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Köszönetnyilvánítás
Disszertációm megírásában köszönettel tartozom számos személ ynek.
Mindenekelőtt

köszönetem

fejezem

ki

témavezetőm,

Majoros

István

professzor úr támogatásáért és tanácsaiért.
Kutatásaim során négy hónapot tölthettem el Bécsben az Osztrák –
Magyar Akció Alapítvány Ernst Mach Stipendiuma révén. Köszönöm az
alapítvány kuratóriumának bizalmát, valamint Maruzsa Zoltán adjunktus úr
közvetítői támogatását, valamint fogadó professzorom Oliver Rathkolb úr
segítségét.
Hálával tartozom Fazekas István és Balla Tibor levéltári delegátus
urak segítségéért, valamint Peter Broucek udvari tanácsos úr tanácsaiért.
Különleges köszönettel tartozom Kocsis András tanár úrnak, akinek a
2003/2004-es tanév Eötvös Collegiumban tartott szemináriumain kedvet és
motivációt kaptam az első világháború korszakának kutatásához.
Köszönöm Pollmann Ferenc tanácsos úr nak a kézirat átolvasását és
észrevételeit.
Hálával tartozom az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolájának
az állami ösztöndíj megítéléséért, a kutatás támogatásáért. Lekötelezett
vagyok

számos

kollégám

és

barátom

tanácsaiért,

észrevételeiért

és

bátorításáért.
A családtörténeti kutatásban külön köszönöm Arz tábornok oldalági
leszármazottainak, Herbert és Helmut Arz von Straussenburg uraknak
segítségét.
Végül szeretném megköszönni családom áldozatos támogatását és
türelmét, amel yet a munka megírása során t anúsítottak.
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Bevezetés
Báró

Dr.

Arthur

Albert

Arz

von

Straussenburg

(1857 –1935)

vezérezredes az Osztrák –Magyar Monarchia utolsó vezéri főnöke volt 1917
márciusa és 1918 novembere között. Az erdél yi szász származású tábornok
IV. (Boldog) Károl y 1 bizalmi em bereként követte ebben a tisztségben Franz
Conrad von Hötzendorf tábornagyot, miután az újdonsült uralkodó 1917
februárjában felmentette utóbbit. Arz katonai karrierje csúcspontját 1918.
november 3-án érte el, amikor az uralkodó főparancsnokká nevezte ki. A
kiélezett

hel yzetben

Arz

a

megbízatást

nyomban

Kövess

Hermann

tábornagynak adta át, jóllehet Károl y döntése révén ol yan tisztségbe
emelkedett, ahova korábban a Habsburg Monarchia legkiválóbb tábornokai
sem juthattak el. Az ugyanezen a napon megkötött pad ovai fegyverszünet
azonban nem pusztán Arz karrierjére, hanem a k. u. k. haderő történetére is
pontot tett. Bár a Monarchia legfőbb katonai szerve az AOK 2 még heteken
át működött, a háború véget ért. A vezérezredes il y módon azt a kétes
dicsőséget is elkön yvelhette, hogy – tényleges feladatkörrel – ő volt a több
évszázad dicső katonai tradíciójával rendelkező Habsburg Birodalom
haderejének utolsó irányítója.
Vezérkari

főnöki

kinevezéséig

Arz

hadtest -,

majd

hadseregparancsnokként tevékenykedett, és számos ra ngidős tábornokot
megelőzve – némi meglepetést is keltve – lett Conrad utóda. A tábornok
1914 szeptembere és 1916 júliusa között 22 hónapig irányította a VI.
(kassai) hadtestet, amel ynek az élén oroszlánrészt vállalt a gorlicei
áttörésben. A cári Oroszorsz ág bukását elindító diadal mellett számos más
siker is fűződik nevéhez, ezek közül a limanowai csata 3 és Breszt-Litovszk
elfoglalása emelkedik ki. A hadi sikerek nyomán a kassai hadtest a
Monarchia egyik legjobb alakulatává lépett elő, a dualista állam szá mára
pedig nyomban elhalványult az 1914 nyarától 1915 tavaszáig tartó időszak
9 hónapjának lidércnyomása. A tábornok a hátország számára is az egyik
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IV. Károly (1887–1922) magyar király, I. Károly néven osztrák császár. A továbbiakban is a magyar
uralkodói számmal hivatkozunk rá.
2
Az AOK (=Armeeoberkommando) az osztrák–magyar hadsereg-főparancsnokság rövidítése.
3
A dolgozatban a helységneveket a korabeli autentikus változatban fogom használni.
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legsikeresebb hadvezérként tűnt fel, és különösen Magyarors zág németajkú
lakossága bajnokként éltette Arzot. 4
1916 nyarán a tábornok az Erdél yt védő 1. hadsereg parancsnoka lett,
és

amíg

az

erősítés

megérkezett,

sikerrel

lassította

a

nyomasztó

létszámfölényben támadó román haderő invázióját. Ezen időszak nem
pusztán a hadiesemények miatt vált Arz karrierjének e gyik csúcspontjává.
A tábornok az erdélyi harctéren ismerte meg alaposabban az itt tartózkodó
trónörökös főherceget, és az ekkor kialakuló kollegiális -, egyben bizalmi
viszony alapozta meg IV. Károl y néhány hónappal későbbi döntését, amel y
révén Arz vezérk ari főnök lett. A tábornok 1917 februárjának végén,
Moldvában értesült kinevezéséről.
Arz vezérkari főnökként a Monarchia haderejének operatív irányítását
több mint másfél éven keresztül látta el. Vezérkari főnöksége idején a k. u.
k. haderő kiszorította e llenségeit a dualista állam területéről, sikeresen
elhárítva két olasz -, valamint a Kerenszkij -offenzívát. Arz nevéhez köthető
a Monarchia egyik legnagyobb első világháborúban aratott győzelme, a
caporettói áttörés is. Ez a siker egyedül a két évvel korább i gorlicei
diadalhoz volt mérhető, mind a hadizsákmány -, mind az elért taktikai
eredmények terén, bár stratégiai jelentőségű diadallá nem vált, hisz
Olaszország fol ytatta a háborút. A győzelmek előléptetést is jelentettek,
1918 februárjában a tábornok vezé rezredes lett, magas beosztása ellenére
azonban marsallbotot már nem kapott, így rendfokozati szempontból ekkor
érte el pál yája csúcsát.
Arz szerencsecsillaga először 1918 júniusában hanyatlott le, amikor a
Monarchia utolsó nagy offenzívája összeomlott a P iave mentén. Ez a
balsiker mind a dualista állam, mind a tábornok számára a végső vereség
előfutára volt; az összes eresztékében recsegő -ropogó hadsereg számára a
kegyelemdöfés

1918.

október

végén

következett

be.

Miközben

a

hátországban a nemzeti mozgalmak jelentősen megerősödve az önállósodás
mellett döntöttek, a hiányosan felszerelt és leharcolt csapatok ellenállását
4

1915 őszén Beszterce egyik polgára így köszöntötte a díszpolgárrá választott tábornokot: „Egy név azonban
sohasem hallgat el, amíg egyetlen német hang is hallatszik szülővárosunkban: Arthur Arz von Straussenburg
gyalogsági tábornok neve.” „Aber ein Name soll nicht verklingen, solange ein deutscher Laut in unserer
Vaterstadt ertönt: der Name ‚General der Infanterie Arthur Arz von Straussenburg’.” ÖStA-KA NL Arz
B/63. Nr. 1. 36.
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néhány nap alatt megtörte az október 24 -én kezdődő olasz offenzíva. A k.
u. k. haderő ekkor már a puszta létéért küzdve fegyverszünetet kötö tt. A
háború záróakkordja elválaszthatatlanul egybefonódott Arz személ yével,
nevéhez így a bukás és a pusztulás fogalma rögzült; 5 a korábbi sikerek
emléke pedig nyomban elhalványult. Talán ennek is köszönhetően a
tábornok megítélése elég negatív tónust kap ott az utókor részéről. Mint
látni fogjuk, a legtöbb ítélet szerint Arz egy súl ytalan, ugyanakkor
végletekig hűséges figura volt, akit Károly nem szakmai képességei, hanem
apolitikus

magatartása,

és

engedelmessége

okán

választott

vezérkari

főnökké. Dolgozatomban igyekszem ezt a képet némileg árnyalni.
Ki volt ez a tábornok, és mil yen szerepet töltött be a Nagy Háború
menetében? Hogyan emelkedett fel vezető tisztségeire, és hogyan bukott
el?

Mil yen

gondolatok

foglalkoztatták

a

háború

idején

és

után?

–

Disszertációm leginkább ezen kérdésekre keresi a választ. Úgy vélem, hogy
a tábornok életútjának és első világháborús szerepének vizsgálatával
közelebb juthatunk a Nagy Háború fol yamatainak mél yebb megértéséhez, és
a kortárs beszámolók, levéltári primer források vizsgálata pedig utólagos
ismereteink

pakkjától

megszabadítva

újabb

szempontokat

adhat

a

történések átlátásához. Bízom abban, hogy az arzi életút vizsgálata tovább
árnyalja az első világháborúra vonatkozó ismereteinket, és lehetőség nyílik
számos történeti toposz cáfolatára is. A prozopográfiai vizsgálat tanulságai
rá fognak mutatni arra, hogy az Osztrák –Magyar Monarchia veresége nem
volt

előre

predesztinálva

és

a

dualista

állam

sorsa

sem

volt

megpecsételődve 1914 nyarán. E célok mellett az eddigi Arz -életrajzokat
több ponton – novumokkal – fogom kiegészíteni, így a tábornok életútját
még jobban megismerhetjük.
Mint az ELTE -BTK új- és jelenkori egyetemes történeti doktori
programjának volt hallgatója fontosnak tartottam, hogy disszertációm
globális jellegű legyen, így a szűkebb monarchiabeli kereteken túl a háború
teljes menetét is vizsgálni fogom. Maga Arz is túltekintett hazája és
hadserege eseményein, és igyekezett megtalálni a küzdelem valódi hátterét
és összefüggéseit.

5

REGELE (1968): 19.
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A válaszokat az elsődleges forráso k mellett a tábornok háborús
memoárjainak

vizsgálatával

igyekszem

megadni.

Arz

monográfiái

a

Monarchia első világháborús történetének elengedhetetlen fontosságú és
alaposságú összefoglalásait szolgáltatták. 6 Utóbbiak értékét tovább növeli
tárgyilagosságuk és egyetemes szemléletük. Ugyanakkor – mint az a
legtöbb történelmi személ yiség fátumáról elmondható – Arz élete az
összeomlott

dunai

birodalom

sorsát

is

hűen

szimbolizálja.

Katonai

pál yájának kezdetét a belle époque évtizedei kísérték, zenitjét és drámai
nadírját pedig a Nagy Háború jelentette. A birodalom pusztulásával Arz
korábbi, figyelemre méltó katonai karrierje is romba dőlt, 7 nyugdíjának
megszerzése

pedig

keserű

kötélhúzásba

torkollott

a

két

legyőzött

utódállammal. 8 Minthogy Ausztria –Magyarország, a mel ynek szolgálatában
állt,

megszűnt,

Arz

korábbi

reputációja

és

kapcsolatrendszere

nagymértékben elértéktelenedett. Bár ez az állítás szinte a k. u. k. haderő
szinte teljes tábornoki karára igaz, mégis a vezérezredes háború utáni sorsa
az egyik legtorzabb lidércnyomássá alakult, hisz a szó legszorosabb
értelmében

véve

a

puszta

megélhetéséért

kellett

küzdenie.

Il yen

körülmények között éles kontrasztot nyújtott, hogy a háborúból szintén
vesztesként kikerülő németországi generálisok nem pusztán megőrizték
politikai és társadalmi befol yásukat, hanem sok esetben ki is terjesztették
azt. A nyomor szélén táncoló, és jóval nagyobb presztízsveszteséget
elkönyvelhető Arz számára azonban a Hindenburg - vagy Ludendorff -féle
politikai karrier lehetetlen volt. A tábornok kálváriája ekként csak a
száműzött, vagy kivégzett orosz katonai vezetők balsorsához hasonlítható.
Arz 1935-ben megkeseredett és megalázott emberként halt meg.
A disszertáció fő tárgyának bemutatása előtt célszerűnek látom
összefoglalni a tábornokkal kapcs olatos historiográfiát, valamint Arz
névhasználatának elemzését.

6

Regele úgy vélte, hogy a háború után ötven évvel Arz munkái a legjobb vonatkozó monográfiák közé
tartoznak – az időközben eltelt újabb fél évszázad nem kezdte ki a veterán tiszt ítéletét. REGELE (1968): 40.
7
„Arz mégis azon kevesek közé tartozik, akiknek még életükben osztályrészül jutott a jól megérdemelt
elismerés, és neve a hadtörténelemben a legfeltűnőbbek között található.” REGELE (1968): 24. „[…] doch
gehört Arz zu den wenigen, denen noch zu Lebzeiten die wohlverdiente Anerkennung zuteil wurde, sein Name
wird in der Kriegsgeschichte unter den auffallenden zu finden sein.”
8
Az Osztrák Köztársaság megtagadta azok nyugdíjának fizetését, akik 1918 előtt nem Kis-Ausztria területén
éltek, e rendelkezés két legnagyobb vesztese Arz és Boroević volt. BALLA (2010): 42.

5

Az Arzra vonatkozó historiográfia
Arz életéről és működéséről egyetlen monográfia készült, amel yet
Oskar Regele írt 1968 -ban. A munka a Gericht über Habsburgs Wehrmacht.
Letzte Siege und Untergang unter dem Armee -Oberkommando Kaiser Karls
I., Generaloberst Arz von Straussenburg [Ítélet a Habsburg haderő felett.
Az utolsó győzelmek és a bukás I. Károl y császár és Arz von Straussenburg
vezérezredes

főparancsnok

alatt]

címet

viseli.

Regele

az

első

világháborúban vezérkari századosként szolgált a k. u. k. hadseregben,
később

pedig

a

bécsi

Kriegsarchivban

dolgozott,

és

számos

más

hadtörténeti munkát is jegyzett. Vonatkozó műve címéből ugyanakkor
világosan

látszik,

hogy

a

szerző

elsősorban

az

1918 -as

esztendő,

különösképp pedig az összeomlás körülményeivel foglalkozott. Ekként a
háború megelőző részét – amikor Arz a fronton harcolt – kevésbé
részletesen vizsgálta. Regele nem életrajzi vonatkozásból kutatta Arz
pál yáját, hanem a Habsburg Birodalom hade rejének történetét egészítette ki
ezzel a fejezettel, ahogy azt korábban Radetzky, Benedek és Conrad
esetében is tette; 9 célja tehát nem az volt, hogy a tábornokok nézőpontjából
elemezze a hadjáratok történetét. Regele 1955 -ben megjelent Conrad
életrajza hagiográfiai munka, és bár tizenhárom évvel később kiadott Arz
biográfiája jóval tárgyilagosabb műnek tekinthető, mégis a hadtörténész a
vezérezredest így éltette: „[Arz] valódi, ifjabb Conradként a pillanat
mestere volt, aki mindig megértette, hogy a legsz ükségesebb dolgokat a
lehetőségekhez idomítsa .” 10 Más összefoglaló Arz életéről – az életrajzi
szócikkeket leszámítva – nem készült.
Különösen feltűnő ez a hiány, ha azt is figyelembe vesszük, hogy
Conraddal kapcsolatban mennyi monográfia jelent meg. 11 Jóllehet Arz

9

REGELE (1968): 13.
REGELE (1968): 43. „Als echter jünger Conrads war er der Meister des Augenblicks, verstand es jeweils
das Nützlichste den Gegebenheiten anzupassen.”
11
Ennek ellenére a Conraddal kapcsolatos recens szakirodalom szerint a tábornagy szerepének kutatása is
erősen háttérben maradt. SONDHAUS: 5. „Obwohl sein Name Historikern, die sich mit dem Ersten
Weltkrieg und Österreich–Ungarn befassen, wohl bekannt ist, hat Franz Conrad von Hötzendorf von den
Wissenschaftern nur wenig Aufmerksamkeit erfahren. Die einzigen umfassenden Biographien, die sich bisher
mit dem Leben und der Karriere des Mannes, der – mit einer kürzeren Unterbrechung – zwischen 1906 und
1917 den Posten des Generalstabschefs der k. u. k. Armee innehatte, beschäftigten, sind hagiographische
Arbeiten, die von seiner Geliebten […] und seinen Protegés verfasst wurden.” A két nagyobb monográfia
10

6

sohasem töltött be olyan markáns politikai szerepet mint elődje, és
ismertsége, reputációja mind a háború idején, mind utána jóval szerényebb
maradt, mégis mintegy 20 hónapon keresztül volt vezérkari főnök. Így
fontos megbízatása révén a háború uto lsó két évének megkerülhetetlen
szereplője, aki a dualista állam fennállásának e kritikus fináléjában nem
pusztán a szűkebb katonai feladatokat látta el, hanem

politikai

és

diplomáciai események tanúja és részben alakítója is lett.
Vezérkari főnöksége idej én születtek meg a Monarchia különbéke tervei, ezenfelül a breszt -litovszki, valamint a bukaresti békeszerződés. A
háború miatt a vezérkari főnök belpolitikai szerepe is igen jelentős volt;
Arz rendszeres résztvevője lett a koronatanácsi, valamint miniszte rtanácsi
értekezleteknek, így közjogi értelemben véve is a Monarchia elitjének része
lett.

Mindemellett

Conraddal

összevetve

Arz

valóban

jóval

kevésbé

konfrontálódott mind a civil, mind a katonai szférában, és inkább
nevezhető háttérembernek.
Ennek tükrében nem meglepő, hogy a második leghosszabb tanulmány,
amel y Arzról született, szintén ezt a szerényebb szerepet emelte ki. Az
Arminius

álnéven

publikáló

szerző

a

Nagy

Háború

jelentősebb

hadvezéreinek portréját vázolta föl, köztük Arzét is. Tanulmányának cím e:
Der charmante Adjutant [A sármos szárnysegéd], mell yel Arz karakterének
„szürke eminenciásságát” és a tábornoki karon belül is szokatlan karizmáját
hel yezte előtérbe. Arz halálakor 1935 -ben számos nekrológ született, ezek
közül a legjelentősebb a bécsi Kriegsarchiv akkori igazgatójának, GlaiseHorstenaunak 12

–

csak

kéziratban

létező

–

visszaemlékezése. 13

Lexikonszerűen, és az életrajzi adatokat részletesen összefoglalva Rudolf
Kiszling írt tanulmányt Arz életéről, amel y a Neue Österreichische
Biographie X. kötetében jelent meg, 1957 -ben. 14 Jól megfigyelhető és
filológiailag bizonyí tható módon , Kiszling életrajza nyújtotta a későbbi,
számos kisebb Arz ról szóló biográfiai összefoglalások alapját. 15
hagiográfiai munkának tekinthető, amely különösen Urbanski munkájára igaz, aki magát „a halott tábornagy
hivatásos ügyvédjének” titulálta. URBANSKI: 228. „Als ein berufener Anwalt des toten Feldmarschalls […]”
12
Edmund Glaise-Horstenau (1882–1946): hadtörténész, az első világháborúban vezérkari tisztként –
őrnagyként – szolgált, majd 1925–1936 a bécsi Hadilevéltár (Kriegsarchiv) igazgatója volt.
13
ÖSta-KA NL Glaise-Horstenau B/67 Nr. 9. 1–3.
14
KISZLING (1957): Generaloberst Artur Freiherr von Straußenburg.
15
Rövidebb lexikonszerű összefoglalások: SUTTER: 7–9. ZEINAR: 592–595.

7

Az arzi historiográfia másik részét a tábornok írott munkássága teszi
ki. A háború előtt Arz nem publikált írásokat, de 1918 után – kevesebb
mint két évtized alatt – jelentős életművet alkotott. Ennek miértjére és
indítóokára Arz halála idején az imént említett Glaise-Horstenau így
emlékezett vissza. „ Ha könyveket és dolgozatokat írt, sokszor ez azért is
történt, hogy a szerény honoráriumok révén saját és övéi létfenntartását
egy kicsit javítsa. Írásait gyakran könnyedén vetette papírra, ám ezek így
sem nélkülözték a jelentős mondanivalót .” 16 A tábornokot jól ismerő kiv áló
osztrák hadtörténész tömören mutatott rá arra a kínos tényre, hogy Arz –
megrendült társadalmi és anyagi hel yzetére jellemző módon – részben a
kiadói honorárium miatt ragadott tollat.
A vezérezredes két összefoglaló művet vetett papírra a háború
történetéről. 1924-ben jelent meg a Zur Geschichte des Grossen Krieges ,
[A

Nagy

Háború

Kaiserreiche

történetéhez]

1935 -ben

[A császárságok harca

a

Kampf

és bukása]

und

Sturz

der

című munkája. Két

memoárjában Arz nem pusztán személ yes emlékeit örökítette meg, han em a
háború hátterét, összefüggéseit is kutatta. Műveire nem jellemző az a fajta
vádaskodás és éles kritika, amel y a vesztes államokban ez idő tájt születő
munkák sajátja volt. Ennek oka a tábornok kényes hel yzetében keresendő:
gondolatait

az

egzisztenciál is

prés

miatt

nem

közölhette

szabadon,

minthogy nem haragíthatta magára oktrojált hazáját, Romániát, valamint
két rezidens országát, Ausztriát és Magyarországot. 17 Első monográfiájában
pl.

szembetűnő

jelenség,

hogy

az

1916 -os

román

hadjáratról

jóval

tömörebben számolt be, mint az Oroszország ellen vívott csatáiról, és
észrevehető módon óvatosan fogalmazott a balkáni állam akkori szerepéről
is.
16

ÖSta-KA NL Glaise-Horstenau B/67 Nr. 9. 3. „Wenn er Bücher schrieb und Aufsätze, die oft leicht
hingeworfen waren, aber der Bedeutung doch nie entbehrten, so geschah dies nicht selten auch deshalb, weil
er durch bescheidene Honorare seine und der Seinigen Lebenshaltung ein wenig zu verbessern suchte.”
17
REGELE (1968): 25. „[…] sie [a tábornok munkái] unterscheiden sich von anderen Kriegsbüchern durch
Vermeidung scharfer Kritik und von Anschuldigungen wie auch durch überaus sachliche Wiedergabe der
Erlebnisse. Der nach 1918 in gewissem Sinne heimatlos gewordene General wollte alles vermeiden, was sein
neues Vaterland Rumänien, sein Gastland Österreich und seine letzte Heimat Ungarn, doch auch die
ehemaligen Bundesgenossen unangenehm hätte berühren können.” Regele Conradról szóló monográfiájában
azt is említi, hogy Arz maga hangsúlyozta neki ezt a szempontot. REGELE (1955): 22. „Wie er [Arz] einmal
dem Verfasser [Regele] gegenüber betonte, vermied er bei der Niederschrift seiner Erinnerungen alles, was
einen der 3 genannten Staaten hätte verletzen können. Dieser sehr anzuerkennende vornehme Standpunkt
konnte aber den Gesetzen der Geschichtsschreibung, die solche Schranken nicht kennt, nicht ganz gerecht
werden.”
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Arz második monográfiájának van magyar fordítása 1942 -ből, 18 de a
számos fordítói hiba és némileg avítt stílus miatt a német munkára fogunk
hivatkozni.
Monográfiái mellett a vezérezredes számos újságcikket publikált a
háború

történetével,

hátterével

kapcsolatban,

levelezésben állt volt tábornoktársaival,
Különösen

sűrű

intenzitású

és

19

ezen

felül

pedig

aktív

és az erdél yi szász értelmiséggel.

mél ységű

levelezést

folytatott

Franz

Herfurth brassói evangélikus lelkésszel.
Arz a lelkészhez írt leveleiben a magántermészetű ügyeken túl egy új
közép-európai állam ideálját fogalmazta meg, és fontos történeti és
politikai megállapí tásokat tett. A vezérezredes mégis azt kérte barátjától,
hogy amíg a tábornok él, elképzeléseit ne hozza nyilvánosságra. 20 Ennek
okául Arz azt jelölte meg, hogy egyes meglátásai esetleg elidegeníthetnék
ismeretségi

körétől,

akár

családjától

is. 21

Ebben

az

eg yedülálló

forráscsoportban tehát ol yan adatokra lelhetünk, amel yeket a tábornok nem
közölhetett nyomdában megjelenő munkában. Arz félelme valóban nem volt
alaptalan; elég arra a tényre felhívnunk a figyelmet, hogy hosszas huzavona
után végül Magyarország v állalta a vezérezredes nyugdíjának fizetését –
ennek tükrében pedig Arz magyarellenes gondolatai valóban érdekes
hel yzetet eredményezhettek volna.
Franz Herfurth nem pusztán betartotta az ex -vezérkari főnök kérését,
hanem 1935 után sem publikálta a táborno k gondolatait. Miután meghalt,
fia, Wilhelm Herfurth szortírozta, gyűjtötte ki és összegezte az arzi
Mitteleuropa elképzeléseket. A levelek publikálása azonban lehetetlen volt
az ötvenes évek kommunista Romániájában. Wilhelm Herfurth 1959 -ben
bekövetkező h alála után, a család által őrzött kézirat – egy a Securitate
által végrehajtott házkutatás után – 1962 őszén véglegesen eltűnt. Így
pontosan nem lehet tudni, hogy hány levelet intézett a vezérezredes
Herfurthhoz, mégis az eredeti kéziratot alaposan ismerő Bruno Wilhelm
18

ARZ (1942).
ÖStA-KA NL Arz B/63.
20
KNOPP: 132. „Ich bitte Sie, lieber Freund, von dem Inhalt dieser meiner an Sie gerichteten Briefe, in der
Öffentlichkeit keinen, bzw. nur schonenden Gebrauch zu machen, so lange ich lebe.”
21
KNOPP 132. „[…] weil sie [a tábornok gondolatai] mich dem Bekanntenkreis entfremden würden, in dem
ich lebe und wo ich mich wohlfühle, einem Bekanntenkreis der vielfach in und aus der Erinnerung ‚an die
schöne, alte Zeit lebt’.”
19
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Knopp, miután 1972-ben az NSZK-ba emigrált, jegyzetei és emlékezete
alapján megkísérelte azt rekonstruálni.
Knopp gondozásában igen alacsony példányszámban 1975 -ben jelent
meg

egy

tömör

összefoglalás,

amel y

a

Das

Vermächtnis

des

Generalstabschefs [A vezérkari főnök hagyatéka] címmel látott napvilágot.
A vizsgálat során figyelembe kell vennünk, hogy Arz gondolatai így
többszörös szűrőn keresztül olvashatók számunkra. Jóllehet a kézirat
tökéletes rekonstrukciója nyilvánvalóan nem volt lehetséges, Arz KözépEurópa koncepciójának főbb elemei és alapjai mégis kirajzolódnak. Ezen
levelek hányattatott sorsa és története egyben jól jelzi a XX. századi
erdél yi szász közösség tragédiáját. Ezen munka értékét az adja, hogy nem
pusztán a szokásos katonapolitika i vagy hadtörténeti fontosságú adatokat,
meglátásokat tartalmazza, hanem feltárja a tábornok gondolatainak egy más
szféráját is.

Arthur Arz vagy Arz Artúr?
A tábornok életpályájának vizsgálatát nevének használatával kell
kezdenünk, ezen a téren két problém ával kell szembesülnünk. Az első
ellentmondás Arz nemesi nevével kapcsolatos. A szekunder irodalomban
mind a Straussenburg, mind a Straußenburg formulával találkozunk. Mint
korábban láttuk a ‚straussenburgi’ előnevet I. Lipót (1657 –1705) magyar
nemesi címként adományozta Daniel Kleinnek, és így a német névalak
ellenére a dupla s -sel történő írásmód indokolt. Az Arzra vonatkozó primer
források is az ‚ss’ írásmódot erősítik meg, így dolgozatunkban is ezt
használjuk. 22 A második fontos kérdést az jelenti, hogy német, vagy magyar
nevén hivatkozzunk a vezérezredesre? Jóllehet Arz erdél yi születésűként a
Magyar

Királ yság

területén

látta

meg

a

napvilágot,

és

magyar

állampolgárságától csak a trianoni békediktátum fosztotta meg, mégis szász
származása miatt indokoltab bnak láttam németes alakváltozatban idézni
nevét. Ekként – bár nem hel ytelen – mellőzni fogom az Arz Artúr formulát.
Az effajta névhasználati probléma szinte a k. u. k. haderő összes
tábornokánál kisebb-nagyobb mértékben előfordul, hiszen a Monarchia
22

ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz.
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hadseregében nem tüntették fel a katonák nemzetiségi hovatartozását, és
akkoriban

nem

igyekeztek

meghatározni,

mereven

hogy

ki

mel yik

nemzethez tartozik. Így sok esetben nem lehet egzakt választ adni arra a
kérdésre, hogy adott személ yre mel y névalakban hivatko zzunk.
Az egyik legnagyobb káoszt éppen Arz tábornok esete szolgáltatja.
Egy a közelmúltban megjelent

kiadványban 23 például

ötféle alakban

olvashatjuk a tábornok nevét: 1. Arthur Arz von Straussenburg (68.), 2. Arz
Arthur Straussenburgi (99.), 3. majd ugyan ezen a lapon Straussenburgi Arz
Arthur, 4. Arz Artúr (37.), 5. Arz Arthur (98.). Jól látható, hogy mil yen
módon keverednek a magyar és német névalakok. Arz „soknevűsége” már
kortársait is sokszor zavarba, feloldhatatlan ellentmondásba kergette, nem
véletlen, hogy halotti értesítőjén a szintén képtelen „Artur Arz von
Straussenburg” formával találkozunk. 24
Ironikus módon az előbb említett kötetről megjelenő recenzióban is
megjelenik e tohovabohu: „Kövess Hermann, Boroevic Svetozár [sic!] ,
Szurmay

Sándor,

Alfred

Krauss,

Arz

Arthur,

majd

Horthy

Miklós

sorhajókapitány képességeiről inkább pozitívumokat tudunk meg .” 25 Arz
nevét itt is a hibrid keleti névsorrend – német névalak kombinációban
láthatjuk, mégis inkább az a jelenség figyelemre méltó, amel y a horvát
Borojevićből (német változatban: Boroević) 26 igen, de az osztrák Kraussból
nem gyárt magyar nevet, 27 némi malíciával élve az Alexander Szurmay,
vagy a Nikolaus Horthy is járható út lenne.
Maga a probléma felvetődése a Monarchia felbomlásának szükségszerű
következménye, hiszen a német vezényleti nyelv volt a közös hadsereg
kohéziójának

egyi k

legfőbb

záloga.

Ez

természetesen

spontán

germanizációhoz is vezetett, így számos ol yan példát tudunk felsorolni,
ahol

nem

problémára.

lehet

tiszta,

Így

jóllehet

egyértelmű
a

megoldást

Monarchia

adni

történetét

a

névhasználat i

kutatóknak

sokszor

fejtörést okoznak a hasonló hel yzetek, hadtörténeti értekezéseknél talán
még hatványozottabban jelentkezik. Zsigereinkben erősen hat a divatos
23

ROMSICS (2010): a felsorolás zárójeleiben az oldalszámok értendők.
Lásd: http://www.weltkriege.at/Generalitaet/02%20Generaloberst/Arz/arz18.jpg [2012. X. 20.]
25
Bihari Péter: A Nagy Háború képei. In: Élet és Irodalom. LV. évfolyam, 2. szám, 2011. január 14.
26
A tábornok egyébként ezt a névalakot használta, így a továbbiakban mi ezt fogjuk tenni.
27
Természetesen a Boroevics Svetozár névalak az Arz Artúrhoz hasonlóan helyesnek számítana, hiszen
„Isonzó Oroszlánja” szintén sok szállal kötődött a Magyar Királysághoz, annak nemese is lett.
24
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XIX. századi magyar eljárás, amel y az idegen neveket előszeretettel
fordította magyarra. Ebben a vonatkozásban talán Jules Verne/Verne Gyula
példája a legérzékletesebb, de a világháborús hadvezérek esetében is
találkoznunk ezzel a tendenciával, hiszen nem pusztán Magyar -, vagy
Horvátországhoz köthet ő generálisok, hanem ausztriai, mi több külországi
tábornokok neve is magyarosíttatott. Pl. Hötzendorfi Konrád, 28 BöhmErmolli Eduárd, Mackensen Ágost, stb.
Mint korábban említettük, nagyon sok olyan eset van azonban, ahol
nem lehet egzakt választ adni arra a kérdésre, hogy miért a megadott
nyelvalakban használjuk az illető nevét, és vannak nagyon nehezen
megoldható esetek is. Így pl. Terszt yánszky Károl y vezérezredes, aki régi
magyar nemesi családból származott, alig tudott magyarul, de a források
alapján

világosan

látszik,

hogy

önmagára

nem

német

tábornokként

tekintett. A Teme sváron született Kövess Hermann, vagy az aradi Rohr
Ferenc tábornagy esetében a magyar névalak használata mellett komol y
érveket lehet felhozni, utóbbi esetében leginkább azért, mert 1 913 és 1914
között a Honvédség főparancsnoka volt. Kövess esetében inkább érzelmi
indíttatásról beszélhetünk, amikor nevét magyarul emlegetjük, hiszen
közvetlen felmenői németek voltak, végig a k. u. k. seregben szolgált,
gyermekeinek viszont magyar neveke t adott. 29 Meggyőzően lehetne érvelni
azonban a német alakváltozatok mellett is, hiszen a Nagy Háború idejéig
sem kellett meghatározni valakinek a nemzetiségi identitását, mi több a
Monarchia hadseregének erejét az adta, hogy vezérkara „fekete -sárga”
identitással

bírt ,

így

egyfajta

szupranacionális

önazonosságról

beszélhetünk. 30 Emellett az is figyelemre méltó, hogy a k. u. k. államban
soha nem rögzítették írásban a katonák nemzetiségi hovatartozását, mi több
az anyanyelvre sem tettek utalást. 31

28

E képtelen magyarítás – igaz képaláírásban – az ezredfordulón kiadott Magyarország az első
világháborúban című lexikonban is tetten érhető. SZIJJ-RAVASZ: 262. A vezérkari főnök esetében itt
kétszeresen torz magyarítással van dolgunk, hiszen a Conrad vezetéknév, és a tábornagy keresztneve Franz.
29
BALLA (2010): 14.
30
Ezt az Arzra is maximálisan érvényes tényt legszebben talán Kövess Géza, Kövess Hermann fia
fogalmazta meg, amikor apjáról ezt írta: „1918 és 1924 között is maradt, aki mindig is volt, császárhű, svarcgelb k. u. k. tiszt, egyszerre osztrák és magyar, aki az egész 1918-ban elsüllyedt és felosztott Habsburg
Birodalmat hazájának tekintette.” ROMSICS (2010): 51.
31
KOCSIS: 7. A Közép-Európa mintademokráciájaként létrejövő Csehszlovákia kezdettől fogva feltüntette
és vezette ezeket az adatokat hadköteleseiről, amelynek fontos szerepet tulajdonítottak.
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Figyelembe kell azt is vennünk, hogy több generális katonacsaládból
származott, és így gyakran – idegen közegben – édesapjuk garnizonja
közelében születtek meg. 32 Érdemes néhány eklatáns példát idézni a
világháborúból ismert tábornokok közül. Pflanzer -Baltin vezérezredes
Pécsett született,
Anconában,

a

cseh –német

Kirchbach

származású

vezérezredes

pedig

Böhm –Ermolli
Gyöngyösön

tábornagy

látta

meg

a

napvilágot. Ekként a születési hel y sem ad sokszor biztos fogódzót a kérdés
eldöntésében.
Erre a sajátos problémára magyarorsz ági és birodalmi relációban talán
Balla Tibor kitűnő definíciója adhat eligazítást, aki hét pontban határozta
meg a magyar nemzetiségű tábornokok körét:
1.

Akik a történelmi Magyarország területén születtek,

2.

magyar honosak voltak,

3.

magyarul tökéletesen beszél tek,

4.

nevük is magyar, horvát vagy német hangzású (őket

elmagyarosodott

bevándorló

németeknek,

horvátoknak

vagy

izraelitának tekinthetjük),
5.

magyar nemesi címet vagy rangot birtokoltak,

6.

főként a közös hadsereg magyarországi kiegészítésű

és/vagy a magyar királ yi honvédség alakulatainál, intézményeinél
szolgáltak,
7.

1918 után Magyarországon élték nyugdíjas éveiket. 33

Balla kritériuma szerint, ha valakire hat pont teljesül, akkor tekinthető
magyarnak.

Ha

végiggondoljuk

e

szempontokat,

ezek

a

kritériumok

voltaképpen a birodalom minden népére alkalmazhatók, általánosíthatók,
amennyiben

a magyar

jellemzést

kicseréljük

és a

hel yi

viszonyhoz

adaptáljuk (pl. csehnek, vagy horvátnak tekinthető -e az adott generális).
Látható, hogy Arz esetében teljes mértékben csak az első, második 34 és az
ötödik, felerészben pedig a hetedik pont érvényesült.
Balla szempontrendszerét egy némileg szubjektív, mégis megalapozott
ponttal

egészíthetjük

ki,

nevezetesen

32

az

érzelmi

tényezővel;

azt

is

Emiatt e gyerekeket ‚Tornisterkind’ (vagyis a katonaapa borjújában született) néven is emlegették. DEÁK:
270. ZEINAR: 326.
33
BALLA (2010): 14.
34
Arz halála előtt két esztendővel ismét magyar állampolgár lett.
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vizsgálnunk

kell,

nemzetiséghez,

hogy

az

amel yhez

adott

tábornok

klasszifikálni

hogyan

vi szon yult

szeretnénk.

Bár

azon

magyar

állampolgárként született és halt meg, Arz mindig is németként tekintett
magára, 35 és mint azt látni fogjuk, korántsem lelkesedett anyaországának
magyar anyanyelvű polgáraiért. Írás aiban rendszeresen megjelenik német
identitása, és lojalitása legalább ol yan erős, ha nem erősebb volt a császári
Németország iránt, mint amell yel a Magyar Királ yság felé viseltetett.
Véleményem szerint ez az a pont, amely Arz esetében egyértelműen a
német névalak használatát indokolja. Az érzelmi tényező indokoltságát az
aradi tizenhármak listája is mutatja, ahol a kivégzett

nem magyar

nemzetiségű generálisokat is mindig magyar néven emlegetjük. 36
Fontos, de nem perdöntő érvnek tartjuk Arz névalakjának néme tes
használatában azt is, hogy tábornok nagyon gyengén beszélt magyarul. 37
Ezen argumentum mentén azonban Liszt Ferenc, vagy az ifjú Széchenyi
magyarságát is meg kellene kérdőjeleznünk, ame l y abszurd következtetés
lenne.
Az Arthur Arz kontra Arz Artúr probléma egyben az 1920 utáni
Közép-Európa provincializmusát is jelzi. A Monarchia területén létrejött
„nemzetállamok”

által

generált

hatás,

hogy

döntést

hozzunk

effajta

esetekben, miközben a dualista államban és különösen a közös hadseregben
a nemzetiségi hova tartozás másodlagos fontossággal bírt. A névhasználati
probléma puszta léte és felvetődése egyben pedig annak a Monarchiának az
integráló szerepét is igazolja, mel ynek bankjegyein tíz nyelven volt
nyomtatva annak címlete és értéke.

35

Ennek számtalan megnyilvánulása közül egyet idézünk. 1924-es emlékiratában Arz a padovai
fegyverszünet elfogadása kapcsán így ír: „Nekem jutott a fájdalmas feladat, amely nem volt megkerülhető. Az
alapvetően német érzelmeim mellett ez annál súlyosabban érintett.” ARZ (1924): 369. „Nun fiel mir diese
schmerzliche Aufgabe zu, die leider nicht mehr zu umgehen war. Bei meinem durchaus deutschen Fühlen traf
mich dies um so schwerer.”
36
Ez a tényező leginkább Leiningen-Westerburg Károly esetében nyújt demonstratív példát, hiszen a császári
hadseregben szolgáló nagybátyját, Christian zu Leiningen-Westerburgként, németül nevezzük meg.
37
1916 nyarán az erdélyi csapatok szemléje során a 24. honvéd lovasdandár egyik katonája jegyezte fel a
következőket: „Augusztus 17-én ismét szemle volt, egy gyalogsági osztrák tábornok [Arz] volt ránk kíváncsi,
a nevet, azt nem tudom feljegyezni, mert azt mondta, hogy nem tud magyarul, tehát németül beszél.”
KOSZTA: 262.
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Az ifjúság álma
Az Arz család történetéről legkorábbi adataink az 1600 -as évekre
datálhatók, de a nemzetség históriájának nyomait egészen a középkorig
visszafejthetjük. A család neve az ófelnémet Ar/Aar szavakból származik,
amel y az újfelnémet Adler (nemes) szó megfelelője. 38 Arz ősei minden
bizonnyal a Mosel és a Rajna alsó fol yásának vidékéről érkeztek, hiszen itt
a mai napig hel ynevek is őrzik a nemzetség emlékét. 39 Első név szerint
ismert felmenőjük egy bizonyos Matthias Artz volt. A későbbi tábornok
egyik ükapja Martin Artz (1 738–1805) szászsebesi 40 lelkész, egyben az
erdőaljai (Unterwald ) káptalan dékánja volt. 41 Szintén Martin nevű fia – a
vezérezredes dédapja – keresztényszigeti 42 lelkész, egyben a szászok
legfőbb önkormányzati szervének, a nemzeti egyetem ( Nations-Universität)
szónoka volt. „Több mint negyven évig igaz lelkipásztorként, áldásosan
tevékenykedett Keresztényszigeten .” 43 Az eddigi elmondottakból világosan
látszik, hogy az Ar(t)z család már generációk óta a szász értelmiséghez
tartozott. A família nemesi előnevét a t ábornok nagyapja, Martin Samuel
Arz (1798–1851) révén szerezte. Utóbbi keresztényszigeti evangélikus
lelkész, 1825 és 1835 között pedig a nagyszebeni káptalan esperese -, 44
egyben császári-királyi pénzügyi tanácsos volt, 45 és a ‚von Straussenburg’
előnevet 1835. V. 31-én vette fel, amikor Daniel Gottlieb az erdél yi
kormányzótanács tagja örökbe fogadta. (Arz nagyapja Gottlieb unokájának
férje volt). Gottlieb Besztercén született, és csak később költözött délre,
Nagyszebenbe. Ősei, a Klein család tagjai a Diploma Leopoldinum kiadása

38

ÖStA-KA NL Arz B/63. Nr. 1. 36. 2.
Uo. pl. Arzheim, Arzdorf, Arzbach, Arzweiler, Arzfeld.
40
Németül Mühlbach, ma: Sebeş, Románia.
41
LUDWIGSTROFF: 147.
42
Németül Grossau, ma: Cristian, Románia.
43
1915-ben emlékezett meg így róla az akkori keresztényszigeti lelkész, a tábornok távoli rokona, Gustav
Arz: „Hat doch Euer Exzellenz Urgroßvater über 40 Jahre lang als treuer Seelenhirte in Großau segensreich
gewirkt.” ÖStA KA NL Arz B/63 Nr. 1. 29.
44
TEUTSCH: 6. „Der Grossauer Pfarrer M. Arz war 1825-35 Dechant des Hermannstädter Kapitels
gewesen.”
45
Mindemellett sírfeliratán a k. k. Finanzrat tisztségét tüntették fel, vélhetően így ezt tekintette
hangsúlyosabbnak és fontosabbnak. A nagyszebeni szászok fő temetőjét 1973-ban beépítették, így a sírfelirat
is csak másolatban, rajzon maradhatott fel. (FTA NL Albert Arz 520/17). Ebben a sírban nyugodott Arz apai
nagyanyja – Martin Samuel felesége – Karoline Hiemesch (1804–1869), valamint Arz édesanyja, és két
testvére.
39
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idején (1690) már az erdél yi szász elit hez tartoztak, közülük a besztercei
főbíró Johann Klein nyerte el a nemesi oklevelet a ‚von Straussenburg’
névvel

1701-ben. 46

Utóbbi

felmenői

a

Rajna-vidékéről,

Alsó-

Szászországból érkeztek Erdél ybe II. Géza hívására, de a XIII. század óta
őket is a ‚szász’ megnevezéssel illeték. Mint láttuk, a tábornok nemesi
oklevelet nélkülöző felmenői is értelmiségi, megbecsült emberek voltak,
mégis a Gottlieb -féle adoptációval 47 vált Arz az egyetemes erdél yi sz ász
elit egyik sarjává. A tábornok nagybátyja Daniel Albert (I.) Arz (1833 –
1901) ügyvéd, főrendiház -tag, egyben a tartományi egyház felügyelője
(Landeskirchencurator ) volt. 48 Bár utóbbi elsőszülött fia, Albert (II.) is
jelentős hivatalnoki karriert futott b e, a leghíresebb Arz erről az ágról az
egyik unoka Albert (III.) Franz Arz von Straussenburg (1892 –1968) volt.
Albert (III.) mind a hel yi szász politikai életben, mind heraldikai kutatásai
révén nevet szerzett magának. 49
Albert (II.) másik két fia (Konrad é s Günther) viszont az első
világháborúban

lelte

halálát. 50 A

szakirodalomban

megjelenő

állítás,

miszerint Albertet és testvérét, Arnoldot apjuk 1918 -ban bekövetkezett
halála után a vezérezredes adoptálta, nem igazolható. A tévedés hátterében
az áll, hogy a két Arz fiú kérvényezte, hogy a bárói címet használhassák, és
ehhez a beadványhoz szerezték meg a tábornok támogatását. Kérésüket az
uralkodó

nem

teljesítette. 51

Arz

egy

másik

rokona,

Helmut,

a

képzőművészet területén grafikái által vált híressé. 52
Mint korábban láttuk Arz és környezete esetében a szász jelző
használata némileg pontatlan, hiszen a Nagyszeben környéki németek
eredetileg Luxemburg vidékéről érkeztek, és nyelvük mindmáig őrzi a
46

REGELE (1968): 19.
Daniel Gottlieb így megőrizte a fiágon máskülönben kihalófélben lévő straussenburgi nemesi családot.
TEUTSCH: 6. „Samuel Arz […] hatte auch das Prädikat von Straussenburg erhalten, das der alte Herr, in
Ermangelung männlicher Nachkommen, auf diese Weise vor dem Aussterben bewahrte.”
48
A fentebb már idézett Gustav Arz szerint „a tábornok nagybátyja minden keresztényszigeti lakos feltétlen
bizalmát élvezte, és később a lelkészt a közösség szellemi vezetőjévé és tanácsosává választották.” „Ihr Oheim
[…] der Gemeinde das unbedingte Vertrauen aller Großauer genossen und […] in einmütiger Wahl als
Pfarrer zu ihrem geistlichen Führer und Berater berufen.” ÖStA KA NL Arz B/63. Nr. 1. 29.
49
SACHSEN: 32. Utóbbi nagyapját – a tábornok nagybátyját – szintén Albertnak hívták, és 1833-tól 1901-ig
élt. vö. FTA NL Albert Arz von Straussenburg Nr. 1.
50
FTA NL Albert Arz von Straussenburg Nr. 1. (családfa). A két hősi halált halt Arz von Straussenburg fiú
neve a nagyszebeni templom márványtábláján is olvasható.
51
Herbert Arz von Straussenburg szíves közlése alapján. Az adoptálás valótlanságát Arz halotti értesítője,
valamint 1919-es igazolási iratai is tanúsítják: mindkét esetben csak leányát tüntették fel gyermekeként.
52
SACHSEN: 32.
47
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luxemburgi dialektus nyomait. Ennek a kapcsolatnak állított emléket a
2007-es

esztendő,

amikor

Nagyszeben

és

Luxemburg

voltak

Európa

kulturális fővárosai. Genealógiai érdekességként említhetjük, hogy Arz
távoli rokona volt Kövess Hermann tábornagynak is, minthogy Paul Klusch
nagyszebeni cipészmester személ yében közös szépa pával rendelkeztek. 53
Arz 1857. június 16 -án született Nagyszebenben. Édesapja, Karl Arz
von

Straussenburg

fogalommal

élve:

előbb

postamesterként, 54

vállalkozóként)

kereste

majd

magánzóként

kenyerét.

A

(mai

nagyszebeni

evangélikus egyházközség iratai szerint 55 1831-ben Kolozsvárott látta meg
a napvilágot, majd huszonkét esztendősen – 1853-ban – megnősült.
Foglalkozását Arthur fia katonai minősítő lapjai magánzónak ( Privatier)
adják meg, az anyakönyvi iratokban földbirtokosként ( Prioritär) jegyezték
be, míg Arz érettségi jegyzőkönyvéből az is tudható, hogy 1876 -ban
Piskiben dolgozott földbérlőként. 56 Arz apjának emlékezete nem túl pozitív
a családi legendáriumban. A postamester könnyelmű, tékozló ember volt,
akit gyakran bát yja húzott ki a csávából. Mindennek ell enére előbb a
család, ősi nagyszebeni fészkét kellett eladni, majd fokozatosan az öröklött
ingóságok is sorra kerültek, amel ynek következtében megrendült a família
anyagi hel yzete. 57 Felesége Luise Pfaffenhuber volt, aki 1835 -ben született
Szászvárosban. 58 Arz anyja három gyermeknek adott életet: a legidősebb
fiú,

Karl,

1854.

X.

7 -én

született,

őt

követte

Arthur,

majd

1859

márciusában egy leány – Helena Berta Laura – is a családba érkezett. A
genealógiai előzmények révén korábban már láthattuk, hogy a táborno k
korántsem katonacsaládba született, így eredendően nem csörgedezett

53

Egészen pontosan Klusch egyik leánya, Maria Arznak, míg másik gyermeke Agnetha Kövessnek volt a
szépanyja. LUDWIGSTROFF: 147.
54
Az idősebb – szintén katonai pályájára lépő Arz fiú – Karl – minősítő lapjain a Postmeisterssohn jelző
szerepel. ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz-Aschenbrand 52. doboz. Hauptbericht Karl Arz von
Straussenburg.
55
Evangelisches Stadtpfarramt A. B., Hermannstadt. Az anyakönyvben egyébként nem szerepel Arz apjánál
a Gustav név, így ez vélhetően valamilyen kontamináció eredményeként került be a szakirodalmi
hivatkozásokba.
56
Protokoll über die am evang. Obergymnasium A. B. zu Hermannstadt am Schluß des Schuljahres 1875/76
abgehaltenne Maturitätsprüfung. Nr. 376. „Sohn des Karl Arz v. Straussenburg, Gutspächter in Piski.”
57
Herbert Arz von Straussenburg szíves közlése alapján.
58
Németül Broos, ma: Orăştie, Románia
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harcos ősök vére Arzban. 59 Nincs ismert adatunk arra, hogy a katonai pál ya
meghatározó volt -e a férj, vagy a feleség családjában, mégis mindkét
fiúgyermek – Karl és Arthur – a hadsereg kötelékébe lépett.
Arz a keresztségben az Arthur Albert nevet kapta. A későbbi tábornok
gyermekéveivel

kapcsolatban

alig

rendelkezünk

információval.

Annyi

bizonyos, hogy iskoláit Nagyszebenben végezte, és középfokú tanulmányait
a

hel yi

evangélikus

líceumban

folytatta.

Maga

a

vezérezredes

emlékirataiban egyet len epizódot idézett fel gyermekkorából: nevezetesen
egy, a francia–porosz háborúhoz köthető emléket. Arz 1870 -ben Drezdában
volt vendégtanuló, 60 és itt mél y benyomást gyakorolt rá az a légkör, amel y
a háborúba masírozó ezredeket kísérte; kamasz diáktársaival maga is
lelkesen éljenezte a katonákat. 61 A motívum feljegyzését valószínűleg azért
tartotta

különösen

fontosnak,

mert

számos

monarchiabéli

némethez

hasonlóan a megszülető császári Németországra, mint h azájára is tekintett.
A másik tényező, amel y az epizód megörökítését elősegítette, hogy a Nagy
Háború tábornoki visszaemlékezéseiben szinte topikus elemmé vált a
boldog békeidők előtti valamel yik háborúra hivatkozás, 62 és az a generális,
aki életkoránál fog va harcolhatott is ezekben a küzdelmekben, külön
megbecsülésben részesült. 63
A szakirodalom korábbi megállapítása szerint Arz kitűnő tanuló volt, 64
de a – Regele által nem ismert – primer források egyértelműen cáfolják ezt
az állítást. A nagyszebeni evangéli kus líceum (ma Brukenthal Gimnázium) 65
osztál yozónaplója szerint a nyolcadik osztál yos Arz csak hittanból és
59

ÖSta-KA NL Glaise-Horstenau B/67 Nr. 9. 1. A kissé patetikus megfogalmazás a korábban említett
Glaise-Horstenau-féle nekrológból való: „In den Adern des Dahingegangen, der einer alten Siebenbürger
Sachsenfamilie entstammte, war wenig oder gar kein Soldatenblut.”
60
A szász főváros patinás Kreuzschule intézményében. Protokoll über die am evang. Obergymnasium A. B.
zu Hermannstadt am Schluß des Schuljahres 1875/76 abgehaltenne Maturitätsprüfung. Nr. 376.
61
ARZ (1924): 11. „Ich erinnerte mich, wie wir im Sommer 1870 als dreizehn-, vierzehnjährige Jungen in
Dresden, wo ich das Gymnasium besuchte, den ins Feld ziehenden Regimentern zujubelten.”
62
Így például August von Mackensen (1849–1945) német tábornagy hasonlóan emlékezett az 1866-os
konfliktusra, amikor még ő is csak búcsúztathatta a háborúba vonuló katonákat. A marsall hálával gondolt
vissza az 1870-es háborúra, amelyben már maga is részt vehetett.
63
A motívum Glaise-Horstenau nekrológjában is megjelenik; a szerző szerint ebben a momentumban lehet
megérteni azt, hogy Arz ‚született’ katona volt. „Dennoch war Arz ein geborener Soldat, dem es schon tief
ins Herz wehtat, als er Anno 1870 auf dem Dresdener Gymnasium seine älteren Mitschüler in den
Franzosenkrieg ausziehen sah. Ein geborener Soldat und ein geborener Truppenführer.” ÖSta-KA NL
Glaise-Horstenau B/67 Nr. 9. 1.
64
REGELE (1968): 20. „Arz besuchte das Hermannstädter Gymnasium ‚mit Vorzug’ […].”
65
Az
iskola
1921
óta
viseli
Nagyszeben
híres
erdélyi
kormányzójának
nevét.
http://www.brukenthal.ro/de/tradition.htm [2011. április 17.]
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matematikából

kapott

jót,

németből,

magyarból,

történelemből,

természettudományokból közepest ért el. Katasztrofálisan szerepelt a
klasszika-filológiai tárgyakból: latinból és görögből elégségest kapott, mi
több, latinból az írásbeli érettségin meg is bukott. 66 Az érettségi vizsga
szóbeli részére 1876. július 14 –15-én került sor a gimnázium központi
csarnokában. 67 Arz ekkor még tovább rontott addigi ere dményein, mert
végül csak hittanból kapott jót, a többi – nem holtnyelvi – tárgyból
közepessel zárt, míg latinból és görögből elégségest könyvelhetett el. 68 Az
egyetlen pozitív mondat a jegyzőkönyvben Arz kitűnő magatartására
vonatkozik.
Miután érettségi vi zsgáját sikeresen letette, Arz a hel yi jogakadémia
hallgatója

lett.

Rechtsakademie)

A

nagyszebeni

1844

és

1887

jogakadémia

között

( Hermannstädter

működött,

feladata

a

szász

közigazgatási székek hivatali utánpótlásának biztosítása volt. 69 1851-ig a
szász önkormányzat (a nemzeti egyetem), majd attól az évtől a bécsi
kultuszminisztérium felügyelte. Az iskola fénykora a neoabszolutista
korszakban volt, hisz ekkor előbb a három, majd a négyéves képzés
feltételei is adottak voltak, mi több hírneves professzorok is oktattak. Az
intézmény

hanyatlása

a

kiegyezés

után

kezdődött:

a

magyar

nyelv

térnyerésével párhuzamosan 70 egyre gyengébb tanári kar működött. Minden
valószínűség szerint az iskola koporsójába az első szöget éppen 1876 vert e
be:

a

szász

területi

autonómia

m egszüntetése 71

a

hét

szász

szék

értelmiségének egyi k idegközpontját sem hagyhatta érint etlenül. Ennek
révén 1883-ban döntés született az akadémia bezárásáról, és a maradék
évfol yamok kifutását követően 1887 -ben megszűnt az intézmény. 72 Bár
elsősorban a szász értelmiség képzési helyeként jött létre, a jogakadémia
66

BGI. Classificationstabelle zum Protokolle über die Maturitätsprüfung (Gymnasium A. B. zu
Hermannstadt in Schuljahr 1875/76) Nr. 388–389.
67
Uo. Protokoll über die am evang. Obergymnasium A. B. zu Hermannstadt am Schluß des Schuljahres
1875/76 abgehaltenne Maturitätsprüfung. Nr. 375.
68
BGI Nr. 376.
69
SACHSEN: 191.
70
Erről tanúskodik az akadémia anyakönyve is, ahol a német bejegyzéseket az 1870-es évektől a magyar
váltotta fel.
71
Az 1876. XII. tc. felszámolta a Királyföld közel hét évszázados autonómiáját, és területét a
megyerendszerbe integrálta. A lépés érzékenyen érintette az erdélyi szász polgárságot, bár ekkor még nem
realizálódott a mintegy száz évvel később bekövetkező rémálom: az erdélyi szász nemzet törlése az élők
sorából. ERDÉLY II. 1643.
72
SACHSEN: 191.
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számos ol yan erdél yi románt is útnak indított, akik később meghatározó
társadalmi -politikai szerepet vállaltak.
Mel y tantárgyakkal találkozott Arz az első évfol yamon? A bevezető
kurzusok

általános

Encyclopedie)

jogi-politikai

tartalmaztak,

ismereteket

specializáltan

( Juristische-politische

az

erdél yi

jogtörténeti,

diplomatikai kérdésekre fókuszálva. Oktattak (köz)gazdasági ismereteket
(Encyclopedie

der

Cameralwissenschaften,

National -,

Politische

Oeconomie) kiemelt szerepet kapott a magyar nyelv tanítása. A második
szemeszter az államjogi ismeretek mellett osztrák és erdélyi bányajogot
(Oester. u. siebenbürg. Bergrecht ), magyar üzleti stílust ( Ungarisches
Geschäfts Styl ) is tartalmazott, 73 de ezekkel a t antárgyakkal Arz már nem
találkozott, mert eddigre megkezdte katonai szolgálatát.
Mint ezekből látható, Arz már az akadémia alkonyán kezdte meg jogi
tanulmányait. Mindenesetre nem az iskola fokozatosan hanyatló színvonala,
hanem

személ yes

érdeklődése

miatt

döntött

úgy,

hogy

felhagy

a

jogszabál yok magolásával. Arz már gyermekkorában is kacérkodott a
katonai pál yával, és 1876. szeptember 25 -én önkéntesként jelentkezett a
23-as

számú

tábori

vadászzászlóaljba

( Feldjäger-Bataillon ),

ahol

szolgálatát október 1 -én kezdte el. 74 Döntésében valószínűleg három évvel
idősebb bát yja pál yája is befol yásolta, aki 1873 októberében csatlakozott a
28. tábori vadászzászlóaljhoz. 75 Ennek fényében nem is meglepő, hogy
nevével nem találkozunk az akadémia 1876/77 -es évfol yam tanévét elvégző
hallgatói között. 76 Az egyévi önkéntesség 77 intézményét – német mintára –
1868-ban hozták létre a közös hadseregen belül. Lényege az volt, hogy aki
középiskolai

(főgimnázium,

főreáliskola)

vagy

ezzel

egyenrangú

végzettséggel rendelkezett, az egy év szolgálat és néhány kiegészítő vizsga

73

NVL P (1–6), 256, E. v. 303. (a jogakadémia anyakönyvei)
Az egyévi önkéntesi szolgálat normál körülmények között október 1. és szeptember 30. között zajlott le.
EINJÄHRIG: 48.
75
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht Karl Arz von Straussenburg.
1873.
76
NVL P (1–6), 256, E. v. 303. Arz katonai minősítő lapja szerint az első jogi évfolyamot nagyon jó
eredménnyel végezte el, így ebben az esetben valószínűleg adminisztratív hiba történt. ÖStA-KA
Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1880.
77
A szakirodalom kétféleképpen olvasható az Einjährig-Freiwilliger magyar szóhasználata. Mi az egy éves
önkéntessel szemben szerencsésebbnek látjuk az egyévi önkéntes fogalmának használatát.
74
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letétele után tartalékos -, majd aktív állományú hadnaggyá válhatott. 78
Az egyévi önkéntesek különleges státussal és kötelezettségekkel
rendelkeztek a hadseregen belül. Míg a ‚rendes’ sorozott állomány három
évet töltött a kaszárnyá ban, az egyévi önkéntesek – nevükhöz híven – 12
hónap aktív szolgálattal abszolválták a kötelező katonaidőt. Ezen felül
jogosultak voltak kiválasztani azt a helyőrséget, ahol szolgálni szerettek
volna, továbbá nem kellett a laktanyában lakniuk, 79 kiképzésük alatt
mentesültek

a

legkimerítőbb

gyakorlatok,

valamint

az

őrszolgálat

kötelezettségei alól. Bár Arz esetében nem erről volt szó, sok önkéntes
jelentkezett abból a megfontolásból, hogy volontőr szolgálata révén jobban
jár, mintha a sorhúzásos sorozáson há rom esztendőre kellene mundért
öltenie.
Az előnyök mellett hátrányt jelentett, hogy ha az önkéntes saját
költségén csatlakozott a sereghez, korlátozottabb ellátásra volt jogosult a
többi katonához képest . Az önkéntesek et szolgálatuk után 9 évig az állandó
állományhoz,

további

két

évig

pedig

a

Landwehrhez/Honvédséghez

hívhatták be, ahogy ez Arz esetében is történt. 80 A saját költséges
önkéntesek azonban kivételes hel yzetben akár civil ruha hordására is
jogosultak voltak a laktanyán kívül. 81 További előnyt jelentett, hogy a
szolgálat mellett lehetőség nyílt civil tanulmányok fol ytatására, amel y
kiváltsággal Arz is élt. A későbbi vezérezredes jeles eredménnyel végezte
el a jogakadémia első évfol yamát, 82 egyévi önkéntessége után végleg
elbúcsúzott a paragrafusok vi lágától.
Arz örömmel hagyt a abba jogi tanulmányait, mert saját bevallás a
szerint azok egyáltalán nem kötötték le, és így a Pandekták hel yett

78

BALLA (2010): 30. Az átvétel a mindenkori tiszthiánytól, valamint a jelölt rátermettségétől is függött, így
nem automatikus folyamat volt.
79
EINJÄHRIG: 7.
80
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. „Am 25. September 1876 als einjährigfreiwilliger auf eigene Kosten auf 1. Linien – 9. Reserve – und 2 Landwehr Jahre zum 23. Feldjäger
Bataillon assentiert.” („A 23. táborivadászzászlóaljhoz 1876. szeptember 25-én, saját költségén vonult be
egyévi önkéntesként, egy év sorállományú, kilenc év tartalékos, ill. két év honvédségi szolgálatra).”
81
EINJÄHRIG: 8. „Das Tragen von Zivilkleidern außer Dienst ausnahmsweise bewilligt werden.”
82
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1882. 13. „[Hat] Den 1.
Jahrgang Jus an der Rechts-Akademie zu Hermannstadt 1877 mit gutem Erfolge [absolviert].”
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hamarosan

a

hadsereg

és

gyakorlati -

szolgálati

szabál yzatát

tanulmányozta. 83
A 23. tábori vadászzászlóalj a hadsereg elitalakulatainak egyike volt.
A

vadászok

a

gyalogság

különleges

egységeihez

tartoztak.

Eredeti

feladatuk a felderítés, előőrsi szolgálat, a felfejlődő ellenséges gyalogság
nyugtalanítása

volt.

Az

ismétlőpuskák

bevezetése

előtti

speciális

státuszukat az is mutatta, hogy lőfegyverük markánsan különbözött a
sorgyalogság

puskáitól.

A

vadászok

huzagolt,

e löltöltős

fegyvereit

nehezebb volt ugyan megtölteni, viszont célzott lövést is le lehetett adni
velük. 84 Ez a tény is mutatja, hogy elsősorban nehéz – hegyi és erdei –
terepen való harcokra képezték ki őket. A Habsburg birodalom 1848 -ban 12
századból

hat-hat

felépülő,

tábori

vadászzászlóaljjal

rendelkezett;

állományuk mintegy 250 fő volt.
A

története

23-asok

1849.

február

28 -án

kezdődött:

a

magya r

szabadságharc idején a k. k. H adügym inisztérium elrendelte, hogy – a
háborús hel yzet miatt – már nyolc-nyolc századot számláló 1 –7., 9–10. és
12.

vadászzászlóaljakat

emberállományból

pedig

osszák
újabb

ketté;

az

vadászzászlóaljakat

így

felszabaduló

szerveztek

13 –22.

számmal. Ezen reform keretében még két új zászlóaljat hoztak létre: a 24 es bataillont bécsi -, a minket közelebbről érdeklő 23. vadászzászlóaljat
pedig erdél yi szász önkéntesekből állították fel. 85 Látható, hogy az alakulat
„alapító at yái” ol yan önkéntesek voltak, akik akkor fogtak fegyvert a
császárért, amikor szülőföldjükön az uralkodó számára igencsak k étséges
kimenetelű háború volt: Bem tábornok az egység létrehozása után alig tíz
nappal – 1849. március 11-én – magát Nagyszebent is elfoglalta. 86 A
szabadságharc alatt a 23 -asok Puchner tábornok parancsnoksága alatt
szolgáltak; az akkori önkéntesek közül p edig Ludwig Fabini (1830 –1906)
vitte

a

legtöbbre,

hisz

nyugállományba.

87

központú

hadtesthez

XII.

karrierje

végén

táborszernagyként

vonult

A zászlóalj a Monarchia hadrendjében a nagyszebeni
tartozott,

83

és

székhel ye

Pancsovában

volt;

ARZ (1924): 12. „Bald ward meine Liebe zum Soldatenstande größer als zur Jurisprudenz und ich
vertauschte Pandekten und Römisches Recht gegen Exerzier- und Dienstreglement des Heeres.”
84
HERMANN: 35.
85
HERMANN: 35.
86
HERMANN: 253–255.
87
SUTTER: 42–43. Fabini néhány évvel Arz előtt a kassai (VI. hadtest) parancsnokságát is ellátta.
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legénységében így magyaro k és románok is hel yet kaptak. 88 A zászlóalj
katonai értéke társadalmi elitizmussal párosult: még 1897-ben is az egység
majdnem minden második tagja nemesi származású volt. 89
Felettesei elégedettek voltak az önkéntes évét töltő Arzcal. Az első
fennmaradt jellemzés szerint Arz „ szorgalmas, tiszteletteljes, szófogadó,
bajtársias, alárendeltjeivel szemben tapintatos, és jó érzésű, udvarias,
készséges,

derűs,

nyitott,

jó

felfogású

és

kiváló

gyorsasággal

tájékozódik.” 90 Az elöljáró tisztek jelentése Arz fizikumát is dicséri:
„erőteljes egészséges, aki minden hadifáradalomra alkalmas ;” és ehhez a
testi erőhöz „férfias, becsületes karakter is társul .” 91 A polgári életből
kilépő Arz különö sen a lövészet terén jeleskedett, 92 ezt a képességét
valószínűleg apja oldalán szerezte a Piski környéki földeken. Fegyelmét és
képzettségét értékelve 1877. szeptember 23 -án letette a tartalékos tiszti
vizsgát, 93 ezzel sikeresen abszolválta egyévi önkéntessé gét. 94 Mint ahogy
azt

a

róla

szóló

jelentések

aláhúzták,

Arz

minden

tulajdonsággal

rendelkezett, hogy hivatásos tisztté váljon, ezért az önkéntes szász a haderő
kötelékében maradt. Ebben az esztendőben az előléptetéseket szabál yozó
rendelet alapján még nem válhatott hivatásos hadnaggyá, 95 de egy újabb
kiegészítő vizsga letétele után 1878. június 1 -től a zászlóalj hivatásos
tisztje lett. 96 Arz tehát karrierjét hadnagyként csaknem 21 évesen kezdte el.
Ez az életkor a szokásos tiszti pál yákhoz képest két -három évvel későbbi
kezdést jelentett, mivel Arz nem katonai iskolából érkezett. A szász
88

REGELE (1968): 21.
HAJDU (1999): 144.
90
REGELE (1968): 20–21. „Fleißig, achtungsvoll, artig, kameradschaftlich, gegen Untergebene taktvoll mit
guter Einwirkung, höflich, gefällig, heiter, offen, von guter Auffassung und sehr guter rascher Orientierung.”
vö. ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1877.
91
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1877. 10. „Gesund, kräftig, zu
allen Kriegsfatiken geeignet.”
92
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1877. (Kenntnisse,
Geschicklichkeiten und Verwendbarkeit in der gegenwärtigen Sphäre). „Hat einige Kenntnisse im
Schießwesen, ziemlich guter Schützer.” Ezzel együtt két évvel később úgy ítélték meg, hogy még gyakorlati
képzéssel kell fejlesztenie magát ezen a területen. Hauptbericht 1879. 4. „Bedarf noch der praktischen
Übung.”
93
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1882. 13.
94
Az egyévi önkéntesség szakaszai a következők voltak: 1. alapkiképzés november 30-ig, 2. további
kiképzés május 31-ig, 3. szolgálati gyakorlat szeptember 30-ig. EINJÄHRIG: 57.
95
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1877. 12. (Qualifikation zur
Beförderung). „Dermahlen nicht geeignet, weil die Bedingung des Punktes 36 b und c der Beförderungs
Vorschrift nicht erfüllt ist, ohne Vorbehalt des Ranges.”
96
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1877. 12. „Hat die ErgänzungsPrüfung zum Berufs-Offizier in der Reserve geeignet befunden worden.”
89

23

hadnagy jogi

tanulmányai, majd

az

egyévi

önkéntesség ideje

miatt

viszonylag megkésve köthette kardjára a tiszti kardbojtot.
A fiatal szász tiszt két okból is mozgalmas időszak ban varrhatta fel
hadnagyi csillagát zubbonyára. A véres orosz –török háború csak két
hónappal korábban ért véget, és a konfliktust lezáró San Stefanói béke után
is kaotikus viszonyok uralkodtak Balkánon. Ez szükségessé tette az erdél yi
határvédelem megerős ítését, amel yben a 23. zászlóalj is részt vett.
Másfelől a Monarchia 1878 májusában megkezdte Bosznia megszállását, és
a dualista állam hadereje hamarosan komol y ütközeteket vívott a hel yi
csapatokkal és felkelőkkel. Arz nagy bánatára az erdél yi diszlokáci ó miatt
a zászlóalj nem vett részt az okkupációs hadműveletben.
Arz első emlékiratában röviden összefoglalta a zászlóalj akkori
feladatát: az egység a határon épülő kisebb erődítmények védelmét látta el.
A fiatal hadnagy ezen objektumok közül egyet irányít ott és felügyelt a
Vöröstorony-szorosban. A zászlóalj katonái vágytak a harcra, amel ynek
nem lehettek részesei, így Arz is hiába fürkészett az ellenség után. 97 A sors
keserű

iróniája,

hogy

a

pál yakezdő

tiszt

nem

sejthette:

kívánsága

harmincnyolc évvel későb b akkor teljesül, amikor sok mindenre vágyni fog,
de újabb ellenségre nem, és immár gyalogsági tábornokként véres harcot
kell majd fol ytatnia az ezen a szoroson is közelítő román hadsereggel. 98
1878 derekán Arz a jelentések szerint már kielégítően tudott ir ányítani
egy fél századot, és rövid szolgálati múltjához képest jól instruálta
katonáit, valamint ügyesnek bizonyult az újoncok kiképzésében is. 99 Aktív
szolgálata kezdetétől századtisztként tevékenykedett 1878 decemberéig,
amikor műszaki tiszti beosztást k apott. 1879 -től tanárként már az egyévi

97

ARZ (1924): 12. „Die Truppen in Siebenbürgen hielten erhöhte Bereitschaft und bewachten die an der
Grenze im Bau befindlichen Befestigungen. Es waren dies meist Blockhäuser. Mir ward ein solches im
Rotenturm-Passe anvertraut, von dem ich vergeblich nach dem Feinde ausspähte.”
98
A tábornok memoárjának későbbi részében ismét említést tett erről az időszakról. Keserédes módon
feljegyezte, hogy az általa felügyelt, és „az utolsó emberig” védeni szándékozott erődítés a román támadás
idején már nem létezett. ARZ (1924): 104. „Im Rotenturmpasse hielt ich vergeblich nach dem Blockhause
Ausschau, das ich im Jahre 1878 bis auf den letzten Blutsopfern zu verteidigen gedachte.”
99
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1878. „Führt seine Abtheilung
bis zur Stärke einer ½ Compagnie in allen Gefechtslagen befriedigend, instruiert seine Mannschaft seiner
kurzen Dienstzeit entsprechend genügend gut, hat bei der Ausbildung der Rekruten einige Geschicklichkeit
gezeigt.”
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önkéntesek kiképzésében is részt vett, majd 1880 szeptemberétől a
zászlóalj adjutánsa lett. 100
Arz

első

szolgálati

hel yei

Erdélyben

voltak:

Nagyszeben,

Székel yudvarhel y és Marosvásárhel y nevét találjuk minősítő lapján , így
bizton

állítható,

hogy

szülőföldje

tágabb

környezetéről

is

alapos

ismereteket szerezhetett. A tábornok úgy emlékezett vissza erre az
időszakra, hogy „ gondtalanul telt el a boldog hadnagyi időszak .” 101 Hálával
gondolt

vissza

modern

gondolkodású

parancsn okára,

ugyanakkor

megjegyezte, hogy a kis erdél yi helyőrségek környezetében nem sok
érdekes társadalmi esemény történt: az egyedüli szórakozást a vidéki
nemesi

birtokon

töltött

idő

jelentette.

Egy

görgényszentimrei

medvevadászat alkalmával a fiatal tiszt R udolf trónörökössel is találkozott.
A nagyobbrészt untató vidéki környezet nem elégítette ki az „ ifjúság
forrongásában égő ” 102 tisztet, és gyakran gondolt vissza drezdai tanévére,
ahol Németország szinte összes tartományából találkozott emberekkel,
amikor kinyílt számára a világ.
A

világot

megismerni

vágyó

tiszt

ezért

különböző

külföldi

missziókban kívánt részt venni. Sikertelenül pál yázott arra, hogy egy
Perzsiába utazó tiszti küldöttség tagja legyen, pedig addigi felettese
elnyerte a teheráni kiküldetést. A rz megértően, mégis keserűen jegyezte
föl, hogy az idősebb pál yázó tisztek jelentős előnyt élveztek vele – a csak
nemrégen

aktivált

hadnaggyal

–

szemben.

Számunkra

talán

még

érdekesebb, hogy Arz kandidált arra is, hogy Teleki Sámuellel részt vegyen
annak közép-afrikai expedícióján, azonban – bár majdnem teljesült – ezen
szándéka is kudarcba fulladt. 103 E meg nem valósult kiküldetések ellenére a
tehetséges

ifjú

főhadnagy

nem

arra

kárhoztatott,

hogy

félreeső

garnizonokban szolgálva, legjobb esetben is csak főti sztként fejezze be
karrierjét.
A sármos főhadnagy ennek ellenére feltűnő, és kedvelt egyéniség volt
100

ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Dienstliche Verwendungen 3.
ARZ (1924): 12. „Sorgenlos verging die fröhliche Leutnantszeit.”
102
Uo. „Noch stand ich in der Sturm- und Drangperiode des Lebens.” [kiemelés tőlem – L.D.] Az arzi
megfogalmazás nem véletlenül utal a német nacionalizmus vezető irányzatára.
103
ARZ (1924): 12. „Auch mein der Erfüllung so nahe gestandener Wunsch, an der Expedition des Grafen
Teleki nach Innerafrika teilzunehmen, fand keine Verwirklichung. Teleki jó barátságot ápolt Arzcal, ezért is
akarta a főhadnagyot magával vinni Afrikába. KOTRBA: 16.
101

25

első

szolgálati

helyein.

Marosvásárhel yen

mind

1884,

mind

1885

februárjában táncrendező volt a város báljain: „ Arz Arthur vadász főhadnagy, ki akkor a maros vásárhelyi szépeket hódította, és tőlük szerezte
a cotillon ordókat.” 104
Már 1882-ben ajánlották felettesei, hogy a szorgalmas, jó munkabírású
tiszt felvételt nyerjen a Hadiiskolába, 105 így javasolták, hogy vezérkari
tiszti kiképzésben részesüljön. 1885 őszén Arz felvételt nyert a Monarchia
vezérkari tisztképző intézetébe, a Hadiiskolába. Eddigre az ifjú tiszt
mintegy hét éven keresztül szolgált a 23. vadászzászlóalj kötelékében;
későbbiekben az egység katonáit érthető büszkeséggel töltötte el „ hírneves
hadvezérük” fényes karrierje, és igen nagy megtiszteltetésnek érezték, hogy
Arz lett a világháború fol yamán az alakulat tulajdonosa. 106
Arz gyorsan ívelő karrierje egyben a k. u. k. haderő bizonyos fokú
rugalmasságára is rávilágít, hiszen lehetőség nyílt arra, hog y valaki –
érettségivel,

de

komol yabb

kiegészítő

tanulmányok

nélkül,

egyévi

önkéntesség után a tiszti kaszt, majd – a karriert továbbépítve – a vezérkar
tagja legyen.

Az

egyévi

önkéntesség

intézménye

képezte a katonai

akadémiák, és hadapródiskolák mellett a hadsereg tisztikarának harmadik
utánpótlási bázisát. 107 Bár a Monarchia egyetlen későbbi tábornagya sem
indult hasonló pál yakezdettel, így nem lehet elmondani a szó legszorosabb
értelmében, hogy mindenki a tarsol yában hordozta a marsallbotot, mégis
mind a közös hadsereg, mind a Landwehr, mind a Honvédség szabad utat
biztosított a tehetséges, de civil pál yán indulóknak is. Mindazonáltal nem
túl sok későbbi jeles tábornok lett így a katonai elit része: Arz után
Ferdinand Kosak (1856 –1932) gyalogsági tábornok, valamint Dr. Karl von
Bardolff (1865 –1953) és Otto von Berndt altábornagyok vitték a legtöbbre
„civil indulóként”, vagyis ol yan tisztekként, akik érettségijük után sem
104

KOSZTA: 410.
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1882. „Strebt mit sehr vielem
Talente emsig nach höherer Ausbildung und dürfte als sehr gute Arbeitskraft bei seinem dabei Fleiß und
Ausdauer sich die Eignung für die Kriegsschule verschaffen”.
106
A zászlóalj parancsnoka 1928-ban így fogalmazott egy Arzhoz intézett levelében, miután a vezérezredes
nem tudott részt venni az első veterán-találkozón. „Wie weh es uns ums Herz war, dass wir an unserem
ersten Gedenk- und zugleich Ehrentage nach dem traurigen Zusammenbruche unseres heldenhaften Ringens,
Euere Exzellenz, den ruhmgekrönten Heerführer, dessen Namen zu führen unser braves, einstiges
siebenbürgisch-sächsisches’ Jägerbataillon die Ehre hatte, zwischen uns vermissen mussten, vermag ich
nicht in Worte kleiden.” ÖStA KA NL Arz B/63 Nr. 8.
107
DEÁK: 116.
105

26

rögtön csatlakoztak a hadsereghez. 108 Arzon és Kosakon kívül még öten
jutottak el a legal ább háromcsillagos tábornokok körébe egyévi önkéntesi
pál yakezdettel. 109
Ha azt is mérlegre tesszük, hogy 1883 és 1914 között a 16 ezer aktív
hadnagy közül majd minden ötödik – vagyis 2300 tiszt – érkezett a
tartalékos állományból, 110 akkor jól látható, hogy m ennyire alulreprezentált
volt ehhez képest a tábornoki karba érkező egyévi önkéntesek köre. Ezzel
együtt az aktivált tartalékos tisztek jó hatást gyakoroltak a hadsereg
egészére, 111 leginkább ez azonban a törzstiszti állományra volt elmondható.
Hasonló pál yakezdéssel azonban vitathatatlanul Arz vitte a legtöbbre a
hadsereg kötelékén belül.

A Hadiiskolában
Arz 1885 őszén kezdte meg tanulmányait a Monarchia katonai elitjét
képző Kriegsschuléban, vagyis a Hadiiskolában. Az intézményt 1852 -ben
azzal

a

szándékkal

hozták

létre,

hogy

rendszeresítse

a

vezérkari

tisztképzést, amel y addig csak tanfol yamok keretében történt.

112

Conrad

meghatározása szerint a Kriegsschule a vezérkari tisztek képzésének
kötelező nevelési intézménye volt. 113 A több évfol yamos, tiszttovábbképző intézmény létrehozására 1848/49 viharos időszaka miatt került sor, mert a
k.

k.

haderő

felismerte

a

vezé rkari

tisztek

rendszeres

képzésének

szükségességét. 114 A Hadiiskola fontosságát és elitképző jellegét mi sem
bizonyította jobban, hogy elvégzése nélkül sz inte lehetetlen volt vezérkari
tiszti beosztást elnyerni. 115
A Kriegsschule rendkívül szigorú követelményeket állított a hallgatók
elé. Minthogy egészen 1888 -ig a felvehető tisztek maximális életkora 28 év
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REGELE (1968): 21.
BALLA (2010): 30.
110
DEÁK: 116.
111
HAJDU (1999): 217.
112
SZIJJ-RAVASZ: 676.
113
CONRAD: I. 340. „Die obligatorische Pflanzschule für den Generalstab war die k. u. k. Kriegsschule in
Wien.”
114
KRIEGSSCHULE: 48–49.
115
ZEINAR: 652. „Seit damals [a Kriegsschule létrejötte, 1852] konnte im Prinzip niemand mehr in das k. u.
k. Generalstabskorps eintreten, der nicht diese höchste Militärschule Österreichs bzw. Österreich-Ungarns
mit Erfolg absolviert hatte.”
109

27

lehetett, 116 Arz az utolsó pillanatban lett az intézmé ny hallgatója. A
Hadiiskola egyaránt biztosította a közös hadsereg, a Landwehr és a
Honvédség tisztjeinek továbbképzését, de a fő célkitűzés mégis az volt,
hogy a k. u. k. hadsereg vezérkari állományának utánpótlása biztosítva
legyen.

Az

intézmény

keménysé ge

és

szigora

leginkább

arra

volt

visszavezethető, hogy túl rövid idő alatt szinte teljesíthetetlen mennyiségű
ismerettel bombázta hallgatóit, akik így szinte éjt nappallá téve tanultak, és
így szabadidejükben döntően az alvás dominált. 117 Ráadásul nyáron is
fol yamatos munka várt a Zöglingekre: ekkor került sor a térképészeti
gyakorlatokra és a taktikai tanulmányutakra. 118 Arz számára a Hadiiskola
azért is kemény próba lehetett, mert az itt eltöltött idő véglegesen
kiszakította Erdél yből, és most tartózkodhatot t először huzamosabb időn
keresztül a birodalom fővárosában, Bécsben. Mindazonáltal a tanárok, és az
akkori II. évfol yam számára sem teljesen idegen tisztként érkezett az
intézménybe, mert bát yja, Karl éppen 1885 novemberében végezte el a
Kriegsschulét. 119
Arzcal egy időben, de egy évfol yammal feljebb volt az intézmén y
hallgatója

Schönburg–Hartenstein

vezérezredes,

aki

emlékiratában

(a

későbbi vezérkari főnökkel ellentétben) hosszan számolt be az itteni két
évről. A Hadiiskolát ekkoriban Daublebsky von Sterne ck ezredes vezette,
aki „szigorú, de igazságos ember ” hírében állt. Az iskola tanárai a vezérkar
aktív törzstisztjei voltak: a legismertebb oktató hírében a stratégia -tanár
Adolf von Horsetzky állt. Őt igen kedvelték a hallgatók, mert „ felkeltette
az alkotási vágyat ” bennük, és bevonta őket híres monográfiájának
elkészítésébe, amel y a francia forradalomtól foglalta össze a hadjáratok
történelmét. 120 Híres tanárból azonban nem szűkölködött az iskola: Mayer Marnegg őrnagy, aki szervezéstant, Gibulka és Mertens őrnagyok taktikát,
az ugyanebben a főtiszti rangban szolgáló Spiegelfeld báró pedig geológiát
116

ZEINAR: 528–529.
ZEINAR: 538–540.
118
ZEINAR: 527. „Während der Sommermonate wurden Mappierungsübungen und taktische Studienreisen
unternommen.”
119
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht Karl Arz von Straussenburg.
Dienstliche Verwendungen 3.
120
ÖStA-KA NL B/762 Schönburg-Hartenstein 37. „Unser Strategieprofessor war Oberstleutnant Adolf von
Horsetzky, den wir alle liebten und verehrten, weil er den Schaffungstrieb in uns weckte, indem er uns an
seinem Werk ‚Die Feldzüge der letzten 100 Jahre’ mitarbeiten ließ.”
117

28

és

földrajzot

tanítva

szerzett

hírnevet.

Schönburg –Hartenstein

záró

értékelése szerint azonban a többi tanár is jól végezte munkáját, akik –
meglátása szerint – elégedettek voltak hallgatóikkal . Ezzel együtt az
évfol yamokra igen nagy fluktuáció volt jellemző: 1885-ben pl. 30 hallgató
kezdhette el a második évet, miközben elsősként még félszázan voltak.
Arz itteni tanulmányairól kiváló dokumentációval rendelkezünk a
Kriegsarchiv

vonatkozó

iratai

révén. 121

Minthogy

hősünk

28

éves

főhadnagyként lett az intézmény hallgatója, a továbbképzésben részt vevő
tisztek között a rangidősök között foglalhatott hel yet. A képzés ekkoriban
két évig tartott, 122 és az első év végén Arz a következő eredménnyel zárt:
legfontosabb értékelésnek az számított, hogy a hallgatók rangsorában a 18.
lett, vagyis a középmezőnyben végzett a tanulmányi versengés során.
Tantárgy

szerinti

bontásban

legjobb

eredményeit

tereptanból

és

ábrázolásból (Terrainlehre und Terraindarstellung ), hadügyi ismeretekből
(Heerwesen), utász-szolgálatból (Pionierdienst ) valamint fegyverismeretből
(Waffenwesen) érte el: ezekből jelest kapott. Jót kapott írásbeli feladataira
(schriftliche Aufgabe), erődítéstanból ( Befestigungs kunst), és taktikából
(taktische Reglements ). Franciából és térképészetből ( Situationszeichen )
szerepelt

a legrosszabbul, utóbbiból

az

elégségesnek a

leggyengébb

fokozatát kapta. 123 Mint azt az év végi összegző jelentés megállapította ,
ebben az is szerepet j átszott, hogy Arz rajzkészsége igen gyenge volt. 124
Bár erősen hadilábon állt a tárggyal, végül is elégségessel abszolválta a
térképészetet ebben az évben, sőt külön kiemelték, hogy háromszögelésből
is sokat fejlődött.
A tábornok emlékiratában nagyon röviden írt a Hadiiskolában eltöltött
kulcsfontosságú éveiről. Mindössze arra tért ki, hogy kiváló tanárok
oktattak az intézményben, és leginkább Dr. Heinrich Richter professzor
óráit

emelte

ki,

aki

a

kultúrtörténet

121

( Kulturgeschichte )

nevű

A most következőkben a következő fondcsoport anyagait használtam föl: ÖStA-KA Militär-Erziehungsund Bildungsanstalten sowie Fachbildungsanstalten und Reserve-Offiziers-Schulen des k.k/k.u.k. Heeres und
der k.k. Landwehr, 1885–1887. 13–14. doboz.
122
Conrad egyik legfontosabb reformjaként három évesre bővítette a képzés időtartamát.
123
A Kriegsschuléban az osztályzatokat igen gyakran + és – jelekkel is kiegészítették (hasonlóan pl. az ötös
alá osztályzathoz); Arz pedig ‚genügend–’-t kapott a térképrajzolásból, vagyis egy hajszál választotta el a
bukástól.
124
„Hat geringe Anlage zum Zeichnen.”
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segédtantárgyat tanítva 125 „lebilincselő módon ” beszélt a világtörténelem
menetéről, az államok létrejöttéről és bukásáról: valószínű ezen stúdiumok
alapozták

meg

Arz

kialakuló

szociáldarwinista

nézeteit.

Ezzel

természetesen messze nem volt egyedül a hadsereg kötelékén belül, hisz a
tiszti kaszt számára a „ struggle for life ” tételének társadalmakra vetített
kontrasztja különösen igaznak és alkalmasnak tűnt a politikai fol yamatok
elemzésére, egyben a katonai szféra szerepének értékelésére. 126
A második tanév eredményei

alapján megálla pítható, hogy Arz

némileg rontott eredményein az első évhez képest, mert a rangsorban a 23.
hel yet foglalta el. Tantárgyi szinten jelest kapott hadügyi ismeretekből,
erődítéstanból, jogi ismeretekből, taktikai tanulmányutakból ( taktische
Studienreise); a többi tantárgyból jó eredménnyel zárt, leszámítva a
taktikát és a franciát, amel yekből elégségest kapott. Az első évfol yam
vesszőfutása fol ytatódott franciából, de a térképészeti tárgyak terén Arz
teljesítménye jelentősen javult. A jövő szempontjából döntő adminisztratív
és operatív vezérkari szolgálatból jót, illetve jelest kapott, emellett a többi
tantárgyat is jó eredménnyel zárta. A róla szóló jellemzésben – az előző
évhez hasonlóan – ekkor is kiemelték kitűnő fizikumát és teherbírását,
valamint azt a tényt, hogy kielégítően javult a térképrajzolásban. Arz
tanulmányainak másik Achilles -sarkát a francia nyelv jelentette: bár
szorgalmát kitűnőre értékelték: írásból és szövegértésből elégségest, míg
beszédből

elégtelent

kapott.

Szerencséjére

az

összteljesítm ényét

végeredményben elfogadták, így a korabeli lingua franca nem okozta
vesztét. Ebben vélhetően az is szerepet játszott, hogy magatartását igen
pozitívan ítélték meg, és összegzően megállapítást nyert: „ Feletteseivel
szemben engedelmes, bajtársai körében pedig igen kedvelt, és igen jó
modora van.” 127
A leglényegesebb eleme az értékelésnek az volt, hogy Arz ‚jól
alkalmas’ (recht befähigt ) minősítést kapott a vezérkari szolgálatra, így
sikerrel – bár messze nem a legkiválóbb – eredménnyel zárta a Hadiiskolát .
125

KRIEGSSCHULE: 25.
ARZ (1924): 13. „Besondere Aufmerksamkeit widmete ich die Vorträgen des Hofrates Professor Richter,
der in fesselnder Weise die großen Geschehnisse der Weltgeschichte, das Werden und Vergehen von Staaten
und Völkern, das Wachsen und Wirken hervorragender Geister schilderte.”
127
ÖStA-KA Militär-Erziehung… 14. doboz. „Gegen Vorgesetzte sehr artig, bei Kameraden sehr beliebt.
Gute Umgangsformen.”
126
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Ennek ellenére évfolyamából 128 vitathatatlanul ő vitte a legtöbbre, rajta
kívül mindössze öt hallgató lett tábornok a későbbiekben (két címzetes
gyalogsági tábornok, 129 egy altábornagy és két vezérőrnagy). Arz évfol yama
a viszonylag gyengébbek közé tartozott : pl. az 1884 -es évfol yam öt későbbi
vezérezredest adott a hadseregnek, vagyis a 25 későbbi Generaloberst
közül minden hatodik 1886 -ban végezte el a Hadiiskolát!
Miután 1887. október 28 -án sikerrel abszolválta a záróvizsgát, 130 Arz
karrierje új, lendületes k ezdetet vehetett. A civil pál yakezdetet követően a
Kriegsschule sikeres abszolválása révén immár nem pusztán a tiszti kaszt,
hanem

hamarosan

a

Monarchia

katonai

krémjének

is

tagja

lett.

A

Hadiiskola elvégzése – mint arról az egyik későbbi növendék, Jans a
altábornagy is beszámolt – az elméleti és gyakorlati ismereteken túl egy
sajátos magabiztossággal is felruházta hallgatóit, akik így semmil yen
feladatról nem riadtak vissza, akár békében, akár háborúban megoldandó
ügyről

volt

szó. 131 A

Kriegsschule

reputációj a

a

Monarchia

német

szövetségesénél is rendkívül jó volt, miközben a dualista állam haderejéről
zömében lesújtó véleménnyel voltak. 132 Emellett a Hadiiskola működése
katalizálta azt a fol yamatot, amel y révén a k. u. k. haderőben még a XIX.
század közepén ige n jellemző rendies maradványok eltűntek, 133 így az
intézmény a hadsereg modernizációjának egyik bázisa volt. Az intézmény
ezen attribútumai a háború fol yamán Arzot is jelentős en segítették
munkájában.

128

A hallgatók listáját lásd: KRIEGSSCHULE: 134–136.
Johann Nikić (1855–1930), valamint báró Karl Albert Lukas (1860–1932).
130
A vizsgán egyedül erődítéstanból kapott jelest, a térképészeti tárgyakból, természettudományból,
fegyverismeretből, és az adminisztratív vezérkari szolgálatból pedig jót.
131
ZEINAR: 540. „Diese Generalstabsschule war ganz ausgezeichnet, weil wir dort nicht nur fachlich
unendlich viel gelernt, sondern auch die Sicherheit erworben haben, vor keiner Aufgabe im späteren Leben
des Krieges und Friedens zurückzuschrecken, vielmehr sie mit Ruhe zu betrachten und folgerichtig zu lösen.”
132
ZEINAR: 540. „Wir entsprachen darum im Kriege durchwegs so gut, dass selbst die reichsdeutschen
Generale, die alles Österreichische gern heruntermachten, uns Generalstabsoffiziere ausgezeichnet
beurteilten.”
133
1866-ban a hadtestparancsnokok között mindössze egy polgári származású tábornok volt, 1914-ben
viszont a főparancsnokot, Frigyes főherceget nem számítva a hadsereg és hadtestparancsnokok között
kizárólag a Kriegsschule volt hallgatói foglaltak helyet, míg a régi nemesség képviselői eltűntek. ZEINAR:
543.
129

31

A boldog békeidők idején (1887–1914)
Miután 1887 őszén b efejezte a Hadiiskolát, Arz néhány hónapra
visszakerült szülővárosába, ahol 1888. április 30 -ig a 23-asok kötelékében
szolgált. 134 Ezt követően állomáshel ye Banja Luka lett, ahol a 13.
gyaloghadosztál y vezérkarába osztották be. Ekkor ölthette magára először a
vezérkari

tisztek

–

egyszerre

irigyelt

és

megvetett

–

palackzöld

(Flaschengrün ) egyenruháját. 135 Itt Boszniában tanúja volt a trónörökös
Rudolf

főherceg

alkalmából

látogatásának,

érkezett

a

aki

tartományba.

az

okkupáció

Arz

10.

