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ELŐSZÓ. 
Nem volt szándékomban azt kiadni, amit a háború-

ban minden nap jegyezve egy tökéletes, minden körü-
löttem lefolyó eseményt híven leíró naplóban megírtam. 
Nem tartottam eddig időszerűnek, mert mindenféle oly 
politikai eseményekről is van benne kimerítőn szó, melyek-
ben a háború utolsó két évében nekem is volt részem és 
amelyeket már több oldalról érintettek anélkül, hogy 
azokba teljes világosságot hozott volna a sok megjelent 
emlékirat. 

Ma sem érkezett el annak ideje, hogy mindenről 
kíméletlenül lerántsuk a leplet. És mégis itt van annak 
az ideje, hogy én tollat vegyek kezembe és ezen naplók-
ból hű tükörképét állítsam össze mindannak, amit a nagy 
háborúban láttam. Es e tükörkép mellé, amennyiben az 
nemcsak személyes benyomás, mindjárt az aktaszerű 
bizonyítékokat is mellékeljem. 

Oka annak igen egyszerű! Látom, a sok emlékiratot 
ós történelmi műveket olvasva, hogy egyikben sem hiány-
zik bizonyos nemzeti önző tendencia, mely más nemzetek 
rovására állítja be a történelmet és a késő utódokra nem 
teljesen részrehajlatlanul megírott „Történelmet" hagy 
örökbe. Az egyedüli teljesen pártatlan munka Hindenburgé. 
A. többi, amit eddig olvastam, mind bizonyos fokig elfogult 
mindaz iránt, ami magyar és levelenként leszedegetik a 
magyarnak dicsőséges babérkoszorúját, melyet a háború 



font. Részben azzal, hogy elhallgatják tetteit, részben, 
hogy sokkal kevésbé érdemes nemzeteket vagy nemzeti-
ségeket emelnek ki, mint kiválót, részben pedig egyenest 
lekicsinylik a magyarnak hősiességét, azt állítva, hogy 
azt propaganda emelte oly magasra. 

Eszem ágában sincs polémiát indítani. Nálam csak 
tények fognak beszélni, amelyeket bizonyítani is fogok, 
majd e tények maguk fogják megmutatni, hogy mi volt 
a magyar a háborúban, hogy ha baj volt valahol, akkor 
mindenki magyar csapatokat követelt ós a legveszélyesebb, 
legvéresebb helyekre, ha még volt, magyar csapatot vit-
tek és senki sem akarta ideadni a magyar csapatokat, 
ha mógúgy ki is voltak vérezve. E tények beszélnek és 
magukban tartalmazzák az egyes cáfolatokat, anélkül, 
hogy meg kellene neveznem azt, akinek szól. 

Egyetlen szándékom az, hogy a történelemben 
igazságtalanság meg ne örökíttessék és hős bajtársaimnak 
azon hely biztosíttassék, melyet annyi kiontott vérrel 
szereztek meg maguknak. 

Magyarországot égbekiáltó igazságtalansággal fel-
darabolták, csonka kis hazáján kívül a magyarnak nem 
maradt mása, mint a Thermopylák hőseinek dicsőséges 
becsülete. Mint volt hadvezérnek becsületbeli kötelességem 
ezt a kincsét, melyet szintén fel akarnak osztani, tehet-
ségem szerint megvédeni. 

Ezért most nyilvánosságra hozom a háborúban 
naponta nagy gonddal megírt naplóimnak összefoglalását. 
Beszéljenek a tények. 

A szerző. 



I. FEJEZET. 

MOZGÓSÍTÁS, FELVONULÁS, BETÖRÉS SZERBIÁBA. 

Kistapolcsányban ért a hír, hogy Ferenc Ferdinánd unoka-
öcsémet Sarajevoban több helyen rá leselkedő orgyilkosok meggyil-
kolták. Első gondolatom az volt, hogy ez politikai gj'ilkosság, amely-
nek következménye sajnos csak háború lesz. Minthogy azonban Szerbia 
semmi esetre sem rohant volna ilyen kalandba anélkül, hogy hatalmas 
háttámasza ne lenne, azonnal az volt érzésem, mint azt naplómban 
fel is jegyeztem, hogy egész Európa lángba kell hogy boruljon; 
mire valók voltak az orosz próbamozgósítások, melyek egy általános 
próbamozgósításban kulmináltak? Még mindig fülemben cseng Prik-
lonsky orosz konzulnak válasza, melyet előttem adott egy hölgy-
nek, aki azt kérdé egy ünnepély alkalmával: „Mikor lesz háború ?" 
„Asszonyom, még most nem, de nemsokára és akkor csak szegény 
Magyarországot sajnálom !" . . . TEzt elmondtam Ährenthal külügy-
miniszterünknek, ki fölényes mosollyal rossz viccnek minősítette a 
konzulnak e kijelentését. 

Híre járt annak, hogy Szerbia a mi ultimátumunkra engedni 
akart, de egy 2000 szavú orosz távirat vétele után visszautasította 
azt és így elkerülhetetlenné vált a fegyveres összetűzés. 

Felséges Urunk 1914 július 25-én kiadta Szerbia ellen a 
részleges mozgósításra szóló parancsot, mivel a szerb királyi kor-
mány a báró Giesl tábornok, osztrák-magyar követ által átadott 
ultimátumra el nem fogadható választ adott és mivel köztudomásúvá 
vált, hogy a szerb királyi kormány az osztrák-magyar ultimátumra 
adott válasz előtt a szerb haderőt már mozgósította. 

Azon reményben, hogy a monarchia külügyi képviseletének 
sikerülni fog a háborút lokalizálni és hogy az európai háború el-
kerülhető lesz, a monarchia fegyveres erejéből csak hét hadtestet 
(IV., VII., v m , IX., XIII., XV., XVI.) mozgósított Szerbia ellen. 

Ezen mozgósított erő hadrendi beosztását az 1. melléklet 
tünteti fel. E sematikus táblázat nagyban azt mondja, hogy a 
szerbek elleni hadjáratra szánt fegyveres erőt egy cseh, (három 
hadosztály), egy horvát, egy osztrák és három magyar hadtestet ki-
tevő csapatok alkották. 

József főherceg : A világháború. I. 1 



A monarchia mozgósított fegyveres erejének csapatai négy 
vasúti vonalon vonultak fel a balkáni hadszíntéren; a szállítmányok 
július 30-án kezdették meg a mozgást. 

Ezalatt kiderült, hogy a kitört háborút lokalizálni nem le-
hetett, Oroszország megüzente a háborút a monarchiának. 

Az uralkodó ezért 1914 július 31-én elrendelte az általános 
mozgósítást. 

Ezzel a helyzet gyökeresen megváltozott, mert most a monarchiára 
azon feladat háramlott, hogy teljes erejével vegye fel a harcot a 
fölényes orosz fegyveres erővel, azt addig lekösse, feltartóztassa, míg 
a szövetséges német haderő a nyugati harctéren a franciákra döntő 
csapást mér. 

