fejemet, mint mikor a stellungban szaladva egy 

traverznál két orosszal szinte összeütköztem, akiknek a fegyver is a kezükben volt még. A 

fegyver nekem is a kezemben volt, de a meglepetéstől csak puszta kézzel elkezdtem az 

egyiket pofozni, mire ők még jobban megijedtek és az annyira megszokott „hore ruki” pózba 

vágták magukat a megszokott „Panye – Panye” kiáltozással, de a németek takarékos 

természete szuronyhegyre tűzte a már tőlem kegyelmet kapott két ruszkit.” 

A cs. és kir. 34/V. zászlóalj ellentámadása szerencsésebben alakult. Őket is 

megerősítették a 34/III. zászlóalj egy részével. Az állásokat komoly fennakadás nélkül elérték 

és a védőkkel részben végeztek, részben kivetették őket. Egy félszázad az állások mögött is 

folytatta az üldözést. A zászlóalj kb. 400 foglyot 2 géppuskát és egy géppuskaállványt 

zsákmányolt.  

7:35-re a 34-esek régi első vonala saját kézben volt, és a 67-esek egykori 

arcvonalszakaszából is mintegy 300 lépésnyit sikerült visszavenni.  A tartalék zászlóalj újonc 

katonái 8 órára hosszú erdei harc után szintén elérte a régi első vonalat. 

9:30 körül orosz ellentámadás indult, mely a 34. gyalogezred tartalék zászlóalját 

jobbszárnyról és arcból érte. A zászlóalj a lassan előre mozgó német 171. gyalogezred 

arcvonaláig húzódott vissza. A visszavonulást Polgáry és Neumann zászlósok és embereik 

fedezték. Közelharcban tartották vissza az oroszokat, míg a zászlóalj rendben vissza nem 

húzódott. Az ellentámadás érintette a cs. és kir. 34/I. zászlóaljat is, ami a német 226/II. 
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zászlóalj egy századával volt megerősítve. Dittrich hadnagy az 1. század parancsnoka német 

katonákkal megerősítve ellenlökést indított és a további orosz térnyerést megakadályozta. 

11 órára a német 171. gyalogezred és a 34. gyalogezred tartalékzászlóalja elérte a 

régi első vonalat. Délután egy orosz ellentámadást visszautasítottak. Valószínűleg a 67-esek 

is bejutottak a régi állásaikba, mert a 34-es tartalékzászlóaljat visszavezényelték a 34/I. 

zászlóalj mögé. Délután érkezett be a hadtesttartalékból előrevont cs. és kir. 34/IV. zászlóalj, 

amit a német 226/II. zászlóalj és a 406-os magaslat közti hézag kitöltésére az első vonalba 

vezényeltek.  

Az ellentámadás eredményeként az eredeti arcvonalat sikerült helyre állítani. 

Osztrák-magyar hadifogságba került 1 törzstiszt, 5 tiszt és kb. 750-780 legénységi állományú 

orosz katona. 6 géppuska, 4 géppuskaállvány, 1063 puska, 22 kocsi gyalogsági lőszer 8 kocsi 

egyéb szerelvény és 150-200 kézigránát került a támadók kezébe.  

A veszteségei az 1916. szeptember 30 - október 1-jei harcnak csak a cs. és kir. 34. 

gyalogezrednél ismertek. Elesett 8 tiszt, megsebesült hét. A legénység vesztesége 423 fő 

volt. Itt a halottak sebesültek arányát nem részletezik. A 34-es tartalék zászlóalj részeit a harc 

után feloszlatták és a 34/III. zászlóaljat töltötték fel velük. A cs. és kir. 67. gyalogezred 

vesztesége, még ennél is súlyosabb lehetett, hiszen őket szeptember 30-án súlyos harc árán 

vetették ki az állásaikból.  

Az orosz támadás a Bruszilov offenzíva egyik utolsó „hörgése” volt. A támadók célja 

nem az áttörés volt, ehhez a tüzérségi előkészítés is kevés volt és az áttörés kimélyítésére 

sem vontak előre tartalékokat. A cél valószínűleg az osztrák-magyar állásrendszer egy fontos 

pontjának elfoglalása volt, ahonnan beláttak volna a mögöttes területekre, ezáltal pokollá 

téve a katonák életét az állásokban. A támadás nem érte el a célját. Egy maradt az első 

világháborúra annyira jellemző helyi jelentőségű állásharcok közül.  

Másik nap fölmentem a domb tetejére, ahol az ütközet lefolyt és a halottak még ott 

feküdtek, ahol végzetük érte. Rosszlelkű, disznó emberek mindig vannak és most is 

fölkeresték a halottakat és, amit csak lehetett mindent elszedtek tőlük. Amikor én láttam 

Domonkost, már a cipője sem volt a lábán. Csak harmadnapra temették el őket. 
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