évfordulója

visszaemlékezése

szerint

a

trónörökös látogatása csaknem káoszba fordult, mert a bosnyákok ezrei
szerették volna kéréseiket, panaszaikat előadni, és így Rudolf útvonalának
biztosítása komol y rendészeti feladatot rótt a 13. hadosztál yra. Utólag
visszatekintve a későbbi táb ornok azért

is fontosnak tartotta, hogy

megemlékezzen erről a látogatásról, mert a legközelebbi koronahercegi
vizitációra 1914 nyarán került sor – az ismert fejleményekkel. 136
Banja

Lukában

Arz

egy

évet

töltött, 137 majd

1889-ben

Bécsbe

vezényelték, ahol közel két évig maradt. Ebben az évben Felső -Ausztriában
részt vett a vezérkar kis tanulmányútján ( kleine Generalstabsreise ), 138 ahol
az irányítás terén szorgos és törekvő, ugyanakkor nem túl tehetséges
tisztként jellemezték. 139 1888 és 1889 rendkívül sikeres évek vo ltak a tiszt
életében:

mindkét

esztendőben

„ außer

Rangstour ”,

vagyis

előmeneteltől eltérően, gyorsabb előléptetését javasolták.

140

a

rendes

1890. október

1-jén ismét az 1878-ban okkupált tartományba került: a Boszniában

134

ÖStA-KA Qualifikationsliste. Dienstliche Verwendungen. 1887. 8.
A vezérkari tisztek egyenruhája 1708 és 1908 között lényegében változatlan maradt. „Von 1708 bis 1908
war die Uniform der Generalstabsoffiziere im Prinzip gleich geblieben: zunächst ein blauer und später dann
ein grüner, in der militärischen Umgangssprache spöttisch flaschengrün genannter Waffenrock mit
schwarzen Samtaufschlägen, rotem Futter, weiße Hosen, Goldborten und eine Kopfdeckung mit grünem
Federbusch.” ZEINAR: 617.
136
ARZ (1924): 14. „Ich möchte hier noch einfügen, daß der nächste Kronprinzenbesuch in bosnischen
Landen der des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand war.”
137
Boszniai szolgálata alatt elsajátította a gyorsírást is. ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52.
doboz. Hauptbericht. Besondere Geschicklichkeiten.
138
Ezek a hadgyakorlatok két-három hétig tartottak, és hadtest szinten szerveződtek, míg a nagy vezérkari
tanulmányutak az egész haderőre kiterjedtek. ZEINAR: 405.
139
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1889. 3. „[…] zum
Gruppenleiter als sehr eifrig und strebsam aber nicht sehr talentiert bezeichnet.”
140
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1888 és 1889.
135
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állomásozó XV. hadtest vezérkari osztá l yának fogalmazótisztje lett, immár
másodosztál yú századosként. 1891. május 1 -én lett 1. osztályú százados.
Ezen

időszak

alatt

a

mexikói

háború

egyik

veteránjával,

Hotze

altábornaggyal Arz egész Boszniát beutazta, és ol yan alaposan megismerte
a tartomány viszonyait, hogy őt bízták meg a német katonai attasé itteni
kíséretével is. 141 Mél y benyomást gyakorolt rá Appel lovassági tábornok,
aki Bosznia kormányzójaként és hadtestparancsnokként tevékenykedett. 142
Arz igen szerette pál yafutása ezen két esztendejét, mi több alakulata és
parancsnoka is nagyra értékelte munkáját: 1892. november 10 -én a hadtest
„dicsérő

elismerését ”

kapta

a

„bizalmi

poszton

nyújtott

kitűnő

szolgálatáért, amelyet a mozgósítási agendák elkészítésében nyújtott ”. 143 E
tények fényében nem meglepő , hogy Arz nehéz szívvel fogadta azt az
áthel yezést, amel y révén 1892. október 27 -én az 5. gyaloghadosztál y
vezérkari osztál yához került: destinációja a birodalom másik végébe,
Olmützbe szólította.
Az itteni időszakról egyetlen motívumot jegyzett föl, neve zetesen azt,
hogy részt vett Moltke tábornagy németországi temetésén. 144 Egy évvel
később Bécsbe helyezték át, ahol a II. hadtest fogalmazótisztjeként
tevékenykedett. Arz munkásságát már ekkor többször elismerték, egy ízben
a vezérkari főnök Friedrich von Be ck táborszernagy dicséretét is kivívta. A
tábornok 1893. szeptember 21 -i levele külön kiemelte az 1. hadsereg
teljesítményét, amelyet egy kőszegi hadgyakorlat alatt nyújtott, és a
vezérkari tisztek számára kifejezte „ különleges elismerését ”. 145 A Beck
által elképzelt vezérkari tiszt karaktere igen sok hasonlóságot mutatott Arz
tulajdonságaival: a vezérkari főnök még 1881 -ben történt kinevezésekor az
alábbi követelményt állította fel beosztottjaival szemben: „ tudományos
képesség, helyes katonai szellem, finom és tapintatos modor, amelyekhez a
munka

során

alaposság

és

megbízhatóság

141

társul,

és

amelyekben

a

ARZ (1924): 14.
A generális Solferino egyik osztrák hőse volt: az ütközetben egyik szemét elvesztette, ugyanakkor
kiérdemelte a Katonai Mária Terézia Rend lovagkeresztjét. GLAISE-HORSTENAU (1980): 129.
143
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. 1892. 5. „Für die insbesondere in der
Vertrauensstellung bei Bearbeitung der Mobilisierung-Agenden geleisteten vorzüglichen Dienste mit
Verordnung Praes. No. 975 vom 10. November 1892 die belobende Anerkennung des 15. Corpscommando
erhalten.”
144
ARZ (1924): 14.
145
ÖStA-KA NL B/63 NL Arz Nr. 1. 12.
142
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pontosság és világosság uralja a stílust. Hasonlóan fontos a csapatokról
való

gondoskodás

és

a

meleg

szív

a

katonák

iránt.

Nem

akarok

hadvezéreket, vagy zsenik et nevelni, hanem a vezetés segédeit akarom
biztosítani . 146 Beck ideálja lényegében a z a karakter volt, amel yet Arz mind
csapatszolgálata, mind vezérkari főnöksége idején megjelenített. Az ekkor
kialakuló szemlélet következményeként az egy emberöltő múlva kitört
háborúban a Monarchia nem tudott biztosítani egy ol yan katonai géniuszt,
aki megmenthette volna a birodalmat a vereségtől.
Amikor 1895. február 18 -án meghalt Albrecht főherceg, tábornagy, a
Monarchia haderejének főszemlélője, Arz Appel lovassági tábornok (1826 –
1906)

adjutánsaként

vett

részt

a

temetésen.

Visszaemlékezésében

a

vezérezredes megállapította, hogy Albrecht halála komol y veszteséget
jelentett

a

hadsereg

számára:

a

haderő

ezután

nem

rendelkezett

tábornaggyal, nagyobb bajt jelentett azonban, hogy főszemlélői funkcióját
nem tudta egyetlen tábornok sem betölteni, és Beck vezér kari főnök sem
volt képes az elhunyt generális feladatköreit átvenni. 147 A bajokat érzékelve
rövidesen három főszemlélőt is választottak, 148 ennek köszönhetően Arz
karrierje is új lendületet vett, amikor az egyik új inspektor, báró Anton von
Schönfeld táborsze rnagy szárnysegédje lett : 149 ezt a kinevezést az tette
lehetővé, hogy az erdél yi szász főtiszt sikerrel abszolválta a vezérkari
törzstiszti kiegészítő vizsgát. 150 Arz ezen feladatkörét Schönfeld „ teljes
megelégedettségre ” 151 1898 januárjáig látta el, amikor a tá borszernagy

146

ZEINAR: 414. „Wissenschaftliche Befähigung, korrekte militärische Gesinnung, ausgezeichnet durch
feines und taktvolles Benehmen, dazu Gründlichkeit und Verlässigkeit in seinen Arbeiten, in denen Präzision
und Klarheit den Stil beherrschen sollten, ebenso Sorge für die Truppe und ein warmes Herz für den
Soldaten. Er wolle keine Feldherrn erziehen, keine Genies, sondern Gehilfen der Führung schaffen.“
147
ARZ (1924): 15. A vezérkari főnök funkciója is felértékelődött 1895 után; a Landwehr és a Honvédség,
valamint a Haditengerészet is alárendeltségébe került.
148
Ebben az új szervezeti rendszerben – 1895 után – felértékelődött a vezérkari főnök funkciója; ezt az is
jelezte, hogy a poszt pontos elnevezése ‚Chef des Generalstabes für die bewaffnete Macht’ (a fegyveres erő
vezérkari főnöke) lett, így Beck és utódai már a Landwehr, ill. a Honvédség, valamint a Haditengerészet
fölött is rendelkeztek. ZEINAR: 416.
149
A táborszernagy a Habsburg-ház tagjait leszámítva a második rangidős generálisa volt a Monarchiának.
ROSNER: 214.
150
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1895: „1895 März die Prüfung
zum Stabsoffizier im Generalstabs-Corps mit entsprechendem Erfolge abgelegt.”
151
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1898. „Entsprach als FlügelAdjutant des Generaltruppen-Inspectors FZM B. Schönfeld zu dessen ‚vollster Zufriedenheit’”. vö.
Hauptbericht 1894. Schönfeld korábban a nagyszebeni, XII. hadtest parancsnokságát is ellátta, de „a
társasági ember” generális számára Arz szülővárosa „minden tekintetben a legsötétebb tartományt
testesítette meg”. ROSNER: 212. „Bis zum Juli 1888 blieb Schönfeld als Korpskommandant in
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meghalt. Az időközben őrnaggyá avanzsált Arz ezután visszakerült a II.
hadtest vezéri osztályához , ahol a második törzstiszti pozíciót töltötte be.
Ekkor újabb meghatározó vezető bukkant fel az újdonsült főtiszt életében:
Üxküll-Gyllenband

tábo rnok,

aki

feltétlen,

rendíthetetlen

fegyelmet

követelt meg beosztottjaitól, és azt vallotta, hogy a vezető akaratát
mindenben követnie kell a katonának: úgy vélte, hogy éles szituációban ez
teszi cselekvőképessé az alárendelt felet. 152 Igen valószínű, hogy A rz
feltétlen

engedelmességét

Hősünk

1898.

éppen

november

Üxküll

1 -től

már

diszciplínája
alezredesként

erősítette

meg.

fogadhatta

a

tisztelgéseket, és az ebben az évben megtartott vezérkari tanulmányúton
maga Beck vezérkari főnök is igen pozitív jellemzést adott róla: „ Nagyon
készséges, szorgalmas és értelmes. Hadsereg -parancsnoksági vezérkari
főnökként jól teljesített .” 153 Az alezredes jó kapcsolatot épített ki a hadtest
vezérkari főnökével Rohr Ferenc ezredessel, aki később a tábornagyi rangig
vitte. 154

Arz

1899-ben

gőzerővel

dolgozott

a

mozgósítási

tervek

átalakításán, és munkájának gyümölcseként jelentősen egyszerűsítette a
mobilizáció

adminisztratív

hátterét. 155

Mint

láttuk,

hét

esztendővel

korábban szintén a mozgósítással kapcsolatos feladatok révén szerezte első
komol yabb

elismerését,

eredményeket

is

így

azt

számba véve

is

az

mondhatjuk,

alezredes

hogy

karrierje

a

korábbi

egyik

jelentős

állomását jelentette ez az esztendő, mert itt indult el azon az úton, amel y
1913-ban

a

Kriegsministerium

(Hadügyminisztérium )

egyik

vezető

állásához vezetett.
1901 őszén Arzot ismét csapatszolgálatra küldték, ezúttal a patinás 34.
gyalogezredbe osztották be, amel ynek tulajdonosa maga a német császár

Hermannstadt. […] Hermannstadt war für den Gesellschaftsmenschen Schönfeld offenbar „finsterste
Provinz” in jeder Beziehung.
152
ARZ (1924): 16. „Er ist dabei vielfach verkannt worden, denn ich weiß, daß seine stramme Forderung
nichts alles bezweckte als forsche, unerschütterliche Disziplin, der Mann muß jederzeit dem Willen des
Vorgesetzten unterworfen sein.”
153
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1898. „Sehr willig, fleißig und
verständig. Hat als Generalstabschef beim Armee-Commando gut entsprochen.”
154
Rohr Arzot „figyelemreméltó, igen tehetséges vezérkari tisztként” jellemezte. ÖStA-KA
Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1898. „Ein beachtenswerther, sehr tüchtiger
Generalstabsoffizier.”
155
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1899. „Hat in die einleitenden
Mobilisierungs-Bearbeitungen eine wesentliche Vereinfachung und (damit zusammenhängend) Zeitersparnis
gebracht.”
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volt. 156 Ez a diszlokáció azt is jelentette, hogy az alezredes tizenhat év
elteltével ismét a Magyar Királ yságban szolgált, mivel az egység központja
Kassán működött. Arz parancsnoka Appel tábornok unokaöccse volt, 157 akit
a kétcsillagos főtiszt mintaszerű ezredesnek tartott. Elképzelhető, hogy
kassai áthel yezésében szerepet játszott idő közben elhunyt bát yja is, aki
alezredesi
megbízatását

rangban
látta

a

gyalogezred

el. 158 Az

ekkori

1.

zászlóaljának

jelentések

parancsnoki

kiemelték,

hogy

Arz

„meglepően gyorsan visszaszokott a gyakorlati csapatszolgálatba ”, és
„kitűnően képezte ki zászlóalj át”. 159 Időközben 1902 májusában Arz már
ezredessé lépett elő, és ebbéli rangjában 1903 kora tavaszán i gen rangos
beosztást kapott: a V ezérkar Igazgatási Osztál yának vezetője, így Beck
vezérkari főnök egyi k jobbkeze lett. Arz kezében összpontosult a vezérkar
személ yzeti ügyeinek kezelése és irányítása, ebből következően bizalmi
funkciót töltött be. Fontos és kényes posztján hel yes tapintattal és nagy
gonddal dolgozott, ahogy azt Beck helyettese, Potiorek altábornagy is
megállapította. 160

Kinevezésében

jelentős

szerepet

játszott

megnyerő karaktere, valamint fejlett diplomáciai érzéke.

161

belátó

és

Ezen Beck

felmentése sem változtatott 1906 -ban, a 76 éves – 25 évig vezérkari főnök
– veterán tábornokot Franz Conrad von Hötzendorf altábornagy követte
ebben a beosztásb an, aki szintén elégedett volt Arz munkájával, így az

156

Az ezred-tulajdonosság fogalma azokra a kora újkori időkre nyúlik vissza, amikor a katonai egységeket
sokszor arról a személyről nevezték el, aki kiállította, illetve fizette azokat. (Pl. Nádasdy-huszárezred). A
modern, tömeghadseregek megjelenésével ez a gyakorlat egy jelképes, megtisztelő aktussá változott, bár még
ekkor is általában olyan alakulat esetében történt a címadományozás, amelyhez a kitüntettnek valamilyen
köze volt. Így lett pl. Arz a háború során a 23. tábori vadászzászlóalj tulajdonosa – mint láttuk pályafutása itt
kezdődött el. A kassai 34-esek esetében I. Vilmos egyik kitüntetéséül adományozták az ezred tulajdonát a
mindenkori német császárnak. Az egység katonáit ezért a Vilmos-bakákként is nevezték.
157
Michael Ludwig von Appel (1856–1915). Halála előtt két évvel gyalogsági tábornok lett, majd a XV.
hadtestet vezette a szerb fronton, ígéretes karrierjére egy fertőzéses betegség tett pontot. BALLA (2010): 59–
60.
158
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht Dienstliche Verwendungen 3.
159
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1902. 4. „Hat sich überraschend
schnell in den praktischen Truppendienst eingelebt.” 6. „Das von ihm befehligte 1ten Feldbattalion ist sehr
gut ausgebildet und in sehr guter Versetzung.”
160
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1903. „Entspricht als BureauChef vorzüglich; bekundet auf seinem schwierigen Dienstposten sehr richtigen Tact und große Fürsorge.”
161
KISZLING (1957): 118. „Die großen Personalkenntnisse, die sich Arz in den verschiedenen
Dienstesverwendungen erworben hatte, sowie seine einsichtsvolle und liebenswürdige Wesensart waren
bestimmend dafür, daß der Chef des Generalstabes Feldzeugmeister Freiherr von Beck ihn im Frühjahr 1903
zum Chef des für die Personalien der Generalstabsoffiziere zuständigen Direktionsbüros bestellte, denn es
kam viel darauf an, stets den richtigen Mann auf den richtigen Posten zu stellen.”

36

ezredes összesen öt és fél évet töltött a Direktionsbureau élén. 162 Conrad
energikusan látott hozzá a hadsereg modernizációjához, és helyesen ismerte
fel, hogy a Monarchia stabilitását súl yosan veszél yezt eti a Balkán ingatag
hel yzete, ebből következően pedig a Beck -érától eltérően nemcsak az
Oroszország elleni hadműveletekre kell felkészülni. 163
Az Igazgatási Osztályon betöltött pozíciója révén Arz ezredes igen
fontos szerepet töltött az évente megrendezett császári hadgyakorlatokon:
az uralkodó főhadiszállásának vezetését látta el. E feladat ellátása közben
az ezredes igen jó kapcsolatot épített ki Paar és Bolfras tábornokkal is,
akik jelentősen támogatták munkáját.
Ezen időszak jelentős változást hozott a k . u. k. haderő életében. Az
ezredes sikerrel vett részt Conrad reformjaiban, amel yek a csapatok
kiképzését,

a

vezérkari

képzés

átalakítását

célozták

meg.

Conrad

radikálisan átalakította a Kriegsschule képzési rendszerét, visszaadva az
intézmény „ eredeti, a vezérkar oktatási helyének” funkcióját. 164 Ennek
jegyében az 1907/1908 -as tanévtől kezdve a vezérkari tiszti posztra
aspirálók a korábbi kettő hel yett már három évig koptatták a Hadiiskola
padjait. 165 Mivel

Conrad

igen

nagy

hangsúl yt

fektetett

a

vezérkari

tanulmányutakra és a terepismeretre, Arz rengeteg szakmai kiszálláson vett
részt,

és

ezek

tapasztalatait

a

későbbiekben

„ előnyösen

tudta

kihasználni ”. 166 A politikai szféra heves ellenállása miatt kudarcba fulladt
viszont Conrad dédelgetett terve, amely a tarta lékhadsereg kiépítésére
vonatkozott. Ennek hiánya a világháború előestéjén igencsak súl yosan
nyomott

latba,

mert

a

Monarchia

egyszerűen

túl

kevés

katonával

rendelkezett ahhoz, hogy érdekeit megvédje. A vezérkari főnök kedvelte a
simulékony ezredest, egy 19 07-ben kelt jelentés szerint igen hálás volt a

162

KISZLING (1957): 118. „Dieser heiklen und verantwortungsvollen Aufgabe entledigte sich Arz durch
fünfeinhalb Jahre zur vollsten Zufriedenheit, auch als schon Conrad von Hötzendorf Chef des Generalstabes
war.”
163
ARZ (1924): 18. vö. ZEINAR: 416.
164
ARZ (1924): 18. „Die Kriegsschule […] ward wieder – wie einst – die eigentliche Pflanzstätte des
Generalstabes.”
165
ZEINAR: 533.
166
ARZ (1924): 18. „In meiner Verwendung habe ich an allen großen Generalstabsreisen und allen großen
Manövern teilgenommen, viel gesehen und beobachtet und manches gelernt, was ich gelegentlich mit Vorteil
verwenden konnte.”
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főtiszt „minden irányban bizonyított, kitűnő rátermettségéért .” 167 Arz
munkáját egy évvel korábban a Vaskorona Rend III. osztál yú kitüntetésével
is elismerték. 168
1908 őszén Arz megkapta a tábornoki lampaszt, és v ezérőrnagyként a
kassai szolgálat után hét évvel ismét a Magyar Királ yságba hel yezték; a
budapesti 61. gyalogdandár irányítását vette át. Az erdél yi szász tábornok
visszatekintve
mindazonáltal

nagyon

pozitív

emlékiratát

ezen

képet
a

festett

ponton

is

itteni
erős

szolgálatáról,

fenntartással

kell

kezelnünk, Magyarországgal szembeni ismert , exponált hel yzete miatt. Arz
budapesti

működése

idején

kifejezetten

a

kiképzés

feladataival

foglalkozott, és ebben eredményesen dolgozott együtt parancsnokával
Viktor Schreiber táborszernaggyal. 169 Elsősorban az orosz –japán háború
tapasztalatait próbálták beépíteni a kiképzésbe: a távol -keleti konfliktus
tanulságai alapján a támadás különböző módozatait tanították a katonáknak,
hangsúl yozva a különbséget az erődített védelmi vonal és a felfejlődő
ellenség elleni műveletek között. 170 Sajnálatos módon a hadsereg egésze
nem tudta kellőképpen felhasználni ezeket a tapasztalatokat. Arz jó
emlékeket őrzött hadosztál yparancsnokairól: Udvarnoky Viktor és József
főherceg

altábornagyokról

is.

Utóbbiról

különösen

meleg

hangon

emlékezett meg az akkori vezérőrnagy, kiemelve, hogy József főherceg
kitűnő lövész volt, aki szívesen időzött a lőtéren.
Arz budapesti állomáshel yén a hadtest tiszti iskoláját is vezette, ahol a
főhadnagyok századosi kandidatúrája történt. A tábornok örömmel vett
részt

az

oktatói

munkában,

amely

kiszakította

a

mindennapok

monotóniájából, elsősorban a Conrad által erőltetett tanulmányutak miatt.
Ezen időszak alatt ismerte meg Arz az olasz határvidéket, amel y alig
néhány év múlva kulcsfontosságú szerepet töltött be az ő pál yájában is.
167

REGELE (1968): 22. „[…] und für seine in jeder Richtung bewährte vorzügliche Verwendbarkeit auf das
wärmste danke.”
168
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht. Sonstige Verdienste. 1906.
BALLA (2010): 60.
169
Schreiber 1912 áprilisában így búcsúzott el a hadosztályparancsnoki és altábornagyi kinevezést elnyerő,
és Kassára áthelyezett Arztól: „Mégis elvesztek egy példamutató tábornokot, és egy szerfelett szimpatikus
embert.” „Verliere ich doch einen musterhaften General und einen nur äußerst sympathischen Mann.” ÖStAKA NL Arz B/63 Nr. 4. 32–33.
170
ARZ (1924): 19. „Im Angriffe mußte genau unterschieden werden zwischen einem Angriff gegen einen
Gegner in Stellung und einem Gegner im Angriffe; im letzteren Falle war speziell noch zu berücksichtigen,
ob der Gegner in der Angriffsentwicklung der eigenen Entwicklung voraus war.”
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Tábornoki kinevezése után nem sokkal, 1908. november 27 -én megkapta a
Lipót Rend lovagkeresztjét is. 171 A sikerek miatt nem meglepő, hogy
Schreiber táborszernagy meleg szavakkal köszönte meg Ar z négy éves
munkáját: „Szívből köszönöm a támogatást, amelyben mindig részesítettél,
és még inkább azt, hogy önzetlen módon segítettél nekem elképzeléseim
megvalósításában”. 172
1912 májusában Arz altábornagyként Miskolcra került, ahol a 15.
hadosztál y vezetését vette át. Felettese – a VI. hadtest parancsnoka –
Boroević gyalogsági tábornok volt. Bár Arz nagyon szerette a divízió
irányítását, alig egy év múlva ismét irodai munkára vezényelték: a bécsi
Hadügyminisztérium

csoportfőnöke

hadügyminiszter

ismerőseként

régi

( Sektionschef)
fogadta

Arzot,

lett.
akit

Krobatin

igen

fontos

megbízatással láttak el, hiszen ő irányította a mozgósítás, felvonulás, a
csapatok felszerelésének ügyét. A hármas ügyosztál y felelt a trénekért, az
ötös a kiképzésért, ennek egyik alszek ciója a vasúti szállításért, a hatos az
iskoláztatásért, végül a tízes a mozgósításért felelt. 173 Alig több mint egy
év múlva a szarajevói pisztol ylövések nyomán Arz funkciója minden
addiginál fontosabb lett, amikor Monarchia hadereje megkezdte a Szerbia
és Oroszország elleni hadműveleteket.
Bár szakmai előmenetele szépen haladt előre, magánéletét sok drám a
rázta meg. 1893-ban meghalt édesapja, 174 majd 1895. június 6-án húga, 175 és
1899-ben bát yját, Karlt is elvesztette. Fivére hirtelen megbetegedéstől
bekövetkezett halálával nem csak Arthurt érte személ yes csapás, hanem a k.
u. k. haderő is egy tehetséges főtisztjét veszítette el. Karl 1899 végén
alezredesként halt meg, a 34. gyalogezred kötelékében; korábban taktikát
és

stratégiát

oktatott

a

magasabb

171

szintű

tüzé rségi

és

hadmérnöki

BALLA (2010): 60.
ÖStA-KA NL Arz B/63 Nr. 4. 33. „Ich danke Dir herzlichst für die Unterstützung die Du mir stets
angedeihen ließest und noch mehr für die selbstlose Art, wie Du mir halfst meine Absichten zur Geltung zu
bringen.”
173
REGELE (1968): 24. „Die Sektion Arz umfaßte die Abteilungen 3 (Train), 5 (Ausbildung), 5/EB
(Eisenbahn), 6 (Schulen), und 10 (Mobilisierung).”
174
Mindezek tükrében Kiszling állítása, miszerint az apa halála után August Thalmann szebeni főispán
fogadta örökbe az Arz-gyermekeket nem tartható. KISZLING (1957): 117. Nach dessen Tod [ti. Arz apja]
nahm sich der Obergespan des Hermannstädter Komitats und Sachsen-Comes August Thalmann des
verwaisten Knaben an, und Arz bewies seinem Ziehvater bis zu dessen Tod durch alljährliche Besuche seine
Dankbarkeit.
175
Evangelisches Stadtpfarramt A. B., Hermannstadt
172
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tanfol yamokon. Mint láttuk az idősebb Arz fiú karrierje – Arthuréhoz
hasonlóan

–

gyorsan

és

szépen

felfelé, 176 és

ívelt

valószínű,

hogy

tábornokként halt volna meg, ha nem ragadja el a korai halál. Karl
tehetséges teoretikus vezérkari tis zt volt, miközben öccse az operatív és
adminisztratív teendők szervezésében tüntette ki magát.
Minthogy

Arz

komol yabb

vagyonnal

nem

rendelkezett,

sokáig

nősülésre se gondolhatott, hiszen a nászhoz szükséges kauciót nem tudta
kifizetni. Végül – kassai diszlokációja idej én – 1903-ban házasodott: egy
régi felvidéki magyar nemesi család sarját Thomkaházi és Falkusfalvi
Thomka

Stefániát

vette

nőül. 177 A

kézfogót

közvetlenül

Arz

bécsi

áthel yezése előtt tartották meg. Az ezredes császárvárosba való áthel yezést
hallva Stefánia felsóhajtott: „ Bécs! Az biztosan csodálatos! ” A főtiszt
válasza: „Jöjjön velem, Nagyságod !” 178 Arz gyors lánykérését kérését
elfogadva, a leendő após áldását adta a jegyespárra.
Az ara és ura között 26 év korkülönbség volt, mert a húszéves
mennyasszonyt 179 Arz 46 esztendősen jegyezte el. Az esküvőre vonatkozó
licentia 1903. június 6-án érkezett meg a Kriegsministeriumból; a kaució
mellett Arznak évi 2000 korona mellékjövedelmet is biztosítania kellett. 180
Házassága

anyagi

szempontból

igen

szerencsésnek

volt

mondható,

minthogy a kauciót – 50 000 koronát – felesége fizette be. Arz azonban így
is zavaros pénzügyi hel yzettel rendelkezett, mert 1909 -ben 30 165 korona
adóssága

volt. 181 Apósa

huszárezredes volt,

182

Thomkaházi

és

Falkusfalvi

Thomka

Vilmos

aki 1883 és 1887 között a nádor huszárezred

parancsnoki tisztét töltötte be. Arz szakmai e lőmenetelének köszönhetően
tett

szert

arra

a

reputációra,

amel y

lehetővé

tette

és

megalapozta

házasságának alapjait. Thomka úgy számolhatott, hogy veje karrierje a

176

A jelentések nagyon hasonló pozitívumokat örökítettek meg Karlról, mint öccséről: Pl. „Sehr beliebter
Kamerad mit gewählten Umgangsformen, […] wirkt auf den Geist der jüngeren Offizieren vortheilhaft ein.
[…] Sehr eifrig mit den besten Erfolge, sein Wirken entspricht dem inneren Dringe nach Thätigkeit aus Liebe
und Interesse für den Dienst. ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht Karl
Arz von Straussenburg 1895.
177
A család egészen a XVI. század második feléig tudta visszavezetni családfáját. NAGY: (1865): 174–175.
178
Herbert Arz von Straussenburg szíves közlése alapján.
179
Arz menyasszonya 1883. augusztus 20-án született.
180
ÖStA-KA Generalstab (1903) 388. doboz, 12–14.
181
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1909.
182
HAJDU (1999): 162.
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későbbiekben szilárd alapot fog nyújtani a házassághoz, és jó partiként
tekintett az erdél yi szász főtisztre.
Arz életében 1903 nemcsak szerencsés házassága töltött be kitüntetett
szerepet. Február 4 -én megérkezett azon teljesítményértékelése, amel ynek
révén a Vezérkar Igazgatási Osztál yára ( Direktionsbureau ) hel yezték, 183
majd két hónappal később az iroda főnöke lett. Ezzel már ezredesként igen
fontos pozíciót tölthetett be, hiszen a Direktionsbureau feladatkörébe
tartozott a vezérkar személ yzeti ügyei, az itt betöltendő állások kezelése, a
gazdasági ügyek vitele és a szolgálati érintkezés biztosít ása. 184 Nem sokkal
később – március 18-án – meghalt édesanyja, így a szülői házból Arz
egyedül maradt életben. A családi tragédiákat ellensúl yozta, hogy 1904 .
április 3-án megszületett kislánya, Stefanie.
Arz működését rendkívül pozitívan ítélték meg, különö sen a kiképzés
terén ismerték el érdemeit. Mint ahogy azt 1909 -ben megállapították Arz
„fáradhatatlanul

és

állandó

frissességgel

és

rugalmassággal

tevékenykedett, valamint feladatait „ teljes szívből és a legnagyobb sikerrel
látta el”. 185
Mint említettük, Arz addigi karrierjének betetőzéseként 1912 -ben
altábornagy

lett,

ezzel

elérte

a

békeidőben

elérhető

utolsó

előtti

legmagasabb rendfokozatot, hisz ezután már csak a fegyvernemi tábornoki,
illetve az ezzel ekvivalens táborszernagyi rang volt elérhető. Marsallb otot
háború nélkül nem lehetett szerezni, 186 a vezérezredesi rendfokozat pedig
csak a háború második évében, 1915 -ben került bevezetésre. 187 Arz katonai
szamárlétrán történő előmenetelének vizsgálata talán kevés érdekes adattal
szolgál,

mégis

érdemes

karrierjé t

a

többi

tábornokéval

összevetni.

Vizsgáljuk meg, hogyan alakult a többi vezérezredesi, illetve tábornagyi
tiszti előmenetel! A következő, összefoglaló táblázatban áttekinthetjük,
hogy a világháborúban vezérezredesi, illetve tábornagyi rangot elérő
generálisok az egyes tiszti stációkat hány évesen érték el, (a marsallbotot
183

ÖStA-KA Generalstab (1903) 388. doboz, 10–11.
REGELE (1968): 23. „Das Direktionsbüro war für die Personalien, die Stellenbesetzung, für die
ökonomischen Angelegenheiten und den Dienstverkehr des Generalstabes zuständig.”
185
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1909. 14. „Unermüdlich mit
stets gleicher Frische u. Elastizität tätig, dem Berufe aus voller Seele ergeben, mit vollstem Erfolg.”
186
A szó legszorosabb értelmében 1917-ig azzal sem, mert csak IV. Károly vezette be a marsallbot
adományozását a tábornagyi rendfokozat esetén.
187
BALLA (2010): 39.
184
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szerzőket vastagon szedve olvashatjuk). 188
Tábornok neve

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

Arz

21 26

34

39

42

45

52

55

58

60

Beck

18 19

27

31

35

36

43

48

58

85

Bolfras

20 21

28

38

40

43

49

53

60

77

Boroević

18 23

29

35

38

40

47

51

56

59

61

Böhm-Ermolli

19 24

28

35

38

41

47

51

56

60

62

Conrad

19 25

27

35

38

41

47

51

56

63

64

Dankl

19 24

30

37

39

42

48

53

58

61

Frigyes fhcg.

14 16

18

20

22

23

26

30

37

Georgi

19 25

33

39

42

44

51

55

59

64

Hauer

18 23

34

40

43

46

52

56

61

63

Hazai

24 31

37

43

45

49

55

58

62

65

Huyn

21 26

29

35

38

41

47

52

56

59

Jenő fhg.

14 18

22

25

26

27

31

33

38

52

53

József Ágost fhg.

18 21

26

30

31

33

36

39

42

44

46

József Ferdinánd fhg.

20 22

25

28

30

32

36

39

42

44

Kirchbach

19 23

31

37

39

42

49

53

57

60

Kövess

18 21

25

36

40

42

48

53

57

61

Kritek

17 23

26

33

35

39

45

49

52

55

Krobatin

20 24

30

40

43

46

51

56

61

67

Kusmanek

18 24

27

33

36

40

46

50

54

56

Lipót Szalvátor fhg.

14 18

22

26

27

29

32

36

43

52

Malastow

19 24

30

36

39

42

49

52

55

58

Paar

19 21

28

29

31

36

41

46

53

78

Pflanzer-Baltin

20 24

28

35

38

41

47

52

57

60

Puhallo

21 26

30

37

39

42

49

53

57

60

Rhemen

20 25

31

38

40

43

49

54

58

61

Rohr

22 27

29

38

41

43

49

53

57

62

188

XI

58

63

68

64

Jelmagyarázat: I = hadnagy, II = főhadnagy, III = százados, IV = őrnagy, V = alezredes, VI = ezredes, VII
= vezérőrnagy, VIII = altábornagy, IX = gyalogsági/lovassági tábornok, ill. táborszernagy, X = vezérezredes,
XI = tábornagy.

42

Roth

19 24

30

36

38

42

48

52

55

58

Sarkotić

20 25

30

37

39

42

49

53

56

59

Scheuchenstuel

21 25

31

37

40

43

50

54

57

60

Schönburg-

19 24

30

36

38

42

50

53

53

59

Stöger-Steiner

19 25

29

35

38

42

48

51

54

57

Terszt yánszky

22 27

31

38

40

43

50

54

58

61

Wurm

20 23

30

35

38

41

47

51

55

58

Hartenstein

Mint korábban említettük, Arz karrierje viszonylag későn kezdődött;
mindössze három tábornok varrhatta fel később hadnagyi csillagát.
Ez

a

későbbi

kezdés

egészen

az

altábornagyi

rangig

nyo mon

követhető, és Arz csak ezután érte be az átlagos tábornoki karriertempót.
Ez pedig már első világháborús sikereinek tudható be, és itt különösen
1915 szerepe emelhető ki, hiszen ekkor három év elteltével lett gyalogsági
tábornok, miközben békeidőben a kétcsillagos generálisok átlagosan négy öt év alatt érték el ezt a rendfokozatot. Ne feledjük, hogy a háború előtt
gyakorlatilag a fegyvernemi tábornoki rang jelentette a katonai karrier
csúcsát! Miután a vezérezredesi rendfokozatot – a német hadsereggel v aló
könnyebb együttműködés nyomán – csak 1915-ben vezették be, három
nagyhírű parancsnok (pl. a korábbi vezérkari főnök Beck, Bolfras és Paar)
már honoris causa

nyugdíjasként, 189 mások pedig korábbi karrierjük

lendületéhez képest relatíve későn szerezték meg ezt a rangot. 190 Arz ezen a
ponton már egyértelműen behozva a korábbi lemaradást, az élmezőnyhöz
tartozva hatvanévesen lett vezérezredes.
Természetesen azt is érdemes figyelembe vennünk, hogy önmagában
az is jelentős sikernek minősíthető, ha valaki elérte a vezérőrnagyi rangot.
A

dualizmus

idején

a

hadnagyok

jelentős

része

csak

a

századosi

rendfokozatig vitte, és a kapitányok egynegyedéből vált őrnagy, utóbbiak
feléből pedig alezredes. 191 Az arzi sikertörténet másik fokmérője, hogy
189

BALLA (2010): 37.
A vezérezredesi rendfokozat bevezetését az indokolta, hogy a németeknél békeidőben is egyszerűbb volt a
tábornagyi rendfokozatot is elérni, így a zömében háromcsillagos osztrák–magyar generálisok joggal érezték
azt, hogy a Monarchia generalitásának rendfokozatai leértékelődtek. LUDWIGSTORFF: 6.
191
DEÁK: 211−213.
190
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1875-ben a hadnagyok átlagko ra 26,2, a főhadnagyoké 35,3, a századosoké
42,7 az őrnagyoké 46,4, az alezredeseké 49, az ezredeseké 50,9, a
tábornokoké 56−57 év volt. 192
Arz annak ellenére is kihozta előmenetele szempontjából azt a
maximumot,

amel yet

elérhetett

háromcsillagos tábornoki

béke

idején,

rendfokozatot, amit

hogy

nem

életkorából

érte

el

a

adódóan is

megszerezhetett volna, ha nem veszít időt civil pál yakezdetével. 193 Őt is
sújtotta az a tény, hogy háború hiányában nem nyílt lehetőség gyors
katonai karrierre, és a hadseregen belüli viszonyok megmerevedtek. Így a
Monarchia legtöbb hadvezetőjéhez hasonlóan – ideértve a tábornoki kar
többségét is – Arz életútjának egyetlen háborúja az első világháború volt.
Ez volt az a konfliktus, amel yben bizonyítania kellett rátermettségét, és a
korábbi évek során megszerzett tapasztalatok most mindarra irányultak,
hogy a dualista állam sikerrel vívja meg a háborút. A belle époque idején
Arz – mint az előzőekből kitűnt – a szerencse kitüntetett fia volt, hiszen
előkelő

beosztásokban

az

parancsnokainál szolgálhatott.

ország
194

legkivál óbb

alakulatainál

és

Az erdél yi szász katona mentesült attól,

hogy a tiszti kaszt által megvetett és a tartomány igen szegény körülményei
miatt gyűlölt galíciai állomáshel yeken teljesítsen szolgálatot, és igen
hosszú időt tölthetett el a dualista birodalom mindkét fővárosában.
Mindemellett reputációja is kitűnő volt, már ezredesként komol y bizalmi és
felelősségteljes beosztást kapott, a későbbiekben pedig a Monarchia egyik
legjobb

tábornokaként

tekintettek

rá,

amel ynek

ékes

b izonyítéka

a

Kriegsministeriumban betöltött csoportvezetői állása volt. Arz így azon
kevés tábornokok közé tartozott, akik egyszerű családból származtak. Az
erdél yi tiszt tehetségét az is igazolja, hogy ráadásul katona -felmenőkkel
sem rendelkezett. 195
E sikerek ellenére – Arz és a katonai kaszt számára – a további
előléptetési lehetőségek, és a még erősebb társadalmi megbecsülés kivívása
csak fegyveres konfliktus révén volt lehetséges, hiszen minden katona
192

HAJDU (1999): 218.
Pl. Az Arznál csak fél évvel idősebb Boroevic, Bockenheimer tábornokok már 1913-ban három csillagot
viselhettek, a csaknem két évvel fiatalabb Wurm pedig már 1914 augusztusában táborszernagy lett.
194
REGELE (1968): 24.
195
ALFÖLDI: 45. Ez a tény sokak figyelmét megragadta a hadseregen belül, ahol az a pletyka terjedt, hogy
Arz apja valójában egy híres magyar mágnás. GLAISE-HORSTENAU (1980): 397.
193
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pál yafutásának
lefol ytatására

célja

és

irányul.

értelme

A

végső

dualista

soron

állam

egy

hábor ú

haderejének

sikeres

vezetői

nagy

várakozással tekintettek a harc elé, hiszen többen közülük már egy korábbi,
kiélezett nemzetközi hel yzetben háborút indítottak volna. 196 A Nagy Háború
előtt azonban közel negyven év telt úgy a Monarchia hadserege számára,
hogy a szolgálati lapok „ Verhalten vor dem Feinde ” rovatai rendre üresek
maradtak, illetve a „ nicht gedient ” bejegyzést tartalmazták . 197 Valójában a
haderő egészét megmozgató háború utoljára 1866 -ban volt Poroszország és
az Olasz Királ yság ellen; Bosznia megszállása – bár jóval komplexebb és
nagyobb hadjárat volt, mint arról emlékezni szokás – csak részleges
hadműveletnek tekinthető. 198 Az

utolsó

tényleges összecsapással

járó

konfliktus a dél-dalmáciai felkelés leverése v olt 1882-ben, ezután csak
kisebb békemissziókra (Kréta, a boxerlázadás intervenciója, stb.) került
sor.
A nyugodt nemzetközi hel yzet miatt a hadsereg csak hadgyakorlatok
révén tarthatta meg harci szellemét, és gyarapíthatta tapasztalatait. Arz
1903-tól kezdve töltött be fontos pozíciókat a hadgyakorlatokon, ebben az
évben

Délkelet -Magyarországon

vezette

a

személ yi

ügyekért

felelős

osztál yt (Detailabteilung ). 1905-ben Dél-Tirolban már döntőbíróként vett
részt az ottani hadgyakorlaton, majd a következő évben Dalmácia és
Szilézia

következett. 199

A

hadgyakorlatok

mellett

Arz

rendszeres

résztvevője volt a vezérkari tanulmányutaknak, így kitűnően ismerte a
Monarchia összes határvidékét, és azok adottságait, jellegzetességeit.
1914 kritikus nyara új teret és távlatokat nyitott meg a hadsereg
tábornoki kara számára is, és amint az lenni szokott, a háború egyesek
számára a bukást, mások részére pedig a felemelkedést biztosította. Arz
pál yája is éles válaszút elé került, és korábbi sikerei nagysága fol ytán csak
nehezen és igen sikeres hadvezérként múlhatta felül addigi te ljesítményét.
Mint látni fogjuk, a háború azonban kiteljesítette a tábornok karrierjét.

196

A háborúpárti generálisok vezéralakja maga Conrad vezérkari főnök volt, aki Olaszország ellen
szorgalmazott preventív háborút.
197
„Az ellenséggel szemben tanúsított magatartás”, illetve „nem szolgált”.
198
A boszniai hadjárat emlékét őrzi Budapesten pl. a Bosnyák tér elnevezés.
199
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Dienstliche Verwendungen. 3.
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1914 mozgalmas nyara
Bár személ yes véleményét nem írta le a kérdésben, Arz valószínűleg
osztozott a hadsereg vezetésének általános feltételezésében, miszerint a
trónörökös pár meggyilkolása Szerbia hadüzenete volt a Monarchia felé.
Conrad szerint „ a szarajevói gyilkosság az ut olsó láncszem. Ez nem
egyetlen

fanatikus

tette

volt,

ez

Szerbia

hadüzenete

Ausztria –

Magyarországnak.” 200
A háború Arz számára a Kriegsministeriumban kezdődött el. Mint a
mozgósításért

felelős

csoportfőnök

az

altábornagy

hamarosan

lázas

számítások és kombinál ások közepette találta magát, amel yek problémája
az ún. hadműveleti lépcsők kialakításában rejlett. Miután július 28 -án a
Monarchia deklarálta a hadiállapotot Szerbia ellen, hamarosan 2 és ½
hadsereg indult el a balkáni ország felé, hogy megtorolja a szara jevói
gyilkosságot. Conrad elgondolásai mentén a vezérkar úgy kalkulált, hogy
az 5. és 6. hadsereg, valamint a 2. hadsereghez tartozó IV. (Budapest) és
VII. (Temesvár) hadtestek még a teljes orosz mozgósítás befejezése előtt
gyors győzelmet tudnak aratni S zerbia felett, így a Balkán pacifikálása után
az itteni haderő zöme a keleti frontra lesz átcsoportosítható. E terveknek
megfelelően a 2. hadsereg két hadteste rövid időn belül be kellett, hogy
kapcsolódjon a tervezett oroszországi offenzívába, amel yre a M onarchiának
szövetségese

nyugati

lekötöttsége

miatt

kellett

vállalkoznia.

E

megfontolásból Conrad elfogadta a rövid ideig tartó kétfrontos háború
gondolatát is, bár Olaszország és Románia semleges magatartása súl yos
kockázatokat rejtett magában. A háború e lőtt a Monarchia katonai elitje
úgy vélte: a B+R+I 201 konfliktus esetén a dualista állam kapitulációra
kényszerül. Ekkor még nem sejtették, hogy a háború fol yam án több mint
három és fél évig fog harcolni a Monarchia ezen körülmények között.
A dualista állam csapatainak frontra szállítását a minisztériumból Arz
irányította, az operatív teendőket az AOK részéről Johann Straub von
200

CONRAD: IV. 16–17. „Der Mord in Sarajevo […] eine lange Kette als letztes Glied. Er war nicht die Tat
eines einzelnen Fanatikers, […] er war die Kriegserklärung Serbiens an Österreich-Ungarn.”
201
A Monarchia hadműveleti terveiben a felvonulás helyszíne alapján kaptak betűjelzést az egyes lépcsők, e
szerint B (Balkán), R (Russland, Oroszország), végül I (Itália); Ru (Rumänien) esetként pedig Románia. A
vezérkar különböző színű lapokon jelölte és gyűjtötte a terveket, így a B- vörös, az R- kék, az I- vörös, végül
az Ru eset barna színt kapott. CONRAD: I. 364.
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Burgauhof (1866–1929) vezérkari ezredes, és Emil Ratzenhofer vezérkari
őrnagy látta el, utóbbi felelt az R -lépcső lebonyolításáért. 202 Straub ezredes
vezette a Kriegsministerium 5/EB osztál yát, 203 amel y Arz felügyelete alatt a
vasúti szállításokért felelt. A Monarchia a gondos előkészületek ellenére is
improvizációra kényszerült a háború kezdetén, mert előzetesen nem volt
terv arra a később ténylegesen bekövetkezett esetre, ha Oroszország később
lép háborúba, mint Szerbia, és a B -lépcső során eddigre megindul a balkáni
felvonulás. 204

Bár

Ausztria–Magyarország

vasúthálózata

és

szállítási

kapacitása arányaiban nem maradt el riválisáétól, Oroszor szág jelentős
infrastrukturális fejlődése miatt súl yos hátrányba került a mobilizáció
kezdetén. Míg a dunai birodalom napi 153 szerelvényt tudott a galíciai
térségbe irányítani, addig a cári hadsereg rendelkezésére napi 230 vonat
állt, így már az előzetes és az Evidenzbüro 205 által is megerősített vezérkari
számítások is úgy vélték, hogy a háború kitörése utáni 30. napon 60 orosz
divízióval kell szembe nézni. 206 Mindezen nehézségek mellett az AOK
vezetése attól a gondolattól is rettegett, hogy a lovasság terén fölényben
lévő cári birodalom esetleg lerohanja a gyülekező és összpontosítási
körzeteket, 207 ezért a szerelvényeket csak mél yen a határ mögött, 1 -2 napi
járóföldre merték elszállítani, a katonák így igen kemény meneteléssel
kezdték a háborút. Bár a közvetle n koordinációért nem felelt, és a háború
után kényesen kerülte a témát, Arzot is felelősség terheli a mozgósítási
káosz létrejöttében, jóllehet a szakirodalom Ratzenhofer szerepét emeli ki
ebben a vonatkozásban.
1914 augusztusában Arz a minisztériumi dolgo zószobából segítette a
Habsburg Birodalom haderejének munkáját, miközben a Nagy Háború
gyorsan eszkalálódott. A Monarchia július 28 -i hadüzenet e után három
nappal Pétervár általános mozgósítást rendelt el, válaszul a dualista állam
szintén erre a lépésre s zánta el magát. Augusztus 1 -én Németország hadat
üzent

Oroszországnak,

másnap

pedig

202

Franciaországnak.

Ezzel

KOCSIS: 60.
Tudnillik Eisenbahn (vasút).
204
A problematikáról részletesebben lásd: KÉRI Kálmán: Az Osztrák–Magyar Monarchia vasúthálózata
1914-ben és felhasználása az első világháborúban. In: Hadtörténelmi Közlemények, 1985. 2. szám. 225–294.
205
A vezérkar hírszerzési osztálya.
206
KOCSIS: 61.
207
ÖUlK I. 155.
203
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megkezdődött

a

hadüzenetek

hosszú

sora,

amel yek

következtében

Németország és Ausztria –Magyarország két héten belül Oroszországgal,
Franciaországgal, a Brit Birodalommal, Japánnal, Belgiummal, Szerbiával
és Montenegróval nézett szembe. A hármasszövetség végét jelentette
Olaszország semlegessége, és kellemetlen meglepetést okozott Berlinben és
Bécsben Románia hasonló döntése. Bár a Török Birodalom még s zintén a
fegyveres neutralitást választotta, titkos szinten már ekkor csatlakozott a
központi hatalmakhoz.
Arz későbbi visszaemlékezésében röviden és tárgyilagosan számolt be
a

háború

antantra

kirobbanásának
hárította,

mivel

hiteltelennek

vélte,

Németország

a

körülményeiről,
a

egyben

Habsburg

békét

azonban

megőrizni

megalapozatlanul
Birodalom

és

a

felelősséget

szándékozó
úgy
Szerbia

az

akcióikat 208

gondolt a,

hogy

konfliktusának

lokalizációjára törekedett az európai béke megőrzése érdekében. 209
1914. augusztus elején a német haderő hozzálátott egykori vezérkari
főnöke, gróf Schlieffen nagyszabású tervének végrehajtás ához. Schlieffen
terve szerint a német hadsereg erejének zömét nyugatra csoportosítva
kellett lerohannia Belgiumot, hogy Észak-Franciaországban előretörve egy
hatalmas katlanba szorít sa a francia csapatokat. Miközben a jobbszárn y
eme modernkori Cannae elők észítését látja el, a centrum és a balszárny
feladata az esetleges francia ellencsapások kivédése, valamint a csapda
lezárása. A terv szerint körülbelül 6 hét alatt végezni kellett volna a
franciákkal, majd ezután az erőket keletre lehet vezényelni, hogy a z addig
ott szinte egyedül küzdő osztrák –magyar haderőt megsegítve kivívható
legyen a végső győzelem.
A terv megvalósítását azonban súl yosan veszél yeztette az orosz
katonai potenciál növekedése. Párizs hel yesen ismerte fel, hogy a cári
haderő gyors mobiliz álása révén Németország képtelen lesz teljes haderejét
nyugaton bevetve harcolni. „A két vezérkar 1912. július 13 -i találkozóján
aztán az oroszok a háború kezdetét követő 15. napon 800 ezer embert
208

Arz megjegyezte például, hogy amikor II. Miklós a Monarchia szerbiai hadüzenetét követően a „világbéke
megőrzése érdekében” megkereste Berlint, ezzel egy időben már maga is részleges mozgósítást rendelt el.
ARZ (1935): 23.
209
ARZ (1935): 23. „Deutschland billigte das Verhalten der Monarchie, bemühte sich aber um die
Lokalisierung des Konfliktes und die Sicherung des europäischen Friedens.”
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ígértek. Az ígéret persze önmagában kevés, ezért a franciák úgy gondolták,
hogy

annak

teljesítéséhez

növelni

kell

az

orosz

vasúthálózat

teljesítőképességét. Ehhez pedig kölcsönökre volt szükség. Párizs ennek
érdekében bocsátott ki kölcsönöket 1900 -ban, 1901-ben, majd 1912 -1913ban 500 milliót kaptak az oroszok, de 1914-re a stratégiai vasúthálózat
nem készült el teljesen. Az oroszok ennek ellenére tartották magukat az
ígérethez, s Paléologue, petrográdi francia nagykövet 1914. augusztus 13 án

arról

küldhetett

értesítést

Joffre -nak,

a

francia

hadsereg

főparancsnokának, hogy a vilnai és a varsói hadseregek másnap korán
reggel támadást

kezdenek. S

ez azt

jelentette, hogy

az oroszok a

mozgósítást követő 15. napon offenzívát indítottak, így a hármas antant
összehangolt támadást kezdhetett a németek ellen. ” 210 Azáltal, hogy az
orosz hadsereg előbb tudott bekapcsolódni jelentős erőkkel a háborúba,
lehetetlenné tette a Schlieffen -terv eredeti változatának végrehajtását, így a
német vezérkari főnök, Helmuth von Moltke egy ol yan stratégia mentén
küldte

hadba

csapatait,

amel ynek

megvalósítása

csak

rendkívüli

teljesítmény és szerencse mellett volt végrehajtható.
A terv Ausztria–Magyarországot érintő részét Schlieffen bon motja
foglalta össze a legtömörebben: a dualista állam sorsa nem a Bugnál,
hanem a Szajnánál dől el. 211 E szemléletnek megfelelően a német hadsereg
augusztus 3-án haderejének 87,5% -át a nyugati hadszíntéren bevetve kezdte
meg offenzíváját. 212 Miután a császári agresszió a semleges Belgiumot
elérte, augusztus 4 -én Nagy-Britannia is belépett a háborúba. A kis
létszámú, bár rendkívül jól képzett angol hadsereg támogatása, valamint a
francia haderő elszánt elzászi támadásai ellenére a Schlieffen -terv a háború
első heteiben jelentős győzelmeket hozott a központi hatalmak számára.
Bár Liège és Antwerpen erődrendszereinek bevét ele némileg lassította az
előrenyomulás ütemét, alig egy hónap alatt Belgium több mint 90
százaléka, és Észak -Franciaország jelentékeny része német kézen volt. A
döntő győzelmet azonban nem sikerült kivívni, és a marne -i csatában az
antant megállította a n émet offenzívát, és ezzel Schlieffen grandiózus terve

210

MAJOROS: 78.
ARZ (1935): 29.
212
SONDHAUS: 161.
211
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összeomlott.

Ennek

ellenére

az

ekkor

megszerzett

területek

visszafoglalására közel négy évig kellett várni.
Arz a háború után számba vette a terv gyenge pontjait. Ezek közül a
legfontosabbak 1. az orosz mozgósítás potenciáljának alulbecslése, 2.
Belgium semlegességének kérdése, amely Nagy -Britannia hadba lépéséhez
vezetett, 3. a terv figyelmen kívül hagyta, hogy Ausztria –Magyarország
Oroszországgal vívott háborúja esetén valószínűleg a Balkánon is háború ba
fog keveredni, és ezzel egy új, (déli) front is megnyílik, 4. végül
Olaszország és Románia szövetségi magatartásának bizonytalansága újabb
kockázati

tényezőt

jelentett. 213

Utólagos

ismeretei

birtokában

a

vezérezredes a háború után az egész terv racionalit ását is kétségbe vonta:
„Mi lett volna, ha a marne -i csoda nem következik be? Nem lett volna -e
kecsegtetőbb a kísértés, hogy a győztes sereggel Párizs és Calais felé
vonuljunk, mint éppen ekkor, a győzelmes előrenyomulás közben megosztani
az erőket, és az átcsoportosítás végett meggyengíteni a támadás lendületét?
Megítélésem szerint ebből következik, hogy az Ausztria –Magyarországra a
háború

elején

osztott

feladat

csaknem

megoldhatatlan,

vagy

csak

önfeláldozás mellett volt végrehajtható. A tények ezt igazolj ák.” 214 A
tábornok tehát úgy vélte, hogy a francia hadjárat befejezéséhez még Párizs
eleste esetén is további hetekre lett volna szükség, így a Monarchia
hadereje számára kitűzött feladat – miszerint kb. 40 napig kell egyedül
kitartania, míg a német segítség megérkezik – eleve irreális volt. Arz
egyébként nem a marne -i vereségben látta a háború végső elvesztésének
okát;

az 1914. évi szeptemberi

kudarcot

pusztán „ egy elszalasztott

lehetőségnek” vélte, amit „ háború négy éven keresztüli sikeres vívása
igazol, és az a tény, hogy csak Amerika beavatkozása hozott fordulatot .” 215
Az altábornagy azonban 1914 augusztusában nem sokat tudott a
Schlieffen-terv

részleteiről

és

a

két

213

központi

monarchia

katonai

ARZ (1935): 29.
ARZ (1935): 35. „Was wäre aber geschehen, wenn das »Wunder an der Marne« nicht eingetreten wäre?
Wäre da die Verlockung, mit der siegreichen Armee auf Paris, auf Calais zu gehen, nicht verheißungsvoller
gewesen, als gerade dann, im siegreichen Vordringen, die Kräfte zu teilen, die Angriffswucht durch
Kräfteabschub zu schwächen?”
215
ARZ (1935): 42–43. „Die Meinung aber, daß der unglückliche Ausgang der Schlacht an der Marne, der
verlorene Krieg war, muß als falsch bezeichnet werden; es war nur eine verlorene Chance; dies hat die
erfolgreiche Weiterführung der völkermordenden Krieges durch 4 Jahre erwiesen, und die Tatsache, daß erst
das Eingreifen Amerikas die Wendung gebracht hat.”
214
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együttműködési

elképzeléseiről.

Megörökítette

azonban

a

külügyminisztérium egyik magas beosztású munkatársának megjegyzését,
amel y a mobilizáció kezdetén hangzott el a vezérkar egyik irodájában: „ Az
oroszok! Az egész csak egy blöff! Mire elkészülnek [a mozgósítással] már
rég elintéztük Szerbiát!” 216 Arz aggodalmait növelte, hogy tisztában volt
azzal, hogy Szentpétervár nem fogja tétlenül szemlélni Szerbia lerohanását,
vagy meggyengítését.
Augusztus 6-án a Monarchia hadat üzent Oroszországnak. A szerbiai
fronton ekkor már jelentős összecsapások zajlottak, különösen hevesek
voltak a Sabác környéki harcok. A balkáni erők parancsnoka, Oskar
Potiorek táborszernagy elérkezettnek látta az időt az offenzívára, jóllehet
erői nem voltak kétszeres fölényben, amel y tényezőt már a Nagy Háború
előtti katonai szakirodalom is megkerülhetetlennek tekintett. A déli fronton
napok alatt fény derült a korább i katonai doktrínák elavultságára, amel y
tény hamarosan

a

háború összes hadszínterén rémisztő

haláltánc hoz

vezetett. József Ágost főherceg vezérőrnagyként vett részt az itteni
hadműveletekben, és már az első napokban elkeseredetten vetette papírra:
„Mit használt a sok gyakorlat ozás? Itt a 3 méter magas kukoric atengerben
egészen új harcmódot kell alkalmaznunk. Támadásaink úgy, ahogy Ferenc
Ferdinánd követelte, teljesen lehetetlenek, ha nem akarunk eredménytelenül
elvérezni.” 217
A dualista állam csapatai hamarosan megalázó vereségeket szenvedtek
a jól felfegyverzet t, és a két Balkán -háború friss tapasztalatával bíró,
harcedzett szerb hadseregtől. A balkáni ország gyors megszállásának esél ye
elszállt,

ráadásul

augusztus

végén

vad

csaták

kezdődtek

a

galíciai

hadszíntéren. Miután a tábornoki kar is érzékeny veszteségeket sze nvedett,
valamint számos parancsnok alkalmatlan vezetőnek bizonyult, az AOK
elfogadta Arz kérelmét, és erre a hadszíntérre vezényelte az irodai munkát
abbahagyó altábornagyot. Míg a Balkánon már javábban dörögtek a
fegyverek, a keleti fronton csak augusztu s 15-én kezdődtek meg a
komol yabb harcok, amikor Conrad parancsba adta, hogy 10 k. u. k. lovas
divízió kezdjen felderítésbe a határ mentén 400 km -es szakaszon, és
216
217

ARZ (1935): 30. „Ach die Russen! Das ist alles Bluff!, […] bis die fertig sind, ist Serbien längst erledigt.”
JÓZSEF FŐHERCEG: I. 50.
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akadál yozza

meg

az

orosz

mobilizációt

a

határ

környezetében. 218

Hamarosan ezen a hadszíntéren i s véres ütközetek kezdődtek, és a bécsi
dolgozószobát

maga

mögött

hagyó

Arz

hamarosan

a

Nagy

Háború

forgatagában találta magát.

Határcsaták Galíciában
Arz

1914.

szeptember

este

1 -én

jelentkezett

a

4.

hadsereg

parancsnokánál, Moritz von Auffenberg gyalogság i tábornoknál. Az irodai
szolgálatot elhagyó altábornagy egy rendkívül kritikus időszakban érkezett
a frontra. Néhány órával korábban ért véget ugyanis komarówi ütkezet,
amel yben a 4. hadsereg az ellenség területére behatolva meghátrálásra
kényszerítette a Plehve parancsnoksága alatt álló orosz 5. hadsereget. A
csatában Auffenberg rendelkezésére 194 gyalogzászlóalj, 102 lovasszázad
és

610

löveg

állt,

míg

az

orosz

erők

152

gyalogzászlóaljat,

150

lovasszázadot és 600 ágyút tudtak bevetni. 219 Bár a gyalogság ter én némi
erőfölényben

támadhatott

Auffenberg,

lovassága

gyengébb

volt

és

tüzérsége sem múlta felül az oroszokét, így a győzelmet rendkívüli
véráldozatok mellett vívhatta ki. Mégis a komarówi ütközet utóbb a
Monarchia legnagyobb ol yan első világháborús győze lmének bizonyult,
amel yet a dualista állam saját erőfeszítésével, szövetségesi támogatás
nélkül vívott ki. 220 A csata lelkesítően hatott a csapatok moráljára, és a
többi hadsereghez képest annyira nagy eredményt el a 4. hadsereg, hogy
előrenyomulását nem tud ta követni a többi k. u. k. egység. 221 Auffenberg
elszántságát már a 4. hadsereg hadműveleti tevékenységének kezdetén,
1914. augusztus 14 -én kiadott parancsa is igazolta: „ Egyetlen gondolat
lelkesítse a rám bízott szép 4. hadsereget: hajlíthatatlan akarattal előre a
győzelemig, dicsőségig és becsületig! ” 222
218

SONDHAUS: 163.
ÖUlK I. 184.
220
JULIER: 42.
221
JÓZSEF FŐHERCEG: I. 70–71. „Auffenberg győzelme állítólag még nagyobb, mint hitték; de lassacskán
igen nehéz helyzetbe kerülünk miatta, mert ő saját szakállára nagyon messze elszaladt.” Komarów idején a
keleti fronton 46 orosz hadosztály harcolt a Monarchia 32 divíziójával, és ez a tény tovább emelte
Auffenberg győzelmének értékét.
222
ÖStA-KA NFA Infanterie-Division 909. doboz (Op. Akten v.1.8. – 30.9. 1914) „Nur ein Gedanke beseele
die meiner Führung anvertraute, schöne 4. Armee: Der unbeugsame Wille vorwärts zu Sieg, Ruhm und
Ehre.”
219
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Ugyanakkor maga a komarówi siker is pengeélen táncolt, és az ütközet
fol yamán a legkritikusabb szituáció a 4. hadsereg jobbszárnyán küzdő és –
az 1912–13 között Arz parancsnoksága alatt álló – 15. gyaloghadosztál ynál
alakult ki, amel ynek véres vesztesége megközelítette az 50 százalékot! A
miskolci hadosztál y végzetét az 1914. augusztus 28 -i Pukarzów major
közelében vívott ütközet okozta.
A k. u. k. 15. gyaloghadosztál y tragédiája a Monarchia csapatainak
ekkori sorsának esszenciáját nyújtja. A divízió augusztus 27 -én menetből
lendült támadásba a szembenálló orosz erők ellen, de a kezdeti sikereket
egy szörnyű katasztrófa követte. A cári csapatok ellentámadását követően a
hadosztál y szétszóródott, majd megrendít ő veszteségek után rendezetlenül
vonult vissza. A csatát megelőzően a hadosztál y már ötödik napja erőltetett
menetben haladt előre, miközben az állandó orosz lovassági rajtaütések
következtében rendes éjszakai pihenésre nem nyílt mód. A helyzetet tovább
rontotta az augusztus végi tomboló kánikula, valamint a logisztikai
fejetlenségből származó ellátási káosz: a pukarzówi csata előtti nap így
mindössze egy húskonzervet tudtak elfogyasztani a katonák. 223 Végül a
katasztrófa közvetlen oka a tüzérség helytelen fe lvonultatása volt, mert az
egyébként normál körülmények között is elégtelen támogatást nyújtó
lövegeket a mocsaras terepen nem lehetett megfelelően felállítani. Az orosz
tüzérség egyértelmű fölénye miatt a csapatokat megtizedelték az ellenség
lövegei,

majd

egy

véres

éjszakai -hajnali

csatát

követően

a

divízió

szétszóródott: a mocsaras terepen egyetlen út kötötte össze a csapatokat a
főhadiszállással,
parancsnoksággal.

és

hamarosan

Ilyen

minden

körülmények

kommunikáció

között

került

megszakadt

sor

a

a

többszö ri

szuronyrohamok és elkeseredett kézitus a közepette megvívott csatára. A
küzdelemben

a

miskolci

hadosztál y

derekasan

hel ytállt,

mégis

az

előzőekben ismertetett tényezők miatt a csata kimenetele nem lehetett
kétséges: tomboló harcok után a hadosztály menek ülőre fogta. A harcban az
ellenség megszerezte a 65. gyalogezred zászlaját is, 224 azonban ezen
szégyen eltörpült a csata egyéb hatásaihoz képest. A gyalogság szenvedt e
el a legsúl yosabb veszteségeket, míg a gyorsabban elmenekült, majd
223
224

HIM HL Tanulmányok 998. 5.
HIM HL Tanulmányok 998. 9.
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újjászervezett lovasság arányaiban kevesebbet. Sokkoló volt a tüzérség
vesztesége is, a 17. tábori ágyús ezred például 23 löveget, valamint ember
és

lóállományának

80%-át

vesztette

el, 225

így

gyakorlatilag

megsemmisült. 226 Sok löveg egyszerűen elsüll yedt a mocsárban, így sem az
orosz, sem az osztrák–magyar fél nem tudta ezeket felhasználni. Az ütközet
következményeit felmérve és a veszteségektől sokkolva a szétroncsolt
divízió

parancsnoka

(báró

Friedrich

Wodniansky

von

Wildenfeld

altábornagy), és vezérkari főnöke (gróf Alexander Chri stalnigg őrnagy) a
csatamezőn önkezével vetett véget életének; 227 pedig haláluk előtt néhány
órával – az eredményes 27-i előretörés után, még „ Hurra, Sieg !” [Éljen a
győzelem!] nyargalással haladtak el a hadosztál y tüzérei előtt. 228 A divízió
vereségének okai tipikusan megmutatták azokat a hiányosságokat, amel yek
a Monarchia teljes haderejét jellemezték: e tényezők közül kiemelendő „ a
tüzérség és a gyalogság közötti szoros együttműködés hiánya ”, és a
békeidőben megtartott „ hadgyakorlatok során túlhajtott támadó szellem
ápolása”. 229 A morál megrendülése és a pánik kirobbanása egyértelműen
összefüggésben állt a fizikai és pszichikai fáradsággal, hiszen a csapatok
nyolc nap erőltetett menet után vettek részt az ütközetben. 230
A súl yos veszteségek a kevésbé pórul járt eg ységeket sem kímélték. A
komarówi csatával párhuzamosan Kraśniknál győzelmet aratott az 1.
hadsereg, és az itt hadifogságba esett orosz tisztek beszámolója szerint a
dualista állam katonái vehemensebb elánnal rohamoztak, mint azt tíz évvel
korábban az éppen vakmerő támadásaikról elhíresült japán egységek
tették. 231
E kétségbeejtő hel yzetben és körülmények között vette át ismét a
divízió irányítását Arz szeptember 2 -án, miután megérkezett az egységhez.
A frontra nemrégiben megérkezett altábornagy emlékiratában kiemelte,
225

HIM HL Tanulmányok 1097. 7.
Az ezred egyetlen ütege menekült meg az eredeti ötből, emellett a hadosztály másik tüzéregysége a 6.
tábori tartalék ezred első osztályának két ütege maradt meg a csata után. HIM HL Tanulmányok 998. 11.
227
ÖUlK I. 200. „Der Divisionär FML Freiherr von Wodniansky, gab sich aus Verzweiflung selbst den Tod.”
Arz egyébként emlékiratában elhallgatta ezt az epizódot, pusztán arról szólt, hogy a rengeteg áldozat között
volt a tábornok és a főtiszt. ARZ (1924): 23. „Unter den Opfern befand sich auch Feldmarschalleutnant
Freiherr von Wodniansky und sein Generalstabschef Major Graf Christallnigg.”
228
HIM HL Tanulmányok 1097. 3.
229
HIM HL Tanulmányok 998. 13.
230
HIM HL Tanulmányok 1097. 3.
231
SONDHAUS: 165.
226
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hogy a súl yos veszteségek ellenére a k. u. k. haderő képzettségét
bizonyította,

hogy

a

parancsnokságot

időlegesen

átvevő

Schenk

altábornagy, aki a 4. hadsereg hadtápfőnöke volt, Sekulich őrnaggyal
sikeresen újjászervezte a csaknem felmorzsolt ha dosztál yt, majd pedig
Bardolff

ezredes

lovasrohammal

vetette

vissza

az

ellenséget,

Bardolff

kitüntette

magát,

amikor

fe nntartani

képes

csapatok

mindnyájan sikeresen látták el a helyettesítői feladatokat.
egyébként

már

megakadál yozta,

augusztus
hogy

a

27 -én

rendet

is

nehezen

azaz

232

egymásra nyissanak tüzet az előrenyomulás során. 233
A

komarówi

ütközet

hevességét

bizonyította

a

4.

hadsereg

veszteséglistája is. A VI. hadtest kötelékében harcoló 85. gyalogezred
például augusztus 26 -án egyetlen akció során szintén 50%-os veszteséget
szenvedett, miközben ismétlődő, heves szuronyharcok során több száz
fogl yot ejtett, és 4 géppuskát zsákmányolt. 234 Bár a 4. hadsereg jelentős
győzelmet aratott Komarównál, a galíciai k. u. k. front jobbszárnyán jóval
rosszabban alakult a h el yzet. Az orosz presszió nyomására mind a 3., mind
a 2. hadsereg visszavonulásba kezdett, és ennek következményeként a
másik két Galíciában küzdő hadsereg is kénytelen volt hátrálni. Az Arz
vezetése alatt álló, megtépázott 15. hadosztál y elhagyta Komarów vidékét,
ahol a visszavonuló divízió katonái mindenütt a halál és pusztulás
apokaliptikus képével szembesülhettek. Az újdonsült hadosztályparancsnok
így emlékezett vissza ezekre az órákra: „ Teljes fogatolt lövegek feküdtek
felborulva a sárban, amelyek közé óriásira felpüffedt lótetemek szorultak,
és merev lólábak nyúltak ki a nádasból. A legénység fölött már bezárult a
mocsár, és látni lehetett, ahogy a halott kezek a fagyökereket görcsösen
markolták, amelyek után menedéket keresve kapaszkodtak. A mezőkön i s
számos elesett feküdt, nekik nem sikerült, hogy elérjék az oltalmat nyújtó
erdőszegélyt; a sebesültek azonban el tudtak kúszni az erdőig, hogy ott
haljanak meg.” 235
232

ARZ (1924): 23.
HIM HL Tanulmányok 1097. 4. A később az altábornagyi rangig és számos jelentős beosztásig jutó
Bardolff e tettért a Katonai Mária Terézia Rend lovagkeresztjét kapta.
234
AUFFENBERG: 160.
235
ARZ (1924): 24. „Voll gespannte Geschütze steckten überschlagen im Schlamme, übermächtig
aufgedunsene Pferdeleiber dazwischen eingezwängt, steife Pferdebeine ragten aus dem Schilf. Über den
Bedienungsmännern hatte sich der Sumpf bereits geschlossen und man sah tote Hände, die Baumwurzeln
233
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A katasztrófában egyetlen ki sebb vigaszt jelentett, hogy a hátra hagyott
ütegek többségét az oroszok sem tudták kiemelni a mocsárból, így legalább
az ellenség erejét nem gyarapították az elveszett lövegek. 236
Arz egyik első feladata elődjének és annak vezérkari főnökének
búcsúztatása volt. 237 A tábornok azonban szinte még el sem kezdhette a
divízió

újraszervezését,

amikor

szeptember

5 -én

a

VI.

hadtest

parancsnokának nevezték ki. E kinevezés hátterében az állt, hogy az egység
addigi parancsnoka, Svetozar Boroević gyalogsági tábornok szakértelmére
és tehetségére sürgősen szükség volt: a 3. hadsereg élére nevezték ki,
amel ynek

addigi

vezetőjét,

Brudermann

tábornokot

felmentették.

Szeptember 2 -án ugyanis elesett Lemberg, és a kudarc következtében a
Kelet-Galíciában küzdő had sereg parancsnok a kegyvesztett lett.
A

15.

hadosztál y

újdonsült

parancsnoka

így

hir telen

annak

a

hadtestnek az élén találta magát, amel ynek kötelékében utolsó békeévbeli
csapatszolgálatát és első háborús napjait töltötte. E kinevezés felgyorsította
Arz további előmenetelét, és jelentősen emelte a tábornok ázsióját. A VI.
(kassai) hadtest a 15. mellett a közös 27. gyaloghadosztályt , valamint a
m. kir. 39. honvédhadosztál yt tömörítette magába, így gyakorlatilag még
két divízió vezetését kapta feladatul.
Arz kinevezése békeidőben szinte elképzelhetetlen lett volna. 238 A
Monarchia békeidőbeli hadrendje 16 hadtestet foglalt magába, amel yek élén
kivétel nélkül háromcsillagos tábornok állt. Bár Arz tehetségét senki sem
vitatta el, önmagában az a tény, hogy altábornagyként egy egész hadtestet
bíztak rá, jelezte a Monarchia tábornoki körének erodálá sát. Ugyanakkor az
is figyelemre méltó, hogy éppen Arz volt az első tábornok, aki két
csillaggal hadtestet kapott, és 1914 -ben rajta kívül két altábornagyot ért
hasonló a megtiszteltetés: Karl Křiteket szeptember 2 -án a XVII., Henrik
Tschurtschenthalert de cember 3-án a XVIII. hadtest élére nevezték ki.
Ezeket a hadtesteket azonban már a háború fol yamán hozták létre, így
umklammerten, nach denen sie rettungssuchend gegriffen. Auch in den Feldern lagen zahlreiche Gefallene;
es war ihnen nicht mehr gelungen, den schützenden Waldessaum zu erreichen; die Verwundeten aber hatten
sich in den Wald verkrochen, um dort – zu sterben.”
236
AUFFENBERG: 177.
237
ARZ (1924). 24. „Die Leichen Wodnianskys und Christalniggs wurden geborgen; am offenen Grabe
sprach ich das Abschiedswort.”
238
A német hadseregben jóval gyakrabban neveztek ki altábornagyot hadtest irányítására. SZIJJ–RAVASZ:
265.
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ebben a tekintetben példa nélküli maradt Arz kinevezése, hiszen rajta kívül
egyetlen altábornagy sem irányított a béke hadrendben szereplő hadtestet a
háború fol yamán. 239
Mint említettük, Arz kinevezését a kelet -galíciai hel yzet idézte elő. Itt
a 3. hadsereg és a 2. hadsereg küzdött az orosz túlerővel, de kraśniki és
komarówi győzelemmel párhuzamos siker nem született.
A hel yzet súl yosságát mi sem jelezte jobban, hogy az AOK Lemberg
elestének napján, szeptember 2 -án kétségbeesett táviratot küldött II.
Vilmos luxemburgi főhadiszállására. Ebben Frigyes főherceg, a k. u. k.
haderő főparancsnoka az 1. és 4. hadsereg sikereit ecsetelve megállapított a,
hogy a dualista állam hadereje magára vonta az orosz katonai erők zömét,
miközben német szövetsége franciaországi és belgiumi előrenyomulását is
fedezte.

A

Németország

főherceg
is

tolmácsolta

indítson

Conrad

offenzívát

erél yes

Oroszors zág

követelését,
ellen,

hogy

mel ynek

csapásirányául a Narev fol yót és Siedlecét jelölte meg. Ám Németország
hel yzete is igencsak ingataggá vált a keleti fronton. A cári haderő gyorsabb
mobilizációja révén az orosz 1. és 2. hadsereg már augusztus közepén
betört Kelet -Poroszországba. Németország keleti határait egyetlen hadsereg
védte, és a nyomasztó létszámfölényben támadó cári csapatok a német
erőket is visszavonulásra késztették Stallupönennél és Gumbinnennél. 240 A
német 8. hadsereg parancsnoka, Prittwitz vezérezredes kétségb eesésében
már a Visztulától keletre eső területek feladását fontolgatta, de mivel ez a
terv egész Kelet -Poroszországot az ellenség kezére juttatta volna, a
tábornokot menesztették. Prittwitz hel yére az OHL 241 a frissen reaktivált
Hindenburg tábornokot nevezt e ki, aki egyenként le tudta győzni a gyatra
együttműködésben küzdő két orosz hadsereget. Mire Arz a frontra érkezett,
a tannenbergi csatában (1914. aug. 26 –30.) Hindenburg gyakorlatilag
megsemmisítette az orosz 2. hadsereget, amel y elveszítette erőinek 75 %-át,
vagyis 125 ezer katonát, és 500 löveget. 242 A vereség súl yát jelezte, hogy a
szétzúzott hadsereg parancsnoka – Szamszonov tábornok – főbe lőtte
239

Megjegyzendő, hogy a VII. hadtest élére kinevezett Fail-Griessler, a XVII. hadtest élére kinevezett Křitek,
valamint a XI. hadtest élére helyezett Ljubičić altábornagyokat hadtestparancsnoki kinevezésükkel együtt
gyalogsági tábornokká, ill. táborszernaggyá léptették elő.
240
Ma: Nyesztyerov, ill. Guszev, Oroszország.
241
OHL = Oberster Heeresleitung (Legfelsőbb Hadvezetés), a német katonai főparancsnokság rövidítése.
242
GALÁNTAI (1980): 198.
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magát. Ugyanekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a német fél pusztán blöffölt a
siedleci támadás tervével, mert eh hez már augusztusban 12 hadosztál yt
kellett volna a Visztula alsó mentére küldeni, de eddig az egész keleti
fronton csak 9 divíziót vetett be, amel yek zömét északkeleten kellett
harcba küldenie. Conrad elkeseredetten állapította meg, hogy emiatt az
orosz gőzhenger „teljes terhét egyedül viseljük, és Lembergtől keletre a
torkunknál van az ellenség túlereje . […] Mi osztrákok sajnos lovagiasan
önfeláldozók vagyunk, ez van a vérünkben, de az ellentétes felfogás
célravezetőbb.” 243
A jelentős győzelem ellenére maga az OHL is megrettent a gyors és
masszív orosz offenzívák hatásától, ezért a nyugaton támadó hadseregektől
10 hadosztál yt csoportosított át a keleti hadszíntérre. Az osztrák –magyar
erők galíciai hel yzete további német erősítés t igényelt, mert a Monarchia
erejét meghaladó módon sem tudta egyedül viselni az orosz offenzíva
súl yát. A dualista állam offenzíváját a keleti fronton 1914. augusztus 23 án, az 1–4. hadsereg 1 125 000 katonával indította el, és a szeptember 11 én elrendelt általános visszavonulásig, n em egészen három hét alatt
mintegy 325 ezer embert, és több mint 200 ágyút vesztett. A véres
veszteség, valamint a hadifogl yok együttes száma alapján tehát nagyjából
egy teljes hadsereg tűnt el a határcsaták borzalmai közepette, és ehhez
járult még a szerbiai fronton elszenvedett szintén nem jelentéktelen
veszteség. A legsúl yosabb hatás azonban a pszichológiai tényezőben rejlett,
mert a cári Oroszország hamar a Monarchia területére tudta át hel yezni a
fegyveres küzdelmet , és Galícia keleti és középső részét me g is szállta. A
visszavonulás

súl yosan

demoralizálta

a

megtizedelt

osztrák –magyar

katonákat, egyben a Nagy Háború egyik legszomorúbb emlékű napjává is
vált. 244 Bár az orosz előretörés mértéke nem közelítette meg a nyugati
német területnyerés nagyságát, mégis a galíciai fronton hasonlóan a
franciaországi hadszíntérhez, a kezdetben még támadásokat erőltető fél
hamarosan

védekezésre,

majd

visszavonulásra

243

kényszerült,

miközben

URBANSKI: 253. „Dadurch tragen wir die ganze Last allein und haben östlich Lemberg einen
überlegenden Feind am Halse. […] Wir Österreicher sind leider Menschen ritterlicher Selbstlosigkeit, das
liegt uns schon im Blut, aber das entgegengesetzte Prinzip ist nutzbringender.”
244
HIM HL Tanulmányok. 584. A volt m. kir. kassai 5. Honvéd Huszárezred története 1868–1918-ig. 92.
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országának

jelentékeny része

vagy az

ellenség

kezére

került,

vagy

hadműveleti zónává változott.
Nem véletlen tehát, hogy Arz a háború után élesen elítélte a támadási
tervet, sőt utólag úgy vélte, hogy a legcélszerűbb a San mentén felállított
védelmi vonal megtartása lett volna. Ez természetesen Lemberg feladását és
a szeptember fol yamán végü l így is elvesztett galíciai területek átengedését
jelentette volna, a k. u. k. haderő azonban jobban megőrizhette volna
harckészségét.
hel yességét,

és

Conrad

von

elsősorban

Hötzendorf
a

azonban

szövetségesi

tagadta

kötelezettség

e

stratégia

fol ytán

így

n yilatkozott: „Mit is kellett volna tennem? Talán a Sannál várakoznom,
amíg az orosz túlerő minden oldalról be nem kerít, és katasztrófába sodor?
Vagy szálljam meg a Kárpátokat, és a hegy tetejéről nézzem, ahogy az
oroszok tömegükkel lehengerlik Berlin t? […] A védekező stratégia az
osztrák–magyar haderő bekerítéséhez vezetett volna , […] egy nagy léptékű
Ulmhoz, nekem azonban nem volt kedvem ahhoz, hogy Mack legyek . 245
Minden kétséget kizáróan Conrad stratégiája megalapozott volt, és a
dualista állam katonáinak véres áldozata a balsikerek ellenére sem volt
hiábavaló, mert a nyugaton a Schlieffen -terv megvalósításán fáradozó
német hadsereg támadásához hasonlóan az orosz offenzíva is kifulladt, így
a Sztavka 246 hamarosan hozzálátott az elért vonalak stabilizáláshoz, és
felkészült a további előrenyomulásra.
Mint láttuk mind az 1., mind a 4. hadsereg komol y sikert ért el
augusztus végén, azonban a siker kiaknázása nem sikerült. Arz hadteste
néhány nappal a komarówi csata után ismét ütközetbe került, amikor a 4.
hadsereg parancsot kapott arra, hogy dél felé fordulva nyújtson segítséget a
bajba jutott 3. hadseregnek. Auffenberg hevesen vitatta a döntést, mert
ezzel nem pusztán a már megvert orosz 5. hadsereg bekerítésének esél ye
veszett el, hanem veszél yes rés is keletkezett az 1. hadsereg és saját
egysége között, és ez a hel yzet immár a k. u. k. erőket fenyegette
245

REGELE (1955): 320–321. „Ja, was hätte ich tun sollen? Etwa am San abwarten, bis die russische
Übermacht mich von allen Seiten eingeschlossen und mir eine Katastrophe bereitet haben würde? Oder die
Karpathen besetzen und Bergehöh zusehen, wie die Russen ihre Massen nach Berlin wälzen? […] Eine
defensive Kriegführung der ö–u. Streitkräfte hätte zu deren Einkreisung geführt, […] ein Ulm in großem
Stile, ich hatte aber keine Lust, ein Mack zu sein.” – 1805-ben Ulmnál Napóleon a Mack tábornok vezette
osztrák sereg zömét sikerrel bekerítette, és ezzel megalapozta az austerlitzi győzelmet.
246
Az orosz katonai főparancsnokság.
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átkarolással. Arz felettese azonban Conrad direktíváit követve délre
fordult, ahol hamarosan frontális ütközetbe bonyolódott az orosz 3.
hadsereggel. A csata hel yszíne Raw a-Ruska városa lett, és szinte egyenlő
erők csaptak össze: mindkét oldal 9–9 divíziót tudott bevetni. A 4.
hadsereg centrumát a XVII. hadtest képezte, amel y az orosz támadás első
hullámát viselte. A VI. hadtest Magierów térségében harcolt a XVII.
hadtest oldalán, és annak támogatását látta el. Arz gyorsan felism erte azt a
veszél yt, amel y az alig egy hónapja létrehozott alakulatot fenyegette, és
Kritek segítségére sietett: néhány zászlóaljat bocsátott a gyalogsági
tábornok támogatására. A ra wa-ruskai ütközet második napján Arz igencsak
nélkülözte az előző nap déle lőtt a XVII. hadtest megsegítésére küldött
zászlóaljakat. 247 Az elhúzódó csata egészen szeptember 9 -ig tartott, és az
oroszok

győzelmével

kimerültségében

végződött.

keresendő,

A

hisz

kudarc
a

legfőbb

korábbi

oka

a

offenzívák

csapatok

egyszerűen

felemésztették az emberi és anyagi erőforrásokat, amel yek pótlására ekkor
még nem nyílt mód. Bár a 4. hadsereg vesztesen hagyta el a csatateret,
szeptember

9-én

Arz

csapatai

visszaszorították

az

előretörő

orosz

csapatokat, sőt egy időre az ellenség tüzérségét is elnémí tották. 248 RawaRuskánál Arz jól vizsgázott mint hadtestparancsnok, ugyanakkor az ütközet
kimenetelét megfordítani nem tudta, így bár taktikai sikert ért el az orosz
IX. hadtesttel szemben, vesztes tábornokként hagyta el a harcmezőt.
Miután Rawa-Ruskától nyugat felé vonult, Auffenberg is megkapta az
általános visszavonulási parancsot. A Monarchia eddigi erőfeszítéseit ekkor
azonban

hűen

jelezte

az

is,

hogy

a

szeptember

11 -én

elrendelt

visszavonuláskor csak az 1. hadsereg kényszerült harcolva retirálni, és a
másik három hadsereg könnyen el tudott szakadni a szintén súl yos
veszteséget szenvedő orosz csapatoktól. 249 A cári birodalom öt, Galíciában
harcoló hadserege nagyjából akkora veszteséget szenvedett el összesen,
mint a Kelet-Poroszországban csúfos kudarcot val lott két hadsereg. 250 Ez az
247

ÖUlK: I. 281. „Bitter entbehrte FML Arz die Bataillone, die er am frühen Vormittag dem schon damals
heftig bedrängten XVII. Korps zu Hilfe gesandt hatte.”
248
ÖUlK I. 292. „Das mittlere der drei Korps ging am Vormittag den anderen im Sturm voran, wurde aber
von den Divisionen des FML Arz so nachdrücklich abgewiesen, daß sogar die russische Artillerie für einige
Zeit verstummte.”
249
KOCSIS: 68.
250
KOCSIS: 70.
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adat egyben rámutat a k. u. k. haderő ambivalens teljesítményére is, hiszen
északon a németek mindössze egyetlen hadsereggel érték el sikereiket,
miközben a Monarchia négy ármádiával tudott csak hasonló veszteséget
okozni. E pszichológiai ok miatt a német fél jelentősen leértékelte
szövetségese katonai teljesítményét, 251 megfeledkezve arról a tényről, hogy
az

orosz

offenzíva

döntő

súl yát

a

Monarchia

viselte,

és

a

kelet -

poroszországi hadszíntér csak másodlagos fontossággal bírt ebben az
időszakban.
Arz

hadtest -parancsnoki

kinevezésének

napján

a

Monarchi a

haderejének 79 százaléka a keleti fronton összpontosult, 252 miután a 2.
hadsereg balkáni fronton küzdő alakulatait is Galíciába szállították. A
bécsi hadvezetés minden tőle telhetőt megt ett, hogy német szövetségese
nyugati hadműveleteit fedezze.
Ugyanakkor az augusztus -szeptemberi harcok rávilágítottak a dualista
haderő gyengeségeire, különösen tüzérsége tekintetében. Egy osztrák –
magyar hadtest 96, orosz ellensége 108, a francia 120, végü l a németek 144
löveggel rendelkezt ek. 253 A Monarchia tüzérségének gyengesége az 1914.
évi vereségek egyik legfőbb aktora volt, és a legtöbb tábornok a
fegyvernem

gyengeségében

vélte

megtalálni

a

kudarcok

okát. 254

A

Monarchia háborús vereségének okait kutató K rauss tábornok így foglalta
össze ezt a problémát: „Tüzérségünk gyengesége lövésszámban , lőtávban és
hatásban, az elégtelen lőszerellátás, a hibás gránátok és a z alapvetően
elhibázott irányú kiképzés okozták, hogy a gyalogságtól a tüzérség
támogatása nélkül vártuk el, hogy az ellenséges tűzben rohamozzon;
emellett az új alakulatok rossz felhasználása odavezetett, hogy legjobb
katonaanyagunk a háború elején eltűnt . 255

251

Pl. a későbbi porosz hadügyminiszter, Adolf Wild von Hohenborn tábornok így jellemezte 1914 őszének
eseményeit: „Mi sikeresen küzdünk meg kétszeres orosz túlerővel is, az osztrákok ugyanolyan erős orosz elől
megfutamodnak.” KOCSIS: 74.
252
REGELE (1955): 464.
253
SONDHAUS: 168.
254
József Ágost főherceg pl. ezt írta: „Tüzérségem hatása csekély, pedig úgy dolgozik, ahogy csak bír! […]
Ide ötvenszer több tüzérség kellene!” JÓZSEF FŐHERCEG: I. 88.
255
KRAUSS: 98. „Die Schwäche unserer Artillerie nach Geschützzahl, Schußweite und Wirkung, der
ungenügende Vorrat an Geschützmunition, das Fehlen der Granaten und die falsche Richtung der
Ausbildung, die es verschuldete, daß die Infanterie ohne die Wirkung der Artillerie abzuwarten, ins
feindliche Feuer vorstürmte, dann die verfehlte Verwendung der Neuformationen hatte zur Folge, daß unser
bestes Soldatenmaterial zu Anfang des Krieges in unsinniger Weise verschwendet worden ist.”
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Ennek tükrében nem meglepő, hogy Auffenberg is csak azzal az
utasítással tudta csatába külden i a 15. hadosztál yt, hogy bár „ az ellenség
tüzérsége túlerőben van, meg vagyok róla győződve, hogy tüzérségünk
hagyományos pontossága ezt a hátrányt kiegyenlíti ”. 256
Súl yos következményei voltak a Monarchia hadvezetésében rejlő
egyéb

hiányosságoknak,

mozgatásának.

A

balkáni

különös en
fronton

a

csapatok

például

József

sokszor

fölösleges

főherceg

is

így

panaszkodott: „Mivel a IV. hadtestparancsnokság az indítóokokról engem
nem értesített, egyikünk sem tudta megérteni, hogy miért meneteltetnek, hol
előre, hol há tra, ami káros, mert azt a látszatot kelti, hogy fönt nem tudják,
hogy mit akarnak és a rekkenő hőségben a csapatok e céltalan tologatásban
kimerülnek.” 257
A galíciai határcsaták során a többi hadviselő félhez hasonlóan a
Monarchia csapatai is megtapasztaltá k, hogy ez a háború teljesen új
konfliktust jelent a korábbiakhoz képest. Az 1914 -ben hadba vonuló
hadseregek sok szempontból még mindig a száz évvel az előtti hadászati
elvek és felszerelésekkel indultak csatába, és bár a vasút lényegesen
felgyorsította a csapatok mozgását, az ellátásban, az ágyúk mozgatásában
továbbra is jelentős szerep hárult a lovakra. A gyalogság modernebb
kézifegyverei ellenére még mindig nagy hangsúl yt kapott a szuronyharc, és
a lovasság hagyományos hidegfegyverei (szabl yák, dzsidák) is hadrendben
maradtak. A Monarchia csapatai pedig még mindig hátbőröndöt cipelve
meneteltek a csatába, a korszerűbb hátizsákot csak egy évvel később
rendszeresítették. A tradicionális porosz csúcsos sisakot ( Pickelhaube)
leszámítva pedig a katonák többsé ge védtelen fejjel kezdte meg a harcokat.
Elmondható tehát, hogy az ipari fejlődéssel csak részben tartott lépést a
hadseregek felkészültsége, amel y így szükségszerűen sokban emlékeztetett
a megelőző század eleire.