A szerb harctér a monarchiára nézve mellékhadszíntérré vált, 
melyen csakis arra szorítkozhatott, hogy a szerbek betörését meg-
akadályozza. 

Mivel Oroszországnak európai hadtestein kívül (27) a tur-
kesztáni (2) és kaukázusi (2) hadtestek is rendelkezésre állottak, 
sőt Japán semleges magatartása folytán a szibériai (6) hadtestekkel 
is korlátlanul intézkedhetett, a hadseregfőparancsnokság a szerbek 
ellen csupán az 5. és 6. hadsereget hagyta meg a balkáni had-
színtéren, míg a monarchia összes fegyveres erejét sietve felvonul-
tatta a San—Dniester-folyók mögött, hogy ott az orosz hadszíntéren 
gyorsan és meglepően alkalmazza. Tehát a részleges mozgósítás fo-
lyamata alatt tért át a monarchia az általános mozgósításra, mely 
a részleges mozgósítást úgy erőviszonyok, mint hadászati feladatok 
tekintetében is lényegesen megváltoztatta. 

A 2. hadseregnek Szerbia ellen való felvonulását azonnal 
meg kellett állítani és a szállítmányokat visszafordítva az orosz 
hadszíntérre kellett irányítani, hogy a monarchia fegyveres ereje a 
hadműveletet az oroszok ellen mielőbb és meglepően megkezdhesse. 

A hadseregfőparancsnokság azt hitte, hogy az orosz fegyveres 
erőt mozgósítása és felvonulása közben egy erőteljes támadó lökéssel 
megzavarhatja, részleges sikereket érhet el s így az időnyerésért foly-
tatandó küzdelemben nagy előnyt szerezhet. 

A hadseregíőparancsnokság nagy súlyt helyezett arra, hogy a 
2. hadsereg is gyorsan beérkezzen az orosz hadszíntérre. 

Ezt azért emelem ki, mert a szerb hadszíntéren bekövetkezett 
kudarc a megváltozott helyzetből eredő rendelkezéseknek volt nagy 
részben a következménye. 

A vasútügy főnöke ugyanis nem akart felelősséget vállalni azért, 
hogy a Szerbia ellen felvonulásban levő 2. hadsereg szállítmányait meg-
állítsa, megfordítsa és az orosz hadszíntérre átterelje. Ily azonnali 
beavatkozás a megindított felvonulási tömegmozgásban beláthatatlan 
következményekkel járó zűrzavart és fejetlenséget idézhetett volna elő. 

Ennélfogva ahhoz ragaszkodott, hogy a 2. hadsereg vonuljon 
fel tervszerűen Szerbia ellen és csak ennek befejezte után fogják 



átszállítani az orosz hadszíntérre. Ennek súrlódások nélkül való 
végrehajtása időveszteséggel jár, amire a hadseregfoparancsnokságnak 
számítania kellett, bár a kezdet sikereit épen azért kereste, hogy a 
H>ég gyülekezésben levő orosz tömegeket egy csapással megzavarja 
és a hadiszerencsét így javunkra billentse. 

A hadseregfőparancsnokság kénytelen volt a vasútügyi főnök 
érvelését elfogadni. 

Elhatározták tehát, hogy a 2. hadsereg a szerb hadszíntéren 
felvonul ugyan, de onnan anélkül, hogy alkalmaztatna, tüstént át-
szállítják az orosz hadszíntérre. 

Másként gondolkozott azonban a Balkán-haderő parancsnokló 
tábornoka. 

Az általános mozgósítással megváltoztatott helyzet folytán az 
5. és 6. hadsereggel kellett a monarchia határát a szerbekkel szem-
ben biztosítania. 

Ez az er® elegendő volt ahhoz, hogy Szerbiát lekösse, de 
ahhoz, hogy letörje, gyenge volt. 

Ismeretes volt, hogy a szerb hadszíntéren ideiglenesen felvo-
nult 2. hadseregre nem számíthat, mert ez az oroszok elleni had-
műveletre volt szánva. A hadszíntér nehéz földrajzi viszonyait, a 
kölcsönös erőviszonyokat (kb. 190.000 főt kitevő fegyveres ereje a 
szerb-montenegrói hadsereg kb. 330.000 szívós és harcedzett har-
cosával állíttatik szembe) nem lett volna szabad lekicsinyleni. Azt 
hitte, hogy a rendelkezésére nem bocsátott 2. hadseregnek jelenléte 
a Száva—Duna túlsó partján elég lesz arra, hogy a szerbeket lekösse 
és megfélemlítse és hogy így az erőkülönbség kiegyenlítődik. Ezért 
azon elhatározásra jutott, hogy feladatát támadólag fogja megoldani. 

A szerbeket a 2. hadseregnek a szerb hadszíntéren léte alatt 
mindenáron el akarta intézni. 

így megindította a Drináról támadó hadműveletét, míg sűrű 
alkudozásszerü tárgyalásokat folytatott a hadseregloparancsnoksággal, 
hogy a 2. hadsereg alkalmaztatására az engedélyt megkapja. 

A támadást egy még fel nem készült hadsereggel megkezdte, 
számítva arra, hogy kudarc esetén a hadseregfőparancsnokság mégis 
csak rendelkezésére bocsátja a 2. hadsereget. 

így történt az, hogy midőn a 2. hadseregnek Galíciába való 
átszállítására a részletes intézkedéseket már kiadták, a hadsereg 
kötelékébe tartozó IV. hadtestet, közte hadosztályomat is (31.) mégis 
átküldték a Száván, hogy a megvert 5. hadseregen segítsen. 

Eme harcokban rendkívül nehéz viszonyok között ment át 
vitéz hadosztályom a tűzkeresztségen. 

A közvélemény általában a hadvezetőséget okolja azért, hogy 
a világháború a Drina-vonalon bekövetkezett kudarccal kezdődött. 

Hogy a hadvezetőség nem tette meg eleve a legcélszerűbb 
rendelkezéseket, hogy a kiadott rendelkezéseket foltozni kellett, 
annak részben a diplomácia volt az oka. 



1914. évi július 23-án. midőn Szerbiának az ultimátumot 
átnyújtották, július 25-én, midőn a részleges mozgósítást elrendelték 
és július 28-án, midőn megüzenték Szerbiának a háborút és midőn 
a békében előkészített „reiner Kriegsfall B." előírás szerint a Drina-, 
Száva-, Duna-folyók felé robogtak a felvonuló vonatok, bár Orosz-
ország már július 30-án elrendelte az általános mozgósítást, mely 
azonban próbamozgósítás cím alatt már régen folyt, külügyi kép-
viseletünk még mindig nem volt tisztában azzal, hogy mi lesz? 
balkán-háború, vagy balkán-orosz háború? Pedig a hadvezetőség-
nek elsősorban és idejében ezt tudnia kellett volna, mert más ren-
delkezéseket kíván egy balkán-, mást egy balkán-orosz háború! 

