
Magyar győzelmek az első világháborúban 

 

Az első világháború mindenekelőtt az értelmetlen pusztítás és pusztulás szinonimájaként rögzült a 

magyar köztudatban. A végső vereségen túl ebben meghatározó szerepe volt a háború utáni 

eseményeknek: a Horthy-korszak bár elismerte és dokumentálta is a magyar helytállást, mégis a 

hiányzó nemzeti szuverenitás miatt nem a magyarság küzdelmének tartotta azt. Még rosszabb 

helyzet alakult ki 1945 után, amikor a marxista történetírás kizárólag a forradalmak szemszögéből 

foglalkozott a háborúval, és annnak története folyamán pusztán a „forradalmi helyzet” kialakulása 

iránt érdeklődött. Mindebből következően a magyar katonák teljesítményét teljesen negligálta, az 

„imperialista” háború hőseit pedig megtagadta, sőt üldözte. 

Annak ellenére, hogy a Magyar Királyság szuverenitása korlátozott volt az Osztrák–Magyar 

Monarchián belül, mégis beszélhetünk magyar győzelmekről – leginkább azokban az esetekben, 

amikor szinte kizárólag magyar nemzetiségű alakulatok sikeréről lehet beszámolni. Fontos rögzíteni 

azonban, hogy a k. u. k. haderő összes győzelmében jelentős szerept kaptak a magyar csapatok, 

önmagából abból a tényből kiindulva, hogy a haderő mintegy 40 %-át alkották. A kortársak által 

Nagy Háborúként aposztrofált konfliktus így nem döntetlenek és  vereségek sorozata volt, hanem 

jelentős győzelmek is születtek. 

A háború első fél éve a legintenzívebb küzdelmeket hozta el 1914-ben. Az Osztrák–Magyar 

Monarchia összesen nyolc offenzívát hajtott végre, ötöt az orosz, hármat a szerb fronton. Galíciában 

augusztus végén jelentős győzelmek születtek Kraśniknál és Komarównál, amely csatákban a k. u. 

k. haderő súlyos veszteségeket elszenvedve visszavonulásra kényszerítette az oroszokat. E 

küzdelmekből oroszlánrészt vállaltak a magyar alakulatok, mégis már ekkor is inkább a vereségek 

rögzültek a közvéleményben − elegendő, ha a hírhedt goródoki huszárrohamra gondolunk, amely 

összeomlott az orosz géppuskák tüzében (aug. 15.). 1914 legfontosabb győzelmét a limanowai csata 

jelentette, amely során a magyar huszár- és honvédalakulatok hősies helytállása mentette meg a 

helyzetet, és így sikerült megakadályozni a cári csapatok előretörését Szilézia felé. Limanowa vált 

elsődlegesen először a háború folyamán magyar győzelemmé. 

1915 volt a központi hatalmak legeredményesebb éve, amelyet a gorlicei áttörés, valamint az azt 

követően galíciai tavaszi és nyári hadjárat követett. A jelentős német segítség mellett a magyar 

egységek – különösen a kassai VI. hadtest – kitűnő teljesítményt nyújtottak, és nagy részük volt az 

Oroszországhoz tartozó lengyel területek elfoglalásában. Augusztus végén a hadjárat Breszt-

Litovszk elfoglalásával fejeződött be, és eddigre a részt vevő magyar alakulatok 650 km-t 

nyomultak előre. Ez a hadjárat a világháború leggyorsabb előretörése volt. 

1915-ben sikerült Szerbia megszállása is, ahol szintén találunk magyar alakulatokat a támadók 

soraiban. Ebben az évben kezdődtek meg az isonzói csaták is, ahol a legnagyobb eredmény a front 

megtartása volt. 

1916 elején Montenegró megszállása során a Lovćen-hegy elfoglalásában is jelentős szerepet 

játszottak a honvéd alakulatok. Az esztendő legnagyobb sikereit a dél-tiroli offenzívában Asiago 

elfoglalásával, majd a román hadba lépést követően az erdélyi hadszíntéren érték el a magyar 

csapatok. Ekkor részt vettek a nagyszebeni és brassói csatában, majd Bukarest elfoglalásában. 

1917 folyamán kezdetben a védekező harcokban jeleskedtek a magyar katonák, sikerrel hárítva el 

az ellenség támadását a 10. és 11. isonzói csatában, valamint a Kerenszkij-offenzívábana. Az év 

végén pedig a 12. isonzói csatában – a caporettói áttörés során – döntő győzelemmel fejeződött be 

az isonzói csaták sora; a front csak a több mint 100 km-re nyugatra fekvő Piavénál merevedett meg 

újra. Ebben az évben teljes egészében sikerült kiverni az ellenséget a Monarchia területéről. 

IV. Károly reformjai során 1918 januárjában előtérbe került az önálló nemzeti haderő felállításának 

ötlete, amelynek egyik legfontosabb alapját a harctéren aratott győzelmek képezték és alapozták 

meg. Júniusban a Piave mentén indított offenzíva ugyan kudarcot vallott, de a Montello hegyének 

elfoglalása ismét gyarapította a magyar csapatok hírnevét. 

A nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred számos magyar győzelemből vette ki részét, részt vettek az 

1915. évi galíciai hadjáratban, valamint az utolsó három isonzói csatában, valamint az 1918. évi 

piavei offenzívában is. 



A végső vereség ellenére elmondható, hogy a magyar csapatok helytállása példaértékű volt a háború 

folyamán, amelyet mind a szövetséges, mind az ellenség hadvezetései elismertek. 

  

 