256

ÖStA-KA NFA 15. Infanterie-Division 909. doboz (Op. Akten v.1.8. – 30.9. 1914) „An Zahl der
gegnerischen Artillerie unterlegen, bin ich überzeugt, dass bei der traditionellen Vortrefflichkeit unserer
Artillerie dieser Nachteil wettgemacht wird.”
257
JÓZSEF FŐHERCEG: I. 22.
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Harcok a San és a Visztula mentén
Miután az AOK 11 -én elrendelte az általános visszavonulást a VI.
hadtest katonái is gyors ütemben meneteltek nyugat felé. 12 -én elérték a
San fol yót, de itt meg sem kísérelték egy újabb védelmi vonal kiépítését,
hanem a természetes akadál yon átkelve Galícia nyug ati része felé haladtak.
Arz Jaworów városának hídjáról egész nap figyelte a hadtest átkelését, és
14-én már az összes csapat átkelt a fol yón. A fegyelmezett visszavonulás
ol yan gyors ütemben haladt, hogy 16 -án pihenőt kellett elrendeljen az
altábornagy. 258 Mint korábban említettük, ezt azért is tehette, mert az orosz
fél is csak nehezen ocsúdott fel a vad határcsaták után, így az üldözés
során nem tudta komol yabb mértékben veszél yeztetni a k. u. k. haderőt. A
pihenőnap estéjén

az

AOK a z

OHL üzenetét

tolmácsolta:

a német

szövetséges vezérkar ebben a harcérintkezés további kerülését javasolta,
egyben erősítést és ellentámadást hel yezett kilátásba. Ekkora világossá
vált, hogy nyugaton nem lehet kivívni a győzelmet, viszont az osztrák –
magyar haderő visszavonulása, és Galícia döntő részének feladása a
sziléziai német területeket is közvetlenül fenyegette. Az itteni iparvidék, és
különösen

a

szénmezők

védelme

miatt

hamarosan

egy

új

hadsereg

felállítására került sor. A marne-i kudarcba maga a német vezérkari főnök
Helmuth von Moltke tábornok is belebukott, utódja Erich von Falkenhayn
gyalogsági tábornok lett. A z OHL új vezetője elődjéhez, és tulajdonképp a
teljes hadvezetői körhöz hasonlóan továbbra is a nyugati frontot tekintette
a fontosabbnak, és keleten pusztán a hel yzet stabilizálására törekedett.
Szeptember közepére azonban félő volt, hogy a Monarchia hadereje magára
hagyva egyszerűen összeroppan az orosz gőzhenger prése alatt, ezért a két
vezérkar 18-án megállapodott: a cári hadsereg Visztula mentén várható
októberi offenzíváját ellentámadással zavarják meg, ezzel is késleltetve az
orosz rohamot. 259
Miután a San vidékét elhagyta, a VI. hadtest új gyülekező hel yéül a
Biala nyugati partját jelölték ki. Ezt a vonalat sze ptember 27-én érte el az
egység. Eddigre az alakulat két és fél hét alatt közel 250 km -t vonult
258
259

ARZ (1924): 29.
KOCSIS: 71.
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vissza, 260 augusztus és szeptember első felében pedig hasonló távolságot
tett meg a k. u. k. offenzívák során. Ezek az adatok hűen érzékeltetik, hogy
a háború ezen szakasza klasszikus mozgó hadműveleteket hozott, és ekkor
még a lövészárok -harcászat alapelemei sem jelentek meg.
Hasonlóan

a

többi

hadviselő

állam

haderejéhez,

és

saját

csapattestekhez, a VI. hadtest is megrendítő veszteségeket szenvedett el az
augusztusi harcok óta. Arz beszámolója szerint a tisztek körében 70 % -os, a
legénységnél

60

%-os

veszteséget

elkönyvelni. 261

kellett

Ennek

következtében a hagyományos parancsnoki szerepkörök is átértékelődtek, a
rangidős tisztek elvesztése után őrnagyok irányították az ezredeket, a
századosok pedig zászlóaljakat. A megrendítő veszteségek ellenére a
csapatok harci szelleme nem tört meg, így remélhető volt, hogy az
erősítések megérkeztével az egység harcértéke ismét hel y reáll. Egyben e
tény arra is jól rámutat, hogy a zömében magyar, szlovák és ruszin
katonákból álló VI. hadtest lojalitása és hűsége szilárd és erős volt.
Auffenberg rendkívül meg volt elégedve Arz első havi teljesítményével, és
a

lembergi

csatában

„ állhatatos,

győztes,

és

mindenhol

tetterős ”

hadvezetőként éltette. 262
Az altábornagy megbetegedése korántsem volt szigetszerű jelenség: a
keleti fronton egyszerre dühöngött kolera -, vérhas- és tífuszjárvány, a
hel yzet október elejére kritikusra fordult. Ekkor nem az orosz gol yók
okozták a legnagyobb veszedelmet, hanem a harcmezőkön akadál ytalanul
szaporodó kórokozók. A gyakori és sűrű esőzések nemcsak a visszavonulók
dolgát nehezített ék meg, hanem az üldöző orosz erők lendületét is
lefékezték. 263
Szeptember

30 -án

a

korábbi

sikerek

ellenére

a

4.

hadsereg

parancsnokát Moritz Auffenberg gyalogsági tábornokot felmentették, és
hel yébe

József

Ferdinánd

főherceget

nevezték

ki.

Ugyanekkor

tett

látogatást a hadtestnél Frigyes főherceg a hadsereg főparancsnoka, és ekkor

260

A világháborúban ennél hosszabb visszavonulásra csak 1915-ben az orosz- és a szerb-, 1916-ban pedig a
román hadsereg kényszerült. (kb. 400 km) REGELE (1955): 502.
261
ARZ (1924): 30.
262
REGELE (1968): 28. „In der Lemberger Schlacht [war er] standhaft, siegreich und überall tatkräftig.”
263
REGELE (1968): 28.
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találkozott először Arz a fronton a trónörökös Károl y főh erceggel. 264
Szeptember

végétől

fol yamatosan

érkeztek

a

frontra

a

menetzászlóaljak, így a pihenő alatt tökéletes reorganizációra nyílt mód. A
hátország nem pusztán az emberállomány feltöltését, hanem a fegyverzet
utánpótlását is biztosította. Így október ele jére a galíciai erők létszáma 477
ezer puskára és 1578 lövegre rúgott, ráadásul a korábban a nyugati fronton
sikerrel bevetett 30,5 cm -es mozsárágyúk szintén a keleti hadszíntérre
érkeztek. 265 Az erősítések megérkeztével Conrad újra a támadás mellett
döntött, és október 2-án ismét mozgásba lendült az egész front. A
visszavonulás idején lévő rossz időjárás fol ytatódott, és jelentősen fékezte
a támadók lendületét, hogy a térség infrastruktúrája alaposan megsínylette
a korábbi harcokat, így szinte az összes híd és gázló újjáépítésre szorult.
E nehéz körülmények ellenére Arz hadteste egy hét múlva már a San
partján harcolt. Bár a műszakiak és két zászlóaljnyi tiroli császárvadász
katona

megkísérelte

kierőszakolni

a

fol yamátkelést,

az

esőzésektől

megáradt San útját állta az osztrák –magyar előretörésnek. A néhány átjutott
alakulat hídfőállásait hamar felszámolta a tüzérségi fölényt élvező cári
haderő. Időközben azonban Rudnik térségében az oroszok ellentámadást
indítottak, így az addig támadólag fellépő VI. hadtest i s védekezésre
kényszerült. Az itt kirobbant harcok során Arz pergőtűzzel próbálta
megállítani a gázlón átözönlő 14. orosz hadosztál yt, de tíz perc után
tüzérsége lőszere elfogyott. 266
Hindenburg Felső -Sziléziából indított támadást, célja az volt, hogy a
Visztula mentén hozzon létre tartható, és az iparvidékeket jól védő
frontvonalat. A dualista állam hadereje lényegében a német offenzívát
támogatva a San vonalát szerette volna elérni és stabilizálni. A felfrissült
erőkkel Boroević 3. hadserege sikerrel mentet te fel Przem yślt október 7. és
12. között.
A VI. hadtest új feladatául októberben azt tűzték ki, hogy a
szeptemberi visszavonulás során feladott területeket foglalja vissza, és
264

ARZ (1924): 31.
RAUCHENSTEINER: 166.
266
ARZ (1924): 34. „Ich befehle konzentrische Überschüttung der feindlichen Stellung mit dem Feuer
sämtlicher Geschütze aller Kaliber – doch kaum zehn Minuten währte dies – später Trommelfeuer genanntes
Wirkungsschießen, da gellt lähmend die Meldung ins Ohr – Munitionsmangel!”
265
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keljen át ismét a San fol yón. Egészen október 26 -ig tomboltak a harcok a
Sanon való átkelésért, és ezek a küzdelmek ismét a Monarchia kudarcával
végződtek. A csata abbahagyását végül a Visztula menti orosz győzelem
kényszerítette ki: a varsói csatában a cári seregek súl yos vereséget mértek
Hindenburgra,

így

a

központi

hatalmak

bizakodva

nézett

ismét

visszavonulásra

kényszerültek.
Október

végén

Arz

a

jövő

elébe:

a

törökök

csatlakozása a központi hatalmakhoz, valamint a 2. hadsereg Star y
Sambornál 267 aratott győzelme új reménnyel töltötte el a tábornokot.
November

2-án

azonban

ismét

el

kellett

rendelni

az

általános

visszavonulást. A másfél hónappal korábbi hel yzethez hasonlóan , újfent
könnyen el tudtak szakadni a cári seregektől a k. u. k. csapatok. Arz szerint
ez a retirálás „ nem kikényszerített visszavonulás volt, hanem célzott: a
sereget kívánta kedvezőbb helyzetbe hozni, hogy vagy csapást mérjen a
Visztulától délre hátráló ellenségre, vagy ha lehetséges erejét a Visztulától
északra vesse be .” 268 Jóllehet szükségszerűvé vált ez a fajta átcsoportosítás,
mégis

az

újabb

hátrálás

vereség

ízét

nem

vehette

el

a

racionális

megfontolás. Ezt a fol yamatot az is jellemezte, hogy az AOK már 1914.
szeptember elején kénytelen volt przemyśli székhel yét elhagyni, és a
vezérkart a sziléziai Teschenbe áthel yezni. A központi hatalmak hel yzete
1914. november elején kritikusra fordult a keleti hadszíntéren: az ellenség
4-én ismét körülzárta Przem yśl erődjét.
November közepéig ismét csendesebb harctevékenység folyt a VI.
hadtest körzetében. Az átcsoportosítások után Arz ismét a hadtest eredeti
hadosztál yait irányította, miután azok kisegítői feladatukat ellátták a csaták
során. Bár az altábornagy csapatai sikerrel védték meg Rudnikot, és
hel yzetük ezt nem indokolta, a visztulai fronton bekövetkezett vereség
miatt el kellett hagyniuk a San partját. 269 A visszavonulás során Arz súl yos

267

Ma Sztarij Szambir, Ukrajna.
ARZ (1924): 36. „Dieser Abmarsch war nicht als ein erzwungener Rückzug anzusehen, sondern
bezweckte, die Armee in ein günstigeres Verhältnis zu bringen, um entweder gegen den südlich der Weichsel
nachrückenden Feind einen Schlag zu führen oder, wenn möglich, das Gros nördlich der Weichsel zu
verwenden.”
269
ARZ (1924): 38. „Bei Magierow wie am San waren die Lage und Haltung des Korps nicht die Ursache
zum Abbrechen des Kampfes; hier wie dort kam der Befehl dazu den braven Truppen überraschend.”
268
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bélfertőzést kapott, de szerencséjére viszonylag hamar meggyógyult és a
front térségét sem kellett elhagynia.
Ekkorra

Arz

két

hónapos

frontszolgálat

után

elkeseredetten

konstatálta, hogy az ellenség jelentős technikai és anyagi fölényben
harcolhatott: elsősorban az orosz tüzérség lőszerellátása, a gyalogság
gránátkészletei,

valamint

Monarchia

erejét.

arányaiban

még

Ennek

a

cári

légierő

következtében

fokozottabban

használta

felszerelése

múlta

felül

a

állam

hadereje

dualista

emberállományá t,

és

a

ol yan

feladatokat is a humán erőforrásra kellett bízni, amit a cári hadsereg
technikával pótolhatott. 270
A fronton elszenvedett irtózatos veszteségek azonban a magasabb
parancsnokságok számára is elfogadhatatlanok voltak, és több ízben
direktívákban fo galmaztak meg ajánlásokat a fronton lévő vezetők számára.
Az egyik novemberi jelentés jól foglalja össze 1914 nyarának és őszének
keserű tapasztalatait: „ A hadsereg-főparancsnokságnak az a benyomása a
korábbi harcok alapján, hogy a gyalogság túlzottan maga s vesztesége és
kudarca ill. balsikere – számos kellő erővel végrehajtott támadásnál –
egyrészt a tervszerű, szabályos harctéri vezetés hiányának, másrészt a
tüzérség

helytelen

felhasználásának,

és

ebből

következően ,

több

alkalommal a saját gyalogság elégt elen támogatásának számlájára írható ”.
A vezérkar a harctéri kudarcok fő okát az alsóbb parancsnokságok
inkompetenciájának,
számlájára írta.

különösen

a

hadosztál yvezetők

tevékenységének

271

Miután nyári és őszi támadásai kudarcot vallottak, Conrad sietve
hozzálátott,

hogy

csapatait

felkészítse

a

télre.

Elrendelte,

hogy

századonként 12 -16 egyenként 6 kg-os tábori kál yhát biztosítsanak a

270

ARZ (1924): 38. „Weit überlegen war der Gegner nicht nur an Artillerie, sondern auch an Kampfmitteln
aller anderen Art. Reichlich mit Munition versehen, verfügte er aber über weiter tragende Geschütze, viele
Minenwerfer und Massen von Handgranaten […] so aber mußte bei uns vieles mit Menschen gemacht
werden, was der Feind mit Maschinen vollbrachte.”
271
ÖStA-KA NFA 4. Armee 6. doboz Op. Nr. 1871. „Das Armeeoberkommando hat aus den bisherigen
Kämpfen den Eindruck gewonnen, dass die unverhältnismäßig hohen Verluste der Infanterie und das
Scheitern bzw. Nichtdurchdringen zahlreicher, mit ausreichenden Kräften unternommener Angriffe sowohl
dem Mangel einer einheitlichen, planmäßigen Gefechtsleitung, sowie unrichtiger Artillerieverwendung und
infolgedessen vielfach unzureichender Unterstützung der eigenen Infanterie durch Artillerie zuzuschreiben
sind.”
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katonák

számára,

akik

pulóvert,

kesztyűt

is

kaptak. 272 A

tábornok

előrelátásának köszönhetően a Monarchia egységei felkészülten várhatták a
telet. A vezérkari főnök szervezési tehetségét a következő világégés
bizonyította be igazán, hiszen a jóval fejlettebb logisztikai háttérrel és
erősebb hátországgal rendelkező Wehrmacht erőit nem tudták hasonló
módon felszerelni 1941 zord telé nek küszöbén. 273
A novemberi visszavonulást a keleti fronton küzdő k. u. k. haderő
újbóli elosztása követte. A 2. hadsereget a szorongatott Krakkó környéki
erőkhöz vezényelték, a német 9. hadsereg – amel ynek élére Mackensen
lovassági tábornokot nevezték ki – Thorn és Hohensalza között gyülekezett.
A keleti fronton kialakult kritikus hel yzet miatt Hindenburg kieszközölte,
hogy a hadszíntér külön parancsnoksággal rendelkez zen, így jött létre a
Keleti Hadsereg-Főparancsnokság (Oberkommando -Ost, vagy Ober -Ost). Ez
az irányítási megosztás hasonló rendszert alakított ki, mint amel l yel a
Monarchia hadereje rendelkezett 1914 nyarán – a balkáni fronton küzdő
Potiorek külön hadsereg -főparancsnokként irányította az itteni erőket, és
csak formailag volt Conrad alatt. Míg azonban a Dunai Monarchia ezen
hadvezetési rendszere már 1914 decemberében megbukott, a német Ober Ost hamarosan szinte állam lett az államban, és a szervezet biztosította a
Hindenburg-Ludendorff tandem hátterét. Arzék szintén Krakkó környékén
harcoltak tovább, míg a 3. hadsereg védelmezte a Kárpátok hágóit, az
újonnan felállított 7. hadsereg pedig Bukovinában küzdött. Ez az új
diszlokáció minden korábbinál egyértelműbben jelezte, hogy a Monarchia
mennyire alárendelte saját érdekeit német szövetségese igény einek. Porosz Szilézia védelmét immár a Monarchia 26 gyalog - és 5 lovashadosztál ya
látta el, míg a dualista állam közvetlen védelmére mindössze 11 divízió
maradt – nem számítva a przem yśli katlanban küzdő csapatokat, de ők
mozdulatlanságra kárhoztatva – az erőlekötésen kívül – nem avatkozhattak
be érdemben a hadműveletekbe. 274 A VI. hadtest feladata az volt, hogy

272

ANDICS: 155–156. Die Vorratslage ergab, daß jeder Soldat eine Schneehaube, einen Pullover, eine
Pelzweste, ein Paar Handschuhe, ein Paar Pulswärmer, Woll-Fußlappen und ein Mantel-Schlafwollfutter
fassen konnte. Pro Kompagnie sollten 12 bis 16 kleine Zeltöfen, pro Stück, 6 kg schwer, ausgegeben werden.
273
ANDICS: 156.
274
SCHWARTE: V. 46.
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Mackensen seregének déli szárnyát fedezze, míg az Lódz felé elő retör. 275
November 16-án a hadtest támadást indított, és Iwanowice közelében
szétverte az ellenséges erőket. Arz számára először nyílt meg a lehetőség ,
hogy egy nagy győzelmet vívjon ki , azonban a vállalkozást ismét balsiker
követte: 18-án – a nehéztüzérség ismételt bevetése ellenére is – az oroszok
megállították a k. u. k. erőket. Mind az első, mind a negyedik hadsereg
komol y krízisbe került, a harcok hevességét jól mutatja, hogy az időlegesen
a

VI.

hadtesthez

vezényelt

81.

dandár

harcoló

létszáma

760

főre

csökkent. 276 A csata kilencedik napján masszív ellentámadásra került sor az
orosz 9. had sereg részéről, amel yet ugyan sikerrel hárított el az osztrák –
magyar hadsereg, de a cári offenzíva lehetetlenné tette a további támadások
fol ytatását, és Mackensen hadseregének támogatását. A novemberi harcok
fol yamán a legnagyobb gond abból adódott a közp onti hatalmak erői
számára, hogy az egyelőre jó utánpótlással bíró orosz csapatok ereje szinte
felfoghatatlan módon növekedett a fronton, és egyszerűen az a veszél y
fenyegetett, hogy az irdatlan tömeg legázolja a k. u. k. és német erőket.
Az orosz gőzhenge r időközben Boroević 3. hadseregét nekipréselte a
Kárpátoknak,

és

ennek,

valamint

a

Krakkó

környéki

harcoknak

a

fol yományaként egy majd 100 km -es hézag jött létre a 4. hadsereg
jobbszárnya, valamint a 3. hadsereg balszárnya között. A hadi hel yzet
alakulása fol ytán immár a Magyar Királyságot is közvetlen orosz invázió
veszél yeztette.

Conrad

ezért

úgy

döntött:

felhagy

a

Krakkó

körüli

támadásokkal, és csapatokat küld a veszél yeztetett zóna védelmére. Az itt
felszabaduló csapatokat rögvest csatába küldve a szorongatott Ljubičić seregcsoport védelmét és energikus szárnytámadást várt el a vezérkari
főnök. A 4. hadsereg még életben lévő veteránjai kellemetlen déjà vu-vel
szembesültek: csakúgy mint három hónappal a komarówi győzelem után,
ismét heves, sikeres ütköze tet követően, szinte azonnal egy újabb csatába
küldték őket. 277
A beköszöntő téli időjárás ellenére a december 1 -én megkezdett
átcsoportosítás komol y sikereket ért el: biztosította a Kasina Wielka és
275

ARZ (1924): 39.
ARZ (1924): 41.
277
SCHWARTE: 48. „Wieder war es, wie im Herbst bei Komarow, die 4. Armee, die den Schauplatz
schwerer erfolgreicher Kämpfe verlassen mußte, um von neuem in die Schlacht geworfen zu werden.”
276
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Tymbark közötti 20 km -es utat, és lehetővé tette, hogy Újs zandec bázisul
szolgáljon a támadáshoz. Ezek az előkészületek előzték a meg limanowa–
łapanówi csatát, amely Arz első, de egyben egyik legfontosabb győzelmévé
vált.

A limanowai csata
Bár a front ezen szakaszán már november 28 -án heves harcok
kezdődtek, a limanowai csata kezdete december 4 -ére tehető, 278 amikor
megindult az osztrák−magyar támadás. A hadművelet irányításával Roth
altábornagyot bízták meg, akinek a rendelkezésére mintegy két hadtest
erejű csoportosítást bíztak. Az erők magvát a k. u. k. 3., 8., és 13.
gyaloghadosztál y, valamint Nagy Pál altábornagy 3 lovas divízió erejű
egysége alkotta. Ebben a seregben szinte a birodalom minden részéből és
nemzetiségéből volt alakulat Roth parancsnoksága alatt, aki későbbi
visszaemlékezésében Grillparzer híres s zentenciáját alkalmazva ezt írta:
„táborunkban ott volt egész Ausztria.” 279 A Monarchia-béli csapatok mellett
fontos erősítést jelentett a német tartalék 47. hadosztál y, valamint a
Lengyel Légió. 280 Roth seregcsoportja azt a feladatot kapta, hogy Limanowa
felé előretörve, a Lososina patak völgyében haladva érje el Dobrocieszet,
és vesse vissza az ellenséget a Dunajecig. Téli körülmények között
nagyjából ismét 50 km -es szakaszt kellett megtenni a haditerv szerint. A
sikerre igen kedvezőtlen kilátások voltak, tek intve, hogy a csapatokat
pihentetni kellett volna az őszi harcok után, és a veszteségek pótlása is
csak részben volt lehetséges.
A támadás előtt két nappal végre egy jó hír is érkezett a déli frontról:
a k. u. k. erők elfoglalták Belgrádot. A 4. hadsereg p arancsnoksága a morál
javításának

reményében

meghagyta,

hogy

azonnal

tájékoztassák

a

csapatokat a kedvező fejleményekről. 281 Néhány nappal később, amikor a

278

LIMANOWA: 4.
ROTH: 15. „Bei Limanowa waren aber auch Truppen anderer Nationen unterstellt. In unserem Lager
war wirklich ganz Österreich!”
280
ROTH: 22. A Lengyel Légió a központi hatalmak oldalán harcoló lengyel önkénteseket és
szabadcsapatokat tömörítette, akiknek zöme a cári uralom alatt élőkből verbuválódott.
281
ÖStA-KA NFA 4. Armee, 6. doboz, Nr. 4877.
279

70

szerb ellentámadás nyomán elesett a balkáni főváros, már nem siettek
ennyire a hír közlésével…
Roth kezdeti támadása − a meglepetés erejének segítségével − áttörte
az orosz 3. hadsereg vonalát: a cári hadvezetés egyáltalán nem számolt a
k. u. k. ellentámadás lehetőségével, sőt – a valós hel yzethez képest
egyáltalán nem elrugaszkodott módon – úgy vélte, ho gy küszöbön áll a
dualista állam haderejének összeomlása. A katasztrófát elkerül endő, a
Sztavka a Kárpátokból azonnal átvezényelte a 8. hadsereg VIII. hadtestét.
Bruszilov tábornok erői így átkarolással fenyegették Roth csapatainak
jobbszárnyát.
A hel yzet rövid időn belül kritikussá fordult Roth számára. Ha
seregének déli frontját az ellenség felgöngyöli, akkor azonnal abba kell
hagynia

sikeres

harcait

Łapanów

körül

és

meg

kell

kezdenie

a

visszavonulást. December 7 -én a front ezen szektorában az orosz lovas ság
elsöpörte a védelem gerincét jelentő , innen-onnan összekapart Landwehr
alakulatokat, és elfoglalta Alt -Sandezet is. 282 Ennek a veszél ynek az
elhárítására Roth december 8 -án megbízta Arzot, hogy vegye át a német 47.
tartalék

hadosztál y

irányítását,

és

„ akadályozza

meg

az

ellenség

előretörését Kanina felől Limanowa irányában , […] és vesse vissza az
ellenséget a Dunajecig .” 283 Arz hamarosan az ütközet kulcsfigurájává lépett
elő, mert tevékenységétől függött a teljes osztrák−magyar ellentámadás
sikere, jóllehet addig az itteni hadműveletekből szinte teljesen kimaradt . A
német

divízió

mellett

Arz

rendelkezésére

állt

„saját”

39.

honvédhadosztál ya. A VI. hadtest parancsnoka rövid idő alatt nem pusztán
Bruszilov támadását állította meg, hanem energikus ellentámadást is
végrehajtott.

A

ellenállhatatlanul

39-esek

Hadfy

nyomultak

előre.

Imre
A

csata

altábornagy
leghevesebb

vezetésével
szakaszára

december 10−11. éjszakáján került sor. Ekkor következett el hazánk
hadtörténelmének egyik jelentős győzelmével szorosan összef onódott hősi
hel ytállása, amit a magyar lovasság nyújtott – gyalogos közelharcban.
282

LIMANOWA: 16−17.
ARZ (1924): 44. „Ich war am Abende in Dobra eingetroffen, wo mir Feldmarschalleutant Roth das
Kommando über die südlich der 47. Reservedivision befindlichen Teile der Armeegruppe mit dem Auftrage
übergab, ein Vordringen des Gegners von Kanina über Limanowa zu verhindern, mit den im Lososina-Tal
und nördlich davon befindlichen Teilen in der Hauptrichtung Dobrosciesz anzugreifen und den Feind über
Jakobkowice und den Dunajec zurückzuwerfen.”
283
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A támadásban kulcsszerepet játszott a 39. honvédhadosztály, amel y
Hadfy Imre tábornok parancsnoksága alatt már 10 -én energikusan tört
előre. A csatában résztvevő három huszá rezred hősies küzdelm e egyszerre
illusztrálta Monarchia 1914. évi harcának történetét. A hadvezetés hibája,
és

a

tradíciók

rendszeresítették

dogmatikus
a

gyalogsági

követése
ásót

és

miatt
a

a

huszároknál

szuronyt,

így

nem

amikor

a

könnyűlovasság gyalogos k özelharcra kényszerült az ellenséggel szemben,
a puskatus és a puszta kéz maradt az egyetlen fegyver. A heroikus
küzdelemben hősi halált halt a patinás Nádasdy-huszárezred parancsnok a,
Muhr Ottmár ezredes is. 284 A cári csapatok már korábban is félelemmel
vegyes tisztelettel harcoltak a − korszerűtlen, rikító egyenruhájuk, valamint
halált megvető bátorságuk miatt − csak „ vörös ördögökként” emlegetett
magyar huszárokkal, akiknek reputációját ez a csata tovább növelte. 285
December 11-én került sor a legvéresebb ha rcokra: Arz sikerrel vette be a
750 méter magas Golców hegyet, amely stratégiai fontosságú győzelmet
jelentett. Az orosz arcvonal összeroppant, miközben ugyanezen a napon
megérkezett

Szurmay Sándor

altábornagy felmentő

serege,

amel ynek

magvát az a 70 000 fős honvédkontingens jelentette, amel yet Tisza István
küldött

extra

erősítésként

a

frontra. 286

Szurmay

kombinált

honvéd

hadosztál ya és a 38. honvéd gyaloghadosztál y elfoglalta Újszandecet.
Arz első jelentős győzelmét Limanowánál aratta. A harcok során
tanúsított energikus hadvezetés jutalmaként vehette át később, 1917 nyarán
a Katonai Mária Terézia Rend Parancsnoki Keresztjét. A méltatás így
foglalja össze a tábornok limanowai érdemeit: „[ Arz] beavatkozásának volt
köszönhető, hogy a Roth altábornagy -féle hadseregcsoport elleni orosz
szárnytámadást teljesen ki lehetett védeni, amely által érvényesült csak a 4.
hadsereg tevékenysége.” 287 A győzelem mély benyomást gyakorolt az antant
táborára is, a petrográdi francia nagykövet − Maurice Paléologue − a
Szilézia

elleni

támadás

teljes

meghiúsulásáról

284

beszélt,

míg

Ruszkij

ARZ (1924): 46. „Die südliche Gruppe Herberstein wies am 10. die starken feindlichen Angriffe dank der
bravourösen Haltung der Truppen, speziell der Husarenregimenter 9, 10 und 13, welche die
heranstürmenden Russen mit den Kolben erschlugen, ab. Oberst Muhr mit seinen Helden fand hier den Tod.”
285
KOSZTA: 104.
286
SZIJJ–RAVASZ: 426.
287
REGELE (1968): 32. „Seinem [Arz] Eingreifen war es zu verdanken, daß der gegen die Armeegruppe des
Feldmarschalleutnants Roth gerichtete russische Flankenstoß voll aufgefangen werden konnte, wodurch der
Gegenangriff der eigenen 4. Armee erst zu entscheidender Wirkung gelangte.” vö. ALFÖLDI: 321.
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tábornok visszaemlékezésében kifejezte az orosz vezérkar megdöbbenését,
mert a „délceg hadművelet” szertefoszlatta a Sztavka azon reményeit,
amel yek a dualista haderő teljes megsemmisítésére vonatkoztak . 288
A limanowai csata mindazonáltal nem emelte Arz hírnevét abban a
mértékben, amel yet az ütközet során kiérdemelt volna. Későbbi bírálói
leginkább simulékonyságát és lakájtermészetét emelték ki, miközben éppen
december 10. bizonyította, hogy a tábornok ren dkívül merész elhatározással
– már-már a parancsmegtagadás határát súrolva – nem elégedett meg a
számára kijelölt defenzív feladattal, hanem gyorsan és eredményesen
támadott. A csatáról szóló szakirodalom ban azonban némileg elsikkadt ezen
lényeges

epizód:

huszáralakulatok

a

magyar

tanulmányok

hel ytállását,

míg

a

leginkább

német

a

munkák

honvéd

és

globálisabb

szempontból Conrad döntését, valamint Roth szerepét emelik ki. 289 A
magyar huszárok hősies küzdelmét, valamint a 39 -esek ellentámadását Arz
szervezte meg. Nem véletlen, hogy a magyar honvédek „ a limanovai
győzelem apjaként ” éltették Arzot, akinek a nevéhez „ a győzedelmes csata
dicsősége […] fűződik, és akire mi, hű raga szkodású limanovai harcosok
mindenkor büszkeséggel tekintünk fel .” 290
Arz győzelmének értékét növeli, hogy azt az egyik legkiválóbb orosz
generális – Bruszilov – ellenében vívta ki. Érdekes módon még Regele
hagiográfiai

életrajza is rendkívül tömören foglalk ozik a limanowai

ütközettel.
A limanowai csatát követően Arz kiaknázta a győzelmet, így – két nap
alatt mintegy 50 km -t megtéve – fol ytatta az előrenyomulást. December 13 án Zaklicz ynnél át kelt a Dunajecen, 20 -án pedig elérte a Biala fol yót;
mintegy 15 km választotta el Tarnów városától. Ekkor 8 és ½ gyalog -,
valamint másfél lovas hadosztál y állt a parancsnoksága alatt. 291 A cári erők
végül

a

Biala

mentén

tudták

stabilizálni

állásaikat,

így

a

front

megmerevedett.
1914. december 19 -én fontos találkozóra került sor Conrad és
288

REGELE (1968): 32.
Az osztrák vezérkari tisztek átfogó világháborús monográfiája pl. Rothnak vindikálta a sikert: „Das
Hauptverdienst unter den Feldherren wird die Geschichte zweifellos dem Feldmarschalleutnant Roth
zusprechen.” REGELE (1968): 30–32.
290
PÉTERFALVI: 183.
291
REGELE (1968): 33.
289
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Falkenhayn között Oppelnben. Ekkor robbant ki a két vezérkari főnök
között a világháború későbbi menetét alapjaiban meghatározó vita: míg a
német tábornok a nyugati hadszínteret tekintette fontosabbnak, osztrák
kollégája a keleti hadszíntér fontosságát hangsúl yozta. 292 Conrad nem
pusztán hadserege nehéz hel yzete miatt kardoskodott egy erőteljes keleti
fronton végrehajtandó ellentámadás tervéhez , mivel úgy vélte, hogy a cári
haderő könnyebben megtörhető, ezért először Oroszországot kell kiiktatn i
az antant táborából. A limanowai győzelem ugyanakkor magával hozta az
orosz stratégia megváltoz tatását is. Miklós nagyherceg feladta Szilézia
meghódításának tervét, és a lengyel, valamint a galíciai frontszakaszon az
elért állások stabilizálására töreked ett; mindemellett pedig a Kárpátokon
való áttörés és Magyarország meghódítása lett az elsőszámú prioritás. 293
1914 apokaliptikus második féléve megrendítette, és át is alakította a
békeidők

dualista

haderejét.

A

súl yos

veszteségek

valamennyi

fegyvernemet és alakulatot érintették. A hivatásos állomány, különösen a
tiszti és altiszti réteg drámai csökkenése miatt a k. u. k. haderő lassan
sokkal inkább emlékeztetett egy milícia jellegű hadseregre, 294 ahogy azt az
év

végén

elkeseredetten

maga

Conrad

is

megállapítot ta. 295 Arz

így

emlékezett vissza erre a jelenségre: „ Az a megoldás, amelyet Conrad von
Hötzendorf az osztrák–magyar haderő számára választott, az áhított siker
terén nem vallott kudarcot. Valóban sikerült megállítani az erős orosz
potenciál rohamát, de a sik er hatalmas áldozatot követelt, amely nem
pusztán számbelileg (mintegy 350 000 fő) volt jelentős, hanem különösen a
harcérték terén nem volt pótolható. Az osztrák –magyar hadsereg elvesztett
harmadát a jól kiképzett, nagy munkabírású, régóta szolgáló katoná k és
megrázóan magas számban a legértékesebbnek tartott hivatásos tiszt ek
tették ki. A hadsereg soha többé nem tudta kiheverni ezt a veszteséget.” 296
292

ÖUlK II. 54–55.
SCHWARTE: 53.
294
ÖUlK II. 30. „Dieser Armee des Habsburgerreiches, damals wirklich fast zur Schlacke ausgebrannt und
zu einem Milizheer geworden […].”
295
ANDICS: 161. „Seit den ersten Offensiven und ihren furchtbaren Verlusten führe ich eigentlich nicht viel
mehr als eine Miliz.” Hasonlóan vélekedett a későbbi porosz hadügyminiszter, Adolf Wild von Hohenborn
tábornok is: „Keleten az osztrákok siralmas magatartása miatt átjáróházzá vált az egész front. Nem jobbak,
mint egy milícia!” KOCSIS: 74.
296
ARZ (1935): 35–36. „Der Lösung, die Conrad von Hötzendorf für die österreichisch–ungarische Armee
gewählt hat, war der angestrebte Erfolg wohl nicht versagt. Sie hat tatsächlich den Anprall der starken
Russenkraft endlich doch zum Stehen gebracht, doch kostete dieser Erfolg enorme Opfer, die nicht nur der
293
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Az az erőfeszítés, amel yet a Monarchia Galíciában nyújtott, példátlan
maradt a háború történetében. Mint lát tuk, 1914 fol yamán négy nagy
offenzívát is fol ytatott a k. u. k. haderő: augusztus -szeptember fol yamán
rövid ideig a cári birodalom területén és Galíciában harcolt ; e gigantikus
összecsapásokat a lembergi vereség, majd a szeptember 11 -i általános
visszavonulás zárta le.
Októberben a Visztula mentén fol ytatott támadó hadműveleteket –
immár szoros együttműködésben a német szövetségessel. Ekkor vált
egyértelművé, hogy a Monarchia mennyit is áldozott a kettős szövetség
oltárán,

hiszen

a

Visztulánál

három

hadser eggel

harcolt

Szilézia

védelméért, miközben maradék galíciai területét egyetlen hadsereg védte. 297
Novemberben került sor a Krakkó környéki hadműveletekre, amel yek
révén

a

Szilézia

felé

irán yuló

orosz

előretörés

megrekedt,

v égül

decemberben a kárpáti hadjára t keretében fontos sikert ért el Limanowa–
Łapanównál, egyúttal azonban újabb vereséget is szenvedett a Duklai szorosban. 298
Az 1914. évi küzdelmek végzetes módon kimerítették a dualista állam
haderejét. Augusztusban Galíciában 810 ezer fő volt a harcoló léts zám, és
november végéig három részletben 300 ezer főnyi utánpótlás érkezett;
ennek ellenére decemberre a küzdő állomány 274 ezer emberre olvadt. 299
Arz is drámai hangon emlékezett vissza később ezekre a hónapokra: „ Nem
lehetett kétséges, hogy az elmúlt hábor ús évek a hadsereg erejének
hatalmas részét emésztették fel, és a nép színe-javát tizedelték meg .
Pótolhatatlannak bizonyult az 1914 -ben elszenvedett hatalmas veszteség ,
amely a hadsereget megfosztotta az aktív tisztek és legénységi állomány,

Zahl nach – etwa 350.000 Mann – sondern, was besonders schwerwiegend war, der Feldbrauchbarkeit nach,
nicht mehr ersetzt werden konnten. Denn unter dem verlorenen Drittel der österreichisch–ungarischen
Armee befanden sich die gutausgebildeten, leistungsfähigen, altgedienten Soldaten und eine erschütternd
hohe Anzahl wertvollster Berufsoffiziere.”
297
Ezt a tényt maga a német vezérkari főnök, Falkenhayn tábornok is elismerte. „Das österreichsichungarische Heer hat schwer gelitten. Dessenungeachtet tut die dortige Heeresleitung alles, um die
Operationen in bundesfreundlichem Sinn zu leiten. Sie hat drei Armeen auf das linke Weichselufer gezogen
und in Galizien nur schwache Kräfte belassen. Es kommt dieser einer Aufopferung gleich.” JEŘÁBEK: II.
26.
298
KOCSIS: 72–73.
299
JULIER: 75.
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valamint a jól kiképzett tartalékosok legnagyobb részétől .” 300 A dualista
állam ekkoriban havi átlag 224 ezer embert vesztett, ebből 50 ezret a
felgyógyult sebesültek ismételt frontra vezényléséből lehetett pótolni, a
maradék létszámot az újoncokból kellett fedezni. 301 Galícia döntő részének
miatt

elvesztése

Ausztria

kontingenslétszámot,

így

az

nem

tudta

teljesíteni

emberállomány

a

rá

utánpótlására

vonatkozó
a

Magyar

Királ yság tartalékait kellett még jobban igénybe venni.
Ezen iszonyatos áldozatok ellenére a német hadsereg nem volt
túlzottan

nagy

véleménnyel

szövetségese

hadseregéről.

Az

Ober -Ost

december elején kíméletlen kritikával illette a dualista állam haderejét: „Az
osztrák–magyar hadvezetés döntéseit illetően ingadoz ik és vonakodik a
küzdelemtől . […] Mindezidáig többszöri is sikertelenül te ttünk kísérletet
arra,

hogy

[az

osztrák-magyar

hadvezetést]

energikus

támadás

megindítására ösztökéljük. Az osztrák –magyar haderő, melynek belső
szerkezete fellazult, elvesztette a hadvezetés bizalmát. Ez a hadsereg
láthatóan csak a német csapatokkal szoro s együttműködésben, illetve német
parancsokság alatt képes megfelelő teljesítményt nyújtani. ” 302 Az AOK
ezzel szemben úgy vélte, hogy az 1914. évi katasztrófa fő oka a német
hadsereg nyugat -centrikus szemlélete volt. 303 Mégis, Conrad a nehézségek
ellenére örömmel nyugtázhatta, hogy az orosz gőzhengert megállították, és
Németország is érdemi területveszteség nélkül vészelte át ezeket a kritikus
hónapokat. Bár Galícia döntő része elveszett, a Monarchia hátországának
zömét sikerült az ellenség inváziójától megment eni. 304
Egyúttal a k. u. k. haderő áldozatkész offenzívái „ biztosították a
300

ARZ (1924): 141. „Darüber aber bestand kein Zweifel, daß die vergangenen Kriegsjahre der Armee einen
gewaltigen Teil ihrer Kraft genommen und am Marke des Volkes empfindlich gezehrt hatten. Unersetzbar
waren die enormen Verluste in den Kämpfen des Jahres 1914, die die Armee um den größten Teil der aktiven
Offizieren und Mannschaft und der gut ausgebildeten Reservisten gebracht hatten.”
301
ARZ (1924): 143.
302
JEŘÁBEK: I. 40. „Die österreichisch-ungarische Heeresleitung schwankt in ihren Entschlüssen hin und
her und scheut den Kampf […] Mehrfache Aufforderungen, energisch anzugreifen, hatten bisher keinen
durchschlagenden Erfolg. Die österreichisch-ungarische Truppe, deren Gefüge gelockert ist, hat das
Vertrauen der Führung verloren. Die Truppe leistet scheinbar nur mehr etwas im engsten Anschluß an
deutsche Truppen oder unter deutschen Führung.”
303
RAUCHENSTEINER: 167. Conrad így nyilatkozott 1914 októberében: „Alles krankt daran, daß die
Deutschen in Frankreich keinen entscheidenden Erfolg haben und daher den östlichen Kriegsschauplatz
vernachlässigen – vielleicht wird aber bei ihnen die Reue zu spät kommen.“
304
REGELE (1955): 317. „Die Verbündeten in dem Monate währenden Ringen den Vorstoß des überstarken
Feindes – die gefürchtete, gegen Berlin gerichtete Dampfwalze – aufgehalten, dadurch ihre Reiche vor
Feindinvasion bewahrt und auch großen Erfolg errungen hatten.”
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cselekvési

szabadságot

a

szövetséges,

nyugaton

küzdő

német

hadseregnek”, 305 és központi hatalmak számára megteremtették a keleti
fronton

végül

fordulóján

még

kivívott
nem

győzelem

sikerült

alapjait.

Ugyanakkor

maradéktalanul

kiaknázni

191 4–1915
a

limanowai

győzelmet, mert Hindenburg nem rendelkezett elég erővel, hogy a keleti
front északi szakaszá n átkarolja az ellenséget . 306

A kárpáti téli csata
A limanowai csata után egyelőre a keleti fr ont mozgóháborúja is véget
ért Arz számára. December utolsó napjaiban hadosztál yai még elkeseredett
harcokat vívtak Gorlice környékén az ellenséggel, de végül stabilizálni
tudtak egy jól védhető vonalat. 307 A galíciai hadjárat kezdete óta most
először építettek ki a k. u. k. erők szögesdróttal és más műszaki
akadál yokkal megerősített frontvonalat, de a nyugati fronton létrejövő
lövészárok-hálózat ekkor még mindig nem épült ki a keleti hadszíntéren.
Újév

környékén

kezdeményeztek

sem

csitultak

támadásokat,

a

harcok,

amel yre

ekkor

válaszul

főleg
a

az

oroszok

Monarchia

erői

ellencsapásokat hajtottak végre, így a harc felőrlő jellegűvé vált. 308 Mégis,
a hadviselő felek kölcsönös kimerültsége, a téli időjárás, valamint a
terepviszonyok miatt első alkalommal a küzdelem során megmerevedett a
keleti front déli szakasza. A harcok közben a cári erők is el kezdték
megerősíteni állásaikat, de a harccselekmények utaltak rá, hogy egyik fél
sem akart defenzívába vonulni; a kérdés csak az volt: mel yik sereg kezd
újabb támadásba?
Az osztrák–magyar vezérkari főnök azonban továbbra is elvetette a
defenzív stratégia elvét, és ebben a kritikus szituációban is a támadás
mellett döntött. Conrad elhatározásának hátterében az állt, hogy hosszas
egyeztetések után a központi hatalmak egy gran diózus méretű támadást
készítettek elő. A terv szerint északon a Mazuri -tavak mentén a német
305

ARZ (1935): 46. „In opfervoller, mit zwei siegreichen Schlachten begonnener Offensive hatte sich die k.
u. k. Armee verblutet, um dem verbündeten Westheere die Freiheit des Handelns zu wahren, den
übermächtigen Feind im Osten vom Weg nach Deutschland abzuhalten.”
306
ARZ (1935): 45.
307
ARZ (1924): 49–50.
308
ARZ (1924): 50. „Es verging kein Tag, ohne daß an dieser oder jener Stelle der Kampf entbrannte.
Russische Angriffe forderten unsere Gegenstöße heraus und umgekehrt.”
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hadsereg kezd rohamba, addig délen – fő csapásként – a teljes keleti
fronton lévő k. u. k. haderő lendül akcióba, hogy visszaszorítva az
ellenséget, harapófogószer űen bekerítse a kongresszusi Lengyelország
területén állomásozó orosz egységeket. 309 A terv előkészítésében fontos
szerepe volt a német Ober -Ostnak, amel y sikerrel győzte meg a még mindig
nyugaton támadni szándékozó Falkenhayn t a hadjárat szükségességéről. A z
AOK az offenzíva során a támadás fő ékének a 3. hadsereget tette meg,
amel ynek feladata volt áttörni az Uzsoki - és Vereckei -hágón, miközben a
többi hadsereg a szárnyakon indít erőlekötő akciókat. A centrum számára
komol y erősítést jelentett a német Déli Hadsereg (Südarmee), amel yet
éppen az ellentámadás támogatására állítottak fel. 310 Arz hadteste a
balszárnyon a Jaslo vidéki támadás sikeres végrehajtását kapta. 311 A
támadást a XVII. hadtest (Kritek tábornok) 5 hadosztál ya kezdte meg, míg
Arz négy divízióval a frontot tartotta. Rövidesen azonban Kř itek erőit
közvetlenül a 3. hadsereg támogatására kellett vezényelni, így a 4.
hadsereg jobbszárnyát újra Arz vezette. 312 Ez azonban nem jelentette a
harcok lanyhulását: 1915 első hónapjaiban további kínszenvedés várt a
katonákra.
Mint korábban láttuk, az előző hónapok küzdelmei eredményeként a
front a Kárpátok gerinc ére húzódott, és az orosz fél állandó presszió alatt
tartotta az itteni vonalat, hogy áttörve kijusson az Alföldre. Az altábornagy
csapatai kétségbeejtő állapotban kezdték meg az újabb ütközetet. Az
állomány október 4. óta fol yamatosan harcolt, a katonák ruházata teljesen
szétázott, és a lábbelik állapota is siralmas volt. 313 Bár égetően szükség lett
volna pihenőre, Conrad ismét támadásra vezényelte katonáit.
A kárpáti téli offenzíva 1915. január 23 -án kezdődött. A csapatok
számára itt a legnagyobb veszél yt nem az ellenség fegyverei jelentették,
hanem az embert próbáló téli időjárás. Bár a kitűzött célt hamar elérték a 3.
hadsereg egységei, miután visszafoglalták az Uz soki-hágót, január 25 -én
309

RAUCHENSTEINER: 199.
A hadsereg vezérkari főnöki tisztét annak január 8-i megalakulása és január 20. között maga Ludendorff
töltötte be. CRON: 399.
311
ÖUlK II. 112.
312
ARZ (1924): 51.
313
ARZ (1924): 49. „Meine Truppen waren stark ermüdet, zum Teil erschöpft; seit 4. Oktober – zwölf
Wochen in ununterbrochenen Kämpfen und Märschen bei ungünstiger Witterung – erreichten sie durchnäßt,
in schlechtem Schuhwerk, in den Ständen stark gelichtet, die Verteidigungslinie.”
310
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vissza kellett vonulniuk a farkasordító hideg, és a hegygerincen tomboló
hóvihar miatt. A hőmérő higanyszála nem egy esetben –25 °C alá süll yedt,
a katonák konzervjei megfagytak és fogyaszthatatlanná váltak. Több –
fronton lévő − egység a szó legszorosabb értelmében megfagyott. Néhány
nappal később olvadni kezdett a hó, és eső zúdult a tájra, amel y az újra
hidegebbé

váló

időjárás

miatt

csontkeményre

fagyott

az

átázott

uniformisokon. A hegyi terepen a trének sem tudtak eljutni a kato nákhoz,
így azok meleg étel nélkül maradtak a téli viharban. 314
E vészterhes körülmények ellenére az AOK fol ytatta a támadást ,
amel yet Conrad görcsösen továbberőltetett, mert mindenképpen fel akarta
menteni
przem yśli

az

immár
védőket.

négyhónapos
A

ostromgyűrűben

gyalogsági

tábornok

szenvedő

számára

és

éhező

egyébként

az

erődrendszer megmentése egy sajátos, keserű dilemmát is jelentett, hiszen a
háború előtt hevesen ostorozta a hasonló fortifikációk fejlesztését, mert
elavultnak tekintette őket, és támadó had műveletei végrehajtásához kevés
segítséget nyújtottak. 315 Most azonban egy teljes hadsereg volt körbezárva a
San partján, és Przem yśl felmentése presztízskérdéssé vált a Monarchia
számára. A hel yzet kritikus voltát az is jellemezte, hogy az antant sajtója
1915 januárjában néhány hetet -hónapot prognosztizált még a k. u. k.
haderőnek, és úgy jósolt, hogy júniusra az orosz hadsereg Budapestet is
elfoglalja. Az ellenséges propaganda wishful thinking attitűdje mellett is
megalapozottan alakította ki ezt a becslést .
A fronton ol yan súlyos veszteségeket könyvelhetett el az osztrák –
magyar haderő, hogy statisztikailag egy arcvonalra érkező katona öt -hat
hétnyi frontszolgálat után vagy meghalt, eltűnt illetve hadifogságba esett,
vagy sebesültként, betegként látta viszon t a hátországot. 316
A vérontás azonban kölcsönös volt, és az orosz csapatok is súl yos

314

SZIJJ-RAVASZ: 333.
RAUCHENSTEINER: 200. „Für den Chef des Generalstabes, Conrad von Hötzendorf, konnte die Sache
nicht verfahrener sein. Er, der sich vor dem Krieg vehement gegen einen weiteren Ausbau der San-Festung
gewendet hatte, der den Wert dieser Gürtelfestung überhaupt nur dort sehen wollte, wo es darum ging, einen
gedeckten Aufmarsch zu beginnen, war gezwungen gewesen, Przemysl besetzt zu halten, weil es nicht mehr
rechtzeitig zu räumen war, immense Werte bei der Zerstörung verlorengegangen wären und der politische
wie psychologische Effekt einer Preisgabe gefürchtet wurde.”
316
RAUCHENSTEINER: 204. „Durchschnittlich leistete ein Mann der Fronttruppen nur fünf bis sechs
Wochen Frontdienst, bis er – statistisch – tot oder gefangen war bzw. verwundet oder krank nach hinten
transportiert wurde.”
315
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veszteségeket szenvedtek. A cári birodalom a legénységi állományt gond
nélkül tudta pótolni a szinte kimeríthetetlen tartalékokból, viszont a tisztek
és altisztek, és külön ösen a fegyverzet pótlása terén igen nagy problémák
adottak. Így e felőrlő küzdelmek a későbbi gorlicei áttörés sikerét is
megalapozták. 317
Míg a Kárpátokban fol yt az embertelen küzdelem az ellenséggel és a
természeti elemekkel, a német hadsereg ismét jelent ős győzelmet aratott
északon.

Miután

az

orosz

10.

hadsereg

januárban

betört

Kelet -

Poroszországba, a német 8. és 10. hadsereg parancsot kapott az invázió
elhárítására. A február 8. és 22. között lezajlott mazuri téli csatában a
németek kiszorították az elle nséget a tartományból. Bár a hadizsákmány
jelentős volt (92 000 ezer fogol y, 295 löveg, és 170 géppuska került német
kézre), 318 az ellenség bekerítése nem sikerült, emellett kudarcot vallott a
déli irányú offenzíva, vagyis a tervezett harapófogó északi végén ek
bezárása.

Így

a

kárpáti

hadszíntértől

600

km -re

északra

aratott

győzelemnek nem volt érdemi hatása a délen fol yó küzdelemre.
Miután

az

osztrák–magyar

offenzíva

elakadt,

az

oroszok

ellentámadásba kezdtek, amel y rövid idő alatt kritikus hel yzetbe hozta a 3.
hadsereget. A cári csapatok ismét magyar területre jutottak, és elfoglalták
Mezőlaborcot. A pszichikai hatáson túl a falu megszállásával teljesen
elvágták az osztrák –magyar hadsereg vasúti összeköttetését. E sok csapás
közepette egyedül a bukovinai fron ton kísérte szerencse a k. u. k. haderőt:
itt

Pflanzer-Baltin

lovassági

tábornok

eredményesen

támadott,

visszafoglalta Czernowitzot, 319 és Kolomeát, 320 gyakorlatilag felszabadította
a tartományt. 321 A bukovinai siker a limanowai győzelemhez hasonlóan nem
kis részben a magyar miniszterelnök – Tisza István – erőfeszítéseinek volt
köszönhető: a politikus elérte a vezérkarnál, hogy bocsássák Pflanzer
rendelkezésére a XIII. (zágrábi) hadtestet, így az végre minőségi erősítést

317

SONDHAUS: 187. Ezt a tényt legtömörebben Dankl tábornok foglalta össze a háború után: „Gorlice hat
1915 vollendet, was Limanowa-Lapanów Ende 1914 angebahnt hatte.” URBANSKI: 297.
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SZIJJ–RAVASZ: 466–467.
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Ma: Csernovci, Ukrajna.
320
Ma: Kolomija, Ukrajna.
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ARZ (1924): 51. „Aus dem Osten kommen günstige Nachrichten; die Armee Pflanzer-Baltin dringt
siegreich vor, Kolomea ist genommen, Czernowitz wiedererobert.”
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jelentett a zömében népfelkelő alakulatokk al küzdő tábornok számára. 322
Bár Bukovina visszafoglalása komol y siker volt, Pflanzer -Baltin sem tudott
érdemi

segítséget

nyújtani

a

Kárpátokban

küzdő

erőknek,

mert

északnyugati irányú offenzíváját Stanislaunál megállították.
Míg a Kárpátok gerincén és Buko vinában ezek az események zajlottak,
a támadás megsegítésére rendelt VI. hadtest a balszárnyon csak kisebb
eredményeket ért el . A kassai alakulat február 24-én elfoglalta Gorlice
temetőjét, ahol az orosz védelmi rendszer egyik centruma volt: az
altábornagy szerint a siker bizonyította, hogy „ gondos és alapos előkészítés
mellett az oroszokat is ki lehet vetni erős és jól kiépített állásaikból .” 323
Arz

hadteste

ezekben

a

napokban

tanulta

meg

az

állás -harcászat

metódusait.
Március elején kisebb konfliktus robban t ki Arz és a 4. hadsereg
között. Az altábornagy egyetértve tehetséges vezérkari főnöke, Huber
ezredes véleményével , Sekowa-Staszkowka felé tört volna előre. József
Ferdinánd főherceg azonban a Magora felől támadt volna. Miután azonban
Arz részletesen és m eggyőzően érvelt a Gorlice irányában történő támadás
mellett, sikerrel szerezte meg a hadseregparancsnok hozzájárulását. Az
offenzíva március 6 -án kezdődött, és kedvező előjelként értékelte a
tábornok, hogy egyi k földijét , Fabini altábornagyot, valamint – a kipróbált
8. hadosztáll yal együtt – a császárvadászok „ pompás 59. gyalogezredét ” is
rendelkezésére bocsátották. 324
Az áttörési kísérlet azonban most is kudarcot vallott, miután a k. u. k.
tüzérség újfent gyengének bizonyult, és a megfelelő élőerő

szintén

hiányzott a jól védett cári állások felgöngyölítéséhez. 325 Ezután viszont
Conrad már nem a szárnytámadásokban bízott, hanem abban, hogy a
centrumban

küzdő

3.

hadsereg

egyszerűen

felőrli

az

ellenséget.

A

vezérezredes ezen elképzelése kísérteties és pokoli előh írnökévé vált
Falkenhayn

egy évvel

későbbi

hírhedt

stratégiájának.

Túlzás

nélkül

állítható, hogy a kárpáti hadszíntér egy verduni mértékű, de talán még
322

JULIER: 90.
ARZ (1924): 51. „Die Eroberung dieses […] Stützpunktes brachte den Beweis, daß es bei sorgfältiger und
gründlicher Vorbereitung möglich ist, die Russen auch aus starken, gut ausgestalteten Stellungen zu werfen.”
324
ARZ (1924): 52. „Vom Korps Roth kommt die 8. Division mit ihren prächtigen Kaiserjägerregimentern
und Nr. 59. – unter Feldmarschalleutnant Fabini.”
325
Arz csapatainak gyengeségét a német Cramon tábornok is elismerte. CRAMON: 11.
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mostohább adottságú pokoli vérszivatt yúvá változott mindkét hadviselő fél
számára. Hogy az egyre iszonyú bb veszteségeket pótolni tudja, az AOK
újabb és újabb egységeket vezényelt át a Kárpátokba, mind a balszárny,
mind

pedig

az

eredményesen

harcoló

jobbszárny

részéről.

Ennek

következtében Arz mozgástere is egyre szűkült, feladata frontszakaszának
védelme maradt. Az altábornagy nem értett egyet ezzel a stratégiával:
véleménye szerint célravezetőbb lett volna, ha a 4. hadsereg teljes –
mintegy 120 000 puskányi erejét – koncentráltan vettették volna be Gorlice
környékén, hogy itt áttörve támogassák Boroević harc át. 326
A Monarchia számára azonban az idő vészesen fogyott, mert a fő cél
Przem yśl felmentése volt. Az erődrendszer védői azonban lassan fél éve
állták az ellenség ostromát minden utánpótlástól megfosztva, és készleteik
teljesen kimerülőben voltak. Arzot már januárban úgy tájékoztatta Frigyes
főherceg, hogy a védők csak március közepéig tudnak kitartani. 327 Az
ekkori becslés végzetesen pontosnak bizonyult, és miután utolsó kitörési
kísérletüket is meghiúsította az orosz haderő, Kusmanek gyalogsági
tábornok a kapituláció mellett döntött. A megadás napja, március 22 -e, egy
újabb katasztrófát jelentett a megviselt Monarchia számára, amel y egyben a
téli kárpáti csata elvesztését is hűen szimbolizálta. Az erőd megadásával
120 000 katona esett hadifogságba, így –a korábbi véres veszteséget is
figyelembe véve – egy újabb teljes hadsereg veszett oda.
A przem yśli vereség értelmetlenné tette a Monarchia részéről a kárpáti
hadjárat fol ytatását; de az orosz fél tovább erőltette a harcokat. A cári
hadvezetés irgalom nélkül kü ldte rohamra kimerült katonáit, „ akiket a
legbrutálisabb eszközökkel, bot - és kancsuka -ütlegeléssel s hátul felállított
gépfegyverekkel, melyek amint habozás vagy ingadozás mutatkozott a
támadásban – saját csapataikba lőttek, kergettek előre és irtóztató
veszteségeket szenvedtek. ” 328 Miután a przem yśli ostromgyűrűre már nem
volt szükség, újabb csapatok szabadultak fel a támadásra. Március 20 -án a
Duklai-szoros felé eredményesen tört előre a Bruszilov vezette 8. hadsereg.
A kimerült és végzetesen meggyengült o sztrák–magyar erők hátrálásába
326

ARZ (1924): 53. „Ich glaube, daß ein starker Stoß in der gedachten Richtung unserer Karpathenarmee
mehr Entlastung gebracht hätte, als das tropfenweise Einsetzen einzelner Divisionen.”
327
ARZ (1924): 53.
328
JÓZSEF FŐHERCEG: I. 505. A főherceg 1915. III. 20-án jegyezte föl ezeket a sorokat.
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kezdtek, a támadást csak újabb erő sítésekkel sikerült megállítani, miután a
németek is friss erőket küldtek a hadszíntérre. A császári hadsereg újabb
hullámát a Beszkidek -hadtestbe tömörítették, és végül ez az alakulat
állította meg az orosz támadást. 329 A Monarchia csapatainak kudarcát
jelentős részben az elégtelen anyagi feltételek okozták: a k. u. k. egységek
még mindig jelentős lőszerhiánnyal küszködtek, és a 4. hadsereg vezérkara
éppen az orosz offenzíva kezdő napján utasít otta szigorú takarékosságra a
VI. hadtest nehéztüzérségét. 330 A kárpáti húsvéti csata csak április végére
csendesedett el. A január elejétől tartó kárpáti küzdelem iszonyú árat
követelt, és az osztrák –magyar haderő még borzalmasabb veszteségeket
szenvedett, mint az 1914. szeptemberi hadjárat idején. 331 A veszteség 1915.
január 1. és április vége között 800 ezer főt jelentett, ráadásul ebből 350
ezer katona ún. abszolút veszteség volt: ennyien haltak meg, tűntek el,
illetve estek hadifogságba. Az embert próbáló téli viharok következtében
rengetegen haltak fagyhalált, vagy szereztek súl yos fagyási sérülést, így a
természet által okozott veszteség meghaladta az ellenség által okozott
pusztítást. 332 A cári hadsereg hasonló veszteséget könyvelhetett el, de az
orosz fél véres vesztesége nagyobb volt, mert az elveszett 800 ezer katona
közé nem

volt

sorolható egy akkora hadifogol y -kontingens, mint a

przem yśli túlélők 120 ezres tábora.
A kárpáti téli -, majd húsvéti csata másik súl yos következménye az
volt, hogy a háború fol yamán először kezdődött meg a k. u. k. csapatok
tömeges dezertálásának jelensége, 333 amely a küzdelem későbbi éveiben
végzetes módon gyengítette a Monarchia haderejét. Arz így emlékezett
vissza erre az ijesztő fol yamatra: „ Az ebben az időszakban általam vezetett
12 gyalog- és lovas hadosztály közül kettő esetében v olt panasz bizonyos
egységek harci kedvére, amelyek legtöbbször cseh nemzetiségűek voltak;
náluk hiányzott a szükséges fegyelem, és a belső, morális tartás. Ennek oka
329

SZIJJ-RAVASZ: 333.
ÖStA-KA NFA 6. Korps 655. doboz, k. u. k. 4. AK Op. Nr. 2981., 1915. III. 20.
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KOCSIS: 92.
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ARZ (1935): 48. „Hiebei sollen die blutigen Verluste durch die Zahl der Abgänge infolge von Krankheiten
und kampfunfähig machenden Erfrierungen übertroffen worden sein.”
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RAUCHENSTEINER: 205. Ennek a folyamatnak az első ijesztő, de eklatáns példáját a téli harcokat
követően, a prágai 28. gyalogezred szolgáltatta, amely áprilisban átállt az ellenséghez. A feldühödött
Boroević gyalogsági tábornok, haragjában még a hivatalos ezredjegyzékből is törölte az alakulatot az árulás
‚jutalmaként’. Az ekkor dezertáló – főleg cseh – katonák alkották a későbbi csehszlovák légió magvát.
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nem a háborús fáradalmakban és harcokban keresendő, mélyebb gyökere
van. Legénységük nemz etileg fertőzött volt, csak akarata ellenére követte a
hadba hívást, és nagyon hajlott arra, hogy a hadjárat fáradalmai és
nélkülözései alól dezertálás vagy megadás útján vonja ki magát .” 334 1915
tavaszától újabb terhet jelentett a k. u. k. hadvezetés számár a a kevésbé
megbízható alakulatok frontszolgálatra való beosztása: kínosan kellett
ügyelni, hogy azok esetleges átállása, ill. megadása esetén ne omoljon
össze az adott frontszakasz.
A front megmerevedése egyik pozitív következménye Arz számára az
volt, hogy a VI. hadtest több hónapon keresztül állandó főhadiszállással
rendelkezett, amel ynek Biała Niżna domonkos kolostora adott otthont.
Tavasszal némi kikapcsolódást jelentett Arz és törzskara számára, hogy
találkozhattak Ludwig Ganghofer íróval, valamint a híres svéd utazóval,
Sven Hedinnel, aki haditudósítóként tevékenykedett. 335 A hosszú és kemény
tél után lassan tavaszodni kezdett, és Arz reménykedve bízott benne, hogy
az évszakváltozás végre a balsorssal küzdő k. u. k. haderő számára is
pozitív fejlemények et tartogat.

A gorlicei áttörés
Przem yśl eleste, valamint a kárpáti csaták hevessége meggyőzték
végül a német hadvezetést is, hogy tehermentesítő offenzívát kell indítani.
A tervezett csapás színhel yéül a Tarnów városától délre fekvő Gorlice
falvát választották ki a központi hatalmak. A Jaslo és Krosno térségében
fekvő medencét jól ismerték a vezérkari tisztek, az itteni terep gyakran
szerepelt a katonaföldrajzi tankönyvekben. 336 Az áttörést lényegében abban
a

szektorban

megkísérelték

igyekeztek

véghezvinni,

felgöngyölíteni

az

orosz

334

ahol

Arzék

arcvonalat.

már ciusban
Az

már

ellencsapás

ARZ (1924): 54. „Doch bei zwei unter den während dieser Kampfperiode von mir befehligten zwölf
Infanterie-und Kavalleriedivisionen wird über den Kampfmut einzelner Truppen, insbesondere tschechischer
Nationalität, Klage geführt; es fehlen hier die nötige Disziplin und der innere moralische Halt. Die Ursache
hiezu lag nicht in den Kriegsstrapazen und den Kämpfen; sie lag tiefer. Die Mannschaft war national
verseucht; nur widerwillig war sie dem Ruf ins Feld gefolgt und sehr geneigt, sich den Mühen und
Entbehrungen des Feldzuges durch Fahnenflucht oder Gefangengeben zu entziehen.”
335
ARZ (1924): 55–56.
336
REGELE (1955): 345. „Der Begriff ‚Beckenreihe von Jaslo und Krosno’ kam in jedem österreichischen
Lehrbuch der Militärgeographie vor, in den Studienkarten der Militärhochschulen spielten diese Becken stets
eine bevorzugte Rolle, sie waren in jedem Generalstabsoffizier lebendig.”
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előkészítése igen alaposan és nagy titoktartás közepette indult meg, 337
amel ynek keretében viszonylag rövid idő alatt jelentős erejű összpontosítás
történt. A 11. hadsereg 8 német - és 3 osztrák–magyar hadosztál ya mellett a
4. k. u. k. hadsereg is támadásra készült, így összesen 357 000 katona, 334
nehéz-,

1272

könnyűlöveg,

valamint

96

aknav ető

állt

a

támadók

rendelkezésre. Gorlice környékén a keleti fronton addig soha nem látott
mértékű hadianyag-koncentráció történt, amel y nem hagyott kétséget a
vállalkozás sikere felől. 338 A német csapatokat az áprilisban létrehozott 11.
hadseregbe tömörítették, amel yben a császárság legkiválóbb elitcsapatai is
hel yet kaptak: különösen a bajor 11., és a porosz 119. gyaloghadosztál yok
tartoztak a német haderő krémjéhez. Az OHL utasításai mentén – a 11.
hadsereg

parancsnokaként

–

Mackensen

vezérezredes

irányította

az

offenzívát, bár a tábornokot formailag az AOK alá osztott ák be. A
vezérezredes addigi legjelentősebb sikere a łódzi győzelem volt 1914
decemberében,
gőzhengert,

amell yel

most

azonban

megállította
egy

a

számára

közép-lengyelországi
új,

ismeretlen

orosz

hadszíntéren

nagyszámú szövetséges csapattal együttműködve kellett sikert elérnie,
önnön személ yén kívül szinte minden tényező újdonságot jelentett. 339
Mackensen jó döntésnek nevezte, hogy a VI. hadtestet, és annak belátó
parancsnokát osztották be a német hadsereghez. 340 A német tábornagy jó
kapcsolatot épített ki mind Arzcal, mind – a 4. hadsereg p arancsnokával,
József

Ferdinánd

főherceggel

–,

és

mindkét

tábornokról

igen

jó

véleménnyel volt. Mackensen szerint Arz – a Habsburg főherceghez
hasonlóan – született katona, egyben bizalmat keltő alárendelt volt, aki
egyenesen megmondta mindig a tényeket, é s aki mindent megtett azért,
hogy csapatai a maximumot nyújtsák. 341

337

HIM HL Tanulmányok 584. 198.
ARZ (1924): 59. „Die in einer noch nie dagewesenen Masse bereitgestellten Kampfmittel aller Art ließen
an dem Gelingen des Unternehmens keinen Zweifel.”
339
MACKENSEN (1938): 143. „Nur ich selbst war mir vertraut, [...] alles andere – Gelände, Truppen,
Führer, Stab und nicht zuletzt der Verbündete – neu.”
340
MACKENSEN (1938): 145. „Das k. u. k. VI. Armeekorps und sein einsichtiger Führer FeldmarschallLeutnant Arz von Straußenburg waren von dem k. u. k. Armeeoberkommando sichtlich mit gutem Vorbedacht
als Bestandteil einer deutschen Armee gewählt worden.”
341
MACKENSEN (1938): 145. „Mit Feldmarschall-Leutnant von Arz wie auch mit Erzherzog Joseph
Ferdinand gewann ich schnell die für ersprießliches Zusammenwirken notwendige, persönliche Fühlung.
Beide waren Soldatennaturen, die den gegebenen Tatsachen offen ins Gesicht sagen […]. Sie waren, jeder in
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A siker egyik kulcsa abban rejlett, hogy az ezen a frontszakaszon
védekező 3. orosz hadsereg „csak” 219 000 katonát és 675 könnyűlöveget
tudott

kiállítani,

míg

nehéztüzérséggel,

és

aknavetőkkel

nem

rendelkezett, 342 tehát a keleti front ezen szakaszán a központi hatalmak erői
mennyiségi és minőségi fölénybe kerültek.
Arz két gyaloghadosztáll yal a krakkói k. u. k. 12. és a 39. honvéd
divízióval rendelkezett. 343 Mind korábban említettük a 39 -esek – Hadfy
Imre altábornagy parancsnoksága alatt kulcsszerepet játszottak a limanowai
győzelemben, és a hadosztál yt alkotó felső -magyarországi honvédezredek:
a kassai 9., a munkácsi 11., a miskolci 10., és a besztercebányai 16.
gyalogezred katonái a Monarchia legkipróbáltabb harcosai közé tartoztak.
Érdemes azonban megemlítenünk azt is, hogy mind a 39. hadosztál y, de
különösen a 12. divízió nagyszámú szláv etnikumú katonát tömörített
magában, 344 így az a paradox hel yzet alakult ki, hogy az Osztrák –Magyar
Monarchia

egyik

legjelentősebb

világháborús

győzelmében,

amel y

megrengette a cári birodalom alapjait, – a dualista állam részéről – jelentős
részben azon népek katonái vettek részt, akiket Pétervár egy hatalmas
pánszláv országban akart egyesíteni. Az OHL eredeti e lképzelései szerint
az osztrák–magyar divíziók csak auxil iáris szerepet töltöttek volna be, de
hamarosan ol yan kiváló teljesítményt nyújtottak, hogy a német fél is
egyenértékű erőknek tekintette őket.
A taktikai hadműveletek kidolgozója, Mackensen vezérkar i főnöke,
Hans von Seeckt ezredes volt. A később jelentős politikai pál yát befutó
katonatiszt ebben az ütközetben annak a szürke eminenciás nak bizonyult ,
aki a háttérben maradva döntő hatást gyakorolt az események kimenetelére.
Seeckt a német hadsere g egyik legkiválóbb törzstisztjének számított , aki
képességeit már az 1914. évi soissons -i frontáttörésnél kamatoztathatta. 345
Arz vezérkari főnöke, „ a fáradhatatlan, kiváló Huber ezredes igen példás

seiner Art, vertrauenerweckende Untergebene und bemüht, mit ihren Truppen zu leisten, was mit diesen zu
erreichen war.”
342
GALÁNTAI (1980): 255.
343
ROMSICS (2010): 68–69.
344
Az egységet a morva 3., a sziléziai 100. és a galíciai 20., 56., 57. ezredek alkották. ARZ (1924): 58.
345
MACKENSEN (1929): 33. A várost 1914. szeptember 1-én foglalták el a németek.
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módon készítette elő a támadást , 346 és ismét rendkívül jó szervező nek
bizonyult.
Arz maga is nagy várakozással nézett a csata elébe, és különösen
pozitív hatással volt rá az erősítések megérkezte; leginkább a tüzérség
készletei, valamint lövegállománya töltötte el megnyugvással, mert a
korábbi időszak kudarcai rendre az elégtelen technikai ellátottságra voltak
visszavezethetők. Mindezek mellett Mackensen „pompás katonai karizmája,
és nyugodt magabiztossága feltétlen bizalmat ” keltett benne. 347
Bár Mackensen is nagy várakozással tekintett a jövőbe, mégis komol y
lelki vívódásokról számol be április 28 -án feleségéhez írt egyik levele:
„Hány halálos ítéletet foglal magában a támadási parancsom? Ez az a
gondolat, amely minden csata előtt nyomaszt. De parancsra cselekszem a
megváltoztathatatlan szükségszerűség kényszere alatt .” 348 Úgy gondoljuk,
hogy ezek a sorok magyarázatot adnak arra, miképp volt lehetséges a Nagy
Háború embertelen mészárlásainak sorozata: az erkölcsi szempontokat a
végső győz elembe vetett hit teljesen háttérbe szorította.
A jelentős tüzérségi összpontosítás melle tt a központi hatalmak
stratégái nagy szerepet szántak a meglepetés erejének is. Emiatt még a
támadás tervezett időpontját is szinte az utolsó pillanatban változtatták
meg, mert az offenzívát először május 5 -én kívánták megindítani. Április
30-án azonban az a döntés született, hogy május 2 -án indul meg a
gyalogsági támadás, 349 és a tüzérségi előkészítés az addigiakhoz képest
szokatlanul rövid ideig fog tartani.
Május 1-én délután kezdődött el az orosz állások belövése, majd
másnap reggel hat órakor egy rövid, mindössze négy óráig tartó, pokoli
erejű össztűz zúdult a Gorlice környéki orosz állásokra. Az orosz
vezérkarnak felocsúdni sem maradt ideje, amikor délelőtt tíz órakor
megindult a központi hatalmak csapatainak gyalogsági rohama: a támadók
egyszerűen lero hanták az itteni lövészárkokat. A támadás lendülete minden
346

ARZ (1924): 59.
ARZ (1924): 58. „Die prächtige Soldatenerscheinung nahm mich gefangen, die ruhige Sicherheit, mit der
er sprach, erweckte mein unbedingtes Vertrauen zu ihm.”
348
MACKENSEN (1938): 146. „Wieviele Todesurteile enthält mein Befehl zum Angriff? Dieser Gedanke ist
es, der mich vor jedem Gefecht gedrückt. Aber ich handele auf Befehl im Zwange unabänderlicher
Notwendigkeit.” A levelet szintén idézi: RENNER (1915): 121.
349
RIEDL: 10.
347
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addigi

erőfeszítésnél

nagyobb

győzelmet

hozott

Németország

és

a

Monarchia számára: már 2 -án délelőtt sikerült elhallgattatni az orosz
lövegeket, 350 így a cári gyalogság tüzérségi támogatás nélkül mar adt.
A gyalogsági támadás során Arz erői elsőként a Pustki -hegyet
rohamozták meg, amel y kulcsfontosságú volt a későbbi előrenyomulás
szempontjából.

A

alakították

szögesdrót, műszaki

át:

hegyet

az

oroszok

egy

akadál yok

szabál yos
és

erődítménnyé

alaposan

fel épített

lövészárok-hálózat védte a magaslatot. Bár Arz erői már hónapok óta a
hegy közelében néztek farkasszemet orosz ellenségeikkel, a támadás
szempontjából döntő jelentőségű volt, hogy a VI. hadtest rendelkezésére
bocsátott német repülőszázad alapos fel derítést végezett, és a légi fotók
alapján igen pontos tüzérségi csapásra nyílt mód. Ennek megfelelően Arz
úgy döntött, hogy hadteste tüzérségi tüzét a hegyre összpontosítja: az
össztűz hatása minden előzetes várakozást felülmúlt: „ hatalmas füst- és
porfelhők emelkedtek fel, amelyek eltakarták előlünk a Pustki -hegyet, a
dörgő robaj alatt az volt az ember benyomása, hogy egy működő vulkánt
lát;

akkoriban

nekünk

osztrákoknak,

akik

állandóan

gyenge

és

munícióhiánnyal küszködő tüzérséggel rendelkeztünk, ez telj es mértékben
újdonságnak számított.” 351
Déli tíz órakor elhallgattak az ágyúk, majd megkezdődött a gyalogsági
roham. A támadók hamarosan eltűntek a tábornok szeme elöl a hatalmas
füstfellegek közepette, és eleinte úgy tűnt, hogy az akció kudarcba fulladt,
mivel egyre több ember közeledett vissza az állásokhoz. Miután felszállt a
füst, kiderült, hogy ezek a katonák már a hadifogságba ejtett oroszok
voltak; a Pustki -hegy rövid időn belül elesett. Hamarosan a 39. hadosztál y
a Wiatrowski -magaslatot is elfoglalta, ezután megkezdődött a cári csapatok
üldözése, így a könnyű tüzérség elhagyta állásait. A német tüzérség
valósággal felszántotta a célokat : amikor másnap Arz megszemlélte a
Pustki-hegyet

mindenütt

szétszaggatott

350

szögesdrótokat,

lángoló

fákat,

RIEDL: 22.
ARZ (1924): 60. „Mächtige Raub- und Staubwolken stiegen auf und bald entschwand der Pustkiberg
unserer Sicht; unter dem donnernden Getöse hatte man den Eindruck einen arbeiten Vulkan vor sich zu
haben; damals war uns Österreichern mit unserer an Zahl so schwachen und meist an Munitionsmangel
leidenden Artillerie, das noch neu.”
351
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valamint

darabjaira

robbant,

megégett

látott. 352

hullákat

Különösen

hátborzongató látvány fogadta Gorlice temetőjében, ahol a harcok a
korábban elhunytak nyugalmát sem kímélték: a gránátok feldúlták a sírokat,
a keresztek, és az emlékoszlopok elpusztultak; Arz szerint a táj egy
Verescsagin-kompozíció kézzelfogható témája lehetett volna. 353
Május 2-án egy nap alatt sikerült áttörni az orosz frontot: 17 ezer
hadifogol y

került

a

központi

hatalmak

kezére. 354 A

taktikai

sikert

hamarosan stratégiai diadallá lehetett fejleszteni, m ert a cári hadvezetés
képtelen volt betömni a kial akult rést, így a következő napon további
területek kerültek a központi hatalmak k ezére. Mackensen május 5 -én
elégedetten

táviratozhatott

II.

Vilmos

császárnak:

„A

beérkezett

jelentésekből bizonyossá vált számomra, hogy döntő gy őzelmet arattam.” 355
Május 3-án az osztrák−magyar csapatok fol ytatták az üldözést: Arz
minél korábban el akarta érni a Wisłoka fol yót, hogy megakadál yozza az
utánpótlás beérkeztét. Bár heves utóvédharcokat fol ytatott, a cári haderő
általános visszavonulásba kezdett, így számos védelmi v onalat ellenállás
nélkül adott fel.
Arz végül május 6 -án tudott átkelni a Wisłokán, miközben a fol yó
lángokban állt, mivel az oroszok a környékbeli finomítóból a vízbe
fol yatták az olaj at, amel y a hídrobbantások és lövések hatására lángra
lobbant. 7-én este Arz bevette Krosnot; az elért sikerek ellenére kevesebb,
mint

egy

hét

párhuzamosan

alatt
rengeteg

elvesztette

harcoló

hadifogol y

került

állománya
a

VI.

felét. 356

hadtest

Ezzel

kezére:

a

lefegyverzett oroszok őrzése az előrenyomulás közben egyre nehezebben
volt biztosítható, így az is előfordult, hogy néhány lovas maradt mintegy
10 000

fogol y

felügyeletére.

Május

352

8-án

Arz

hadteste

fol ytatta

az

ARZ (1924): 70. „[…] ein Gewirre zerrissener Drähte, brennender Hölzer, zerstückelter und verbannter
Leichen kennzeichnete die Linien, wo kurz vorher durch Monate Schutz bietende Stellungen waren.”
353
ARZ (1924): 71.
354
ARZ (1924): 61.
355
MACKENSEN (1938): 152. „Aus den eingehenden Meldungen entnahm ich die Gewißheit, daß ich einen
entscheidenden Sieg erfochten habe.”
356
ARZ (1924): 62. „Die Gefechtsstände unserer Truppen sind sehr gesunken, auf die Hälfte reduziert,
Erschöpfung macht sich geltend, trotzdem dringe ich auf Beschleuinigung der Vorwärtsbewegung – und am
Abend des 7. ist Krosno genommen.”
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előrenyomulást, és kiterjesztette hídfőállását Krosnotól keletre. 357
Az áttörést követően Mackensen is elismerte a had test érdemeit, mí g
korábban – a német hadvezetéshez hasonlóan – többször kritizálta a k. u. k.
egységek teljesítményét. Jellemző módon azonban – naplójában – Arz
katonáinak magatartását a következő módon magyarázta: „ Az osztrák erők
jól verekedtek a harcok ban. Sajátos az a mód, ahogy a küzdelemben
tanúsított magatartásukra a csúcsos [porosz] sisak közelsége hat.” 358
Május 10-ig közel 100 ezer fogol y került Mackensen kezére, miközben
az oroszok további 50 ezer főnyi véres veszteséget könyvelhettek el. A
hadizsákmány

100

hadfelszerelésre

lövegre,

rúgott;

359

300

géppuskára

ugyanakkor

már

és

rengeteg

az

első

egyéb

napokban

megmutatkozott, hogy az áttörés a győzelem ellenére a központi hatalmak
számára is veszteségekkel járt. Egyedül Arz május 8 -ig 4000–6000 embert
vesztett. 360
A központi hatalmak katonái azonban döbbenten ve tték tudomásul,
hogy az újabb jelentős siker ellenére változatlan létszámban özönlött a
frontra az orosz utánpótlás. Május végén maga a tábornok is kénytelen volt
megállapítani,

hogy

még

mindig

kéts zeres

túlerővel

kénytelenek

szembenézni, és az orosz embertartalékok kimeríthetetlenek. 361
A gorlicei áttörés a Monarchia első jelentős győzelmét jelentette a
háború fol yamán, nem véletlenül jegyezte föl a következőket az OHL német
tábornoka August von Cramon emlékiratában a győzelemmel kapcsola tban:
„Csak aki átélte a kárpáti csata utáni mélységes depressziót, az tudja
igazán megérteni, mit j elentett Gorlice: a megszabadulást a szinte már
elviselhetetlen

nyomás

szorongatásából, a

alól,

bizalom

a

fellélegzést

visszatérését

a

és a

le gsúlyosabb

gondok

győzelem kilátásának

felragyogását .” 362
357

MACKENSEN (1938): 154–155. „Das Korps Arz erweiterte im Zusammenwirken mit dem rechten Flügel
der Garde seinen Brückenkopf östlich von Krosno, während Mitte und linker Flügel der Garde auf dem
westlichen Ufer festlagen.”
358
MACKENSEN (1938): 153. „Die österreichischen Truppen haben sich in den Kämpfen gut geschlagen.
Es ist eigenartig, wie die Nähe der Pickelhaube auf ihre Haltung im Gefecht wirkt.”
359
MACKENSEN (1938): 156.
360
ÖUlK II. 338.
361
MACKENSEN (1938): 161–162. „Das Menschenmaterial der Russen ist wirklich unerschöpflich. Wir
haben trotz der ungeheueren Verluste, die sie an Gefangenen, Toten und Verwundeten erlitten haben, wieder
eine Übermacht uns gegenüber, die ich auf das Zweifache unserer Stärke schätze.”
362
CRAMON: 15.
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A galíciai tavaszi hadjárat
A gorlicei áttörés nyitott utat annak a hadműveletnek, amely utóbb a
galíciai tavaszi hadjárat néven vonult be a háború történelmébe. A sikeres
áttörés nem pusztán hel yi siker maradt, hanem egy átfogó hadművelet sorozatot indított el, amel y egészen augusztus végéig tartott. Május 16 -án
Arz erői már a Sanon is átkeltek, másnapra már a fol yó keleti partján
foglaltak el stabil hídfőállást. Ezen a napon Vilmos császár látogatást tett a
front ezen szakaszán, ahol „ legteljesebb elismerésében ” részesítette Hadfy
Imre altábornagyot, 363 aki mind az áttörésben, mind az előrenyomulásban
kulcsszerepet játszott, és teljesítményével a németek feltétlen bizalmát és
megbecsülését is kiérdemelte. A hadjárat során a harcok fő jellemzője az
volt, hogy a gyalogság és lovasság előretörését a könnyű tüzérség gyors
mozgással támogatta; erős ellenállás, vagy ellenlökés esetén a harminc és
feles mozsarak bevetésével tizedelték m eg a cári erőket. Az ágyúkat a
német tüzérek briliáns gyorsasággal és pontossággal mozgatták, nem
véletlen, hogy Arz katonái a hadtesthez rendelt császári tüzérparancsnokot
−

a

„mozsárhuszár”

jelzővel

tüntették

ki. 364

Bár

emberállománya

veszteségét pótolni t udta, az Orosz Birodalom képtelen volt egy ol yan
hadianyag-koncentrációt megvalósítani, mint azt a németek tették, így a
leharcolt, és lőszerhiánnyal küzdő alakulatai nem tudták megállítani a
központi hatalmak előrenyomulását.
Május 22-én Arz csapatai elérték Zolkiewet, 365 így húsz nap alatt 250
km-t sikerült előrenyomulniuk. Másnap – pünkösd vasárnapján, részben a
gorlicei áttörést követő győzelemsorozat miatt – Olaszország hadat üzent a
Monarchiának. Jóllehet Róma márciusban felmondta a hármasszövetséget,
hadba lépését nagymértékben katalizálta a Monarchia keleti fronton elért
győzelme. Itália hadba lépése a gorlicei siker egyik nem kívánatos
következménye lett, amel y komol yan veszél yeztette a keleti fr onton történő
hadműveleteket is, mivel a Monarchia immár három fronton volt kénytelen
harcolni. A dualista állam délnyugati határainak védelmében jelentős
363

ARZ (1924): 65. „Nachmittag erscheint Kaiser Wilhelm auf dem Schlachtfelde, wo er dem auf seinem
Gefechtsstandpunkt befindlichen Feldmarschalleutnant Hadfy seine vollste Anerkennung ausspricht.”
364
ARZ (1924): 71. „Wir gaben diesem schneidigen Kommandanten […] den Namen »Mörserhusar«”.
365
Ma: Zsokva, Ukrajna.
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osztrák–magyar erőket kellett e lvezényelni a keleti frontról, és így a
gorlicei áttöréssel indult offenzíva is veszített lendül etéből.
A gyengén védett tirol i és karintiai határra Conrad jelentős erősítés t
akart küldeni, ezért az AOK le kívánta állítani a keleti offenzívát. Miután
azonban az OHL ebbe nem egyezett bele, mindössze kilenc divízió átdobása
volt lehetséges: négy hadosztál y Galíciából, öt pedig a sz erb frontról
érkezett az olasz hadszíntérre. 366 A balkáni fronton lényegében csak
népfelkelő

alakulatok

biztosították

a

frontvonalat,

de

Potiorek

táborszernagy elkeseredett 1914. évi támadás ai következtében a szerb
haderő is képtelen volt újabb offenzívát in dítani, így egyelőre nem
következett be Conrad rémálma: a háromfrontos küzdelem ellenére sem
omlott össze a Monarchia.
A keleti fronton végrehajtott offenzív hadműveletek azonban kemény
küzdelmet jelentettek a támadó fél számára is, és a veszteségek mérték e
továbbra sem csökkent. Emiatt Damoklész kardjaként lebegett a támadók
feje

felett,

hogy

egy

orosz

ellentámadás

könnyen

visszavetheti

a

megtizedelt német és Monarchia -béli csapatokat. Ez a félelem a VI. hadtest
esetében június 1-én realizálódott, amikor a 39. hadosztály honvédeit
szorította
súl yosságát

vissza

egy

mutatta,

ellentámadás
hogy

Arz

a

Kalników
harctérre

közelében.
sietett,

és

A

hel yzet

személ yesen

koordinálta az ellentámadást, amell yel Hadfy hadosztál yát sikerült kihúzni
a csávából.
A hadtest eg y hónap alatt három fol yamátkelést harcolt ki, és végig az
első

vonalban

küzdve

harcszünetet

csak

felsőbb

parancsra

tartott.

Hamarosan Arz sorra elérte azokat a hel yszíneket, ahol 1914 őszén harcolt,
így J avornik Polskiban abban a házban éjszakázott, ahol annak idején
bélfertőzésével

betegen

feküdt.

telefonállomást

felejtettek,

és

Ezen
amikor

a

településen

Arz

egyik

az

ravasz

oroszok

egy

segédtisztje

érintkezésbe lépett az ellenséges parancsnoksággal, állandóan a „ Mindenki
vissza!” parancsot kapta. 367
Arz június elején beadványban fordult az AOK -hoz soron kívüli
erősítésért, mert a beérkező menetzászlóaljak nem tudták pótolni az
366
367

ARZ (1935): 51.
ARZ (1924): 72.
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elesetteket,

így

előrenyomulással.

a

hadtest
Kérését

nem

tudta

részben

tartani

elfogadva

a

lépést

Arz

a

német

rendelkezésére

bocsátották az erdél yi 63. gyalogezredet.
Az

előrenyomulás

során

ismét

felszínre

kerültek

a

Monarchia

nemzetiségi problémái is. Május 28 -án – nem kis mértékben a cseh
katonákból álló 36. gyalogezred árulása miatt – megakadt a 4. osztrák –
magyar hadsereg előrenyom ulása, 368 így Mackensennek a segítségükre
kellett sietnie.
Június 3-án a központi hatalmak elfoglalták Przem yślt; Arzot külön
örömmel töltötte el, hogy a kassai 34. gyalogezred is részt vehetett az erőd
bevételében. 369 Az erőd visszafogl alásakor szabál yos versen yfutás alakult
ki a német és osztrák –magyar csapatok között, hogy mel yik alakulat éri el
elsőként Przem yślt, és kisebb súrlódás is támadt Mackensen és az AOK
között, mivel a vezérezredes bajor csapatai vonultak be elsőként a
Monarchia által március 22 -én feladott erődrendszerbe. 370 A sikerben
jelentős sz erepet játszottak a német műszaki alakulatok – Mackensen a
megszokott gőg hangján j elentette ki, hogy „ Przemyśl bevétele olyan
fegyvertény, amelyet csak a porosz sze llemben nevelt csapatok voltak
képesek végrehajtani .” 371
Június 20-án Lemberg fölött is újra a Monarchia fekete-sárga zászlója
lebegett, miután „a 11. hadsereg feladatát ragyogóan teljesítette, a gorlicei
áttörés után felgöngyölte az orosz kárpáti frontot, visszafoglalta Przemyślt,
amit Lemberg felsza badítása követett.” 372 Bár hatalmas területeket adott fel,
a cári haderő szívósan küzdött, és a visszavonulás terén kiváló taktikát
alkalmazott: a könnyebben védhető pontokon jelentős utóvéderőket vetett
be, amel yek lefékezték a támadók lendületét, így a tec hnika és a főerő
megmenekült

a

bekerítésétől. 373 E

368

taktika

miatt

az

orosz

hadsereg

Ennek ellenére meg kell jegyeznünk, hogy Arz kézséggel ismerte el a cseh alakulatok háborús
teljesítményét, kiemelve, hogy zömük kitartóan és hűen harcolt a Monarchia ügyéért. PESTI HÍRLAP, 1927.
október 25. 7.
369
ARZ (1924): 74.
370
KOCSIS: 95.
371
MACKENSEN (1938): 167. „Die Einnahme von Przemysl ist eine Waffentat, die nur in preußischem
Geist erzogene Truppen vollbringen konnten […].”
372
ARZ (1924): 77. „Die 11. Armee hatte ihre Aufgabe glänzend gelöst, nach dem Durchbruche von Gorlice
hat sie die russische Karpathenfront aufgerollt, Przemysl rückerobert, worauf die Befreiung Lembergs
folgte.”
373
ARZ (1924): 78.
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nagyszámú hadifoglyot vesztett, mert az utóvédeket rendszerint sorsukra
hagyták, így azokat vagy felmorzsolták, vagy elfogták. Szintén lassította a
központi hatalmak csapatain ak lendületét, hogy június eleje óta hőség volt,
emellett a koleraveszél y egyaránt hátráltatta az előrenyomulást. 374
Miután Galícia zömét visszafoglalt ák, a központi hatalmak erejüket
észak felé csoportosították, hogy a Közép -Lengyelországban kialakult
orosz kiszögellést felszámolják. A német fél további erősítést küldött a
térségbe, így július közepén már három hadsereg (a német 11., ill. Bug -,
valamint az osztrák−magyar 4. hadsereg) fol ytatta az offenzívát. A júliusi
pihenő alatt a megfogyatkozott erőket pó tolták, így Arz mintegy 17 ezer
katonával tudta fol ytatni a hadműveletet; 375 az újabb támadás július 15 -én
indult meg. Arz erői a Wolica patak mentén kialakított orosz védelmi vonal
áttörését az addigi sikerekhez képest lassú módon, csak a negyedik nap
tudták megvalósítani, miután a gorlicei recept szerint a hadtest tüzérségét
koncentráltan egy ponton bevetve éket vertek az ellenség vonalai közé. Az
időközben tábornaggyá avanzsált Mackensen ismét táviratban fejezte ki
elismerését Arz és a VI. hadtest számára „az elmúlt napokban elért
sikerekért” és egyúttal őszinte részvétét is kinyilvánította „a súlyos, de
dicsőséges veszteségek miatt .” 376 Arzékkal párhuzamosan a Bug -hadsereg is
áttörte az ellenség vonalát, de az előrenyomulás ismét megtorpant, mert a
támadók egy szisztematikusan, és jól kiépített védelmi vonal -hálózattal
találkoztak: lényegében az orosz fél eddigre tudott kiépíteni a nyugati
fronton lévő lövészárok -hálózatra épülő defenzív rendszert. A korabeli
tüzérségi mobilizáció szintje mellett egy védelmi vonal felgöngyölítése
után a következő áttöréséhez jelentős idő kellett, így a központi hatalmak
sikersorozata a végéhez közeledett. Július második felére tehát realizálódni
látszott Mackensen májusi félelme: a német tábornok már a gorlicei siker
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MACKENSEN (1938): 172.
ARZ (1924): 79. „Die Stände sich gebessert; die 12. Division zählte 8700 Mann, die 39. 7600, das dem
Korpskommando direkt unterstehende Bataillon 63 1000 Mann.”
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ARZ (1924): 81. „In einem in wärmsten Worten gehaltenem Telegramm an mich sprach
Generalfeldmarschall von Mackensen den Führern und Truppen des VI. Korps »die aufrichtige Anerkennung
für die in den letzten Tagen erzielten Erfolge und zugleich die herzliche Teilnahme an den schweren, aber
glorreichen Verluste« aus.
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idején is erősen tartott az orosz tartalékok megjelenésétől és a front
megmerevedésétől. 377
A hadszíntéren azonban egyelőre fol ytatódott a mozgóháború, amel yet
az is elősegített, hogy a harcok színtere az Orosz Birodalomra tevődött át,
így ez a körülmény a támadásban részt vevő katonákra rendkívül pozitívan
hatott. 378 Július 31-én Lublin is a központi hatalmak kezére került. Jóllehet
az orosz ellenállást viszonylag könnyen megtörték, a német –osztrák–
magyar erők aggódva konstatálták, hogy több amerikai lőszerszállítmány
jutott kezükre a keleti front ezen szakaszán. 379 A németek gúnyosan csak
„amerikai semlegesgránát nak” nevezték a főleg Arhangelszk felől érkező
tengerentúli hadianyagot. 380
Lublin bevételét követően Arzék augusztus 1 -én elfoglalták a Cholm Piaski műút alkotta védelmi vonalat, amel y az orosz defenzíva gerincét
adta. Négy nappal később a német 9. hadsereg elfoglalta Varsót és
Iwangorodot, így az egyre szűkülő orosz zsákból a Sztavka elkezdte
kivonni erőit: ennek következtében a hónap fol yamán a központi hatalmak
sikerrel pacifikálták a kongresszusi Lengyelország területét. Mackensen
csapatai azt a feladatot kapták, hogy lehetőség szerint kerítsék be a kelet
felé vonuló cári csapatokat. Augusztus 7 -én egy átcsoportosítást követően a
VI. hadtestet ötven óra erejéig kivonták a tűzvonalból: a kassai egység
1914. december 6. óta először került a második vonalba. 381
Arz az 1915. évi tavaszi−nyári hadjárat addigi mérlegét így állapította
meg: „Bátor ezredeink az eddig eltelt csaknem száz nap alatt a világ
legjobb csapatai oldalán olyan teljesítményt nyújtottak, amelytől nem
tagadhatjuk meg csodálatunkat. Egyformán bátran rohamozták meg az
ellenséges állásokat, vagy vetették vissza újra és újra a vonalainkba betörő
ellenséget, majd üldözték azt Kestranek hadosztályparancsnok morva,
sziléziai, lengyel katonái, valamint Hadfy honvédei és az erdélyi 63 -sok. El
nem csüggedve követték katonáikat a csatába a bátor tisztek, egyformán
377

MACKENSEN (1938): 148.
BERGHAUS (1916): 54. „Mackensens neue Front zielt nach Norden. Wohin die Reise gehen soll – ob
nach Lublin, Warschau, Sibirien – einerlei: nordwärts führt der Weg nach Rußland!”
379
MACKENSEN (1938): 193.
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BERGHAUS (1916): 40. Az Egyesült Államok – semlegessége mellett – az antantot jelentős hadianyagszállításokkal látta el a háború kezdete óta, gondoljunk például a Lusitania fedélzetén szállított lőgyapotra!
381
ARZ (1924): 83. „Zum ersten Male seit dem 6. Dezember 1914 kam das VI. Korps in zweite Linie –
jedoch nur auf fünfzig Stunden.”
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szívósan verekedve a friss reggelen, az enyhe estén, a hűvös éjszakán, és a
perzselő nyári napsütésbe n, miközben fáradhatatlanul meneteltek a kemény
utakon és a felázott földeken. A rangidős parancsnokok törődtek a csapatok
jólétével, és osztoztak velük fájdalomban és örömben .” 382
Az elszenvedett megalázó vereségek hatására augusztus 21 -én II.
Miklós leváltotta az orosz hadsereg főparancsnokát, Nyikolaj Nyikolajevics
nagyherceget, és maga állt a cári csapatok élére. A Romanov uralkodó
lépése azonban az 1915. augusztusi hel yzeten már nem segíthetett: az orosz
csapatok teljes visszavonulásba fogtak; hel yzetük igen hasonló volt ahhoz,
amel yet a k. u. k. csapatok éltek át alig egy évvel korábban: gyakran
éjszaka hajtották végre a retirálást, amelynek során erősen támaszkodtak a
környékbeli megerősített pontokra.
Miután Varsó és Iwangorod erődrendszere elesett , a legjelentősebb
fortifikáció

Breszt -Litovszk

maradt.