Csak miután e sorsdöntő nehéz időben a részleges mozgó-
sításban tíz nap eltelt, rendeltetett el nálunk az általános mozgó-
sítás. Ennek az volt a következménye, hogy a „Kriegsfall Ii." 
esetére az orosz hadszíntérre szánt 2. hadsereg előbb a Száva—Duna-
vonalra került, hol jóidéig tétlenségre kárhoztatva, csendes szemlé-
lője volt, hogy hogyan verték meg a szerbek az osztrák-magyar 
5. hadsereget, majd később, midőn a Balkánhadszíntéren hiábavaló 
veszteségek elszenvedése után átment az orosz hadszíntérre, oda 
annyira megkésve érkezett meg, hogy csapatait úgyszólván a vago-
nokból felaprózva dobálták be a dúló harcokba. 

A részleges mozgósításról az általános mozgósításra való 
átmenet — mely békében egyáltalában nem volt előkészítve — idézte 
elő a sok kapkodást és a hadvezérek között, nevezetesen a hadsereg-
főparancsnokság, a Balkán-haderő főparancsnoksága, a 2. hadsereg 
parancsnoka, az 5. hadsereg parancsnoka és a IV. hadtest parancs-
noka között felmerült sürü levelezést, sok javaslatot, melyekben 
kiki a másikat iparkodott ügye igazságáról meggyőzni. 

Szerbiának fegyveres ereje 1914. évben a következő volt: 
a) 6 első vonalbeli hadosztály (I. Duna-, I. Drina-, I. Morava-, 

I. Timok-, I. Sumadia- és egy kombinált hadosztály); 
b) 5 második vonalbeli (tart.) hadosztály (II. Duna-, II. Drina-, 

II. Morava-, II. Timok-, II. Sumadia-hadosztály); 
c) egy lovashadosztály; 
d) 5 harmadik vonalbeli (népfelkelő) hadosztály. 
E fegyveres erő összesen 330.000 puskát, 8500 lovast, 528 

tábori ágyút, 60 tarackot és 6 mozsárt tett ki. A hadosztályok 3 
hadseregbe voltak beosztva. 

Az 1. és 2. vonalbeli hadosztályok értékelés, szervezés, 
kiképzés és felszerelés tekintetében egyformák voltak, a csapatok 
az 1912—13. évi győzedelmes háborúban tapasztalt és harcedzett 
harcosokból állottak. A 3. vonalbeli hadosztályok a hadmüködő 
hadsereg tartalékát képezték. 

Montenegró fegyveres ereje 4 hadosztályt tett ki, mely 11 
dandárba volt tagozva. Létszáma 40.000 puskára volt becsülhető. 



A monarchia ezzel szembeállította a következő haderőt: 
6. hadsereg (94 — 5 7z — 53), 
sarajevoi XV. hadtest1 (1. és 48. hadosztály); 
raguzai XYI. hadtest1 (18. és 47. hadosztály); 
40. honvédhadosztály; 
109. népi'ölkelődandár; 
várőrségek (Sarajevo, Mostar, Trebinje, Bilek, Kalinovik, 

Gorazda, Stolac, Cattaro); 
összesen 100.000 puska, 128 hegyi ágyú. 
5. hadsereg (79V. — 15V2 — 39); 
zágrábi XIII. hadtest (36., V?!. hadosztály, 11. hegyi 

dandár és 42. honvédhadosztály; 
prágai VIII. hadtest (9. és 21. Landwehr-hadosztály és 1 kom-

binált dandár); 
104. népfölkelődandár ; 
XIII. menetdandár; 
11. és 12. honvédmenetezred; 
Pétervárad védőrsége; 
36. népfölkelődandár; 
13. és 15. honvédmenetezred; 
107. népfölkelődandár;2 

90.000 puska, 120 tábori ágyú, 40 hegyi ágyú, 40 nehéz 
(ostrom) löveg; 

összesen 190.000 puska és 328 ágyú. 
A kölcsönös erőviszonyokat egybevetve, a szerbek és monte-

negróiak erőtöbblete tehát 180.000 puska volt. 
A két fél erőviszonya azonban csak egy bizonyos idő eltel-

tével alakult így ki, mert akkor, midőn az ellenségeskedés meg-
kezdődött, a monarchia hadvezetősége még mindig azt remélte, 
hogy a diplomáciának sikerülni fog a háborút a Balkánon lokalizálni. 
Midőn tehát a részleges mozgósítást Szerbia ellen elrendelték, akkor 
a „tisztán Balkán-háború" esetére tett békeelőkészületeket haj-
tották végre. 

Ebben az esetben a hadmüveleteket a hadseregfőparancsnok-
ságnak kellett vezetni Péterváradról. 

Potiorek táborszernagy, — ki mint Bosznia-Hercegovina 
katonai kormányzója, már békében a 6. hadsereget vezényelte, — 
volt hivatva az 5. hadsereg vezetését is átvenni. 

A két hadsereg a Drina-folyó mögött vonul fel. 

1 Már békében Boszniában, Hercegovinában és Dalmáciában állo-
másozott. 

2 Ez a dandár a részleges mozgósításkor a 2. hadsereg kötelékébe 
tartozott, később, midőn a '2. hadsereget (az általános mozgósításkor) az orosz 
hadszíntérre átszállították, a 107. népfölkelődandár a szerb hadszíntéren 
maradt és az 5. hadseregbe nyert beosztást. 



A Száva—Duna-folyó szakaszán Szerémség'ben és Bánátban a 
2. hadsereg (135—433/4—56) csoportosult, melynek összeállítását 
következőképen tervezték: 

budapesti IV. hadtest (31. és 32. hadosztály); 
leitmeritzi IX. hadtest (29. hadosztály); 
23. honvédhadosztály; 
V2 7. hadosztály; 
10. lovashadosztály; 
IY. és IX. menetdandár; 
3. és 4. honvéd menetezred; 
temesvári VII. hadtest. (17. és 34. hadosztály); 
1. lovashadosztály; 
11. honvédlovashadosztály; 
107. népfölkelődandár; 
VII. menetdandár. 
A 2. hadsereg 186.000 puska, 386 tábori ágyú, 88 nehéz (vár) 

ágyú és 66 lovasszázad erejű volt. 
Midőn a „tisztán Balkán-háború" „Kriegsfall Ii."-re bővült és 

1914 július 31-én az általános mozgósítást rendelték el, a hadsereg-
főparancsnokság a főhadszíntérre Przemyálbe költözött, a mellék-
hadszíntéren felvonuló 2. hadsereg fölötti rendelkezési jogot magának 
tartva fenn, intézkedett, hogy ez folytassa ugyan a Száva—Duna-
vonalra már megkezdett felvonulását, de a szerb—montenegrói had-
müveletekben nem vesz részt és amint a vasútak teljesítőképessége 
megengedi, azt tüstént átszállítják Galíciába. 

A helyzet tehát úgy alakult ki, hogy a Balkánon működő had-
erő fölötti főparancsnokságot Potiorek táborszernagyra ruházták, az 
5. és 6. hadsereg is vezénylete alatt maradt azon feladattal, hogy a 
szerb—montenegrói erőknek a monarchia területére való betörését 
akadályozza meg. 