Augusztus

18 -án

Mackensen

elrendelte, hogy csapatai déli, illetve nyugati irányból zárják körül az
erődöt, majd a nehéztüzérség beérkezte után kezdjék meg az ostromot. 383
Arz hadtestét ekkor a Bug-hadsereg alá rendelték; az altábornagy tisztában
volt vele, hogy Breszt az

egyik legjobban megerősített

hel ye

volt

Európának: a jól kiépített erődrendszert a mocsarakkal és állóvizekkel
tarkított terep is védte, így a kulcsfontosságú útvonalak találkozási
pontjánál található város bevétele komol y kihívásokat tartogatott.
Arz csapatai délnyugati irányból közelítették meg a várost, amel ynek
előterében véres gyalogsági harc kezdődött 22 -én. Dobrynka térségében a
hullámos terep valóságos bást yaként állt a a támadók útját, és a védőket
csak újabb felőrlő harcok után tudták visszaszorítani. A légi felderítők
adatai alapján ekkor vált világossá, hogy a cári erők nem kísérlik meg
tartósan

védeni

Bresztet,

hiszen

további

382

jelentős

vonatszállítmányok

ARZ (1924): 84. „In dem nun fast hunderttägigen Zuge durch Galizien und Polen hatten unsere braven
Regimenter in ungezählten Schlachten und Gefechten an der Seite der besten Truppen der Welt Leistungen
vollbracht, denen wir unsere Bewunderung nicht versagen können. Gleich tapfer stürmten die Mährer,
Schlesier und Polen der Division Kestranek wie die Honveds Hadfys und die Siebenbürger von 63 starke
feindliche Stellungen, oder sie warfen den etwa in unseren Linien eingedrungenen Feind immer wieder
hinaus und hefteten sich an seine Sohlen. Unverdrossen folgten sie ihren wackeren Offizieren zum Kampfe,
gleich zähe sich schlagend am frischen Morgen wie am lauen Abend, in kühler Nacht und im heißen
Sonnenbrand, unermüdlich auf dem Marsche auf harten Straßen oder aufgeweichtem Boden stapfend. Die
Führer aller Grade waren um das Wohl der Truppe besorgt, teilten mit ihr Leid und Freud.”
383
ARZ (1924): 86.
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hagyták el kelet felé a tér séget. 384 Augusztus 25-én tovább hátrált a cári
sereg, így a harcok már közvetlenül Bresztnél zajlottak. Arz fol ytatta a
támadást,

és

csapatai

véres

közelharc

és

ismétlődő

rohamok

után

elfoglalták a Kobylany és Koroszcyn överődöket. Míg Arzék eredményesen
harcoltak a délnyugati szektorban, a központi hatalmak más csapatai is
elérték a várost, és miközben a német tartalék XXII. hadtest kisebb harcok
árán megtisztította a fel legvárat, a Bugon átkelve a VI. és a Beszkidek
hadtest szinte ellenállás nélkül bevette az erőd déli részét. 385 A breszti erőd
augusztus 26 -án a központi hatalmak kezére került, ám eddigre a várost a
visszavonuló orosz erők felgyújtották; a pusztulást látva Mackensen
Moszkva 1812-es állapotával vette össze a település hel yzetét. 386
A breszt-litovszki sikert követően Arz 1915 augusztusában átvehette
az igen rangos, porosz Pour le Mérite kitüntetést. A háború fol yamán a
Monarchia haderejéből ennél korábban csak Ferenc József császár és
Frigyes főherceg-főparancsnok – honoris causa –, valamint Conra d von
Hötzendorf vezérkari főnök kapta meg az érdemrendet, így Arz lényegében
vezérkari

főnöke

hadseregéből! 387 A

után
sors

másodikként
különös

vehette

játékának

azt

át

tekinthető ,

a

Monarchia

hogy

Conrad

beosztását éppen a másik jutalmazott tábornok vehette át bő másfél évvel
később.
A meghódított várost személ yesen kereste fel Frigyes főherceg, hogy
kifejezze a csapatoknak I. Ferenc József elismerését. 388 Breszt bevétele után
a hadműveletek lezárultak. A galíciai tavaszi hadjáratot, majd a második
iwangorod–varsói csatát követően Arz egységét visszahel yezték a galíciai
hadszíntérre. Augusztus 27 -én este Mackensen tábornagy ekképp búcsúzott
a kassai hadtesttől: „ A német csapatokkal a legszorosabb érzületben
harcolva, és a 11. hadsereget győzelmes hadjáratán […] kísérve, a hadtest
384

ARZ (1924): 88.
MACKENSEN (1938): 205. „Ohne ernste Kämpfe konnte dieses [XXII. tart. hdt.] noch in der Nacht die
Zitadelle besetzen, während am folgenden Tage das Beskidenkorps und das Korps Arz nahezu widerstandslos
den Südteil der Festung in Besitz nahmen und den Bug überschritten.”
386
MACKENSEN (1938): 206. „Moskau wird 1812 kaum so von den Russen selbst zerstört gewesen sein wie
jetzt Brest-Litowsk.” Vö. BERGHAUS (1916): 104.
387
Conrad 1915 májusában kapta meg az igen rangos porosz kitüntetést. A világháború folyamán a honoris
causa kitüntetéseket is beszámítva mindössze tizenhárman kapták meg a Monarchia hadseregéből a Pour Le
Mérite-tet, nyolc tábornagy mellett egy vezérezredes, egy gyalogsági tábornok, egy altábornagy és egy
vezérőrnagy, valamint egy ezredes. BALLA (2010): 34.
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REGELE (1968): 40.
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bátor osztrák–magyar ezredeivel hervadhatatlan babérokat tűzött zászlóira.
Négy hónapon keresztül megszakítás nélkül egy bátor és szívós ellenféllel
szemben

állva,

annak

erősen

megerősített

állásait

folytonosan

megrohamozva, a harcok ez en hosszú időszakában példamutatóan vészelte
át a nehézségeket és nélkülözéseket. A hadtest már az első csatanapon, […]
bebizonyította valódi, bajtársias magatartását, amelyhez az egész hadjárat
során hű maradt. […] Amikor a bátor hadtest vezetőinek és leg énységének,
különösen

pedig

teljesítménye

céltudatos

miatt

és

kifejezem

energikus
legmelegebb

parancsnokának
elismerésem

ragyogó

és

őszinte

köszönetem, sajnálom is egyben, hogy egy ilyen derék sereget kell
elbocsátanom a 11. hadsereg kötelékéből .” 389
Mackensen némileg dagál yos szavai ténybeli túlzás nélkül foglalt ák
össze a hadtest – és Arz – teljesítményét, amel y az egyik legkiválóbb
tábornoki eredménynek tekinthető, amit Monarchia -béli generális ért el a
háború alatt. Csapatai szinte fol yamatosan harcolva m integy 650 km-t
tettek meg május eleje óta, és így részesei lettek a világháború egyik
leggyorsabb

hadműveletének.

A

hadtest

ezen

időszak

alatt

75 000

hadifogl yot ejtett, vagyis teljesen feltöltött létszámának több mint két és
félszeresét. 390 A sikerek révén Arzot gyalogsági tábornokká léptették elő.
A

szoros

német

szövetségben

elért

sikerek

egyben

az

egyi k

legmobilabb tábornokká is tették Arzot a Monarchián belül. Boroević – aki
az olasz hadüzenet óta az délnyugati hadszíntéren harcolt – egyik 1915-ben
kelt levelében jól érzékelteti ezt a tényt : „ Irigyellek, minthogy nem tudok
kijönni ebből az átkozott védekezésből .” 391 A Monarchia csapatainak
többsége a rendkívüli sikereket hozó 1915 -ös esztendőben is defenzívába
389

ARZ (1924): 90–91. „In allerengster Fühlung mit deutschen Truppen kämpfend, und die 11. Armee auf
dem Siegeszuge […] begleitend, hat das Armeekorps mit seinen tapferen österr.-ung. Regimentern während
dieser Zeit unverwelkliche Lorbeeren an seine Fahnen geheftet. Vier Monate lang in ununterbrochenem
Kampfe gegen einen tapferen und zähen Gegner stehend, fortwährend gegen dessen stark befestigten
Stellungen anstürmend, hat das Armeekorps in dieser langen Periode der Kämpfe Entbehrungen und
Schwierigkeiten aller Art vorbildlich überwunden. Schon vom ersten Schlachttage ab, […] bewies das VI.
Armeekorps seinen echt kameradschaftlichen Sinn, dem es während des ganzen Feldzuges treu geblieben ist.
[…] Indem ich Führern und Mannschaft des tapferen VI. Korps, im besonderen dem zielbewußten und
energischen Führer dieser österr.-ung. Truppen meine wärmste Anerkennung und meinen aufrichtigsten
Dank für die glänzenden Leistungen ausspreche, bedauere ich, solch eine tüchtige Truppe aus dem Verbande
der 11. Armee entlassen zu müssen.”
390
ARZ (1924): 91. „Allein 75.000 Gefangene, d. h. allermindestens zweieinhalbmal so viel als der
Gefechtsstand des Korps betragen, konnten von der Kampfestüchtigkeit und den Leistungen des österr.-ung.
VI. Korps Zeugnis geben.”
391
ÖStA-KA NL Arz B/63. Nr. 7.
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szorult: az olasz front mellett a keleti front nagy részén is védekező jellegű
hadműveleteket tudott fol ytatni, és a nagyobb támadások végrehajtása
mindig jelentős ném et támogatással volt lehetséges, ahogy ez néhány héttel
később Szerbia elfoglalásakor is igazolódott .
A sikeres harcokat követően a tav aszi-nyári hadműveletekben részt
vevő parancsnokok hírneve is jelentősen nőtt, „a hátországban és Bécsben
Mackensen neve közszájon forgott, és úgy ünnepelték, mint még előtte
senkit”. 392 Németországban szinte szállóigévé vált az „ unser Mackensen”
(mi Mackens enünk) kifejezés; a tábornagy népszerűségét pedig tovább
növelte nem arisztokrata származása, mivel a köznép így magáénak érezte a
generális sikereit. 393 Ferenc József szint én saját bajnokaként tekintett a
német tábornagyra , és különleges megtiszteltetés gya nánt a k. u. k. 10.
huszárezred másodtulajdonosává tette. 394 Mackensen diadalútja mentén Arz
népszerűsége is nőttön -nőtt, különösen az erdél yi németség körében. Ennek
egyik eklatáns példáját idézzük a keresztényszigeti lelkész által 1915.
július

26-án,

jegyz ett

levélből:

„A

keresztényszigeti

evangélikus

presbitérium megtisztelőnek érzi, hogy kifejezze Excellenciádnak őszint e
tiszteletét és legmélyebb köszönetét a dicsőséges győzelmekért, amelyeket
Excellenciád zseniális vezetésével – Monarchiánk igen nehéz sora idején
aratott – újra meg újra a számszerűleg fölényben lévő ellenség felett,
miközben a rábízott csapatokat vezette .” 395
Jóllehet az 1915. évi tavaszi -nyári hadműveletek komol y sikereket
hoztak a központi hatalmak számára, és Orosz-Lengyelország döntő részét
sikerült megszállni, a győzelmek jelentős áldozatokat követeltek. Ennek
megfelelően a német, de különösen az osztrák –magyar haderő veszteségei
továbbra is igen m agasak voltak, mivel a Nagy Háború technikai feltételei
mellett még a sikeres áttörést sem lehetett komol y vérveszteségek nélkül
kiaknázni. 1915 májusának fol yamán az Arz parancsnoksága alatt álló
392

MACKENSEN (1929): 34. „Im Hinterlande und in Wien war der Name Mackensen in aller Munde, und
er wurde gefeiert wie keiner zuvor.” Cramon visszaemlékezése alapján.
393
LANGE (1935): 5.
394
Az ezred eredeti tulajdonosa, egyben névadója III. Frigyes Vilmos porosz király (ur. 1797–1840) volt.
395
ÖStA-KA NL Arz B/63, Nr. 1. 29. Das hochachtungsvoll unterschriebene evang. Presbyterium A. B. von
Großau beehrt sich Euer Exzellenz seine aufrichtige Bewunderung und seinen tiefgefühlten Dank
auszusprechen für die glorreiche Siege, die Euer Exzellenz in den schwersten Schicksalsständen unserer
Monarchie immer wieder durch geniale Führung der von Ihnen befehligten Truppen über den zahlenmäßig
überlegenen Feind errungen haben.”
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közös

12.

gyaloghadosztál y

ereje

4600

puskára,

a

kassai

39.

honvédhadosztál y ütközetlétszáma a hónap végére 2600 -ra apadt. 396 Miután
a gorlicei áttörésnél 10 ezer embert vesztett, Arz had testét júniusra 18 700
főre, júliusra pedig 16 300 katonára egészítették ki: a 12. hadosztál y
állományát, létszámának két és félszeres feltöltése mellett, teljesen újjá
kellett szervezni . 397 Túlzás nélkül állítható, hogy a gorlicei áttörésben a
legsúl yosabb veszteséget az altábornagy csapatai szenvedték el.
A tábornok további előrenyomulás ához így újabb erősítésre volt
szükség, miközben Arz csapatai már harmadszor cserélődtek le szinte
teljesen a veszteségek miatt: mint láttuk 1914 szeptembere, majd a Krakkó
környéki harcok, végül a gorlicei csata után az újonnan érkező katonák
lényegében már a negyedik VI. hadtestet alkot ták a súl yos veszteségek
miatt.
Végeredményben azonban a cári hadsereg elkerülte a megsemmisítő
vereséget, így a központ i hatalmak eredeti célja – különbéke kötése
Oroszországgal

–

meghiúsult.

A

német

hadvezetésben

egyébként

ambivalens módon viszonyultak a tervezett különbékéhez. Mackensen – a
vezérkar többségi álláspontjával összhangban – egyik márciusi levelében
kifejtette, hogy csak ol yan b ékét tudna elfogadni, amel y eredményeit
tekintve arányban áll a német kat onák hozta áldozattal. Egy – az offenzíva
előtt néhány héttel kelt – levelében pedig annak az aggodalmának adott
hangot, hogy egy korai békekötés néhány év múlva ismét háborúhoz
vezetne, amel yet Németország kedvezőtlenebb feltételekkel vívhatna meg,
mint a mostanit. 398
Bár a német prop agandában nem kapott ol yan hangsúl yt Mackensen
galíciai tavaszi és nyári hadjárata, mint a tannenbergi siker, előbbi
hatásában mégis sokkal végzet esebbnek bizonyult az Orosz Birodalom
számára. 399 A tábornagy – Arz segítségével – egy világbirodalom alapjait
rengette meg, így túlzás nélkül állítható, hogy jelentős módon hozzájárult a
cár bukásához. Az osztrák–magyar haderő igen nagy véráldozatot hozott a
győzelemért: Gorlicétől Breszt -Litovszkig félmillió embert vesztett. Az
396

JULIER: 113., ÖUlK: II. 431., ARZ (1924): 69.
REGELE (1968): 41.
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orosz erők vesztesé ge azonban ugyanebben az időszakban több mint
kétszerese volt ennek, és a győzelmet az jelezte, hogy mintegy 500 ezer
hadifogl yot vesztett a cári birodalom. 400 Az emberállomány pusztulása
mellett még érzékenyebb érintette a kontinensnyi impériumot, hogy 2600
löveg, 1950 géppuska, valamint szinte felmérhetetlen mennyiségű puska,
lőszer és egyéb hadianyag semmisült meg, vagy került a központ i hatalmak
kezére. Mindez azt eredményezte , hogy Oroszország már nem tudta pótolni
anyagi

veszteségeit,

szállítmányaira

volt

és

így

utalva.

egyre

nagyo bb

Emellett

a

mértékben

központi

szövetségesei

hatalmak

sikerrel

pacifikálták a kongresszusi Lengyelország területét, visszafoglalták Galícia
döntő zömét, így gazdaságilag megerősödve zárhatták le a hadjáratot 1915
késő nyarán, miután mintegy 520 km -es mél ységben visszaszorították az
ellenséget. 401
A k. u. k. erők teljesítménye a z 1915. évi tavaszi –nyári hadjárat során
a

német

szövetséges

elismerését

is

kiváltotta.

Ludendorff

visszaemlékezésében így fogalmazott: „[Arz] az 1915. évi nyári hadjárat
folyamán a 11. hadsereg kötelékében irányította a VI. hadtestet, és ezt
olyan módon tette a német csapatokkal való szoros együttműködésben, hogy
mind önmaga, mind az alakulat számára kivívta a német megbecsülést .” 402
Mackensen a hadjárat lezárulta után is végig intenzív kapcsolatot ápolt
Arzcal; és többször megköszönte „ a halált megvetően bátor , nagyszerű
értékű VI. hadtest ” segítségét, amel y „ győzelmi hadjáratán Gorlicétől
Breszt-Litovszkig kísérte ”. 403
A győzelem ellenére stratégiai szintű si ker nem született: Oroszország
fol ytatta a háborút, mi több, veszél yes, offenzív hadműveletekre képes
félként a következő esztendőben megalázó vereségeket mért mind Ausztria Magyarországra, mind a Török Birodalomra. Arz úgy látta, hogy a döntő
győzelem elmaradása egy északi, bekerítő táma dás hiánya miatt következett
be. Bár Hindenburg és Ludendorff erőteljesen követelt egy Vilnius –Minszk
400

ÖUlK: II. 729.
ÖUlK: II. 730. Különösen a mezőgazdaság terén jelentett nagy előrelépést a győzelem.
402
LUDENDORFF: 257. „Während des Sommerfeldzuges 1915 hatte er im Rahmen der 11. Armee das k. u.
k. VI. A. K. befehligt und es in engstem Anschluß an deutsche Truppen in einer Weise geführt, die ihm und
seinem Korps deutsche Wertschätzung einbrachte.”
403
ÖStA KA NL Arz B/63 Nr. 11. [1916. I. 21.] „Das todesmutig herrlich bewährte k. u. k. VI. Korps unter
auf Siegesbahnen, mir die von Gorlice bis Brest Litowsk durchwängern”.
401
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irányú támadást a gorlicei áttörést követően, az OHL megtagadta ezt. 404

Ismét Galíciában
Miután a VI. hadtest elhagyta Bres zt vidékét, sokáig bizonytalan volt,
hogy mel yik hadszíntéren vetik be újra. Mind az olasz hadszíntér, mind
pedig a Balkán szóba jöhetett; utóbbi diszlokáció még valószínűbbnek tűnt,
hiszen Mackensen tábornagy vezetésével komol y erők készülődtek Szerbia
pacifikálására. Az eredeti haditerv szerint – a 3. hadsereg kötelékében –
Arz hadteste is részt vett volna a hadműveletben, hogy csatlakozzon a
Szerémségből induló támadá shoz. 405 A hadtest első zászlóaljai már útnak is
indultak a szerb hadszíntér felé, amikor szeptember 10 -én táviratban
értesítette

az

AOK

Arzot,

hogy

„a

Stanislautól

keletre

fekvő

hadseregcsoport szorongatott helyzete miatt nem a kijelölt térségbe valósul
meg az elszállítás, hanem Buczacz irány ában a német Déli Hadsereg jobb és Pflanzer hadsere gének balszárnyán ”. 406 A Monarchia így nem tudott
annyi erőt összevonni Szerbia ellen, amennyit szükségesnek ítélt és
kicsiben megismétlődött az 1914. évi mozgósítási zűrzavar…
A VI. hadtest szeptembertől a 7. hadsereg kötelékében küzdött tovább
lényegében abban a térségben, amel yet az első lembergi csatát követően
kellett feladni egy évvel korábban. Mint korábban láttuk, a hadsereg
parancsnoka Karl Pflanzer -Baltin a Monarchia egyik legjobb generálisa
volt, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett 1915 elején, a z ún. fekete-sárga
hadjárat során. Nem véletlen, hogy az agg uralkodó hízelgő módon csak „ az
én igen kipróbált,” míg Conrad „ a legkiválóbb hadseregparancsnokom ”
jelzőkkel illették. 407
A keleti fronton ekkor relatíve nyugodt időszak honolt, mert a
központi

hatalmak

a

Balkánra

koncentráltak,

és

ide

vonták

össze

csapataikat, az Orosz Birodalom pedig egyelőre nem volt képes újabb
offenzívát indítani. Riasztó jel volt ugyanakkor, hogy az orosz tüzérség
404

ARZ (1935): 52.
GLAISE-HORSTENAU (1980): 358.
406
ARZ (1924): 93. „[…], daß infolge bedrängter Lage der östlich Stanislau im Kampfe stehenden
Heeresgruppe der Abtransport nicht in den bisher geplanten Raum, sondern in Richtung Buczacz, rechter
Flügel der deutschen Südarmee und linker Flügel der Armee Pflanzer, erfolgen werde.”
407
REGELE (1968): 43. „Galt bei Kaiser Franz Joseph I. Pflanzer-Baltin als »mein vielbewährter ArmeeKommandant« und bei Conrad als »mein bester Armee-Kommandant«.”
405
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nagyobb hatásfokkal működött , mint a korábbi időszakban, és eg yre
hatékonyabbá vált a cári lé gi felderítés is. Így „az orosz haderő nem
pusztán tömege miatt maradt egy komolyan veendő ellenfél ”, 408 nem kis
részben az összekötő antant (elsősorban francia) tisztek munkájának
eredményeként .
Fontosabb események zajlottak e kkor a Balkánon, ahol az OHL
döntésre kívánta vinni a háborút Szerbiával. A főbb célkitűzéseket maga II.
Vilmos császár közölte: „ Döntő csapást kell mérni a szerb hadseregre és
meg

kell

nyitni,

ill.

biztosít ani

kell

Belgrádon

és

Szófián

át

az

összeköttetést Konstantinápollyal .” 409 A feladat gyors végr ehajtása azért
volt égetően fontos, mert a Török Birodalomnak utánpótlást ke llett
biztosítani

ahhoz,

hogy

eredményesen

harcolhasson

Gallipolinál,

a

Kaukázus térségében és Mezopotámiában. Németország diplomáciai s ikert
ért el azáltal, hogy Bulgáriát rá tudta venni a központi hatalmakhoz való
csatlakozásra.
A központi h atalmak 10 német és 4 osztrák–magyar hadosztáll yal
indítottak támadást északról október 7-én, míg a bolgárok kelet felől 6
divízióval kezdtek offenzí vába 16–17-én. 410 Belgrád hamarosan ismét a
központi hatalmak kezére került, és a szerb ellenállást a közel kétszeres
tüzérségi fölény 411 birtokában sikerült megtörni
November 1-jén elesett Kragujevac, Szerbia hadiipari központja;
Mackensen erői ekkor már a s zerb hadsereg bekerítésén fáradoztak. A
bolgárok november 5 -én elfoglalták Ništ, ezzel a központi hatalmak kezére
került a Berlin–Konstantinápol y vasútvonal teljes szakasza, 412 és ez a tény
új lendületet adhatott a német imperiali zmus közel-keleti „Drang nach
Osten” programjához is. Szerbia gyors meghód ítása a központi hatalmak
legsikeresebb mozgóháborúja volt, a siker záloga abban rejlett, hogy a
támadó ékek nem törődtek a hegye kbe visszahúzódó szerb csapatokkal,
hanem

a

fol yóvölgyekben

fol ytatva

408

az

előrenyomulást

elvágták

az

ARZ (1924): 96. „Kurz, der Russe, gestärkt durch neue Kampfmittel, war nicht nur nach seiner Masse ein
ernst zu nehmender Gegner.”
409
MACKENSEN (1938): 210. „Die serbische Armee ist entscheidend zu schlagen, und die Verbindung über
Belgrad und Sofia mit Konstantinopel zu öffnen und zu sichern.”
410
GALÁNTAI (1980): 272.
411
DEUTSCHLAND: 103. A központi hatalmak 1400 lövegével szemben a szerbek 654 löveget tudtak
kiállítani.
412
MACKENSEN (1938): 234. „[...] der Schienenweg nach Sofia und Konstantinopel ist in unserer Hand.”
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ellenséget utánpótlásától. M ackensen a szerb csapatok bekerítésében és
felszámolásában már felhasználhatta az első vonalbeli szolgálatra kevésbé
megfelelő tartalékos és népfelkelő alakul atokat is.
A

központi

hatalmak

gyors

sikere

azonnali

intervencióra

kényszerítette az angol –francia hadvezetést, amel y több tízezer katonát
szállított Szalonikibe, megsértve ezzel Görögország semlegességét. Mindez
azonban a magára hagyott szerb hadseregen már nem sokat segített.
Mackensen
gyülekező

a

hadjáratot

angol–francia

tovább

haderő

fol ytatta

ellen

is,

de

volna
ebben

a

Szalonikiben
több

tényező

akadál yozta. Novembe rben az időjárás következtében Szerbia sártengerré
változott, az előrenyomulás lelassult. Emellett a bolgár és a német erők
összetorlódtak a Morava völgy ében, egymást is akadál yozva a tám adásban.
Emiatt a szerb hadsereg teljes bekerítése sem sikerült, mintegy 100 –120
ezer

katona

dél-délnyugati

irányban

elhagyta

az

országot.

A

szerb

veszteség még így is szörnyű volt: 100 ezer katona halt vagy sebesült meg,
160 ezren pedig fogságba estek , 413 miközben a német–osztrák–magyar
csapatok 30 ezer embert vesztettek.
Azt mind az OHL, mind az AOK túl későn mérte föl, hogy a
görögországi angol–francia erők meg nem támadása, valamint a szerb
haderő jelentős r észének megmenekülése veszél yes antant erőkoncen trációt
rejt magában. Conrad erél yesen követelte Szaloniki elfoglalását, és ebben a
véleményében Arz is osztozott. 414 Bár a világháború 1918-ban alapvetően a
nyugati fronton dőlt el, mégis a balkáni antant támadás hatására volt
kénytelen fegyverszünetet kérn i Németország összes szövetségese. A
központi hatalmak politikai okokból sem kívánták megsérteni Görögország
semlegességét, ráadásul – bár a központi hatalmak kétszeres erőfölénnyel
rendelkeztek 1916 elején a Balkánon − további kemény küzdelmeket
lehetett prognosztizálni. Ezt pedig a nagy nyugati t ámadásra készülő
Falkenhayn vezérkari főnök nem támogatta. 415
Miközben a Balkánon végre sikerült pacifikálni Szerbiát, Galíciában
Arz gyalogsági tábornok erői viszonylag nyugodt időszakot éltek át. A

413

GALÁNTAI (1974): 223.
REGELE (1968): 76.
415
MACKENSEN (1938): 255., 259–261.
414
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legkomol yabb harcok október 8−12. körül zajlottak, amikor az oroszok
néhány

kilométerrel

visszaszorították

Arz

hadtestét

Wiśniowyczk

közelében. 416
Miután

1915

októberében

hamar

beköszöntött

a

tél,

a

harccselekmények intenzitása tovább csökkent, és az elsődleges ellenfél
immár a természet lett. 417 Egészen december végéig nem került sor
komol yabb összecsapásokra; ekkor a cári erők akcióra szánták el magukat:
összesen négy orosz divízió lendült támadásba a VI. hadtest ellen, de 29 -én
indított

vállalkozásuk

összeomlott

Arz

egység ének

zárótüzében. 418 A

gyalogsági tábornok kitűnően kiépített védvonalon védekezhetett, és a
felderítés pontos adatai segítségével, valamint tüzérségének megfelelő
alkalmazásával a szilveszterig elhúzódó csatában relatíve kevés embert
(800 főt) vesztett. 419 Arz az eredményes támadó hadműveletek után most –
ahogy azt 1914 második félévében tette – a defenzív harcászatban
jeleskedett.
A véres december végi harcok után még közel két hétig heves
támadások érték a 7. hadsereget, de a front továbbra is merev maradt, majd
a harcok újra szórványossá váltak. Ebben az időben is m ozgalmasabban
alakultak

a

cselekmények

a

balkáni

fronton,

ahol

Conrad

térdre

kényszerítette Montenegrót, és az apró királ yság különbékét kötött a
Monarchiával.

A

hadműveletek

közül

Lov ćen

erődjének

bevétele

emelkedett ki. Mindeközben fontos győzelmet aratott a török hadsereg,
amel y kiszorította az antant csapatokat Gallipoli térségéből, így Isztambul
fenyegetettsége is megszűnt.
1915 végére a központi hatalmak stabilizálni tudták a keleti, és a
balkáni frontot. Falkenhayn figyelme újra a nyugati front felé fordult,
amel ynek prioritása továbbra is egyértelmű volt számára. A tábornok úgy
vélte, hogy Franciaország térdre kényszerítésével eldönthető a háború, és
az antant tábora békére kényszerül. Ennek szellemében kezdődött meg
február 21-én a verduni csata és 1916 véres anyagháborúja.
416

ÖUlK: III. 173.
ARZ (1924): 96. „Der Kampf gegen den Feind war unterbrochen; er wurde zum Kampf gegen die
Elemente der Natur.”
418
ARZ (1924): 97.
419
REGELE (1968): 42.
417
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Mindeközben

a

galíciai

front

továbbra

is

nyugodt

maradt.

A

szórványos összecsapások között a katonák élete egyhangúan zajlott, némi
változatosságot

csak

a

hátországból

ér kező

küldöttségek

fogadása

jelenthetett. A fronton lévő egységek állománya a harcok mérséklődésével
egyre gyarapodott, és lassan ismét teljesen feltöltött zászlóaljak álltak a
Monarchia tábornokai rendelkezésére.
A balkáni sikerek önbizalommal töltötték el a Monarchia hadvezetését,
amel y elhatározta, hogy térdre kényszeríti Olaszországot. A hadművelet
Conrad régóta dédelgetett álma volt, és erre a kampányra már évtizedek óta
készülődött. A csapás színhel yéül a dél -tiroli hegyvidéket jelölte ki a
vezérezredes. A támadásra a vezérkari főnök hadserege legjobb alakulatait
összpontosította; a háború fol yamán először idecsoportosította az elit tiroli
vadászzászlóalj akat, és a II. hadtest kivételével gyakorlatilag teljes Német Ausztria hadereje arra sorakozott fel, hogy elégtételt vegyen az „olasz
áruláson”, egyben 1866 után ismét vereséget mérjen az Olasz Királ yságra.
Conrad

úgy

érezte,

hogy

a

Monarchia

hadereje

képes

egyedül

is

végrehajtani a feladatot, mivel a szerb hadjáratot követően – Montenegró
megszállását,

valamint

az

Albániában

partra

tett

olasz

csapatok

visszaszorítását – már saját szakállára tudta megtenni.
1916. június elején azonban újabb próbatétel következett, amikor
Bruszilov tábornok megindította a háború történetének egyi k legnagyobb
offenzíváját: az orosz hadsereg addig soha nem látott szélességben indított
támadást a keleti front mentén.
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Arz elfeledett kudarca – a Bruszilov-offenzíva
Június 4-én – fél év szünet után − Arz hadteste újra kemény harcokba
keveredett, amikor az orosz tüzérség rövid, de megsemmisítő erejű
előkészítése

mellett

megkezdődött

a

Bruszilov -offenzíva.

Az

orosz

vezérkar a nyugati hatalmak kérésére indította el a tám adást, miután
Franciaországban kritikusra fordult a helyzet az antant számára. A verduni
vérszivatt yúban Falkenhayn diabolikus számítása lassan realizálódott, és a
francia haderőt a teljes felmorzsolódás fenyegette. A hel yzetre való
tekintettel a brit hads ereg tehermentesítő offenzívára készülődött a Somme
mentén, de az antant stratégái úgy vélték, hogy a többi hadszíntéren is
presszió alatt kell tartani a központi hatalmak erőit.
Június 4-én az orosz haderő 400 km frontvonal mentén indított
támadást. 420

általános

Ekkora

volumenű

támadásra

csak

a

nyugati

hadszíntéren került sor 1918 őszén. A cári csapatok Luck és Okna mellett
az osztrák−magyar 4. és 7. hadsereg vonalát szinte menetből áttörték,
miután a heves tüzérségi tűz szétrombolta a védők műszaki zárait, majd a
támadók kihasználva a k. u. k. erők zavarodottságát, lerohanták az első
állásokat. Az áttörésben nagy szerepet játszott az orosz lovasság, amel y –
miután a gyalogság ártalmatlanná tette a géppuskafészkeket − hatalmas
pánikot

keltett

a

menekülő

osztr ák−magyar

egységekben,

és

a

visszavonulás útját elvágva lehetővé tette, hogy a cári erők nagyszámú
hadifogl yot

ejtsenek.

A

fegyvernem

ekkor

újfent

bizonyította

létjogosultságát, és megmutatta, hogy a korabeli technikai feltételek
mellett a lovasság nélkülö zhetetlen volt egy áttörés kiaknázásához.
A József Ferdinánd főherceg parancsnoksága alatt álló 4. hadsereg
igen rövid idő alatt katasztrofális hel yzetbe került, miután számos szláv
nemzetiségű alakulat dezertált, vagy harc nélkül adta meg magát. A
hadsereg csak igen rövid ideig tudta frontját tartani, majd rendezetlenül
özönlött

a

hátország

felé.

A

7.

hadsereg

ugyan

egy

napig

heves

küzdelmekben meg tudta védeni állásait, de a támadók itt is felgöngyölték
a védők vonalait. Mind a galíciai, mind a bukovinai harctéren tovább
420

REGELE (1968): 105.
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növelte a káoszt, hogy a lövedékek becsapódása kor − a homokos talaj és a
száraz időjárás következtében − valóságos porviharok is tomboltak, amel y
elvakította a katonákat, valamint eltömítette a fegyvereket.
Arz hadteste az offenzíva kezdet én Pflanzer erőinek balszárnyán
hel yezkedett el. Jóllehet az oroszok csapásának fő iránya nem ezt a szektort
érintette, az 1915. évi tavaszi -hadjáratban múlhatatlan érdemeket szerzett
39. honvédhadosztály hamarosan válságos hel yzetbe került. Arz egyik
divízióját

gyakorlatilag

egy

hét

alatt

megsemmisítette

az

ellenség.

Szerencsésebb volt Arz másik hadosztálya − a galíciai ezredeket magában
tömörítő 12. divízió, de ők sem tudták tartani a vonalaikat, így az egész
hadtest visszavonulásba kezdett. A tábornok ké tségbeesetten próbálta
menteni a menthetőt, de a hadtest hel yzete a 7. hadsereg katasztrófája miatt
sem fordulhatott kedvezőbbre. A támadás kezdetén Arz 12. hadosztál ya
16 300 puskát és 52 lövege t, a 39. pedig 14 800 puskát és 47 löveget
számlált. Július 3 -án viszont miközben a 12. divízió 14 900 lőfegyvert
tudott csatasorba állítani, a 39 -esek állománya 3500 puskára olvadt, 421
vagyis a honvédek közel 80 % -os veszteséget szenvedtek el! A VI.
hadtesthez hasonlóan súl yos veszteségeket szenvedett Rhemen tábornok
hadteste is, Benigni hadtestét a szó legszorosabb értelmében szétverték,
míg Arz volt beosztottja, Hadfy hadosztál yai a legkisebb veszteséggel
vészelték át a támadást. 422
A Bruszilov-offenzíva azonban még nagyobb csapást mért Pflanzer
centrumára és jobbszár nyára, ahol a csapatokat szétzúzta az ellenség, így a
tábornok általános visszavonulást rendelt el. A bukovinai hadszíntéren a
frontot csak egy hónappal később a Kárpátok közvetlen előterében sikerült
stabilizálni, a Monarchia erői mintegy 80 –100 km-t hátráltak. Arz hadtestét
a német Déli Hadsereg vezénylete al á rendelték. A 7. hadsereg parancsnoka
számára az is a sors keserű fintora volt, hogy a tartomány nagyobb hányada
ismét orosz kézre került, pedig éppen Bukovina 1915 -ös visszafoglalása
biztosította Pflanzer-Baltin tábornok sikeres hadvezetői renoméját.
Mel yek voltak e katasztrófa fő okai? Bruszilov sikerében fontos
szerepet játszott, hogy a keleti fronton a harccselekmények intenzitása fél
421
422

ÖUlK: IV. Beilage 25, 5.
ZEYNEK: 248–249.
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éven keresztül igen alacsony volt, amely megviselte a csapatok morálját.
Bár létszám szempontjából erősebbek voltak a M onarchia csapatai, mint
1915 őszén, a hosszú állóháború okozta pszichológiai hatás mind a lucki,
mind

az

oknai

áttörésnél

fontos

szerepet

játszott.

A

lecsökkent

harckészségű k. u. k. egysége k között igen gyorsan pánik tört ki, mel ynek
következtében a magas abb harcértékű alakulatok is bajba kerültek. 423
Stratégiai szintű hiba volt, hogy az erők döntő zömét az első vonalban
állították fel, így az egységek nem rendelkeztek megfelelő másod -, vagy
harmadvonalakkal, továbbá az ellenlökésekhez szükséges tartalékokka l. A
front közvetlen közelébe elhel yezett katonák többsége ezen mulasztások
következtében

esett

hadifogságba.

A

katasztrófáért

Conrad

dél -tiroli

offenzívája is felelős volt, mert az olaszországi támadás végrehajtásához a
vezérezredes a legkiválóbb egységei t elvonta a keleti hadszíntérről, így az
orosz csapatokkal szemben Ausztria egyetlen német alakulatot, a II. bécsi
hadtestet hagyott. Bár a vereségben döntő szerepet játszott

számos

többnemzetiségű egység kifejezetten gyenge teljesítménye, a korábban jól
küzdő alakulatok sora szintén szégyenteljes vereséget könyvelhetett el –
mint pl. az Arz vezette 39. honvédhadosztál y.
Figyelemre

méltó,

hogy Arz

rendkívül

lakonikusan

foglalkozott

emlékirataiban a Bruszilov -offenzívával. A róla szóló életrajzi feljegyzések
is átsiklottak a júniusi napok eseményein, pedig a Bruszilov -offenzíva Arz
− keleti fronton elszenvedett − legkomolyabb kudarca volt, amel y mellett
még 1914 őszének vesszőfutása is relativizálódott.
A vereség hatása

következményeként

ismét

radikális válto zások

zajlottak le a Monarchia tábornoki körében. Felmentették az 1., a 4., és a 7.
hadsereg parancsnokát, Puhallo és József Ferdinánd tábornokok karrierje
lényegében véget ért, Pflanzer pedig csak hosszú szünet után harcolhatott
tovább a Balkánon − hadtestparancsnokként.
Arz – jóllehet az újév körüli harcokban sikerrel vívott defenzív
harcokat – képtelen volt megtenni a szükséges intézkedéseket. Szorult
hel yzetéből a szerencse mentette meg: balszárnyán a német Déli Hadsereg
csapatai voltak, amelyek nemcsak , hogy visszaverték a támadók hullámait,

423

ÖUlK IV. 465.
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hanem sikeres ellenlökésekkel támogatták a szétroncsolt 7. hadsereg harcát.
A németek támogatása is kellett ahhoz, hogy Arz csak mintegy 20 km -es
retirálásra

kényszerült,

és

a

hadtest

megmeneküljön

a

közvetlen

összeomlástól.
Ugyan a küzdelmek még le sem zárultak, Arz 22 hónapos hadtest parancsnokság után – az elszenvedett friss vereség ellenére − új kinevezést
kapott. A hírszerzési jelentések alapján ugyanis világossá vált, hogy
Románia rövidesen be fog lépni a háborúba, így a gyalogsági tábornok
hamarosan szűkebb pátriájának védelmére készülhetett. A megbízás révén
Arz

karrierje

újabb

csúcsára

érkezett,

amel y nemcsak

tompította

a

megszégyenítő vereség hatását, h anem csaknem el is törölte azt.
Jóllehet a Bruszilov -offenzíva során a Monarchia mintegy 600 ezer
embert vesztett, miközben a cári haderő szinte felmérhetetlen, 800 ezer
főre rúgó veszteségeket könyvelhetett el, 424 más hadszíntéri események
miatt is kritikusra fordult a központi hatalmak hel yzete 1916 nyarán . Az
antant jelentős ellentámadásokat indított más frontokon is: júliusban a
Somme menti ütközetben egy újabb felőrlő küzdelemben ismét védekezésre
kényszerült a német hadsereg a nyugati fronton. Augusztus 4–16. között
pedig a 6. isonzói csatában az ol aszok értek el komol y győzelmet Görz
elfoglalásával. Ezek az összehangolt támadás ok lehetetlenné tették, hogy a
központi hatalmak egyszerre mindegyik hadszíntérre eljutassák a megfelelő
erősítést, így a háború fol yamán először sikerült az antantnak erőfölényét
kihasználnia. Mindezek ellenére az immár harmadik évébe lépő háború
eredményei – Európát tekintve – továbbra is a központi hatalmak sikerét
mutatta. Németország és a Monarchia mintegy 431 000 km 2 -nyi antant
területet tudott elfoglalni, míg a szembenálló katonai tömb csa k 22 000
km 2 -t volt képes megszállni. 425
A Bruszilov-offenzíva hatására az OHL is mél yreható változásokat
kezdeményezett. Az Ober-Ost átvette a keleti hadszíntér döntő többsége
feletti irányítást, a Monarchia által felügyelt frontszakasz a bukovinai és
galíciai front egy részére korlátozódott. It t egy új hadseregcsoportot hoztak
424

SZIJJ–RAVASZ: 90.
LORENZ: 210. Ezt az arányt némileg javította az orosz fél Kaukázuson túli előrenyomulása, melynek
révén a Török Birodalom jelentékeny területeket vesztett, illetve a tengerentúli német gyarmatok döntő
részének elfoglalása.
425
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létre, amel y a k. u. k. 7. és 12. hadseregből, valamint a német Déli
Hadseregből épült fel. Látható, hogy még erre a frontszakaszra is
vezényeltek német alakulatokat. A hadseregcsopor t vezetésével Károl y
főherceg-trónörököst
trónörökös

mellé

bízták

rendelt

meg,
német

ám

a

tényleges

vezérkari

főnök,

irányítás
Hans

von

a

fiatal
Seeckt

vezérőrnagy kezében összpontosult, aki a gorlicei győzelem egyik at yja
volt.
A Bruszilov-offenzíva újfent erősen megtépázta az AOK reputációját.
Conrad rezignáltan fogadta azt a döntést, amel y a Habsburg -dinasztia
ismételt előretörését okozta a hadvezetésen belül: Károly kinevezését
„aggasztó

dolognak ”

nevezte,

és

a

kialakult

hel yzetet

Solferinóhoz

hasonlította, 426 amikor az 1859. évi hadszíntéri vereséget követően az
uralkodó vette át a főparancsnokságot és háttérbe szorította a katonai
vezetést.
A Bruszilov-offenzíva indirekt módon még mél yebb változást okozott
a Monarchia hadvezetésében, mint amil yenek az 19 16. évi leváltások
voltak.

Károl y korábbi állomáshel yéről, Dél -Tirolból,

magával hozta

Waldstätten ezredest, aki a legfontosabb vezérkari tisztje lett. Miután a VI.
hadtest is a kötelékébe tartozott, Károl y ekkor ismerkedett meg közelebbről
Arz tábornokkal. Hamarosan ez utóbbi két tiszt nélkülözhetetlenné vált
Károl y számára. 427 Így a Bruszilov -offenzíva, amel y könnyen Arz bukását
okozhatta volna, paradox módon még katalizálta is a tábornok karrierjét,
egyben megteremtette vezérkar i főnöki kinevezésének alapj ait, hiszen a 2.
AOK magva ekkor már szoros együttműködésben dolgozott. Arz ironikus
módon – a bécsi, udvari bürokrácia lassúsága miatt – éppen a Bruszilov offenzíva idején 1916. június 16-án vette át titkos tanácsosi kinevezését, 428
amel yet 1915. évi sikere i alapoztak meg számára.

426

JEŘABEK: II. 352.
RAUCHENSTEINER: 352.
428
ÖStA-HHStA F 46. Geh. Räte Nr. 3219. A címet 1916. május 19-én kapta meg. BALLA (2010): 61.
427
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A nagyszebeni hős
Miután Arz elhagyta a galíciai hadszínteret , útja a sziléziai Teschenbe,
az AOK főhadiszállására vezetett. Conrad vezérezredes itt közölte vele a
hírt: az 1. hadsereg parancsnokaként a várható román offenzívát ke ll
elhárítania.

Útban

Erdél y

felé ,

Arz

Budapesten

Tisza

István

miniszterelnökkel is egyeztetett a kialakult hel yzetről. Tisza – Conradhoz
hasonlóan – biztos volt a román hadba lépés ben, jóllehet Braţianu még
ekkor

is

hangsúl yozta

országa

semlegességét. 429

A

román

vezetés

hamarosan istenkísértéssel felérő vállalkozásba fogott : hiszen arra készült,
hogy országa határaitól egészen az Észak -tengerig és Franciaországig
húzódó hatalmas tömböt támad jon meg. A Regát diplomáciája némileg
bízhatott benne, hogy a Monarc hia megtámadása nem fog Németországgal
háborúhoz vezetni, hiszen Olaszország 1915 májusa óta harcolt úgy a
dualista állammal, hogy a Reich – 1916 augusztusáig – nem deklarált
hadiállapotot .
A

hel yzetet

súl yosbította,

hogy

Románia

hadba

lépése

révén

elméletileg fennállt a veszél y, hogy a Sarrail tábornok vezette balkáni
antant erők és a román –orosz hadsereg egyesül. Ez esetben az antant ismét
leválasztotta volna Bulgáriát és a Török B irodalmat Németországtól és
Ausztria–Magyarországtól. 430 Mivel azonban a román támadás fő iránya
Erdél y volt, tovább á a szaloniki antant erők létszáma is elégtelennek
bizonyult a macedóniai áttöréshez, ezek a félelmek végül nem igaz olódtak.
Miután világossá vált, hogy Románia az antant oldalán be fog lépni a
háborúba, a Monarchia az erdél yi védelem megszervezésére létrehozta az
osztrák–magyar 1. hadsereget. 431 Az új csoportosítás parancsnokául három
tábornok jött szóba: Friedrich von Gerok német gyalogsági tábornok,
Pflanzer-Baltin, valamint Arz. Gerok mellett szólt, hogy az 1915 -ös
tavaszi-nyári hadjáratot végigharcolva i gen jól ismerte a hadszínteret, és

429

ARZ (1924): 102. „Auf der Durchreise nach Budapest erwartet mich der ungarische Ministerpresident
Graf Tisza; auch er ist von der ehesten Ausbruche der Feindseligkeiten Rumäniens überzeugt; Bratianu habe
zwar erst kürzlich die Neutralität Rumäniens betont; er schenke dieser Versicherung aber keinen Glauben.”
430
KOCSIS: 140.
431
Az orosz hadszíntéren küzdő, régi 1. hadsereget 1916. július 25-én feloszlatták, majd augusztus 17-én
alakították újra Erdélyben. SZIJJ-RAVASZ: 263.
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élvezte az OHL feltétlen bizalmát. Pflanzer a 7. hadsereg élén bizonyult az
egyik legkiválóbb osztrák –magyar generálisnak. A választás végül Arzra
esett.

Conrad

1916.

augusztus

így

7 -én

jellemezte

a

tábornokot

Falkenhaynnak: „Teljes egyetértésben Excellenciáddal azon a nézeten
vagyok, hogy az erdélyi -román határ védelmére egy különösen friss,
tettrekész tábornokot kell a helyszínre a lehető leggyorsabban küldeni.
Ezért Őcsászári Apostoli Fölsége az Ön által ismert és becsü lt Arz
gyalogsági tábornokot bízza meg ezzel a parancsnoksággal. Utóbbi erdélyi
származású, jól ismeri a helyi viszonyokat, és már úton is van a
helyszínre.” 432
Bár

a

kezdeti

német

tervek

az

erdél yi

haderőt

a

Bulgáriában

ellentámadásra készülő Mackensen para ncsnoksága alá rendelték volna, 433
végül az OHL beleegyezett az AOK ajánlatába, így az 1. hadsereg et Károl y
főherceg 1916 nyarán létrehozott hadseregcsoportjához rendelték. Erdél y
védelmének feladata Arz számára – a személ yes kötődések miatt –
különleges

megbízatásnak

számított:

a

lokálpatrióta

szász

generális

mikroközössége segítségével most érezhette igazából a saját háborújának is
a világháborút. Arz honfiúi keblét további büszkeséggel töltötte el a
székel yek ekkori mondása, amel yet magára nézve is imperat ívuszként
fogadott el: „szászok: vegyétek át a vezetést. ” 434
Az 1. hadsereg vezérkari főnöke Josef Huber ezredes volt, akit Arz a
VI.

hadtesttől

ismét

magával

vitt.

A

hadsereg

vezérkari

osztál yát

Maximilian Randa ezredes irányította, a főhadiszállás vezetője pedig Hugo
Schäfer őrnagy volt. 435 A hadsereg megnevezés ném ileg nagyvonalú volt az
Arz

parancsnokolta egységre, hiszen augusztus végén mindössze 40

zászlóalj

állt

rendelkezésére a 670 km hosszú erdél yi

határszakasz

védelmére. 436 A Monarchia így mindössze 34 ezer katonát és 76 löveget
432

ÖStA-KA AOK 458. doboz Op. geh. Nr. 59. 1916. VIII. 7. „Ganz in Übereinstimmung mit Eurer
Excellenz bin auch ich der Ansicht, daß für die Befehlsführung an der siebenbürgisch-rumänischen Grenze
ein besonders frischer, tatkräftiger General bestimmt und ehemöglichst an Ort und Stelle entsendet werden
müsse, um sich mit seinen eventuellen Aufgaben vertraut zu machen. In diesem Sinne haben Se. k. u. k.
Apostolische Majestät über Antrag des Armeeoberkommandos bereits den auch Eurer Excellenz bekannten
und bewährten GdI. von Arz mit diesem Kommando zu betrauen geruht, der von Geburt Siebenbürger ist, die
dortigen Verhältnisse genau kennt und sich bereits auf dem Wege dahin befindet.”
433
CRAMON: 80–81.
434
KNOPP: 75. „Übernehmt ihr Sachsen die Führung.”
435
HIM-HL II. 109. 6. doboz (1. hadsereg).
436
REGELE (1968): 46.
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tudott Erdél yben állomásoztatni. 437 Nagy gondot jelentett, hogy a határon
gyakorlatilag nem álltak rendelkezésre korszerű védművek, az egyedüli
megerősített pontokat pedig bő negyven éve az 1877−78 között dúló
orosz−török

háború

idején

állították

fel,

ezek

azonban

már

csak

nyomaikban maradt ak meg.
Arz a román határt öt szakaszra osztotta, amel yeket egy-egy vegyes
összetételű

egység

védelmeze tt.

Az

első

vonalba

csendőrökből

és

vámosokból álló csekél y harcértékű erők kerültek, a tartalékot pedig egy
lovas

honvédhadosztál y

zászlóaljaknak

is,

képezte.

amel yeket

Fontos

sebt ében

szere p

jutott

állítottak

azoknak

fel

a

dél -erdél yi

bányászokból, akik egészen a román támadás napjáig fol ytatták a termelést
a

tárnákban,

és

„ lelkesedésük,

kötelességtudatuk

örömmel

érintette ”

Arzot. 438 Mivel a tábornok belát ta, hogy a határ védhetetlen, felkészült,
hogy a Maros és a Küküllő mentén állítsa meg az ellenséget. Nagy
segítséget jelentett, hogy német vasúti alakulatok kirakodó -rámpákat és
állomásokat építettek fel ebben a szektorban, amel y megalapozták a leendő
ellentámadás sikerét. 439
Arz jó kapcsolatokat alakított ki Erdély kormánybiztosával Betegh
Miklós főispánnal is. Tisza megbízásából Beteghnek kellett előkészítenie a
veszél yeztetett területek evakuálását, az anyagi javak mentését. 440 Amikor
augusztus első napjaib an a kormánybiztos először találkozott Arzcal annak
kolozsvári főhadiszállásán, a tábornok keserűen így mutatkozott be: „ Na,
én vagyok Arz hadsereg -parancsnok, akinek nincsen hadserege .” 441 A
tábornok bár sokszor éppen szerencséjének köszönhette sikereit, mé gis úgy
vált hadsereg-parancsnokká, vagyis ért el karrierjének addigi csúcsára,
hogy szinte bohózatba illő szerepbe kényszerült. A tábornok és Betegh
között jó munkakapcsolat alakult ki, hiszen „ Arz […] minden fenntartás
nélkül, a lehető legkellemesebbé te tte a vele való érintkezést ”. 442
A román csapatok augusztus 27 -én este 9 óra tájban átlépték a határt,
437

GALÁNTAI (1980): 305. E csapatok olyan leharcolt állapotban voltak, hogy galíciai bevetésük szóba sem
kerülhetett, és az AOK elsődlegesen pihentetés céljából vezényelte őket Erdélybe. FALKENHAYN: 6.
438
ARZ (1924): 104. „[…] ihre Begeisterung und Pflichtgefühl hatten mich freudig berührt.”
439
ARZ (1924): 103. „Deutsche Eisenbahntruppen erweiterten Auswaggonierungs-Stationen und bauten
Rampen, welche später den Aufmarsch der einlangenden Truppen sehr förderten.”
440
ARZ (1924): 105.
441
BETEGH: 64. „Na und ich bin der Armeekommandant Arz, aber ohne Armee.”
442
BETEGH: 79.
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majd a bécsi román nagykövet átadta a hadüzenet Bécsben, mivel országa
„arra kényszerült, hogy azok oldalára álljon, akik nemzeti egységének
megvalósítását véghez tudják vinni .” 443 Erdél y területére három – az 1., a
2., ill. a 4. hadsereg – hatolt be, miután a román vezérkari főnök Vasile
Zottu tábornok mintegy 370 ezer katonát vont össze az erdélyi támadásra.
Az erőviszonyoknak megfelelően az első napokban a küzdelem kimenetele
nem lehetett kétséges; a védők elkesere dett harcokban próbálták védeni a
szorosokat, de a túlerő pressziója meghátrálásra kényszerítette őket.
Hamarosan

az

erdél yi

menekülésbe:

1848/49

erdél yi

román

nem

szász
emléke

népes ség

és

magyar

ijesztő

lakosság

tömege i

reminiszcenciaként

számára.

A

menekültek

kezdtek

szolgált
száma

az

egyre

növekedett, és rövidesen egy ol yan exodus bontakozott ki, amel yre „ a
hadtörténelemben is alig lehet példát találni ”, 444 és amel yhez hasonló
népmozgás a Nagy Háború fol yamán csak a balkáni hadszíntéren Szerbia
meghódításakor, valamint a kaukázusi fronton történt, ahol az örmények
kitelepítése

népirtásba

torkollott.

Az

AOK

képtelen

volt

kezelni

a

hel yzetet, így a menekülés hamarosan káoszba fordult. Cramon később így
ostorozta az osztrák –magyar hadvezetést: „ A szállítóeszközök nem voltak
elegendők, a menekülők elszállítására – mindenekelőtt az AOK hibájából –
semmilyen intézkedés sem történt! Minősíthetetlen volt ez a szerv! ” 445
Arz csapatai sikeres en harcolva lassították a támadók lendületét, ezért
Tisza István elismerését fejezte ki a védők hősies magatartása miatt. Az
offenzíva azonban mégis a román vezérkar bizonytalankodása miatt haladt
igen

lassan

előre.

Ennek

eklatáns

példáját

éppen

Arz

szülőv árosa

szolgáltatta, amel yet érthetetlen módon azután sem foglalt el a támadó
hadsereg, miután a tábornok − nehéz szívvel − parancsot adott annak
kiürítésére. 446 Arz kétségbeesését tovább növelte, hogy egyáltalán nem

443

ARZ (1924): 108−109. „Rumänien sehen sich gezwungen, an die Seite derer zu treten, die ihm die
Verwirklichung seiner nationalen Einheit sichern können.”
444
ARZ (1924): 109. „Die Erinnerung an die fruchtbaren Greuel, die in den Jahren 1848/49 von den
Walachen verübt wurden, erhitze die Gemüter, eine Massenflucht, wie ihresgleichen in der Geschichte des
Krieges kaum zu finden ist, setzte in allen Teile des Landes ein.”
445
CRAMON: 81. „Die Transportmittel reichten nicht aus, für den Abschub der Flüchtenden war keine
Vorsorge getroffen – an allem war das k. u. k. Armeeoberkommando schuld! Es gab nichts, was derart wie
diese Behörde!”
446
ARZ (1924): 110−111.
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rendelkezett információval a központi hata lmak stratégiai terveiről, 447
amel yek már július közepén konkretizálódtak a román hadüzenet egyre
növekvő valószínűsége miatt. Mindezek ellenére november közepén így
nyilatkozott erről az időszakról: „ Amikor Románia hadüzenete után a
határról visszarendeltük csapatainkat, az éppen olyan tervszerűen történt,
mint a további események. Számomra a románok akciói nem hoztak
meglepetést. Nekem nem voltak nyugtalan, ideges napjaim, mert tudtam,
minek kell elkövetkeznie .” 448
Bár a legújabb szakirodalomban megjelenik az a vélemény, hogy a
román haderő eleve nem kívánt gyors előrenyomulást elérni, és nem volt
célja a londoni egyezmény által neki vindikált terület háborúban való
okkupálása, Zottu a mozgósítás utáni 39. napon Debrecenben kívánt
lenni. 449 Románia erejét végsők ig feszítve 600 000 katonát és 1300 löveget
állított ki, amel y tekintél yes friss haderőt biztosított az antant számára, és
lehetővé tette volna, hogy mél yebben benyomuljon Erdél ybe, mint azt
szeptember fol yamán tette. A védők megdöbbenve értesültek arról, hogy a
román hadsereg összes ezrede rendelkezett egy még 1914 -ben kinyomtatott
térképpel, amel y Nagy-Románia eszményi határait tartalmazta . 450
A román hadüzenetet követő harmadik héten azonban megérkeztek az
első német erősítések, és lassan a keleti front in stabil hel yzete is
kedvezőbbre fordult. Miután a galíciai és bukovinai frontot újjászervezte,
az OHL felkészült az erdél yi ellentámadás megindítására. Arz lelkesedését
az is növelte, hogy erre a hadszíntérre irányították a VI. hadtestet Ludwi g
Fabini paran csnoksága alatt. Erdél y magyar és szász lakossága nem kért a
felszabadítást

ígérő

Regát

szavából,

és

a

román

támadást

„oláh

rablótámadásként” aposztrofálták. 451

447

ARZ (1924): 107.
KH Napló (1916): XXXIII. 45. A főhadiszállás engedélyével leközölt nyilatkozat nem mentes a
propaganda pozitív és magabiztos attítűdjétől. A felszólaló Ugron Gábor, éppen azért idézte a tábornok
szavait, hogy igazolja: a menekültek nyomorú exodusa tervszerű és hibás lépések következménye volt,
amelyet el lehetett volna kerülni.
449
RAUCHENSTEINER: 415.
450
KÖSTER: 19. „In allen Feldbüchern der Angehörigen des hier kämpfenden Regiments fand man
merkwürdigerweise vorn eine Landkarte angeklebt, die das Groß-Rumänien der Zukunft, das ‚Romania
Victorata’ darstellt, das sich über Siebenbürgen in den Banat bis fast an die Theiß und nördlich bis nach
Tokaj und über die Bukovina hinaus erstreckt.”
451
Ez a szellemiség még a háború után is élénken jellemezte e két nemzetiség gondolkodását. Arz egykori
alakulatának, a 23-as zászlóaljnak korábban már idézett parancsnoka levelében gyáva és oláh rablót ír; a
448
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Miközben az erdél yi frontra megérkeztek az első érdemi erősítések, a
dobrudzsai fronton jelentős győzelmet arattak a központi hatalmak. Ezek
keretében a legfontosabb lépés az volt, hogy Mackensen vezetésével
Bulgáriában ellentámadásra készült egy 7 divízióból álló hadsereg (Dunahadsereg), amel y zömében bolgár és török egységekből, valamint a német
219. gyaloghadosztályból épült fel. Bulgária elszántságát növelte, hogy
elégtételt kívánt venni a három évvel korábbi, második Balkán -háborúban
elszenvedett vereség miatt. Szófia rev ansára jó esél yt kínált, hogy Románi a
haderejének döntő részét az erdél yi hadjáratra összpontosította, ezért
relatíve csekél y erővel védte dobrudzsai határát . A Duna Hadsereg
rendelkezésére állt az osztrák–magyar Dunaflottila is, így a dobrudzsai
támadás volt a háború első ol yan hadművelete, ahol a központi hatalmak
minden tagja j elentős erővel vett részt. Mackensen a hadjárat kezdetén
magabiztosan jegyezte fel: „ Meg fogunk birkózni

[Ferdinánd királ y]

románjaival, de a harcok új és súlyos véráld ozatokba – és időbe fognak
kerülni.” 452
A tábornagy dobrudzsai ellentámadása szeptember 2 -án kezdődött. A
román erők nem tudták tartani az 1913 -ban megszerzett dél -dobrudzsai
síkságot, ám súl yosabb csapást jelentett, hogy a bolgár erők szeptember 6 án elfoglalták Tutrakan erődjét, majd 9 -én Szilisztra is hasonló sorsra
jutott,

így a

központi

ha talmak

kijutottak

az

Al -Dunához

ebben

a

szektorban.
Arz

szerencséjére

a

németek

a

veszél yezett

Erdél y

közvetlen

védelmére is jelentős erőt küldtek. A román támadás elhárítására ide
vezényelték Erich von Falkenhayn tábornokot, akit felmentettek vezérkari
főnöki

beosztásából.

A

beérkezett

német,

valamint

osztrák−magyar

csapatok száma lehetővé tette egy új hadsereg felállítását, így Falkenhayn
új 9. hadserege lett az erdél yi ellentámadás fő ereje. A német csapatok
hel yszínre szállításában és kivagonírozásában Arz ismét bebizonyította,
hogy jól ért

a szervezéshez, munkája mérvadó fontossággal bírt a

veteránok megfogadták, hogy addig fognak évenként találkozni, amíg a román rabláncot szét nem zúzzák.
ÖStA KA NL Arz B/63 Nr. 8. 2. „Wir beschlossen einmütig, dass wir fortab alljährlich, bis wir die
Sklavenketten, die der feige und heimtückische wallachische Räuber unserem engeren Vaterland,
Siebenbürgen, auferlegte gebrochen haben werden.”
452
MACKENSEN (1938): 282. „Wir werden auch mit seinen Rumänen fertig werden, aber die Kämpfe
werden neue und schwere Blutopfer kosten und – Zeit!”
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Petrozsény, Fogaras, Szászsebes és Gyulafehérvár körzetében végrehajtott
logisztikai műveletekben. 453 A Monarchia is újabb erőket küldött Erdél y
védelmére, így szeptem ber 19-re − létszám terén − sikerült 1:2 arányt
elérni a támadók ellen, miután a központi hatalmak 115 zászlóaljával
szemben 236 román bataillon állt; tüzérség tekintetében pedig még
kedvezőbb

hel yzet

alakult

ki,

mivel

700

román

lövegre

500

német−osztrák−magyar ágyú jutott. 454
Miután az erdél yi határ védelmére még mindig igen kevés erő állt
rendelkezésre, Falkenhayn óriási jelentőséget tulajdonított Mackensen
ellentámadásának, amel ynek elterelő hadmozdulatként kellett fedezni az
erdél yi védők hátát. 455 Az AOK Arz feladatául azt szabta, hogy „ védelmezze
a 7. hadsereg Bukovinában harcoló részeinek jobbszárnyát, valamint
késleltesse, illetve akadályozza meg az ellenséges erők Kárpátokon való
átkelését Bukovinától az Al -Dunáig”. 456 A gyalogsági tábornok feladata
szinte a lehetetlennel volt egyenlő, hiszen a határ minden kilométerére
körülbelül 50 ember állt rendelkezésére, ráadásul egy évvel korábban – a
jobb védművekkel ellátott − olasz hadszíntéren is kritikus nehézségek
mellett

lehetett

−

1:5

létszámarány

mellett

−

megvédeni

a

hegyi

frontvonalat.
Az Arz által kidolgozott felvonulási terv célul tűzte ki, hogy
„csapataink egy talpalatnyi földdel se többet adjanak fel, mint amennyit
elkerülhetetlenül szükséges, de el kell kerülni, hogy megverjék őket .” 457 A
stratégiai tervezetében megjelenő Maros és Küküllő mentén kialakított
védelmi vonalra való visszavonulást a tábornok elvetette, de a kezdeti
létszámviszonyok miatt nem törekedett a hegyvonulatok és szorosok tartós
megtartására. A tábornok elrendelte szülővárosa Nagyszeb en kiürítését is,

453

ALFÖLDI: 369. „Besonders ausschlaggebend war ein von Arz entworfener Aufmarschplan für die in den
Räumen von Petrozseny, Fogaras, Mühlbach und Karlsburg anrollenden Divisionen.”
454
REGELE (1968): 46.
455
MACKENSEN (1938): 281. „[...] daß ein Schlag gegen die rumänischen Kräfte in der Dobrudscha, wenn
er schnell genug, also schon in den allnächsten Tagen geführt werden könne, von ungemeiner Bedeutung für
die Gesamtlage wäre.”
456
REGELE (1968): 48. „Schutz der rechten Flanke der in der Bukowina kämpfenden Teile der 7. Armee und
Verzögerung bzw. Verhinderung des Vordringens feindlicher Streitkräfte über die Karpaten von der
Bukowina bis zur Donau.”
457
ARZ (1924): 116. „Die eigenen Abteilungen durften nicht einen Fußbreit heimatlichen Bodens mehr
aufgeben, als unabweislich nötig war, durften aber andererseits auch nirgends geschlagen werden.”
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azonban a román fél csak lassan nyomult előre és a város elfoglalását
elmulasztotta.
Miközben az 1. hadsereg sikerrel hátráltatta a román előrenyomulást, a
hadszíntérre érkezett Falkenhayn, akire az erdél yi ellentámadás irányítását
bízták.

A

német

hadvezetés

nem

kockáztatott,

amikor

egyik

saját

generálisát jelölte ki a feladat végrehajtására: a korábbi sikerek ellenére
Arz továbbra is csak auxiliáris hadvezetőként működhetett közre egy
hadműveletben. 458 Mialatt Arz a Keleti -Kárpátok védelmét kapta feladatul,
Falkenhayn Dél-Erdélyben kezdett lendületes támadásba. Ekkora már Arz is
hat divízióval rendelkezett, 459 így feladatát nagyobb sikerrel láthatta el,
mint kora ősszel gyenge csapataival.
Szeptember 26. és 29. között a nagyszebeni, majd o któber 7. és 9.
között a brassói csatában a központi hatalmak erői – a német 9. hadsereg
vezérletével – legyőzték a román csapatokat, és hamarosan kiverték őket
Erdél y területéről is. E sikerek egyik kovácsa Arz volt, aki jól kidolgozott
védelmi tervével és d efenzív harcaival „ kiemelkedőt alkotott ”, 460 és gyér
létszámú erőivel jelentős román erőket kötött le. A gyalogsági tábornokot
ekkor tanúsított bátor magatartása miatt 1917 márciusában a Lipót Rend
Nagykeresztjével tüntették ki. A brassói csatában Arz két ha dosztáll yal
segítette Falkenhayn küzdelmét, de fő feladata ekkor is „ a 9. hadsereg
keleti irányú hadműveleteinek fedezése, valamint minél több román erő
lekötése és az ellenség keleti határon történő visszaszorítása ” volt. 461 A
gyalogsági tábornok Erdél y baj nokává, és valóságos nagyszebeni hőssé
avanzsálódott . Szülővárosában a lelkes szász közösség utcát is elnevez ett
róla 1917-ben. 462 A központi hatalmak erői 18 nap leforgása alatt 200 km rel vetették vissza az 1. és 2. román hadsereget, miközben mind a nehéz

458

Ezt a szerepet Arz nem tudta teljes egészében vállalni. Amikor Falkenhayn szeptember végén kérte, hogy
az erdélyi tábornok bocsássa rendelkezésére a parancsnoksága alatt álló 89. német divíziót, nemleges választ
kapott. A 9. hadsereg vezetője ekkor az OHL-hez fordult, és a hadvezetőség utasítására Arznak engednie
kellett. FALKENHAYN: 38.
459
ARZ (1924): 114.
460
REGELE (1968): 50.
461
ARZ (1924): 115. „[…] die 1. Armee [sollte] die Operationen Falkenhayns gegen Osten decken, und so
viel Kräfte als möglich auf sich ziehen, später den Feind über die Ostgrenze zurückzuwerfen.”
462
Wolfgang H. Rehner nagyszebeni könyvtáros, ill. Herbert Arz von Straussenburg szíves közlése alapján.
Ironikus módon az utca mai neve: Bul. Victorei, míg a két világháború közti időszakban Románia első
királynőjének, Erzsébetnek írói álnevét viselte. (Carmen Sylva királyné utca).
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hegyi terep, mind az esős és ködös időjárás sem tudta lendületüket
lefékezni. 463
Az ellentámadás sikere nyomán Arz főhadiszállását október közepén
Marosvásárhel yre helyezte át, ahol 19 -én a trónörökös-hadseregparancsnok
látogatást tett. 28 -án a tábornok vezé rkarát Székel yudvarhel yr e hel yezte át,
és ekkora további erősítések érkeztek: Arz egy német -, és két k. u. k. lovas
hadosztál yt, míg Falkenhayn négy gyalog és két lovas divíziót kapott. 464 A
Sztavka felismerte, hogy a román hadsereg önmagában arra a sorsra f og
jutni, mint szerb társa egy évvel korábban, ezért jelentős erősítést küldött
újdonsült szövetségesének. Az Arzcal szembenálló erőket november elején
cári csapatokra cserélték, akik heves támadásokat indítottak az 1. hadsereg
ellen; ennek ellenére Székel yföldet sikeresen védte meg a tábornok.
Arz későbbi pál yája szempontjából döntő fontossággal bírtak az
október-novemberi napok. Egy korabeli anekdota jól világítja meg az
uralkodó és a gyalogsági tábornok bizalmas viszonyát. Miután a központi
hatalmak visszafoglalták Törcsvárt, a város szenátusa az uralkodónak
adományozta a Német Lovagrend által felépített középkori várat. IV.
Károl y brassói látogatása alkalmával a kíséretében tartózkodó tábornokhoz
fordult, és így szólt: „ Arz, Magának adományozom a várat! ” Amennyiben a
Monarchia

győztesen

került

volna

ki

a

háborúból,

a

tábornok

vitathatatlanul az erdél yi arisztokrácia krémjében találta volna magát,
azonban az adományozás végül nem valósulhatott meg, és a vár Mária
román királ yné nyári rezidenciája lett. 465
Főhadiszállásán

egyre

gyakoribb

vendég

volt

a

trónörökös,

és

november 11-én szintén Arznál tartózkodott Károl y, amikor bejelentette,
hogy Bécsbe utazik a császár betegsége miatt. A főherceg tíz nap múlva a
birodalom új ura lett, miután I. Ferenc József novem ber 21-én meghalt.
Miközben az 1. hadsereg szüntelen, és nem jelentéktelen harcokat
fol ytatott a Keleti-Kárpátokban, Falkenhayn átverekedte magát a Szurdok -

463

FALKENHAYN: 101.
ARZ (1924): 117.
465
Herbert Arz von Straussenburg szíves közlése alapján. Az anekdota szintén a család közlése alapján az
alábbi linken is olvasható: http://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/kultur/6722-hoch-geschaetztergeneral-arthur-arz.html [2012. október 9.]
464
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szoroson és kijutott Havasalföldre. 466 A központi hatalmak sikerei ol y
kiterjedtek voltak, hogy októbe r végén Károl ynak már azt jelentették, hogy
húsz napon belül elfogy a románok lőszere, és végleg összeomlanak. 467
Bár a német támogatás rendkívül fontos volt Arz számára, mégis
rendelkezésre álló erőinek zöme a Monarchia alakulataiból tevődött össze.
Az 1. hadsereg erőinek mintegy ötödét alkotta a német fegyverzet és
legénység, de a német 9. hadsereget is 50 %-ban k. u. k. alakulatok
alkották. 468 A kudarcok hatására a román 3. hadsereg éléről leváltották
Aslan tábornokot, hel yére Avarescut nevezték ki. Mackense n szeptember
16-án nagy megelégedettséggel konstatálhatta, hogy a hadjárat eredményes,
mert

„már

hatást

gyakoroltunk

az

erdélyi

frontra

annak

tehermentesítésével, ezért találunk az elfogottak között olyan e zredhez
tartozókat, akiket a lehető leggyorsabban hoztak át ide vasúttal .” 469
Október 1-jén a románok megkíséreltek áttörést végrehajtani az Al Dunán, de támadásuk k udarcba fulladt Rjahovónál, a sikerben jelentős
szerepet játszott az osztrák –magyar Duna Flottila is, amel y áttörve az
ellenség

aknazárán

szétb ombázta

a

román

pontonhidat. 470 Mackensen

mindazonáltal elégedetlen volt az előr enyomulás mértékével, többször
találkozunk

feljegyzéseiben

tábornokok,

akiknek

csak

effajta
német

mondato kkal:

csapatokat

kell

„Szerencsések

azok

vezényelniük! ” 471 A

tábornagy úgy értékelte, hogy ezen a frontszakaszon egy német ezred is
többet ér, mint egy idegen hadosztál y. 472 Valóban, a dobrudzsai harcok
során igazi nemzetközi konfliktusról beszélh etünk, hiszen a bolgár –német–
török csapatokkal szemben az oroszok által támogatott rom ánok néztek
farkasszemet. 473

A

szorult

hel yzetben

lévő

román

hadsereg

tehermentesítésére Sarrail támadást indított október 12 -én a macedóniai
fronton, de az offenzíva hamar összeomlott. 474 Miután Mackensen október
466

ARZ (1924): 119.
SCHULDA: 419.
468
REGELE (1968): 46.
469
MACKENSEN (1938): 288. „Schon jetzt haben wir entlastend auf die Front in Siebenbürgern gewirkt,
denn unter den Gefangenen befinden sich solche von Regimentern, die eiligst von dort mit der Eisenbahn
herangeholt worden sind.”
470
JULIER: 193.
471
MACKENSEN (1938): 292. „Die glücklichen Generale, die nur deutsche Truppen zu führen haben!”
472
SCHWARZMÜLLER: 137.
473
STONE: 1717.
474
DEUTSCHLAND: 522.
467
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21-én áttörte a dobrudzsai frontot, másnap Constanţa is elesett.
Ám a központi hatalmak romániai sikersorozatának ezzel még nem
volt vége. Mackensen, miután megszilárdította a dobrudzsai frontvon alat,
legjobb erőit Havasalföld nyugati része felé vezényelte, hogy – a háború
fol yamán másodszor – átkeljen a Dunán. November 23-án sűrű köd
közepette

sikerült

a

fol yamátkelés .

A

román

védelem

teljesen

megzavarodott, amelynek másik oka von Falkenhayn előret örése volt; a
korábban Erdél yre támadó román erők is védekezésre kényszerü ltek.
Az erdél yi harcokat novemberben már erősen befol yásolt a az egyre
inkább téliessé váló időjárás. November 16 -án Arznak rendelkeznie kellett
a szükséges óvintézkedésekről: elrendelte, hogy az egységek térképezzék
fel környezetük mikroklímáját favágók, erdészek, vadászok segítségével. A
hófúvások kivédésére kátr ánypapírral bélelt deszkatáblákat készít tetett, és
megparancsolta, hogy fűthető rókal yukakat is alakítsanak ki. A védelem
erősítése érdekében további spanyollovasokat készítetett elő, hogy azok
bevethetők legyenek, ha a műszaki akadál yrendszert belepné a h ó. 475
Miközben Arz elsősorban defenzív műveleteket fol ytatott, a németek
november 30-án Mackensen parancsnoksága alá rendelték a 9. hadser eget.
Az OHL végleg döntésre kívánta vinni a hadjáratot, amikor az egyesített
erőknek meghatározta a feladatot: a román hadsereg szétverését és Bukarest
elfoglalását. 476 Ekkor a Duna Hadsereg balszárnya kritikus hel yzetbe került,
mert az addig hátráló románok az Argeşul fol yónál váratlan ellentámadás t
kezdeményeztek, 477 de a német 219. gyaloghadosztál y hősies védekez ése
lehetővé tette a román előretörés megállítását. Ezután a román hadsereg
számára nem maradt más választás, mint a visszavonulás, és Bukarestet
nyílt várossá nyilvánították .
A kiürített városba Mackensen – hadseregét megelőzve – december 6 án, 67. születésnapján mi ndössze három tiszt kíséretében vonult be, nem
kis vakmerőségről téve tanúbizonyságot. Akcióját később élete utolsó
huszárcsínyeként

értékelte. 478

A

hadműveletek

ezután

az

Al -Duna

biztosítása, valamint a román hadsereg üldözése miatt fol ytatódtak, még
475

HIM-HL II. 109. 6. doboz (1. hadsereg): 661–662.
MACKENSEN (1938): 302.
477
DEUTSCHLAND: 524.
478
LANGE: 109.
476
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karácsonykor sem szüneteltek a harcok. A román hadsereg végül a Szeret
vonalán tudta állásait biztosítani orosz támog atással, egyben elkerülve az
ország

teljes

megszállást.

Veszteségei

azonban

borzalmasak

voltak:

mintegy 150 ezer kat ona volt a véres veszteség, és közel ugyanennyien
hadifogságba

estek.

A

hadsereg

demoralizációjára

je llemző,

hogy

a

központi hatalmak 350 ezer (!) puskát, valamint több száz löveget
zsákmányoltak. A központi hatalmak veszteségét Mackensen 200 ezer főre
becsülte, 479 a németek közel 60 ezer embert veszte ttek. Németország
annyira kiemelkedőnek értékelte a balká ni állam feletti győzelmet, hogy II.
Vilmos Mackensennek a Vaskereszt Nagykeresztjét adományozta . 480 Ezt a
kitüntetést a porosz hagyomány szerint háborút eldöntő siker esetén
adományozták.
Jóllehet

a

romániai

kétségtelenül

siker

nagy

fegyvertény

volt,

Ludendorff rezignált an állapította meg: „ami a háború folytatását illeti, a
román hadsereg feletti győzelmünk ellenére gyengébbek lettünk ”. 481 A
hadjárat jelentős anyagi és emberi áldozatokkal járt, miközben csak
Havasalföld megszállása ígért gazdasági előnyöket, ezért az országrész
megszerzése után Moldva elfoglalása már nem bírt jelentőséggel. A
központi hatalmak győzelmei

ellenére

a háború elején tapasztalható

erőviszonyok lényegében nem változtak: egy 1916. október 1 -i, francia
jelentés

szerint

az

antant

6145,

ellensége

3921

zászlóaljat

tudott

felvonultatni. 482
Mindezen tényezők miatt a központi hatalmak vezetőit egyfajta apáti a
és reménytelenség szállta meg. Még a diadalt diadalra halmozó Mackensen
tábornagy

is

megfogalmazta

a

romániai

hadjárat

végén,

hogy

„a

világháború egyre durvább alakot ölt . [...] A háború vége nem látható
előre.” 483
Mindehhez rendkívül hasonlóan látta a hel yzetet Arz is, aki 1916
decemberében úgy vélte, hogy a háború sokáig fog tartani. A korábban már
479

STONE: 1724.
MACKENSEN (1938): 321.
481
DEUTSCHLAND: 525. „Trotz unseres Sieges über das rumänische Heer waren wir in der
Gesamtkriegführung schwächer geworden.”
482
REGELE (1955): 376.
483
MACKENSEN (1938): 318. „Der Weltkrieg nimmt ja überhaupt eine immer rauere Gestalt an. [...] Ein
Ende des Krieges ist nicht abzusehen.”
480
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idézett Betegh Miklós visszaemlékezésében egy érdekes epizódot örökített
meg ezzel kapcsolatban. Az erdél yi kormánybiztos december fol yamán
egyszer megkérdezte a tábornokot, hogy a román főváros bevétele volt -e az
a döntő ütközet, amelyet a békekötés követ? „ Ilyen döntő ütközetek nem is
lesznek”, felelte Arz, „mert lássa, ha én ma kapok egy vereséget, hát
visszavonulok 5−10, akár 50 kilométerre is, a tengerig nagyon sok hely van
még. E háború rettentő méreteire a régi szabályok nem alkalmazhatók.
Csak

hátulról

jöhet

eldöntheti .” 484 A

valami,

tábornok

ami

a

hel yesen

hadseregek
ismerte

fel,

és

orsz ágok

hogy

a

sorsát

hátországi

események fogják eldönteni a harc kimenetelét: két hónappal később,
amikor éppen csak elfoglalta hel yét a vezérkar élén , kitört az orosz
forradalom, amel y alapjaiban változtatta m eg a háború menetét.
A két tábornok véleményét erősítette, hogy az antant kérlelhetetlenül
utasította el a központi hatalmak békeajánlatát, amel yet Bukarest bevétele
után, 1916. december 12 -én proklamáltak. Az elsősorban morális okok
miatt 485 megfogalmazott indítvány elfogadására igen kevés esél y volt,
mégis két és félévnyi öldöklés után először fogalmazott meg valamel yik
küzdő fél komol yabb békeajánlatot.
Miközben

Havasalföldet

megszállták

a

központi

hatalmak,

Arz

csapatai a Keleti-Kárpátokban harcoltak. A h arcok intenzitása valamel yest
csökkent őszhöz képest, és a k. u. k. csapatok vezetését egyre inkább az új
uralkodó lépései kötötték le, miközben a gyalogsági tábornok december
végén komol y vitába keveredett József főherceggel, aki Károl y utódja lett
annak hadseregcsoportja élén. Ennek fő oka az volt, hogy Károl y magyar
királl yá való koronázására József főherceget nem, míg Kövesst és Arzot
meghívták. A sértett Habsburg tábornok így 1916. december 20 -án
felkészült arra, hogy beosztott generálisának 1. hadsere gét közvetlenül
irányítsa. 486 Végül azonban Arz sem vett részt a koronázáson. 487
484

BETEGH: 101.
GALÁNTAI (1974): 296. A központi hatalmak „a felelősséget az emberiség és a történelem előtt
ünnepiesen elhárítják maguktól.”
486
JÓZSEF FŐHERCEG: IV. 138. Hasonló megjegyzés XII. 23-ról: „Arz és Kövess koronáz, József főherceg
pedig veri addig az oroszt és románt és lenyeli keservét.” 147.
487
József főherceg emlékiratában tévesen állította ennek ellenkezőjét, ahogy ezt a kiadást követően – Arzcal
levelezve – maga is elismerte. ÖStA-KA NL Arz B/63 Nr. 4. „[…] meine Angabe, dass Excellenz bei der
Krönung des Königs Karl am 30. Dezember 1916 anwesend waren, nicht den Tatsachen entspricht. Ich
bedauere unendlich, dass dieser Irrtum in mein Werk ganz gegen meine Absicht hineingekommen ist.”
485
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Újévkor újabb vita robbant ki József főherceggel , aki szabályszerűen
elragadta Arz parancsnoki feladatait, és közvetlen irányítása alá vonta az 1.
hadsereget, hogy eredményeket cs ikarjon ki a hegyvidéki harcokban.
Hamarosan

azonban

maga

Károl y

interveniált

bizalmas

tábornoka

érdekében, amikor felszólította József főherceget, hogy adja vissza Arznak
hadserege irányítását. Bár a koronázási mizéria miatt sértett főherceg
válasza így h angzott: „én a legnagyobb tisztelettel, de határozottan azt
jelentettem, hogy majd akkor adom vissza, ha befejeztem azt, amit célul
kitűztem, hogy a Kárpátok keleti oldalára viszem át a harcot ,” 488 ez az
epizód bizonyította, hogy az új uralkodó különösen bíz ik Arzban.
A sikerek ellenére az 1. hadsereg ellátása nem volt zavartalan, József
főherceg 1917. január 16 -i jelentése szerint különösen a menázsira és a
lábbeli-utánpótlására érkezett sok panasz, de a vezérezredes főherceg is
elkeseredetten állapította me g, hogy volt ol yan század, amely mindössze
egy csákánnyal, és néhány hosszúnyelű lapáttal rendelkezett állásainak
kiépítésére. 489 Arz vezérkari főnöki kinevezése előtt néhány nappal pedig
egy parancs arra szólította fel a hadsereg katonáit, hogy spóroljanak a
munícióval . 490 Bár olyan mértékű dezertálások és átállások már nem
történtek, mint a korábbi években a keleti fronton, Arz csapatai is
nehézségekkel küzdöttek a nemzetiségi ellentétek miatt . Egy 1917. februári
jelentés meg is állapította, a kívánt kohézió jelentős károkat szenvedett
amiatt, hogy a nacionalista vitákat a haderő sem tudta kellőképpen
tompítani. 491
A román hadjárat Bukarest elfoglalása után nem ért még véget. Arz
diadalittasan állapíthatta meg, hogy „ a szétzúzott román hadsereg roncsai a
Szeret mögé menekültek, miközben az egész Havasalföld a szövetségesek [a
központi hatalmak] kezére került.” 492 1917. február végéig a központi
hatalmak csapatai stabilan tartották a Szeret vonalát, Arz pedig Moldvába
tört be. A kimerült és súl yosan demoralizált rom án hadsereg roncsa
488

JÓZSEF FŐHERCEG: IV. 192–193.
HIM-HL II. 109. 7. doboz (1. hadsereg): 36. „Ich [József főherceg] habe Klagen über die Menage gehört,
[…] Beschuhung ist schlecht. Ich weiß eine Kompagnie, die nur einen Krampen und kaum einige langstielige
Schaufeln besitzt! Und damit soll die Stellung bauen?”
490
HIM-HL II. 109. 7. doboz (1. hadsereg): 86.
491
HIM-HL II. 109. 7. doboz (1. hadsereg): 809.
492
ARZ (1924): 141. „Zerschmettert retteten sich die Reste der rumänischen Armee hinter den Sereth,
während die ganze Walachei in die Hände der Verbündeten gelangte.”
489
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(mintegy 105 ezer katona) Ia şi környékén gyülekezett, miközben az orosz
szövetséges

közel

40

hadosztál yt

kellett

átcsoportosítson,

hogy

megakadál yozza a moldvai front összeomlását, és biztosítsa Besszarábia
védelmét. 493 Az orosz haderőnek – a román intervenció kudarca miatt –
immár még hosszabb frontvonalat kellett tartania, és ez további divíziókat
kötött le. E tényező jelentős mértékben gyengítette az orosz hadsereg
támadóképességét.
1917 elejére a Monarchia hadereje lassan alkalmazkodott az egyre
totálisabbá váló háború követelményei hez. A súl yos veszteségekkel járó
tömegrohamok

kora

leáldozóban

volt,

és

sor

került

az

első

rohamzászlóaljak felállítására is. 1917. február 20 -án József főherceg a
következőket vetette papírra. „ Ma egy rohamzászlóalj kitűnő gyakorlatát
szemléltem meg Arz gyalogsági tábornok, hadseregparancsnok jelenlétében.
Azt akarom, hogy lássák, milyen a sikeres és aránylag kis veszteséggel járó
támadás.” 494
Mint említettük József főherceg és Arz között súl yos ellentétek
feszültek, mégis a Habsburg tábornok erdél yi kollégája vezérkari főnöki
kinevezése után készséggel ismerte el annak az 1. hadsereg élén végzett
munkáját. 495
Miközben a központi hatalmak elhárították a román támadást, és a
harcok már a Monarchia határain kívül zajlottak, Károly alapjaiban
változtatta meg a bi rodalom vezetését. Miután felmentette Frigyes főherceg
főparancsnokot , valamint az osztrák politikai élet számos vezetőjét,
hamarosan sor került a vezérkari főnök, Conrad menesztésére is . Arz 1917.
február 26-án, délelőtt 11 órakor a következő táviratot ka pta: „Excellenciád
vezérkari főnöki kinevezése kilátásban van, ezért a legfelsőbb parancs
szerint azonnal jelenjék meg Badenben .” 496

493

RAUCHENSTEINER: 416.
JÓZSEF FŐHERCEG: IV. 393.
495
JÓZSEF FŐHERCEG (1930): 456–457. „Kedves Arz! Nem volt alkalmam a búcsúzásra és arra, hogy
megköszönjem Önnek olyan gondos és dicséretre méltó munkáját, mely a siker alapját vetette meg. […]
Elsősorban azt óhajtom Nagyméltóságoddal közölni, hogy a derék 1. hadsereg – volt vezérének szellemében
nagyszerűen végrehajtott, lendületes támadással a Magyarost és a környező magaslatokat elfoglalta és
keményen kezében is tartja. Ez Nagyméltóságod nevelése!” (1917. III. 10.)
496
ÖStA-KA NL Arz B/63 Nr. 1. 22. „Euer Exzellenz sind zur sofortigen Ernennung zum Chef in Aussicht
genommen und haben über allerhöchsten Befehl ehestens in Baden einzutreffen.” A táviratot Marterer
altábornagy kiadmányozta.
494
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Miért éppen Arz?
Arz kinevezése és Conrad eltávolítása annak a fol yamatnak a szerves
része volt, amel y során IV. Károl y átala kította a Monarchia politikai és
katonai vezetését. Az ifjú uralkodó a dörzsölt és a politikai intrikákban is
jártas tábornagy leváltása után az addig háttérben maradó, a parancsokhoz
hű, ugyanakkor a politikailag tapasztalatlan Arzot választotta vezérkari
főnökké. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy miért éppen Arzra esett
Károl y választása? A kérdés megválaszolásának első lépése, hogy feltá rjuk
Conrad leváltásának okait.
A

tábornagy

fol yamatához

menesztésének

kötődött.

Conrad

legfőbb
leváltása

oka
idején

a

háború
az

általános

Osztrák –Magyar

Monarchia a többi európai nagyhatalomhoz hasonlóan már negyedik éve
állt

háborúban,

és

a

konfliktus

egyre

súl yosbodó

következményei

mindinkább meggyőzték Károl yt a békekötés szükségességéről. Ennek
morális hátterét a borzalmas és szinte felmérhetetlen anyagi, emberi és
morális veszteségekkel járó küzdelem adta, hiszen a csatamezőkön csaknem
egy teljes generáció színe -virága lelte halálát. A háború kirobbanásakor
hisztérikus lázként kitörő nacionalista érzelmek hel yét ekko r már a
fásultság és depresszió vette át. A vérontás kezdetén – Conrad vezetése
idején – a Monarchia még Németország többé -kevésbé egyenrangú partnere
lehetett, de ’17 februárjára ez a helyzet gyökeresen megváltozott. A
dualista állam hel yzete alapvetően m egingott, és fokozatosan Németország
vontatmánya lett. Mire Arz átvette új tisztségét az immár IV. Károl y
főparancsnokságával működő 2. AOK egy megtizedelt és meggyengült
hadsereg irányítását láthatta el.
A Monarchia – amely 1914 nyarán még szinte egyedül viselte az orosz
offenzíva súl yát – a kezdeti felmérhetetlen veszteségek ellenére elvesztette
Galícia döntő részét, sőt a Magyar Királ yság is közvetlen veszél ybe került.
Ebből a szorult hel yzetből már csak jelentős német támogatással volt kiút,
és szégyenszemre a kis Szerbia pacifikálása is II. Vilmos segítségével
valósulhatott meg. A dualista állam 1916 kritikus nyarát – a Bruszilov offenzíva és Románia hadba lépésének idejét – is csak Németország
segítségével vészelte át.
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Mindezen tényekből az a keserű ta nulság következett, amelyet már a
háború idején felismertek a Hofburgban, hogy a Monarchia pozíciói német
győzelem esetén is jelentősen gyengültek volna az európai koncertben, és
nagyhatalmi státusa ekkor szintén megkérdőjeleződött volna. A dualista
állam katonai potenciálja pedig 1917 elejére gyakorlatilag csak árnyéka
volt a háború előttinek. 497 Minthogy azonban az ellenség is jelentős
veszteségeket könyvelhetett el, mi több négy ellenséges főváros (Brüsszel,
Belgrád, Cetinje, Bukarest) is a központi hatalm ak kezére került, és a
hadműveleti zónák is antant területekre húzódtak, Janus arcúvá vált a
kettős monarchia helyzete is.
Elképzelései

megvalósítása

érdekében

IV.

Károl y

a

birodalom

vezetésének nagymértékű átalakításába fogott, és ebben a fol yamatban a
veterán tábornagynak egyszerűen nem maradhatott tere , jóllehet Conrad
széke már többször megingott a háború során. Míg 1914-ben főleg a
harctéri kudarcok, a győzelmes 1915 -ös esztendőben Falkenhaynnal való
vitája okozhatták volna bukását, mindezek ellenére h el yén maradhatott.
1916 vészterhes nyara azonban ismét felvetette az akkori vezérezredes
leváltásának szükségességét. Ez év szeptemberében maga az agg Ferenc
József kérte ki Károly véleményét ez ügyben. A főherceg úgy vélte, hogy
Conradot mindenképpen meg kell hagyni vezérkari főnöki beosztásában,
mert a németek által is elismert hadvezéri tekintél yére szüksége van a
hadseregnek. Javasolta azonban, hogy Frigyes főherceget , a hadsereg
parancsnokát váltsák le, és Jenő főherceget nevezzék ki a hel yére. 498
Válasz ában Károl y egyben szám ba vette Conrad lehetséges utód ait is.
Első hel yen Krauss altábornagy hel yzetét vizsgálta meg: akit igen
tehetséges,

de

nem

népszerű,

és

a

politikába

szívesen

belefol yó

tábornokként jellemzett. Második jelöltje Arz volt, akiről így v élekedett
„Nagyon jártas, de nem áll azon az operatív szinten, mint Conrad .” 499
Végül Csicserics Miksa altábornagyot vette számba: akinél leginkább az
497

Annak ellenére is igaz ez az állítás, hogy a többi hadviselő félhez hasonlóan markánsan több géppuska,
gránát stb. jutott egy ezredre, mint 1914-ben.
498
LORENZ: 216. „Der Thronfolger schlägt vor, Conrad wegen seiner auch von den Deutschen anerkannten
großen militärischen Autorität vorläufig zu belassen, doch Erzherzog Friedrich durch den Erzherzog Eugen
zu ersetzen.”
499
LORENZ: 216. „Ein weiterer Kandidat wäre General v. Arz, der sehr gewandt, aber nicht auf gleicher
operativen Höhe wie Conrad sei.”
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orosz viszonyok alapos ismeretét emelte ki, továbbá fontos erényének
tartotta, hogy a generális élesen krit izálta a korábbi tömegrohamokra épülő
offenzív

stratégiát. 500 Mindent

egybevetve

Károl y

ekkor

Csicsericset

javasolta Conrad utódjának annak leváltása esetén, de a legalkalmasabbnak
az akkori vezérkari főnököt látta a feladat ellátására, így egyértelműen
leváltása ellen foglalt állást. 501 Ugyanakkor Károl y azt is elismerte, hogy a
tehetséges, de szókimondó Conraddal sokszor nehéz tárgyalni, mégis
lehetségesnek tekintette

az

eredményes együttműködés t, és

az

AOK

megújulását Jenő főherceg vezetésével. 502
Miben is rejlett Conrad ereje és nélkülözhetetlensége? 1916 végére a
tábornok már összesen több mint tíz évig volt a vezérkar vezetője, és
karaktere következtében egyre nagyobb befol yást gyakorolt nem pusztán a
hadsereg, hanem a Monarchia politikai ügyeire is. Még első vezérkari
főnöksége idején, 1911-ben ki tudta harcolni, hogy személ yesen jelen
lehessen a közös minisztertanács ülés ein, 503 és mint az uralkodó legfőbb
katonai tanácsadója már a háború előtt is jelentős szerepet töltött be a
Monarchia politikai szférájában. 504 1914 nyara után ez a szerep tovább
növekedett, és a harctéri kudarcok ellenére is megmaradhatott posztján.
Leváltása esetén avval is számolni kellett, hogy utódja nem fog rendelkezni
azzal a stratégiai összképpel, amel y messze túlmutatott a hadsereg ügyein,
és a politik a szinte teljes vertikumát lefedte. 505 Ferenc József halála
azonban rövid idő alatt új hel yzetet teremtett.
500

LORENZ: 216. „Dann sei FML. von Csicserics zu nennen, der mit den russischen Verhältnissen sehr
vertraut, wegen seiner Kritik am ‚alleinseligmachenden Angriff’ nicht beliebt, sich als Divisions- und
Korpskommandant sehr bewährt habe.” Csicserics katonai attaséként a Monarchia elsőszámú megfigyelője
volt az orosz–japán háború idején.
501
LORENZ: 216–217. „Zusammenfassend meint Karl, von der drei Kandidaten Csicserics als den besten
vorzuziehen, geistig aber überrage Conrad doch alle. Von grundsätzlicher Bedeutung können folgende Sätze
des Memorandums gelten.”
502
LORENZ: 217.
503
ZEINAR: 546.
504
ZEINAR: 575. „Der Einfluss des Generalstabes erstreckte sich in der Zeit, als General Conrad noch Chef
gewesen war, also von 1914 bis Anfang 1917, nicht nur auf die Führung der Operationen und die Regelung
aller wichtigen Personalfragen, sondern auch auf die Mitwirkung an der Außen- und Innenpolitik.”
505
Ez a kontraszt már Conrad első leváltásakor is élesen látszott: utódja Blasius Schemua altábornagy
esetében, de Arz működése alatt is megfigyelhető volt. E két tábornok az apolitikus tiszti attitűdöt jelenítette
meg, és beosztásukkal kizárólag a katonai szféra irányítására és befolyásolására törekedtek.
RAUCHENSTEINER: 60. „Bei einem Wechsel auf dem Posten des Chefs des Generalstabes für die gesamte
bewaffnete Macht Österreich-Ungarns hätte es sich nur ergeben können, daß ein Mann nachgefolgt wäre,
der noch viel weniger als sicherlich nur Teilaspekte, doch sein Amtskollege Blasius Schemua, aber auch
Conrads Nachfolger ab 1917, General Arz von Straußenburg, verkörperten den zutiefst apolitischen
Offiziertypus.”
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Conrad beágyazottságát elősegítette az is, hogy a német szövetséges
alapvetően elégedett volt tevékenységével. Jóllehet a tábornok többször
keveredett heves vitába az OHL -lel, markáns sz emél yisége révén szinte
egyedül meg tudta jeleníteni az AOK -t Berlinben, és sok tekintetben
megítélése
németek

felülmúlta
számára

ifjabb

pedig

Moltke,

Ausztria

ill.

Falkenhayn

legkiválóbb

reputációját:

katonai

a

hagyományát

jelenítette meg. 506
Mégis a két vezérkar vitáinak egyik fő gyúanyagát az biztosította,
hogy Conrad igen rossz viszonyt ápolt Falkenhaynnal: különösen az 1915.
évi szerb hadjárat, valamint a Monarchia dél -tiroli offenzívája terhelte
nemcsak a két tábornok , hanem a két ország viszonyát is. A központi
hatalmak akkori két vezérkari főnöke jellem - és temperamentumbéli
eltéréséből fakadó áthidalhatatlan ellenétek – amel yek teljes szakítást
eredményeztek 1916 -ban kettejük között – igen problémás tényező volt a
közös hadvezetés számára. 507 Vitájuk lényege abban állt, hogy míg Conrad
végig a keleti front prioritása mellett kardoskodott, addig Falkenhayn itt
csak a hel yzet stabilizálására törekedett, és a háborút nyugaton kívánta
megnyerni.
Miután 1916 augusztusának végén leváltották Falkenhaynt, Conrad az
osztrák–magyar vezérkari főnöki -cseréig 6 hónapot dolgozott együtt a 3.
OHL-lel, vagyis Hindenburggal, és bár ekkor már nem robbantak ki akkora
viták, mint a korábbi hónapokban, az osztrák tábornagy egyre nehezebben
viselte

azt,

hogy

a

Monarchia

mind

j obban

alárendelődött

német

szövetségesének.
Conrad 1916 nyara óta érezte, hogy inog a széke, azonban jól tudta:
leváltani nem nehéz őt, ugyanakkor a megfelelő utódot kiválasztani igen.
Egyik adjutánsa, Kundmann ezredes szerint a lehetséges utódokat számba
véve,

így nyilatkozott:

„ Gondoljunk

csak

az

utódra!

Arz?

Krauss?

Tersztyánszky? Mindegyik a maga módján valamennyire értékes, de egyik

506

LORENZ: 316.
ARZ (1935): 57. „Am schmerzlichsten jedoch waren für die gemeinsame Kriegführung die aus der so
verschiedenen Wesensart und den verschiedenen Temperamenten quellenden, unüberbrückbaren Gegensätze
zwischen den beiden Chef des Generalstäbe der Mittelmächte, die im Jahre 1916 den vollen Bruch zwischen
ihnen brachten.”
507
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sem nagyobb!” 508 Reputációját és tekintél yét az is bizonyította, hogy Károl y
trónörökösként egyszerűen a „Főnökként” titulá lta, 509 és némi félelemmel
teli vegyes tisztelettel szemlélte a tábornok tevékenységét.
Paradox módon végül a tábornagy bukását nem a harctéri kudarcok ,
hanem sokkal inkább az udvari intrikák okozták. Szerencsétlenségére
különösen rossz viszonyban volt az i fjú császárnéval, aki még trónörökös feleségként

nyíltan

bírálta

Conrad

második

házasságát.

A

korábban

megözvegyült tábornok ugyanis egy elvált asszonyt vett feleségül, és ez a
lépése persona non gratá vá tette a mereven katolikus császárné számára.
Bár Conrad második felesége is olasz származású volt, a veterán tábornagy
a hadsereg azon tagjaihoz tartozott, akik gyanakvással figyelték a Bourbon Pármai dinasztiából származó Zita tevékenységét. A császárné két fivére a
belga hadseregben szolgált, és 1918 tava szán némileg igazolódott is Conrad
félelme, mert ekkor derült ki, hogy sógorai révén Károl y kapcsolatba lépett
a francia kormánnyal (Sixtus -affér).
1917 márciusában a német fél – elsősorban Cramon meglátásainak és
véleményének köszönhetően – meg volt róla győződve, hogy Conrad a bécsi
klerikális körök befol yása miatt vesztette el beosztását. 510 Ezt az ítéletet
azonban szinte azonnal cáfolta az evangélik us Arz kinevezése, majd Kövess
és Boroević tábornaggyá való előléptetése, végül a református Horthy
kinevezése. 511

flotta-főparancsnoki

Az

is

tény

azonban,

hogy

von

Hötzendorf antiklerikális beállítottsága, házassági ügyének komplexitása,
valamint

nyíltan

bizonyultak

az

vállalt
új

szociáldarwinista

császár

környezetében,

nézetei
így

e

szalonképtelenek
tényezők

szintén

felgyorsították bukását.
Conrad számára az is kedvezőtlen fejlemény volt, hogy az új uralkodó
jó viszonyt ápolt néhai nagybát yjával, Ferenc Fer dinánddal, és sok
szempontból az ő politikai elképzelései mentén kívánta vezetni birodalmát.
A meggyilkolt trónörökös és Conrad viszonya legendásan rossz volt, így
sejthető

volt,

hogy

Károl y

nem

éppen

508

a

legjobb

prekoncepciókkal

JEŘABEK: II. 509. „Man denke nur an die Nachfolger! Arz? Krauß? oder gar Tersztyánszky? Jeder in
seiner Art etwas wert; keiner ein größerer!”
509
FEIGL (1987): 51.
510
REGELE (1955): 95.
511
REGELE (1955): 96. Érdekes tény ugyanakkor, hogy a Monarchia 25 vezérezredese közül csak 3 nem
katolikus tábornok volt: Arz (evangélikus), Puhallo (görögkeleti), Hazai (izraelita). LUDWIGSTORFF: 255.
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rendelkezik a tábornagyról. Az ifjú császárról az a hír járta, hogy
képzettsége hagy bizonyos kívánni valót maga után. Jellemző módon a
vezérkari főnök ezt a vádat és problémát is Ferenc Ferdinánd személ yére
vezette

vissza,

amikor

bizalmas

körben

így

nyilatkozott

1914

augusztusában: „Károly egyáltalán nem tanult semmit, még csak helyesen
sem tud írni. Nagybátyja szándékosan el akarta butítani .” 512 Conrad
pozícióját tovább rontotta 1916. november vége, amikor az ifjú császár
átvette a főparancsnokságot. Az uralkodó ezen lépése állandó ko nfliktusforrást jelentett a vezérkari főnökkel, mert Conrad továbbra is gyakran
vitatkozott a császárral, nem egyszer szinte tanítva és kioktatva a fiatal
monarchát, és amikor szóba került, hogy le fogják váltani , a tábornok
mosol yogva ismételgette: „ Úgy van az, ha egy család lánya önálló
háztartást alapít, hogy nem szívesen viszi magával a szülői házból
nevelőit! ” 513 Mindezek után nem meglepő, hogy a tábornagy leváltásának
egyik okát éppen a „ kertelés nélküli kommunikációra ” vezette vissza,
amell yel ellenvé leményét gyakran megfogalmazta. 514
Conrad leváltása azonban nem jelentette azt, hogy Károl y nem
becsülte a tábornagy érdemeit. Leváltásakor, 1917. március 1 -én Károl y így
foglalta össze Conrad háborús sikereit: „Ön a háború első szakaszában a
hadsereg-főparancsnok tanácsadójaként ellenségeink hatalmas túlerejét
gyengeségeik

világos

kezdeményezőkészséggel

felismerésével

és

kiegyenlítette.

Az

soha
Ön

el

világos

nem

lankadó

ítélőképessége

mindig kivezető utat talált a legnehezebb helyzetekből. A háború további
folyamán hű szövetségeinkkel való céltudatos együttműködésben , Ön mindig
képes volt a döntő helyen és a megfelelő időpontban a szükséges erőket
bevetni, hogy minden hadszíntéren megteremtse a győzelmes hadműveletek
alapját, és hogy meghiúsítsa a hitszegő, ú j ellenségek (Olaszország és
Románia) terveit . […] Ön nekem is önzetlen és odaadó tanácsadóm volt .” 515
512

KOCSIS: 151. Joseph Redlich megjegyzése alapján.
CRAMON: 172. „Conrad sagte später, wenn er auf seine Enthebung vom Posten eines Generalstabschefs
zu sprechen kam, wiederholt lächelnd, er begreife eigentlich ganz gut, daß ihn der Kaiser nicht länger an
seiner Seite haben wollte. »Es ist das so, wie wenn die Tochter einer Familie sich selbst einen Hausstand
gründet; dann nimmt sie auch nicht gern die Gouvernante aus dem Elternhaus mit«!”
514
ARZ (1935): 74. „Neben anderen Einflüssen dürfte dabei auch die rückhaltlose Form, in der ich [Conrad]
gegenteilige Ansichten zum Ausdruck zu bringen pflegte, mitgesprochen haben.“
515
LORENZ: 315. „In den ersten Phasen dieses Krieges haben Sie als Berater des Armeeoberkommandanten
die gewaltige Überlegenheit unserer Feinde durch klare Erkenntnis ihrer Schwächen und durch nie
513
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Mikor leváltásáról értesítette, Conrad már nem lepődött meg, hiszen
hosszú hetek előjelei előzték meg Károly döntését. 516 Amikor az uralkodó
átvette a főpar ancsnokságot, Conradot tábornaggyá léptette elő, amel y
lépést még a bizalom egyértelmű jeleként azonosított a generális. A
következő

hetek

azonban

bizonyították

ennek

a

felállásnak

a

tarthatatlanságát. Mindemellett Károl y igyekezett békében megválni a
tábornagytól, felmentésekor nyomban felkérte, hogy Tirolban vezessen egy
hadseregcsoportot. Conrad elcsigázottságát és csalódottságát mutatta, hogy
már az sem motiválta különösebben, hogy az általa ol y gyűlölt olaszok
ellen harcolhatott tovább, és inkább a nyu gdíjazását kérte. Károl y ekkor a
saját uniformisáról levett Katonai Mária Terézia Rend Nagykeresztjét tűzte
Conrad zubbonyára, 517 ezzel jelezve mennyire számít további munkájára.
Bár ez csak a háború után bizonyosodott be, Franz Conrad von Hötzendorf
volt az I. világháború azon tábornoka, aki a legtovább töltött be vezérkari
főnöki beosztást . 518 Ez a tény önmagában igazolja, hogy a tábornagy
egyszerűen elhasználódott a hosszúra nyúlt konfliktus során. Ezek a tények
jelzik leginkább, hogy az ifjú uralkodó igenis értékelte és becsülte a
korábbi vezérkari főnök munkáját.
Conrad öröksége Arzot is igen nyomasztotta új hivatala átvételekor.
1921-ben a vezérezredes így vélekedett erről: „ Conrad utódjaként egy
nehéz órában megpróbáltam a lehető legjobban felmérni, hogy a tábornagy
mit tett a mulasztások pótlásáért; az általa lerakott alapon kellett
továbbépítkeznem.

Abban,

hogy

a

küzdelem

lezárásakor

minden

hadszíntéren ellenséges földön álltunk, […] mind Conrad vezetése, mind
erlahmende Initiative wettgemacht. Ihr abgeklärtes Urteil fand den sicheren Ausweg aus schwierigsten
Lagen. Im weiteren Verlauf des Krieges wußten Sie in zielbewußter Zusammenarbeit mit unseren treuen
Verbündeten am entscheidenden Orte, zur richtigen Zeit die notwendige Kräfte einzusetzen, auf allen
Kriegsschauplätzen die Grundlagen siegreicher Operationen zu schaffen und die Pläne neu erstandener
treubrüchiger Gegner Italien und Rumänien zum Scheitern zu bringen. […] Auch Mir waren Sie stets ein
selbstloser, hingebungsvoller Berater.”
516
PEBALL: 88. „Noch einmal übte der Kaiser durch meine Ernennung zum Feldmarschall einen Akt des
Vertrauens aus. Dann aber merkte ich bald, daß ich dieses verloren hatte, bis es zu meiner Enthebung von
der Stelle des Chefs des Generalstabes kam. Mir kam sie nicht überraschend.”
517
SONDHAUS: 211. E teátrális aktus – bár a Katonai Mária Terézia Rend Nagykeresztje a dualista állam
legmagasabb katonai kitüntetése volt – különösebben nem vigasztalhatta a megkeseredett tábornokot, aki már
1917 januárjában rezignáltan azt írta feleségének, hogy „ha még több keresztet kapok, akkor már temetőként
fogok kinézni.” SONDHAUS: 208.
518
REGELE (1955): 488. Conrad 31 hónapos működést tudhatott maga mögött, a caporettói szégyenbe
belebukó Cadorna 30-, Joffre 28 ½-, míg Hindenburg 27 hónapot töltött el ebben a beosztásban a háború
idején.

133

páratlan szervezőkészsége is döntő szereppel bírt. Mint hivatali utódja,
magától értetődő kötelességem, hogy tevékenységének mindkét eleméért
különösen hálás szívvel gondoljak vissza .” 519
Végül némi gondolkodási idő után a tábornagy elfogadta Károl y
felkérését, és átvette a tiroli hadseregcsoport irán yítását. Döntésében
fontos szerepet játszott, hogy igen szerette Ausztria hegyvidéki területeit,
különösen jó emléket őrzött innsbrucki szolgálati éveiből. Bár úgy vélte,
hogy másodlagos

szerepet

kapott

és

mellékvágányra

került,

további

motivációt jelentet t számára: Olaszország ellen harcolhatott. 520 Conradot
1918 júliusában hadseregcsoporti tisztségéből is felmentették, de ekkor a
grófi címmel vigasztalódhatott. 521
Conrad leváltásának és utódj a keresésének körülményei rávilágítottak
arra, hogy a Monarchia tábo rnoki köre igencsak elhasználódott a háború
alatt. 1914-ben még több, markáns utódjelölt is kínálkozott, a két
legjelentősebb Tersztyánszky lovassági tábornok és Potiorek táborszernagy
volt. Utóbbi már 1914 végén bukott ember volt, és bár ekkor még néhány
hónapig hadseregparancsnokként működött, Terszt yánszky reputációja is
nagy mértékben erodálódott. A katonailag tehetséges Kraussról sokan
nagyon

rossz

véleménnyel

voltak.

A

háború

elején

harcba

induló

hadseregparancsnokok közül már csak Böhm -Ermolli vezérezredes volt
talpon, a többieket leváltották. 522

519

REGELE (1968): 54. „Als Conrad Nachfolger in schwerer Stunde vermag ich am besten zu ermessen, was
der Feldmarschall gerade im Nachholen von Versäumnissen geleistet hat; ich mußte auf dem von ihm
geschaffenen Fundament weiterbauen. Wenn wir am Schluß des Ringens auf allen Kriegsschauplätzen auf
feindlichem Boden standen […] so hatten daran ebenso Conrads Führung wie seine unvergleichliche
Organisationsarbeit entscheidenden Anteil. Meine selbstverständliche Pflicht als Amstnachfolger ist es,
beiden seiner Tatigkeit besonders dankbaren Herzens zu gedenken.”
520
PEBALL: 249. „Nicht unerwähnt darf ich lassen, dass auch meine große Liebe zum Hochgebirge dazu
beitrug, mir den Schritt nach Tirol zu ebnen. Und so tat ich ihn schließlich unbekümmert darum, was er mir
bringen würde, aber voll bewusst, dass ich nun in eine sekundäre Rolle verwiesen, auf ein Nebengeleise
gestellt wurde.ˮ
521
ZEINAR: 591.
522
RAUCHENSTEINER: 431. „In diesem Augenblick sah man auch überdeutlich, wie sehr sich die hohe
Generalität Österreich-Ungarns in diesem Krieg verbraucht hatte. 1914 gab es noch Spekulationen, wer
Nachfolger Conrads werden könnte und ihn womöglich an Intellekt und Genie überträfe. Potiorek und
Tersztyánszky waren vor allem genannt worden. Wo waren sie mittlerweile? Krauß? – unbeliebt und ein
gelehriger Pudel, wie ihn Boroević genannt hatte. Von den Armeekommandanten des Kriegsbeginns hatte
sich nur Böhm-Ermolli halten können; Frank, Dankl, Auffenberg, Erzherzog Joseph Ferdinand waren
abgelöst, andere wie Pflanzer-Baltin, dort hinversetzt worden, wo sie mit der Deutschen Obersten
Heeresleitung nicht allzu viel in Berührung kommen konnten. Eventuell wäre noch Feldmarschalleutnant
Maximilian Csicserics in Frage gekommen, doch der war Ungar, und der Generalstabschef sollte ein
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Conrad lehetséges utódainál 1916 szeptemberéhez képest érdemi
változás nem történt, egyedül Kraliček altábornagy – a IX. hadtest vezetője
− került szóba, akinek azonban reprezentációs készségét nem értékelték
elegendőnek

a

feladathoz. 523

Érdemes

megfigyelnünk,

hogy

Károl y

elsősorban a hadtestparancsnokok között kereste Conrad utódját, miközben
a többi hadviselő fél magasabb rangú, és nagyobb tapasztalattal bíró
tábornokokat alkalmazott vezérkari főnökként.
IV. Károl y választásában komol y szerepet játszott, hogy felismerte
Arzban

a

tárgyalási

katonadiplomatát,
technikája

igen

akinek
fontosnak

kezdeményezőkészsége
tűnt

a

mind

és

inkább

kiváló
növekvő

németországi dominancia kezelésében. Az életvidám és közvetlen tábo rnok
karizmája egyben a megújított hadvezetés jelképévé is vált . 524 Az uralkodó
valószínűleg azzal is számot vetett, hogy a k. u. k. tábornoki körben az
egyik

legszorosabb

kollégáival:

mint

együttműködést
láttuk

1915

éppen

tavaszától

Arz

alakította

egészen

ki

német

vezérkari

főnöki

kinevezéséig többször közvetlen német alárendeltségben, vagy közeli
kötelékben harcolt együtt II. Vilmos csapataival, miközben személ yesen is
jó kapcsolatot ápolt az igen befol yásos Mackensen tábornaggyal és
Falkenhayn gyalogsági t ábornokkal. 525 Ludendorff szerint Arz „ a Német
Birodalom és hadsereg meggyőződéses barátja ” 526 volt, és megítélésének
ezen aspektusa már többször is napvilágra került – a Monarchián belül is.
Károl y, aki trónra lépésekor célul tűzte ki a mihamarabbi békekötést ,
katonai vonalon paradox módon tovább erősítette a német befol yást, hiszen
Conrad – bár szintén a kettős szövetség elkötelezett híve volt – óvakodott
az erősebb koalíciós társ túlzott befolyásától, és minden erejével azon
igyekezett,

hogy

megőrizze

a

Mona rchia

mozgásterét.

Károl y

Arz

kinevezésével egyszerre gyakorolt gesztust német szövetségese irányában,

Deutschösterreicher werden. Folglich blieben nur ganz wenige übrig. An Arz hatten vielleicht die wenigsten
gedacht.“
523
REGELE (1968): 54.
524
ARMINIUS: 130. „Gesellig und lebensfroh, ist er ein angenehmer Kamerad, ein Sinnbild der verjüngten
Führung des Staates.”
525
Falkenhayn lelkes tisztelője volt Arz katonai teljesítményének. Az erdélyi tábornok így azon kevés k. u. k.
generális közé tartozott, akiről a németek jó véleménnyel voltak. ALFÖLDI: 55. „Arz wurde auch von den
Deutschen hochgeschätzt, was man nur von wenigen hohen Offizieren der öst.–ung. Wehrmacht sagen kann.
Ein begeisterter Verehrer von Arzs soldatischen Eigenschaften war General von Falkenhayn.”
526
LUDENDORFF: 257. „Er war ein überzeugter Freund des Deutschen Reiches und der deutschen Armee.”
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és növelte meg saját mozgásterét a béke megkötésének érdekében.
A második AOK dependens hel yzete azonb an már felállásakor ismert
volt;

Zeynek

vezérkari

ezredes

így

összegezte

az

osztrák –magyar

főparancsnokság lehetőségeit : „A második AOK olyan függésben találta
magát a Német Legfelsőbb Hadvezetéstől, hogy már nem volt teljesen
szabad döntéseiben. Emiatt fatalista vonulat került a legfelsőbb vezetésbe,
amely leggyakrabban frivolitásként jelentkezett és rombolta az AOK
tekintélyét.” 527 Károl y szándékainak megfelelően „ Conrad idejével szemben
a hadvezetés súlypontja gyakorlatilag elkerült az AOK -tól, amely az
uralkodói vonatra, a császári házba, valamint Laxenburgba te lepített
valódi hadsereg-irányítás munkabizottsága lett ”. 528
Károl y abban is bízott, hogy az új vezérkari főnök jobban fogja
kímélni az emberi erőforrás -állományt, mint azt elődje tette. Conrad tervei
végrehajtása során az ‚emberanyag’ pusztulása másodlagos

szempont

maradt, és az offenzív szemléletet a kijózanító első hónapok után is
megőrizte a bukott tábornagy. 529 Korábban már láthattuk, hogy bár Arz nem
ol yan brutális könyörtelenséggel hajszolta egységeit, mint azt számos
tábornoktársa tette, 530 a veszteségek minimalizálása nála sem volt soha a
legfontosabb szempont: a kulcsfontosságú ütközetekben és hel yzetekben
nem kímélte túlzottan katonái életét, és így csapatai még a győzelmek
idején is igen komoly vérveszteséget könyvelhettek el. Ezzel együtt Arz 30

527

RAUCHENSTEINER: 432. „Das »zweite« Armeeoberkommando befand sich, wie dann der Chef der
Quartiermeisterabteilung, Oberst von Zeynek, schrieb, in einer solchen Abhängigkeit von der Deutschen
Obersten Heeresleitung, dass es nicht mehr ganz frei in seinen Entschlüssen war. Es kam dadurch ein
fatalistischer Zug in die oberste Führung, der öfters als Frivolität gedeutet wurde und dem Ansehen des AOK
schadete.”
528
GLAISE-HORSTENAU (1980): 400. „Damit verlagerte sich – im Gegensatz zu Ära Conrad der
Schwerpunkt der Kriegsführung eigentlich außerhalb des AOK, das nun mehr ein […] Arbeitsstab der in den
Hofzug, ins Kaiserhaus, und nach Laxenburg verlegten eigentlichen Heeresleitung war.”
529
Egy interjúban Habsburg Ottó is megemlítette ezt a szempontot, hozzátéve, hogy az antant hadseregek
vezetői hasonló szemlélettel bírtak, és pl. Franciaország 1940. évi vereségét is abból vezette le, hogy a Nagy
Háború idején az ország tábornokai pazarlóan használták fel a hadsereg emberállományát, így a következő
konfliktusra nem maradt, aki megvédje az országot. DEMMERLE: 279. „Dennoch war er [Conrad] auch
jener, die sich nicht damit beschäftigt haben, wie man die Verluste begrenzen könnte. Er hat einfach die
Leute verheizt bei den Angriffen. […] Aber auf der anderen Seite, bei den Kriegsgegnern, war doch das
Gleiche gewesen, bei den Russen bei der Brussilow-Offensive oder bei den Franzosen. Die haben auch
immer ihre Leute verheizt. Man hat erst im Jahre 1940 entdeckt, was da verheizt worden ist. Frankreich ist
[…] so schnell zusammengebrochen, weil man einfach nicht mehr die Truppen gehabt hatte, die lagen alle
schon tot auf Schlachtfeldern an der Somme und um Verdun.”
530
Különösen hírhedt volt könyörtelenségéről Tersztyánszky vezérezredes, de főleg a háború első heteiben a
teljes tábornoki kar – hasonlóan a szövetséges és az ellenség generálisaihoz – kíméletlenül erőltette a
tömegrohamokat.
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hónapos frontszolgálata révén „ állandó kapcsolatban állt a fronton harcoló
csapatokkal, így biztos ítélettel rendelkezett azok teljesítőképességéről, és
mindez jó hatással volt új, igen felelősségteljes beosztására .” 531
A gyalogsági tábornok emiatt személ yesebb viszonyt tudott kialakítani
beosztottjaival, mint elődje. Bár ez 1917 márciusában még nem volt
tudható,

a

tábornok

sem

rettent

vissza

a

bizonytalan

kimenetel ű

offenzíváktól, és 1918 júniusában – német szövetségese nyomására − úgy
indította meg az utolsó na gy támadást, hogy a k. u. k. haderő akkori
állapotában már csak korlátozott defenzív hadműveletek végrehajtására volt
alkalmas.
Arz kinevezésében döntő szerepet játszott az a kapcsolati tőke,
amel yet az erdél yi hadjárat során szerzett, és amel yre már többs zör
utaltunk. Károl y más fontos posztokon is ol yan emberekre számított, akik
korábban már elnyerték bizalmát – nem véletlenül lett külügyminisztere a
korábbi bukaresti nagykövet gróf Ottokar Czernin.
A németek bizalommal fogadták a tábornok kinevezését, eg yben
érezték, hogy Arz nehezebben fog ellentmondani nekik, mint a sokszor
forrófejű, és önálló, nagy ívű elképzeléseket felvonultató Conrad. Maga
Károl y is bízott abban, hogy Arz diplomatikus karaktere enyhíteni tudja az
óhatatlanul fellépő feszültségeket, és csökkenteni fogja a Monarchiával
szembeni

német

bizalmatlanságot

is. 532

Ez

a

magatartás

már

1917

márciusában megnyilvánult: Arz maximálisan tartotta magát ahhoz a német
utasításhoz, amel y szerint passzívan kell kivárni az orosz forradalom
következményeit, miközben Conrad egy Isonzó -menti offenzívát erőltetett
volna. 533 Arz

együttműködési

készsége

531

ol yan

méreteket

öltött,

hogy

KISZLING (1977): 162. „Durch seinen steten Kontakt mit den kämpfenden Truppen hatte er sich ein
untrügliches Urteil über deren Leistungsfähigkeit erworben, was sich für seine neue, höchst verantwortliche
Stellung vorteilhaft auswirkte.”
532
LORENZ: 316. „Arz ein intelligenter und gewissenhafter Arbeiter von verbindlichen Umgangsformen,
war zudem für den Verkehr mit den Deutschen wie geschaffen, um dank seiner Loyalität die im Verkehr mit
den Verbündeten unvermeidlichen Spannungen und auch das gegen den neuen Kurs in Österreich niemals
unterdrückte Mißtrauen zu mindern.”
533
ARMINIUS: 130. „Die ersten Wochen, die Arz an der Spitze des österreichisch-ungarischen Heeres
stand, brachten das für die Doppelmonarchie unendlich wichtige Ereignis der ersten russischen Revolution.
Arz schloß sich mit vollen Segeln der von den Deutschen ausgegebenen Parole des untätigen Abwartens der
Ereignisse an. Den von Conrad angeregten Plan eines Vorstoßes vom oberen Isonzo ließ er fallen.”
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Hindenburg visszaemlékezése szerint párját ritkította a Monarchia elitjén
belül. 534
Arz kinevezése után azonnal biztosította az AOK -nál lévő német
összekötő tábornokot – Cramont – teljes lojalitásáról és együttm űködési
készségéről, vagyis hogy „mindenről, nyíltan tájékoztatja, valamint az
OHL-lel lévő viszonyt minden zavartól megóvja ”. 535 Ugyanakkor Wedel
követ,

egy

vélekedett

Zimmermann
a

frissen

külügyminiszte rhez

kinevezett

Arzról:

„Az

intézett
ifjú

levelében,

császár

nincs

így
jó

társaságban. Ami azt illeti, naponta »megdolgozzák« az asszonyok. Clam
siránkozik, hogy Ausztria éhezik, Konrad Hohenlohe egyre inkább szítja a
feszültséget,

[…]

Arz

tábornoknak

nincs

tekintélye,

Czernin

pedig

ideges.” 536
Arz kinevezése idején már nem lehetett elhallgatni, hogy nem pusztán
a hadsereg, de maga a Monarchia is összes eresztékében recseg -ropog. 537
Ennek ellenére a tábornok elfogadta a császár kinevezését: egyfelől a
személ yiségét ol y annyira jellemző lojalitás különösen erős volt az
uralkodó irányában, és ezért kötelességének érezte, hogy igaz és őszinte
tanácsadója legyen. A hadsereg ügyei iránt érzett felelőssége mellett
valószínűleg

bízott

abban

a

szere ncsében

is,

amel y

addigi

katonai

pál yafutását kísérte. 538
Végül

Károl y döntésében

az

is

szerepet

játszhatott,

hogy már

uralkodásának kezdetétől a tábornok kinevezéséig tartó szűk négy hónap
alatt is rengeteget utazott, és a birodalom vizitációjának fol ytatás át

534

HINDENBURG: 384.
CRAMON: 107. „Er [Arz] versprach, mich über alles offen zu unterrichten, um das Verhältnis zur
deutschen O.H.L. vor jeder Trübung zu bewahren.”
536
KOVACS: 167. „Der junge Kaiser ist nicht in guter Gesellschaft. An sich schon weiht, wird er täglich von
den Damen bearbeitet. Clam stöhnt, dass Österreich verhungert, Konrad Hohenlohe wirft bekanntlich immer
die Flinte ins Korn, wenn`s brezlich wird, General Arz hat kein Rückgrat, und Czernin ist nervös geworden.”
(1917. IV. 8.)
537
KISZLING (1957): 117. „Denn als Kaiser Karl am 1. März 1917 an ihn den Ruf zur Übernahme des
wichtigsten Postens in der Wehrmacht ergehen ließ, war das Knistern im Gebälk der vom Zerfall bedrohten
vielsprachigen Doppelmonarchie schon kaum mehr zu überhören gewesen.”
538
KISZLING (1957): 117. „Dennoch nahm Arz vorbehaltlos die Ernennung an, um in unwandelbarer Treue
seinem jungen Monarchen ein jederzeit aufrichtiger und selbstloser Berater zu werden, sowie aus heißer
Liebe zur k. u. k. Armee, der er sich mit jeder Faser seines Herzens verbunden fühlte. Arz trat seinen Posten
aber auch im Vertrauen auf sein Soldatenglück an, das ihn seit Beginn des Ersten Weltkrieges als
Korpskommandant und als Armeeführer nicht verlassen hatte.”
535
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tervezte. 539 Úgy vélte, hogy az uralkodás és a hadsereg vezetése eszerinti
gyakorlása alatt Arz jó kísérője, egyben mozgó tanácsadója is lesz.
Emellett a tábornok karizmája kellemes munkatársat biztosított az uralkodó
számára, sőt még Conrad számára is ig en szimpatikus volt utódja „ kritikus
helyzetben is meglévő boldog életöröme .” 540
Arz kinevezése egyben annak a fol yamatnak a része is volt, amel yben
a Magyar Királ yság súl ya növekedett Károl y alatt. Az ifjú uralkodó trónra
lépésével egyre több magyar került fontos udvari pozícióba, 541 és bár Arz
német nemzetiségű volt, mégis 1864 óta ő volt az első tábornok, aki a
Magyar Királ yság területéről származva lett vezérkari főnök. 542
Conrad leváltásával egyúttal Károl y a külvilág felé is üzent: a
masszívan szociáldarwin ista alapon álló tábornagy számára a háború egyre
inkább totális küzdelmet jelentett, és az antant részéről is világos volt,
hogy amíg von Hötzendorf vezérkari főnök hivatalában van, kevés az esél y
a különbéke megkötésére. Az ötvenes években nem véletlenül hasonlította
hagiográfiai

munkájában

Regele:

MacArthur

koreai

bukását

Conrad

sorsához; a hadtörténész a harcmezőn sikeres, de a magasabb politikai
szempontok miatt kényelmetlenné váló tábornok sztereotip figuráját fedezte
fel mindkét generális esetében. K árol y Arz kinevezésével nolens volens
megnyitotta az utat a különbéke -tárgyalások fol ytatásához.
Arz vezérkari főnöki kinevezésének legsúl yosabb kockázatát azonban
a tábornok addigi előmenetelének minősége hordozta magában. Mint láttuk ,
egészen 1916 augusz tusáig csak hadtestparancsnoki megbízatást látott el,
az erdél yi hadjáratban pedig novembertől állt rendelkezésére egy valódi
hadseregnek megfelelő méretű erő. 543 Jóllehet Arz emlékiratában büszkén
állapíthatta meg, hogy 1914 szeptembere és 1917 februárja kö zött összesen

539

Károly olyannyira utazva irányította országát, hogy kabinetirodai titkára Dr. Kray István
visszaemlékezése szerint megszakítás nélkül tizennégy napnál többet nem töltött el azonos helyen.
BERTÉNYI: 264.
540
REGELE (1955): 507. „[Conrad] schätzte […] an Arz dessen frohe Lebensbejahung auch in kritischen
Lagen.”
541
E folyamat eklatáns példája Hunyady József gróf esete, aki a Habsburg-dinasztia első magyar nemzetiségű
főudvarmestere lett. BERTÉNYI: 262.
542
Ekkor váltották le Benedek Lajos táborszernagyot, aki 1866-ban az Északi Hadsereg parancsnokaként
Königgrätz első számú felelőse lett.
543
Ennek ellenére már a korábbi időszakokban is előfordult, hogy Arz több hadosztályt irányított, pl. 1915
elején az altábornagy 8,5 gyalog-, és 1,5 lovas hadosztály felett rendelkezve védte a rá bízott frontszakaszt.
ARZ (1935): 176.
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25 különböző gyalog , valamint 8 lovas divízió – vagyis a Monarchia
haderejének mintegy 1/3 -a állt hosszabb-rövidebb ideig parancsnoksága
alatt 544 –

mégis

rendkívül

rövid

időt

töltött

hadsereg

élén,

és

jó

szervezőkészsége ellenére a teljes dualista haderő operatív irányításához
szükséges képességgel és tapasztalattal nem rendelkezett. Károl y döntése
ezen aspektus miatt támadható a legerősebben, mert a haderő több ol yan
tábornokkal rendelkezett , akik igen hosszú ideig állt ak már hadsereg élén
(pl.

Boroević,

Böhm-Ermolli,

Tersztyánszky

stb.),

és

rangidős

generálisként ebből a szempontból jobb vezető i lehettek volna a Monarchia
hadseregének. Arz kinevezésével az a veszél y fenyegetett, hogy a feladat
nagysága túl nagy falatnak bizonyul számára, és kor ábbi parancsnoka,
Pflanzer-Baltin végzete őt is eléri. 545
E tényezők miatt a k. u. k. generalitás is némi gyanakvással fogadt a
Arz kinevezését. József főherceg például kifejezetten ellenezte Károl y
döntését, és ebben nem pusztán Arzcal való rossz viszonya já tszott
szerepet, hanem az is, hogy alkalmatlannak tartotta a feladatra. A tábornok
kinevezésének küszöbén, 1917. március 1-én ezt jegyezte föl a Habsburg
generális: „A király minap Badenben azt kérdezte tőlem, hogy mit szólnék
hozzá, ha Arzot Conrad helyéb e a vezérkar főnökévé tenné? Teljes
meggyőződéssel azt feleltem, hogy Arz, mint hadseregparancsnok vezérkari
főnökével együtt – Huberrel –, minden föladatnak kiválóan megfelel, de a
leghatározottabban kérem, hogy hagyja meg őt mostani helyén. Ennek a
kívánságomnak

nagyon

nyomós

okai

vannak.

Ha

szabad

valakit

megneveznem arra az esetre, ha Conradot elejti, az csak Limanovai Roth
tábornok lehet. Kár, hogy Seeckt német, különben azt mondanám, hogy ő az
egyetlen ember, akit én, minden felelősséget magamra válla lva, mint
egyedüli tökéletesen alkalmas személyt ajánlhatnék; így azonban Roth az,
aki általam ismert tábornokaink közül leginkább megfelelne. Attól tartok –
ezt azonban nem mondtam ki Ő Fölsége előtt –, hogy Arz a királlyal
szemben nem lesz elég erélyes é s bizonyos esetekben, midőn meg nem
ingatható ‚veto’ kell, nem lesz az, aki ezt kérlelhetetlenül megtenné. Azt
544

ARZ (1924): 124.
A Monarchia haderejéből talán Pflanzer-Baltin példája szolgáltatja a legeklatánsabb példát arra, hogy egy
alacsonyabb szintű parancsnokságra kiválóan alkalmas tábornok (a vezérezredes hadtestparancsnokként mind
a háború elején, mind végén kiváló teljesítményét nyújtott) nagyobb feladat ellátása közben összeomolhat.
545
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hittem, hogy Ő Fölségét meggyőztem arról, hogy jobb, ha Arzot, mint
hadseregparancsnokot, mostani állásában hagyja. Nem is gondoltam többé
erre a dologra. Most azonban a király Arz gyalogsági tábornokot hirtelen
elszólította állásából és Conrad helyébe a vezérkar főnökéül jelölte ki.
Erre azonnal azt írtam Ő Fölségének, hogy ismétlem kérésemet Arz végett,
de ha elkéstem levelemmel, akkor kérem, hag yja meg mellette legalább
Huber tábornokot, mint a hadműveleti osztály főnökét, mert ők szorosan
összetartoznak. Megírtam, hogy azt sugdossák, hogy Waldstätten jön Arz
mellé; nagyon kérem, hogy ezt a gondolatot ejtse el. Okaimat, melyek erre
a lépésre késztettek, kötelességszerűen a legrészletesebben megírtam Ő
Fölségének.” 546
Mint korábban említettük , Arz vezérkari főnöki kinevezése apolitikus
magatartásának

is

volt

köszönhető.

Cramon

jellemzése

szerint

„ Arz

tudatosan csak a tisztán katonai területre koncent rált, és mindenfajta
politikától távol tartotta magát .” 547 Jóllehet Arz az összes fontos politikai
kérdésben kifejtette álláspontját 1917−18 fol yamán, Conraddal ellentétben ,
csak akkor avatkozott be, ha az események már fol yamatban voltak, 548
miközben a táborn agy szívósan védte nézeteit, és akár az uralkodónál is
hajlandó volt lobbizni elképzelései mellett, vagyis jóval aktívabb volt ezen
a téren utódjánál. Míg Conrad úgy vélte, hogy „ a vezérkari főnöknek
feltétlenül foglalkoznia kell a politikával, mivel ha ez t elutasítja, az felfogó
képességének hiányát, vagy munkától való ódzkodást bizonyítja, […]
tárgyalóasztal és csatamező a legszorosabban függ egymástól ”, 549 addig
Arz pusztán azt hangsúl yozta, hogy „ nem aktív politizálással bíztak meg,
de kötelességem volt b eavatkozni, ha a politikai folyamatok a hadsereg
érdekeit sértették.” 550 A gyalogsági tábornok tehát megbízatása kezdetétől
ezt a követő stratégiát választotta elődjével szemben, és ezzel maximálisan
546

JÓZSEF FŐHERCEG: IV. 430–431.
CRAMON: 107. „Arz beschränkte sich mit voller Absicht auf das rein militärische Gebiet und hielt sich
von jeder Politik fern.”
548
REGELE (1968): 136.
549
REGELE (1968): 135. „Der Generalstabschef müsse sich unbedingt mit Politik befassen, lehne er dies ab,
beweise er Mangel an Verstand oder aber scheue er sich von unangenehmer Arbeit [...] hängen der
Diplomatentisch und das Schlachtfeld innigst zusammen.”
550
ARZ (1935): 212. „Die Bearbeitung und Lösung von Fragen politischer Natur fiel nicht in meine
Kompetenz, aktive Politik zu machen, war ich nicht berufen. Aber es war meine Pflicht, auf die Führung der
Politik Einfluß zu nehmen, wenn diese — wie schon früher erwähnt — die Interessen der Armee oder die
Maßnahmen der Kriegsleitung schädigen konnte.”
547
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eleget

tett

igazolták,

Károl y

elvárásainak.

hogy szükség lett

A

későbbi

volna

események

egy erősebben

azonb an

politizáló

azt

és

az

intrikákban is jártas vezérkari főnökre, különösen 1918 őszén.

Az első hónapok a vezérkar élén
A gyalogsági tábornok március 1 -én érkezett meg Badenbe, a Bécs
melletti fürdővároskába, ahol Károl y főhadiszállása volt. Az uralkodó in
medias res a következő kérdést szegezte a tábornoknak: „ Kíván-e vezérkari
főnök lenni? Arz, akinek a két napos út során volt ideje átgondolni a
poszttal
Felség!”

járó
551

felelősséget,

Egy

nappal

kötelességtudóan

később

a

hadsereget

így

válaszolt:

„ Igenis,

kinevezéséről

értesítve

kijelentette, hogy „örömmel és büszkeséggel ” vette át a vezérkari főnöki
megbízatást. 552
Károl y

kérésének

megfelelően

Arz

hel yettese

báró

Alfred

von

Waldstätten ezredes lett, aki Metzger altábornagyot – Conrad egyik legfőbb
bizalmasát váltotta ezen a poszton. A híres katonacsaládból származó
Waldstätten a XX. hadtest vezérkari főnökeként még akkor nyerte el az
uralkodó

bizalmát,

amikor

trónörökös -főhercegként

Károl y az

itáliai

hadszíntéren harcolt. A kiválóan képzett, tehetséges főtiszt fontos támasza
lett Arznak, mert a tábornok nem ismerte a tiroli és a délnyugati
hadszínteret, 553 amel y hamarosan a legfontosabb és szinte egyedüli harctér
maradt a Monarchia számára. Waldstätten karaktere egyébként nagyban
hasonlított

Arzéra;

a

főtiszt

szintén

kedél yességével

és

nyugodt

temperamentumával tűnt ki a hadseregben. 554 Az arisztokrata főtiszt a
Monarchia legtehetségesebb katonai vezetői közé tartozott, és hamarosan
az AOK egyik befol yásos vezetője lett, miután Károl y gyakran vele
konzultált

először

augusztusától

számos

vezérőrnaggyá

nagy

horderejű

avanzsáló

kérdésben. 555

Waldstätten

Az

1917

így

a

szürke

az

események

eminenciás Arz szürke eminenciásává vált.
A

gyalogsági

tábornok

március

551

2 -án

ARZ (1924): 124.
ÖStA KA MKSM 69–2/9–6 de 1917 „Mit Freude und Stolz.”
553
ARZ (1924): 125.
554
REGELE (1968): 56.
555
FIALA: 66.
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rögtön

középpontjában érezhette magát: hosszan tárgyalt Czerninnel és Tiszával
is.

Ezután

Arz

az

OHL

kreuznachi

főhadiszállására

utazott,

ahol

Hindenburggal és Ludendorff -fal egyeztett. A tábornok hel yzete még
emlékiratából is hűen tükröződik: „ Láttam, hogy férfiakkal állok szemben,
akik tudják, mit akarnak, férfiakkal, akik bebizonyították, mit tudnak .” 556 A
Monarchia végzetére a két német tábornok valóban tudta mit akar, és ebbéli
szándékukban

Arzban

a

legmegfelelőbb

partnert

kapták

a

k.

u.

k.

haderőből…
Miután véget é rt a kreuznachi egyeztetés, Arz Berlinbe utazott, ahol a
Bellevue kastél yban II. Vilmos fogadta; majd visszatért Badenbe. Vezérkari
főnökként gyakran találkozott Zita császárnéval, akit

még korábban,

főhercegnéként ismert meg. A tábornok emlékiratában hatá rozottan cáfolta
azokat a híreszteléseket, amel y szerint Zita a katonai kérdésekbe gyakran
beleszólt, ugyanakkor béke iránti törekvése egyértelmű volt a generális
számára. 557
Arz egy meglehetősen mozgalmas időszakban vette át Európa ötödik
legnagyobb hadsere gének operatív irányítását. Február 2 -án Németország
megkezdte

a

korlátlan

tengeralattjáró

háborút,

amel ytől

az

antant

utánpótlás elvágását és Nagy-Britannia térdre kényszerítését várta. A
tengeri harcok márciusban teljes lendülettel fol ytak az Atlanti -óceánon, és
a

német

kalózháború

rövidesen

kiprovokálta

az

Egyesült

Államok

hadüzenetét. A német Henning von Holtzendorff admirális úgy vélte, hogy
hazája 120 korszerű búvárhajója szavatolni fogja a sikert a mintegy 2,5−3
hónapnyi élelmiszertartalékkal rendelk ező Angliával szemben. 558 A német
tengernagy

úgy

számolt,

hogy

fél

év

alatt

fegyverszünetre

tudja

kényszeríteni Angliát, és ezt Arznak is megerősítette 1917 májusának
elején,

amikor

Bécsben

egyeztetett

a

gyalogsági

tábornokk al. 559

Számításába azonban fatális h iba csúszott, mert az USA hadba lépése után
az antant több hajótér gyártására volt képes, mint amennyit a német
búvárhajók elsüll yesztettek, így a tengeren is anyagháború alakult ki,
556

ARZ (1924): 126. „Ich sah, daß ich Männern gegenüberstand, die wissen, was sie wollen, Männern die
bewiesen hatten, was sie können.”
557
ARZ (1924): 130.
558
LORENZ: 295.
559
ARZ (1924): 157.
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amel yet a központi hatalmak elvesztettek.
IV. Károl yt erős kétségek gyötö rték a kalózháború elindításakor,
jóllehet a német lépés egy elkeseredett reakció volt az angol flotta már
több mint két és fél éve tartó blokádjára, amel y az éhezés szélére sodorta a
központi hatalmak népeit . Maga Arz is úgy vélte, hogy „ a központi
hatalmak elleni blokád egyre inkább érezhető volt, így mindinkább szükség
volt a korlátlan tengeralattjáró -háborúra.” 560 Az osztrák−magyar uralkodó
azonban joggal tartott az Egyesült Államok hadüzenetétől, ezzel a háború
eszkalációjától, 561 és néhány héttel Arz kine vezése, valamint az USA hadba
lépése előtt már szkeptikusan látta a dualista állam hel yzetét. Bizalmas
körben így nyilatkozott 1917. február 14 -én: „El fogjuk veszíteni a háborút,
el kell vesztenünk azt, ha Amerika belép a háborúba. Igazságtalanság, amit
a néppel szemben elkövetnek, hogy győzelmi reményekben ringatják. […]
Nem elegendő, ha én egyedül akarom a békét. Az egész népet és a
minisztereket is az oldalamon kell tudnom .” 562 Az uralkodó béke iránti
törekvését így tovább erősítette a tengereken dúló háb orú kiéleződése.
1917. április 6-án bekövetkezett az, amitől Károl y a legjobban tartott:
az USA hadat üzent Németországnak. Az addig lényegében európai háború
ekkor szélesedett globális konfliktussá, és ekkortól tekintett Arz is
világháborúként a harcokra. 563
Alig egy héttel Arz kinevezése után , 1917. március 10-én polgári
forradalom tört ki Oroszországban, amely szintén mél yreható változásokat
idézett

elő

a

háború

menetében.

A

cári

birodalom,

amel y

szinte

felmérhetetlen veszteségeket szenvedett két és fél év alatt, az elképesztő
gyász, nyomor és kudarcok ellenére továbbharcolt az antant érdekeiért.
1917 tavaszára azonban a birodalom eljutott teljesítőképessége legvégső
határig; hiszen az országot már 1905 -ben is heves forradalom rázta meg,
miután megalázó ver eséget szenvedett Japántól.
560

ARZ (1924): 144. „Immer fühlbarer machte sich die Blockierung der Mittelmächte, immer dringender
war ja auch deshalb der uneingeschränkte Unterseebootkrieg gefordert worden.”
561
GRIESSER-PEČAR: 39. NAGY: 50. A király ebbéli véleménye megegyezett Tisza István meglátásával a
korlátlan tengeralattjáró-háborút illetően.
562
VIVIAN: 174. „Wir werden den Krieg verlieren, wir müssen ihn verlieren, wenn Amerika in den Krieg
eintritt. Es ist ein Unrecht, das man an unserem Volke begeht, dass man es in Siegeshoffnungen erhält. […]
Es genügt doch nicht, dass ich allein den Frieden will. Ich muß das ganze Volk und die Minister fest an
meiner Seite haben.“
563
ARZ (1924): 149. „Nun aber schloß sich Amerika der Entente an; der Krieg ward zum Weltkriege.
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Bár a forradalom ekkor még nem éreztette közvetlen hatását a
frontokon, a következő hónapok kulcsfontosságú kérdésévé vált az orosz
haderő állapota, minthogy 1917 márciusában a Monarchia haderejének még
mindig több mint felét a keleti fronton vetette be . 564 Az immár polgári
kormány által irányított ország a korábbi kudarcok, valamint felmérhetetlen
veszteségek ellenére román szövetségesével együtt több mint 1,5 millió
katonát

és

csaknem

8000

löveget

tudott

csatasorba

állítani.

Enne k

következtében a központi hatalmak mintegy 1 millió puskát, és 7500
löveget voltak kénytelenek a keleti hadszíntéren állomásoztatni. 565 Románia
is csak a hatalmas eurázsiai birodalom segítségével tudta fol ytatni a
háborút, és az orosz divíziók a török egysé gek döntő zömét is lekötötték az
anatóliai frontvonalon. A keleti front jelentőségét mi sem mutatja jobban,
hogy ezenközben az olasz fronton csak mintegy 250 ezer puskára rúgott a
Monarchia ereje, és a balkáni front tartása is lehetséges volt 216 ezer
lőfegyverrel (mel yek döntő zömét a bolgár hadsereg biztosította).
Arz első intézkedései az oroszországi események következtében nem
is a közvetlen harctéri eseményekre gyakoroltak befol yást, hanem a
forradalomtól való félelem motiválta őket. Arz jelentést kért a csapatok
moráljáról, valamint arról, hogy az orosz forradalom mil yen befol yással
bír. 566 A tábornok elszántan küzdött a szinte tétlen keleti fronton lévő
csapatok moráljának megőrzéséért, majd május 1 -én azt javasolta, hogy a
keleti front főparancsnokai – Mackensen, Lipót bajor herceg, valamint
József

Ágost

főherceg

–

kezdjenek

hivatalos

tárgyalásokat

a

fegyverszünetről. 567 Hindenburg azonban elvetette a tervet, mert további
egyeztetéseket tartott szükségesnek, egyben még kedvezőbb pozíciókat
akart kiharcolni a keleti fronton. A Monarchia új vezérkari főnöke nagy
hangsúl yt fektetett a propagandára, felismerve, hogy a fegyverek szava
után a pszichológiai hadviselés fogja eldönteni a küzdelmet a keleti
fronton, amennyiben sikerrel bomlasztják fel az ellenség ha derejét. 568
Arz egyik legfontosabb intézkedése a hadiszállás -sajtó megerősítése
564

REGELE (1968): 77. Oroszország 41 gyalog- és 11 lovas divíziót kötött le.
ARZ (1924): 150.
566
ÖstA-KA AOK Op. geh. 246. [1917. IV. 6.] JÓZSEF FŐHERCEG: IV. 544.
567
REGELE (1968): 103.
568
ARZ (1924): 151.
565
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volt. Az ellenséges propaganda elhárítása egyre fontosabb feladattá vált a
háború előrehaladtával, miközben az 1. AOK elhanyagolta ezt a kérdést. A
gyalogsági tábornok a részleg létszámát kibővítette , ol yan osztál yokat
létrehozva létre, amel yek a propagandáért, a haditudósításért, a harctéri
események művészi megjelenítéséért, valamint a megfelelő filmes - és
fotóanyagokért feleltek. A vezérkari főnök későbbi működése során is nagy
hangsúl yt fektetett erre a területre és más politikai kérdésekhez képest
szokatlanul markáns intézkedéseket is hozott, pl. szorgalmazta Endrici
trentói hercegérsek ügyének tisztázását, aki jelentős kellemetlenségeket
okozott olaszpárti propagandájával. 569
A vezérkari főnök más intézkedésekkel is erősíteni igyekezett a
hátország morálját. 1917 szeptemberében arról rendelkezett, hogy a Mária
Terézia Rendet elnyert tiszteket vonják ki a harctéri szolgálat alól, mivel a
kiképzésben,
értékesebb

valamint
segítséget

a

hátország

adhatnak,

lelkesed ésének

mintha

hősi

fokozása

halottként

révén

kerülnek

a

veszteséglistákra. 570 Július fol yamán h asonló módon rendelkezett az Arany
Vitézségi Éremmel rendelkező – zömében altisztek hel yzetéről is. 571 Az,
hogy ezeknek a tapasztalt harcosoknak a kivonása lehetséges volt 1917
második felében hűen bizonyította: a háború ezen szakasza már kevésbé
őrölte fel a hadsereg élő erejét, mint a korábbi esztendők.
A hivatali átadás -átvételkor Arz számba vette az addigi veszteségeket,
és igyekezett minél pontosabb képet nyerni a haderő állapotáról. Ennek
jegyében

utasította

a

magasabb

parancsnokságokat,

hogy

„ küldjenek

jelentést a csapatok fizikai és morális állapotáról, a vezetők minőségéről,
az ellátás minőségéről a harceszközök és az élelmezés , valamint az
egészségügyi helyzet terén .” 572 Hamarosan kialakult a 2. AOK napirendje is:
amennyiben az uralkodó környezetében tartózkodott, Károly minden késő
este egyeztetett Arzcal az aktuális hel yzetről, és ez a z esemény zárta le a

569

REGELE (1968): 128.
ÖStA-KA MKSM 13/7/22/4 (1917. szept. 12.)
571
ÖStA-KA MKSM 13/7/22 (1917. júl. 17.)
572
ARZ (1924): 145. „An die höheren Kommandanten war ein Befehl ergangen, sich über den physischen
und moralischen Zustand der Truppen, über deren Ausbildung und Kampfwert, über die Qualität der Führer,
über die materielle Versorgung hinsichtlich Kampfmittel und Verpflegung über den Gesundheitszustand […]
auszusprechen.”
570
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vezérkari főnök napi pr ogramját. 573 Minthogy az uralkodó – idő hiányában –
gyakran családja jelenlétében tanácskozott a vezérkari főnökkel, Zita
császárné gyakorlatilag első kézből értesülhetett minden fontosabb katonai
lépésről, Arz pedig szinte a császári ház tagjává vált. 574
Egy hónappal hivatalba lépése után Arz először győződhetett meg
arról,

hogy

Károly

mennyire

elkötelezett

a

békekötés

terén.

1917

áprilisában az osztrák–magyar uralkodó Bad Homburgban találkozott II.
Vilmossal. A dualista állam delegációjának tagjaként a külügyminiszter és
Arz is részt vett a megbeszélésen . Az újdonsült vezérkari főnök feladatául
Károl y azt határozta meg, hogy a k. u. k. haderő állapotát a lehető
legsötétebben fesse le, ezzel is sürgetve a békekötést. Paradox módon a
generális nem teljesítette m aradéktalan módon a királ y parancsát, mert azt
állította: a hadsereg nehezen, de ki fog tudni tartani télig, továbbá
megkérdőjelezte a gyors békekötés szükségességét is. 575 Miközben Czernin
a különbéke, és Elzász cseréje érdekében kampányolt, Arz reménykedőe n
nyilatkozott a Monarchia jövőjét illetően, és alig hozta szóba a muníció - és
emberhiányt, amel yek ismertek voltak Ludendorff előtt. Az együttműködés
Károl y,

külügyminisztere

és

Arz

között

nem

akart

működni. 576

A

megbeszélésen szóba került, hogy a Monarchia 1917 őszénél tovább nem
fog tudni kitartani, ha bekövetkezik egy orosz és két olasz offenzíva.
Utólagos ismeretei birtokában Arz a német támogatás jelentőségét emelte
ki, hogy a Monarchia ezen prognosztizálások ellenére is talpon maradt még
1918 tavasza után is. 577
Bad Homburg azonban külpolitikai téren bizonyította az Arz és Károl y
között feszülő ellentéteket. A végletekig hűséges tábornok Károl y néhány
kulcsfontosságú belpolitikai intézkedésével sem értett egyet: elsősorban az
1917 júliusában kiadott amnes ztiarendelet, a kikötözés, valamint a vasra
verés fegyelmi büntetéseinek eltörölése váltotta ki aggodalmát. Arz úgy
látta, hogy az uralkodó ezen intézkedései gyengítették a hadsereg morálját,

573

BROOK-SHEPHERD: 199.
BROOK-SHEPHERD: 200.
575
CRAMON: 111.
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SINGER: 137.
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és kezére játszottak a Monarchia bomlasztásán munkálkodó erőknek . 578
Károl y humánus intézkedései nyomán a dualista haderő fegyelmezési
lehetőségei nagyban beszűkültek, miközben más nemzetek hadseregeiben a
botozás, vagy büntetőzászlóaljak felállítása is bevett gyakorlat volt. 579
A

tábornok

többé -kevésbé

egyetértett

Károl y

azon

döntésével,

amell yel megtiltotta városok bombázását. Az uralkodó azután döntött így,
miután 1917 Úrnapján az antant éppen a körmenet idején bombázta
Karlsruhét. Az uralkodó a civilek elleni támadást értelmetlen, barbár
cselekedetnek

tartotta,

de

Arz

k érésére

a

katonai

objektumok

támadhatóságát megerősítette. 580
1917. július 2 -án Károl y amnesztiát hirdetett, azonban erről nem
tájékoztatta sem külügyminiszterét, sem Arzot. Wedel bécsi német követ
beszámolója, hűen érzékelteti az amnesztia kiadását követő d öbbenetet. „ A
császár olykor kihagyta a döntésekből báró Arzot, ahogy gróf Czernin
minisztert is, ahogy ez a hírhedt amnesztia kapcsán egészen világosan
napvilágra jutott. Ennek személyesen is tanúja lehettem, amikor egy
étkezésen vettem részt, amit Czerni n gróf a Bécsben tartózkodó Hindenburg
tábornagy és Ludendorff tábornok tiszteletére adott. A fogadás alatt
értesültünk az amnesztia híréről. […] A beszélgetés érthető módon rögtön
elakadt, de csak étkezés után tudtuk meg, mi is történt valójában, és mind
Czernin, mind Arz látható módon le volt sújtva . Egyikük sem sejtette a
császár szándékát, és érthető módon igen kellemetlenül fogadták, hogy egy
ilyen fontos kérdésben még a vezérkari főnökkel sem egyeztetett .” 581
Döntő különbséget jelentett az első AOK műkö déséhez képest, hogy
578

ARZ (1924): 134−135. Hasonló véleményt fogalmazott meg Cramon is, külön kiemelve a hazaárulás
miatt elítélt – főleg cseh polgárok – szabadon bocsátásnak következményeit. CRAMON: 113.
579
ARZ (1924): 135. „Eine Orientierung über die in anderen Heeren in Galtung gestandenen bezüglichen
Vorschriften zeigte, daß sie vielfach härtere Bestimmungen enthielten, als unsere waren; selbst die
Prügelstrafe fehlte hie und da nicht. Auch fand sich in eigenen Armeen die Bildung von Strafkompagnien, als
Korrektionsmittel.”
580
ARZ (1924): 136.
581
SINGER: 171. „Sowohl Baron Arz wie der Minister Graf Czernin wurden mitunter vom Kaiser
ausgeschaltet, wie dies gerade bei der berüchtigten Amnestie ganz eklatant zutage trat. Ich kann dies
insofern persönlich bezeugen, als ich zu einem Essen zugezogen war, das Graf Czernin dem zu Besuch in
Wien weilenden Generalfeldmarschall von Hindenburg und General Ludendorff gab, während dessen
Verlauf die Kunde von der erfolgten Amnestie bekannt wurde. […] Die Unterhaltung stockte
begreiflicherweise, aber erst nach Tisch erfuhr man, was geschehen, und sowohl Czernin wie Arz waren auf
äußerste davon betroffen. Keiner ahnte etwas von dem Vorhaben des Kaisers, und sie empfanden
begreiflicherweise auf das Unangenehmste, daß eine so wichtige Frage nicht wenigstens mit dem
Generalstabschef besprochen worden war.”
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Károl y rövid uralkodása alatt szinte egész birodalmát végiglátogatta,
valamint sokszor utazott külföldi szövetségeseihez. Ezen utakra gyakran
Arz is elkísérte, amel ynek következtében a tábornok többször kizökkent a
vezérkar működésének napi ritmusából, és ez nagymértékben akadál yozta a
hatékony munkát. Az Arzcal szemben megfogalmazott kritika legfőbb
hátterét ez a tényező biztosította, különösen 1918 nyarától. Cramon
tábornok keserűen állapította meg a háború után: „ Többször, de hiába
hangsúlyoztam, hogy a világháborúban az ember nem lehet egy szerre
vezérkari főnök és főhadsegéd. Érthetetlen volt számomra, hogy Arz szó
nélkül tűrte, hogy személyét Károly túlzottan igénybe vette, ezért hivatalát
gyakran beosztottjaira bízta és arra kénysz erült, hogy más ítéletére
hagyatkozzon; mindez felvetette, hogy súlyos feladatát nem fogta fel elég
komolyan.” 582
Az új vezérkari főnök beosztása révén rövid időn belül a magyar
politikai elit részévé is avanzsálódott. Előbb a kolozsvári Ferenc József
Tudományegyetem avatta bölcsész -díszdoktorrá 1917. április 16 -án, majd
három nappal később magyar bárói rangra emeltetett. 583 1885 óta a bárói
cím nem járt automatikusan főrendiházi tagsággal, de az uralkodó 1917.
augusztus 16 -án felterjesztése alapján Arzot a főr endiház élethossziglani
tagságával ruházta fel. 584
Arz vezérkari főnökségének első hónapjai igazolták, hogy Károl yna k
valóban

inkább

egy

adjutánsra ,

semmint

egy

tevékeny,

önálló

kezdeményeseket proponáló vezérkari főnökre volt szüksége. Bár ez csak
később vált bizonysággá, vezérkari főnökségének első hónapjai azt is
igazolták, hogy Károl y számos lényegi

kérdésbe nem

vonta be.

A

tábornoknak ekkor még arról sem volt fogalma, hogy az uralkodó – belga
sógorain keresztül – még messzebb ment a békekötés érdekében . A Sixtuslevelek következményeivel kapcsolatban azonban Arz csak egy év múlva
szembesülhetett…
582

CRAMON: 134. „Ich habe oft, aber vergeblich betont, daß man in einem Weltkrieg nicht Generaladjutant
und daneben Generalstabschef sein könnte. Daß Arz die übermäßige Inanspruchnahme seiner Person durch
den Kaiser stillschweigend hinnahm, sein Amt jüngeren Hand anvertraute, und sich dadurch oft vom Urteil
anderer abhängig machte, war mir nie verständlich; es trug ihm den Vorwurf ein, sein schweres Amt nicht
ernst genug aufzufassen.”
583
ÖStA-KA MKSM 1917 2–1/3–4 (1917).
584
FH Napló: (1910. V. 237.) 1917. augusztus 16.
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Arz

személ yiségének

sajátos

jegyei

természetesen

a

2.

AOK

működésében is jelentkeztek. Badenben különösen délutánonként lassult le
a munka, ahol a vezérkari tisz tek gyakran tették a szépet a fürdőhel yet
felkereső hölgyeknek. „ Ekkor Arz is gyakran megjelent, és ha valahová
nem tűnt el ez a mihaszna, szinte repült az idő vele . […] Sajnos be kell
vallani, hogy mi fiatalok, Arzig bezárólag a bő és izgató női társaságb an
nem

voltunk

felvértezve

a

kísértéssel

szemben,

amelynek

sokszor

engedtünk.” 585
Miközben Arz első hónapjait töltötte új beosztásában, a frontokon
nyugodt

viszonylag

időszak

honolt.

A

nyugati

hadszíntéren

1917

márciusában az OHL taktikai visszavonulást rend elt el a jól kiépített
Hindenburg-vonalra. Ezt követően ismét fellángoltak a küzdelmek , mert a
francia vezérkar téves következtetést vont le a német retirálásból, és újabb
nagy támadást indított. A májusi offenzív a azonban katasztrófába torkollott
az antant számára. A francia hadsereg morálja megrendült, és zendülés
robbant ki. Bár a helyzetet végül Pétain vezetésével sikerült stabilizálni, és
a

központi

hatalmak

túlértékelték

a

francia

haderő

válságát , 586

a

III. Köztársaság sürgős és hathatós támogatásra sz orult. Ennek keretében az
angolok Flandriában kezdtek számos offenzívába, ám ezek a tehermentesítő
támadások újabb felőrlő harcokba torkollottak. A franciák megrendült
hel yzetét mutatta, hogy újabb önálló francia támadásra a háború fol yamán
csak az amerikai erősítés beérkeztét követően – 1918-ban – kerülhetett sor:
ekkorra az antant hel yzetét azonban folyamatosan javította az amerikai
intervenció.
A nyugati front kritikus hel yzete miatt Párizs az orosz, ill. olasz
hadsereg

részéről

is

tehermentesítő,

támoga tó

támadásokat

kért.

A

segítségkérés nyomán a Monarchia csapatai ellen az olaszok az Isonzó
mentén kezdtek újabb offenzívába, és az új orosz kormány is támadásra
szánta el magát. Arz vezérkari főnök számára a 10. isonzói csata jelentette
az első komol yabb erőpróbát ebbéli beosztásában.
585

GLAISE-HORSTENAU (1980): 419. „Öfter fand sich auch Arz ein, und wenn er nicht irgendwohin
verschwand, dieser Lotterbube, ging man ein Welchen mit ihm. […] Daß wir Jungen, bis auf Arz hinauf
inmitten der vielen und reizvollen Weiblichkeit nicht vor Versuchung gefeit waren und ihnen auch manchmal
unterlagen, muß der Vollständigkeit wegen leider auch gesagt werden. ”
586
Arz szerint például 1917 őszén 16 hadosztálynyi francia dezertőr bujdokolt a hátországban. ARZ (1935):
84.
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A 10. isonzói csata
Arz vezérkari főnökként való, első nagy ütközetére

a számára

viszonylag ismeretlen délnyugati fronton került sor . A gyalogsági tábornok
a

korábbi

években

csak

kollégái

beszámolói,

valamint

a

hivatalos

jelentések alapján ismerhette meg az itteni történéseket, hiszen az előző
kilenc isonzói csata során ettől a hadszíntértől ezer kilométerrel keletre
harcolt. 1917 tavaszán azonban világossá vált számára, hogy vezérkari
főnöki működésének legfontosabb hadszínte re a délnyugati front lesz.
A 10. isonzói csata igen nehéz hel yzetben találta a Monarchia erőit. A
korábbi csatákban a k. u. k. erők sikerrel védték meg a hegyi frontvonalat,
miután az olaszok csak a 6. ütközetben tudtak nagyobb sikereket elérni
1916 nyarán. Mint láttuk, ez az antant győzelem annak volt köszönhető,
hogy Conrad májusi dél -tiroli offenzívája kifulladt , majd a Bruszilov offenzíva következményeként jelentős erőket kellett az orosz hadszíntérre
vezényelni. A Monarchia megingását az olasz vezérka ri főnök, Cadorna
tábornok, azonban csak részben tudta kiaknázni. Jóllehet Görz elesett és a
6. isonzói csatában hadserege addigi legnagyobb Nagy Háborús sikerét érte
el, Trieszt elfoglalása továbbra sem sikerült. 1916 őszén az olasz haderő
újabb támadásait a dualista állam hadereje visszaverte. 587
Bár a korábbi csatákban is túlerővel kellett megbirkóznia Ausztria–
Magyarország

katonáinak,

a

hel yzet

Itália

haderejének

további

erősödésével még rosszabbá vált 1917 elejére . Ekkor az osztrák–magyar
haderő mintegy 40 százaléka volt az olasz fronton, miközben az olasz
hadsereg ereje már elérte a dualista állam állományának 80 százalékát, 588 és
Róma

katonai

erőviszonyok

potenciál ja
így

ismét

döntően

kritikus

ide

összpontosult.

helyzetet

teremtettek

A
a

kialakult
délnyug ati

hadszíntéren. Nem véletlen, hogy Arz újra és újra erősítést kért a
németektől, akik azonban megtagadták ezt, sőt ahhoz sem járultak hozzá,
hogy az OHL által felügyelt keleti fronti szakaszokról k. u. k. csapatokat

587

ARZ (1924): 153.
ARMINIUS: 131. „Immer schwerer wurde die Aufgabe, das ständig wachsende italienische Heer, das
zahlenmäßig schon 80 % des österreichisch-ungarischen erreichte, mit dem linken Arm (40 % des Heeres),
abzuwehren.”
588
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küldjenek át az olasz hadszíntérre! 589 Ez a megalázó aktus is bizonyította a
Monarchia hadvezetésének szinte tökéletes alárendeltségét.
1917

májusában

a

francia

hadvezetés

nyugati

offenzíváját

támogatandó, Cadorna a teljes isonzói fronton támadásba lendült. A
tüzérségi előkészítés a leghevesebb volt az olasz–osztrák háború kezdete
óta, a két hétig tartó belövés valósággal letarolta a Monarchia állásait. A
k. u. k. csapatok moráljára ugyanakkor pozitívan hatott Horthy Miklós
sorhajókapitány otrantói győzelme, 590 amely biztosította az Adriai -tengeren
az ellenséges flották egyensúl yát, valamint a központi hatalmak balkáni és
az olasz hadszíntéren állomásozó szárazföldi egységeinek stabil maritim
hátterét. Május 23-án összesen 32 talján divízió indult rohamra; a védők 16
hadosztáll yal rendelkeztek, de tüzérség terén az olaszok 1200 lövegével
szemben a Monarchia csak 480 ágyút tudott felvonultatni. 591
Cadorna támadása azonban hamar kifulladt, és Arz ellenlökésekkel
megállította az újabb olasz offenzívát. Három heti elkeseredett harcot
követően az olasz vezé rkar leállította a hadműveletet: a támadók mintegy
130 ezer fős véres veszteséget szenvedtek és 27 ezren hadifogságba estek,
míg a védekező k. u. k. 5. hadsereg véres vesztesége 52 ezer főre volt
tehető, és 23 ezer katona került az ellenség kezére. 592 A csata a bevetett
tömegeket és hadianyagot figyelembe véve új dimenzióba hel yezte a
délnyugati hadszíntér küzdelmeit, amel yet a veszteséglista is bizonyított. 593
Bár a 10. isonzói csatában az osztrák−magyar haderő sikerrel védte
meg állásait, egyre inkább világos sá vált, hogy az anyagcsatát már nem
sokáig fogja bírni a Monarchia. Az antant jelentős technikai fölényt
élvezett, 594 keletről pedig nem lehetett jelentősebb erősítéseket a térségbe
vezényelni. A harc során egyre nagyobb szerep hárult a légierőre, és az

589

REGELE (1968): 104.
ARZ (1935): 79. A csatára pontosan az olasz tüzérségi előkészítés első napján, május 12-én került sor.
Érdemes megjegyeznünk, hogy Arz 1924-es emlékiratában még említés szintjén sem kerül elő a Monarchia
legnagyobb, első világháborús tengeri sikere, de második memoárjában – az élethelyzetében beállt változás
tükreként – már hangsúlyosan számolt be arról az ütközetről, ahol Horthy súlyosan megsebesült.
591
ARZ (1924): 154.
592
ÖUlK: VI. 181.
593
KOCSIS: 161.
594
Pl. – az angol-francia erősítéseknek is köszönhetően – az olasz nehézlövegek száma 1916 májusa és 1917
májusa között 1180-ról 2100-ra emelkedett. ÖUlK: VI. 119.
590
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olaszok több új, eredményes taktikát vetettek be a védők leküzdésére. 595
Ennek fényében Arz arra a szilárd elhatározásra jutott, hogy „ amennyiben a
keleti front viszonyai ezt lehetővé teszi k, átveszem a kezdeményezést, és
magam indítok támadást ”. 596 Ám ekkor a keleti fronton ismét védekezésre
kényszerültek a központi hatalmak , miután a nyugati antant hatalmak
sürgetésére Oroszország újabb offenzívát indított.

A Kerenszkij-offenzíva
Az eredetileg 1917 tavaszára tervezett támadást Bruszilov tábornok
készítette elő, de a hadművelet Kerenszkij -offenzíva néven vonult be a
háború

történelmébe,

kiemelve

a

miniszterelnök

szerepét

annak

elindításában. Bruszilov – immár orosz vezérkari főnökként – negyven
hadosztál yt vont össze a Buczacz -Stanislau frontvonalon. 597 A hadművelet
az egy évvel korábbi offenzívához hasonló taktikával indult meg, amel y
azonban nem ért el akkora sikereket, mint 1916 -ban. Az áttörésre kiszemelt
frontszakaszon – a logisztikai és utánpótlási nehézségek ellenére – az orosz
tábornok háromszoros fölényben t ámadhatott a zászlóaljakat tekintve. 598
1917. június 29-én és 30-án rövid tüzérségi előkészítés történt, majd
megkezdődött a gyalogsági roham, amelynek következtében Koniuchy és
Złóczów térségében átszakadt a k. u. k. erők védelmi vonala. A IX. hadtest
július 2-án estére harcoló állományának dön tő részét elvesztette, miután
június 30-i 16 ezres lőfegyverszáma két nap múlva csak 6700 puskát
számlált. 599 Az orosz erők legnagyobb sikerüket mégis Terszt yánszky
tábornok 3. hadserege ellen érték el július 6. és 9. között: miután Koin
térségében áttörték a frontot, egészen Kaluszig szorították vissza a
Monarchia csapatait . Az – egykor Arz közvetlen parancsnoksága alatt álló
– k. u. k. 15. hadosztál y kíméletlen harcokat követően szinte teljesen
felmorzsolódott. Szintén súl yos hel yzet alakult ki Zbórów körny ékén, ahol

595

Így pl. a légi felderítők kiprovokálták a géppuskafészkek személyzetéből, hogy tüzet nyissanak rájuk, a
felfedett pozíciót pedig az antant tüzérsége könnyűszerrel megsemmisíthette.
596
ARZ (1924): 155. „Ich war entschlossen sobald es die Verhältnisse im Osten zuließen, Italien
zuvorzukommen und selbst zum Angriffe zu schreiten.”
597
ARZ (1924): 160.
598
KOCSIS: 163. Ráadásul a Sztavka ebben a szektorban tudta bevetni legfegyelmezettebb alakulatait: a
gárdákat, a szibériai hadosztályokat, valamint az elit finn egységeket.
599
ÖUlK: VI. 250–251.
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a 19. – zömében csehek alkotta – gyaloghadosztál yt verte szét az ellenség.
A divízió végzetét az is előmozdította, hogy az oroszok sikerrel vetettek be
egy volt cseh -szlovák hadifogl yokból verbuvált dandárt, amely a 35. és 75
gyalogezredeket sik errel bírta rá a megadásra, ill. átállásra. 600
Az osztrák−magyar hadvezetés azonban tanult a korábbi hibákból, és a
mél ységi

védelem

veszteségeket,

hatékony

valamint

kiépítésével

lefékezhették

a

mérsékelni

támadók

lehetett

lendületét.

a

Baden

felismerte, ho gy sürgősen ellenlökést kell indítani az orosz támadás
kivédéséhez. A keleti front méretei fol ytán azonban Ausztria -Magyarország
egyedül nem tudta megoldani ezt a feladatot, miközben a délnyugati
hadszíntéren néhány héttel korábban önállóan szorította vissza az előretört
ellenséget . Július 7–8-án „Arz azon fáradozott, hogy kieszközöljön egy
nagyobb osztrák–magyar csapatösszevonást ; a német parancsnokságokon
azonban kísérlete kudarcot vallott .” 601 A németek ismét saját kezükbe
vették a keleti front hel yzetének rendezését. A 3. hadsereg kritikus
hel yzete miatt az OHL 3 hadosztál yt vezényelt át nyugatról, hogy
megakadál yozza a katasztrófát. 602 Az ellentámadás terveit még június végén
a várható offenzíva ismeretében d olgozták ki. A fő cél az volt, hogy
Bruszilov

csapatainak

szárnyait

felgöngyöljék,

és

az

orosz

erőket

bekerítsék.
A német erősítések bevetését különösen indokolta, hogy az offenzíva
az egy évvel korábbi Bruszilov -offenzívához hasonlóan komol y gazdasági
veszél yt is jelentett: Galíciának komol y szerepe vol t a központi hatalmak
olajtermelésében, így a tartomány eleste közvetve akadál yozhatta volna a
búvárhajó-háború folytatását is. 603
Július 19-én megindult a központi hatalmak ellencsapása, amel yet már
az első napon siker koronázott: a támadók három vonalát si került lerohanni.
Ezzel nem pusztán a Kerenszkij -offenzíva elhárítása, hanem Kelet -Galícia
felszabadítása is lehetségessé vált. Július 25 -én a németek bevették
Tarnopolt, amel y a háború kezdete óta orosz megszállás alatt volt,
600

GLAISE-HORSTENAU (1980): 423.
KISZLING (1977): 181. „Der Chef des Generalstabes GO Arz bemühte sich am 7. und 8. Juli, die
Heranziehung eines stärkeren österreichischen Truppenkontigents zu erreichen. Sein Versuch hatte aber bei
den deutschen Befehlsstellen keinen Erfolg.”
602
ARZ (1924): 161.
603
LORENZ: 396.
601
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augusztus 2-án pedig Czernowi tz is újra a Monarchia kezére került. 604 Két
hét múlva a dualista állam területéről sikerült az utolsó orosz erőket is
kiűzni, amel y jelentős lélektani sikert jelentett a k. u. k. haderő számára a
negyedik évébe lépő háborúban. Az orosz hadsereg morálja az ú jabb kudarc
miatt valósággal megroppant, és ezután már nem volt méltó ellenfele a
központi hatalmaknak. Arz büszkén állapíthatta meg, hogy „ az 1914-ben
6 ½ millió embert számláló, a háború folyamán 15 millió embert
hadiszolgáltra mozgósító orosz hadsereg nem jelentett további vesz élyt”. 605
Miután a Monarchia bukovinai területeit visszahódította, augusztus
fol yamán az orosz -román haderő komol y támadást indított a moldvai
fronton küzdő német 9., valamint az osztrák−magyar 1. hadsereg ellen.
Jóllehet a közel kétszeres túlerőben lévő antant csapatok támadását sikerrel
verte vissza, Mackensen tábornagy is elszenvedte egyik legnagyobb
harctéri kudarcát, amikor a románok megállították augusztus 6-án indított
ellentámadását

a

maraşeşti

csatában. 606

Némileg

ironikus

mód on

a

legkritikusabb hel yzet a Rohr vezette 1. hadsereg vonalán alakult ki, ahol
az ellenség július 24 -én Maraştinál áttörte az osztrák−magyar csapatok
frontvonalát, közel 20 km -rel visszavetve azt a Szeret partján. A néhán y
hónappal korábban még Arz által közvetlenül irányított egység tehát – a
területfeladás terén – ol yan kudarcot könyvelhetett el, mint a VI. hadtest a
Bruszilov-offenzíva idején. Az antant számára a Kerenszkij -offenzíva egyik
legpozitívabb hozadékát a moldvai siker jelentette, amel y igazol ta a francia
misszió munkáját. Jóllehet a románok újabb 21 000 katonájukat vesztették
el, 607 de moráljukra rendkívül jól hatott az a tény, hogy megállították a
frontáttöréseiről híressé vált tábornagy tám adását. A központi hatalmak
elleni antant blokád siker ét mutatta, hogy a moldvai gabonakészletekre
égető szükség lett volna, 608 így 1916 végéhez képest, már gazdaságilag is
megérte volna elfoglalni a tartományt.
604

ARZ (1924): 162.
ARZ (1935): 77. „Rußlands Heer, das im Jahre 1914 6 ½ Millionen stark war, das im Laufe des Krieges
15 Millionen zum Kriegsdienst herangezogen hatte, war keine Gefahr mehr.”
606
A némileg elfeledett – közel egy hónapig tartó harcokban – a központi hatalmak 47 ezer, az antant erői 35
ezer embert vesztettek. SZIJJ–RAVASZ: 475–476. Mackensen szerint ugyanakkor felsőbb parancsra, más
hadszínterekre való tekintettel állították le az előretörést, nem pedig a románok állították meg azt.
MACKENSEN (1938): 334–337.
607
JULIER: 219.
608
DEUTSCHLAND: 616.
605
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1917 nyarán tehát a központi hatalmak elhárították a keleti fronton az
antant utolsó támadásait, azo nban a sikerek felfedték, hogy a többször
súl yosan megvert orosz és román seregek még mindig szívósan tudtak
harcolni, és a háború tovább fol ytatódott. Arz vezérkari főnök ségének első
számottevő

sikerét

a

keleti

front

ezen

utolsó

hadművelet -sorozata

jelentette, és az ekkori harcok a központi hatalmak korábbi erőfeszítéseinek
végső eredményét jelentett ék ezen a hadszíntéren. Egyben kifizetődőnek
látszott Károl y azon döntése is, amell yel kilenc hónappal koráb ban átvette
a főparancsnokságot. A császár – az orosz cár 1915-ben tett lépéséhez
hasonlóan

–

jelentős

kockázatot

vállalt

magára

a

főparancsnokság

átvételével: vereség esetén reputációja jelentősen sérülhetett , 609 siker esetén
viszont ugyan úgy nőhetett, ahogy ez 1917 nyarán is történt.
A sikerek hatására Arz ismét magas kitüntetésben részesült. IV.
Károl y 30. születésnapján, 1917. augusztus 17 -én a Katonai Mária Terézi a
Rend 32 lovag-, 4 parancsnoki és 3 nagykeresztjét adta át a tisztikarnak.
Arz a Rend parancsnoki kitüntetés ét vehette át a háború során nyújt ott
teljesítménye jutalmaként. 610 Ünnepelni azonban nem sok idő volt, hiszen
az olasz hadsereg ismét támadásba lendült az Isonzó mentén.

A 11. isonzói csata
Az olaszok már június végén megkezdték az előkészületeket az újabb
támadás elindításához és az Isonzó mentén 44 hadosztál yt vontak ös sze az
offenzívához. Jóllehet az osztrák−magyar hadsereg 20 és ½ divízióval
tudott védekezni, az olasz tüzérség minden korábbinál nagyobb fölényt
élvezett, és megrendítő erejű belövéssel tudta támogatni a gyalogság
harcát. Augusztus 19 -én Auzza közelében áttörték a frontot és az Isonzó hadsereget visszavonulásra kényszerítették. 611 Arz kénytelen volt keletről
erősítést

hozni,

de

a

tábornokot

609

ismét

nem

hagyta

cserben

a

DEMMERLE: 100. „Die Übernahme des unmittelbaren Oberbefehls barg ein beträchtliches Risiko, denn
Karl war von nun an für den Kriegsverlauf persönlich verantwortlich – ein Risiko, das beispielweise Kaiser
Wilhelm auf deutscher Seite nicht eingehen mochte.” Deák István szerint „Károly hadvezérnek képzelte
magát”, és ezért döntött úgy, hogy II. Miklóshoz hasonlóan maga áll csapatai élére. DEÁK: 250.
610
LORENZ: 397. A Parancsnoki Kereszttel ekkor kitüntetett tábornokok közül még ketten (Dankl, Kövess)
szolgáltak Károly közvetlen parancsnoksága alatt, míg József Ágost főherceg követte őt hadseregparancsnoki posztján: e módon a Kommandokreuz adományozása az uralkodóhoz fűződő bizalmi viszonyt is
illusztrálta.
611
ARZ (1924): 168.
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katonaszerencse, mert a támadás megállítását az tette lehetővé, hogy az
olasz előrenyomulás miatt az ellenség tüzérségének átcsoportosítására
kényszerült, és ez az idő elegendő volt az erősítések megérkezéséig. 612 A
támadás megállításában emellett kiemelkedő szerepet játszott a Monte San
Gabriele-ért fol ytatott eredményes védekező harc. A stratégiai fontosságú
hegy ormát 13 olasz dandár ostromolta, de a védők kitartottak a rendkívül
heves harcokban. Károl y nem sokkal az ütközet után megszemlélte a hegyet
Arzcal, és az itt látott borzalmak tovább erősítették pacifizmusát. A hegy
egyik pontján, ahol egyszerre harminc embert aprított miszlikbe az ellenség
telitalálata, a királ y egy rövid ima után, megrendülten ennyit mondott
Arznak: „ Ezért tovább senki nem viselheti a felelősséget, befejezem a
háborút. […] A világ elég nagy hozzá, hogy a népek képesek l egyenek
egymást elviselni.” 613
Miután az itáliai haderő támadása tizenegyedik alkalommal fulladt ki
az Isonzó mentén, a keleti fronton bekövetkező kedvező fejlemények révén
a Monarchia immár két hadsereget tudott a fol yó mentén állomásoztatni
(Boroević-hadseregcsoport), 614 így Arz vissza tudta állítani az 1:2 arányt,
amel y a védekezés alapfeltétele volt. A frontvonal azonban már két és fél
esztendeje

volt

állandó

nyomás

alatt,

a

katonák

elcsigázottak

és

elkeseredettek voltak; a harc felőrlő jellege miatt szüksé gessé vált, hogy a
Monarchia kiutat találjon ebből a válságos hel yzetből .
A

keletről

átvezényelt

erősítések

révén

felcsillant

a

sikeres

ellentámadás esél ye. A csata tapasztalatai azonban arra késztették Arzot,
hogy tovább sürgesse az ellencsapás kidolgozás át. 1917. augusztus 22 -én
az uralkodóval felkereste Ternovát, ahol a legsúl yosabb küzdelmek dúltak a
11.

isonzói

csata

alatt.

A

terepszemle

alatt

Arz

az

ellentámadás

haladéktalan megindítását javasolta. 615 Károl y azt szeretette volna, hogy a
Monarchia saját erejével támadjon, de Arz meggyőzte arról, hogy német
erőket kérjenek az akció lebonyolításához. A tábornokot nem „ a saját
612

ARMINIUS: 132.
LORENZ: 410. „Als er [Károly] auf dem Monte San Gabriele an einer Stelle allein 30 Todesopfer eines
einzigen Volltreffers erblickte, verrichtete er an Ort und Stelle ein stilles Gebet für die Gefallenen. Dann
wandte er sich bis zu Tränen erschüttert an General Arz: »Das kann kein Mensch länger verantworten, ich
mache Schluß. […] Die Welt ist groß genug, dass sich die Völker darin vertragen können«.”
614
ARZ (1924): „Die hiedurch zu einer großen Anzahl von Divisionen angewachsene Isonzoarmee wurde in
die 1. und in die 2. Isonzoarmee gegliedert, die nunmehr die Heeresgruppe Boroevic bildeten.”
615
KISZLING (1977): 190.
613
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csapataiba vetett bizalom hiánya ” vezette, hanem az a tény, hogy II.
Vilmos erői „ minden téren több hadianyaggal rendelkeztek, különösen gáz,
aknavetők és repülők tekintetében ”. 616
Arz közbenjárására végül 1917. augusztus 26 -án Károl y levélben
fordult legfőbb szövetségeséhez, II. Vilmos császárhoz, amely jól foglalta
össze a 11. isonzói csata utáni hel yzetet. „ Tapasztalataink, amelyeket a 11.
isonzói csatában szereztünk, arra a meggyőződésre vezettek, hogy a
várható

12.

ütközet

igen

nehéz

helyzetben

fog

találni

bennünket.

Hadvezetőim és bátor csapataim körében általános a vélekedés, hogy
helyzetünkön legjobban és legbiztosabban egy offenzíva révén lehet úr rá
lenni. Ehhez azonban Itáliában lévő hadtesteim nem elegendők, így keletről
erősítést kellene hoznunk. Ezért arra kérlek Barátom, hogy járjál közben
tábornokaidnál, hogy keleten az osztrák−magyar hadosztályokat német
csapatokkal válthassuk le. Bizonyosan megértesz, amikor az Itália elleni
offenzívát csak saját erőimmel akarom megindítani. Egész hadseregem az
Olaszország elleni háborút csak a mi háborúnkként aposztrofálja. […] Ha
német csapatok segítenének minket, az lesújtó lenne számunkra, és bénítóan
hatna a lelkesedésre. Csak a német

tüzérség et, különösen pedig a

nehézlövegeket üdvözölném én és csapataim szívesen várt segítségként .” 617
Károl y természetesen levelében nem írhatta le expressis verbis, hogy a
németek jelenléte 1866 komor emléke miatt is zavarhatta a Monarchia
hadvezetőit, hiszen ekkor éppen Bismarck miatt kellett az Itália elleni
győztes háborút félbeszakítani, és Velencét feladni. Figyelemreméltó az is,
hogy a császár ekkor még képesnek látta csapatait egy önálló, jelentős
616

ARZ (1924): 170−171. „Ich betonte, daß ich ausdrücklich deutsche Verbände verlange, nicht etwa weil
ich zu unseren eigenen nicht genügendes Vertrauen hätte, sondern weil die viel reichlichere Dotierung
deutscher Divisionen mit Kampfmitteln jeder Art, insbesondere mit Gas, Minenwerfern und Fliegern den
Erfolg verbürge.
617
ARZ (1924): 171. „Teuerer Freund! Die Erfahrungen, die wir in der elften Isonzoschlacht machten, reifen
in mir die Überzeugung, daß wir in einer zu erwartenden zwölften Isonzoschlacht einen äußerst schweren
Stand haben werden. Bei meinen Führern und braven Truppen hat sich die Überzeugung gebildet, daß der
schwierigen Lage am wirksamsten und sichersten durch eine Offensive Herr geworden werden könnte. Zu
einer solchen reichen meine jetzt am italienischen Kriegsschauplatze kämpfenden Heereskörper nicht aus
und müßten solche aus dem Osten herangeführt werden. Ich bitte Dich daher, teuerer Freund, auf Deine
leitenden Generale einzuwirken, damit sie österreichisch-ungarische Divisionen im Osten durch Ablösung
deutscher Truppen frei machen. Du wirst mich sicher verstehen, wenn ich ein besonderes Gewicht darauf
lege, die Offensive gegen Italien nur mit meinen Truppen zu führen. Meine ganze Armee nennt den Krieg
gegen Italien »unseren Krieg«. […]Würden uns deutsche Truppen helfen, so würde dies niederdrückend, auf
die Begeisterung lähmend wirkend. Nur deutsche Artillerie, besonders schwere, würden ich und meine Armee
als willkommene Hilfe auf dem italienischen Kriegsschauplätze begrüßen.“
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mértékű offenzíva v égrehajtására, amelyre utoljára több mint egy éve
került sor.
Szeptember elején tehát aktív egyeztetés kezdődött a németekkel, akik
azonban ismét a nyugati front fontosságát hangsúl yozták a flandriai
anyagcsata közben, és a Baltikum pacifikálására készülőd tek. Az OHL
elutasította Károl y kérelmét, és nem volt hajlandó német csapatokkal
leváltani a k. u. k. erőket a keleti hadszíntéren: ekkor alakult ki az a
felfogás, amel y a háború végéig érvényesült, hogy a mellékfrontokról csak
a legszükségesebb esetben vo nták ki a Monarchia csapatait, mert ezek
feladatát inkább a nyugodtabb frontok felügyeletében látták.
Arz ezért sikerrel interveniálhatott a német segítség elfogadás a
érdekében, és már szeptember 2 -án megindult annak a hadműveletnek az
előkészítése, 618 amel y vezérkari főnökségének legnagyobb fegyvertényét, a
caporettói áttörést biztosított a. Károl y kénytelen volt elfogadni a németek
segítségét, így már szeptember 14 -án megkezdődött a néme t csapatok
felvonulása a tiroli , majd a délnyugati fronton.
1917

szeptemberében

előrenyomulásukat

a

keleti

a

németek

a

hadszíntéren :

Baltikumban

Riga

eleste

fol ytatták

jelezte,

hogy

Oroszország ereje végzetesen megroppant. Az orosz hadsereg , amel y
megalázó vereségei ellenére a fronton nem omlott össze, a hátország
hel yzete miatt jutott a felbomlás állapotába. 619 Ezen események tették
lehetővé

azt

az

erőcsoportosítást,

amel y

a

német

14.

hadsereg

létrehozásához vezetett az olasz hadszíntéren.