A Balkánon működő haderőfőparancsnokság (Potiorek tábor-
szernagy) a Przemysl várában székelő hadseregfőparancsnokságnak 
maradt alárendelve, mely csupán a feladat mikénti megoldását bízta 
rá, de megtiltotta, hogy a 2. hadsereghez nyúljon. 

Ebből sok baj keletkezett! 
Bosznia-Hercegovina határán Szerbia—Montenegró ellen (Drina-

folyó mögött) felvonult tehát az 5. és 6. hadsereg, ezzel egyidejűleg 
Szerémségben és Bánátban Magyarország déli határán (Száva—Duna 
mögött) a 2. hadsereg gyülekezett, mely a szerbek és montenegróiak 
ellen meginduló hadműveleteket a Száva—Duna mögül csak nézte, 
mert nem oda volt szánva, ahol felvonult. 

Az idáig mondottakból kitűnnek a következők : 
a) arra, hogy Potiorek táborszernagy hadereje (az 5. és 6. had-

sereg) az ellenséget leverje, gyenge volt; 
i ) előrelátható volt, hogy a hadseregfőparancsnokság azon 

parancsát, hogy a 2. hadsereget a szerbek elleni hadműveletekbe 



bevonni tilos, nem lehetett megtartani, mert lehetetlen, hogy a 2. 
hadsereg ne támogassa az 5. hadsereget, ha annak rosszul megy 
a dolga; 

c) azáltal, hogy a 2. hadsereg a Száva—Duna mögül Potiorek 
táborszernagy támadó hadmüveletét csak nézte és abban nem vett 
részt teljes erejével, elszalasztotta az alkalmat, hogy Potiorek tábor-
szernagy két hadseregével összhangban működve a szerbeket 
összezúzza; 

d) hogy a 2. hadsereg (3 felvonult hadtest) jelenléte által 
adódott kedvező helyzet a szerbekkel szemben 10 napig kihasz-
nálatlan maradt; 

e) hogy a 2. hadsereg jelenléte a délen lefolyt hadmüvele-
teknél mitsem használt, az északon lefolyt hadműveletről pedig 
elkésett; 

f ) hogy a kialakult helyzetből kifolyólag a hadseregfőparancs-
nokság, a Balkánhaderő-főparancsnokság, a 2. hadseregparancsnok-
ság, az 5. hadseregparancsnokság és a IV. hadtestparancsnokság 
között sok súrlódás keletkezett, melyek miatt csakis a csapat 
szenvedett. 

A kölcsönös felvonulási helyzetet 1914 augusztus 11-én a 2. 
melléklet tünteti fel. 

Az első haditény az volt, hogy Tersztyánszky lovassági tá-
bornok hadtestparancsnok a Budapesten átutazó Putnik vajda szerb 
főparancsnokot elfogatta. Ferenc József császár és király ezen 
„lovagiatlan" eljárást a legerélyesebben kikérte magának és a vajda 
azonnali szabadonbocsátását elrendelve, annak továbbutazását 
megengedte. 

Budapest fel volt lobogózva, óriás embertömegek tolongtak 
az utcákon és lelkesen éltették a királyt és hazát. Esténként lelkes 
tüntetés volt ablakaim alatt, mert tudták, hogy én az elsőkkel 
megyek a harctérre. 

Július 30-án lélekemelő ünnepen vettem részt; a 32-esek 
eskütételén, melyen lelkes beszédben üdvözöltem a velem harcba 
induló magyar testvéreimet. 

„Mit fog Bécs ahhofc mondani, hogy magyarul merészeltem 
„beszélni a kivonult csapathoz? Ha békében lett volna, úgy kite-
kérték volna a nyakamat." 

Ezt írtam naplómba: „31-én Oroszország elrendelte az álta-
l á n o s mozgósítást! Itt vagyunk a végtelen háború, a világháború 
„küszöbén, hisz' Francia- és Angolország bizton szintén azonnal 
„ellenünk fog fordulni, amint Németország az orosz ellen mozgósít. 
„Es Olaszország? Nagy kérdőjel! Velünk nem hiszem, hogy menne, 
„hiszen Triest, Trient, Görz az, amire fáj a foga, mind a mienk! 



„Ha beleavatkozik a háborúba, attól tartok, hogy szövetségesét 
„fogja hátba támadni. Legjobb esetben talán semleges marad." 

„VIII. 1-én elbúcsúztam családomtól és feleségemmel a keleti-
„ pályaudvarra siettem nyitott automobilon, az utcákon a nyüzsgő 
„sokaság által mindenütt lelkesen megéljenezve. A vasúton sok 
„ismerős, különösen magasrangú tisztek gyűltek össze, hogy tőlem 
„búcsút vegyenek. Szótlanul megöleltem feleségemet, mert beszélni 
„képtelenek voltunk és a 32-ik gyalogezred 3-ik zászlóalja vonatán 
„lassan, nagy ráncigálás után megindulunk. Az asszonyok mind 
„zokogtak, csak az én szeretett nőm erős és mosolyogni próbál.. 
„Isten veled jó angyalom!" 

„Már messze távolodunk, s ő ott áll s nem sír, csak szomorú 
„mosolyával néz utánam. Látlak-e még ez életben?" 

„Minden állomáson zene, nagy éljenzés, az ablakokon virá-
„gokat, tölgyfalevél-koszorúkat s élelmiszereket dobál be a nép és 
„szeretetével elhalmoz. A nagyobb állomásokon lelkes beszédek 
„hangzanak el. A nők sírnak, — egy öreg feketébe öltözött hölgy 
„zokogva csárdást táncol, — a férfiak éljeneznek s az induló 
„vonat után szaladnak egy kézszorításért, mások levelezőlapokat 
„nyújtanak be, aláírást kérve. Egész útunk egy még soha nem 
„látott diadalmenet. Vonatom megrakva nemzetiszínű lobogókkal 
„s virágokkal, viszi az éneklő 32-eseket. Bár így lenne vissza-
tér tünkkor i s !" 1 

Hadosztályom összeállítását, mellyel hadbavonultam, a 3. 
melléklet tünteti fel. 

„Kétségbeejtő lassúsággal haladt vonatunk. Utazásunk, az 
„éjjelt kivéve, mindenütt fényes diadalút volt. 2-án délben értünk 
„Újvidékre, hol rozoga vasúti kocsinkat virágokkal díszíti fel a 
„katonaságot megható lelkesedéssel ünneplő nép." 

„Ópázuán megállott vonatunk s itt vettem az értesítést, hogy 
„az ellenség mindenütt csak figyeli a Száva partját; továbbá, hogy 
„egész Európa remegve várja lángbaborulását. A világháború elkerül-
„hetetlennek látszik." 

„Az állomás üres és szürkül az est. Kiadom első hadiintézkedé-
„semet az elszállásolásra és odamenetre vonatkozóan. En a Szávához 
„lehetőleg közel akarok letelepedni, mert a 32-ik gyalogezred 3-ik és. 