618

ARZ (1924): 173.
RAUCHENSTEINER: 502. Mindez érdekes előképét szolgáltatja az egy évvel későbbi eseményeknek,
amikor a német hadsereg járt hasonlóan, és amely megteremtette az „im Felde unbesiegt” (a csatamezőn
legyőzetlenül) mítoszát.
619
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A caporettói áttörés
Mint láttuk a 10. és 11. isonzói ütközet kritikus hel yzetbe hozta a
délnyugati fronton küzdő k. u. k. haderőt. A már több mint két és fél éve
tartó anyagcsata egyre jobban felőrölte a Monarchia csapatait, miközben az
olasz hadsereg jelentős erősítéseket kapott az antanttól. A hel yzet drámai
romlása miatt nem lehetett továb b halogatni az ellencsapást, amel y már
régóta foglalkoztatta a központi hatalmak stratégáit. Mégis, Conrad von
Hötzendorf 1916. májusi, dél -tiroli támadását nem számolva mindig az
olasz

félnél

volt

a

kezdeményezés,

és

a

Monarchia

erői

állandó

defenzívában harcoltak.
1917. július 31-én az AOK két tervet dolgozott ki az ellentámadás
lebonyolítására. Az egyik elaboratum az 1916. évi tiroli offenzívát
ismételte volna meg nagyobb erőkkel (mintegy 20 hadosztáll yal) kísérve,
míg a másik terv az Isonzó mentén indít otta volna el a támadást 15
divízióval. 620 Arz még elméleti szinten sem foglalkozhatott érdemben a
klasszikus átkaroló hadművelettel, amely az előző két terv kombinációját,
és a teljes Észak -Itáliában harcoló ellenséges erők bekerítését hordozhatta
volna magában.
A támadási terv előkészület ei még Conrad AOK -s működésének végére
tehetők. 1917 januárjában a tábornagy egy elaboratumban javasolta a német
szövetségesnek,
frontszakaszon

hogy

koalíciós

lendüljenek

támadás

ellentámadásba,

keretében
ahol

az

pont
olasz

azon

a

támadások

koncentrálódtak. A fő csapásirány Görztől északra, Tolmein, Karfreit és
Flitsch térségben kell ett, hogy vezessen. A németek azonban végül
elvetették a támadás tervét; a szokásos módon a nyugati front hadműveletei
élveztek elsőbbséget. Arz 1917 áprilisában részletesen tanulmányozta
Conrad tervét, és egyre inkább érett benne a döntés, hogy végrehajtja azt. 621
Bár Arz visszaemlékezése szerint az eredeti cél a Tagliamento elérése lett
volna, 622 Ludendorff csak az osztrák –magyar vonalak tehermentes ítésére
gondolt, és nem tervezte Olaszország végleges kiütését a háborúból: az
620

ARZ (1924): 167.
REGELE (1955): 394–395.
622
ARZ (1924): 170.
621
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OHL attól tartott, hogy ebben az esetben a Monarchia még inkább
fogékonyabb lesz a különbéke megkötésére. 623
A

támadás

elindítás a

istenkísértésnek

is

hadosztál yával

szemben

rendkívül

minősíthető,
41

kockázatos

mivel
olasz

a

művelet

volt,

sőt

hatalmak

33

védekezhetett,

és

központi

divízió

német−osztrák−magyar tüzérség 3300 lövegével szemben az antant 3600
ágyút tudott felvonultatni. 624 A támadás fő erejét az erősítésként érkező
német divíziókból kialakított 14. hadsereg, valamint 8 osztrák−magyar
hadosztál y alkotta. A siker egyik záloga abban rejlett, hogy a központi
hatalmak hadvezetése a rendelkezésre álló erőket rendkívül koncentráltan
tudta

bevetni ,

emellett

mesterien

alkalmazta

a

háború

fol yamán

fokozatosan kikristályosodó áttörési doktrínát .
A támadás október 2 4-én hajnali kettőkor kezdődött, amel yet a
központi

hatalmak

gázlövéssel

indítottak

meg,

majd

megszólaltak

a

lövegek. A tüzérségi előkészítés megrendítette az olasz védővona lakat: az
itáliai hadsereg két és fél év után most szembesült a legkeményebb
ellencsapással a háború kezdete óta. A gázfelhő mesterséges ködében
hamarosan megkezdődött a gyalogsági roham. Az Otto von Below német
tábornok irányítása alatt álló erők – élükön a német 12. divízióval és a 22.
lövészhadosztáll yal – Flitsch-Tolmein térségében szinte azonnal áttörték a
frontot. Míg az olasz csapatok az előző tizenegy Isonzó -menti csata alatt
mindössze 8−15 km mél yen tudtak előrenyomulni, a központi hatalmak
néhány nap alatt nagyobb távolságban jutottak előre. 625 A sikert kiaknáz va
az osztrák−magyar csapatok az Isonzó mentén korábban elképzelhetetlen
ütemben nyomultak előre. Capello olasz tábornok 3. hadseregét lényegében
néhány nap alatt szétzúzta az offenzíva.
A központi hatalmak ebben a csatában tökél yre fejlesztették a szerb
hadjárat idején kidolgozott stratégiát: az előrenyomuló ék biztosította a
támadás útvonalát, a völgyeket, miközben a már szétszórt, illetve az
offenzívát közvetlenül nem akadál yozó megerősített pontok felszámolását a
623

GLAISE-HORSTENAU (1980): „Nun hatte allerdings Ludendorff seine Truppenhilfe gar nicht in der
Absicht zur Verfügung gestellt, eine Vernichtung des italienischen Heeres erzielen zu wollen. […] Er
fürchtete, damit auch die Bundesgenossenschaft Österreichs auf dem Wege zu verlieren.”
624
REGELE (1968): 85.
625
ARZ (1935): 81.
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második hullám végezte el. Ez a hadműveleti eljárásrend lényegében a
második világháborúban alkalmazott Blitzkrieg -taktika közvetlen ősének
tekinthető.
Október 27-én elesett Cividale, és a Monarchia erői visszafoglalták
Görzöt. Másnap Udine is elesett, és ekkor az olasz erőket végleg
kiszorították az Isonzó partjáról: a folyó mentén vívott 12. ütközet a
központi hatalmak döntő győzelmével ért véget.
Az áttörés következtében az olaszok fejvesztett menekülésbe kezdtek,
és meg sem kísérelték egy frontvonal kialakítását a Tagliamento mentén,
amel y a venetiai síkságra kijutó központi hatalmak útjába eső legközelebbi
természetes akadál y volt. Nyolc nap alatt Cadorna 180 ezer katonája esett
hadifogságba, és 1500 löveg került a támadók kezére. 626 Az antantot
nagyobb csapás érte, mint 1915 -ben Gorlicénél.
Arz csapatai – 30 k. u. k. és 7 német hadosztál y – fol ytatta az
üldözést. A tábornok a teljes győzelem küszöbén állt, de „ sajnos nem álltak
rendelkezésre

lovas

hadtestek,

mint

ahogy

hiányoztak

a

tankok

automobilok, hogy a gyorsan hátráló ellenség sarkában maradhassunk”.

és
627

Keserű lecke volt az AOK számára, hogy az 1914 -es harcokban hel ytelenül
alkalmazott lovasság szerepét rosszul ítélték meg, amikor feloszlatták
számos alakulatát, illetve a vesz teségeket nem pótolták: így az áttörés után
az előrenyomulás sebessége a gyalogság menettempójához volt kötve, és
ennek révén az olasz hadsereg megmenekült a teljes összeomlástól. A
támadók lendületére azonban így is jellemző, hogy amikor október végén
mind az Isonzó, mind a Tagliamento kiáradt, 628 a fol yók vízhozamának
hirtelen emelkedése nem akadál yozta meg az offenzíva továbbfejlesztését,
és az áradás nem okozott akkora bajt, mint fél évvel később a piavei
offenzíva idején.
Az esős időjárás következtében a zonban a győzelemsorozat alatt, egy
frontlátogatás közben , majdnem életét vesztette IV. Károly és vezérkari
főnöke. A királ y gépkocsija elakadt a megáradt Torrente Torre patakban, és
miközben Arz szinte száraz lábbal partra tudott vergődni, Károl yt elsodor ta
626

ARZ (1924): 178.
ARZ (1924): 179. „Leider standen keine Kavalleriekörper zur Verfügung, auch fehlten Tanks und
Automobile, um dem rasch weichenden Gegner an den Fersen zu bleiben.”
628
REGELE (1968): 86. Az Isonzó vízmagassága a 4,5 métert is meghaladta.
627
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az

ár.

A

fiatal

főparancsnokot

kísérete

csak

üggyel -bajjal

tudta

kimenteni. 629
A délnyugati front sikereivel párhuzamosan Conrad is támadásba
lendült Tirolban, és hamarosan teret nyert Asiago térségében, majd
november 5-én Cortina d’Ampezzo is újra a Mona rchia kezére került. 630 Az
offenzíva egészen november 20 -ig tartott, és a központi hatalmak szilárd
frontvonalat alakíthattak ki a Piave mentén. A győzelem mértékét jól
mutatta, hogy a hadifogl yok száma meghaladta a tannenbergi, a téli mazuri ,
valamint a dél-tiroli csatában lefegyverzett katonák számát, illetve il yen
sok zsákmányolt lövegre nem volt példa a háború addigi menete során. 631
Az

itáliai

hadsereg

vesztesége

800

ezer

fő

volt:

300 000

katona

hadifogságba esett, 400 ezren rendezetlenül özönlöttek vissza a frontról; a
dezertőrök valósággal ellepték a hátországot. Az olasz haderő morális
zuhanását mutatja, hogy a véres veszteség ehhez képest csak 10 ezer halott
és 30 ezer sebesült volt. Mindezen tények ismeretében nem

túlzás

kijelenteni, hogy Észak-Olaszország helyzete csak az egy évvel későbbi
Monarchia-béli káosszal volt összevethető.
A Monarchia kezére ebben az egyetlen hadműveletben annyi ágyú és
tarack

került,

mint

amennyi

a

háború

kitörése

óta. 632

A

tételes

hadizsákmány 3152 lövegre, 1732 aknavetőre, 3 ezer géppuskára, valamint
300 ezer puskára rúgott . 633 Ez a készlet tette lehetővé, hogy a Monarchia
1918-ban fegyverzet terén versenyképes maradhatott az antant erőivel.
Mindemellett a meghódított terület mezőgazdasága is jelentős nyereség volt
az ellátási n ehézségekkel birkózó Monarchia számára, amelynek katonái
joggal gondolhatták azt, hogy kivívták a győzelmet. 634
Arz, aki a hadművelet kezdetétől egészen három hétig a front
közelében tartózkodott, diadalittas és végtelenül boldog hadvezérként tért

629

CRAMON: 134. ARZ (1924): 183. Az epizód – utólagos ismereteink birtokában – egy vészterhes
prodigium volt, hiszen szinte napra pontosan egy év múlva Károly elvesztette trónját, és a birodalom
megbukott.
630
ARZ (1924): 180.
631
ARZ (1924): 184.
632
ARZ (1924): 184. „Die Zahl der erbeuteten Geschütze überstieg die Anzahl aller bis dahin im Weltkriege
von uns erbeuteten Kanonen und Haubitzen.”
633
ARZ (1924): 185.
634
BAUER: 88.
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vissza Badenbe. 635 Hamarosan ol yan kitüntetésben részesült, amel y példa
nélküli unikum maradt a Monarchia haderejében: a német császár a porosz
157. gyalogezred főnökévé tette. II. Vilmos IV. Károl yhoz írt indoklás a
szerint

„a

kitüntetés

kitűnő

alkalomnak

tűnik

nekem,

hogy

hű

fegyverbarátságunk kötelekét még szorosabbá fonja, minthogy az egység
Császári és Királyi Fenséged parancsnoksága alatt harcol hatott Erdély
felszabadításakor , most pedig ismét vállvetve harcol az osztrák –magyar
csapatok oldalán, hogy megtorolja az olasz árulást ”. 636 A Hohenzollern
uralkodó nem sejthette, hogy egy év múlva udvarias szavai valódi
tartalommal fognak megtelni, és Arz számára éppen porosz ezred főnöksége
lesz az ultima ratio a Németország hátát megnyitó padovai fegyverszünet
aláírása ellen …
A caporettói siker jelentősen lerövidítette a frontvonalakat is: Astico
és a tenger között az offenzíva előtt 384 km hosszan kanyargott a front,
míg a Piave elérése után mindössze 140 km -nyi védvonalat kellett tartani. 637
Mindezzel együtt jelentősen növeke dett a Monarchia katonai potenciálja a
délnyugati

fronton,

amel y

−

a

zsákmányolt

készletekkel

együtt

−

biztosította a háború fol ytatását. A caporettói áttörést követően ol y annyira
megerősödött a dualista állam hadereje, hogy pontosan egy évet kellett arra
várni, míg az egyesített antant erők megkérdőjelezhették a Monarchia
észak-olaszországi térnyerését. Az offenzíva közben október végén Arz azt
jelentette Károl ynak, hogy „ amennyiben a sajtó méregként ható , béke iránti
nyöszörgését

elhallgattatjuk,

állóháborúban ”. 638 A

tábornok

a

hadse reg

újfent

ki

hel yesen

fog

ismerte

tartani
fel,

hogy

az
a

következő hónapok sorsfordító eseményei nem a frontokon, hanem a
hátországban fognak történni.
Az

olaszok

vereségének

következményeként

az

antant

jelentős

erősítést küldött a régióba: az angol−francia erők ugyanolyan szerepet
635

ZEYNEK: 286.
ÖStA-KA MKSM 36–4/27–1 (1917). „Das Regiment erscheint mir besonders geeignet, ein neues Band
treuer Waffenbrüderschaft um unsere verbündeten Armeen zu schlingen, da es unter dem Befehl Euerer
Kaiserlichen und Königlichen Majestät an der Befreiung Siebenbürgens teilnehmen durfte und auch jetzt
wieder Schulter an Schulter mit den österreichisch–ungarischen Truppen Sühne fordert für italienische
Treulosigkeit.
637
ARZ (1924): 185.
638
ARZ (1924): 198. „Die Armee wird im Stellungskriege durchhalten, wenn das wie Gift wirkende
Friedensgewinsel der Presse verstummt.”
636
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töltöttek be, mint a német csapatok a keleti fronton: abroncsként fogták
össze a szétszóródott olasz egységeket, lehetővé téve reorganizálásukat és a
harc fol ytatását.
A siker egyben fontos ütőkárt yát is adott Arz kezébe: az előző
időszak, különösképpen pedig a Kerenszkij -offenzíva nyomán az osztrák
politikai elit parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását javasolta, amel y a
vezérkar szerepét vizsgálta volna a korábbi balsikerekben. Az itáliai
győzelem nyomán azonban Arz erél yesen utasíthatta vissza a tervet: a
gyalogsági tábornok megállapította, hogy „ az AOK parancsnoksága kiváló
és odaadó tisztekből áll, akiknek túlnyomó többsége csapattiszt, akik a
vezérkari

tisztekhez

hasonlóan

a

frontokon

harcolnak.

Így

megengedhetetlen és ezért feltétlenül vissza kell utasítani, hogy hűségükben
és kötelességteljesítésükben kételkednek .” 639
A caporettói győzelem igen mél y benyomást gyakorolt az antant
táborára. Winston Churchill kevéssel a háború után úgy vélte, hogy h a a
németek további 12–14 hadosztáll yal támogatták volna az offenzívát, akkor
Olaszország

kiüthető

lett

volna

a

háborúból,

és

bár

Itália

csak

mellékhadszíntér volt, mégis ez a győzelem mindenképpen felülmúlta volna
az 1918. tavaszi német offenzívák eredmén yeit. 640 Arz tárgyilagosan
megállapította:

„ az

offenzíva

döntő

erejű

csapássá

válhatott

volna,

amennyiben az OHL – még ha csak a hadművelet közben is − megfelelő
erőket küldött volna, ez azonban nem történt meg, mert a legfelsőbb
hadvezetés meg volt róla győ ződve, hogy a háborút csak a francia
hadszíntéren lehet eldönteni ”. 641
A csatát követően Arz – a vezérkart átfogó módon reformáló –
javaslatot tett az uralkodó asztalára, amel y a tüzérség hatékonyabb
639

ZEINAR: 611–612. „Arz stellte sich gegen die Bildung einer geplanten parlamentarischen
Untersuchungskommission, welche die Ursachen der missglückten Operationen erheben sollte. Arz
begründete seine Ablehnung dem Monarchen gegenüber damit, dass das Armeeoberkommando aus einem
Stabe ausgezeichneter und hingebungsvoller Offiziere bestehe, deren weit überwiegende Mehrzahl
Truppenoffiziere seien, die ebenso wie auch die Generalstabsoffiziere fast durchwegs an der Front gekämpft
hätten. An deren Treue und Pflichterfüllung zu zweifeln sei unzulässig und müsse daher unbedingt
zurückgewiesen werden.” vö. ÖStA-KA Generalstab Nr. 2405, 33-9/2 Generalstabskorpsbefehl Nr. 13.
(1917. november 4.)
640
REGELE (1955): 399.
641
ARZ (1935): 82. „Die Offensive wäre zu einem vernichtenden Schlage geworden, wenn die Oberste
Kriegsleitung — auch erst während der Operation — entsprechende Kräfte zugeschoben hätte; diese aber
unterließ es durch gefesselt von dem Gedanken, der Krieg könne nur auf dem französischen
Kriegsschauplätze entschieden werden.”
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felhasználását célozta. Arz egyesítette a korábban függetl en fegyvernemet,
beolvasztva a tüzérségi és műszaki irányítást a vezérkarba. 642 A harcok
szünetében a hadsereg komol y modernizáció jára került sor: a legfontosabb
cél a tűzerő növelése volt, mert Arz és a vezérkar így látta pótolhatónak az
emberállomány veszt eségének hatását. 643 Caporetto tanulságait felhasználva
– német mintára – rohamcsapatokat hoztak létre, amel yek a legkorszerűbb
géppisztoll yal

voltak

felszerelve,

és

a

csapatok

gránát -ellátottsága,

valamint géppuska -száma is ugrásszerűen emelkedett.

Győzelem a keleti fronton
Miközben 1917 decemberében az itáliai front ismét megmerevedett, a
keleti hadszíntéren is drámai változások zajlottak. Miután az orosz
forradalom november 7 -én a bolsevik hatalomátvétellel újabb szakaszába
lépett, Lenin végleg abbahagyta a küzdelmet a központi hatalmak ellen, és
december 6-án beszüntette az ellenségeskedéseket a keleti fronton. Három
nappal később a román hadsereg is leállította a harctevékenységet. Bár a
keleti fronton a központi hatalmak és az orosz csapatok között egyel őre
nem

került

sor

összecsapásokra,

az

egykori

cári

birodalomban

polgárháborús viszonyok uralkodtak , így a hel yzet továbbra is ingatag
maradt. Ráadásul december 7 -én az USA is hadat üzent a Monarchiának,
így a békekötés lehetősége ismét távolabb került.
A

dualista

állam

hel yzete

ebben

a

viszonylag

nyugalmasabb

időszakban tovább destabilizálódott. Miközben a hadsereg havonta több
mint 100 ezer főt vesztett, a pótlás ennek a felére 60−70 ezer katonára
rúgott, akiknek zömét a felgyógyult sebesültek tették ki. 644 Ennek fényében
nem meglepő, hogy a Monarchia hadereje 1917 áprilisa és 1917 decembere
642

ZEINAR: 398. „Aufgrund der im Weltkrieg gemachten Erfahrungen, legte Arz von Straussenburg im
Einvernehmen mit dem Kriegsminister am 28. Dezember 1917 Kaiser Karl I. die Bitte vor, den Artillerie- und
den Geniestab bei dem gleichzeitiger Vereinigung mit dem Generalstab aufzulösen und ein eigenes
Stabsadjutantenkorps einzurichten.”
643
FELDL: 222. „Die Ende 1917, Anfang 1918 durchgeführte völlige Neuorganisation der österreichischungarischen Armee hatte zum Ziel, die Kampfkraft jeder Einheit, vom Bataillon bis zur Division, bei
vermindertem Personalstand durch erhöhte Feuerkraft zu verbessern.”
644
ARZ (1924): 202. „Bei uns allein betragen die Monatsabgänge durch Gefechtsverluste, Kranke etc., auch
wenn keine größeren Kampfhandlungen stattfinden, weit über 100.000 Mann, die Ersätze dagegen erreichen
im Monat kaum die Hälfte von 60.000 bis 70.000 Mann. Sie sinken von Monat zu Monat immer mehr und
bestehen zumeist nur aus Wiedergenesenen. Die Schlagkraft der Armee hat überhaupt enorme Einbüße
erlitten.”
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között csaknem 600 ezer fővel apadt. 645 A számítások arra utaltak, hogy a
haderőt még ezek a nyugalmasabb hónapok is felőrlik hosszútávon,
ráadásul 1918 januárjától a kato naszökevények száma is egyre jobban
növekedett.
Mindennek ellenére Arz optimista újévi köszöntőt állított össze a
császári pár számára: „ Keleten felszabadítottuk az anyaföldet. A fegyverek
elhallgattak ott, és kilátásunk van egy áldást hozó, igazságos béké re.
Délnyugaton pedig Felséged dicsőséges vezetése alatt döntő vereséget
mértünk az ellenségre, amelyet vad menekülésre kényszerítve szorítottunk
vissza határainkon túlra.” 646
Wilson amerikai elnök 1918. január 8 -án deklarálta híressé és alapvető
hivatkozási ponttá vált 14 pontját, amel y első alkalommal nyilvánította ki a
Monarchia felrobbantásának szándékát

a nemzetiségek önrendelkezési

jogának elismerésével . Arz ezért méregként tekintett a dokumentumra, 647 és
a tábornok Wilson pontjaiból vezette le a Monarchi a 1918-as föderalizálási
terveit, vagyis úgy tekintette, hogy a dualista állam vezetése quasi az
antant propagandájának kívánt megfelelni.
A

breszt-litovszki

békét

követően

tömegesen

térhettek

haza

Oroszországból a korábbi években hadifogságba esett katoná k. 648 Arz és a
vezérkar minden tőle telhetőt megtett azért, hogy a visszatérők ne
okozzanak egészségügyi és ideológiai járványokat. Az AOK rettegett attól
a gondolattól , hogy a hazatérők forradalmi eszmékkel árasztják el a
birodalmat, ezért igyekeztek az ide ológiai ellenőrzést megtartani. Komol y
gondot

jelentett,

hogy

a

lerongyolódott

és

sokszor

fizikailag

is

meggyengült hadifoglyokat nehezen tudta újra ellátni a Monarchia, hiszen
az egész állam ellátási krízisben szenvedett. A legsúl yosabb problémát
mégis az okozta, hogy a volt hadifogl yokat nem lehetett menetből ismét a
645

ARZ (1924): 216. „Der Gesamtstand der bewaffneten Macht hatte sich im Zeiträume vom April bis 31.
Dezember 1917 um etwa 600.000 Mann vermindert.”
646
ÖStA-KA MKSM (1917) 36–4/32. „Im Osten wurde der vaterländische Boden befreit. Die Waffen ruhen
dort und es eröffnet sich die Aussicht auf einen segenbringenden, gerechten Frieden. Im Südwesten aber
wurde unter euer Majestät glorreicher Führung der Feind entscheidend geschlagen und in wilder Flucht
über unsere Grenzen zurückgetrieben
647
ARZ (1924): 233. „Ich habe meine hievon abweichende Auffassung oft und rückhaltlos geäußert, doch die
am 8. Jänner 1918 bekanntgewordenen vierzehn Punkte Wilsons nahmen alle Köpfe gefangen. Die Giftsaat
hatte zu keimen begonnen.”
648
1918 áprilisának végéig mintegy 370 ezer katona, majd június végéig összesen 517 ezer katona tért vissza
a keleti hadifogságból. KOCSIS: 193.
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frontvonalba küldeni, elsősorban lélektani okok miatt. A visszatérők
integrációját és felügyeletét Arz limanowai harcostársa , Roth vezérezredes
látta el. 649
A háború ezen időszakában a német ha dsereg felkészült arra, hogy
1918

tavaszán

térdre

kényszerítse

Franciaországot.

Az

előkészületek

részeként inkább diplomáciai és a szövetségi kohézió erősítése céljából,
mintsem katonai szükség fol ytán az OHL kezdeményezte, hogy a Monarchia
küldjön hadosztál yokat a nyugati hadszíntérre. A caporettói áttörést követő
észak-olaszországi hadjárat után 10 –15 osztrák–magyar divízió áthel yezése
tűnt reális lehetőségnek. 650 Ennek megfelelően 1917 karácsonyán Arz
táviratban Berlin tudomására hozta, hogy készséggel kül d osztrák−magyar
divíziókat Franciaországba, ha erre igény mutatkozik. 651 Mégis a dualista
állam legfőbb feladatát Hindenburg így határozta meg: „ nem kell többet
tenni, mint kitartani ”. 652 Ennélfogva a német vezérkari főnök úgy látta,
hogy a Monarchia erőit a délnyugati, a keleti illetve a balkáni fronton kell
koncentrálni, a nyugatra küldendő segítség pedig legföljebb jelképes értékű
legyen.

Minőségi

erősítésként

egyedül

a

Monarchia

nehéztüzérségét

igényelte, amel ynek hatékony támogatása már 1914 -ben is létfontosságú
volt a Schlieffen-terv végrehajtása során. Bár a k. u. k. erők fegyverzete
javult a háború fol yamán, kérdéses volt, hogy a Monarchia csapatai sikerrel
tudnak-e szembeszállni a francia hadszíntéren első osztál yú felszereléssel
és ellátással bíró antant erőkkel.
A k. u. k. hadosztál yok nyugatra küldését – elsősorban felesége
hatására – Károl y sem támogatta, mivel úgy vélte, hogy ez a lépése
hátráltatja békekötési szándékait. Cramon szerint az uralkodó és az AOK
véleménye gyökeresen eltért egymástól, m ert Arz és Waldstätten a nyugati
intervenció mellett tört lándzsát; utóbbi pedig arról panaszkodott a német
altábornagynak, hogy a Monarchiában a katonai vezetés lényegében
megszűnt a politikai és udvari körök aknamunkája miatt. 653 GlaiseHorstenau

maliciózusan

jegyezte

föl,

649

ARZ (1924): 245−247.
JULIER: 236–237.
651
HINDENBURG: 309. ARZ (1924): 206−207.
652
ARZ (1924): 207.
653
CRAMON: 147.
650
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hogy

Arz

és

Waldstätten

„meggyőződéssel támogatta ” az osztrák–magyar részvét elt a nyugati front
háborújában, „amennyiben a vezérezredes esetében valaha is beszélhetünk
meggyőződésről”. 654
1918 januárjában első ízben bontakozott ki súl yosabb válság hadsereg
ellátása

terén,

amel y

krízis

végül

a

Monarchia

bukásának

legfőbb

tényezőjévé lépett elő . A magyarországi malmok már 1917 októbere óta
egyre kevesebb lisztet őröltek a hétről-hétre fokozódó szénhiány miatt.
Magyarország belső instabilitása miatt pedig 24 zászlóaljat kellett a
hátországba küldeni, hogy a katonai rekvirálásokat biztosítsák. Ausztriában
az éhezés mértéke általános sztrájkot váltott ki, von Seidler miniszterelnök
csak néhány nap elteltével tudta megteremteni a rendet. A kr ízis megoldása
érdekében

Károl y

Windischgrätz

herceget

nevezte

ki

élelmezési

miniszterré, aki egyelőre sikerrel biztosította a csapatok élelmiszer utánpótlását.

1918

tavaszán

azonban

kritikussá

vált

a

Monarchia

hátországának élelmezése, és bár Arz mindent megtet t, hogy normalizálja a
hel yzetet, 655 vezérkari főnökségének egyik legnagyobb adósságát jelentette
ez a kérdés. A helyzetet jól jellemezte, hogy a császárt szabál yosan
evakuálni kellett Laxenburgból, amel y túlságosan közel feküdt a Bécs
délkeleti részén fekvő üzemekhez, így félő volt: a sztrájkoló munkások
lerohanják az uralkodói rezidenciát. 656
1918. január 20 . körül, a nehéz ellátási hel yzet miatt , az uralkodó
közvetlen környezetében megfogalmazódott egy terv, amely szerint belső
puccsal a hadsereg megbízható embereivel töltötték volna be Ausztria
fontosabb posztjait . 657 A puccs lebonyolítása után Schönburg -Hartenstein
diktátorként kormányozta volna a birodalmat, a kulcsfontosságú belügyi
tárcát Bardolff foglalta volna el, míg Krauss tábornok az élelmezésért felelt

654

GLAISE-HORSTENAU (1980): 439. „So dachten auch Waldstätten und – soweit es bei ihm überhaupt
Überzeugungen gab – der 655 1918 márciusában pl. személyesen elutazott Kelet-Galíciába, hogy felgyorsítsa
az élelmiszer-szállítmányok útját. REGELE (1968): 132.
655
1918 márciusában pl. személyesen elutazott Kelet-Galíciába, hogy felgyorsítsa az élelmiszerszállítmányok útját. REGELE (1968): 132.
656
ARZ (1924): 223. A birodalom politikai elitje a Hofburgot javasolta Károly állandó rezidenciájául, de Arz
javaslatára a császár végül Baden mellett döntött.
657
RAUCHENSTEINER: 536. „Eine Militärregierung wurde vorbereitet. Generaloberst Fürst Aloys
Schönburg-Hartenstein sollte ihr Chef werden. Der Kaiser war noch nicht ganz entschlossen und stieß mit
dem Vorhaben auch auf den Widerstand des Chefs des Generalstabs, Arz, und des gemeinsamen
Kriegsministers Stöger-Steiner.“
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volna. A hadügy- és a külügyminiszter mellett Arz is ellenezte a tervet. 658 A
tábornok túlságosan súl ytalan volt ahhoz, hogy ezt az összeesküvést
lebonyolítsa
Ausztria

és

koordinálja,

militarizálásának

így

hiába

koncepciója,

„ tűnt
„ amely

kívánatosnak

számára ”

biztosíthatta

volna

a

birodalom fennmaradását ”. 659 Arz ráadásul rendkívül rossz személ yes
viszonyt ápolt Schönburggal , akivel azonban szorosan kooperálnia kellett
volna a terv végrehajtása esetén. Nem véletlen, hogy a vezérkari főnök
ódzkodott attól, ho gy néhány divíziót a belső rend megszilárdítása végett a
hátországba vezényeljen. 660
A belső instabilitást növelte, hogy Magyarország részéről ismét
megfogalmazásra került a haderő kettéválasztásának kérdése, vagyis az
önálló nemzeti hadsereg megteremtése. Ennek két fő támogatója az
uralkodó és József Ágost főherceg volt; Károl y azt remélte, hogy a
magyarok ennek révén partnerei lesznek alkotmányos reform -terveinek
végrehajtásában. 661 Arz az 1918. január 9 -én megtartott koronatanácsi
ülésen élesen bírálta az el képzelést, és lojális magyar – ugyanakkor
németérzelmű

svarcgelb

tábornokként

vitába

szállt

Wekerle

Sándor

miniszterelnökkel: „ Felelőtlennek tartom, hogy egy választási manőver
miatt a hadsereg állapotát veszélyeztessük, és ezáltal a Monarchia
szétesését előidézzük.” 662 Az AOK merev ellenkezése is hozzájárult ahhoz,
hogy a terv ismét lekerült a napirendről.
Miközben a birodalom ellátási hel yzete napról -napra kritikusabbá vált ,
megkezdődött a breszt -litovszki tárgyalássorozat Szovjet -Oroszországgal
kötendő békéről. Az első komol y sikert az jelentette, hogy 1918. február 9 én békeszerződést lehetett kötni az önállóvá vált Ukrajnával. A diplomáciai
aktust Arz emlékiratában tévesen nevezte a világháború első békéjének, 663
mégis a háború ötödik évében nagy fegyvertén yt könyvelhettek el a
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LORENZ: 432.
ARZ (1924): 224. „Vom Standpunkte der Kriegführung, den ich allein zu vertreten hatte, schien mir dies
sehr erwünscht. Leider wurde dieser Gedanke, dessen Verwirklichung zu dieser Zeit den Bestand des Reiches
gewährleistet hätte, wieder aufgegeben.”
660
BARDOLFF: 298–299.
661
BROUCEK: 210.
662
BARDOLFF: 294. „Ich halte es unverantwortlich, wegen eines Wahlmanövers den Bestand der Armee zu
bedrohen und dadurch den Zerfall der Monarchie herbeizuführen.”
663
ARZ (1924): 226. „Der erste Friede im Weltkriege!” Valójában a Monarchia 1916 januárjában már
Montenegrót sikerrel kényszerítette különbéke megkötésére.
659
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központi hatalmak az ukránokkal kötött megállapodás révén. A Monarchia
− igaz Németország árnyékában való – megnövekedett mozgásterét az is
mutatta, hogy nem kényszerült területi kompenzációra Ukrajnával szemben,
így megőrizhette Galícia egységét. Mindez Arz sikerét mutatta, hiszen a
tábornok képviselte a Monarchia elitjéből azt az álláspontot, hogy „ a
kemény

küzdelmekben

megvédett,

majd

véres

áldozatok

mellett

visszahódított tartományt nem szabad olcsó vásárrá tenni, és még részben
sem szabad feladni”, 664 miközben a tárgyalások előkészítése során Czernin
hajlandó lett volna területi engedményekre is.
Február 18-án a szovjet -orosz kormány kiürítette azt a vékony kelet galíciai területsávot, amel yet még megszállva tartott, így ezen a napon ért
véget

a

tartományért

dúló

ádáz

háború.

Március

elején

a

román

fegyverszüneti tárgyalások fol yományaként Iaşi is kiürítette Bukovina azon
kis részét, ahol még román csapatok állomásoztak, így a Monarchia keleti
végein nem volt már ellenség.
Az előrenyomulás azonban nem ért véget a Monarchia 1914 -es
határánál. Minthogy az ukrán hel yzet egyre zavarosabban alakult, és félő
volt az új állam bolsevizálódása, valamint a polgárháború fokozódása, a
központi hatalmak s tratégái az ország megszállása mellett döntö ttek.
Ukrajna gabonakészleteinek biztosítása elsőrendű érdeke volt az éhezés
szélén táncoló Németországnak és a Monarchiának. A legnagyobb gondot
nem az ellenséges erők leküzdése jelentette, hanem az, hogy minél nagyobb
területet kellett a lehető legkisebb erővel pacifikálni a többi hadszíntéren
kivívandó siker érdekében. 665
1918. február 26-án – immár vezérezredesként – Arz kiadta a
parancsot

az odesszai vasútvonal

biztosítására. 666 Az osztrák–magyar

haderő csak kisebb harcokat kellett, hogy vívjon, mégis a há ború fol yamán

664

ARZ (1924): 226. „[…] daß wir Galizien in harten Kämpfen verteidigt und mit gemeinsam vergossenem
Blute wieder erobert haben, so leichten Kaufes könne und dürfe man dieses Land wenn auch nur zum Teile,
nicht wieder hergeben.”
665
ARZ (1924): 239. „Wir durften daher Zweck und Ziel des Einmarsches in die Ukraina wohl nicht aus dem
Auge verlieren, hiefür aber nur so viele Kräfte einsetzen, als unbedingt notwendig waren, jedes Mehr hätte
uns an entscheidender Stelle gefehlt.”
666
RAUCHENSTEINER: 541. „Nach dem Hin und Her wegen der Teilnahme österreichisch-ungarischer
Truppen am Einmarsch in die Ukraine hatte Generaloberst Arz, wie erwähnt, den „Gordischen Knoten“
durchgehauen und am 26. Februar Generalfeldmarschall Hindenburg mitgeteilt, dass Österreich-Ungarn die
Absicht habe, die Eisenbahnlinie nach Odessa zu besetzen.”
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most haladt előre a leggyorsabban . Braun táborszernagy csapatai két hét
alatt 500 km -t nyomultak előre, miközben pacifikálták Odessza vidékét. 667
A harcok a breszt -litovszki békeszerződés után is fol yatódtak, mert a
háború fol ytatása érdekében
Ukrajna

gabonakincsére.

bevonultak

Odesszába,

a központi hatalmaknak szükségük volt

Alig
ezzel

két

hét

múlva

biztosították

a
a

központi

hatalmak

gabonaszállítmányok

behajózását is. Március 22 -én Arz jelenthette az uralkodó -főparancsnoknak,
hogy a hadművele tet gyorsan végrehajtották „ az orosz hadsereg teljes
szétesése közepette ”, mivel az ellenségnél „ minden szinten a képzett
vezetők érezhető hiánya, valamint a legénység teljes fegyelmezetlensége ”
jelentkezett. 668
A Monarchia 1918 első hónapjaiban sikert siker re halmozott, és ennek
hatására az uralkodó több generálist léptetett elő tábornaggyá. A dualista
állam tábornoki körében meggyőződéssé vált, hogy ennek oka Arz hybrise
volt. Úgy vélték, hogy a vezérkari főnök is marsall kíván lenni tömeges
előléptetések r évén. Az ekkor már bukott embernek számító Terszt yánszk y
vezérezredes például bizalmas levélben barátjának így írt: „ az egész világ
előtt nevetségessé tesszük magunkat , elérjük a régi spanyol monarchia
szintjét, ahol több tábornagy volt, mint ezredparancsn ok. Egyáltalán mit
teljesített ebben a háborúban Rohr, mit Krobatin mint hadseregvezető ? 669
A breszt-litovszki tárgyalásokkal párhuzamosan fol ytak a román féllel
is az egyeztetések, amel yek igen vontatottan haladtak. A katonai körökben
ezért felmerült, hogy fegyverrel kényszerítik ki a gyakorlatilag Moldvára
zsugorodott román állam gyorsabb tárgyalási hajlandóságát. A tervezett
akció parancsnokául Arz Jenő főherceget szemelte ki, aki a Délnyugati
Front feloszlatása után funkció nélkül maradt. 670 A tervet végül elvetették,
mert a diplomáciai erőfeszítések hamarosan eredményre vezettek. Két
nappal a Szovjet -Oroszországgal való békekötés után a Bukarest melletti
667

REGELE (1968): 115. A fekete-tengeri kikötőváros egyben a legnagyobb település volt, amelyet a
Monarchia a háború folyamán elfoglalt.
668
ÖSTA-KA AOK Op. geh. Nr. 1296. (1918. III. 22.) „Bei der vollständigen Zerrüttung der russischen
Armee, ihren empfindlichen Mängeln an geschulten Führern jeglichen Grades sowie der vollkommenen
Disziplinlosigkeit der russischen Mannschaft mit besonderer Raschheit durchgeführt werden.”
669
POLLMANN: 128.
670
RAUCHENSTEINER: 544. „Arz telefonierte mit Ludendorff, um diesen zu bewegen, das Oberkommando
diesmal Erzherzog Eugen zu übertragen, da dieser nach der Auflösung des Kommandos der Südwestfront zur
Disposition stand.“
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bufteai kastél yban a központi hatalmak előzetes békét kötöttek Romániával .
Ferdinánd román királ y ezután németbarát politikusokból új kormányt
nevezett ki, így a végleges békeszerződés megkötése biztosított volt. 671
Május 7-én a bukaresti békében Románia is megállapodott a központi
hatalmakkal, így formálisan véget ért a háború a keleti fronton. Bár a béke
megszületése de iure beszüntette a háborús állapotot a keleti fronton, Arz
nem volt elégedett a feltételekkel. Egyik adjutánsa szerint például 1918
márciusának

közepén

Arz

azt

közölte

Berchtolddal,

hogy „ Románia

megerősödik e béke által, anélkül, hogy barátun kká válna. Az erdélyi
románok nem lettek szerényebbek, sőt éppen ellenkezőleg. Ez az eredménye
Czernin békekötéseinek, amelyeket könnyelműen és kapkodva hozott létre,
csupán azért, hogy néhány kofa az utcán éljenezze !” 672
A keleti fronton aratott győzelem le hetővé tette, hogy a központi
hatalmak átcsoportosítsák erőiket nyugatra a végső győzelem kivívása
érdekében. Mindez a keleti és nyugati front között végrehajtott minőségi
cserét jelentette, vagyis míg a fiat alabb, harcedzettebb korosztál yokat
Belgiumba és Franciaországba vezényelték, addig a tartalék osokat keletre
küldték. Április 7-én a romániai megszálló erők parancsnoka, Mackensen
tábornagy is kényszerűen állapította meg, hogy hadseregcsoportja egyre
zsugorodik és egyre inkább népfelkelő alakulatokból f elépülő megszálló
hadsereggé v álik. 673
Míg

a

dualista

állam

hadereje

csak

csekél y

harctevékenységet

fol ytatott a caporettói áttörés óta, német szövetsége se márciusban hatalmas
offenzívát készített elő nyugaton, hogy eldöntse a háborút. 1918 első
nyugalmasabb hónapjai véget értek, amikor március 21 -én megindult a
németek nagy nyugati támadás -sorozata. Ludendorff új taktikát dolgozott ki
a

hadművelet

során,

amel ynek

elemei

már

a

kor ábbi

években

is

körvonalazódtak: a támadásokat rövid, de igen heves tüzérségi tű z előzte
meg, majd a rohamcsapatok indították meg a támadást , akiket a hadsereg
671

GALÁNTAI (1974): 378.
SINGER: 285–286. „Rumänien gehe gestärkt aus diesem Frieden hervor, ohne unser Freund geworden zu
sein. […] Die Rumänen in Siebenbürgen sind gar nicht bescheidener geworden, ganz im Gegenteil. Das sei
das Resultat von Czernins Friedensschlüssen, die er leichtfertig und überhastet gemacht, bloß um von
einigen Marktweibern auf der Gasse akklamiert zu werden!”
673
MACKENSEN (1938): 349. „Meine Heeresgruppe schrumpft immer mehr zu einer Besatzungsarmee
zusammen, deren Masse Landsturmtruppen bilden.”
672
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krémjéből állítottak össze. Ezen elitkatonák gránátjaikkal és géppisztol y
használata

mellett

felszámolták

az

ellenség

géppuskafészkeit,

így

a

gyalogság tömege olyan eredménnyel támadhatott, amel y 1914 nyara óta
nem volt tapasztalható. Az antant hel yzete megingott, de ádáz harcok után
végül is megakadál yozták Párizs bevételét.
Az OHL úgy vélte, hogy térdre tudja kényszer íteni az antantot
Franciaországban. Ekkor még nem igényelt t ehermentesítő offenzívát más
frontszakaszokon,

jóllehet

Arz

március

27 -én

táviratban

közölte

Hindenburggal, hogy „ a k. u. k. haderő összes személyi és anyagi erejével
támadást indítok Olaszország ellen. A hadművelet előkészületeitől, amely
egészen az Etschig [Adige] fog vezetni minket, Itália katonai összeomlását
várom.” 674 Arz azonban valójában blöffölt a telegrammal, mert hadserege és
a hátország súl yos hel yzete miatt tisztában volt vele, hogy Olaszország
legyőzése nem lehetséges; mindazonáltal az Adige fol yó elérése egyáltalán
nem tűnt irreális célkitűzésnek . 675 Arz a német fél támogatása mellett a
Monarchia belső helyzete miatt is szorgalmazta az újbóli támadást, miután
mind gyakoribbá váltak a lázadások, és dezertőrök tömege bujkált a front
mögött. Félő volt, hogy a hadsereg morálja egy ol yan kritikus szint alá
süll yed, amell yel már nem fol ytatható a háború. Végül Arz úgy vélte, hogy
a támadás révén Olaszország kiüthető lesz az antant soraiból, így a
Monarchia – határa menti ellenségeit legyőzve – jelentős erőket küldhet
nyugatra, ahol az egyesített német –osztrák–magyar csapatok kivívhatják a
döntő győzelmet.
A

németek

kezdeti

sikerei

osztatlan

lelkesedést

v áltottak

ki

a

Monarchia vezetéséből . Arz egy kaszinóban „ kitűnő beszédet ” tartott az
alkalomból, és a máskor visszafogott Károl y is így nyilatkozott: „ a németek
mégiscsak fenegyerekek ”! 676 A hadszíntéri sikerek okozta örömöt azonban
hamar kétségbeesés és depresszió vette át, amikor 1918. április 12 -én

674

RAUCHENSTEINER: 564. „Ich beehre mich, Euer Exzellenz mitzuteilen, dass ich mit allen personellen
und materiellen Mitteln der k. u. k. Armee einen Angriff gegen Italien führen werde. Die Vorbereitungen für
diese Operation, die uns bis an die Etsch führen sollte, erwarte ich den militärischen Zusammenbruch
Italiens.“
675
FIALA: 32−33.
676
CRAMON: 151. „Arz […] feierte im Kasino den Sieg des deutschen Heeres in einer ausgezeichneten
Rede. […] Auch Kaiser Karl freute sich. Man könnte aus seinem Munde […] hören: »Die Deutschen sind
doch Mordskerle«!”
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Clemenceau nyilvánosságra hozta Károly egy évvel korábban elküldött két
levelét, kirobbantva ezzel a Sixtus-affért.

A Sixtus-affér
Mint korábban említettük, IV. Károl y sógorai , Bourbon Sixtus és
Xavier révén lépett kapcsolatba az antanttal 1917 tavaszán . Az affér az
egyik Bourbon-Pármai hercegről elnevezett eseményként vonult be a
történelembe.

Clemenceau

akciója

egy

csaknem

egy

éve

lappangó

fol yamatot vetett a felszínre, nevezetesen Károl y törekvését a békekötésre.
A Monarchia új uralkodója hamar belátta, hogy a felőrlő jellegű háborúb ól
a dualista állam még a központi hatalmak győzelme esetén is erősen
meggyengülve kerülne ki, és felismerte azt a veszél yt, hogy elveszhet a
dinasztia öröksége . 677 Egy 1917. május 1-én Czerninhez kelt levelében
egyenesen úgy fogalmazott, hogy „Németország nyilvánvaló győzelme
pusztulásunkat jelentené”. 678 Azt is kijelentette, hogy „a status quo alapján
kötött béke volna a legjobb számunkra, mert így a nyugati hatalmakkal
kapcsolatban nem tennénk tönkre mindent, akik egyáltalán nem a mi
ellenségeink.” 679 Figyelmeztető jel volt számára ugyanakkor, hogy a
Monarchia mind inkább Németország vontatmánya lett a küzdelem során, és
a hadszíntereken nyújtott segítségért hamar benyújtották a számlát Bécs –
Budapest

számára.

megkezdődött:

1916

Ez

a

kora

fol yamat
őszén

még
már

Károl y

arról

trónra

született

lépése

előtt

megállapodás,

Németország és Ausztria –Magyarország között, hogy „ a jövőbeni bolgár–
német–osztrák–magyar–török

hadműveletek

egységes

vezetésének

biztosításáért Őfelsége a német császár átveszi a központi hatalmak és
szövetségeseik hadműveleteinek fővezérletét .” 680
Arz néhány órán belül igen kínos hel yzetbe került, miután a Sixtus levelek ügyéről csak akkor szerzett tudomást, amikor a botrány kirobbant;
más szavakkal élve, a vezérezredes a sajtóból értesült Károl y azon
677

Ahogy Arz foglalta össze a háború után: „Károly császár és király azzal az akarattal vette át a HabsburgLotharingiai örökséget, hogy népinek békét hozzon.” ARZ (1924): 146. „Mit dem Willen, seinen Völkern den
Frieden zu bringen, trat Kaiser und König Karl das habsburgisch-lotharingische Erbe an.”
678
GRIESSER-PEČAR: 212. „Ein eklatanter militärischer Sieg Deutschlands wäre unser Ruin.”
679
BROUCEK: 106. „Der Friede […] auf den Status Quo wäre für uns das allerbeste, denn wir hätten es
uns mit den Westmächten, die eigentlich gar nicht unsere Feinde sind, nicht ganz verdorben.”
680
ARZ (1924): 127–128. GALÁNTAI (1974): 274.
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diplomáciai húzásáról, amel y a háború befejezésére irányult! 681 Ez a tény
természetesen megdöbbentette a tábornokot, aki addig Károl y bizalmasának
tartotta magát. A botrány kirobbanásakor a Károl yhoz és a németekhez
egyaránt hű Arz keserű dilemma elé került, min thogy a királ y közeli
munkatársaként ő is gyanússá válhatott az OHL szemében a Monarchia
béketörekvései miatt. A vezérezredes ekkori hel yzetét Cramon beszámolój a
lényegre törően foglalja össze: „ Ezen emlékezetes nap reggelén a mindig hű
Arz vezérezredes ig en korán már az irodámba érkezett. Közölte velem, hogy
Károly császár egy frontutazást […] lemondott Clemenceau leleplezése
miatt, és mélyen megindulva körülbelül a következőket mondta:»Alig merek
az Ön szemébe nézni, de a mi igaz bajtársiasságunk és szemé lyes
barátságunk egy vallomásra késztetnek. Azok az értesülések, amelyeket
szereztünk, rendkívül

elszomorítóak.

Tudja be mindezeket

a

császár

fiatalságának és tapasztalatlanságának, valamint azon befolyásoknak,
amelyeknek ki van téve, és szerencsétlen töre kvésének, hogy minden
körülmények között békét kössön . Még ha érthetetlen dolog is történt, és ne
ítélje meg túl nyersen. Sajnos nincs mentség. Hangsúlyosan kérném Öntől,
hogy

tolmácsolja

érzéseimet

Hindenburg

tábornagy

úrnál,

valamint

Ludendorff tábornoknál.« ” 682
Czernin jegyzetei és visszaemlékezései alapján Cr amon már némileg
szofisztikáltabb formában örökítette meg Arz 1918. április 13 -i szavait. A
birodalom külügyminisztere szerint – aki néhány nappal később belebukott
a botrányba – Arz a következőket mondta a német altábornagynak:
„Szégyellem, hogy szeme elé kerüljek, de könnyítenem kell lelkemen.
Képzelje magát a helyzetembe ! Mint az osztrák sereg vezérkari főnöke,
közölnöm kell Önnel, a német hadsereg képviselőjével, hogy császárom
hazudik. Ez életem legrosszabb pillanata, és egyáltalán nem tudom, mi lesz
681

ARZ (1924): 248. „Ich war verblüfft, da mir bis zur Stunde weder über einen schriftlichen, noch über
einen persönlichen Verkehr des Kaisers mit dem Prinzen Sixtus etwas bekannt war.”
682
CRAMON: 154. „Am Morgen dieses denkwürdigen Tages kam der allzeit getreue Generaloberst v. Arz
sehr frühzeitig zu mir in das Bureau. Er teilte mir mit, daß Kaiser Karl eine Frontreise, […] infolge der
Enthüllungen Clemenceaus abgesagt hätte, und erklärte mir dann tiefbewegt etwa folgendes: »Ich traue mich
kaum, Ihnen ins Auge zu sehen unsere treue Kameradschaft und persönliche Freundschaft treiben aber zu
einer Aussprache. Die Erfahrungen, die wir gegenwärtig machen, sind überaus traurige. Rechnen Sie es der
Jugend und Unerfahrenheit des Kaisers, den Einflüssen, denen er ausgesetzt ist, zugute, wenn sich
unverständliches ereignete, und urteilen Sie nicht zu stroff über ihn. Zu entschuldigen ist leider nichts. Ich
lege Gewicht darauf, Ihnen dies zu sagen: wollen Sie der Dolmetsch meiner Gefühle beim Herrn
Generalfeldmarschall v. Hindenburg und bei General Ludendorff sein«.”
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ebből. A császár háromszoros módon is hibázott. Először is, táviratában a
német császárnak hazudott, másodszor megbocsáthatatlan módon tárgyalt
az ellenséggel, amiért egy közönséges földi halandót halálra ítélnek.
Harmadszor a császár a felelőtlen levéllel és véleményének és szándékának
kinyilvánításával meghosszabbította a háborút. Ezrek és ezrek vére kiált az
égbe és vádolja őt. A franciáknak igen őrülteknek kellett volna lenniük, ha
Elzász-Lotaringiára vonatkozó követelésükből egy hajszálnyit is engedtek
volna. 683
Arz

exkuzáló

mondatai

nem

pusztán

a

Sixtus -affér

központi

hatalmakra gyakorolt hatását mutatják be érzékletesen, hanem a Monarchia
1918. áprilisi hel yzetét is. A birodalom bukása előtt fél évvel az AOK –
annak főparancsnoka kivételével – töretlenül bízott a győzelemben, amel y
várható siker kivívása során azonban a Monarchia szövetségesi státusza
egyre inkább vazallusi jelleget öltött. Károl y béketörekvéseit lesöpörték az
asztalról, pedig azok reális alapot teremtettek volna egy kompromisszumos
fegyvernyugvás megkötéséhez .
A Sixtus-affér ugyanakkor azt is bizonyította, hogy Károl y csupán a
hadsereg operatív irányításában számított Arzra, diplomáciai és más
politikai jellegű ügyekben nem. Ebben az is szerepet játszhatott, hogy a
tábornok lojalitása ige n erős volt a Német Birodalomhoz, így pl. az
osztrák–magyar főparancsnokságra akkreditált Cramon német tábornok
1918 tavaszán egyenesen ‚németérzelmű’ embernek nevezte. 684 Bár több
mint egy éve töltötte be a vezérkari főnöki funkciót, Arz háttérszerepe
ekkor

vált

Clemenceau

egyértelművé
akciója

a

Monarchia

egyszersmind

politikai

karrierjének

körei

drámai

számára,

és

zuhanását

is

elindította.
Amikor

Clemenceau

kiszivárogtatta

683

a

Sixtus -levelet,

Károl y

SINGER: 306. „Ich schäme mich, Ihnen unter die Augen zu treten, aber ich muß mein bedrücktes Herz
entlasten. Versetzen Sie sich in meine Lage. Ich als Generalstabschef der österreichischen Armee muß Ihnen,
dem Vertreter des deutschen Heeres, erklären, daß mein Kaiser lügt. Es ist dies der schlimmste Augenblick
meines Lebens, und ich weiß in der Tat nicht, was aus der Sache werden soll. Der Kaiser hat in dreifacher
Weise gefehlt. Erstens hat er in seinem Telegramm den deutschen Kaiser belogen; denn tatsächlich hat der
Brief an den Prinzen Sixtus existiert. Zweitens hat er in unverzeihlicher Weise worauf bei gewöhnlichen
Sterblichen bekanntermaßen die Todesstrafe steht. Drittens hat der Kaiser durch den unverantwortlichen
Brief
684
GRIESSER-PEČAR: 308. „Er [Cramon] berichtete von einem Besuch des österreichischen
Generalobersten Arz, der ihm sein Herz ausgeschüttet habe: ‚Er tut mir als deutschfühlender Mann leid’.”
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önérzetesen ragadott tollat II. Vilmoshoz intézett levelében : „Clemenceau
úr vádjai ellenem olyan alávalók, hogy nem érzem szükségét, hogy
Franciaországgal tovább vitatkozzak a kérdésről. További válaszom a
nyugaton lévő ágyúim képviselik. Igaz barátsággal: Károly .” 685
1918 áprilisában tehát Arz töretlenül bízott a v égső győzelemben,
ekkori politikai rövidlátását – és ezzel a Legfőbb Hadúr , Károl y, igazát –
csak a háború után ismerte fel. Több mint tíz év távlatából már úgy vélte,
hogy „ 1917 végéig köthettünk volna méltányos bék ét, a németek azonban
nem békét, hanem Anglia térde kényszerítését akarták, és azt magyarázták,
hogy néhány hónapon belül bevonulhatnak Párizsba. Az osztrák –magyar
vezérkar

nem

ezen

a

véleményen

volt,

de

álláspontját

nem

tudta

érvényesíteni a németekkel szemben .” 686 Valójában ekkor a központi
hatalmak hadvezetését egyfajta eufória fogta el, amel yet két legyőzött
ellenséggel

megkötött

békeszerződés ,

valamint

a

fronton

kivívott

győzelmek is táplált ak.
A sikerek rég látott magasságokba lendítették az AOK önbizalmát, és
ezen tendencia alól a vezérkari főnök sem von(hat)ta ki m agát. A tábornok
1918 májusában egy memorandumot állított össze a háború győztes
befejezése utáni rendezés tervével, amel yben S zerbia és Montenegró
annektálását ,

valamint

a

maradék

délszláv

területekből

kialakítandó

vazallus állam létrehozását javasolta. „Nézetem megvalósítása nem sokkal
ezelőtt még szemben állt »az annexió és jóvátétel nélküli béke« jelszavával.
Mindez az antant hadicéljainak egy részének megismerése után – Istennek
legyen hála – feledésbe merült és eltűnt. A győzt es joga, hogy a győzelem
következményeit ítélete és belátása szerint felállítsa. A győztesek a Balkán félszigeten mi vagyunk, amelyet senki sem kérdőjelezhet me g. 687

685

LORENZ: 455. „Die Anschuldigungen Herrn Clemenceaus gegen Mich sind so niedrig, dass Ich nicht
gesonnen bin, mit Frankreich über die Sache ferner zu diskutieren. Unsere weitere Antwort sind meine
Kanonen im Westen. In treuer Freundschaft. Karl.”
686
REGELE (1955): 425. „Bis Ende 1917 hätten wir einen ehrenvollen Frieden schließen können […] die
Deutschen aber wollten keinen Frieden, sie wollten England auf die Knie zwingen und erklärten, daß sie
binnen einigen Monaten mit klingendem Spiel in Paris einmarschieren würden. Der ö-u. Generalstab war
nicht dieser Meinung, konnte aber seinen Standpunkt gegenüber den Deutschen nicht durchsetzen.” Mil.
Wiss. Mit (1932) 391 alapján
687
RAUCHENSTEINER: 587–588. „Der Verwirklichung meiner Ansicht, stand bis vor kurzem das
Schlagwort »Ohne Annexionen, ohne Kriegsentschädigungen« gegenüber. Es ist nach dem Bekanntwerden
eines Teiles der Kriegsziele der Entente – Gott sei Dank, vergessen und verschwunden. Der Sieger hat das
Recht, die Folgen des Sieges nach seinem Urteil und seinem Gutdünken aufzustellen. Und die Sieger auf der
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Figyelemre méltó, hogy Arz úgy deklarálta győztesnek a Monarchiát a
Balkánon, hogy a görög h atár mentén végig front húzódott, ahol a teljes
bolgár hadsereg harcolt a központi hatalmak ügyéért. Ráadásul ironikus
módon néhány hónap múlva pont ezen a frontszakaszon következett be az
összeomlás, amel y megpecsételte a tömb sorsát.
Bár Károl y békekötés i szándéka nem valósult meg, és a Sixtus -levelek
komol y politikai fegyvert jelentettek az antant számára, mégis az uralkodó
háború utáni reputációját kedvezően befol yásolta. Ahogy azt Anatole
France

megfogalmazta:

„ Károly

császár

békét

akart,

[…]

amelyért

mindenki gyűlölte. […] Egy francia király, igen, éppen egy király ! együtt
érzett volna szegény, kivérzett, kimerült, erejét vesztett népünkkel. A
demokrácia azonban szív és érzelem nélküli, a pénzhatalmak rabszolgája,
irgalmatlan és embertelen .” 688
A realitásérzékét elvesztett tábornoknak azonban alig egy hónapon át
kellett értékelni ezeket a terveket, mert a csatamezőkön lassan fordult a
kocka. A fordulat első jelei a Monarchia számára 1918 júniusában váltak
nyilvánvalóvá, amikor a dualista állam a német szövetséges támogatása
érdekében újfent offenzívára vállalkozott Olaszországban.

A piavei offenzíva
Jóllehet a németek első offenzívái megrendítették az antant erőit
Franciaországban, a végső győzelmet nem tudták kicsikarni, ezért az OHL
kezdeményezte

egy

osz trák−magyar

támadás

megindítását

az

olasz

hadszíntéren. Hindenburg eddig megelégedett azzal, hogy az itt állomásozó
50 k. u. k. divízió nagyságrendileg ugyanennyi antant erőt kötött le,
lehetetlenné téve nagyobb erők átcsoportosítását Franciaországba.
A

támadásra

harccselekmények

azért
nélküli

is

szükség

háború

volt,

súl yosan

mert
rontotta

a

komol yabb
az

ellátási

nehézségektől szenvedő katonák morálját. A hel yzetről hű képet ad József
Balkanhalbinsel sind wir, das wird uns niemand streitig machen.” Érdekesség, hogy szűk egy évvel korábban
Arz még lehetetlennek gondolta a délszláv kérdés rendezését a Monarchia keretein belül, és az ezt firtató
vezérkari kollégájának a dualizmusra hivatkozva hárította el. ZEYNEK: 284.
688
Németül idézi VIVIAN: 192. „Kaiser Karl wollte den Frieden, […] darum haßt ihn jeder. […] Ein König
von Frankreich, ja, ein König, hätte mit unserem armen, weißgebluteten, erschöpften, entkräfteten Volk
Mitleid gehabt. Aber die Demokratie ist ohne Herz und Gefühl. Sklavin der Geldmächte, ist sie
erbarmungslos und unmenschlich.”
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főherceg m ájus 12-i távirata: „A csapatok ereje lecsökkent, mert az
emberek annak ellenére, hogy minden erejüket megfeszítik, szolgálatukat
csak nélkülözve tudják ellátni . Könyörögnek egy mi hamarabbi offenzívá ért,
hogy éhen ne haljanak !” 689
Az offenzíva előtt demoralizálóan hatott az ausztriai birodalomrész
egységei moráljára, hogy a magyarországi csapatok ellátása jobb volt az
élelmezés terén. 690
A nehéz körülmények ellenére az osztrák−magyar tábornoki kar
általános optimizmussal tekintett az újabb offenzíva elébe. A caporettói
siker szinte megrészegítette a Monarchia generálisai t, akik a történelmi
előzmények – különösen Novara és Custozza példája – nyomán is úgy
vélték, hogy a Habsburg Birodalom térdre kényszerítheti Olaszországot.
Conrad 1918 áprilisában így nyilatkozott az átfogó támadás tervéről: „ Azon
a véleményen vagyok, ho gy meg lehet és meg kell kockáztatni, hogy egy
ilyen magas célt tűzzünk ki magunk elé .” 691
Arz a támadást a Piave középső szakasza mentén kívánta elindítani,
mert a fol yó alsó szakaszán a mocsarak és sűrű csatornahálózat akadál yozta
az előrenyomulást, míg a felső szakaszán a Montello hegy kínált remek
védekezési alapot az olaszok számára, akik ráadásul jól felfegyverzett brit
erőket vetettek be a térségben. 692 E csapásirány mellett szólt, hogy az
olaszok a háború fol yamán gyakorlatilag csak Trieszt felé indítot ták
hadműveleteiket, így a front ezen szakaszán való előrenyomulás még
jobban védhette a létfontosságú adriai kikötővárost. 693
Conrad ellenezte a piavei csapásirányt: felhívta a figyelmet a később
valóban realizálódó árvízveszél yre, arra, hogy a tüzérségi e lőkészítés
hatékonyságát csökkentik a védők számára kedvező terepviszonyok , így az
ellenség ütegei nem kiiktathatók, valamint az antant légi fölény miatt a

689

FELDL: 230–231. „Kräftezustand der Mannschaft ist derart gesunken, daß die Leute trotz Aufbietens
aller Kräfte ihren Dienst nur mangelhaft versehen können. Sie ‚bäten’ um baldige Offensive, um nicht zu
verhungern!”
690
RAUCHENSTEINER: 577. „Bei den nicht-ungarischen Truppenkörper griff immer wieder Empörung um
sich, wenn mitanzusehen war, dass ungarische Truppenkörper, die direkt aus der ungarischen Reichshälfte
versorgt wurden, bessere Rationen erhielten als die anderen.”
691
ÖStA-KA AOK Op. Nr. 142 033. (1918. IV. 12.) „Ich […] bin der Ansicht, daß wir es wagen können und
müssen, uns ein so hohes Ziel zu stecken.”
692
ARZ (1924): 263−264.
693
ARZ (1935): 88.
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felderítés nem lehetséges. 694 A tábornagy görcsösen ragaszkodott ahhoz,
hogy Dél-Tirolból induljon meg a támadás, Boroević a Piave középső
szakasza

mentén,

Krauss

pedig

a

Garda -tónál

kezdeményezte

az

offenzívát. 695
További problémát jelentett, hogy Károl y közvetlenül az offenzíva
előtt a frontra látogatott, de nem a támadás során érintett régiót, hanem a
dél-tiroli hadszíntér nyugati végét kereste fel, miközben „ Arz, aki a
megszokott módon sokkal inkább a főhadsegédi, mint a vezérkari főnöki
feladatot látta el, természetesen vele tartott ”. 696 Ennek következtében a
vezérezredes az offenzíva előkészületeinek krit ikus fontosságú szakaszában
nem vehetett érdemben részt, a szükséges feladatokat Waldstätten látta el.
A háború után ugyanakkor Arz megvédte akkori magatartását, azaz hogy
ezekben a kritikus napokban is Károl y kíséretében tartózkodott. Úgy vélte,
hogy meg kellett védenie az uralkodót azon kedvezőtlen befol yásoktól,
amel yet a Károl y környezetében lévő és közelébe férkőző, felelőtlen
személ yek képviseltek. 697
Az AOK legsúl yosabb mulasztása az offenzíva előkészítése során az
volt, hogy nem tudta keresztülvinni a z egységes támadás koncepcióját, így
az offenzíva az olasz fronton lévő tábornokok javaslatának sajátos hibridj e
lett. A vezérkar sajátos, békebeli, kedél yes atmoszférája – amel ynek
legfőbb aktora Arz volt − komol ytalanná tette Badent a fronton lévő
generálisok számára. 698 A vezérezredes rendkívül rosszul kommunikált az
előkészületek során, mert míg a piavei parancsnokokkal azt közölte, hogy a
támadás két egyenlő erejű csapásból épül fel a fol yó mentén, ill. Dél Tirolban,

addig

primátusáról

a

hegyvidéki

beszélt. 699

Arz

frontszakaszon
az

az

ottani

offenzíva

előkészületek

során

teljesen

elbizonytalanodott a siker esél yét illetően, és igyekezett a felelősséget
megosztani: a támadás előtt ragaszkodott hozzá, hogy a főparancsnok
694

PEBALL: 84.
JULIER: 262.
696
CRAMON: 166. „Arz, längst gewohnt, mehr die Dienste eines Generaladjutanten zu leisten als die eines
Generalstabschefs, mußte selbstverständlich mit.”
697
KISZLING (1977): 216–217. „Er [ti. Arz] mußte sich in der Umgebung des Kaisers aufhalten, um
Beeinflussungen des Monarchen durch unverantwortliche Personen, die sich an diesen herandrängten,
abzuwehren.”
698
KRAUSS: 250.
699
FIALA: 79.
695
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személ yesen konzultáljon Boroevićc sel a terv kivitelezhetősége felől, aki
azt válaszolta Károlynak: nem lehet visszatáncolni. 700 A támadást megelőző
estén Glaise-Horstenau vezérkari őrnagy meg is kérdezte a vezérezredest,
hogy mire számít az offenzíva sikerét illetően? Arz válasza nem volt túl
meggyőző: „Na, hogyan is végződhetne a dolog, ha 2 és ½ rész támogatja,
3 és ½-en pedig ellenzik?” 701
A

támadás

már

a

létszámviszonyok

terén

is

hasonlóan

nehéz

vállalkozást ígért, mint a fél évvel korábbi caporettói támadás idején. A
Monarchia haderejének kré mje és döntő zöme a délnyugati hadszíntéren
felsorakozva, 697 zászlóaljat, 53 lovasszázadot, 6833 löveget és 280
repülőt

számlált.

Ezzel

szemben

az

antant

725

zászlóaljat,

100

lovasszázadot, 7550 löveget, valamint 524 repülőt tudott kiállítani, 702 tehát
az erőviszonyok élőerő szempontjából nagyjából kiegyenlítettnek voltak
mondhatók, de a légierő terén közel kétszeres antant fölény volt, amel y
döntőnek bizonyult a csata során. Fontos tényező volt az is, hogy bár
számszerűleg a k. u. k. tüzérség közel akkora e rőt képviselt, mint az
ellenségé, lőszerellátottsága messze rosszabb volt, jóllehet 1914 -hez képest
a Monarchia jelentős előrelépést ért el ezen a téren. Arz egyedül a
sárgakeresztes

mérges -gáz

készlet

kitűnő

ellátottságáról

tehetett

jelentést. 703
A Monarchi a erőit ezúttal német erők nem tudták támogatni, mert
azokat már 1917 végén kivonták az itáliai hadszíntérről.
Az offenzíva június 15 -én kezdődött rendkí vül baljós körülmények
között. Az előző napok csapadékos időjárása következtében mind a Piave,
mind a környező patakok vízszintje megemelkedett, mindez pedig az
előrenyomulást

komol yan

fenyegette.

700

Ráadásul

az

előkészületek

már

NOWAK: 114−115.
KISZLING (1977): 220. „Die verschiedenen Aufenthaltsorte der höchsten Persönlichkeiten des AOK am
Abend vor Angriffsbeginn lassen einen Rückschluß der im Hofzug anwesende Generalstabsmajor GlaiseHorstenau den Chef des Generalstabes fragte, was er für ein Gefühl bei dem ganzen Unternehmen habe,
lautete die nicht sehr zuversichtliche Antwort: »Na, wie soll’s ausgehen, wenn 2 ½ dafür und 3 ½ dagegen
sind!«” Glaise-Horstenau interpretációjában az arány 2 ½ 3 ½: „»Weißt du«, meinte Arz, » es waren eben
zweieinhalb dafür, und eineinhalb dagegen«. Die Zwei Meinungen waren der Kaiser und Conrad, die
Gegenmeinung war Waldstätten, die geteilte bezeichnenderweise, er Arz, selber.ˮ Mindkét képletben Károly
és Conrad a támogató, míg az ellenzők Waldstätten, [Kiszling esetében] még Boroević és valószínűleg
Krauss. A fél támogató és ellenző pedig maga az ingadozó vezérkari főnök.
702
REGELE (1968): 118.
703
WINDISCHGRÄTZ: 60. Ez a gáztípus volt a legmérgezőbb vegyi fegyvere a központi hatalmaknak.
KOCSIS: 200.
701
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annyira előrehaladott állapotban voltak, hogy Arz szerint sem lehetett már
visszavonni a támadási parancsot. 704 Egy hasonló lépés végezetes hatást
gyakorolhatott volna a csapatok amúgy is megcsappant moráljára, továbbá
a német szövetséges hel yzetét is megnehezítette volna.
Bár az osztrák−magyar erők kierőszakolták a fol yamátkelést, és
Goingner altábornagy e rői bevették Montello vidékét , az offenzíva hamar
kifulladt. A fol yón átkelő csapatokat valósággal megtizedelték az antant
lövegei, ráadásul a tartalékokat az ellenség gyorsabban és hatékonyabban
tudta a frontra küldeni – itt és ekkor már jelentős szerepet játszott ebben a
motorizált csapatszállítás . 705
A Badenbe 15 -én este visszaérkező Károl y és Arz hamarosan drámai
hírekről

értesülhetett.

Az

AOK

vezetője

éppen

ünnepi

beszédben

köszöntötte a harmincéves uralkodói jubileum át ünneplő II. Vilmost,
amikor telefonon hívták a vezérezredest. Az emelkedett hangulat perceken
belül komorrá változott, Arz megszeppenve tért vissza a vacsorához. A
jelentésből kiderült, hogy a támadás szinte mindenütt kifulladt, egyedül
Goingner montellói sikere, valamint Csicserics − a Piave torkolatának
vidékén

történő

−

néhány

kilométeres

előrenyomulása

jelentett

győzelmet. 706
Arz a fejlemények hatására úgy döntött, hogy azokon a szakaszokon,
ahol a támadás teret nyert, fol ytatja az offenzívát. 16 -án azonban több
felhőszakadás következtében az összes hidat elsodorta a P iave, így a fol yón
már átkelt erők kritikus hel yzetbe kerültek. A veszteségek egyre nőttek, í gy
a tábornok végül az offenzíva leállítása mellett döntött. 24 -én – a custozzai
csata 52. évfordulóján – a Piave jobb partját mindenütt feladták a
Monarchia erői, 707 és ezzel végleg szertefoszlott Olaszország legyőzésének
esél ye.
A kudarc okai összetettek voltak, de a számba vehető tényezők szinte
mindegyike igaz volt a caporettói csoda előtt is. Az olaszok – a Monarchia
több dezertőre révén – viszonylag pontos értes üléseket szereztek a támadás
704

ARZ (1924): 269. „Starke Regen waren niedergegangen, Bäche und Flüsse schwollen die Piave führte
Hochwasser. Trotzdem konnte, insbesondere aus Verpflegsrücksichten, der allseits vorbereitete Angriff nicht
weiter verschoben werden.”
705
ARZ (1924): 271−272.
706
CRAMON: 165−166.
707
CRAMON: 168.
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időpontjáról és céljáról, bár Caporetto előtt szintén hasonló előnyt
élvezhettek. Az antant június 16 -ára szervezett támadást a Monarchia
vonalai ellen, így az osztrák−magyar vállalkozás szerencsétlen módon
futott bele a tartal ékokkal megerősített ellenséges vonalakba. A Pétain -féle
védekezési

doktrína

mentén

az

antant

védővonalai

halálos

csapdát

jelentettek a támadók számára, ráadásul a Monarchia silány minőségű
gázgránátjai

tovább

csökkentették

a

dualista

állam

tüzérségének

hatásfokát. 708 Végül drámai fontosságú nak bizonyult, hogy a katonák
ellátása kritikus szintre zuhant, ennek következtében az akció méltán
nevezhető éhségoffenzívának, hiszen a támadás tervezése során fontos
szerep

jutott

az

ellenség

élelmiszer -raktárai

megszerzésének.

Ezek

megszerzését különösen indokolttá tette, hogy a beérkező jelentések
alapján csak szeptember 1 -jéig tűnt biztosítottnak a hadsereg élelmiszer ellátmánya. 709
Az offenzíva bár kitűzött célját nem érte el, a veszteségeket nézve
nem tekinthető egyértelmű kudarcnak. Az olaszok 8000 halottat, és 40 000
hadifogl yot vesztettek, míg a k. u. k. h aderő 20 000 embere veszett oda és
tízezren

adták

meg

magukat. 710

A

kudarc

ellenére

1917

őszének

hódításaiból semmi nem veszett el; az antant még mindig nem volt abb an a
hel yzetben, hogy sikeres ellentámadást indítson. A front 1918. október
végéig ugyanott húzódott, mint egy évvel korábban. A Monarchia erői ezzel
ol yan eredményt értek el , mint egyetlen szövetségesük se, hiszen a másik
három állam már korábban visszavo nulásra kényszerült az általa védett
valamel yik frontszakaszon. 711 A kritikus ellátási hel yzet ellenére a dualista
állam csapatai még mindig azzal a lendülettel tudtak támadni, mint négy
évvel korábban Szerbiában és Galíciában, és az esetek többségében legjo bb
teljesítményüket nyújtották. 712 Az AOK munkáját nemcsak a győze lmeken
keresztül lehet lemérni: az offenzíva tehermentesítette a nyugati frontot, a
k. u. k. haderő megőrizte védekező -erejét a Piave mentén, meggátolta, hogy
az ellenség offenz ívát indítson e gészen októberig. A hadművelet során a
708

ARZ (1924): 273−274.
WINDISCHGRÄTZ: 65.
710
FELDL: 249.
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ARZ (1935): 90.
712
ÖUlK: VII. 359.
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fol yó nyugati partjának kiürítése példaszerű volt. 713
A csata legnagyobb vesztesének
Hötzendorf

tábornagy

tekinthető ,

parancsnoki

megbízatásából.

A

akit

kétségkívül

Franz

Károl y

felmentett

tábornagy

felelőssége

Conrad von
hadsereg -

nagy

volt

az

elszenvedett kudarcban, mert az ő pressziója révén módosította az uralkodó
Arz eredeti tervét, és ekkor került elfogadásra a dél -tiroli támadásirány is.
„Még súlyosabban nyomott latba, hogy a császár Conrad elképzelései
szerint az erőket kímélő Arz -Waldstätten-féle hadjárat tervét Dél -Tirolra,
és miután Boroević is részt kívánt venni, a Piave alsó folyására is
kiterjesztette .” 714

túlságosan

Sarkotić

vezérezredes

a

háború

után

egyértelműen Conradot tette felelőssé a balsikerért, mintegy felmentve a
vezérkari főnököt. 715 Arz hevesen ellenezte a döntést, mert szerinte
személ yi felelősség nem volt megállapítható a kudarcban; úgy vélte, hogy
Conradot és Boroevićet is a balszerencse kísérte. 716 Az 1918. júniusi
offenzíva így mind az előző, mind az akkori vezérkari főnök pál yáját
derékba törte, jóllehet Arz közvetlen bukását nem okozta. A hadsereg parancsnoki posztjáról leváltott Conrad a grófi címmel , valamint a császári
testőrség kapitányi tisztségének sinecurájával vigasztalódhatott.
A k. u. k. haderő június kudarcai és a német hadsereg 1918. júliusi
marne-i veresége közötti analógiát nem nehéz felfedezni. E két vesztes
offenzíva után hasonló hel yzet alakult ki 1916 vészes nyarához, 717 azonban
ekkor már nem álltak rendelkezésre azok a tartalékok, amelyek két évvel
korábban

lehetővé

tették

az

összeomlás

megakadál yozását.

Arz

a

katasztrófa után háromszor is felajánlotta lemondását, elismerve ezzel, a
hadvezetés felelősségét. 718 Egyre intenzívebb plet ykák terjedtek arról, hogy
az

uralkodó

Krausst

nevezi

ki

Arz

hel yébe,

ám

Károl y arra

való

hivatkozással, hogy a hadsereg -főparancsnokaként kizárólag ő viseli a

713

REGELE (1968): 99.
LORENZ: 477. „Noch schwerer wog, dass der Kaiser auf Grund der Vorstellungen Conrads den
kräftesparenden Arz-Waldstätten-Feldzugsplan auf Südtirol und, weil nun auch Boroevic mit dabei sein
wollte, auf den unteren Piave zu sehr ausgedehnt hatte.”
715
REGELE (1968): 101.
716
ARZ (1924): 276.
717
ARMINIUS: 134. „Die Warnung von 1916 mit Verdun und Südtirol war ungehört verhallt, 1918 folgte
das bittere Ende.”
718
ARMINIUS: 135. „Arz hat nach dem gescheiterten Angriff dreimal um seine Enthebung, folgte damit
seiner richtigen Erkenntnis, daß sich die Oberste Heeresleitung jedes Vertrauen verscherzt hatte.”
714
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felelősséget a kudarcért, nem fogadta el a vezérezredes egyi k lemondását
sem. 719 Károl y Böhm -Ermolli tábornagyot szóban kérdezte meg, hogy
vállalná-e a vezérkari főnökséget, de a 2. hadsereg parancsnoka abban az
esetben fogadta volna el a felkérést, amennyiben a császár vállalta volna:
csak reprezentatív szerepet tölt be főparancsnokként. Miután ez Károl y
számára elfogadhatatlan volt , Böhm-Ermolli kinevezése elmaradt. 720
Arz

katonai

pál yája

legnagyobb

kudarcát

könyvelhette

el

1918

júniusában, amel ynek következményeit azonnal felmérte. Ahogy azt 1919 ben kifejtette: „ Azt mondogattam magamnak azokban a szörnyű napokban:
ha valakinek viselnie kell a világ előt t a felelősséget, akkor az én vagyok,
mint vezérkari főnök. Ezért hadműveleteink leállítása után felmentésem
kértem, amelyet a császár nem fogadott el .” 721 A vezérezredest későbbi
éveiben tovább nyomasztotta , sőt szinte kísértette ez a csatavesztés.
Mindebben

jelentős

szerepet

játszott

simulékonysága,

mert

már

az

offenzíva előkészítésében is csak félszívvel vett részt, és aggályai ellenére
indította el a hadműveletet. 722
A piavei katasztrófa volt az első alkalom, amikor a főparancsnok uralkodó is jelentős reput ációs veszteséget szenvedett el harctéri vereség
miatt. 723 Arz keserűen állapította meg, hogy bár „ a császár volt a Legfőbb
Hadúr, és hadsereg -főparancsnok, minden parancsért és vállalkozásért
nekem kellett a felelősséget viselnem ”. 724 A vezérkari főnök túl gyenge volt
ahhoz, hogy Károl yt hel yes döntésekre sarkallja, nyilvánvaló tévedéseit
gyorsan korrigálja. 725 Bár a Monarchia haderejének operatív vezetése
nagyobb kihívást jelentett, két évvel korábban Károl y hadseregcsoportjánál

719

ARZ (1924): 273. „Der Kaiser wies meine Bitte mit dem Bemerken ab, ich sei niemandem außer ihm
verantwortlich.”
720
NOWAK: 131−132.
721
REGELE (1955): 495. „Ich sagte immer mir in jenen trüben Tagen: wenn schon jemand vor der Welt die
Verantwortung zu tragen hat, so bin es als Chef des Generalstabes. Daher bat ich sofort nach der
Einstellung unserer Operationen um meine Enthebung […] vom Kaiser nicht angenommen.”
722
GLAISE-HORSTENAU (1929): 256. „Er hatte an der Piave Offensive — bei deren Anlage und
Vorbereitung ein wenig zu nachgiebig — nur mit halbem Herzen mitgetan und trug an deren traurigem
Ergebnis zeitlebens überaus schwer.”
723
Kezdetben kifizetődő döntésnek tűnt az uralkodó döntése: a Kerenszkij-offenzíva elhárítása rendkívül
növelte a főparancsnok presztízsét. VIVIAN: 152. „Dieser Sommerfeldzug zeigte den Monarchen als
genialen Feldherrn.”
724
ARZ (1935): 208. „Der Kaiser war Oberster Kriegsherr und Armeeoberkommandant, die Verantwortung
aber für alle Anordnungen und Unternehmungen hatte ich zu tragen.”
725
BARDOLFF: 315.
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von Seeckt tökéletesen látta el ezt a feladatot . Ez a tény súl yos bírálata
egyben Arz ekkori működésének.
A vezérezredes gyalázkodó levelek tucatjait kapta az offenzívát
követően. E dokumentumok nem maradtak ránk, létezésükről azonban
Glaise-Horstenau

beszámolója alapján tudunk, mert nek i a tábornok

beszámolt ezekről egy autóút során. A levelek nem pusztán Arz katonai
teljesítményét

bírálták,

hanem

a

vezérkari

főnök

„ nem

egészen

támadhatatlan szexuális életével ” is foglalkoztak. 726
Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy miért nem fogadta el Ká rol y Arz
lemondását? Cramon szerint „ a császár […] túlzottan megszokta Arz
kényelmes természetét, mivel az mindig megmondta, […] ami a szívén volt,
de az uralkodóval szemben az ügyeket nem elég határozottan képviselte, és
nem volt elég szívós, hogy ezeket keresztülvigye. Elég volt, ha császár
homlokát összeráncolta, hogy egy dolgot legalább további intézkedéséig
késznek tekintsen. Miközben Conrad egy tanításra és kioktatásra szoruló
fiatalemberként tekintett Legfőbb Urára, Arztól az ember mindig azt
hallhatta, hogy a császár mégiscsak egy elöljáró, akinek engedelmeskedni
kell. Bámulatra méltó volt, hogy milyen kicsi dolgokban kérte a Legfőbb
Hadúr döntését, aki az ügyintézés ezen tetszetős módját elfogadta, és ezért
nem engedte menni az ő Arzát .” 727
Bardolff t ábornok még kritikusabban ítélte meg Károly és Arz
szerepét. „Az engedelmes Arz helyén maradt, jóllehet nem lett volna szabad
maradnia, mivel a hadsereg már bizalmatlan volt vele szemben és minden

726

GLAISE-HORSTENAU (1980): 479. „Arz klagte mir bei dieser Fahrt über die Berge von anonymen
Schmähbriefen, die er seit der Piave-Offensive erhielt. Auch sein ja wirklich nicht ganz unanfechtbares
Sexualleben […] kam dabei öfters schlecht weg.”
727
CRAMON: 172−173. „Der Kaiser […] hatte sich an die angenehme Art seines Generalstabschefs zu sehr
gewöhnt. […]Er sagte wohl, wie es ihm ums Herz war, aber er behandelte die Angelegenheiten seinem
Kaiser gegenüber viel zu unentschlossen. Er war nicht zähe genug, sich durchzusetzen. Es genügte, daß der
Kaiser seine Stirn runzelte, um eine Sache, wenigstens bis auf weiteres, als abgetan zu betrachten. Während
Conrad in seinem Allerhöchstem Herrn einen der Belehrung und Unterweisung bedürftigen Mann jungen
Mann erblickte, konnte man von Arz immer wieder hören, daß der Kaiser schließlich doch ein Vorgesetzter,
dem er gehorchen müßte. Es war denn auch staunenswert, in welchen Kleinigkeiten er mitunter die
Entscheidung des obersten Kriegsherrn anrief. Dieser nahm eine solche Art der Behandlung wohlgefällig
hin, und ließ daher auch seinen Arz nicht gehen.”

187

kétséget kizáróan nem nőtt fel a nehéz idők höz; maradt, mert a császár
ismét túl gyenge volt ahhoz, hogy döntést hozzon .” 728

Egy életpálya nadírja
A piavei csatavesztést követően Arz karrierje ijesztő gyorsasággal
indult el a lejtőn, és a következő néhány hónap teljes addigi életművét
háttérbe szorította, miközben a birodalom, amel ynek negyvenkét évig volt
katonája, összeomlott.
1918 júliusa és októbere között − a balkáni frontot leszámítva − a
Monarchia erői nem vívtak komol yabb ütközetet, ennek ellenére a dualista
állam csapatainak harcértéke rohamosan zuhant: a h adseregek állománya
október

közepéig

a

felére

esett

vissza . 729 A

csapatokat

valósággal

megtizedelték a malária és más betegségek, és jelentősen nőtt a dezertőrök
száma. Mindezek következtében az egységeket lehetetlen volt teljesen
feltölteni; így pl. Monarch ia zászlóaljai 400 főt számláltak, miközben az
antant seregek 900 fős hasonló szintű egységgel harcolhattak. Még
szembetűnőbb volt a lemaradás a lövegek terén: itt az ágyúk közel felét
már vontatni sem lehetett igaerő hiányában, 730 így azok csak korlátozott
védelmi feladatokat láthattak el.
A haderő erodálásával párhuzamos mértékben Arz szerencsecsillaga is
végképp leáldozott. A tábornok elveszítette a bizalmat a Monarchia
generálisai körében, akik egyre gyakrabban és nyíltabban kritizált ák a
vezérkari főnököt. A piavei csatavesztés t követően Boroević expressis
verbis kijelentette, hogy „ így nem lehet háborút vezetni ”. 731 Augusztus 9 -én
egy frontlátogatás alkalmával Schönburg lovassági tábornok kijelentette,
hogy „ a hadsereg-vezetésbe vetett bizalom elveszett ”, és ennek okát Arzban
nevezte meg. 732 A tábornok ekkor ajánlotta fel harmadik alkalommal
728

BARDOLFF: 320. „Aber der fügsame Arz blieb auf seinem Platz, obwohl er nicht bleiben sollte, obwohl
die Armee kein Vertrauen zu ihm hatte, obwohl er zweifellos schweren Zeiten nicht gewachsen war; er blieb,
weil der Kaiser wieder zu schwach war, einen Entschluß zu fassen.”
729
ARMINIUS: 135. „In den kampflosen Monaten von Juli bis Mitte Oktober sank der Stand der Armeen auf
die Hälfte.”
730
ZEINAR: 596.
731
FIALA: 137. „Ich sagte Arz, so führe man nicht Krieg.”
732
ARZ (1924): 278. „Am 9. August eröffnete mir General der Kavallerie Fürst Schönburg in Gegenwart des
Feldmarschalls Boroevic gelegentlich einer Frontreise des Kaisers, daß das Vertrauen in die Armeeleitung
verloren gegangen und daß die Ursache hiefür meine Person sei.”
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lemondását, amel yet egy írásos felmentési kérelemmel egészített ki. Ebben
kifejtette, hogy kérelmének legfőbb indoka, hogy a hadsereg a belé vetett
bizalmat megvonta, és ezen körülmények között nem tudja ellátni tovább a
feladatát. A császár azonban megtagadta Arz kérését és ragaszkodott
személ yéhez.
Egy nappal korábban végképp bebizonyosodott, hogy a központi
hatalmak képtelenek lesznek megnyerni a háborút. A nyugati fron ton már
1918 júliusában fordulatot hozott a második marne -i ütközet, amel ynek
során az antant megállította a németeket. Augusztus 8 -án az angolok
meglepetésszerűen lerohanták a német áll ásokat Ancre és Avre térségében.
Egyetlen nap alatt 20 km -rel szorították vissza a császári csapatokat. A
„német

hadsereg

fekete

napja”

megrendítette

II.

Vilmos

legyőzhetetlenségébe vetett nimbuszát, és eloszlatta a központi hatalmak
győzelembe vetett hitét. 733
Il yen körülmények között került sor II. Vilmos és IV. Károly utols ó
találkozójára Spaban, 1918. augusztus 14 -én. A találkozó tematikája sajátos
antagonizmusban volt a kialakult hel yzettel, hiszen a felek többek között
arról tanácskoztak, hogy a japán -amerikai intervenció az orosz Távol Keleten nem jelent fenyegetést a kö zponti hatalmak keleti frontjára,
valamint hogy Berlin és Bécs nem biztosít katonai segítséget Lenin számára
az antanttal fol ytatott háborújában. Szintén előkelő napirenden szerepelt,
hogy Németország nem kíván Örményországban érdekeltségeket szerezni,
valamint hosszan tárgyaltak a bakui olajmezők hel yzetéről is. 734 Paradox
módon épp a nyugati front hel yzete került háttérbe a tárgyaláson, mivel a
németek

palástolni

igyekeztek

vereségük

mértékét

és

haderejük

gyengeségét. Ennek ellenére Arz ráébredt arra, hogy „a központi hatalmak
nem lesznek abban a helyzetben, hogy az ellenségre döntő csapást mérve
diktálhassák a békét ”, és kijelentette: „ a Monarchia csak decemberig tud
kitartani, de a harcot nem szabad a teljes végkimerülésig folytatni, mert a
hadseregre szükség van a béke utáni bel - és külpolitikai kérdések

733

ARZ (1924): 281. „Dieser Erfolg des Feindes hatte große Tragweite, er erschütterte den Glauben an die
Unbesiegbarkeit der Deutschen, er raubte die Hoffnung auf den deutschen Sieg.” A németek 125 ezer
embert, 6000 géppuskát és 1400 löveget vesztettek egyetlen nap alatt. REGELE (1968): 103.
734
ARZ (1924): 282.
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szabályozásában, valamint a rend fenntartásában .” 735
A találkozón az OHL is elismerte, hogy „ a háborút többé nem lehet
megnyerni”, 736 és a Német Császárság politikai vezetés ében ekkor érlelődött
meg a mielőbbi békekötés gondolata. Míg azonban az osztrák fél már
egyértelműen a fegyverszünet pártjára állt, német tárgyalópartnereik még
bíztak

abban,

hogy

a

harcmezőn

jobb

tárgyalási

pozíciókat

tudnak

kiharcolni. 737 Egy 1931-es interjúban Arz ezt a napot jelölte meg, amikor
ráébredt, hogy a központi hatalmak elveszíthetik a háborút. 738
Mint látható, a dualista állam vezetése az összeomlás előtt bő két
hónappal sem számolt azzal, hogy az Osztrák−Magyar Monarchia percei
meg

vannak

számlálva.

Mindazonáltal

az

uralkodó

szüle tésnapján,

augusztus 17-én bombaként robbant a hír, hogy az antant hadviselő félnek
ismerte el Csehszlovákiát. Ez volt az első alkalom, amikor a kibontakozó
drámai végjátékot megsejtette a vezérkar. 739
A

katasztrófa

vélemények,

nyomán

amel yek

Arz

a

hátországban

menesztését

is

megerősödtek

szorgalmazták.