1 Az idézőjelek közötti részek naplómból vannak kiírva. 



„a 69-ik gyalogezred 4-ik zászlóalja már oda lett irányítva; előbbi 
„Klenakra, a másik Kupinorora. Azt hiszem, jó lesz a többi csapa-
sokkal közelükben lenni, mert nagyon elhagyatottan volnának ezek 
„több mint 40 km.-rel előretolva. A hadtestparancsnokság javasla-
ntomat elfogadta." 

„Innét lóháton, holdvilágos éjben, susogó kukoricatengerben egy 
„széles úton az én derék 8-as huszárjaimtól környezve, ügetve foly-
t a t t u k útunkat. Furcsa, leírhatatlan érzésem volt, mint mikor először 
„lovagoltam be a nagy Szaharába. Valami borzongós érzés. Lovaink 
„minden árnyéktól horkolva húzódtak, azok is valami különöset sej-
„tettek." • 

„Az első harctéri éjjelt Golubincin töltöttem törzsemmel és 
„másnap mindjárt a szávamenti elhelyezkedésünket kezdtem meg-
szemlélni. Automobilon Kupinovora mentem, ahol a 69. ezrednek 
„negyedik zászlóalja van folyamőrségen. Békésen fürödve találtam 
„embereimet egy holt Száva-ágban. A túlsó parton nem tudtam semmi-
„nemü életet megállapítani, kivévén az Obreckabaraból ezrével ja j -
g a t v a repülő viziszárnyasokat. Hatalmas akadály a Száva! It t nem 
„oly könnyű meglepetést csinálni. Később mindkétoldali kis lövöl-
„dözés támadt sebesülés nélkül. Progarnál is cs-atártűz volt, hol 3 
„sebesültünk lett. Itt egy csónakból 3 szerb katonát lőttek ki 
„enyéim." 

A további felvonulási napokon törzshadiszállásom Pecincin volt, 
ahol majdnem állandó távoli ágyúdörgés hallatszott. En pedig na-
ponta csapataimat látogattam, a lázas előkészületeket ellenőriztem-

Iszkovvski őrnagy vezérkari főnököm, akit csak éppen mozgó-
sításkor osztottak be énhozzám, a korcsma egy szobáját rendezte be 
ideiglenes hadosztályirodának. Ott állandó nagy sürgés-forgás volt. 

„Tersztyánszky hadtestparancsnok rendeletére augusztus 4-én 
„a 10. tábori ágyúsezred egy ütege Klenákon állásba menve, a 
„sabaci pénzügyőri ház előtt lehorgonyzott hadianyagot tartalmazó 
„uszályhajókat tűz alá vette; ezen nem nagyon hősies vállalatnál 
„külön elrendeltem, hogy vigyázni kell, hogy a várost lövés ne érje. 
„. . . Az első lövésnél Sabacon siránkozva jajdult fel a lélekharang. 
„Oly sokatmondóan jajgatott, mintha előre is siratná az emberiség 
„sorsát; siratná a sok pusztulandó országot és sajogva jósolná a sok 
„rombolást és szörnyűséget. A hajók lassan megfeneklettek, illetőleg 
„elsülyedtek." 



Mind népesebbek lettek a falvak az érkező katonaságtól. 
Esténként a millió és millió béka csúnya lármája tölté el a posvány-
szagú, fülledt levegőt tikkadt egyhangúságával. 

„Napról napra jobban látom, hogy milyen hihetetlenül hiá-
nyosan vagyunk fölszerelve ; a legszükségesebbek hiányzanak^ alig 
„van tüzérségünk, nincs távíró-, azaz telefondrótunk s minden, ami 
„kellene, nincs, vagy legalább nagyon hiányos." 

Hadosztályomnak igen széles folyamszakasz biztosítása utalta-
tott ki : Obrenovactól Jarakig. 

De nemcsak a folyam biztosítását kívánta a hadtestparancs-
nokság tőlünk, hanem az összes meglevő útak kijavítását és újak 
létesítését, ami a lehetetlenségig menő követelmény. Annál is inkább, 
minthogy az igen kevés műútat kivéve, az összes útak agyagosak 
és esőben a mi nehéz kocsijaink úgy el fogják rontani, hogy egy-
általán járhatatlanok lesznek. 

„Ezenkívül az összes távíróvonalakat nekem kell építenem; 
„nem tudom, hogyan képzelik ezt odafönn, mikor még drótom sincs. 
„A póznákat és számtalan tutajozó gerendaanyagot is nekem kell 
„előállítanom; ehhez az erdőben fákat kell vágatnom és mindezek 
„fölött naponta több órán keresztül csapatkiképzést is kell végezni, 
„többszöri lőgyakorlatokat és határvédelmet! Ez kissé túlságosan 
„nagy programm néhány rövid napra." 

..Augusztus 7-én, alapos megfontolás után, a hadtestparancs-
„noksághoz mentem Ujpázuába és az alábbi ajánlatot tettem: 1 

„Egész hadosztályommal Platicevo, Nikinci, Klenák, Grabovci, 
„Vitojevcire előnyomulok e Jió 9-én, hogy 10-én átkeljek a Száván, 
„Sabacot elfoglaljam, magamat a Priőinovic, Jevremovac és Sabac 
„közötti magaslatokon elsáncoljam, ott védőállásba megyek azért, 
„hogy a hadseregnek átkelését akár Sabac-, Skela- vagy Obreno-
„vacnál, vagy megvédjem, vagy az ellenséget oldalában fenyegetve, 
„azt elősegítsem. — Okok: az ellenség, az én részemre kiutalt szaka-
szon -C-2 78 — Hrtkovci vonalában lázasan dolgozik erődítésein, sán-
cokon. Sabacnál ugyanezt teszi, Podgoricánál ( A 206) is, kétségkívül 
„meg van ez állapítva. Ebből kiviláglik, hogy minél tovább halasztjuk, 
„annál nehezebb és veszteségteljesebb lesz az átkelés a Száván. 
„Ennélfogva bármi legyen a hadseregparancsnokság terve, ez csak 

1 Ez azért tör ténhetet t meg, mert nem értesítettek arról, hogy a Száva 
balpart ján kell maradnunk, én azt hittem, hogy támadó fe ladatunk lesz. 

2 Magassági pont. 



„előnyösen befolyásolhatja annak végrehajtását." — Tersztyánszky 
..lovassági tábornok indokolásomat félbeszakítva, dühösen szikrázó 
„szemekkel rámiormed: ,Ich bitte mir aus, daß ein Divisionär mir 
„durchgeht1. Vezérkari főnöke Dáni Béla ezredes okosabb, és közli 
„velem, hogy a IV. hadtestnek esetleges elszállításáról van szó az 
„oroszok ellen, ez azonban még nincs eldöntve, kívánatos, hogy a 
„Száva balbartján maradjunk, bár Sabacról is vissza lehetne jönni, 
„azt más csapatoknak átadva. Dáni érti és nagyon méltányolja 
„gondolatmenetemet, de parancsnoka dühéből arra következtet, hogy 
„jobb pár napig erről nem beszélni." 