Július

azok

a

16 -án

Ausztriában a Parlament példátlan össztüzet zúdított a hadseregre, és a
képviselők Arz fejét követelték. A császár azonban nem volt hajlandó
leváltani bizalmas tábornokát, és hel yette vezé ráldozatként Boroevi ć,
valamint Conrad felmentésén gondolkozott. Végül szűkebb környezet e
befol yása alatt Arz elődjét mentette fel. 740
Károl y döntése azonban csak olaj volt a tűzre, amel yre immár a
magyar Képviselőház 1918. július 24 -i ülése szolgáltatta a legeklatánsabb
példát. Urmáncz y Nándor képviselő kíméletlen kritikát fogalmazott meg a
735

ARZ (1924): 284. „Nach meiner eigenen Überzeugung seien die Mittelmächte nicht mehr in der Lage, den
Feind so entscheidend zu schlagen, daß ihm der Friede diktiert werden könne. Inwieweit Deutschland dies
vermöge, könne ich nicht beurteilen, müsse aber bestimmt erklären, daß Österreich-Ungarn den Krieg nur
bis Dezember führen könne. Ich machte aber auch besonders darauf aufmerksam, daß der Kampf keinesfalls
bis zur vollen Erschöpfung geführt werden dürfe, weil die Armee wohl auch nach dem Abschlüsse des
Friedens zur Regelung inner- und außerpolitischer Fragen und zur Aufrechterhaltung der Ordnung nötig
sein werde.” SCHINDLER: 292. „Arz […] informed Ludendorff that Austria had to leave the war by the end
of 1918, and that its divisions in northern Italy would be required on the home front.”
736
LUDENDORFF: 229. „Daß der Krieg nicht mehr gewonnen werden könne.ˮ
737
LORENZ: 484. „Während der Kaiser, sein Außenminister und sein Generalstabschef Arz auf sehr rasche
und bestimmte Entschlüsse vor der drohenden Katastrophe drängten, wollte Kaiser Wilhelm mit Ludendorff
und Hintze doch auch jetzt noch auf eine etwas günstigere Wendung im Felde als Gelegenheit zur Aufnahme
von Friedensversuchen warten.”
738
ARZ (1935): 245.
739
ARZ (1924): 286.
740
REGELE (1955): 496. Sokak szemében Conrad szálka volt Károly környezetében, leváltását leginkább
Marterer tábornok szorgalmazta.
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II. AOK-kal szemben Szurmay Sándor honvédelmi miniszterhez intézett
interpellációjában. Az ellenzéki képviselő – igaz nevének említése nélkül –
megsemmisítő bírálatban ré szesítette Arzot: „ Felsorakoztathatnám most T.
Ház, a vezérkart, kezdve a vezérkari főnök úron, aki mikor javában folyt az
olasz offenzíva előkészülete, Konstantinápolyba utazott, amivel a készülődő
csapatok előtt bizonyára kétségessé tette az offenzíva ko molyságát. Mert
kíséretre van nálunk elég dekorált generális, hogy a kíséretet fényessé,
tarkává tegye”, [Hock János: Szoliman rendje még nem volt!], de a
vezérkari főnöknek mégis csak a csapatoknál és a vezérkarnál van a helye.
Nem olvastuk Hindenburgról és Ludendorffról, hogy kéjutazást [sic!] tettek
volna, és Ludendorff is, ha elhagyja a hadiszállást, a csapatokhoz megy
tájékozódni.” 741 Az interpellációra adott válaszában Szurmay honvédelmi
miniszter sorompóba lépett Arz mellett, egyszersmind reakciója váz olta a
globálissá és egyre modernebb háborúvá váló küzdelem jellemzőit: „ Talán
akadhat

a

vezérkari

főnöknek

olyan

dolga,

amit

személyesen

kell

megtárgyalnia a velünk szövetséges török hadsereggel . […] „Az semmi
befolyással nincs az olasz offenzívára, hogy a vezérkari főnök Badenben
van-e, a fronton van-e, vagy Konstantinápolyban van -e. Neki olyan
összeköttetése van, hogy minden percben a vonatról beszélhet a fronttal .” 742
A vita gyúanyagát végeredményben az biztosította, hogy ekkor még az
ellenzék sem részesí tette nyílt bírálatban az uralkodót, miközben Arz
utazásainak hátterében éppen Károl y mozgó irányítása 743 volt a fő tényező.
Így

lényegében

Arz

támadásán

keresztül

magát

a

királyt

bírálták.

Figyelemre méltó az a tény is, hogy fél évvel korábban az olasz parl ament
bizalmát fejezte ki a hadserege iránt a méreteiben és arányaiban is nagyobb
katasztrófának tekinthető megalázó caporettói szégyen után, 744 jóllehet a
vezérkari főnök Cadorna sorsát megpecsételte a központi hatalmak elsöprő
győzelme, és leváltották. 191 8. március−áprilisában pedig a francia

741

KH Napló: (1918, XLI. 10.)
KH Napló: (1918, XLI. 13.)
743
Szinte közmondásossá vált az akkori időkben, hogy 1917. május 22-én Károly Tisza Istvánt is Bécs és
Budapest között utazva, vonaton mondatta le. KÁROLYI: 107–108. A hadseregen belül pedig az a pletyka
terjedt el, hogy Károly utazásai mögött az a szándék húzódott meg, hogy minél távolabb legyen anyósától
Pármai Mária Antóniától. GLAISE-HORSTENAU (1980): 398.
744
REGELE (1955): 495–496.
742
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nemzetgyűlés zárt

össze hasonló módon a kritik us

hel yzetben lévő

hadsereggel.
A dualista állam parlamentjeinek 1918. júliusi szereplése jól jelezte,
mil yen aggasztó állapotban van a Monarchia hátországa, egyben a tőrd öféselmélet egyik első hivatkozási pontjának is tekinthető. Conrad még a német
szövetséges hel yzetét is irigylésre méltónak vélte, hisz „ Németország
hasonló

helyzet ében,

a

nyugati

fronti

csatát

követően,

nem

voltak

interpellációk, nem támadták a hadserege t, a tisztikart, a hadvezetést, nem
diszkreditálták hivatalosan a tábornokokat, és egy megértő, ügyes sajtó állt
rendelkezésre”. 745
1918.
Bellunoban

augusztus
találkozott

21-én
a

Arz

jobbkeze,

hadseregcsoportok

Waldstätten
és

vezérőrnagy ,

hadseregek

vezérka ri

főnökeivel. A tisztek – némileg meglepő, de a hel yzet kritikus voltát jól
jellemző módon – nyíltan bírálták a 2. AOK tevékenységét, és azt
kérdezték Waldstättentől, hogy Arz miért nem vonta le a szükséges
konzekvenciát a piavei vész után, és miért nem m ondott le? A vezérőrnagy
válaszában azzal védekezett, hogy Arz felajánlotta lemondását a kudarc
után, de az uralkodó ezt nem fogadta el. Az elégedetlenkedő vezérkariak –
élükön von Willerding altábornaggyal kijelentették: „ Ez nem elég. Akkor is
le kellett volna mondania, ha ezt a császár nem kívánta. És Arz minden
lehetséges utódjának ugyanígy le kellett volna mondania, sőt a feladatot el
se kellett volna vállalnia, egészen addig, amíg a császár észhez nem tér .” 746
A hátországhoz hasonlóan , a hadsereg vezetése is Károly felelősségét
feszegette, és ebben a vonatkozásban vérmérséklettől függően vizsgálták
Arzék szerepét. 747
1918 augusztusának baljós eseményei közepette egyetlen vigaszt a
XIX. hadtest albániai sikerei jelentettek. A Károl y által reaktivált Pflanzer 745

REGELE (1955): 402. „Wie ganz anders hat man sich aber in Deutschland im analogen Fall (Schlacht an
der Westfront) benommen! Keine Interpellationen, keine Angriffe auf die Armee, keine Angriffe auf das
Offizierskorps, keine auf die Führung, kein offizielles Diskreditieren der Generale und dazu eine gewandte
verständige Presse.”
746
RAUCHENSTEINER: 593. „Das sei doch nicht genug. Er hätte zurücktreten müssen, auch wenn das der
Kaiser nicht wünschte. Und jeder der möglichen Nachfolger Arz' hätte genauso zurücktreten müssen, ja
besser gar nicht annehmen dürfen, solange, bis der Kaiser zur Räson gekommen wäre.“
747
Conrad pl. így vélekedett: „Es ehrt den Chef des Generalstabes Baron Arz und seinen Stellvertreter,
General Baron Waldstätten, dass sie im richtigen Gefühle ihrer Verantwortlichkeit, bei Seiner Majestät um
ihre Enthebung baten, obgleich der Kaiser, nachdem er das Armeeoberkommando ergriffen hatte, in erster
Linie Träger dieser Verantwortung war.” PEBALL: 85–86.
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Baltin a Habsburg Birodalom történetének utolsó offenzívájában sikerrel
szorította vissza a balkáni antant csapatokat, ám sikere hamarosan a k. u. k.
hadsereg

hatt yúdalának

bizonyult.

A

birodalmat

pontosan

erről

a

hadszíntérről érte el az a támadás, amely láncreakciószerűen katalizálta az
összeomlás fol yamatát.
Az antant egyre nagyobb erőkoncentrációt valósított meg Szaloniki
környékén, potenciális fenyegetést jelentve a központi hatalmak számára.
Az OHL végzetes módon elhanyagolta ez t a hadszínteret, amel yet Bulgária
szinte

egyedül

védelmezett.

A

Monarchia

mindössze

5

hadosztál yt

állomásoztatott a balkáni fronton a rendelkezésre álló 78 divízióból. 748 A
bolgár hadsereg – 1914 kivételével – már hetedik éve fol yamatosan
háborúzott, és a viszontagságok miatt a felbomlás fenyegette.
Szeptember 15 -én az antant balkáni hadereje Franchet d’Esperey
tábornok vezetésével elsöprő erejű támadást indított a bolgárok által védett
frontszakasz ellen. Az egyesült francia –angol–olasz–szerb–görög csapatok
rövid harc után áttörték a frontot, már az első nap elsöpörve két bolgár
hadosztál yt, 749 így Szófia

rövid

időn

belül

ismét

ol yan

kilátástalan

hel yzetbe került, mint a második Balkán -háborúban 1913 fol yamán. A
bolgár

vezérkar

kétségbeesetten

kért

támogatást

szövetségeitől,

Arz

azonban mindössze két ol yan hadosztál yt tudott a Balkánra küldeni,
amel yeket korábban a nyugati hadszíntérre terveztek irányítani. A központi
hatalmak most fogyt ak ki abból a potenciálból, amell yel 1916 nyarán még
elkerülhették az összeomlást: a veszél yeztet ett Balkán számára immár nem
állt rendelkezésre kellő minőségű és mennyiségű utánpótlás. Minthogy
szövetségesei már nem tudtak erősítést küldeni a hel yzet stabilizálására,
szeptember 25-én a bolgár kormány fegyverszünetet kért az antanttól.
Bulgária kapitulációja után a Monarchia déli határait az ellenség
közvetlen offenzívája fenyegette. Arz ezért ekkor azt javasolta, hogy 5
gyalog- és 1 lovas hadosztáll yal, valamint 3 -5 német divízióval alakítsanak
új frontot a Skutari –Ipek–Mitrovica–Nis–Vidin vonalon. 750 A Balkánon
kibontakozó katasztrófa ellenére még az október 20–21-i koronatanácsi

748

ARZ (1924): 298.
ARZ (1935): 99.
750
RAUCHENSTEINER: 602.
749
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értekezleten

úgy

is

veszél yeztetettebb,

és

vélte
a

a

tábornok,

balkáni

front

hogy

tartható

az

olasz

lesz

az

front

a

Ukrajnából

átvezényelt erőkkel. 751
Bár az átvezényelt erősítés ek révén nagyobb erő állt a Monarchia déli
határainak

megvédésére,

mint

nyarán, 752

1914

a

hel yzet

sokkal

kedvezőtlenebb volt annál. Az antant koalíciós ereje jóval nagyobb
fenyegetést

képviselt,

rendelkezésére

mint

leharcol t

a

szerb

csapatok

hadsereg,
álltak,

ráadásul

így

a

a

védők

Potiorek -féle

támadóhadjáratok fel sem merülhettek. A balkáni csapatok vezérletét
Kövess tábornagyra bízták, aki drákói szigorral, de egyre kevesebb
eredménnyel próbálta megakadál yozni az osztrák−magyar erők felbomlását.
A

számára

marsall

főhadiszállásáról

keserű

pontosan

reminiszcenciát
három

éve

jelentett,

irányította

hogy

a

újvidéki

sikeres

szerb

hadjáratot. 753
A nyugati fronton szintén igen kedvezőtlenül alakult a központi
hatalmak hel yzete. Miután Hindenburg a tavaszi -nyári offenzívák során 700
ezer embert vesztett, az antant ellentámadásai nyomán végleg defenzívába
szorulva augusztus és november között további 900 ezer katona dőlt ki
végleg a csatasorból. 754 Jóllehet az antant erők nagyságrendileg hasonló
veszteségeket könyvelhette k el, az OHL már nem tudta pótolni az elesett
katonákat,

és

megsemmisült

harci

eszközöket,

így

az

anyagháború

kérlelhetetlen logikája megpecsételte a küzdelem sorsát. A nyugati front
négy évig tartó állóháborúja véget ért, és a technikai vívmányok –
elsősorban a páncélosok és a légierő tömeges alkalmazása – lehetővé tették
az antant számára, hogy a front több szakaszán egyszerre indítson
támadást. A védekező német haderő így nem tudott erősítést küldeni a
szükséges pontokra, ezért fokozatos és állandó vissz avonulásra kényszerült.
Mindezek fényében nem meglepő, hogy a bolgár kapitulációt követő
nap II. Vilmos a következő táviratot küldte el Károl ynak: „ A háborút
751

FELDL: 319. „Außerdem war Arz – mit Recht – der Meinung, die italienische Front sei viel mehr
gefährdet als die am Balkan, zu deren Verstärkung der Hauptteil der österreichisch-ungarischen Truppen
standen.”
752
ARZ (1924): 304. „Die Zahl der zur Verteidigung der Südostgrenze der Monarchie bestimmten
Divisionen war sonach größer als jene, die im Jahre 1914 zur Offensive gegen Serbien angesetzt worden
war.”
753
ARZ (1924). 305.
754
ARZ (1935): 94.
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elvesztettük. Reméltem és hittem, hogy Isten másképp rendeli. Most csak
remélni tudom, hogy a néme t nép elég értelmes lesz, hogy megőrizze
császárához való hűségét !” 755
Arz a hadi hel yzetet ekkor már kilátástalannak ítélte , így mielőbbi
fegyverszüneti

ajánlatot

és

közvetlen

tárgyalásokat

javasolt

Olaszországgal. A dualista állam politikai vezetés e azonban elvetett e
tervét, bízva a wilsoni pontok szavában. 756 A tábornok a szeptember 27 -i
koronaülésén világossá tette, hogy „ tizennégy napon belül nyakunkon a
bolsevizmus.

Cave ant

consules!” 757

A

németek

csak

a

macedóniai

események hatására változtattak a fegyvers zünettel kapcsolatos merev
álláspontjukon,

és

a

frissen

kinevezett

Max

von

Baden

kancellár

szignójával a központi hatalmak október 5 -én fegyverszüneti ajánlatot
fogalmaztak meg. Wilson válasza négy nappal később érkezett meg, amel y
igen kemény feltételt sz abott: a központi hatalmaknak ki kellett üríteni az
összes megszállt területet. Ez a Monarchia esetében a katasztrófával lett
volna egyenértékű, mert bár a dualista állam a Balkánon már megkezdte
Albánia, Montenegró és Szerbia kiürítését, Ukrajna és Lengy elország
esetében

az

időtényező ,

kivitelezhetetlenség

jelentett

míg

Olaszország

súl yos

esetében

akadál yt. 758

A

a

katonai

vezérkari

főnök

belpolitikai szempontból ebben az időszakban játszotta a legmarkánsabb
szerepet

1917.

márciusi

kinevezése

óta.

Szeptember

fol yamán

elaborátumban javasolta egy császári manifesztum kiadását, amel y előképe
lett az 1918. október 16 -án kiadott kiáltványnak, 759 ugyanakkor számos
ponton konzervatívabb átalakításokat kezdeményezett. A vezérezredes
annak

ellenére

fogalmazta

meg

föderat ív

elképzelését,

hogy

első

emlékiratában kijelentette: „ Megismétlem, hogy minden dolgot, amely a
Monarchia egyensúlyát zavarhatta, vagy a kettős birodalom szerkezetét
755

ARZ (1935): 138. „Wir haben den Krieg verloren. Ich hatte gehofft und geglaubt, Gott werde es anders
lenken. Nun kann ich nur hoffen, daß das deutsche Volk vernünftig genug sein wird, treu zu seinem Kaiser zu
halten.”
756
ARMINIUS: 135. „Arz sah die Lage schon im September mit Recht als hoffnungslos an. Nach dem
gemeinsamen Waffenstillstandsangebot wollte er daher in unmittelbare Verhandlungen mit Italien eintreten.
Die Staatsmänner verhinderten diesen klugen Entschluß, da sie befürchteten, Wilson damit zu verärgern.”
757
REGELE (1968): 150. „In vierzehn Tagen haben wir den Bolschewismus. Caveant consules!”
758
Az olaszországi visszavonulás során előbb a tüzérséget, és a hadianyagot kellett volna kivonni, majd a
csapatokat, így azokat könnyen felmorzsolhatták volna az antant erők; ha pedig az embereket szállította
volna el az AOK, akkor a materiális javak kerültek volna az ellenség kezére. ARZ (1924): 309.
759
Arz tervezetének szövegét lásd RUMPLER: 74–76.
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megváltoztatni kívánta, a háború folyamán teljesen mellőzni kellett .” 760 A
tábornok

makacsul

ragaszkodott

ahhoz

az

elképzeléséhez,

hogy

a

Monarchia földjéből egy arasznyit sem szabad átengedni, emiatt több
alkalommal mind a németekkel, mind Károll yal is szembekerült. A
vezérezredes még a lengyel kérdés 761 rendezésében sem javasolta területi
kompromisszum meghozatalát, így az ukrán békeszerződés idején tanúsított
magatartása 1918 őszén sem változott.
Arz szövegtervez ete az október 16 -i manifesztum egyik alapjának
tekinthető,

még

ha

a

néptörzs

fogalma

nem

szerepel

benne.

A

leglényegesebb eltérés a ké sőbb kiadott dokumentummal szemben az volt,
hogy a tábornok a transzlajtán hel yzetet is megváltoztatta volna, első
lépésben a magyar -horvát kiegyezés újragondolásával, és szorgalmazta ,
hogy az összes magyarországi nemzetiség

részesüljön autonómiában .

Károl y alapvetően ezért utasította vissza a vezérkari főnök javaslatát, 762 és
néhány héttel később a vég küszöbén sem merte megbol ygatni az 1867. évi
kiegyezést,

így

pusztán

az

ausztriai

birodalomrész

berendezkedését

alakította át. Ezzel azonban maga is katalizál ta birodalma felbomlását,
hiszen a kettős monarchia érzékeny politikai egyensúl yát alapvetően
befol yásolta egyik felének drámai átalakítása. A vezérkari főnök másfél
éves

működése

során

alig

avatkozott

a

belpolitikai

kérdése kbe,

de

meggyőződése volt, hogy Ausztria–Magyarország alkotmányos problémáit
manifesztum keretében kell rendezni; 763 a tábornok befol yása így ebben a
kérdésben megkérdőjelezhetetlen.
Amikor

Ausztria

föderalizálásának

tervét

Károl y

október

10 -én

ismertette a magyar kormány képviselőivel, hi ába hangsúlyozta, hogy a
760

ARZ (1924): 231. „Ich wiederhole auch hier meinen Standpunkt, daß alles, was das Gleichgewicht der
Monarchie stören konnte oder die Struktur des Doppelreiches zu ändern vermochte, während des Krieges
absolut zu unterlassen war.
761
1917−18 folyamán több elképzelés látott napvilágot Lengyelország jövőjét illetően. Mint említettük,
Czernin 1917 tavaszán Galíciát kész volt Németországnak átengedni, hogy ezzel kompenzálják Elzász
visszaadását a franciáknak. Később felmerült, hogy a lengyel állam perszonálunióban egyesüljön a
Monarchiával, megkapva annak galíciai területeit. CRAMON: 124−125. Arz mindvégig ellenezte ezeket a
terveket, és a lengyel állam területét egyedül a cári birodalomtól elszakított lengyelajkú régióiból alakította
volna ki – lényegében csatlakozva Naumann Mitteleuropa elképzeléséhez.
762
RUMPLER: 55. „Kaiser Karl hatte – und zwar ohne irgendwelchen Einfluß ungarischer Stellen – schon
Mitte September den Manifestentwurf des Generalstabschefs Arz zurückgewiesen. Die Hauptursache für
diese Zurückweisung darf darin gesehen werden, daß Arz eben den Grundsatz der Autonomie konsequent auf
alle Nationalitäten, namentlich auf jene Ungarns, angewendet wissen wollte.”
763
BROOK-SHEPHERD: 209.
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Magyar Királ yság belpolitikai berendezkedését nem kívánja megváltoztatni.
Tisza azonnal felismerte, hogy az ausztriai átalakítás mindenképpen
megváltoztatja az 1867. évi kiegyezés politikai kereteit . 764 Az uralkodó
diplomatikus lépés e ellenére sem izolálhatta a szoros szimbiózisban élő két
birodalomrész reformját.
Ha ezt a szempontot is figyelembe vesszük, Arz javaslata életképesebb
alternatívát kínált, mint a később kiadott manifesztum. Mint azt látni
fogjuk, Arz a háború után a demo kratizálás és a közép -európai föderáció
megteremtését szorgalmazta, bár ezen gondolataival a konfliktus során nem
lépett a nyilvánosság elé. 1918 őszén a tábornok fő célja a hadsereg
megmentése volt, mert a fegyveres erő megőrzésében látta a birodalom
egyetlen zálogát. Úgy vélte, hogy a hel yesen és megfelelő tartalommal
felruházott manifesztum révén ki lehet húzni az antant nemzetiségi
aknamunkája alól a talajt, és javítani lehet mind a hátország, mind a front
morális hátterét. Érdekes történeti paradoxon, hogy más megfontolások és
célok mentén, de a dinasztiához hű tábornok hasonló reformtervezetben
gondolkodott, mint a gyökeresen más politikai háttérrel bíró ’48 -as
politikusok (pl. Jászi Oszkár). Nemzetiségi politikájuk esetében tehát egy
sajátos konvergens evolúcióról beszélhetünk.
Az 1918. október 16 -i manifesztum megszületésében Arz mégsem
játszott döntő szerepet, mivel nem vett részt azokon az egyeztetéseken,
amel yeket Károl y október fol yamán Ausztria nemzetiségeinek képviselőivel
fol ytatott Badenben, ezeken ugyanis a hadsereget a hadügyminiszter
képviselte. 765 A ciszlajtán reform ezen epizódja azonban mégis a feledés
homál yába merült, mivel a manifesztum lényegében csak olaj volt a tűzre,
és felgyorsította a Monarchia szétesésének fol yamatát: Arzot legink ább a
délszláv autonómia nyugtalanította, és aggodalmasan kérdezgette, hogy
ezek után a lengyel ezredek miért harcoljanak a Monarchiáért? 766 A
tábornok véleménye szerint a manifesztum nem akadál yozhatta meg a
Dunai Birodalom felbomlását, ugyanakkor egyértelm űen a dokumentumot
764

RUMPLER: 33.
ARZ (1924): 322. „In ernsten Sitzungen, denen ich nicht beigezogen war — die Heeresleitung wurde
durch den Kriegsminister vertreten — wurde die Ausgabe eines kaiserlichen Manifestes beschlossen, das den
Völkern Österreichs das Selbstbestimmungsrecht bieten und die künftige Staatsform bekannt geben sollte.”
766
CRAMON: 186.
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okolta a front gyors meggyengüléséért, és a harc végén bekövetkező
katasztrófáért. 767
A fenyegető csapás október végére nem pusztán a Balkán és a
hátország felől fenyegette a birodalmat, hanem az olasz hadszíntéren is
újabb véres ütközet k ezdődött, amikor az antant október 24 -én megindította
általános offenzíváját.

Az összeomlás
A balkáni fronton bekövetkezett baljóslatú események hatására Arz
már 1918. október 5 -én Weber gyalogsági tábornok vezetésével felállította
a fegyverszünet előkészí tését irányító bizottságot. 768 A vezérezredes Weber
számára azt a feladatot tűzte ki, hogy ol yan fegyverszünetet kössön az
ellenséggel, amel y megakadál yozza a fronton történő értelmetlen vérontást,
és amel y a hadsereg becsületével összeegyeztethető, nem kapi tulációt
jelent, továbbá megakadál yozza Ausztria−Magyarország vasúthálózatának
felhasználását az antant számára. A gyalogsági tábornoknak értesítenie
kellett az ellenséget, hogy a Monarchia elfogadja Wilson 14 pontját. 769
Jóllehet a vezérezredes felkészült a rra, hogy befejezze a háborút, ezt csak
Németország hasonló lépése esetén kívánta megtenni. Ennek jegyében Arz
az október 21-i koronatanácsi ülésen egyértelműen fogalmazott: „ ha nem
sikerül a belső viszonyokat rendezni, tizennégy nap múlva a hadsereg
bolsevizálódik, ezért békét kell kötnünk ”. 770
Az

Osztrák−Magyar

Monarchia

azonban

hamarosan

olaszországi támadásával találta szemben magát, amel yet

az

antant

a csapatok

kétségbeejtő állapotban várhattak. A Monarchia legénységének ellátása
csapnivaló volt, még az első vonalban harcolók is csak heti 200 g húst
767

ARZ (1935): 109. „Vielleicht wäre dieser überhaupt nicht mehr aufzuhalten gewesen, auch wenn das
Manifest nicht erschienen wäre; keinesfalls aber wäre er, wie ich bestimmt glaube, so rasch vor sich
gegangen, insbesondere aber wäre die Kampffront nicht schon vor dem Abschlüsse des Waffenstillstandes
zerschlagen worden; dieses traurige Ende wäre der Armee, die durch vier Jahre heldenmütig gekämpft und
allen Stürmen ruhmvoll getrotzt hatte, erspart geblieben.”
768
SCHINDLER: 356.
769
REGELE (1968): 182. „Als Richtschnur lag General von Weber folgende Instruktion vor: Bekanntgabe
der Annahme der 14 Punkte Wilsons durch Österreich-Ungarn, unverzüglicher Abschluß eines
Waffenstillstandes, »um dem vollkommen zwecklosen Blutvergießen an der Front ein Ende zu machen«,
Annahme aller Bedingungen, die mit der Ehre der Armee vereinbar sind und nicht eine Kapitulation
bedeuten, schließlich Ablehnung feindlicher Bahntransporte durch Österreich-Ungarn.”
770
ARZ (1935): 110. „Wenn es nicht gelingt, in kürzester Zeit im Innern Ordnung zu machen, haben wir in
14 Tagen in der Armee den Bolschewismus, wir müssen Frieden schließen.”
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kaphattak, így nem meglepő, hogy a katonák átlagos t estsúlya 50 kg alá
zuhant. 771

Mindemellett

ruházatuk

is

rendkívül

rongyos

volt,

friss

fehérneművel pedig gyakorlatilag nem rendelkeztek. Egy bosnyák katona
rezignált kijelentése szinte szállóigévé vált: „ Nem hősünk vagyunk, hanem
koldusok!” 772
Az ellátási nehézségek ellenére az első vonalban harcoló alakul atok
morálja még mindig jó volt: a délnyugati hadszíntéren különösen igaznak
bizonyult az a pszichológiai tét el, amel y szerint a küzdelem forgatagában
lévő emberek harci kedve nehezebben párolgott el, mint a hátországban,
vagy

eseménytelen

hadszíntéren

tartózkodó

alakulatoké.

Egy

1918.

szeptember 30 -i jelentés már felismerte ezt a tényt: „ Általános megfigyelés,
hogy azok az egységek, amelyek régóta nehéz frontszakaszon vannak,
sokkal keményebbek, mint azok, amelyek a hátországban, vagy a Keleti
Hadseregnél

voltak

beosztva,

és

amelyek

a

maguk

számára

már

befejezettnek tekintették a háborút .” 773
Október 24-én az antant támadást indított. Az olasz vezérkari főnök,
Armado Diaz tábornok rendelkezésére 51 olasz, 3 francia, 2 angol és egy
csehszlovák hadosztál y állt, utóbbit a Monarchia dezertőreiből állították
fel. Ez az erő 704 zászlóaljat, valamint 7700 löveget jelentett . 774 Külföldi
segítséggel Olaszország pótolni tudta a caporettói vereség következtében
elveszett hadianyagot, és kiváló utánpótlással kezdhette meg a csatát. Bár a
Monarchia papíron 60 hadosztáll yal rendelkezett az olasz fronton, csak 25
divízió volt teljes harcértékűnek nevezhető. Ennek ellenére Arz csapatai
ismét

tartani

tudták

a

védekezéshez

szükséges

1:2

arányt

az

emberállományt tekintve, de az antant technikai fölénye döntő módon
befol yásolta az ütközetet.
Az antant offenzíváját jelentősen támogatta, ho gy az időjárás a
megelőző hetekben igen csapadékos volt, miközben a látási viszonyok is
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ARZ (1935): 105. SRÉTER: 6.
ARZ (1924): 333. „Wir sind nicht mehr Helden, wir sind Bettler.”
773
KERCHNAWE: 24. „Allgemein wird bemerkt, daß jene Truppen, welche seit langem in schweren
Abschnitten stehen, ungleich härter sind als jene, welche im Hinterlande oder bei der Ostarmee eingeteilt
waren, und welche den Krieg für sich schon als beendet erachteten.”
774
ÖUlK: VII. 535.
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rosszak voltak, így jól lehetett leplezni az előkészületek et. 775 Az ütközet
első négy napján a lerongyolódott és demoralizált k. u. k. erők minden
nehézség dacára vitézül hel ytálltak, azonban a csata sorsát már az első nap
eldöntötte, hogy tömegessé vált a parancsmegtagadás, ill. lázongás, így az
első vonalban harcolókat nem lehetett leváltani. A hátország hangulata
ekkor érte el a frontot, és a hadszíntéren tartózkodó par ancsnokok
elkeseredetten követelték a fegyverszünet megkötését, hogy a hadsereg – és
a birodalom – maradékát megmentsék. 776 Ausztria–Magyarország hátországa
valóban

siralmas

állapotban

volt:

az

ország

minden

tartományában

általánossá vált a gyújtogatás, fosz togatás és rablás: a dezertőrök mellett a
hadifogol y-táborok
elárasztotta

a

több

százezer

birodalmat,

orosz,

miután

az

olasz,

szerb

lakója

internáló -központok

szintén

őrzése

is

összeomlott; 777 mindennapossá vált a vonatok és trének kirablása. Ez a
krízis egyedül 1683, 1740, 1809, 1848 kataklizmáihoz volt hasonló;
különleges voltát az mutatta, hogy ekkor még mindig nem volt ellenséges
erő a birodalom területén.
A frontáttörés végül 28-án következett be. Arzot ezekben a napokban
minden hadvezér rémálma gyötörte : egyszerre csúszott ki kezéből a
vezetés, és a sereg, amel yet irányított , egyre sebesebben esett szét . Az
olasz offenzíva jelentette az utolsó szeget, amel y et a dualista állam
koporsójába vertek. Bár négy napon keresztül eredménnyel zajlottak az
elhárító harcok, azáltal, hogy a frontvonalban küzdőket nem lehetett
leváltani, illetve számukra a szükséges utánpótlást biztosítani, minden
elveszett. A k. u. k. haderő a szó legszorosabb értelmében és – a
hadtörténelemben is szinte példátlan gyorsasággal – felbomlott.
Az egyre kilátástalanabb hel yzetben az AOK – más választása nem
lévén – elrendelte Venetia teljes kiürítését. A hegyi fr ontszakaszon
azonban ekkor még patthel yzet volt, itt csak a támadás megindítása után
egy héttel 30 -án roppant meg a k. u. k. erők hel yzete. 778 A végsőkig
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ÖStA-KA NL Nr. 5./2 (1918. X. 20.) „Konkrete Anzeichen wenig. Aufklärung höchst erschwert durch
wochenlangen Regen auch jetzt noch sehr schlechte Sichtverhältnisse.”
776
ARZ (1935): 111.
777
ARZ (1935): 112. „Die Formationen des Hinterlandes waren bereits vollkommen gesprengt; Plünderung,
Verwüstung und Brandstiftung bedrohten alle Landesteile, die Gefangenenlager hatten sich geleert, Serben,
Russen, Italiener überfluteten das Reich, Trains, Eisenbahnzüge, Depots wurden gestürmt und beraubt.”
778
REGELE (1968): 111.
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elcsigázott

osztrák−magyar

csapatok

még mindig

jelentős

ellenállást

tanúsítottak; pl. a XXVII. hadtest 14 ezer puskával közel egy hétig sikerrel
védte meg a Monte Asalonét a z olasz 4. hadsereggel szemben. 779 Jóllehet a
fegyverszüneti tá rgyalásokat már előkészítette, Arz német szövetségesének
védelmében kedvező feltételeket akart kicsikarni az olaszokkal való
egyeztetéseken. 27-én ennek megfelelően kijelentette Cramonnak, hogy
„nem lehet Ausztriát Bulgáriával felcserélni, és Bécsben nincs Ferdinánd
király”, és „feltételen támogatásáról biztosította ” a német altábornagyot. 780
Órákon

belül

kiderült

azonban,

hogy

a

Külügyminisztérium

mégis

jegyzékben fordult Wilsonhoz, így Arzcal ismét megismétlődött a Sixtus affér kellemetlen epizódja: újra egy fontos kérdésben kerülték meg. A
bolgár kapituláció megpecsételte a szintén agonizáló Török Birodalom
sorsát: csaknem napra pontosan négy évvel hadba lépése után, október
30-án a mudroszi fegyverszünettel véget ért az ottomán állam utolsó
háborúja.
Közben a frontokról egyre nyugtalanítóbb hírek érkeztek a magyar
nemzetiségű katonák harci moráljának zuhanásáról. A balkáni hadszíntéren
kialakult kritikus szituáció híre a délnyugati arcvonalra is eljutott, ahol a
magyarok egyre erélyesebben követelték, hogy a veszél yeztetett anyaország
védelmére csoportosítsák át őket. Arz a beérkező jelentések hatására azt
táviratozta Boroevićnek, hogy a magyarokban tudatosítsák: a Piavénál
éppúgy hazájukat védik, mint ahogy ezt a Duna mentén tennék. 781 Ezzel
együtt a vezérez redes mégis két, lázongó, zömében magyarokból álló
hadosztál y átvezénylése mellett döntött, 782 ami csak olajat jelentett a tűzre
a többi nemzetiség csapatai körében. Boroević október 26 -án azt jelentette,
hogy Arz lépése „ elkerülhetetlen katasztrófát jelent az állam számára,
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REGELE (1968): 112.
CRAMON: 194. „Auf die Bitte, allen seinen Einfluss aufzubieten, um eine Absage an Deutschland zu
verhindern, antwortete er ziemlich scharf, man möchte Österreich nicht mit Bulgarien verwechseln; in Wien
gäbe es kein König Ferdinand. Im Übrigen sagte er seine bedingungslose Unterstützung zu und versicherte,
daß der Weg zu einem Sonderfrieden mit seinem Wissen nicht betreten werden würde.”
781
ÖStA-KA AOK Op. Nr. 142703. (1918. október 27. 16 30h.)
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Az egyik divízió – a 38. honvédhadosztály – keretében történt esemény jól illusztrálja e napok drámáját.
Amikor az egység parancsnoka Molnár altábornagy 26-án szokásos szemléjét tartotta, egy honvéd lépett ki a
sorból, és jelentette, hogy ezrede nem megy vissza az első vonalba. A tábornok elvezetette a renitens katonát,
ekkor azonban az egység kijelentette: „Nem engedjük!” ALFÖLDI: 390.
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mivel a visszarendelt egységek fogságba esnek, és nem tudják elérni
Magyarországot ”. 783
Ekkor már a hadsereg krémjéhez tartozó tiroli hegyivadászok is
zúgolódni

kezdtek,

és

Arz

kétségbeesetten

magyarázni

kezdte

a

bizonyítványt: „az alpesi csapatok ne feledjék, hogy Olaszország hadba
lépése idején kívánságuk szerint áthelyezték őket az orosz hadszíntérről;
most hasonló engedményt kapott néhány magyar egység ”. 784 A magyarok
elégedetlenségét tovább növelte a birodalom politikai és katonai elitjév el
szemben régóta táplált bizalmatlanság. Ezt Hadik gróf 1918. október 29 -i
feljegyzése így foglalja össze: „Mindenütt azt beszélik, hogy a két
legfontosabb központi szervnél, [ti. az AOK és a Hadügyminisztérium] ahol
a teljes és korlátlan katonai hatalom összpontosul, az állások alig 10 % -át
töltik be magyarok.” 785 Figyelemre méltó, hogy a katonai elit fekete -sárga
jellege annak ellenére irritálta a transzlajtán birodalmi részt, hogy abban
jelentős számban a Magyar Királ yságból származók kaptak szerepet. Erre
az egyik legeklatánsabb példát éppen a vezérkari főnök szolgáltatta.
Az

Osztrák–Magyar

Monarchia

megrendült

hel yzetét

az

is

bizonyította, hogy 1917 őszén az akkor kétszer ol yan hosszú olasz front
mellett a keleti hadszíntéren is jelentős erőket tudott ál lomásoztatni, míg
1918 őszén Erdél y védelmére 20 magyar zászlóalj és egy lovas divízió
jutott. 786
Október 28-án Arz utasította Weber bizottságát, hogy kezdje meg a
fegyverszüneti tárgyalások at. Ezzel egyi dejűleg a vezérezredes elkeseredett
táviratban

fordult

német

kollégájához,

Hindenburg

tábornagyhoz. 787

Üzenete tömören és lényegre törően foglalta össze azt a hel yzetet, amel y a
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ÖStA-KA AOK Op. Nr. 142689 (1918. október 26.) „Angesichts der Situation und der mir obliegenden
Verantwortung melde ich, dass dieses Verfahren, […] unvermeidlich zur Katastrophe für Armee und Staat
führen würde. Die abberufenen Divisionen würden Italien in die Hände fallen und Ungarn nicht erreichen.”
784
ÖStA-KA AOK Op. Nr. 142716. (1918. október 28.) „Die alpenländische Truppen mögen nicht
vergessen, dass man sie, als es zum Kriege mit Italien kam – ihrem Wunsche gemäss von russischem
Kriegsschauplatz […] verlegt hat – ihnen also […] eine ähnliche Konzession machte wie jetzt einzelnen ung.
Verbänden.
785
ÖStA-KA MKSM (1918) 69/27/9/3. „Man spricht überall, dass in diesen beiden wichtigsten
Zentralstellen, die heute die gesamte uneingeschränkte mil. Macht in den Händen haben, fast gar keine
Ungarn in leitenden Stellen sind, dass überdies kaum 10 % des Gesamtsandes dieser Ämter aus Ungarn
stammen.”
786
ÖStA-KA MKSM (1918) 69/27/9/3. „Überall weist man darauf hin, dass früher die SW.–Front doppelt so
lang war und überdies noch die russ. Front gehalten werden musste, heute aber bringt man zur Verteidigung
der hunderte Kilometer langen siebenbürgischen Front nur 20 ung. Baone und eine KavDiv. auf.ˮ
787
LORENZ: 539.
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Monarchia

háborújának

végét

jelentette.

„ Megrendülve

jelentem

Excellenciádnak a most fellépő körülményeket: a csapatok közül több mint
30 hadosztály, nemzetiségre való tekintet nélkül vonakodik, hogy folytassa
a harcot. Ezredek egész egységei hagyják el önkényesen állásaikat. A
tartalék egy ezrede elvonult. A menetalakulatok nem bevethetők. A magyar
csapatok kinyilvánítják, hogy semmilye n körülmények között sem harcolnak
tovább, és azt kívánják, hogy szállítsák őket haza, mert az veszélyben van,
és határai előtt van az ellenség. A parancsnokok tehetetlenek. Csodálatos
módon

az

állásokban

harctevékenység

lévő

seregek

következtében

még

még

harcolnak,

mert

ők

a

nem

fertőzöttek

politikailag.

Harcerejük lelohadt. Tartalékok vagy leváltásuk ki van zárva, minthogy a
csapatok nem vihetők a frontra. A haditengerészet állománya kinyilvánítja,
hogy

november

1-én

katonatanácsokat
egyöntetűen

elhagyják

létesítenek.

fegyverszünetet

elkerülhetetlen

és

a

A

a

hajókat,

magasabb

kívánnak,

bolsevizmus

teljesen
beosztású

mert

különben

feltartóztathatatlan.

feloszla nak

és

parancsnokok
az
Az

anarchia
élelmiszer -

utánpótlás csődben van, a vasút működése egyes orszá grészekben alig
tartható

fenn.

A

hátország

helyzete

kaotikus

és

vigasztalan.

Ezen

körülmények között menteni kell, ami még menthető. Mivel minden órával
értékes időt vesztünk, gyorsan kell cselekedni. Wilson útja túl hosszú. Egy
bizottság keresi a kapcsola tot az olasz hadvezetéssel, hogy tárgyaljon a
fegyverszünetről. Nehéz szívvel közlöm ezt. Excellenciád legalázatosabb
híve: Arz vezérezredes .” 788
Másnap a hadsereg érintkezésbe lépett az olasz féllel, de az –
788

ÖStA-KA AOK, Op. geh. Nr. 2058. „Erschüttert melde ich Euer Exzellenz die eingetretenen Verhältnisse:
Truppen ohne Unterschied der Nationalität von über 30 Divisionen weigern sich, weiter zu kämpfen! Teile
einzelner Regimenter verlassen eigenmächtig Stellung, ein Rgt. der Reserve ist abmarschiert.
Marschformationen sind nicht zur Einreihung zu bewegen. Ungarische Truppen erklären, unter keinen
Umständen weiter zu kämpfen, verlangen ihre Heimbeförderung, weil Heimat in Gefahr und Feind vor den
Grenzen ihres Vaterlandes. Kommandanten sind machtlos. Bewunderungswürdig kämpfen die in Stellung
befindlichen Truppen, weil sie infolge von Kampfhandlung politisch noch nicht verseucht sind. Ihre
Kampfkraft erlahmt. Zuführen von Reserven oder Ablösung ausgeschlossen, da Truppen nicht an Front
heranzubringen. Marinemannschaft erklärt, am 1. November Schiffe zu verlassen, alles zu teilen und hat
Soldatenräte gebildet. Einstimmig verlangen höhere Führer sofortigen Waffenstillstand, weil ansonsten
Anarchie unausbleiblich und Bolschewismus unaufhaltbar. Lebensmittelzufuhr versagt, Bahnbetrieb in
manchen Landesteilen kaum noch aufrechtzuerhalten, Lage im Hinterland verworren und trostlos. Unter
diesen Umständen muß gerettet werden, was noch möglich. Da es auf Stunden ankommt, muß rasch
gehandelt werden. Der Weg Wilsons ist zu lang. Kommission versucht Verbindung mit ital. Heeresleitung,
um über Waffenstillstand zu verhandeln. Schweren Herzens mache ich diese Mitteilung. E. E. gehorsamster
v. Arz GO.” RAUCHENSTEINER: 616.
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kiaknázandó a fronton elért sikert – húzta az időt. Így Weber tábornok és
küldöttsége csak 31 -én tudott a vonalakon átkelni. A sors különös
iróniájaként Weber annak a VI. hadtestnek volt a parancsnoka, amel ynek
élén Arz 22 hónapot töltött a háború alatt, és amel y időszak alatt a későbbi
vezérezredes megalapozta későbbi sikereit. Olasz részről a tárgyalásokat
Pietro Badoglio altábornagy vezette, aki ekkor még nem sejthette, hogy
huszonöt év múlva – tábornagyként – fordított szereposztásban fog
fegyverszüneti tárgyaláson részt venni…
A feltételek igen kemén yek voltak, és elsősorban a Németország elleni
hadműveletek fol ytatását biztosították. A teljes osztrák –magyar haderő
demobilizálása 20 hadosztál yig, az itáliai front elhagyása, valamint az
antant haderő korlátlan mozgásának biztosítása voltak a legsúl yosa bb
kondíciók. 789 Míg Baden ténylegesen fegyverszünetet kívánt kötni, az
antant feltételei kapitulációnak feleltek meg, ráadásul súl yosan érintették a
továbbharcoló Németországot is.
Még rosszabbul alakult a hel yzet a hátországban, ahol néhány nap alatt
megszűnt az a politikai egység, amel yért a katonák a z olasz és balkáni
hadszíntéren küzdöttek. A Monarchia nemzetiségei sorra jelentették be
függetlenedési szándékukat, a hadsereg vezetése pedig tehetetlen volt. 1918
krízisének igazi drámáját az szolgáltatta, h ogy most egyszerre alakult ki
1809 kül- és 1848 belpolitikai válsága, 790 és a Habsburg Birodalom még
ezeket a kataklizmákat is csak üggyel -bajjal vészelhette át. Október 28-án a
prágai és budapesti események hatására a Monarchia de facto felbomlott. A
hátország zűrzavarát, valamint az őszirózsás forradalom kiváltotta káoszt
gróf Tisza István korábbi magyar miniszterelnök meggyilkolása is jelezte .
A háború után Arz úgy vélte, hogy Tisza kiiktatásával „ Magyarország
legerősebb emberét ” vesztette el, aki „ egyedül rendelkezett volna azzal az

789

Ki kell emelnünk, hogy az olasz fél ragaszkodott hozzá, hogy a padovai tárgyalás minden k. u. k. frontra
vonatkozzon, így más frontszakaszokon szükségtelennek tartotta külön fegyverszüneti tárgyalások
megkötését. RAUCHENSTEINER: 618. „Die Alliierten machten auch klar, daß sich der abzuschließende
Vertrag auf alle k. u. k. Fronten erstrecken sollte. Ein separates Verhandeln […] über die Waffenstreckung
auf dem Balkan war daher unnötig.” Ezt a tényt azért is szükséges hangsúlyozunk, mert a Károlyit védő,
apologetikai művekben gyakran megjelenik az a vélemény, hogy a belgrádi fegyverszünet megkötése
elkerülhetetlen és indokolt volt, miközben maga a k. u. k. haderő vezérkari főnöke – aki a vérrontás mielőbbi
abbahagyását kívánta! – sem tartott szükségesnek külön balkáni fegyvernyugvási megállapodást.
790
Az 1809-es schönbrunni béke előrevetítette Ausztria jövendő sorsát, amennyiben már ekkor elvágták a
tengertől, és jelentősen csonkították német nyelvű területállományát is. BROUCEK: 69.
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energiával, amely a káoszba rendet hozott volna ”. 791 A Monarchia halálát
jelentő nap estéjén emlékezetes párbeszéd zajlott le Zita és Arz között: a
magyarországi utazásról hazatérő császári család rémülten konstatálta a
Bécsben kialakult hel yzetet. A császárné azt kérdezte a tábornoktól, hogy
valóban nem maradt -e egyetlen ezrede sem a família védelmére, amire a
vezérezredes nem túl megnyugtató választ adhatott: „ Nem, felség. De
mindent

megteszek

a

császár

biztonsága

érdekében .” 792

Szükségmegoldásként a bécsújhel yi katonai akadémia növendékei látták el
az őrzési feladatokat.
A

fegyverszünet

elkerülhetetlen

voltát

a

hadsereg

szétesésének

rémisztő katalizálódása determinálta. Míg a Délnyugati Fronton október
24-én 198 ezredből

csak 7 bo mlott

fel

teljesen, a fegyvernyugvás

elrendelésekor a 155 regimentre olvadt k. u. k. haderő több mint negyede,
27

ezred

esett

szét

a

dezertálások

következtében. 793

Mindezzel

párhuzamosan a k. u. k. flotta is a teljes szétesés állapotában volt,
miközben Horth y Miklós ellentengernagy sem tudta kezelni a hel yzetet,
amint azt még 1918 februárjában a cattarói matrózlázadás idején tette.
1918.

november

1-én

Schönbrunnban

maga

Károl y

is

elkerülhetetlennek látta a fegyverszünet megkötését, miután meghallgatta
Arz reális hel yzetjelentését. 794 A másodikára virradó éjjel érkezett a hír,
hogy Linder Béla honvédelmi miniszter azonnali hatáll yal felszólította a
magyar csapatokat, hogy szüntessék be a harctevékenységet. Arz, aki nem
tudta megakadál yozni Linder parancsának kikü ldését, a háború után
elkeseredetten állapíthatta meg, hogy „ a háborút hátulról hagyták abba ”. 795
Mindeközben nyugtalanító hírek érkeztek a p adovai Villa Giusti -ból
is, ahol a fegyverszüneti tárgyalások folytak. Az egyeztetések rendkívül
vontatottan haladtak , mivel mindkét fél húzta az időt más megfontolások
mentén. Az antant ragaszkodott a feltétel nélküli megadáshoz, és ahhoz,
791

ARZ (1924): 354. „Der stärkste Mann Ungarns, der einzige […] die Energie besessen hätte, in das Chaos
Ordnung zu bringen, wurde durch Mörderhände beseitigt.”
792
ARZ (1924): 356. „Nein, Majestät, aber ich bürge für die Sicherheit des Kaisers.”
793
ÖUlK VII. Beilage 35.
794
LORENZ: 542. „Arz entwarf ein Bild der trostlosen, durch die Waffenstreckung der Ungarn noch
verschärften militärischen Lage. Der Kaiser erklärte den Waffenstillstand für unvermeidlich.”
795
REGELE (1968): 165. Megjegyzendő, hogy Arz ellenezte, sőt órákig meg is akadályozta a parancs
kiküldését, amelyet végül Linder az uralkodót ért telefonbeszélgetésen keresztüli pressziója nyomán küldtek
ki este kilenckor. ARZ (1924): 364–366.
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hogy csapatai Németország ellen vonulhassanak, miközben Bécs még
mindig kedvezőbb feltételeket akart kicsikarni. A tárgyalások elhúz ódását
az is eredményezte, hogy a Trieszttől 150 km -re tartózkodó k. u. k.
fegyverszüneti delegáció csak lassan és körülményesen tudott kapcsolatot
tartani

az

AOK -kal, 796 és ez

katasztrófába

torkollott.

a kommunikációs nehézség hamarosan

Eközben

Arz

már

a

fr ontról

is

pontatlan

jelentéseket kapott, így 2 -án délután egy tanácskozáson már azt jelentette,
hogy nincsenek megbízható csapatok a hadszíntereken, miközben még
jelentős számban akadtak il yenek. 797
Károl y azt kívánta, hogy legalább Német -Ausztria új kormánya
osztozzon vele a fegyverszünet megkötésének felelősségében, ezért ebben a
szellemben tárgyalt velük az esti órákban. Az osztrák politikusok azonban
elhárították ezt, azt vallva, hogy a háborút azoknak kell befejezniük, akik
elkezdték. A végsőkig elcsigáz ott császár ekkor kifakadt, hogy a háború
elindításában neki semmi része nem volt. Károl y azonban mindenképpen el
akarta kerülni, hogy a dinasztia mintegy egyedül kössön fegyverszünetet,
ezért utasította Arzot, hogy fol ytassa az egyeztetéseket. A tábornok így
Heinrich Lammasch osztrák miniszterelnök kíséretében Bécsbe indult, hogy
az

Államtanáccsal

politikusokkal

egyeztessen,

találkozott,

de

akik

a

nem

Parlamentben
vállalták

a

csak

ol yan

felelősséget

a

kompromisszum megkötésében, így a vezérezredes szabad k ezet kapott a
fegyvernyugvás aláírására. 798
Az 1918. évi Halottak Napja így a birodalom végóráit hozta el. Arz
1918. november 3 -án, hajnali 1 óra 20 perckor az alábbi táviratot küldte el:
„Az antant fegyverszüneti feltételeit elfogadtuk. Minden földi és légi
ellenségeskedést

haladéktalanul

be

kell

szüneteltetni.

A

tűzszüneti

feltételek részleteit hamarosan közzé tesszük .” 799 Ezzel az AOK teljesítette
az

olaszok

legfontosabb

követelését,

az

ellenségeskedések

azonnali

beszüntetését. Baden azonban nyitva hagyta az átvonulás kérdését, amell yel
796

REGELE (1968): 184.
FELDL: 343–344. „Arz hat keine Ahnung, was an der Front, was in der Armee los ist. Befragt, ob es noch
irgendwelche verläßliche Truppen gäbe, verneint er, obwohl es deren noch viele gibt.”
798
LORENZ: 543.
799
ÖStA-KA AOK Op. geh. Nr. 2101. „Waffenstillstandsbedingungen der Entente wurden angenommen.
Alle Feindseligkeiten zu Lande und in der Luft sind unverzüglich einzustellen. Details der Feuereinstellungen
werden bekannt gegeben.”
797
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német fegyvertársa számára húzta az időt . Linder előző napi parancsa után
az AOK is lépéskényszerbe került és Waldstätten javaslata nyomán bekerült
a fegyverszüneti bizottságnak elküldött táviratba, hogy a csapatok azonnal
szüntessék be az ellenségeskedéseket. Weber néhány órával később már
hiába értesítette Badent, hogy az olaszok ragaszkodnak a 24 órás életbe
léptetési hatál yhoz, a k. u. k. erőkhöz már eljutott az az utasítás, hogy
fejezzék be a harccselekményeket november 3 -án délután 15 órakor.
A távirat elküldése után Károl y drámai lépésre szánta el magát, és
átadta a főparancsnokságot Arznak. Az elcsüggedt uralkodó személ yesen
adta át 800 hű tábornokának a ceruzával írt egy soros parancsot: „ Kedves
báró Arz vezérezredes! Kine vezem hadsereg-főparancsnokommá.” 801 A
megdöbbent vezérkari főnök, aki a háború végórájában hirtelen az egyre
fogyatkozó k. u. k. erők élén találta magát, néhány perccel később
jelentette, hogy nem fogadja el a kinevezést. Egyúttal javasolta, hogy az
uralkodó Kövess Hermann tábornagyot nevezze ki főparancsnokká. 802 A
beletörődött császár elfogadta a vezérkari főnök javaslatát, és Kövesst
értesítette kinevezéséről. Mindez azonban a probléma halogatását is
jelentette, hiszen a tábornagy a balkáni hadszíntéren tar tózkodott, így át
kellett kelni e a zűrzavaros hátországon, hogy Badenbe érkezzék. Kövess
kinevezését követően, 1918. november 7 -én tudott elindulni Apatinból Bécs
felé, hajón. A kaotikus hátországon átutazva csak 9 -én este érkezett meg a
császárvárosba, hivatalát pedig csak 11 -én tudta átvenni Badenben. 803 Arz
ajánlásában Kövess megbízható személ yi sége mellett az is szerepet játszott,
hogy az aktív szolgálatban lévő tábornagyok között ő volt a rangidős. 804
Arz kinevezését rövid gondolkodás után épp azért utasít otta vissza,
mert

a

fegyverszünet

aláírása

révén

800

az

antant

hátba

támadhatta

ÖStA KA NL B/1000 Nr. 479/9.
ARZ (1924): 368. ÖStA-KA, NL Arz B/63 Nr. 2. „Lieber Generaloberst Baron Arz! Ich ernenne Sie zu
Meinem Armeeoberkommandanten.”
802
GLAISE-HORSTENAU (1980): 515.
803
BÜHRER: 153.
804
Az AOK-hoz kirendelt német összekötő altábornagy, Cramon idézte fel ezt a szempontot, egy 1920. évi
Kövesshez intézett levelében. „Schließlich sei man zu dem Entschluß gekommen, Euerer Exzellenz, als dem
rangältesten Feldmarschall das Oberkommando zu übertragen und so sei unterzeichnet worden.” ÖStA-KA
NL Kövess B/1000. 479. vö. BÜHRER: 157.
801
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Németországot, és ez összeegyeztethetetlen volt a porosz ezred főnök, és
végsőkig hű vezérezredes becsületével. 805
Amikor IV. Károl y átadta a parancsnokságot , szeme előtt I. Ferenc
József példája is lebeghetett, aki hasonló módon kívánta elkerülni a
megalázó fegyverszünet aláírását Königgrätz után. 806 A parancsnokság
átadása azonban nem előre megfontolt cselekedet volt: az uralkodó más
esetekben is hajlamos volt hirtelen döntések meghoz atalára, ezért nevéhez
egy kevéssé hízelgő epitheton ornans, a ‚hirtelen’ ( der Plötzliche ) jelző
társult. 807 A fiatal király trónra léptekor szintén némileg gyorsan vette át a
parancsnokságot, amel ynek terhe most ballasztként hatott rá. Némileg
kapkodó döntései pedig magának a főparancsnokságnak az intézményét is
erodálták. 808
A belső ellentétektől sújtott Monarchia bukása után közvetlenül
felbukkant az a vád az AOK -kal szemben, hogy szándékosan hagyta több
százezer katonáját az ellenség kezére, ezzel oldva meg az élelmezési és
ellátási nehézségeket. 809 Ezek a szóbeszédek azonban csatlakoztak az
uralkodót ért – sokszor stílusukban is minősíthetetlen – vádaskodásokhoz,
miközben az ezt igazoló dokumentumok nem kerültek elő. 810
A fellépő káosz következtében november 11 -ig az olaszok 356 ezer
katonát nyilvánítottak hadifogoll yá, akik nem viszonozták az antant tüzét a
számukra megjelölt időpont után. Bár a k. u. k. erőket már a vittorio
veneto-i csata ötödik napja megtörte, mégis az ál -fegyverszünetig, október
805

CRAMON: 197.
SCHINDLER: 306. „Karl stepped down as commander in chief of the armed forces, leaving Arz to sign
the humiliating armistice (as General Ludwig von Benedek had done for Franz Joseph in 1866).”
807
BERTÉNYI: 264. Károly ezen tulajdonsága igen sokszor megnyilvánult rövid uralkodása alatt. Az
egykori külügyminiszter Berchtold gróf is feljegyezte akkori kollégája, Czernin véleményét, az 1917. évi
júliusi amnesztia kapcsán, hogy Károly miután tanácsadóit meghallgatja, hirtelen hoz döntést, amellyel
kapcsolatban azonban már nem egyeztet, és nem kérdi ki a felelős tanácsadók véleményét. GLAISEHORSTENAU (1980): 398. „Sehr bald erhielt er den Namen „Karl der Plötzliche“, der überraschende
Entschlüsse jagten einander.”
808
LORENZ: 543. „Dann gab Karl das einst mit solcher Initiative ergriffene Armee-Oberkommando in
tiefster Erschütterung an den noch an der serbischen Grenze weilenden Feldmarschall Kövess ab in dessen
Vertretung zunächst Arz selbst die Befugnisse des Armeeoberkommandanten wahrzunehmen hatte.”
809
LORENZ: 560. „[…] wurde der ungeheuerliche Verdacht laut, Monarch und AOK hätten selbst die
Gefangennahme der 350 000 begünstigt, weil sie diese Kombattanten nicht ernähren konnten oder überhaupt
loshaben wollten.”
810
Az uralkodó ellen hét fő területen fogalmazódtak meg rágalmak: 1. elárulta német szövetségesét, 2.
hazudott a Sixtus-levél kapcsán, 3. szándékosan ejtette hadifogságba katonáit 1918 novemberében, 4.
alkalmatlan volt az uralkodásra, 5. rendszeresen részegeskedik (!), 6. korhely és kéjenc, végül 7. az előbbi
kettőnek némileg ellentmondva papucsférj, és valójában a császárné irányít. Részletesen lásd:
LÜGENPROPAGANDA.
806
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24. és november 3. között csak 80 ezer hadifogol y került az olaszok
kezére, 811 így Diaz diadala igazán az AOK hibája nyomán vált teljessé. Az
olasz vezérkari főnök később a vittorio venetói győzelmét egy fordított
Caporettonak értékelte, hozzátéve, hogy az antant ki tu dta aknázni az
áttörést. 812 A sikert azonban a nagymértékben a fegyverszüneti mizériának
köszönhette Róma, másrészt a Monarchia rendelkezésére nem álltak azok a
tartalékok és külső erősítések, amel yek egy évvel korábban megmentették
Itáliát. Súl yosbította a hel yzetet, hogy az antant nem volt felkészülve ennyi
hadifogol y ellátására és fogadására, így jelentős humanitárius krízis alakult
ki. A legyőzött dualista állam haderejének belső kohéziójáról azonban sok
mindent elárult, hogy az internáltak több mint felé t a győztes antant
táborához köthető nemzetiségű csapatok tették ki. 813 A fogságba esettek
közül mintegy 30 ezren meghaltak.
E súl yos tragédia ellenére halála előtt fél évvel Arz megvédte az
akkori fegyverszünet gyors megkötését. „ Tudjuk, hogy sok katona meg halt
a hadifogságban, de még mindig kisebb volt a veszteség, mint amennyien
elestek volna a kilátástalan harc folytatása esetén. Ez volt az én
elgondolásom,

és

nyugodt

lelkiismerettel

kérek

bocsánatot

az

áldozatoktól .” 814 A báró azzal sem lehetett tisztában 1918 őszének kritikus
napjain, hogy akik hadifogságba esnek, azok az elhúzódó békekötések miatt
a korábbi háborúkhoz képest jóval később térhetnek haza.
Bár az AOK jelentős hibákat vétett november első napjaiban, mégis az
egyetlen

működőképes

szerv

maradt

a

Monarchia

romjai

között.

A

hadsereg-vezetésének felelőssége ezért még tovább növekedett, hiszen a
korábbi

politikai

birodalom

régiói

irányító
sorra

testületeket
önállósultak.

elsöpörte
A

a

forradalom,

fegyverszüneti

és

a

tárgyalások

szerencsétlen lefol yt atása mellett az AOK legsúl yosabb hibájának egy
gesztus elmaradása tekinthető : a főparancsnokság nem búcsúzott el a
hadseregtől. Bár valószínű, hogy a káosz okozta e mulasztást, mégis
meglepő

ez

a

hiány,

hisz

a

Habsburg

811

Birodalom

korábbi

kritikus

REGELE (1968): 195.
REGELE (1968): 116.
813
REGELE (1968): 195−196.
814
REGELE (1968): 215. „Es sind gewiß viele Soldaten auch in der Gefangenschaft noch gestorben, doch
immer noch weniger, als bei Fortsetzung des aussichtslosen Kampfes hätten noch fallen müssen. Das war
meine Überlegung. . ich leiste den Opfern Abbitte mit ruhigem Gewissen.”
812
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időszakaiban mindig nagy figyelmet szentelt az uralkodó és a katonai
vezetés az effajta elismerésnek. 815
A vezérezredes még egy hétig látta el az AOK irányításának operatív
teendőit. November 4. és 6. között a H adügyminisztériummal való jobb
kapcsolat érdekében, Arz áttelepítette az AOK-ot Badenből Bécsbe. 816
November 11-én, amikor a háború Németország és a világ számára is véget
ért a compi ègne-i fegyverszünettel, Kövess megérkezett Bécsbe, ahol Arz
átadta neki a fol yamatban lévő ügyeket. Károl y még ugyanezen a napon
lemondott az állami ügyek viteléről, az AOK pedig beszüntette aktív
tevékenységét: bár 1919 márciusáig a szervezet formailag még működött,
leginkább az akták átadása történt a Hadilevéltár számára. 817
A háborút végét, és a négyévnyi iszonyú küzdelem lezárását jól
jellemezte a Hindenburg által Arzhoz intézett, 1918. november 17-i távirat:
„Az igaz és bajtársias közös munkáért legmelegebb hálám szeretném
kifejezni Excellenciádnak a súlyos harc lezárásakor, amelyet Németország
és Ausztria–Magyarország seregei vis eltek az egész világ ellen. Minden
egyes

közös

cselekvést

megkönnyített

az

a

nagy

bizalom,

amelyet

Excellenciád személyébe vethettem és vetettem. Engedje meg Excellenciád,
hogy ezért igaz barátságban és tisztelettel búcsúzóul megszoríthassam
kezét. Hindenburg tábornagy.” 818
A háború végével Arz számára nemcsak a konfliktus fejeződött be,
hanem aktív katonai pál yafutása is. 1918. december 1 -jén a Monarchia
teljes tábornoki körével együtt nyugállományba hel yezték.

815

REGELE (1955): 540–541. Regele eklatáns példaként II. József esetét hozza fel, aki 1790-ben így
búcsúzott el halálos ágyán csapataitól: „Ich würde Mich, der Undankbarkeit schuldig halten, wenn Ich nicht
in dem Augenblicke, wo Ich das Leben verlasse, Meiner Armee Meine völlige Zufriedenheit mit ihrer
unwandelbaren Treue, ihrer Tapferkeit und Zucht bezeugte.”
816
ARZ (1924): 379.
817
REGELE (1968): 190.
818
ÖStA-KA NL Arz B/63 Nr. 10: „Euer Exzellenz möchte ich zum Abschluss des schweren Kampfes, den
die verbündeten Heere Deutschlands und Österreich–Ungarns gegen die ganze Welt geführt haben, meinen
wärmsten Dank sagen für die treue und kameradschaftliche Mitarbeit. Jedes gemeinsame Handeln ist
erleichtert worden durch das große Vertrauen, das ich stets in die Person Euer Exzellenz setzen konnte und
gesetzt habe. Gestatten Euer Exzellenz, dass ich Ihnen dafür in aufrichtiger Freundschaft und Hochachtung
zum Abschied die Hand drücke. Von Hindenburg Generalfeldmarschall.”
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A háború után
Nyugdíjas évei kezdetén a vezére zredes tekintél yes summát, 20 ezer
koronát kapott ellátásként, 819 és ekkor úgy tűnt, hogy az elvesztett háború
ellenére személ yes sorsa elrendeződik. Az események azonban hamarosan
drámai fordulatot vettek. Jóllehet a vezérezredesi rendfokozatból következő
n yugellátás zavartalan öregkort biztosíthatott volna , a felpörgő infláció
hamar felélte az ancien régime monetáris megtakarításait. Mint láttuk, Arz
komol yabb ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkezett. Egyetlen vagyona
az 1914-ben vásárolt Esteplatz 5. al att található lakása volt. 820
1918 őszének tragikus eseménysorozata azonban nem pusztán anyagi
értelemben

határozta

meg

Arz

további

életét.

A

fegyverszünet

következményeiért a közvélemény az uralkodó mellett a vezérkari főnököt
tartotta elsőszámú felelősnek, így a megszülető Osztrák Köztársaság
számára a tábornok kényelmetlen személl yé vált. Az új osztrák állam a
világháború két eseménye kapcsán még 1918 végén vizsgálatot fol ytatott le
kötelezettségszegés vádjával: egyrészt Potiorek szerepét firtatták az 1914 .
évi balkáni hadjáratban, másrészt Arzét az 1918. évi piavei kudarcban, ill.
a balsikerű fegyverszünetben.
A vezérezredes szilárdan kitartott ártatlansága mellett, hangsúl yozva,
hogy a fegyverszünettel együtt járó kapitulációt felülről kellett jóváhagyni,
mint

az

a

przem yśli

kapituláció

esetében

is

történt. 821 Kiemelkedő

fontosságúnak vélte Linder parancsának közzétételét, amellyel a magyar
kormány egyoldalúan beszüntette a harcot, és a vezérezredes a háború után
joggal hangsúl yozta: „ minthogy a magyar csapa tok a kormányuktól érkező
utasítás szerint letették a fegyvert , arra kényszerültem, hogy elrendeljem a
harc általános leállítását, amellyel megakadályoztam a csapatok közötti
küzdelmet és az értelmetlen vérontást ”. 822
Az első vizsgálatot az új Osztrák Nemzet gyűlés fol ytatta le; a testület
819

ÖStA-KA Pensionsbuch V. 7. LUDWIGSTORFF: 253–254.
Pontosabban a tábornok 1913. május 21. és 1918. június 6. között a négyes, ezután pedig a nyolcas számú
lakásban élt. WSA, Meldeunterlagen.
821
ÖStA-KA Kommissionsakten B/16/19−62.
822
ÖUlK VII. 734. „Da die ungarischen Truppen laut der ihnen von ihrer Regierung zugekommenen
Weisung die Waffen niedergelegt hatten, war ich genötigt anzuordnen daß der Kampf allgemein eingestellt
werde, damit der Kampf unter den Truppen und unvermeidliches Blutvergießen erspart werden.“
820
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egy

vizsgálóbizottságot

állított

fel

a

háborús

kötelezettségszegések

megállapítására. A vizsgálat hátterét egy kétharmados többséggel − 1918.
december 19-én − elfogadott törvény biztosította.
A képviselők érdeklődésének homl okterében elsősorban az 1918.
júniusi offenzíva állt, azonban a nemzetgyűlés megállapította, hogy „ az
adatok nem elegendők arra, hogy konkrét személyi felelőst nevezzen meg a
magasabb parancsnokságok részéről .” 823
Bár a vádak nem voltak megalapozatlanok a tá bornokkal szemben,
mégis

ki

kell

emelni,

hogy

Arz

végül

sikerrel

hozta

tető

alá

a

fegyverszünetet, és ez lehetővé tette a csapatok egy részének rendezett
hazavonulását. Arz amellett, hogy több ezer ember életét mentette meg a
tűzszünet

deklarálásával,

felmorzsolja

csapatait,

mega kadál yozta,
egyben

meggátolta,

hogy

az

hogy

antant
még

teljesen

jelentősebb

hadianyag-készletek kerüljenek az ellenség kezére, ezzel pedig lehetővé
tette

német

szövetségese

számára

a

harc

fol ytatását.

A

tábornok

eredményeinek köszön hetően Julier Ferenc joggal vethette papírra azt a
meglátást, hogy az új magyar kormánynak rendelkezésére állt az a haderő,
amell yel megvédhette volna az ország integritását, mert a csapatok
zömének demobilizálására már a hátországban került sor. Paradox m ódon
ekként a padovai fegyverszünet aláírása a Tanácsköztársaság fegyveres
ellenállásának, és a Vörös Hadsereg sikereinek alapjait is biztosította.
A nyugdíjba lépett Arz a Monarchia generalitásához hasonlóan néhán y
hét alatt lelépett a történelem színpadá ról. Mi több, az új Osztrák
Köztársaságban fájdalmasan hamar valódi, élő anakronizmussá változtak a
birodalom egykori tábornokai, akik azonban szoros kapcsolatot ápoltak
egymással. 824
A nyugalmazott Arz hamarosan legfőbb pártfogójától, IV. Károl ytól is
búcsút kellett, hogy vegyen: utolsó találkozójukra 1919. március 23 -án
került sor. A száműzetésre kárhoztatott egykori császár ekkor hagyta el
Ausztriát, és a hozzá hűséges, Bécs környékén élő alattvalók búcsúztatták.

823

REGELE (1968): 108. „Die Erhebungen reichen nicht aus, um ein bestimmtes subjektives Verschulden
eines höheren Kommandanten an dem Mißlingen der Offensive festzustellen.”
824
Pl. Arz rendszeres vendége volt Arthur von Bolfrasnak, aki Ferenc József idején vezette Őfelsége Katonai
Irodáját. SCHULDA: 469.

212

Arz szintén részt vett az eseményen. 825 1919 legnagyobb csapása azonban a
saint-germaini békeszerződés aláírása volt, amel y szeptember 10-én de iure
is felszámolta a Monarchiát. Az esztendő vegzatúráihoz tartozott, hogy a
vezérezredest igazolási eljárás alá vonta a Magyar Honvédség, így bő
dokumentációval

kellett

bizonyítania,

Tanácsköztársaság diktatúrájának.

hogy

nem

volt

részese

a

826

Arz nyugdíjas évei során a politikától visszavonultan élt. Nem vett
részt Károl y két, magyarországi visszatérési kísérletében, ugyanakkor – a
legitimista álláspontnak me gfelelően – úgy vélte, hogy a magyar királ y nem
puccskísérletet

tett,

továbbgyakorolni.

827

hanem
Apolitikus

pusztán

uralkodói

magatartása

jogait

ellenére

a

kívánta

nyugalmazott

vezérezredes viszonylag sűrűn volt bécsi és budapesti veterán -találkozók,
előadások, diplomácia fogadások díszvendége. 828 Legfontosabb közéleti
szerepvállalása IV. Károl y 1922. áprilisi halálakor történt: ekkor a
száműzött uralkodóért bemutatott gyászmisén való részvételre szólította fel
a k. u. k. katonai elitet, 829 így nyíltan az Osztrák Köztársaság hivatalos
politikai állásfoglalá sával ellentétesen cselekedett.
A

trianoni

békeszerződés

ratifikálásával

a

tábornok

román

állampolgárrá vált, így nyugdíját is Románia biztosította. E kkor – a mai
szemmel némileg bizarr módon – a tábornok román nyugdíjból élt meg
Bécsben! 1923. április 1 -én azonban Braţianu személ yes döntése nyomán az
erdél yi,

bánáti,

valamint

bukovinai

illetőségű

nyugdíjak fizetését megtagadta a román állam.
belül megingott ezen sze mél yek hel yzete:

830

k.

u.

k.

katonatiszti

Ennek nyomán rövid időn

rangidős tábornokként 72

nyugdíjas nevében Arz július 11 -én – a bécsi magyar nagyköveten keresztül
– Bethlen István magyar miniszterelnökhöz fordult segítségért. A magyar
politikai vezetés augusztus 20 -án kelt válasza elutasította Arz bead ványát,
825

KOVÁCS: 544. ARZ (1924): 386.
A vizsgálat rendjét a Honvédelmi Minisztérium, 1919. évi Rendeleti Közlöny 52. sz. biztosította. Az
igazolási eljárásról, és Arz válaszairól lásd: LIGETI (2009).
827
ARZ (1924): 386. „Zu Ostern 1921 erschien der Kaiser überraschend in Budapest, um die
Herrschersrechte wiederzuüben.”
828
Pl. 1930. május 25. Koszorúzás a bécsi Hősök emlékművénél. 1932. február 6. Emlékmise a „Vilmos
bakák elesett tagjaiért”. 1931. január 26. Gróf Bethlen István tiszteletére rendezett bécsi fogadás. 1932.
szeptember 26. Erzsébet királyné szobrának leleplezése Budapesten. MNL K 428. a) sorozat Magyar Távirati
Iroda Napi hírek, napi tudósítások alapján.
829
Neues 8 Uhr Blatt, 1922. április 3. Nr. 2252. 1.
830
MNL K 28 1. csomó 2. tétel Belügyminisztérium 10375/1923.
826
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és

„céltalannak”

ítélte,

hogy

„ Arz

személyesen

közbenjárjon

a

kérdésben”. 831
A tábornok megsegítésére az egykori vezérkari tisztek pénzalapot
hoztak létre. 1924 márciusában pedig drámai hangú levélben fordultak az
egykori

bajtársakhoz.

A

többek

között

Conrad

által

aláírt

levél

kendőzetlenül foglalta össze a vezérezredes anyagi hel yzetének alakulását,
de egyben a k. u. k. katonai elit lovagiasságáról és összetartásáról is hűen
tudósít.
„A közös fegyveres erő utolsó vezérkari főnöke, báró Arz von
Straussenburg

vezérezredes,

aki

a

Katonai

Mária

Terézia -Rend

parancsnoka, régi hadseregünk sok más bajtársához hasonlóan bizonyos
utódállamok magatartása miatt nyugdíj nélkül maradt. Ez mintegy 700 ezer
osztrák koronára rúg, kifizetése azonban romániai tartózkod áshoz van
kötve. Eltekintve ezen pénzösszeg elégtelenségétől, és az Erdélyben is
jelentkező lakáshiánytól, báró Arz vezérezredes esetében még az a nehezítő
körülmény is fellép, hogy hadsereg -parancsnokként vezető szerepe volt
Erdély 1916-os visszahódításában.
Hogy a legrosszabbat megakadályozzuk, szükséges, hogy nagyvonalú,
bajtársias cselekvés történjen, amely az egykori vezérkari főnök számára
pótolja

a

hiányzó

nyugállomány

élvezetét,

anélkül,

hogy

az

egyes

embereket, akik evégből adakoznának, ez érezhető en megterhelné.
A vezérkarból előléptetett, ausztriai, illetve – lehetőség szerint –más
utódállami illetőségű tábornokok és az egykori vezérkari tisztek esetében
havi 10 ezer korona biztosítására van szükség további rendelkezésig. Ezt az
adományt Őexcellen ciája, báró Arz vezérezredes úr nyugállományának
biztosítására fordítjuk. Minden egyes résztvevő kap egy letéti jegy -füzetet;
aki többet biztosítana havi tízezer koronánál, tegye ezt hallgatólagosan,
úgyszintén lehetőség van arra, hogy a hozzájárulást negy ed-, fél-, ill. egész
évre vonatkozóan teljesítsük.

831

MNL K 28 1. csomó 2. tétel M. kir. miniszterelnök 5425/1923. (1923. VIII. 20.)

214

Báró Arz vezérezredes úr nem fog arról értesülni, ki és mennyi
hozzájárulást ad. Számára ez csupán a hiányzó álla mi támogatás bajtársi
kötelesség szellemén alapuló pótlását jelenti. ” 832
Végül 1926 júniusában Magyarország vállalta a t ábornok nyugdíjának
– kegydíjként (Gnadengabe) való kifizetését, mégpedig 1925 novemberétől
visszamenőleg. Az Arzot támogató alapok ekkor beszüntették működésüket.
Erről az időszakról a tábornok Ronge altábornagyhoz írott levele mutatj a
be számunkra Arz kínszenvedését.
„Megindultan gondolok vissza arra a napra, amelyen Te, Kedves
Barátom, kinyilvánítottad, hogy biztosítva van számomra havi támogatás,
amíg nyugdíjat kapok valahonnan. Nehéz szívvel döntöttem úgy, hogy ezt az
áldozatot

elfogadom a csak a fizetésükre, illetve nyugdíjukra utalt

bajtársaktól, abban a hitben és reményben, hogy belátható időn belül
sikerrel járok, és nyugdíjat kapok valahonnan.
Most, amikor a hőn áhított pillanat elérkezett, szeretnélek megkérni,
hogy a Te megfelelő szokásod szerint fejezd ki legmélyebb köszönetem, az
áldozatkész

bajtársaknak,

akik

az

én

–

saját

hibámon

kívülálló

–

szükséghelyzetemben tisztes és bőkezű támogatást biztosítottak. Szólnom
kell e döntés nagyságáról, azaz hogy a saját, kevés esz közből egy régi
bajtársat ily módon támogatni. Mindez a régi, tiszteletet érdemlő hadsereg
szellemiségének következménye volt, egyenes és klasszikus példája az igaz

832

ÖStA-KA NL Arz B/63 Nr. 16. „Der letzte Chef des Generalstabes für die gesamte bewaffnete Macht,
GO. Frh. ARZ v. Straussenburg, Kommandeur des MMThO., ist gleich vielen anderen Kameraden unserer
alten Armee infolge des bekannten Verhaltens mancher Nachfolgestaaten ohne Pension. Diese betrüge für
ihn o.K 700.000° --, ihr Bezug ist aber an den Aufenthalt in Rumänien gebunden. Abgesehen fon der
Unzulänglichkeit dieses Betrages und dem Wohnungsmangel auch in Siebenbürgen, kommt bei GO. Baron
ARZ noch der erschwerende Umstand hinzu, daß er als Armeekommandant bei der Wiedereroberung
Siebenbürgens 1916 führenden Anteil hatte.
Um das Ärgste zu verhüten, soll eine großzügige kameradschaftliche Tat einsetzen, welche dem einstigen
Chef des Generalstabes den fehlenden Ruhestandsgenuß ersetzt, ohne den einzelnen, welcher hiezu
beisteuert, fühlbar zu belasten. Die aus dem Generalstabe hervorgegangenen Generale und die Offiziere des
ehemaligen Generalstabes einschl. der Zugeteilten Österreichs und –soweit möglich- auch der übrigen
Nachfolgestaaten, welche sich hiezu bereit erklären, leisten bis auf Weiteres einen monatlichen Beitrag von
grundsätzlich 10.000°-- K, welcher die Steuerleistung für den Ruhestandsgenuß Sr. Exzellenz des Herrn GO.
Baron ARZ darstellen soll, Hiezu erhält jeder Teilnehmer ein Erlagscheinheft […]; wer mehr leisten will als
10.000°-- K im Monat, tut dies stillschweigend, ohne daß hievon jemand etwas erfährt; desgleichen steht es
dem Einzelnen frei, den Beitrag satt monatlich auch viertel-, halb- oder ganzjährig einzuzahlen.
GO. Frh. von ARZ erfährt nicht, wer Beiträge leistet und wieviel. Für ihn ist die Sache der Ersatz der
mangelnden staatlichen verständlichen Kameradschaftspflicht.
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és hű bajtársiasságnak, amely az osztrák –magyar hadsereget mindig is
jellemezte.
Amint értesültem róla, a méltányossági adományt visszamenőleg 1925.
november 1-jétől fizetik ki: így magától értetődő, hogy ettől az időponttól
1926. június 1 -jéig megkapott támogatási összeget – 25 millió koronát –
más irányú felhasználás végett visszafizetek .” 833 A tábornok azt is vállalta,
hogy a vezérkari tisztek támogatási alapjába immár befizető félként
csatlakozik.
Mint

korábban

említettük

épp

e

megrendült

anyagi

hel yzet

eredményezte, hogy Arz számos cikket, tanulmányt publikált, és rendszeres
interjúkat adott – az egykori ellenségek sajtóinak is. 834 1927. április 26 -ától
Arz a Katonai Mária Terézia Rend rendi káptalanjának elnöke lett, és ezt a
funkcióját

halálig

betöltötte. 835

Ebbéli

tevékenysége

révén

a

Rend

történelmének zárófejezete is a nevéhez köthető, tekintv e, hogy az utolsó
kitüntetések átadására 1931 -ben került sor , majd a káptalan beszünette a
Rend működését. 1926 után úgy tűnt, hogy a vezérezredes nyugodt évekre
számíthat, mígnem 1929. március 23 -án egy magyar parlamenti vita ismét
felforgatta Arz életét.
Báró Kray Iván képviselő interpellációval fo rdult a honvédelmi
miniszterhez a következő címmel : Hajlandó-e a honvédelmi miniszter úr
aziránt intézkedni, hogy magyar állampénztár ne folyósítson, legfeljebb
egészen különös és méltányos esetekben nyugdíjat, illetve kegydíjat olyan
833

ÖStA-KA NL Arz B/63 Nr. 16. „Bewegt denke ich an jenen Tag zurück, an dem Du, lieber Freund mir
eröffnetest, es sei beschlossen worden, mir bis zur Erlangung eine Pension, eine monatliche Unterstützung
zukommen zu lassen, - schweren Herzens entschloß ich mich, dieses Opfer von auch nur auf ihre Gage oder
geringe Pension angewiesene Kameraden anzunehmen , in dem Glauben und in der Hoffnung, dass es mir
doch in absehbarer Zeit gelingen werde, eine Pension irgendwoher zu bekommen. Ich hatte mich getäuscht;
Monat auf Monat verging und immer schwerer, schmerzlicher wurde es mir, die Unterstützung anzunehmen;
doch was sollte ich tun? Jetzt, wo endlich der heißersehnte Moment gekommen ist, möchte ich Dich bitten, in
einer Dir geeigneten Art, den so opferwilligen Kameraden, für die mir in meiner ohne eigenes Verschulden
entstandenen Notlage gewährten munificenten Unterstützung meinen innigsten Dank zu übermitteln. Über
die Größe des Entschlusses, aus eignen kleinen Mitteln einem alten Kameraden in solcher Weise zu helfen,
erübrigt sich zu sprechen; es war dies der Ausfluss des Geistes der alten ehrwürdigen Armee, ein geradezu
klassisches Beispiel echter treuer Kameradschaft, die die österr.- ungarische Armee stets auszeichnete. Wie
ich höre, soll mir die Gnadengabe rückwirkend ab 1. November 1925 ausgezahlt werden; ist dies der Fall, so
ist es selbstverständlich und halte ich es für meine Pflicht, die vom 1. November 1925 bis 1. Juni 1926
erhaltenen Unterstützungsbeträge in der Gesamthöhe von 25 Millionen Kronen, zu anderweitiger Verfügung
zurückzustellen.”
834
Pl. 1929-ban interjút adott az Echo de Parisnak. MNL K 428. a) sorozat Magyar Távirati Iroda Napi hírek,
napi tudósítások. 1929. december 4. Idesorolhatjuk továbbá az olasz Magrininek adott interjúját is. ARZ
(1935): 242–252.
835
BALLA (2010): 61.
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egyének részére, akik állandóan külföldön tartózkodnak? A képviselő a
sajtóban megjelent adatokra hivatkozva tette meg indítványát, különösen
amiatt, hogy számos határon túlra került, majd elűzött tisztviselő esetében
az állam nem biztosított nyugdíjat. Az interpelláció során a képviselő egy
felvidéki tisztiviselő hel yzetét hozta fel konkrétan, amikor Kun Béla
képviselő megjegyezte, hogy „ Arz báró ellenben kap nyugdíjat ”. 836 Bár
Kray név szerint nem említette meg a vezérezredest, az ál tala mondottak
kényelmetlenül

és

legjobban

az

egykori

vezérkari

főnökre

illettek.

Lehetetlennek nevezte, hogy „ számos olyan egyén kapjon ettől a szegény
országtól nyugdíjat, akinek Magyarországhoz soha semmilyen köze nem
volt,

aki

lehetett

bár

jó

hadvezér,

de

a

magyar

haza

irán ti

kötelezettségeivel nem is gondolt soha, ma is állandóan külföldön él ”. 837
Arz pechjére a ’48-as idők lázában égő Horthy-rendszer képviselői azt is
felhánytorgatták, hogy abban az Ausztriában költik el ezt a nyugdíjat,
amel y „ellenségeinkhez szegődött, és ezeréves hazánk területének egy
részét tőlünk elrabolta ”. Ráadásul ultima ratioként az is napirendre került,
hogy 1918 elején József főhercegen kívül egyetlen más tábornok sem
támogatta az önálló magyar haderő ügyét .
Gróf Csáky Károl y honvédelmi miniszter válaszában kifejtette, hogy a
felvetett kérdés nem tisztán honvédelmi jellegű. A miniszter adatai szerint
ugyanis 662 polgári és 488 katonai nyugdíjas tartózkodott külföldön,
egyben védte a közös hadsereg becsületét is, mert „annak tisztjei a
harctéren véreztek a magyar integritásért ”. Ekkor Kun közbevetette, hogy
„Arz

a

koronatanácson

érvényesítésének ”.

A

ellene

miniszter

volt

a

megvédte

magyar
a

nemzeti

szellem

nyugdíj -fol yósításának

rendszerét, egyben felhívta a figyelmet: ha ezek a z emberek családostul
hazatérnek, az további 3000 ellátandó embert jelentene itthon, és jelentős
költözködési költs égek is felmerülnek. Ekkor Csáky részletesen ismertette
Arz esetét is, kiemelve a trianoni katasztrófa után azért nem kérte rögtön a
magyar állampolgárságot, mert „ nem kívánta az amúgy is agyonnyomorított
magyar államot még a saját nyugdíjával is megterhelni ”. 838 Csáky, aki saját

836

KH Napló (1929): XVIII, 300.
KH Napló (1929): XVIII., 301.
838
KH Napló (1929): XVIII., 303.
837
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bevallása

szerint

baráti

viszon yt

ápolt

a

vezérezredessel ,

hosszasan

próbálta igazolni a tábornok magyar érzületét, eb béli igyekezetét azonban
csak csúsztatásokkal tudta teljesíteni, pl. azt állította, hogy Arz „ állandóan
magyar csapattestekben szolgált ”.
Jóllehet mind a képviselő, mind a Képviselőház tudomásul vette, és
elfogadta a miniszteri választ, a kedél yek nem nyug odtak meg a kérdésben,
amel y leginkább a vezérezredesre fókuszált.
1930-ban a gazdasági világválság közepette az került a képviselők
érdeklődésének homlokterébe, hogy a tömérdek rokkant -igény közepette,
miért van több tábornokfeleségnek
nagytrafikja?

839

– köztük Thomka Stefániának –

1930 májusában pedig azzal rágalmazta az egyik képviselő

a vezérezredest, hogy román állampolgárként juttatásokat kap Romániától,
ezért mondjon le magyar kegydíjáról… 840 A tábornok legnagyobb bűne a
már említett 1918. januári magata rtása volt az önálló nemzeti hadsereg
kérdésében,

ekkori

elutasító

álláspontját

vissza -visszatérően

felhánytorgatták az ellenzéki képviselők, egyben fanyalogtak, hogy a
kormány kegydíjat állapított meg számára. 841 Felesége trafikja esetében
pedig azt állították, hogy annak jövedelméből tíz rokkant családja is
megélhetne. 842
1931 fontos változást hozott Arz életében: a korábbi viták hatására a
magyar nyug- és kegydíjban részesülőket kötelezték arra, hogy életvitel szerűen Budapesten éljenek. 843 Így 1932 elején a t ábornok – hivatalosan –
Magyarországra

költözött. 844

Ennek

ellenére

rendszeresen

Bécsben

tartózkodott, mivel nem érezte elég otthonosan magát a magyar fővárosban.

839

KH Napló (1927): XXVII. 283.
KH Napló (1930): XXVII. 352.
841
Kun Béla (1878–1949) pártonkívüli ellenzéki képviselő járt mindig a bírálatok élén. „Személyileg nem
kifogásolom, de tekintettel arra, hogy óriási nagy nyugdíjterheket kénytelen viselni a honvédelmi tárca,
megemlíteni vagyok kénytelen, hogy hozzánk semmi érzéssel és rokonsági szállal nem fűzött tisztek tőlünk
búsás nyugdíjat kapnak.” KH Napló (1931): XXVII. 335.
842
KH Napló (1933): XVII. 20.
843
A Magyar Táviratai Iroda lapszemléje szerint „a Stunde jelenti, hogy a legközelebbi napokban egész sor
magasállású katonai és volt közös tisztviselő, […] költözik Magyarországra, mert különben nyugdíjukat csak
nagy csökkentéssel kapnák a magyar államtól. A lap szerint több száz család költözése várható, de személy
szerint csak Arz vezérezredest említi meg”. MNL K Magyar Távirati Iroda Lapszemle (1927–1935). 1931.
december 31.
844
Bár Arz magyar lakos lett, bécsi lakcíméről nem jelentette ki magát, és ez csak halála után történt meg.
WSA, Meldeunterlagen. Hogy véglegesen nem telepedett le Budapesten, halotti értesítője is bizonyítja, ahol
bécsi lakcímét is feltüntette a család a kondoleálók számára.
840
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A vég
Mint láttuk az 1930 -as évek elejére többé-kevésbé – leginkább
Magyarország gáláns magatar tása révén – rendeződött a tábornok anyagi
hel yzete.

A

húszas

évekkel

járó

állandó

hercehurca,

valamint

az

előrehaladott életkor, végül pedig a háborús fáradalmak azonban lassan
felőrölték a vezérezredes szervezetét. A stressz következtében egészségi
állapota megrendült, szívgyengeség, és erős ütő -érelmeszesedés, valamint
angina pectoris alakult ki nála. Mindezek miatt már 1934 második
félévében „riasztó hírek érkeztek ” a tábornok egészségi állapotáról. 845 A
tábornok szíve pedig egyre kevésbé bírta a Bécs -Budapest közötti ingázás
terhét.

Glaise-Horstenau

utoljára

találkozott

egyik

Arzcal ,

feljegyzése

a

tábornok

szerint,

amikor

így köszönt

el

1934 -ben

tőle:

„ Most

Budapestre utazom, hogy ott haljak meg. Heil Hitler! ” Az örökké cinikus,
és meggyőződéses nácivá váló egykori vezérkari tiszt szerint Arz „ erdélyi
szászként

lelkesedett

gondolhatta

volna,

a
hogy

Német
a

Birodalom

Führer

új

vezetőjéért.

rezsimjének

bukása

Bárcsak
honfitársi

közösségének bukását eredményezi! ” 846
A tábornok Bécsben 1935 áprilisában tartózkodott utoljára. Ekkor
Glaise-Horstenau visszaemlékezése szerint ezeket mondta: „Hogy miként
vagyok? Nem jól, angina pectoris. Csak hogy tudjátok, ha valamit
hallanátok rólam. De beszéljünk érdekesebb dolgokról !” 847 Röviddel ezután
a Budapest utcáin bandukoló v ezérezredest kérdezgették: „ Hová megy,
Excellenciád?” Arz könnyedén válaszolt: „ Számomra a világon nincs többé
hely, befekszem a helyőrségi kórházba, hogy meghaljak! ” 848
A beteg generálist a Gyáli úti hel yőrségi kórházban kezelték, ahol
„egy kopár különszobá ban, egyszerű, fehér katonai vaságyon ” ápolták. 849
Betegágyánál

1935

májusában

a

budapesti

845

látogatásán

tartózkodó

FÜGGETLENSÉG, (1935. VII. 2.), III. évf. 147. szám 4. MAGYARSÁG, (1935. VII. 2.), XVI. évf. 147.
szám 5. Érdemes megfigyelni, hogy sajtó görcsösen kereste Arz magyar mivoltának pontjait, pl. azt állították,
hogy a tábornok 12 évet töltött a magyar fővárosban.
846
GLAISE-HORSTENAU (1980): 397. „Er war als Siebenbürger Sachse begeistert für den neuen
»Führer« des Deutschen Reiches. Hätte er geahnt, daß dessen Regime schließlich das Ende seiner
landmännischen Gemeinschaft bedeuten sollte!”
847
RP, 1935. VII. 2. Nr. 180. 6.
848
RP, 1935. VII. 2. Nr. 180. 6.
849
MAGYARSÁG, (1935. VII. 2.), XVI. évf. 147. szám 5.
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Mackensen is felkereste, majd egy hónappal később Horthy Miklós
kormányzó is meglátogatta. A gyengélkedő Arz így azt is megérhette, hogy
Németország 1935 áprilisában bevezette az általános hadkötelezettséget,
valamint felrúgta a versailles -i békeszerződés katonai korlátozásait.
1935 júniusában az orvosok feladták a reményt, hogy a vezérezredes
még

felépül,

rendszeres

injekciókkal

azonban

sikerült

szenvedéseit

enyhíteni. 850 A tábornok haláltusája végül 1935. július 1 -jén, hétfőn délelőtt
fél tizenkettőkör ért véget a kórházban. 851
Július

3-án

Gömbös

Gyula

miniszterelnök

táviratban

fordult

a

tábornok özvegyéhez: „ Mély megilletődéssel vettem a szomorú hí rt, amely
straussenburgi Arz Arthur báró nyugalmazott vezérezredesnek, az Osztrák –
Magyar

Monarchia

legutolsó

volt

vezérkari

főnökének,

Kegyelmes

Asszonyom szeretett férjének, hosszas szenvedés után bekövetkezett gyászos
elhunytát jelenti. Engedje meg Nagym éltóságú Asszonyom, hogy a szomorú
veszteség felett érzett mélységes fájdalmában úgy a saját magam, mint a
magyar királyi kormány, a magyar királyi honvédség nevében is őszintén
érzett,

igaz

részvétemnek

adhassak

kifejezést .” 852 Ugyanezen

nap

az

Országgyűlés Felsőháza is jegyzőkönyvben örökítette meg Arz emlékét; a
tábornok méltatása azonban csak egy rövid és visszhang nélküli elnöki
beszédben történt meg. 853
A temetésre július 4-én, csütörtök este hat órakor került sor a Kerepesi
úti temetőben. Az alkalom még a heti filmhíradóban is hel yet kapott,
mintegy percnyi hosszúságú, ám kommentár nélküli tudósításban. 854 A
tábornokot a Magyar Királ yi Honvédség nagy katonai pompa közepette
kísérte utolsó útjára. A rz fekete érckoporsóját a Katonai Mária Terézia
Rend vörös-fehér színű díszes leple borította, a tetején a vezérezredes
díszcsákóját hel yezték el. 855 Jóllehet a koporsót valósággal elborították a
koszorúk és virágcsokrok, a szertartáson érezhető volt, hogy az elhunyt egy
850

NFP, 1935. VII. 2. Nr. 25432. 4.
MNL K 428. a) sorozat Magyar Távirati Iroda Napi hírek, napi tudósítások. (1935. VII. 1.)
„Straussenburgi báró Arz Arthur dr. nyugalmazott vezérezredes hosszú és kínos szenvedés után ma délben fél
12 órakor Budapesten elhunyt.”
852
FÜGGETLENSÉG, (1935. VII. 3.), III. évf. 148. szám 2.
853
FH Napló: (1936, I. 183.)
854
http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=1517 [2012. október 10.]
855
FÜGGETLENSÉG, (1935. VII. 5.), III. évf. 150. szám 2. A temetésre vonatkozó további adatok is innen
származnak.
851
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letűnt, kontinuum nélkül maradt világ vezérala kja volt. A magyar kormányt
– Gömbös képviseletében Szt ójay (akkori nevén: Sztojakovics) Döme
képviselte, jelen voltak még Kozma Miklós belügyminiszter és Bárcz y
István államtitkár. Ausztriát Emil Fey közbiztonsági miniszter, valamint
Leopold Hennet nagykö vet képviselte. Az osztrák hadsereg legmagasabb
rangú képviselője Stümpfel vezérőrnagy volt. Német részről a szinte
félistenként tisztelt Mackensen tábornagy fia , Georg Mackensen volt jelen,
aki

ekkor

budapesti

nagykövet

volt.

Blomberg

hadügyminiszter

képviseletében pedig von Reichenau tábornok vett részt a ceremónián, a
hadsereget pedig Guhr ezredes képviselte, aki annak a 157. gyalogezrednek
volt a parancsnoka, amel y Arz főnöksége alatt állt. Az egyik osztrák lap
tudósítója

szerint

„ olyan

katonai

gyászpom pával

temették

el

a

vezérezredest, amelyet Budapest a világháború vége óta nem látott ”. 856 A
temetésen egy gyalog -díszzászlóalj mellett egy fél huszárezred, valamint
egy tarackos üteg vonult fel. A temetésen részt vett Oskar Regele ezredes,
katonai attasé is, aki később Arz életrajzírója lett. A Budapestre akkreditált
katonadiplomaták közül az olasz, angol, román, francia, csehszlovák attasé
vett részt a szertartáson, ugyanakkor a német és amerikai nem. 857
A gyászszertartást Baliko Lajos evangélikus tábori lelk ész celebrálta,
a temetési menetet pedig Somkuthy József altábornagy, magyar vezérkari
főnök

vezette

fel.

A

vezérezredes

koporsóját

hatlovas

ágyútalppal

szállították a sírhoz, majd a Himnusz hangjai mellett eresztették a földbe.
Ezután ágyúlövésekkel tiszt elegtek a tábornok előtt. Természetesen a
„Gott, erhalte” eljátszására, amel y a vezérezredes életpál yájához és
lojalitásához

sokkal

inkább

méltó

lett

volna,

a

harmincas

évek

Magyarországán már nem kerülhetett sor.
Az Arz temetése körüli aktusok és híradáso k világosan érzékeltetik a
korábban elmondottakat, vagyis, hogy a tábornok hazáját vesztett, hontalan
emberként halt meg. Bár az egyik érzelmes nekrológ szerint a vezérezredes
„szívében magyar volt, és élete utolsó szakaszának drámai fordulatával

856

TAGES-POST, (1935. VII. 5.) Nr. 153. 2. „Mit einer militärischen Trauerparade, wie sie die ungarische
Hauptstadt seit dem Weltkrieg nicht erlebt hat, wurde gestern nachmittag der letzte Generalstabschef der
österreichisch-ungarischen Monarchie […] beigesetzt.”
857
HM Hadtörténelmi Levéltár, B/215, 428.
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állampolgárságával is magyar lett ”, 858 a tábornok szellemi hagyatéka
bizonyítja, hogy a

valóság ban csak

adminisztratív szempontból

vált

magyarrá. Az újságírók zavarát csak tovább növelte, hogy nem vették
számításba:

a

trianoni

békeszerződés

aláírásig

Arz

de

iure

magyar

állampolgár volt, vagyis életének csak mintegy 1/7 részében volt idegen
állampolgár.
„Arz halálával egy valódi osztrák sors teljesedett be: az erdélyi szászt,
aki életének nagyobbik részét Bécsben töltötte, magyar földben helyezték
végső nyugalomra .” 859

A tábornok hagyatéka
Arz

viszonylag

hosszú

élete

és

kulcsfontosságú

1917 –1918-as

beosztása révén a Monarchia legtermék enyebb tábornokai közé tartozik
írásbeli

hagyatékát

tekintve.

Mint

említettük,

életpál yáját

1924 -ben

megjelent első monográfiájában foglalt a össze, ezt a munkát azonban maga
is a „fésületlen” jelzővel illette. 860 Második memoárja sok szempontból első
emlékiratának zanzájaként szolgál: két memoárja szövegszerűen is sok
átfedésben van egymással. 1934-ben megjelent emlékiratának felét a
korábbi két évtizedben megjelent tanulmányainak és cikkeinek újraközlése
teszi ki. Mindkét emlékirat a tábornok írásos feljegyzéseire támaszkodott,
sajnos azonban ezek a háttéranyagok nem maradtak ránk: ezek vélhetően a
Magyarországon maradt arzi hagyaték azon részét képezték, amel y 1943 és
1970 között eltűnt a budapesti Hadtörténelmi Levéltárból. A hiányosságok
ellenére Arz munkái korrekt és adatban gazdag összefoglalói a Nagy
Háború történetének.
A historiográfiai fejezetben már említettük, hogy az arzi hagyaték
másik felét egy, az 1970 -es években publikált kötet jelenti. Bár a tábornok
szellemi örökségének ez a szelete nem kimondottan a háború történelmével
858

MAGYARSÁG, (1935. VII. 2.), XVI. évf. 147. szám 5. A vezérezredes azonban holtában sem
nyugodhatott zavartalanul: erről tanúskodnak a síremlékén látható golyónyomok, amelyek az 1945. januári
harcok mementói. Az ötvenes évek temetőrendezése során a tábornok sírját áthelyezték az Új Köztemetőbe,
parcellaszáma: 84-7-31.
859
KISZLING (1962): 234. „Hiemit erfüllte sich ein echt österreichisches Schicksal: der Siebenbürger
Sachse, der den größten Teil seines Lebens in Wien verbracht hatte, wurde in ungarischer Erde zur letzten
Ruhe gebettet.ˮ
860
GLAISE-HORSTENAU (1980): 397. „Seine Laufbahn hat Arz nach dem Kriege in einem »fleing« – das
heißt in seiner Sprache schlampig geschriebenen Buche geschildert.”
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foglalkozik, mégis a generálisról szóló biográfiai munka nem nélkülözheti
ezen opus elemzését, amel y Arz közép-európai föderalizációs gondolatait
foglalja össze. Ezek a meglátások a vezérezredes nyugdíjas éveiből valók,
amikorra már elkezdődött a Nagy Háború értékelése és hatásainak kutatása.
Jóllehet a két világháború közötti időszakban megerősödtek az Európa
egységét

sürgető

és

hirdető

koncepciók,

a

vezérezredes

vonatkozó

gondolatai – a korszak szellemétől is szokatlan felvetései – révén az
egységesülő,

XXI.

századi

Közép -Európa

számára

is

megfontolandó

észrevételeket, megállapításokat tett. Arz a közerkölcs és morál kérdésével
is

sokat

foglalkozott,

ezen

gondolatai

közül

azonban

csak

azokat

ismertetjük, amel yek politikai koncepcióinak megértéséhez szükségesek.
Arz

elképzeléseinek

központjában

a

föderatív

Közép -Európa

megteremtése állt. Saját bevallása szerint 19 18-ig nem foglalkozott aktívan
politikával, a korona feltétlen híve volt. 861 A vezérezredest sok kortársához
hasonlóan

megdöbbentette

és

elgondolkoztatta

a

Monarchia

gyors

összeomlása, bár – amint ezt látni fogjuk – korábbi hitét ez a katasztrófa
sem rendítette meg Ausztria–Magyarországban, valamint a Habsburg házban. Ennek ellenére a tábornok gondolkodása demokratizálódott, és a
monarchia restaurálása hel yett egy erős, demokratikus államszövetség
létrehozásában gondolkodott.
Arz föderatív módon felépített Kö zép–Európájában a vezető szerepet a
németek játszották volna. Ezt a szupremáciát történeti és kulturális okokkal
próbálta igazolni. A németség civilizáló hatásának ismertetése 862 mellett
Arz arra is rámutatott, hogy népe élen járt a demokratizálásban, pl. az
erdél yi szászok se a jobbágyságo t, se a nemességet nem ismerték. 863 Arz a
németség erkölcsi fölénye mellett is lándzsát tört: szerinte „a németek
közismert nyitottsága és jóindulata” jelenti a közép-európai demokratizmus

861

KNOPP: 4. „Ich erblickte in mir einen getreuen Diener der Krone – und nicht einen Vertreter der
mitteleuropäischen Vielvölker-Nation. […] Er [ti. Arz] huldigte in der Zeit des Krieges gleich Hindenburg
dem Grundsatz, daß ein Offizier sich nicht um die Politik zu kümmern habe.”
862
KNOPP: 69. Arz szerint a Lengyel és Magyar Királyság felemelkedése a német migrációnak volt
köszönhető, és ezt állította Nagy Péter Oroszországával kapcsolatban is. „Polen wurde eine Großmacht nur
nachdem es deutsche Handwerker und Kaufleute ins Land brachte, die die Städte und Wirtschaft ausbauten.
Das gleiche gilt für Stephan den Heiligen und seine Nachfolger, bezüglich der Großmacht Ungarn, das
gleiche für Peter den Großen und seine Nachfolger hinsichtlich Rußlands.” vö. KNOPP: 104.
863
KNOPP: 7. „Tatsächlich haben die Siebenbürger Sachsen allein unter den Völkern Europas die
Leibeigenschaft und den Adel niemals gekannt.”
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alapját. 864 Ezek mellett a vezérezrede s a németségben azt a népet látta,
amel y Közép-Európa többi nációja között egyfajta kötőanyagot képez, és
amel y révén a más-más eredetű népcsoportok egymás rokonainak is
tekinthetők. 865 Arz

Mitteleuropa

németségének

létszámát

15

millióra

becsülte (7 millió Ausztriában, 3,5–4 millió Csehszlovákiában, 1 millió
Lengyelországban, 800 ezer (!) Romániában és Magyarországon. 866 A
nyilvánvaló

túlzások

következménye

és

gyanánt

tévedések

Arz

a

porosz

ellenére,

vagy

hatalommal

éppen

vetekedő

ezek
hatalmi

tényezőt (Machtfaktor) látott Közép –Európa német jeiben. Arz ezen a
ponton 1866 történéseit is részletesen elem ezte. A tábornok, aki a Nagy
Háború idején aktív kapcsolatban és sokszor személ yes ismeretségben állt a
porosz tábornokokkal, azt gondolta, hogy amennyiben Ausztri a hosszabb
ideig ellen tudott volna állni, Anglia és Franciaország megmenthette volna
a Császárságát, és így – Arz logikáját követve – a német demokratizmust.
Arz hosszasan fejtegette utóbbi alapjait. Az erdél yi szászok szívesen
idézték August Ludwig Schlö zer – XVIII. század végén megfogalmazott –
tételét,

miszerint

népük

mind

békében,

mind

háborúban

jelentős

vívmányokat, „értékes csodákat ” ért el, és „demokratikus alkotmányuk a
legfelvilágosultabb nemzetek példájául szolgálhatna ”. 867
Arz demokráciáról alkotot t felfogásában a szász történeti hagyomán y
mellett

jelentős

szerepet

játszott

a

német

vezérezredes szerint semmil yen államalakulat

protestantizmus

is.

A

– így a közép -európai

konföderáció sem létezhet „egy mindenre ható Létező elismerése nélkül. ” 868
Luther tanítása megerősítette Szent Pál tanítását az egyházról, amel y a
hívők közösségét egy emberi testhez hasonlította. Jóllehet mindenkinek
más a feladata és hivatása ebben a szellemi testben, mégis mindannyian

864

KNOPP: 96. „Ich erwähnte schon die »deutsche Offen- und Michelhaftigkeit«, die von vielen als
Schwäche der Deutschen ironisiert wird, als unentbehrlichen Grundzug der Demokratie.”
865
KNOPP: 107. „Das deutsche Element bildet das stärkste Kitt- und Bindemittel aller mitteleuropäischen
Völker untereinander, weil Deutsche in allen mitteleuropäischen Völkern und Nationalitäten aufgegangen
sind. Durch die Deutschen sind wir Mitteleuropäer alle miteinander verwandt, ob wir nun slawischen,
mongolisch-turkmenischen, romanischen, semitischen oder indischen Ursprungs sind.”
866
KNOPP: 102.
867
KNOPP: 7. „Das [Volk] in Künsten des Friedens und mehr noch in jenen des Krieges wahre Wunder
getan, […] das sich eine demokratische Konstitution zu schaffen gewußt, die den aufgeklärtesten Nationen
alter und neuerster Zeiten zum Muster dienen könnte.”
868
KNOPP: 20. „Ohne Anerkennung eines höheren, in allen wirkenden Wesens, einer gemeinsamen Kraft,
kann ein Staatswesen in positiven Sinn nicht bestehen.”
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egyenrangú részei annak, és a közösségtől függnek. 869 Luther, Pál tanítását
továbbértelmezve, a szellemi testet egy város azon népéhez hasonlította,
ahol minden polgár egy közösséghez és testülethez ( Körperschaft) tartozik,
és így ezek révén magának a városnak is tagja. 870 Ennek alapján minden
hívő külön tagként, vagyis egy önálló „kis -egyházként” építi föl az
egyházat. Ez az jelenti, hogy minden ember – polgári foglalkozása –
mellett egyszersmind pap és királ y is és a test – vagyis Krisztus tagjai –,
így mindnyájan felelősek az egyházért és az államért, így e gyszerre
kormányoznak is. 871 Emiatt a konföderáció alapja is csak vallási lehet,
ekként lehet demokratikus. 872 Arz többször nyomatékosan hangsúl yozta,
hogy csak erkölcsileg szilárd állam lehet – katonailag is – erős, alakíthat ki
sikeres stratégiákat, és fol yt athat eredményes politikát. 873 Minthogy a
reformációra – Taine francia történészhez hasonlóan – Arz maga is a német
reneszánszként

tekintett,

maximálisan

magáénak

tekintette

annak

humanizmusát is, amel y a tábornok szerint Isten nélkül értelmezhetetlen. 874
Bár Arz részletesen és hosszasan elemzi a vallás fontosságát, és
társadalmi

építő

szerepét,

vallásossága

mégsem

volt

meggondolatlan

fundamentalizmus. Szorgalmazta a teológusok világi képzését, azaz, hogy a
spirituális ismeretek mellett világi tudásra is tegyen ek szert. 875 Úgy vélte,
hogy

ezzel

az

egyházi

demokratizmus

is

erősödik,

és

a

világi

tudományokban is jártas lelkészek mindenkiben fel tudnák éleszteni a
„papi”

attribútumot, vagyis

(Predigtrecht );

876

a laikus

ennek révén pedig

hívők igehirdetési

kötelességét

az általános szólásszabadság is

biztosítható lenne. 877
Arz úgy vélte, hogy a német demokratizmus mind időben, mind
869

1Kor 12–31.
KNOPP: 8. „Und zwar kommt das daher, daß Christus ein geistlicher Leib ist, wie das Volk einer Stadt
eine Gemeinde und Körperschaft bildet, wobei jeder Bürger ein Glied des anderen und der ganzen Stadt ist.”
871
KNOPP: 17. „[…] daß wir alle Priester und Könige und „der Leib”, d. i. die Körperschaft Christi sind,
daß wir alle für die Kirche und den Staat verantworten, daß wir alle Mitregierer sind.”
872
KNOPP: 127. „So ist unser Staat ein heiliges Reich, ein religiöses Reich, ein Rechtsstaat, ein religiösdemokratischer Staat in dem nicht nur ein Stand, etwa die Berufspriester oder Berufspolitiker, sondern jeder
Bürger Priester, Prediger, Politiker sein muß (und nicht sein darf).”
873
KNOPP: 122. „Nur ein sittlich sauberer Staat ist ein starker Staat, auch militärisch gesehen. Ohne
saubere Religion gibt es keine erfolgreiche Politik und Strategie.”
874
KNOPP: 21. „Humanität ohne Divinität gibt es nicht.”
875
KNOPP: 44. „Theologie kann man tiefgründig nur verstehen, wenn man vorher eine andere Wissenschaft
und das Leben studiert hat […].”
876
KNOPP: 115.
877
KNOPP: 124–125.
870
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minőségben megelőzte mind az angolszász, mind a francia demokratikus
állami modellt. Időben, mert az angol polgári forradalmat, és a Nagy
Francia Forradalmat is megelőzte a lutheri reformáció, minőségben pedig
azért,

mert

a

lutheri

reformokat

Arz

nem

tekintette

forradalminak.

Konzervatív szemlélete miatt – amely a forradalmakat egyértelműen
retrográd történelmi tényezőknek tekintette – a lutheri alapokon felépülő
német demokratizmust különbnek érezte, mert „az vallási alapon áll ”. 878
Arz gondolati inercia-rendszerében tehát megfordult az akció -reakció
iránya, és maga a forradalom válik reakciós tényezővé.
Arz leveleiben számot vetett a német demokra tizmus történetével és
sorsával.

A

Német –Római

Császárság

államberendezkedésében,

a

császárválasztás rendszerében Arz a német demokratizmus szellemének
megnyilvánulását látta. Annyira példaértékűnek látta ezt a föderatív
államalakulatot, hogy lényegében ha sonló fundamentumokra hel yezte volna
Közép–Európát, igaz nem egy császár vagy a pápa szupremáciájával, hanem
a nép választotta elnökkel. 879 Ugyanakkor azt elismerte, hogy ezt a
demokratizmust mind a megvalósuló kisnémet, mind a nagynémet egység
kísérlete elfojtotta.
Arz tehát úgy vélte, hogy mind 1848, mind 1867 súl yos visszalépést
jelentett a föderatív Közép -Európa számára. A „katasztrofális kiegyezés” 880
kompromisszumában – amel y az ázsiai eredetű és az európai nemzetek
között idegen – soviniszta magyarság po zícióinak erősödését okozta, 881 a
közép-európai németség súl yos mulasztását fogalmazta meg: a szászok svábok nem léptek fel az antidemokratikus fol yamatok – vagyi s a kiegyezés
– ellen. Az erdél yi szászság szerepét is negatívan ítélte meg ebből a
szempontból, hiszen Arz szerint partikuláris politikát fol ytattak. Ennek
következményét látta abban, hogy a XIX. században maguk is a magyar

878

KNOPP: 17. „Die Engländer und Franzosen meinen, wir seien nicht so gute Demokraten wie sie. Sie
übersehen, daß unsere Demokratie religiös fundiert ist.”
879
KNOPP: 131. „Mitteleuropa und Deutschland müßten ein heiliges Reich bleiben, nicht mehr unter der
Führung des Kaisers und des Papstes, und der Berufsgeistlichen, sondern unter der elastischen
demokratischen Führung des Volkes.”
880
KNOPP: 70. „Nach dem katastrophalen Ausgleich […].”
881
Az igazsághoz tartozik azonban, hogy Arz kollektíve még a magyar nemességet sem tekintette
sovinisztának, mivel „bizonyos hibák miatt nem lehet egy egész társadalmi osztályt elítélni.” KNOPP: 112.
„Wegen bestimmter Fehler darf nicht der ganze Stand verurteilt werden.”
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sovinizmus

áldozatául

estek. 882

A

vezérezredes

szerint

a

magyar

nacionalizmus németellenessége a demokratizálódási fol yamatok gát ja volt ,
vagyis a magyarok inkább „a magyar nemesi despotizmust, mint a szász
polgári szabadságot választották ”. 883 A vezérezredes ezen publikálásra nem
szánt gondolatai között egyértelművé válik a ma gyarsággal szembeni
ellenszenve. 884
Érdekesség, hogy Arz sze rint a közép -európai föderalizmus erősödését
Német–Ausztria nélkül is elérhették volna a Magyar Királ yságban élő
németek, a föderatív törekvésekben pedig más nem német népek is
segíthettek volna, pl. a csehek. Arz úgy vélte, hogy Közép –Európa számára
a szociális kérdés rendezése lett volna az elsőrendű feladat, és a
nacionalizmus súl yos károkat okozott. 885 A tábornok szorgalmazta a
magántulajdon védelmét, és kijelentette, hogy a gazdagodó, és tulajdonnal
bíró polgárság a legbiztosabb gát a bolsevizmus ellen. 886 A magántulajdon
fontosságának hangsúl yozásával, vagyis a polgári jólét megteremtésében
látta Arz a demokrácia kiépülésének legfőbb zálogát. 887
Az egykori vezérkari főnök Közép-Európa elképzelésének alapjául
Ausztria modellje szolgált. A tábornok Ausztria tö rténelmi szerepében a
zsarnokság elleni küzdelmet látta – így a Szent Szövetségben betöltött
szerepét is pozitívnak értékelte. A vezérezredes az ország török elleni
küzdelme mellett a napóleoni háborúk idején betöltött vezető szerepére is
rámutatott, 888 egyben a közép-európai föderáció politikai szerepét is
hasonló feladatokkal jellemezte: Európa védelmét a despotikus Kelet és az
alkalmakként antidemokratikussá váló Nyugat ellen. Arz ezen a ponton
882

KNOPP: 13. „[…] daß die Sachsen von ihrer eigentlichen Aufgabe des Zusammenwirkens mit den
anderen Deutschen und den anderen Völkern des Staates abgehalten wurden, in einen Partikularismus
verfielen und das Land dem ungarischen Chauvinismus überließen.”
883
KNOPP: 12. „Lieber ungarisch-adlige Despotie, als sächsische bürgerliche Freiheit.”
884
Például Arz mongoloid népességnek tartotta a magyarságot. KNOPP: 38. „[…] da die Ungarn selbst ein
mongoloider Volksstamm sind.”
885
KNOPP: 14. „Es handelt sich dabei nicht nur um nationale, sondern, besonders auch bei uns in
Mitteleuropa, um soziale Fragen.”
886
KNOPP: 113. „Verpflichtet und helft dem Kommunisten zum Besitz eines eigenen Hauses und Gartens
und er wird rasch vergessen, daß er je Kommunist gewesen ist.”
887
KNOPP: 42. „[…] man muß darauf drängen und jedem Bürger behilflich sein, daß er sich eigenes
Eigentum (zum mindesten ein Wohnhaus) erwirbt oder baut (in vielen unserer Dörfer besteht auch heute
noch die Pflicht der Nachbarschaften, ihm dabei zu helfen) und daß er immer zu den öffentlichen Beratungen
hingezogen wird, um seine Meinung zu sagen.”
888
KNOPP: 99. „[…] in unseren Reihen entstand nicht nur die moralische Kraft zum entscheidenden Auftritt
nicht nur gegen den Hegemonieanspruch der Türkei – sondern auch gegen die Diktatur– und EmpereurBestrebungen Napoleons.”
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hitet tett korábbi Habsburg -hűsége mellett a dinasztiában a „nemzetek
fölötti gondolat hordozóját ”, 889 Ferenc Ferdinánd trónörökösben pedig a
birodalom

nemzetiségeinek

kiegyezésén

dolgozó

zsenit

látott. 890

Ugyanakkor a kora újkorban megfogalmazott az „Austriae est imperari orbi
universo”

[Ausztria

parancsoljon

megváltoztatva Arz az imperari

az

egész

v ilágnak!]

jelszavát

infinitivusát inservire-re [szolgáljon]

változtatta. 891 Összegezve elmondhatjuk, hogy a vezérezredes hitet tett
Ausztria történelmi vívmányai mellett, ugyanakkor elvetette birodalom építésének igényét.
Arz Mitteleuropa elképzeléseiben a nyelvkérdéssel is foglalkozott.
Ebből

a

szempontból

egyértelműen

pozitívnak

tekintette

Ausztria –

Magyarország örökségét: a k. u. k. haderő tisztikarának nyelvtudását
elismerve kijelentette: „az aktív tisztikarban nem voltak nye lvi nehézségek,
mert mindenki beszélt németül ”, de azt is megállapította, hogy a háború
idején sok gondot okozott a tartalékosok elégtelen nyelvtudása. 892 Arz
annak ellenére, hogy igen jól csak anyanyelvén tudott beszélni, nem
tartotta

volna

szerencsésnek

a

német

‚lingua

franca’

szerepének

fenntartását. El kívánta kerülni bármel yi k nemzeti nyelv egyetlen közvetítő
nyelvvé tételét a föderáción belül, és a XIX. századi horvát állásponthoz
még a latin nyelv újbóli hivatalos nyelvvé tételét is felvetette. 893
Egy másik levelében Arz azonban mégis a német mellett tört lándzsát.
Egy közelebbről meg nem nevezett tartalékos lengyel nemzetiségű őrnagy,
valamint egy cseh, illetve egy magyar tartalékos százados fejtegetését
ismertetve kijelentette, hogy Közép –Európa népeinek ebben a kérdésben is
az erdél yi szászokhoz kellett volna hasonulnia: anyanyelvként ők sem az
irodalmi németet, hanem saját, a luxemburgihoz közeli dialektusukat
használták. Ugyanakkor hivatali ér intkezésben mégis – a jóval elterjedtebb
– irodalmi németet alkalmazták, így a tábornok praktikus megfontolás
mentén érvelt ennek használata mellett. Arz ismerte és idézte is Szent
889

KNOPP: 99. „Das Haus Habsburg war der Träger des übernationalen Gedankens.”
KNOPP: 100.
891
KNOPP: 91.
892
KNOPP: 111. „Ich bemerke, daß im aktiven Offiziersstand keine Sprachenschwierigkeiten bestanden, da
jeder Offizier der k. u. k. Armee Deutsch sprach. Die Sprachschwierigkeiten begannen aber zu Kriegszeiten,
wenn die Armee zum Großteil aus Reservisten besteht.”
893
KNOPP: 110.
890
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István Intelmeiből azt a részt, amel y az egynyelvű és egyszokású ország
gyengeségéről szól. 894
Az I. világháború történetét is sajátos g ondolati szisztémája szerint
elemezte. Véleménye szerint a Nagy Háborúban – a cári despotizmussal
szövetkezett – angol–francia demokratikus modell csapott össze a némettel.
A háború kirobbanásában a volt vezérkari főnök felvetette a központi
hatalmak felel ősségét is, leginkább abban a vonatkozásban, hogy szükséges
volt-e a trónörökös meggyilkolását egy háborúval megtorolni? 895 Arz úgy
vélte, hogy Ausztria – a Nagy Háborút megelőző konfliktusaiban – nem
„megsemmisítő ”, hanem „nevelő célzatú” háborúkat vívott. 896 Ausztria–
Magyarország I. világháborús szerepét a Habsburg Monarchia korábbi
háborúihoz

hasonlóan

Arz

pozitív

színben

tüntette

fel.

Ahogy

a

vezérezredes 1918 novemberében kiadott utolsó napi parancsában is
megfogalmazta, a Monarchia „az egész világ ellen ” harcolt ebben a
háborúban, 897

későbbi

értelmezése

szerint

a

német

demokratizmus

védelmében.
Abban, hogy a központi hatalmak végül megtörték, és a forradalmakba
taszították Oroszországot, a közép -európai nemzet sikerét látta, kiemelve,
hogy

Limanowánál

sem

ő,

hanem

ezen

nép

közkatonája

győzött. 898

Leegyszerűsítve tehát Arz a német demokratizmus elleni küzdelemként
értékelte a világháborút, amel y kettős csapást is mért arra. Elsőként az
Osztrák–Magyar

Monarchia

szétzúzásával

gyengültek

pozíciói,

másodsorban pedig a bolsevik forradalom sikerei miatt. A vörös revolúció
két tényező miatt rémített e meg a konzervatív, vallásos tábornokot.
Elismerte az orosz forradalom demokratikus eredményeit, de úgy látta,
hogy az vérrel -vassal érte el azokat a társadalmi vívmányokat, amel yeket a
német

demokratizmus

már

korábban

és

erőszak

nélkül

kivívott.

Súl yosabbnak érezte a másik következményt, nevezetesen azt, hogy a
forradalom materialista alapon ért el ol yan eredményeket, amelyek szellemi
894

KNOPP: 108.
KNOPP: 64. „War es nötig, wegen einer solchen Sache [ti. a trónörökös meggyilkolása] einen Krieg zu
beginnen? War dieses mit »unserer Ehre so unvereinbar«?”
896
KNOPP 65. „Als solche Kriege waren die von Österreich geführten Kriege zum Unterschied von dem jetzt
beendeten Weltkrieg nicht Vernichtungskriege, sondern Erziehungskriege.”
897
ARZ (1924): 385. „Jäh, wie vom Blitze gefällt, ist Österreich–Ungarns alte und ruhmreiche Armee nach
vierjährigem, bewundernswertem Ringen mit einer Welt von Feinden, […] zusammengebrochen.”
898
KNOPP: 69.
895
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alapokon állnak a német demokratizmus mo delljében. Arz úgy vélte, hogy a
bolsevik forradalom kizárólag a szociális kérdés miatt robbant ki. Emiatt
azt gondolta, hogy blokád hel yett élelmiszer -szállítmányokkal kellett volna
interveniálni, és így lehetett volna megnyerni a vörösök elleni háborút. 899
A tábornok a föderális Közép –Európa vezetését erős elnöki rendszerre
bízta volna, amel y zsinórmértékéül az Egyesült Államok államirányítási
modellje szolgált. Ezzel elvetette a monarchiák restaurálásának gondolatát,
és hel yeselte az általános választójog bevezetését, mert így remélte a
polgárok

felelősségtudatának

erősödését. 900

Mindemellett

egy

másik

levelében Arz nem zárta ki – a kizárólag reprezentációs szerepű –
alkotmányos monarchia bevezetését sem. 901
A bolsevik forradalom negatív következményeit Arz ré szben a korábbi
egyházi hatalom visszás hatalomgyakorlására vezette vissza. Ebben a
tekintetben

különösen

rossz

véleménye

volt

az

ortodox

egyház

szervezetéről és szellemi hatásáról. 902
Arra a fontos kérdésre, hogy hol húzódjanak e föderatív Közép–
Európa határai, Arz nem adott pontos választ. Nyilvánvaló, hogy az alapot
Ausztria–Magyarország 1918. évi határai képezték volna, sőt Arz a
korábban elvesztett észak -itáliai területek és Szilézia integrációját sem
tartotta elképzelhetetlennek. 903 A tábornok azt gondolt a, hogy a középeurópai konföderáció legfontosabb küldetése Ausztria kettős feladatának
átvétele lett volna: egyrészt Európa védelme a Kelettel szemben, másrészt a
demokrácia védelme és őrzése Nyugaton. Ehhez a feladathoz kellett tehát
az a nagyhatalmi státus, amel ynek Ausztria még a 19. század elejéig
birtokában

volt

(természetesen

Szilézia

899

esetében

a

XVIII.

század

KNOPP: 34. „Hätten die Alliierten statt eine Lebensmittelblockade zu verhängen, nach Rußland
Lebensmittel geschafft, wäre der Bürgerkrieg anders ausgegangen.”
900
KNOPP: 17. „Alle Staatsburger müssen wählen, damit sie sich des Umstandes bewußt werden, daß sie
alle für die Existenz des Staates verantworten.”
901
KNOPP: 101. „[…] daß die Einrichtung des Erbkaisertums mit begrenzten repräsentativen Aufgaben
beibehalten werden sollte.”
902
KNOPP: 123. „Wenn in der Sowjetunion die Redefreiheit, die Demokratie und die bürgerlichen Rechte
einerseits in der Verfassung der Union garantiert werden, andererseits in der Praxis der Versuch ihrer
Inanspruchnahme mit schwerster Kerkerstrafe oder mit dem Tod bestraft wird, dürfen wir uns über dieses
kriminelle Verhalten und diese Verlogenheit nicht zu sehr wundern, herrscht doch seit hundert Jahren in
steigendem Maß auch in unserer »fortschrittlichen«, evangelisch-lutherisch-protestantischen Kirche (von der
katholischen und ortodoxen Kirche ganz zu schweigen) trotz »allgemeinen Priestertums« im Grunde dasselbe
Redeverbot, dieselbe Tyrannei, dieselbe Selbstherrschaft, dieselbe kriminelle Haltung wie dort.”
903
KNOPP: 129.
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veszteségének revíziója történt volna). Arz nem értette a nyugati hatalmak
keleti politikáját, amel y Bosznia -Hercegovina annektálását sérelmezt e,
ugyanakkor

az

orosz

birodalomnövelést

a

XIX.

században

nem.

A

vezérezredes úgy vélte, hogy Ausztria, amel y a XIX. század elején még
egyenlő partnerként tárgyalhatott Szentpétervárral, a kettős szövetségbe
saját pozíciói meggyengülése miatt kényszerült. 904 A keleti határ esetében
Arz – a hasonló román föderatív elképzelésekből kiindulva 905 – a föderáció
természetes részének tekintette a Regátot. A déli határok tekintetében
nincsen pontos adatunk, de „az oroszok által Ausztria ellen felbujt atott
Szerbiát” 906 valószínűleg nem kívánta a föderációba emelni.
Arz

nem

foglalkozott

a

föderáció

gazdasági

hátterének

megszervezésével, futólag – a Nagy Háború tapasztalataiból kiindulva –
csak annyit állapított meg, hogy az állam versenyképességének fokozásához
szükséges e szféra megerősítése. 907
Miután bemutattuk Arz főbb téziseit, azok kritikáját is megvonhatjuk.
A fentiekből kitűnhetett, hogy a tábornok a politikatörténet számos
momentumát túlzott

idealizmussal, mi

több naivitással

szemlélte. A

németekkel szemben származása miatt érthetően elfogult volt, miközben a
német ‚demokratizmusról’ szóló nézetei szintén vitathatók: mind 1789,
mind 1848 esetében a Hohenzollern, és a Habsburg dinasztia is a németség
többségének jelentős támogatásával valósította meg a forradalmi változá sok
elfojtását. A vezérezredes szerint a Német –Római Császárság államait a
demokratizmus jellemezte, mégis a birodalmi városok mellett utóbbi
örökletes monarchiákból épült föl, és a császárválasztás is csak látszólag
volt demokratikus: elég, ha arra gondolunk, hogy a XV. századtól kezdve
gyakorlatilag csak a Habsburgok közül kerültek ki a császárok.
Arz elképzeléseinek leggyeng ébb pontja azonban a tábornok vallási
idealizmusából fakadt. Nyilvánvaló, hogy az őskeresztényi, illetve lutheri
alapokra építkező d emokrácia modellje teljesen irreális lett volna már a
liberalizmus
felülírta

évszázadában is, hiszen

volna

az

állam -egyház

904

az

arzi

modell

szükségszerűen

szétválasztásában

megvalósított

KNOPP: 129.
KNOPP: 130. Itt Arz Aurel Popovici (1863–1917) román politikus elképzeléseire utal.
906
KNOPP 129. „Russland, das Serbien gegen Österreich aufgewiegelte.”
907
KNOPP: 69–71.
905
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kompromisszumokat. A vezérezredes egyben túlértékelte a közép -európai
németség, és így a föderáció hatalmi pozícióját is. E ponton ugyanabban az
illúzióban ringatta magát, mint a Monarchia politikai elitje a XX. század
elején: a nemzetiségi ellentétek és széttagoltság miatt a dualista állam már
a Nagy Háborúban is kisebb szer epet tudott betölteni, mint mérete,
lakosságának száma, és gazdasági potenciálja alapján elvárható lett volna.
Arz

szerint

Közép-Európa

–

a

németség

eredményei

miatt

–

demokratizmusból példát adhatott volna a kontinens fejlettebb felének,
ezzel szemben valójában a térség – ezen a téren is – lemaradásban volt a
Nyugathoz képest, hiszen annak demokratikus eszméi és azok torzult
formái (pl. a nacionalizmus) fáziskéséssel jelentek meg a régióban.
Arz

koncepciójának

legfőbb

gyengesége

mégis

annak

kidolgozatlanságából fakad. A tábornok nem vetett részletesen számot a
föderáció államberendezkedésével, közigazgatásával, sőt hadseregével sem.
Bár vezérkari főnökként Arz a diplomácia rejtelmeibe is betekinthetett,
meg sem kísérelte a föderációt Európa politikai térkép én elhel yezni.
Minthogy Arz elsősorban a német népességre építette volna a föderációt,
ebből következően nehezen lett volna elképzelhető annak rossz viszonya
Németországgal. Így azonban ugyanabba az akadál yba ütközött volna a
föderáció létrejötte, mint a X IX. században a nagynémet egység: Európa
erőegyensúl ya – amint azt a tragikus Nagy Háború is bebizonyította – még
a

szövetségbe

tömörült

Németország

és

a

Monarchia

tömbjét

sem

engedhette fennmaradni.
Bár levelei és memoárjai alapján megállapítható, hogy a tábornok
olvasott ember volt, az is látszik, hogy hivatása mellett nem maradt ideje
bölcsészeti

témákban

alaposan

elmélyülni.

Kétséges,

hogy

mennyire

ismerte a térségre vonatkozó hasonló, föderatív koncepciókat (pl. Kossuth
Dunai

Konföderációs

tervét),

min denesetre

a

legtöbb

esetben

saját

elképzeléseire épít, és nem sűrűn hivatkozik más munkáira, téziseire. E
mellett több ízben magának is ellentmondva dolgozott ki terveket, pl. egyik
alkalommal a korábban elvesztett Habsburg területek németségét (pl.
Szilézia) is a tervezett föderáció részének tekintette, másutt pedig nem.
Összegezve és áttekintve Arz közép -európai föderatív elképzeléseit
elmondhatjuk, hogy a Habsburg Monarchia korábbi elkötelezett híve, a
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háború után kérlelhetetlen demokrata lett. „Egy államközösség csak úgy
őrizheti meg nagyságát, a mennyiben a közjó a lehető legtöbb vállon, és
nem

egy

nyugszik. ” 908

személyen

A

vezérezredes

demokratizálódott

gondolkodását talán ez a mondata jellemzi a legjobban; az ókortól kezdve
állandóan

felmerülő

kérdésre,

vagyis

az

autoriter

rendszer

kontra

demokrácia vitában Arz meglepő módon a második opció mellett tette le a
voksát.

Ezen

szemlélete

csak

erdélyi

szász

társadalmi

hátterével

magyarázható, hiszen aktív pál yafutása alatt a szigorú alá -fölé rendeltségre
épülő hadsereg tagja volt, és a háború idején tanúsított közismert
Habsburg-lojalitása éppen antidemokratikus gondolkodását erősíthették
volna meg.
Mint láttuk, a Nagy Háború társadalmi katasztrófát okozó hatása Arz
addigi gondolatvilágának alapjait is megingatt a, így az 1970-es években
közvetett

módon

napvilágot

látott

koncepciója

a

föderatív

Közép -

Európáról, egyben az európai integrációra törekvő észrevételei az iszonyú
1914–18-as

esztendők

társadalmi

következményeinek

hű

lenyomatai.

Sajátos módon az öreg vezér ezredes megsejtette a kontinens jövendő
integratív sorsát és kiútját; Európa nagyobb részének ehhez még egy pokoli
háborút kellett végigszenvednie.

Egy tábornok arcéle
„Egy olyan nép nem érkezett el utolsó napjához, amely egy Arthur Arz
von

Straussenburgot

tudhat

övéi

között,

és

egy

ilyen

embert

tud

méltatni.” 909
Disszertációm lezárásaként – mintegy függelékként – szeretném Arz
portréját is megrajzolni , mivel joggal merül fel bennünk a kérdés, hogy
mil yen ember rejtőzött a parancsok, és a háború krónikása mö gött, aki
göröngyös pál yafutása során megtapasztalta a mennyet és a poklot.
Mint korábban láthattuk, Arz sok szempontból eltért a hadsereg többi
tábornokától.

Megjelenése

kifejezetten

908

kedvező

karizmát

biztosított

KNOPP: 17. „Nur so kann die Größe einer Staatsgemeinschaft gewahrt bleiben, wo das öffentliche Wohl
auf möglichst vielen Schultern und nicht auf einer Person ruht.”
909
BISTRITZER ZEITUNG: Nr. 88., 1915. október 31. „Ein Volk ist nicht am Ende seiner Tage angelangt,
das einen Arthur Arz von Straussenburg zu den Seinen zählt und so einen Mann zu würdigen weiß.”
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számára. A vezérezredes fess, jóképű ember volt, középmagas termetéhez 910
csak idősebb korábban szedett föl plusz kilókat, 911 a világháborús fotókon
jól látszik sörhasa. Károll yal ellentétben , Arz a háború idején sem kezdett
aszkézisbe: míg az uralkodó és családja asztaláról gyakorlatilag eltűnt a
hús, addig a tábornok a legsúl yosabb élelmezési krízis idején sem vetette
meg a finom falatokat. 912 Arz fiatalabb korában erős testalkatú, mozgékony
ember volt: a róla írt jellemzések mindig kiemelték szívós, és ellenálló
fizikumát, ezért a hadi szolgálatra mind ig igen alkalmasnak találták. Bár
vezérkari főnöksége idején töltötte be hatvanadik életévét, még ekkor is
egészségi szempontból panaszmentes volt, jóllehet 1914 szeptembere és
1917 februárja között gyakorlatilag fol yamatosan a fronton volt. 913 Fiatalos
külsőt biztosított számára, hogy hatvanéves korában világosbarna hajszínét
csak kevés ősz hajszál tarkította. 914
Ugyanakkor egyfajta polgári, hivatalnok külsőt 915 kölcsönzött neki
szemüvege, amit enyhe rövidlátása ( myopia) miatt kellett hordania. 916 Arz
egyik legfontosabb „ismertetőjele” azonban az volt, hogy a háborús
borzalmak ellenére képes volt megőrizni szangvinikus jó kedél yét. A
tábornok optimista szemlélete, és szívélyes modora révén derűt sugárzott
környezetében. 917 Arz fiatal korában is szívesen mulatott és s zórakozott
barátaival

–

érettségijét

követően

például

910

barátaival

keresztül -kasul

Az egyévi önkéntes vadászok előírt magassága 1876-ban 1,554 és 1,735 m között mozoghatott, így Arz
akkori testmagassága 165 és 170 cm közé tehető. EINJÄHRIG: 42.
911
Az ifjú Arzról szóló jellemzések vékonynak (schlank) írják le a tisztet.
912
Amikor egy ízben Arz jelentéstételre érkezett az uralkodóhoz, hirtelen az öt év körüli trónörökös Ottó
főherceggel találkozott. Ottó nem sokkal korábban kérdezte meg apját, hogy miért nem esznek szinte soha
húst? A császár a morális okot leplezve, azt felelte, hogy azért, mert húst a gazdag emberek esznek. A
gyermek megkérdezte, hogy a tábornok mit ebédelt aznap? – Pörköltet, császári fenség! – Pörköltet? De
hiszen az hús! Akkor te gazdag ember vagy? kérdezte végül Ottó. DEMMERLE: 293–294.
913
ÖStA-KA NL Glaise-Horstenau B/67 Nr. 9. 2. „Der Krieg der ersten zwei Jahre war für Arz auch reich
an körperlichen Mühen und Strapazen. Schon dem Sechziger zuschreitend, überwand sie der kaum
mittelgroße, aber kräftige und bewegliche Mann ohne jegliche Beschwerde.”
914
GLAISE-HORSTENAU (1980): 397.
915
Glaise-Horstenau szerint „Arz inkább egy kereskedelmi tanácsosra, semmint hadvezére hasonlított”.
GLAISE-HORSTENAU (1980): 397. „Er glich eher einem Kommerzienrat in Uniform, als einem
Heerführer.”
916
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1898. „Mäßig kurzsichtig.” Arz
valószínűleg a Kriegsschule elvégzését követően kezdett el szemüveget hordani, mert az erre vonatkozó első
bejegyzés 1888-ból való: „Etwas kurzsichtig, trägt im Freien Augengläser.ˮ Hauptbericht 1888.
917
ÖSta-KA NL Glaise-Horstenau B/67 Nr. 9. 3. „Ein ritterlicher Vorgesetzter und ein treuer, opferbereiter
Kamerad, war Arz im privaten Leben von den liebenswürdigsten Umgangsformen und von einer inneren
Heiterkeit, die ihn scheinbar auch in schweren Stunden nicht ganz verließ.”
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„énekelve és nevetve” járta végig Szászföldet. 918 Ifjúkori jó kedél yét és
életörömét

idősebb

korában

sem

vesztette

el.

A

vezérkari

főnök

szangvinikus karaktere alapvetően befol y ásolta a 2. AOK hangulatát.
Cramon szerint ég és föld volt a különbség a rideg és komor Conrad -érához
képest, mert „Arz kedvelte a társasági életet, és a beszélgetés során élénk
és felszabadult volt, miközben szellemes vicceket mesélt ”. 919 Arz mesterien
értett ahhoz, hogy katonáit kiapadhatatlan humora és merész tréfái révén –
a

legkritikusabb

Mindazonáltal

szituációk

pont

ezen

közepette
tulajdonsága

–

megerősítse

tette

és

feltüzelje.

komol ytalanná

számos

tábornoktársa szemében. 920
Ennek fényében nem meglepő, h ogy több kortárs arról számolt be,
hogy Arz pozitív személ yiségének hatására maguk is jobb kedvre derültek,
és a több tábornoknál markánsan jelentkező depresszió, még a legsúl yosabb
1918 őszi eseményekkor sem kerítették hatalmukba a vezérezredest. 921
Ennek is köszönhető, hogy az idegi megterhelést jóval rosszabbul viselő
Károl y első alkalommal neki adta át a főparancsnokságot. A vezérezredes
idegrendszere nagyon jól bírta a háború okozta súl yos mentális nyomást;
ennek az is hű tükre, hogy majdnem húsz esztend ővel túlélte a háborút. Ez
nem szokványos a háború többi tábornokának sorsát elemezve, a legtöbben
még a húszas években meghaltak, és nagyon ritka volt az, aki megérte a
következő

világégést.

Ennek

hátterében

az

állt,

hogy

a

százezrek

pusztulását okozó csatákat egészen egyszerűen nem lehetett félvállról
venni, és a kristál yt ábornokok hideg képe ellenére a legtöbb hadvezetőt
igencsak megviselte a háború, és katonáik sorsában valamiképpen ők is
osztozva, többnyire beteg emberként kerültek ki a harcokból. 922
Mindez azonban nem jelentette azt, hogy Arz nem érezte át hivatali
918

ARZ (1924): 12. „Nach dem Abiturium schnürte ich nach damaliger Studentenart mein Ränzel und
durchzog von Süd nach Ost, nach Nord und West mit Freunden singend und lachend unser schönes
Heimatland.”
919
CRAMON: 107. „Arz liebte die Geselligkeit und war in der Unterhaltung lebhaft, ungezwungen und voll
geistreichen Witzes.”
920
KISZLING (1962): 233. „Ihn drängte es stets nach vorne zur Truppe, die er durch Zuversicht und
unverwüstlichen Humor, oft auch mit einem gewagten Scherz selbst in den kritischsten Lagen aufzurichten
und anzufeuern verstand.ˮ
921
A háború előtt nem véletlenül emelték ki, hogy „Arz szilárd, nyugodt vérmérsékletű gondolkodású jellem,
igen melegszívű”. ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1909. 9.
„Ausgesprochener fester Charakter, von mit Denkungsart ruhigen Temperaments, sehr gemütsvoll.”
922
Remarque híres megállapítása, miszerint a háború azokat is elpusztította, akiket a gránátok megkíméltek,
különösen igaz a tábornokok körére.
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felelősségének súl yát. Csak közeli munkatársai tudták, hogy a mosol ygós,
derűs külső érző lelket takart, és a súl yos beosztás terhét mil yen nehezen
viselte. 923 Arz hatalmas lelkierejét mi sem bi zonyítja jobban, hogy a
háborús megpróbáltatások után sem roppant össze, miközben még a k. u. k.
generálisi körben is szokatlanul mostohán alakult anyagi helyzete. Fontos
erénye

volt

a

tábornoknak

decens

pontossága,

amel y

szintén

éles

kontrasztot nyújtott Conradhoz képest, aki jelentős késésekkel, némileg
kaotikus módon irányította az AOK operatív munkáját. 924
Mil yen katona volt a tábornok? Forrásaink egybehangzóan azt állítják,
hogy Arz habitusa eltért a hadseregben tapasztalható szokványos mintáktól.
Glaise-Horstenau szerint a tábornok „ nem volt egy díszkabátos katonai
tudós, de kivételesen gyors felfogással és kitűnő memóriával bírt, így a
katonaszakma fortélyait mesteri módon látta el .” 925 Arz tehát Conraddal
ellentétben nem volt teoretikus tábornok, „ nem a töprengés és körző
embere

volt,

ehhez

ő

túlságosan

nagy

temperamentummal

bírt ”. 926

Conradhoz képest „ sokkal kevésbé volt tehetséges, erőssége a szervezés
területén, nagyszerű memóriájában, valamint gyors felfogásában nyilvánult
meg”. 927 Ludendorff is úgy vélte , hogy bár „szellemileg nem volt olyan
rugalmas, mint Conrad tábornok, [Arz] egészséges felfogású katona volt,
aki azon fáradozott, hogy a k. u. k. haderőt felemelje, és az országból
kihozza mindazt, amire a hadseregnek szüksége van .” 928
Ennek köszönhetően – és minthogy öt esztendővel fiatalabb volt
Conradnál – új lendületet tudott a hadsereg vezetésébe hozni, miközben
diplomáciai érzék terén jóval felülmúlta elődjét: Arz mesterien értett
923

ÖSta-KA NL Glaise-Horstenau B/67 Nr. 9. 3. „Daß sich hinter dieser, wie es schien, unerschütterlich
heiteren Lebens Auffassung dennoch eine empfindsame Seele barg, konnte nur der erkennen, dem er sich
[…] einen Augenblick lang erschloß und der dann etwa erfuhr, wie schwer sein Gewissen bis zum Ende unter
der Last der letzten Berufserlebnisse trug.”
924
CRAMON: 106−107.
925
ÖSta-KA NL Glaise-Horstenau B/67 Nr. 9. 1. „Arz war gewiß kein militärischer Gelehrter im Waffenrock
gewesen. Aber er beherrschte, von der Natur mit reichen Gaben, einer außergewöhnlich raschen Auffassung
und einem hervorragenden Gedächtnis ausgezeichnet, die Technik des Soldatenhandwerks mit wahrhaft
souveräner Meisterschaft.”
926
ÖSta-KA NL Glaise-Horstenau B/67 Nr. 9. 1. „Er [Arz] war kein Mensch des Grübelns und Zirkelns –
dazu war er viel zu temperantvoll.”
927
FELDL: 229. „Sein Nachfolger als Generalstabschef, von Arz, war weit weniger genial; „seine Begabung
lag auf organisatorischem Gebiet, in seinem phänomenalen Gedächtnis, seiner raschen Auffassung.
928
LUDENDORFF: 257. „Vielleicht geistig nicht so elastisch wie General von Conrad, war er ein Soldat mit
gesunder Auffassung, der sich bemühte, die k. u. k. Armee zu heben, und aus dem Lande das zu gewinnen,
was sie brauchte.”
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ahhoz, hogy komol y tárgyalásokat is könnyed beszélgetésként, szellemese n
fol ytasson le. 929 Ugyanakkor ha zavarba jött, sokszor nevetéssel próbálta
ezt feloldani, és ez néha konfliktusokat generált. 930 A konciliáns tábornok
sokszor nagy ügyességgel oldott meg összetett problémákat, így 1916 -ban
megakadál yozta, hogy az erdél yi romá n értelmiséget kollektíve internálják.
Az erdél yi kormánybiztos, Betegh Miklós visszaemlékezése szerint: „ e
kényes kérdésben nagy segítségemre volt Arz vezérezredes 931 okos belátása,
megértő kedélye és kedves, lekötelező modora. Igen gyakran csak ezek
állottak, mint egyedüli segítség, rendelkezésemre, ha méltánytalanságot
kellett megakadályoznom .” 932 Arz azokhoz a hadvezérekhez hasonlított,
akik megérzéseikre hagyatkozva, határozott és gyors döntéseket tudtak
hozni. Ebben gyors felfogása és intelligenciája segí tette. 933 Mindig szem
előtt tartotta a lényegi kérdéseket, és – szangvinikus naturája ellenére –
nem engedte, hogy zavarba jöjjön, így a nehéz hel yzetekben meg tudta
őrizni hidegvérét. 934 Ugyanakkor idegen volt tőle az a fajta becsvágy, hogy
mindent maga tudjo n a legjobban, és hogy mindent maga oldjon meg
egyedül; szívesen támaszkodott beosztott tisztjeire, majd tábornokaira. 935
Vezetési

stílusára

jellemző

volt,

hogy

udvariasan,

de

határozottan

elutasított minden kritikát, amel y az általa kialakított – kissé szokatlan –
parancsnoki légkört érte. 936 Conraddal ellentétben szívél yesebb viszonyt
alakított ki beosztottjaival, és embereit már a századosi rendfokozattól
tegezte. 937 Egyik vezérkari tisztje szerint „ Arz mindig egy lovagias elöljáró

929

ARMINIUS: 129–130. „Fast fünf Jahre jünger als Conrad, war er ein äußerst begabter, frischer Mann,
der es verstand, ernste Verhandlungen wie leichte Unterhaltung, mit Geist zu führen.”
930
GLAISE-HORSTENAU (1980): 467. Glaise-Horstenau beszámolója szerint egy SchönburgHartensteinnel folytatott tárgyalás során Arz zavarba jött, nevetett, ám partnere nem értette a tréfát, és
ráförmedt a vezérezredesre. „Wie es dessen [Arz] Gewohnheit war, wenn ihn Verlegenheit erfüllte, lachte er
Schönburg an, der aber keinen Spaß verstand, sondern den Generalsobersten gründlich anfuhr.”
931
Betegh munkájában végig kronológiailag helytelen módon adja meg Arz rendfokozatát.
932
BETEGH: 76.
933
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1909. 9.
934
ÖSta-KA NL Glaise-Horstenau B/67 Nr. 9. 1. „Doch er verfügte über die Intuition, nach kürzester
Überlegung einen zielsicheren Entschluß zu fassen. Er sah nur das Wesentliche, ließ sich nie verblüffen und
in keiner noch so schwierigen Lage aus der Fassung bringen.”
935
ÖStA-KA NL Glaise-Horstenau B/67 Nr. 9. 1. „Der Ehrgeiz, alles selbst am Besten zu wissen und selbst
alles schaffen zu wollen, war ihm fremd.”
936
ÖStA-KA NL Glaise-Horstenau B/67 Nr. 9. 2. „Aber ein Einbruch in seine ureigenste Kommandosphäre
hätte stets eine ebenso gütige, wie entschiedene Abweisung gefunden.”
937
GLAISE-HORSTENAU (1980): 397. „Im Gegensatz zu Conrad sagte er auch zu den Hauptleuten du.”
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volt, aki minden intrikát el hárított magáról, és minden kérdést férfias
nyíltsággal beszélt meg velem ”. 938
Bár Arz nagynémetként tekintett magára, vezetésére a Monarchia
hatása jelentősen rányomta bél yegét. A tábornok előszeretettel vágott bele
nagy ívű vállalkozásokba a „ majd csak lesz valahogy” mentalitással, amel y
1918 júniusában végzetes következményekkel járt a k. u. k. haderő
számára. 939 Ennek megfelelően a Monarchia katonai -polgári életét jellemző,
közmondásos Schlamperei Arz jellemére is kifejtette hatását. Bár így
számos nehéz hel yzetet kezelt, a hadsereg mégis nélkülözte a keménykezű
vezetőt, és ez a hiányosság leginkább 1918. október végén jelentkezett. 940
Ekként a vezérezredes sem tudta lemosni magáról a vádat, amel y a teljes
osztrák–magyar tisztikart érte, és amel y a csapatok cé ltalan mozgatásáról
Hin- und Herführernek 941 gúnyolta a katonai vezetői réteget.
Heves temperamentuma ellenére Arz kommunikációját a higgadtság
jellemezte. A jelentések többször aláhú zták hűségét és ragaszkodását ; e
tulajdonságokat beosztottjaitól is elvárta . 942 Vele azonos rangú bajtársaival
barátságos

és

előzékeny;

beosztottjaival

szigorú,

a

szolgálatot

megkövetelő, de igazságos elöljáró volt, 943 így utóbbiakkal jó kapcsolatot
tudott ápolni, és csapataival mél y kötődés alakult ki. 944 Az 1909-es
főjelentés

szerint

az

akkori

vezérőrnagy

„ meleg

szívvel

viseltetett

beosztottjai iránt ”. 945 Még hízelgőbb, de a háború által is megerősített

938

ZEYNEK: 308. „GO Arz […] war mir im Krieg immer einer ritterlicher Vorgesetzter, der alle Intrigen
von sich abwies und alle Fragen mit männlicher Offenheit mit mir besprach.”
939
CRAMON: 154.
940
ARMINIUS: 136. „Dem Heer aber fehlte bis zu seinem bitteren Ende die leitende Hand.”
941
Ide-oda vezető/vezénylő tiszt. A pesti egyetem későbbi kitűnő professzora, Angyal Dávid, aki fiatal
korában részt vett a boszniai hadjáratban, így emlékezett vissza a tiszti ‚navigációra’: „Ellenben a
térképolvasás tudományában a hetyke urak [=tisztek] nem igyekeztek a tökéletességre. Azért vezettek
bennünket céltalanul, ide-oda, azért gúnyolták a németek az osztrák vezetőket az első világháborúban Hinund Herführernek.” ANGYAL: 64. A világháború során a Monarchia egyik legjobb hadvezérét PflanzerBaltin vezérezredest is előszeretettel gúnyolták katonái kapkodó hadmozdulatai miatt „mal her, mal hin” (hol
ide, hol oda) tábornoknak. ROMSICS (2010): 57.
942
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1898: „Gegen Vorgesetzte: sehr
gehorsam, freimüthig, anhänglich.” Hauptbericht 1909. 11. „Gegen Vorgesetzte pflichtgemäß freimütig, sehr
anhänglich. Gegen Untergebene gleichmäßig dienstfordend und gerecht.”
943
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1898: „Gegen Gleichgestellte:
sehr freundlich und zuvorkommend, gegen Untergebene: strenge, dienstforschend, gerecht.”
944
ÖStA-KA NL Glaise-Horstenau B/67 Nr. 9. 2. „Ein grundgütiger Mensch, hatte Arz viel Herz für die
Truppe.”
945
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1909.
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megállapítás volt az, hogy „ előítéletek nélkül, szakszerűen és nyugodt
megfontoltsággal irányította katonáit ”. 946
A jelentések többször kiemelték, hogy a szász tiszt igen jó hatással
volt beosztottjai hangulatára és moráljára is. 947 Ebben az is szerepet
játszott, hogy Arz nem adott ki végrehajthatatlan parancsokat, és a felsőbb
szintről

érkező effajta lehetetlen küldetéseket

határozottan uta sította

vissza. 948 Mint korábban láttuk, a szövetséges német hadvezetők nagyon
pozitív véleménnyel voltak róla: Mackensen tábornagy különösen kedvelte.
Már 1915-ben rátermett parancsnoknak tartotta, 949 és az egyik már idézett
levelében
vésődtek”.

úgy
950

fogalmazott:

Arz

érd emei

„kitörölhetetlenül

szívébe

Egy 1917 végén kelt levelében pedig „ mindig tisztelt, nagyra

becsült bajtársának ” titulálta a vezérkari főnökké avanzsált Arzot. 951 A
Hindenburg–Ludendorff

tandem

is

készséggel

ismerte

el

érdemeit.

Hindenburg így j ellemezte a vezérezredest: „Gyakorlatias személyiség volt,
józan nézetekkel, és kitűnő katona; elődjéhez [Conrad] hasonlóan egy
értékes bajtárs ! Mindig a lényegre tört és megvetette a látszatot. Azt
hiszem, hogy közös volt bennünk a politikai kérdésekkel v aló foglalkozás
iránt ellenszenv. Ami […] a Dunai Monarchia súlyos viszonyai között
elérhető volt, meggyőződésem szerint Arz tábornok csodálatra méltó
kitartással végrehajtotta. Kétség nem fér hozzá, hogy feladatának teljes
súlyát magára vállalta. Annál is inkább el kell ismerni, hogy milyen férfias
bizalommal látta ezt el .” 952

946

Uo.
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1887. 8. „Gegen Untergebenen
billig anfordernd, wirkt auf ihren Geist günstig ein, sorgt für Sie.”
948
ÖStA-KA NL Glaise-Horstenau B/67 Nr. 9. 2. „Unmögliches von der Truppe zu verlangen, lag ihm stets
ferne und auch der übergeordnete Führer, der solches von ihm gefordert hätte, wäre bei dem sonst so
auskömmlichen, auch Kompromissen nicht abgeneigten Manne auf schärfsten Widerstand gestoßen.”
949
MACKENSEN (1938): 153. „Auch der General von Arz […] erweist sich als ein tüchtiger
Truppenführer.”
950
ÖStA-KA NL Arz B/63 Nr. 11. „Die Beschaulichkeit ihres Führers [ti. Arz] haben sich unauslöschlich in
mein Herz gegraben.” (1916. I. 21.)
951
ÖStA-KA NL Arz B/63 Nr. 11. „Mein immer bewährter, hoch geschätzter Kriegskamerad.”
(1917. XII. 14.)
952
HINDENBURG: 236. „Ein praktischer Kopf mit gesunden Anschauungen, also gleich seinem Vorgänger
ein wertvoller Kampfgenosse! Er ging auf das Wesen der Dinge los und verachtete den Schein. Ich glaube,
daß uns beiden die Abneigung gegen die Beschäftigung mit politischen Fragen gemeinsam war. Was unter
den […] schweren Verhältnissen in der Donaumonarchie erreicht werden konnte, hat General von Arz nach
meiner Überzeugung mit bewunderswürdiger Ausdauer geleistet. Er hat sich über die ganze Schwere seiner
Aufgabe keinem Zweifel hingegeben. Um so mehr ist es anerzukennen, daß er mit so mannhaftem Vertrauen
an sie herantrat.”
947
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Ludendorff úgy vélte, hogy Arz mindig ki tudta h ozni a maximumot a
rendelkezésére álló lehetőségekből, „ minden lehetőt megtett, anélkül, hogy
eközben valami kiemelkedőt ért volna el . Minél hosszabb ideig volt
hivatalában, annál jobban fe lnőtt a feladathoz .” 953
Cramon szintén becsülte „ kedves barátját ” őszintesége és szövetségesi
hűsége miatt, ugyanakkor úgy vélte, hogy „ a szó pozitív értelmében vett
életművész”

Arz

jó

kedél yét, és

derűs

g ondtalanságát

sokszor csak

környezete megnyugtatására, a vitás hel yzetek feloldására színleg erőltette
magára. 954
Sokáig fontos jellemzője volt Arznak szinte legendás szerencséje .
Mint láttuk, Fortuna még a legnagyobb nehézségek közepette sem hagyt a
el, és ezt a tényt maga a tábornok is elismerte: „ Kijelenthetem, hogy a
fronton hadvezetőként mindig szerencse kísért .” 955 Háborús karrierjében
kisebb pechet 1915 ősze jelentett, amikor a szerb hadszíntér hel yett – ahol
további babérokat arathatott volna – a galíciai hadszíntérre küldték. Bár
végül szerencsésen került ki a hel yzetből, szintén balszerencsés volt utolsó
hadtestparancsnoki hónapjában, amikor távozása előtt és közben kis híján
szétzúzták egységét. 1918 közepén azonban végleg elfogyott az addigi
katonaszerencse, és ezt követően már a balsors üldözte a vezérezredest.
Szabadidejében szívesen olvasott, kedvenc könyvei köz é számos
francia szerelmi regény tartozott. A fess tábornok egyben gáláns lovag és
nőcsábász hírében is állt. Glaise-Horstenau beszámolója szerint, „szeretetre
méltó, nyitott jelenség volt, aki jó társalgó hírében állt, nevezetesen a nők
irányában

is.

Velük

szemben

jelentős

gyeng édséget

tanúsított.

Végeredményben mindegy volt számára, hogy egy hölgynek udvarolt, félig
tréfásan térdre ereszkedv e, vagy pedig egy elhaladó újságárus kislánynak
adott puszikat, aki naponta kétszer állt meg kaszinónk előtt . Amikor pedig
később a 23. tábori -vadászzászlóalj tulajdonosává kinevezték, mindig
mondogattuk is, amikor felvette vadász -ezredesi egyenruháját : »Aha, ma
953

LUDENDORFF: 257. „Er tat alles Mögliche, ohne indes etwas Ausschlaggebendes zu erreichen. Er
wuchs, je länger er im Amte war.”
954
CRAMON: 134. „Ich habe Arz wegen seiner Aufrichtigkeit und seiner Bundestreue sehr geschätzt; ja er
ist mir ein lieber Freund geworden […] dennoch glaube ich, daß Arz bisweilen mit voller Absicht heitere
Sorglosigkeit zur Schau getragen hat, um die Zuversicht seiner Umgebung nicht noch mehr sinken zu
lassen.”
955
ARZ (1924): 123. ARZ (1935): 164. „Ich dürfte mir sagen, daß ich als Führer an der Front stets
Soldatenglück gehabt hatte.”

240

tehát újra felveszi varázssapkáját «!” 956 A vezérezredes szenvedél yesen
habzsolta az élet örömeit: igen kedvelte a vadászatot, szeretett lovagolni,
egyszersmind jó lovasnak számított. 957 Míg bát yja, Karl, a kardot is
kitűnően forgatta, 958 Arthur vívótudásá ról hallgatnak a jelentések. Ezzel
együtt Arz szerette a mozgást, élvezetét lelte a gyalogmenetekben, emellett
jól úszott. 959
Karakterének megfelelő módon a jelentések többször kiemelték, hogy
Arz kitűnően mozgott társaságban: ebben segítette jó tánctudása . 960 Az
1909-es jellemzésben pl. „ nagyon tapintatos, társasági és megnyerően
biztos fellépésű, méltóságteljes megjelenésű ” tábornokként írtak róla, 961
néhány évvel korábban azt is kiemelték, hogy „ mindig nagyon jó társasági
körökben

mozog .” 962

Fejlett

diplomáciai

érzékét

elismerve

mindig

alkalmasnak ítélték arra, hogy külföldi missziókban képviselje a k. u. k.
haderőt. 963 Többször

kiemelték

a

jelentésekben

a

tábornok

lovagias

gondolkodását, tapintatos viselkedését, finom és elegáns modorát. 964 Arz
vagyoni hel yzete egés z életében tulajdonképp csak pál yája csúcsán volt
rendezett. Családja nem rendelkezett kiterjedt birtokkal, így a tábornok
nemigen tudta kiegészíteni a közmondásosan nehéz megélhetést biztosító
tiszti fizetést. Bár a hadsereg révén szállása biztosítva volt , és a
császárvárosban magához tudta venni beteg édesanyját az 1890 -es években,
956

GLAISE-HORSTENAU: 397. „Im Wesen war er liebenswürdig, aufgeschlossen, ein guter Causeur,
namentlich auch gegen Frauen, für die er überhaupt noch eine erhebliche Schwäche verriet. Dabei war es
ihm am Ende gleich, ob er einer Dame den Hof machte und sich spaßeshalber vor ihr niederkniete oder ob er
dem Zeitungsmädchen, das täglich zweimal vor unserem Kasino stand, im Vorübergehen einen leichten Kuß
auf die Wange gab. Als er später zum Inhaber des 23. Jägerbattalions ernannt wurde, sagten wir immer,
wenn er die Jäger-Oberstenuniform trug: »Aha, heute hat er wieder seine Tarnkappe auf«.”
957
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1909. A lovaglást valószínűleg a
hadseregben fedezte fel, mert az 1878/79-es tanévben „a gyalogság számára rendezett lovaglótanfolyamot”
még csak „jó eredménnyel végezte el”. „Die Infanterie-Equitation in Hermannstadt mit gutem Erfolge
abgelegt.”
958
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht Karl Arz von Straussenburg.
1880. „Vorzüglicher Fechter.”
959
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1880, 1906.
960
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1880, 1906. „Guter Tummler”.
961
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1909. „Sehr taktvoll, mit
weltmännischem, sicherem dabei gewinnende Auftreten u. würdevoller Repräsentation.”
962
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1898: „Bewegt sich nur in sehr
guten Gesellschaftskreisen.”
963
Uo. „Eignet sich in folge dessen auch speziell zu Ehrendiensten […] und zu repräsentativen Missionen im
Auslande.”
964
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1889. „Das feine Taktgefühl, die
ritterliche Denkungsart und die feinen, eleganten Umgangsformen dieses Offiziers verdienen besonders
hervorgehoben zu werden.”
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szolgálati ideje alatt nem tudott jelentősebb vagyont felhalmozni; 965 ebből
is következett kiszolgáltatott hel yzete a háború után. Másik oldalról nézve,
Arz egész életében szerén y életmódot fol ytatott, mell yel ismét jelentősen
eltért a megszokott tábornoki attitűdöktől, itt elég csak utalnunk a
Monarchiabeli példákat vizsgálva Tersztyánszky vezérezredes esetére, aki
mindig – a fronthoz képest pedig különösen – fényűző főhadiszállási
ellátást igényelt. Auffenberg jelentős panama eredményeként gazdagodott
meg. A k. u. k. állam összeomlása fol ytán Arznak esél ye sem nyílt arra,
hogy ol yan anyagi „kistafírozásban” részesüljön, mint akár németországi
kollégái. 966
Arz legjellemzőbb tulajdon sága azonban vitathatatlanul rendíthetetlen
engedelmessége volt, amel yhez rendkívüli szorgalom és megfelelési vágy
csatlakozott.

Ezeket

a

jellemzőket

a

legérzékletesebben

az

1898 -as

főjelentés foglalja össze: „ Rendkívül szorgalmas és kötelességtudó, a
szolgálat megkövetelte sikerrel. Mindig arra törekszik, hogy tovább bővítse
katonai tudását.” 967 Képzettsége, nyugodt temperamentuma, szorgalma tette
igen alkalmassá irodai munkára, 968 bár a csapatszolgálatot mindig jobban
szerette, nem véletlenül adta fel hadügym inisztériumi dolgozószobáját a
háború kitörése után. Emberi tulajdonságait nagyhírű elődje is készséggel
ismerte el: „Szellemileg igen tehetséges, bizonyos értelemben könnyelmű,
életvidám és temperamentumos emberként fatalista módon állt szemben a
sorssal. Hadtest-parancsnokként kiválóan megfelelt, ám csak rövid ideig
volt hadseregparancsnok, és éppen a Románia elleni hadjáratban, ahol egy
gyenge és túlságosan passzív szerepre volt kárhoztatva az 1. hadsereg
parancsnokaként . Ennek teljesen megfelelt, még kr itikus helyzetekben is.

965

Ennek megfelelően az Arzról szóló jelentések kiemelték, hogy nőtlensége idején anyagi helyzete rendezett
volt, de vagyonnal nem bírt. (1898: „Ledig, ohne Vermögen, finanziell geordnet.”) ÖStA-KA
Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1904.
966
A birodalmi elnöki székig jutó Hindenburg mellett, mind Ludendorff, mind Mackensen jelentős
honoráriumokban részesültek, utóbbi Brussowban 4000 holdas birtokot kapott 1935-ben.
967
ÖStA-KA Qualifikationsliste Arz–Aschenbrand, 52. doboz. Hauptbericht 1898: „Außerordentlich fleißig
und pflichttreu mit einem dem Dienst förderten, sehr gutem Erfolge. Bethätigt jederzeit das Streben, sein
militärisches Wissen zu erweitern.”
968
Uo. „Ausgebildeter, fester, entschiedener, ernster Charakter. Gutmüthig, ruhigen Temperaments. Sehr
begabt; rasche, richtige Auffassung; zutreffendes, selbstständiges Urtheil. Gewissenhafter, fleißiger,
initiativer Bureau-Arbeiter.”
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Boldog és rendíthetetlen katonatermészetét a csapatok kedvelték .” 969
Mennyire volt Arz valóban háttérbe szoruló háttérember? Néhán y
epizód arra utal, hogy fontos kérdésekben mellőzöttnek érezte magát. Az
egyik il yen jelenet Károl y mag yar királyi koronázását előzte meg, amikor
Arz számára az okozott értetlenséget, hogy hadserege éléről Budapestre
rendelték. Mint korábban láttuk, azt a keserű tényt, hogy a főparancsnok
nem bízik meg benne teljesen, Arz a Sixtus -affér kirobbanásakor értet te
meg. Ekkor derült ki egyértelműen , hogy az ifjú uralkodó a hadsereg
operatív vezetőjének megkerülésével kívánta befejezni a háborút. 970 Az
szintén világos lehetett a tábornok számára, hogy Conrad utódjaként
szükségszerűen

csak

annak

árnyékává

válhatott,

és

személ yének

kiválasztása egyszersmind Károl y politikai ambícióit is jelezték.
A harcmezőn megnyerő modora, és szangvinikus természete ellenére
kemény

parancsnoknak

bizonyult.

Támadási

stratégiája

leginkább

Hindenburg és Bruszilov metódusához hasonlítható : 971 e tábornokok a
széles frontszakaszon indított tömeges offenzíva hívei voltak. Úgy vélték,
hogy a front minden részének támadásával lehet a legnagyobb nyomást
kifejteni az ellenségre, így ebben a módszerben látták a siker zálogát. Bár
környezete diplomáciai érzékét dicsérte, a háború előrehaladtával Arz
egyre inkább totális konfliktusként tekintett a háborúra, mert „ a lenni vagy
nem lenni-ért folytatott harc minden rendelkezésre álló erő bevetését
igényelte”. 972
A

tábornok

legkiemelkedőbb

bajtársiassága
volt

és

szociális

Ausztria -Magyarország

érzékenysége

az

generalitásában.

egyik
Egy

a

caporettói siker idejéből származó utasításával például Arz megállapította,
hogy „ minden más kötelességnél előbbre való az állami gondoskodás a
rokkantak és az elesettek után hátramaradottakkal szemben . […] Ezért az
AOK kezdeményezi, hogy minden parancsnokság és csapat mérlegelje és
ennek megfelelően cselekedjék, hogy kegyelettel teli hálánk elsősorban nem
969

PEBALL: 242. „Geistig hoch begabt, von klarem Blick, leicht beschwingten Sinnes, lebensfroh, heiter und
temperamentvoll, dem Schicksal als Fatalist gegenüber stehend, als Korpsführer vorzüglich bewährt, war er
nur kurze Zeit als Armeekommandant, und zwar im Feldzug gegen Rumänien, als Kommandant der 1. Armee,
die an sich schwach, mehr zu einer passiven Rolle verurteilt war. Dieser hatte er voll entsprochen, auch in
kritischen Lagen. Eine frohe, unerschrockene Soldatennatur, war er bei Truppe beliebt.ˮ
970
ARMINIUS: 130. „Arz wurde selbstverständlich in diese Spiele der Politik nicht näher eingeweiht.
971
REGELE (1955): 455.
972
ARZ (1924): 195.
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emlékművek által, hanem a háború legsúlyosabb sebesültjeivel szembeni
munkás segítségnyújtás révén fejezhetjük ki ”. 973
Arz különös gondot fordított a háború után a hadisír -gondozás
elősegítésére.

Így

–

az

időközben

birodalmi

elnökké

avanzsált

–

Hindenburg egyik 1928 -ban kelt levelében külön kifejezte háláját, mert a
vezérezredes segített az Erdél yben elesett német katonák nyughel yei
ápolásában. 974
Mindezen karizmatikus erények és a harctéren mutatott eredmények
ellenére, Arzot is elérte a k. u. k. tábornoki kar kollektív végzete: a
nemzetek felett álló generalitás munkáját sohasem ismerte el a Monarchia
egésze, legfeljebb a dualista állam nemzettestei, mikroközösségei érezték
igazán magukénak azt. 975 A magyarok például – erdél yi származása ellenére
– idegen, német tábornokként tekintettek rá, és a katonai szakirodalom is
sok esetben vagy hallgatással vagy a sikereket lekicsinyítve te sz említést
Arz szerepéről. 976
Bár nyugdíjas évei során sok támadás érte, ezek a bíráló hangok
halálakor elhallgattak, és a generális – egyébként halványuló – emléke
1945-ig megszépült: pl. Bajcsy-Zsilinszky Endre egy 1943-as képviselőházi
felszólalásában „ tiszteletre méltó, öreg katonaként ” 977 aposztrofálta a
tábornokot.

973

MKSM 25–2/4. (1917. október. 26): „[…] muß auch selbstredend die staatliche Obsorge für die Invaliden
und die Hinterbliebenden der Gefallenen über alle anderen Pflichten gehen. […] Das AOK sieht sich daher
veranlaßt, der Erwägung aller Kommandos und Truppen anheimzustellen, daß wir unserer pietätvollen
Dankbarkeit vorerst nicht durch Denkmäler, sondern durch werktätige Hilfeleistung gegenüber den durch
den Krieg am schwersten Betroffenen […] zum Ausdruck bringen.”
974
ÖStA KA NL Arz B/63 Nr. 10. „Ihnen [Arz] selbst bin ich dankbar für Ihre kameradschaftliche
Anteilnahme und die persönlichen Bemühungen, mit denen Sie sich um die Pflege der deutschen Gräber in
Siebenbürgen bekümmern.” (1928. I. 18.)
975
Mint korábban láttuk Arz reputációja az erdélyi szászok körében volt a legmagasabb. Külön dolgozatot
érne a téma, de szinte az összes jelentős tábornok esetében hasonló jelenség figyelhető meg. Conrad szinte
csak Deutsch-Österreichban, József Ágost főherceg Magyarországon, Boroevic főleg a lojális délszlávok
körében örvendett népszerűségnek. Ezek tükrében Károlyi Mihály későbbi hírhedt megállapítása, miszerint
„a háború egyetlen népszerű parancsnokot sem tudott a felszínre vetni” nem fedi a valóságot. KÁROLYI: 98.
976
Magyarországon csak epizódszerű népszerűséget tudtak elérni magyar származású tábornokok (pl.
Szurmay Sándor, József Ágost főherceg), azonban a köznép által egységesen pozitív megítélésű bajnok
tábornokkal nem rendelkezett az ország.
977
KH Napló (1943): XVIII. 146.
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Következtetések
A

disszertáció

zárásaként

a

korábbiakban

tett

megállapítások

összegzésére törekszünk. Az Arzról szóló korábbi szakirodalom, illetve
közvélekedés megállapításait több ponton árnyalhattam a dolgozat során.
Mint láttuk, Arz személ yiségét és szerepét nem lehet egyszerűen a lakáj
attitűddel jellemezni, hiszen a háború első éveiben több ütközetben
bizonyította, hogy erél yes és jó had vezető. Különösen a limanowai
csatában, valamint a gorlicei áttörésben nyújtott teljesítménye nevezhető
kiemelkedőnek.
Ezzel együtt a Regele -féle hagiográfiai nézőpont is tarthatatlan,
minthogy a korábbi vizsgálatok Arz több hibáját és tévedés ét hagyták
figyelmen kívül. Ezek közül a legfontosabbnak az 1914 -ben elkövetett
mozgósítási káosz , valamint a Bruszilov -offenzívában csaknem felőrölt VI.
hadtest voltak. A biográfia során több ponton tudtam igazolni, hogy Arz
hátországi megítélése markánsan eltért Ausz triában, ill. Magyarországon,
valamint ebből a szempontból jelentős etnikai eltérés is kimutatható. A
győztes csaták ellenére különösen a magyarok körében alakult rosszul Arz
reputációja, amel y szoros összefüggésben volt az általa vezetett VI. hadtest
magas veszteségeivel, így a tábornokról kialakult kép nagymértékben
összemosódott a nemtörődöm, tehetségtelen és dilettáns osztrák generálisi
ábrázolásával.
A dolgozat során hangsúl yozni tudtam, hogy Arz a Monarchia egyi k
legsikeresebb hadvezére volt a világhá ború során, akinek igen kiváló
megítélése volt a német szövetségesnél is. Kitüntetései jelentős részét nem
vezérkari

főnöki

tisztségének

honoris

causa

jutalmaként,

hanem

az

ütközetekben tanúsított magatartásának és sikereinek köszönhette: ebben a
vonatkozásban a Pour le Mérite, valamint a Katonai Mária Terézia Rend
parancsnoki keresztje emelhetők ki. Hivatala révén a Monarchia által
megszállt területeket is beszámítva egymillió km 2 -nyi terület és 75 millió
ember sorsa volt a kezében. 978
A győzelmek ellenére A rz sem vált a háborút eldönteni képes
978

REGELE (1968): 133.
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hadvezérré

a

konfliktus

során.

Bár

egy

hadtest

szintjén

kiváló

parancsnoknak bizonyult, stratégiai átlátó -képessége legfeljebb átlagosnak
volt

mondható,

irányítható

és

különösen

személ yiség.

Arz

a

politikai

igazi

arénában

tragédiája

IV.

volt
Károly

járatlan

és

fátumához

hasonlítható: az uralkodó maga is ol yan hel yzetbe került, amikor egy jóval
tehetségesebb és dörzsöltebb karakter esetében is erősen kérdéses, hogy
képes lett volna-e megmenteni a birodalmat az összeomlás tól. 1917 elején
Arznak hirtelen kellett volna egyszerre dörzsölt politikusnak, lángeszű
katonai

géniusznak,

leleményes

diplomatának ,

kiváló

gazdasági

szakembernek és kifogástalanul mérlegelő uralkodói tanácsadónak lennie,
hogy a

kibontakozó

katasztrófát

m eggátolhassa.

A

vezérkari

főnöki

tevékenységéről szóló fejezetekben bemutattam, hogy Arz meg kívánt
felelni ezeknek a követelményeknek, azonban a feladat súlya erősebbnek
bizonyult ezeknél a törekvéseknél. Egyedül a háború vált olyan mértékűvé
1917 tavaszára, amel y teljesen új dimenziókat nyitott meg a küzdelem
végkimenetele szempontjából, és erre – a központi hatalmak elitjéhez
hasonlóan – Arz is felkészületlen volt. A tábornok csak abban az esetben
zárhatta le volna sikeresen pál yafutását, ha egy újjászületett Radetzkyként
meg

tudta

volna

menti

a

birodalmat

annak

1918

őszi

kilátástalan

hel yzetében. Bár pozitív tulajdonságait rendre elismerték, a legtöbben úgy
vélték, hogy „kár volt, hogy Arz nem maradt egységparancsnok a fronton.
Friss, gondtalan intézkedé si stílusa összehasonlíthatatlanul jobban illett
oda, mint ide [a vezérkarba]”. 979 A dolgozat fol yamán bemutattam, hogy a
korábbi értékelésekkel szemben Arz több volt mint egy „ megbízható és
odaadó

katona”, 980 és

különösen

a

szervezés

terén

nyújtott

kiváló

teljesítménye tette alkalmassá feladata ellátására .
Arz végső konklúzió ja során a háború elvesztésének , illetve a
birodalom összeomlásának vádja alól mind az uralkodót, mind magát
felmentette. Mint láttuk, a dualista állam felbomlásában kulcsfontosságú
tényezőnek tekintette Károl y 1918. október 16 -i manifesztumát, amel y
katalizálta és megerősítette a bukás folyamatát. A dokumentum kiadását

979

CRAMON: 135. „Trotzdem war es schade, daß er nicht als Truppenführer an der Front geblieben ist.
Seine frische, unbekümmert zugreifende Art paßte dort ungleich besser hin.”
980
DEÁK: 250. „Arz azonban sajnálatos módon csupán megbízható és odaadó katona volt, semmi több.”
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ugyanakkor nem gátolta meg, sőt szeptemberben maga rakott le az uralkodó
asztalára egy föderalizálási javaslatot. A tábornok odaadó hűsége a császári
Németországhoz szintén végzetesnek bizonyult 1918 kritikus őszén, mivel a
Monarchia sorsát elválaszthatatlanná tette a Második Birodalom fátumától.
„Arz összekötő jelleme miatt a német szövetségesnél is nagy tekintéllyel
bírt, és értett hozzá, hogy az OHL -lel a háború végéig zavartalanul tartsa
fenn a kapcsolatokat .” 981 E tényező révén a generális a világháború végső
kimenetele szempontjából döntő szereppel bírt, mert stabilizálta a kettős
szövetség kohézióját, amel y elengedhetetle n volt ahhoz, hogy a központi
hatalmak 1918 őszéig képesek legyenek ellensúl yozni az antant egyre
növekvő nyomását.
Éppen emiatt Arz szerepének legnagyobb dichotómiáját IV. Károl yhoz
fűződő kapcsolata adja. A tábornok feltétlen hűsége nem minden esetben
jelentett teljes egyetértést az uralkodói akarattal, és az ellentét leginkább a
béke kérdésében kristál yosodott ki. Arz a küzdelmet sorstragédiaként, a
lenni

vagy

lenni

kérdéseként

fogta

fel,

és

egészen

1918

nyarái g

maradéktalanul bízott a központi hatalmak győzelmében. Mindeközben
gyanakodva

és

értetlenkedve

figyelte

Károl y

lépéseit,

amel yek

a

békekötésre irányultak. A tábornok csak a háború után ismerte fel a császár
igazát, és későn jött rá arra , hogy a Monarchia feje nem pusztán a korábbi
rémisztő veszteségek, hanem a hátország növekvő nyomora miatt kívánta
befejezni a háborút. Bár vezérkari főnöksége idején a forradalmaktól
zaklatott Oroszország, valamint a jórészt már korábban pacifikált Románia
is kénytelen volt különbékét kötni, Károl y a nyugati hatalmakkal nem
tudott

megegyezni

győzelemre

törő

a

konfliktus

Németország

lezárásáról.
sem

A

támogatta,

békekötést
de

az

a

teljes

anyagháború

könyörtelen logikája szerint veresége elkerülhetetlenné vált. Az antant
végül így az Egyesült Államok szinte kiapadhata tlan erőforrásaival,
amel yekkel a konfliktus kezdetén még senki sem számolhatott, megnyerte a
háborút.
A

vezérezredes

korábbi

életútjához

981

és

gondolkodásmódjához

KISZLING (1977): 162. „Arz stand auch beim deutschen Verbündeten in hohem Absehen und verstand es,
durch sein verbindliches Wesen die Beziehungen zur DOHL bis zum Kriegsende ungetrübt zu erhalten.”
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hasonlóan a világháború során végig nagynémetként tekintett magára,
jóllehet formális lojalitás a megkérdőjelezhetetlen maradt.
A tábornok több más kérdésben sem értett egyet Károl y politikájával:
hel ytelenítette számos generális felmentését (pl. Conrad, Jenő főherceg
stb.),

erősen

vitatta

az

uralkodó

amnesztiarendeletét.

Ezekben

a

kérdésekben sem bo csátkozott nyílt konfrontációba a királl yal, és számos
ol yan jellemzőt nem bírált Károl y vezetésében, amel yet a Monarchia elitje
megkérdőjelezett; ebben a vonatkozásban leginkább a „mozgó uralkodás”
kritikája emelhető ki, amel yet Arz még a háború után sem támadott.
A tábornok egyik legnagyobb hibájának éppen az tekinthető, hogy a
központi hatalmak katonai vezetéséhez hasonlóan totális konfliktusként
tekintett a háborúra, amel ynek eredménye kizárólag győzelem vagy halál
lehetett. Így amikor a háború fol yamán , és különösen vezérkari főnöksége
idején egyre világosabbá vált, hogy a Nagy Háború tétje nem kevesebb,
mint a Dunai Monarchia léte, a katonai szféra meglátása önbeteljesítő
próféciává manifesztálódott. Bár a háború totalitása sok tekintetben
kiteljesedet t, Arz vezérkari főnöksége idején a Monarchia kb. 100 ezer
halottat veszített, míg Conrad hivatala idején a hősi halottak több mint egy
millió embert jelentettek. 982
A belső nehézségek és a háború első kilenc hónapjának megalázó
kudarcai ellenére Arz végsőkig hitt a győzelemben, és semmiképp sem
fogadta el azt a koncepciót, amel y szerint Ausztria –Magyarországnak el
kellett buknia. A dinasztikus elven nyugvó Habsburg Birodalom hű
katonájaként elfogadhatatlan volt számára még az afféle gondolat is, hogy
harc nélkül engedje az ország összeomlását. Ezen a nézeten volt a háború
után pl. Ottokar Czernin a Monarchia egykori külügyminisztere, aki az
1920-as évek elején papírra vetett emlékiratában így fogalmazott: „ Nem
tudjuk megmondani, milyen formában játszódott vo lna le a Monarchia
felbomlása, ha sikerült volna elkerülnünk a háborút. Bizonyára nem ily
szörnyű

módon,

mint

ahogy

a

mostani

háború

nyomán

megtörtént.

Valószínűleg lassabban, és talán anélkül, hogy az egész világot velünk
együtt magával ragadja a háború ö rvénye. Meg kellett halnunk. A halál

982

FEIGL (1991): 178.
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módját mi magunk választottuk meg. És mi a legborzalmasabb módot
választottuk.” 983
A háború elvesztése Arz számára nemcsak személ yes tragédiával ért
fel, hánytatott nyugdíjas évei miatt, hanem szűkebb pátriája számára is
katasztrófát

jelentett.

Az

1945 -ben

kialakuló

európai

status

quo

legfontosabb elemei – a szovjet revizionizmus eredményeit nem számítva –
már 1920 körül létrejöttek, így az első világháború következményei
napjaink politikájában is érzékelhetők. Bár a háború alatt sikerrel védte
meg Nagyszebent a tábornok, a Párizs környéki békeszerződések révén
nyugdíját az 1916–17-ben legyőzött Román Királ yságnak kellett volna
állnia. Ez a torz és maliciózus hel yzet – amel y milliók életére volt ekkor
jellemző – csak előkép e volt a második világégés által létrehozott
népvándorlási hullámnak. Arz nem érhette meg nemzetének szörnyű
nadírját. Minthogy az 1920 -as közép-európai status quo-t a szovjet
megszállás megerősítette, rövidesen megpecsételődött az erdél yi szász
közösség sorsa a mind homogénebb lakosságú Romániában. Mára jórészt
csak szórvány maradt az egykori közösség területén, igazolva, hogy az
újabb kisebbségi sors jóval rosszabb hel yzetet eredményezett, mint amel y a
Monarchiában volt. Így pl. hiába vallották az erdél yi szász 23-as veteránok,
hogy Trianon ellenére „ nincs olyan földi hatalom, amely eltörölhetné
őket”, 984 a második világégés következményei már végzetesnek bizonyultak
számukra.
Az elveszett Nagy Háború Arz mikrokörnyezete számára lényegében a
megsemmisülést j elentette, ekként a tábornok emlékezete is évről -évre
tovább fog kopni. Arz és közösségének tragédiája jól reprezentálja a D unai
Monarchia vesztét. Az ismét kisebbségi sorba kényszerült szászok nem
vészelhették át a mohó nacionalizmus kegyetlen környezetét és az ismert
események révén gyakorlatilag eltűntek Erdél yből. Ezáltal a tábornok
szűkebb pátriája, Szászföld elvesztette identitását, majd gyakorlatilag
983

CZERNIN: 41. „In welcher Form sich der Zerfall der Monarchie abgespielt hätte, wenn der Krieg nicht
vermeiden worden wäre, läßt sich natürlich nicht sagen. Weniger schrecklich als durch diesen Krieg gewiß.
Wahrscheinlich auch langsamer und vielleicht, ohne die ganze Welt mit in den Strudel hineinzureißen. – Wir
mußten sterben. Die Todesart konnten wir uns wählen und wir haben uns die schrecklichsten gewählt.”
984
ÖStA KA NL Arz B/63 Nr. 8. 2. „Wir [a szász veteránok] nahmen die Überzeugung mit uns, dass
‚Trianon’ die schöne Jägertruppe wohl vorübergehend beseitigen konnte, gänzlich verschwinden wird sie
aber keine irdische Macht jemals lassen können.”
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elenyészett. Ezek közül vélhetően a legsúl yosabb hatás, hogy a közép európai egységet megvalósító Hab sburg Monarchiát letörölték a térképről,
tartós dezintegrációra ítélve, és függő helyzetbe sodorva a térséget.
Az elvesztett háború következményeként a tábornok emlékezete is
megkopott, és az általa kivívott sikerek a feledés homál yába merültek. A
vezérezredes életművének vizsgálatakor fokozottan szembesülünk azzal a
problémával, hogy a központi hatalmak első világháborúban nyújtott
erőfeszítései az értelmetlenség szinonimájává értékelődtek le, miközben a
győztes antant országokban a konfliktus eseményei a nemzeti öntudat
szerves részévé váltak. 985
A háború mentalitástörténetének eme sajátos axiómája mentén Arz
munkásságának értékelése is szükségszerűen torzul. Amikor 2010 -ben az
olasz fronton egy emlékkápolna felépítésére került sor, mind a hivatalos
megemlékezések,

mind

a

sajtó

részéről

pusztán

az

isonzói

csaták

borzalmait és veszteségeit taglalták, nem említve azt a tényt, hogy az
utolsó, tizenkettedik ütközet a központi hatalmak – így Magyarország –
győzelmével zárult. Természetesen mindezen megállapításoka t nem a
vérontás őrültségének igazolására tettük, pusztán fel szerettük volna hívni
a figyelmet , hogy a tábornokhoz köthető sikerek miképp relativizálódtak.
Az elvesztett háború, és méltatlan emlékezet ellenére Arz szerepe
mégis

egyedülállónak

tekinthető

a

Monarchia

utolsó

két

évének

történelmében. Vezérkari főnöki kinevezésétől számítva a birodalmi elit
tagja maradt egészen a dualista állam összeomlásáig, miközben a közös
pénzügy-, hadügy-, külügyminiszter, az osztrák és magyar miniszterelnök,
Őfelsége Katonai Kabinetjének vezetője, az osztrák és magyar honvédelmi
miniszter, valamint a flottafőparancsnok posztján – legalább egy esetben –
személ ycsere

történt. 986

A

vezérezredes

szinte

észrevétlen

módon

reorganizálta állama haderejét, amel y az ő szervezői munká ja révén egy
valódi, modern hadsereggé változott, és amel y alapjaiban újult meg 1914 985

Pl. Franciaországban a verduni kataklizma emlékezete a borzalmas veszteségek ellenére is pozitív: az
erődrendszerbe – vagyis a vérszivattyúba – vezető útvonalat Via Sacraként emlegetik a mai napig. NagyBritanniában a somme-i ütközet 90. évfordulójára dokumentumfilmet forgattak, melynek a The Somme –
From Defeat to Victory címet adták – a tökéletesen eredménytelen és eldöntetlen csatát részben
győzelemként interpretálva. Hasonlóan a caporettói áttörésről is jelent meg olyan monográfia, amely a
Győzelem, vagy vereség? címet viseli.
986
REGELE (1968): 115.
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hez képest. 987 Másfél éves vezérkari főnöki munkájának is köszönhető, hogy
a Monarchia hadserege a háború végéig kitartott, 988 és még akkor is
fol ytatta a harcot, amikor a dua lista állam de facto már nem létezett. Arz
legnagyobb sikerének tekinthető, és „ csak csodálni lehet, hogy ennek az
államnak az összeomlása egyidejűleg következett be a nagy, gazdag és
nemzetileg egységes Németországéval ”. 989

987

FELDL: 229. „Er war der Mann, der die Armee Österreich-Ungarns im Sinn der veränderten
militärischen Gegebenheiten, im Sinn des Kaisers reorganisierte.”
988
WIENER ZEITUNG, 1935. VII. 2. Nr. 180. „Ihm ist es zu danken, daß die eiserne Front der
österreichisch-ungarischen Wehrmacht, bis zum Zusammenbruch des Hinterlandes, nicht ins Wanken kam.”
989
ARMINIUS: 135. „Man kann es nur als Wunder bezeichnen, daß der Zusammenbruch dieses Staates
[OMM] erst gleichzeitig mit dem des großen, reichen und national einheitlichen Deutschland erfolgte.”
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