„Meggyőződtem saját szemrevételezésem alapján, hogy a 
„szerbek tényleg nagy sietséggel dolgoznak, a Száva mentén és 
„mindenütt sáncolómunkák folynak. Különösen előrehaladottak a 
„ Klenovacka-Adan, amiből azt látom, hogy ott várják átkelésemet. 
„Ezt jó volt tudni, legalább erre a pontra kimondhattam, hogy itt 
nem kelek át. Ott majd tüntetnem kell és másutt fogok átkelni." 

Le Beau tábornokkal és Félix tábornok tüzérdandárparancs-
nokkal augusztus 7-én e szigettel szemben szemlélődve, igen erős 
gyalogsági tüzet kaptunk, meg kell hagynom, hogy ellenfeleink jól 
céloztak, mert ugyan közel porzott a sok golyó; ez volt tűz-
keresztségem. 

Európa pedig ezalatt lángbaborult és én naplómba az alábbi 
szavakat írtam: 

„Vájjon, hogy fog Európa térképe 1920-ban kinézni? Hány 
„esztendeig fog e háború tartani? És hány millió ártatlan ember 
„fog e gazság miatt sírba szállani, vagy nyomorba jutni? . . . 
„Eduard, ki körülfontad háborús fonalakkal a központi hatalmakat, 
„hová vitted Európát? . . . és Miklós te, az óriás birodalomnak 
„korlátlan hatalmú cárja, koldusboton fogsz-e menekülni trónodról, 
„melyet, ha van igazság e világon, milliók véres szívének átka fel 
„fog borítani ? !" , 

„Peöincire érve, igen kellemetlen meglepetés várt rám. A had-
„testparancsnokság elrendeli, hogy indítsak rögtön vizsgálatot, 
„mert az a szolgálati ügyet illető írás, amelyről Dáni ezredessel 
„ma beszéltem, egy szerbnél találtatott meg. Tüstént tegyek jelen-
t é s t , hogy ellopták-e tőlem ? Azoimal felelek, hogy a kérdéses 
„iratot Pázuában az utcán Dáni ezredesnek adtam át, lehet, hogy 
„sietségünkben a többi irat közül kiesett, vagy a zseb mellé dugatott; 



„semmi esetre sem lopták el tőlem, mert átadtam! Csak órákkal 
„később tudtam meg, hogy már felakasztásra ítélték volt el a, 
„legényt és az én sürgönyöm utolsó percben még épen jókor jött 
„meg, hogy az ártatlan fiúnak, aki az utcán szedte föl a papírlapot, 
„életét megmentse." 

„Még egy nagy bosszúságom volt, midőn a legénység étkezését 
„megnéztem, láttam, hogy a kenyér penészes, nincs kisütve és a 
„hús büdös, mind a kettő ehetetlen. Rendet csináltam." 

„Csapataim jókedvűek és lelkesen végzik szolgálatukat. Mindig 
„élénkebb csatározások folynak a két part között." 

9-ére virradó éjjel a szerbek a Drenovacka-Adan levő tábori 
őrsömet megtámadták és visszaszorították. Egy századdal támadását 
rendeltem el a sziget visszafoglalására. Hamarost sikeresen végre is 
lett hajtva. 

„Sajnos, igen sok fényjelzést adnak le a hátunk mögött levő 
„magaslatokról és templomtornyokról, melyeket a szerb partról mint 
„megértetteket megismételnek. Majd mire elhatározzuk az át-
kelést , a szerbek egész pontosan mindent tudni fognak rólunk." 

A hadseregfőparancsnokság Potiorek Oszkár táborszernagyot 
augusztus 6-án kelt 273/Op. számú táviratával a Balkánon levő 
összes haderők főparancsnokságával bízta meg. E távirat következő-
képen szólt: 

„A Monarchiának és Németországnak hadbaszállása Oroszország 
és Franciaország ellen szükségessé teszi a 2. hadseregnek az észak-
keleti hadszíntérre való átszállítását. 

A Balkán hadszíntéren a 6. hadseregparancsnokság (Potiorek 
táborszernagy) parancsnoksága alatt maradnak: 

a 6. hadsereg (a 40. honvédhadosztállyal), 
az 5. hadsereg (kötelékébe lépnek a V-j7. hadosztály, a 6. vár-

tüzérezred I. és III. zászlóalja, Pétervárad védőrsége, a dunai 
flottilla — 6 monitor, 4 járőrhajó — a Bocche di Cattaroban levő 
flottarész, Bánságban a 107. népfölkelődandár. 

A Balkán-erők feladata, hogy az ellenségnek a monarchia 
területére, főkép Bécs, vagy Budapest felé irányuló betörését meg-
akadályozza. 

A Balkán-erő főparancsnokság belátására bízatik, hogy az 
5. hadsereg, amint a hadműveletekre való készültségét eléri, a, 
Drinán át előretörjön-e, vagy pedig a Drinától nyugatra olyképen 
alkalmaztassák, hogy a betört ellenséget oldalba megrohanhassa. 

A 2. hadseregnek az északkeleti hadszíntérre való elszállítása 
kb. augusztus 18-án fogja kezdetét venni. 



A 2. hadseregnek a Száva—Duna-vonalon való átkelése nincsen 
tervezve." 

Potiorek t á b o r s z e r n a g y a Péterváradon székelő 2. hadsereg-
parancsnokságot megkereste, hogy a Balkán-hadsereg hadműveleteinek 
támogatására mit tehet addig, míg az orosz hadszíntérre el nem 
szállíttatik ? 

A válasz az volt, hogy a 2. hadsereg Belgrádot lövetni fogja, 
egyidejűleg a Szávára és Dunára előnyomul, hogy az ellenségben 
azt a hitet keltse, hogy a Száván és Dunán átkel; de szerb terü-
letre csakis ideiglenesen és átmenetileg csak gyengébb erőket fog 
áthajóztatni. 

Erre Potiorek táborszernagy haditerve következőképen alakult ki: 
A montenegróiaknak Hercegovina és Dalmáciába való betöré-

sét a trebinjei, bileki várőrségek és a 3. s 14. hegyidandár 
tartóztassa fel. 

Az 5. és 6. hadsereg a szerbeket megtámadja. 
E célból az 5. hadsereg augusztus 12-én a Drinán átkel és 

Yaljevóra előnyomul. 
A 6. hadsereg a Drinán Visegrád—Uvac-szakaszban cso-

portosul, hogy a döntőtámadást a szerb-montenegrói haderő olda-
lában Uzice irányában délről megkezdhesse. 

Potiorek táborszernagy szándékát megtáviratozta Przemyálbe 
és kérte annak elrendelését, hogy a 2. hadsereg tüntessen és a 7. 
hadosztályt bocsássa az 5. hadsereg rendelkezésére. 

A hadseregfőparancsnokság azt válaszolta, hogy a 2. hadsereg 
tüntetésszerű működését megengedi, de a 7. hadosztálynak a Száván 
való áthajózását megtiltja és hangsúlyozza, hogy a 2. hadseregnek 
a Duna—Száva-folyókon való átkelése kizártnak tekintendő. 

Augusztus 7-én a montenegróiak a Sandzakból Hercegovi-
nába betörtek, a határbiztosító csapatokat visszaszorítva, Avtovac— 
Trebinje—Bilek előtt megjelentek. 

Az 5. hadsereg parancsnoka jelentette, hogy előreláthatólag 
augusztus 12-én a Drina átkelés megkezdhető. 

Mivel a 2. hadseregnek elszállítása augusztus 18-án volt kitűzve, 
Potiorek táborszernagy még jelenlétét ki akarta használni arra, 
hogy a Duna—Száva mentén a szerb hadsereg egy részét lekösse 
és hogy ezáltal tehermentesítőleg hathasson a Drina-vonalról meg-
induló támadásra. 

Augusztus 8-án Potiorek táborszernagy elhatározta, hogy az 5. 
hadsereg augusztus 12-én megkezdi a támadó előnyomulást Valjevóra. 
Ezzel egyidejűleg a 6. hadsereg a XV. hadtesttel (augusztus 18.) Vise-
grád felé, a X VT. hadtesttel (augusztus 14.) Uvac felé csoportosul, hogy 
onnan, amint az 5. hadtest Valjevót eléri, az általános támadást a 
szerbek oldalába megindíthassa Uzice felé. 

A még szállításban levő 40. honvédhadosztály a 6. hadsere-
get fogja követni, mint tartalék. 



A 2. hadsereg parancsnokának az 5. hadsereg elszigetelten 
történendő előretörése miatt aggályai voltak; attól tartott, hogy 
szemeláttára vereség érheti és nem nyújthat neki segítséget, mert 
a hadseregfőparancsnokság rendelkezése szerint a Száva—Duna 
folyókon tilos volt átkelnie. 

Ezért augusztus 9-én arra kérte a hadseregfőparancsnokságot, 
engedné meg, hogy hatásosabb támogatást nyújthasson az 5. had-
seregnek. 

Augusztus 10-én a hadseregfőparancsnokság akként döntött, 
hogy a hadmüveletekben a 2. hadsereg közremüködhetik Szerb-
Mitrovica és Sabac megszállásával. 

A 2. hadsereg parancsnoka sietve tudatta ezek után Potiorek 
táborszernaggyal, hogy augusztus 11-én a Száva—Duna-front bom-
bázását megkezdi és tüntetés céljából augusztus 12-re virradó 
éjjelen Mitrovica és Kupinovo közötti szakaszban a déli part meg-
szállására gyengébb erőket át fog hajóztatni a Száván. 

A hadseregfőparancsnokság erről Potiorek táborszernagyot is 
értesítette, újból nyomatékosan hangsúlyozva, hogy a hadművele-
tekbe a 2. hadsereget semmi szín alatt sem szabad belesodorni. 

Az 5. hadsereg felvonulását késleltette az augusztus 7-iki 
eszéki és augusztus 10-iki vinkovcii vasúti baleset. 

Különösen kellemetlen volt a hadihídvonatoknak késése, mert 
a Drina átkeléshez elsősorban a hídkészletek kellettek a had-
seregnek. 

Ezért az 5. hadsereg paracsnoka arra kérte Potiorek tábor-
szernagyot, hogy a hadmüveleteknek megkezdését augusztus 12-ről 
halassza el augusztus 14-re. 

Potiorek táborszernagy az elhalasztásba nem ment bele, mert 
a 2. hadseregnek csak rövid ideig tartó jelenlétét okvetlenül ki 
akarta használni, még azon esetben is, ha az 5. hadsereg a Drinán 
való átkelésre nem tehette meg kellőképen előkészületeit. 

Ennek az volt a következménye, hogy a csapatoktól túlsókat 
követeltek a magasabb parancsnokok, ami nem járt haszonnal, mert 
a támadást a kitűzött időn belül végrehajtani nem lehetett, mivel 
a folyóátkelés és azután a csapatoknak a támadáshoz való csopor-
tosítása, a hiányos előkészítés következtében, két teljes napot vett 
igénybe 

Ez a szerbek javára szolgált, mert ők így a Száva—Drina men-
tén a határbiztosítást végző 3. vonalbeli csapataikat 1. és 2. vonal-
beli csapatokkal felválthatták és a helyzetet a Száva—Drina-szaka-
szon tisztázva a Yaljevo, Arangjelovac, Palanka, Rudnik, Uzice vidé-
kén összpontosított 6 hadosztályt a veszélyeztetett pontokra eltolták. 

Ennélfogva előrelátható volt, hogy az 5. hadseregnek Valjevora 
előnyomuló négy hadosztálya nagyobb szerb erővel kerül szembe és 
hogy a szerbek erőviszonya javulni fog, amint a 2. hadsereg passzív 



magatartásából felismerik, — hogy e hadsereg a Száva—Duna-vonal-
ról elvonul. 

Ily viszonyok között, előzőleg erőltetett éjjeli menetekkel kifárasz-
tott, hegyi felszereléssel el nem látott, a hadszíntér nehézségeihez 
nem szokott és a hadműveletek megkezdésére nem eléggé előkészí-
tett csapatokkal a partváltást megkezdeni nagy kockázattal járó 
dolog volt, különösen mert az biztos volt, hogy az orosz háborúra 
való tekintettel a 2. hadsereg közreműködésére abszolúte nem lehe-
tett Potiorek táborszernagynak számítania. 

Nem volt szükséges, hogy Szerbiával szemben a háború min-
denáron támadólag kezdessék meg. 

Kétséget nem szenvedhetett, hogy a monarchia minden erejét 
Oroszország nyomasztó túlerejével kell szembeállítani. 

Vilmos császár 1914 július 31-én Ferenc József császár és 
királyhoz intézett táviratában a következőket mondotta: 

„Ebben a nehéz küzdelemben a legnagyobb fontosságú, hogy 
Ausztria főerejét Oroszország ellen vesse latba és hogy azt egy 
Szerbia ellen egyidejűleg intézendő támadással széjjel ne forgácsolja. 

Ez annál fontosabb, mivel az én hadseregem nagy részét 
Franciaország köti le. Szerbia abban az óriási háborúban, melybe 
most vállvetve belépünk, egész mellékes szerepet játszik, amely csak 
a legszükségesebb védelmi intézkedéseket lácánja meg." 

Augusztus 12.x 

Potiorek táborszernagy nem engedte meg, hogy a hadmüvele-
tek megkezdését elhalasszák. A VIII. hadtest Amajlijanál Osminsib-
szigettel szemben és a XIII. hadtest Batarnál egy-egy hadihidat 
verhetett a Drina-folyón. 

Az átkelést reggeli 4 órakor mindkét hadtest élénk tüzérségi 
tűzzel vezette be. 

A VIII. hadtest 9. hadosztályának egy része d. e. 7 órakor 
már az Osminsib-szigeten volt, hol a Drina mellékágát kellett 
áthidalni. E célból a sziget füzesein, bokrain, mocsaras rétjein és 
kukoricásain át egy 2 km. hosszú útat vágtak, hogy a híd veréshez 
szükséges anyagot előrehozhassák. Ugy ez, mint az ellenséges határ-
biztosítócsapatoknak elzavarása tetemes időt vett igénybe. 

A hídverés biztosítására két zászlóalj átgázolt a mellékágon és 
a szerb partot megszállotta. 

Mivel a második híd csak az éj folyamán készült el, augusz-
tus 12-én a VIII. hadtestnél csakis a 9. hadosztály elővéde jutott 
át a Drinán, a 9. hadosztály zöme és a Letovsky-dandár a szigeten, 
a 21. Landwehr-hadosztály pedig még a Drinán innen éjjelezett. 

A XIII. hadtest sem tudta az átkelést teljesen végrehajtani. 
A 36. hadosztály 71. dandárát a Drinán ellenséges tűzben áthajóz-



ták, ez a szerb parton két ellenséges támadást vert vissza. Azután 
hidat vertek, melyen estig a 36. hadosztály zöme átkelt és Sor 
előtt hídfőszerű állást foglalt. 

A fél 7. hadosztály (13. dandár) és a 11. hegyidandár a 
folyón innen rekedt. 

A 42. /wwmíhadosztály Zworniknál vert hidat, melyen átkelve 
Ml. Zworniknál gyülekezett. 

Mivel a XIII. hadtestnek a Drina jobbpartján szándékolt 
gyülekezése nem sikerült, mivel a VIII. hadtest augusztus 12-én 
nem jutott át e folyón, a Ljesnica—Grn. Dobrié —Loznica megerődí-
tett állásban védeiemre berendezkedett kb. 10 zászlóaljra becsült 
ellenségnek augusztus 12-én délután 5 órára tervezett megtámadását, 
augusztus 13-ikára halasztották el. 

A 2. hadseregnek a Száva—Duna vonalán kellett az 5. had-
sereg Drina átkelését tüntetésszerüen támogatnia. 

E célból a IX. és IV. hadtest tüzérsége már augusztus 11-én 
este megkezdette a szerb part ágyúzását Mitrovicánál, Sabacnál, 
Skelánál és Obrenovacnál. A 7. hadosztály (14. dandár) Zimony 
tájékáról Belgrádot bombázta, éjjel egy különítménye (68. ezred 
1 százada és 1 géppuskás-osztaga) Ostrovo Ciganlija szigetre át-
hajózott. 

A VII. hadtest Pancsova, Kevevára, Temeskubin tájáról ágyúzta 
a, szerb partot. 

Augusztus 12-én a IX. hadtest Poleschensky tábornok parancs-
noksága alatt a 29. hadosztály egy különítményét (4. zászlóalj 
1 géppuskás-üsztag és 1 lövegszakasz) Mitrovicánál a Száván 
áthajóztatta, ez megtisztította Szerb-Mitrovicát a fegyveres bandáktól 
és a környező falvakat lefegyverezte. 

A IV. hadtest a 31. hadosztálynak egy gyengébb osztagát 
Drenovac falutól délre fekvő szigetre átküldte. Ezt jelentése szerint 
a szerbek nagyon szorongatták. Ezért a IX. hadtest a 29. hadosz-
tálynak két zászlóalját (92. ezred) Schön tábornok parancsnoksága 
alatt Jaraknál a Száván áthajózta és velük Drenovac faluból a 
komitácsikat elkergette. 

A különítmény jelentése úgy a IX. mint a IV. hadtest parancs-
nokát arra bírta, hogy további erőket vessenek át a Száván. 

A IX. hadtest nyomban a 29. hadosztálynak 2 újabbi zászló-
alját és 1 tarackos ütegét, a Száva balpartja mentén Jarakról 
Drenovac-sziget felé küldte. Poleschensky tábornokot pedig, ki a 
Száva jobbpartján Szerb-Mitrovicát megszállotta, utasította, hogy 
Drenovacra nyomuljon elő Schön tábornok különítményéhez. 

Közben kitűnt, hogy Drenovacnál nincs veszély, mire Poleschensky 
csoportja Szerb-Mitrovicára, Schön tábornok különítménye pedig 
Drenovacnál a szerb területről a Száva balpartjára tért vissza. 

Hadosztályom harcbaléptét naplómban így örökítettem meg: 



„Augusztus 11-én reggeli 6 óra 25 perckor veszem a parancsot 
„44. ezreddel tüstént megkezdeni az előnyomulást és ma éjjel a 
„Szávát átlépni, Sabacot elfoglalni. Az egész csak tüntetés!" (Lásd 
„31. hadosztály Op. Nr. 11/6.)" 

„Nem lett volna alaposabb a tüntetés és kevésbé veszte-
séges, ha előbb keltem volna át és egy oífenzív hídfőt építettem 
„volna Sabac körül?" 

„Pázuára siettem, hogy megkérjem a hadtestparancsnokot, 
„miszerint ne a 44-eseket küldjék előre, kik az átkelési helytől 
„legtávolabb vannak elszállásolva és 33 kilométeres menet után majd 
„kimerülve fognak harcbalépni, hanem a 32-eseket, kik Klenákon a 
„Száva partján vannak és menet nélkül frissen erőszakolhatják ki 
„az átkelést, helyettük pedig a 44-eseket, kik úgysem érhetnek oda 
„éjfél előtt, tarthassam meg tartalékul. Cinikus a válasz: ,tessék 
„a parancsot végrehajtani'." 

„De bánom, hogy nem mentem a minap parancs ellenére át! 
„Akkor alaposan előkészülve könnyű lett volna. És most elhamar-
kodottan kapkodva kell ezen elég nehéz vállalkozást végrehajtani. 

„A felriasztott csapatok, mire visszajöttem, részben elmeneteltek, 
„és én déli 12 órakor automobilon utánuk indultam. Ekkor láttam, 
„hogy Markóczy őrnagynak 44-es zászlóalját itt felejtették a nagy 
„sietségben; személyesen igazítom el, azután Brestaőon—Budja-
novcin—Nikincin—Platiéevon át egyenest Klenákra sietek." 

„Elhatároztam, hogy a két legvalószínűbb átkelési pont a 
„Drenovacka-Ada és Klenovacka-Ada között Sabactól északra lehetőleg 
„meglepően fogok átkelni." 

„Előnyös, hogy a 3. bosnyákezred ma a Drenovacka-Ada 
„felé menetelt, amit a szerbek minden bizonnyal Sabac tornyáról 
„megfigyeltek. I t t és a Kle no vacka-Adan tüntetni fogok, ha kell." 

„A 44. ezred a teljes hadifelszerelésben végrehajtott 33 kilo-
„méteres menet után ki lesz merülve, azt kell csak meggondolni, 
„hogy a csapatok legnagyobbrészt meneteléshez nem szokott tartalékos 
„emberekből állanak, akik csak bizonyos tréning után fogják a 
„nagy meneteket a nagy súllyal hátukon kibírni." 

„Le Beau tábornokhoz Kupinovora egy ágyúsüteget küldök, 
„melyre szüksége lehet, ha a szerbek ott próbálnának ellenakciót. 
„Két üteget át akarok küldeni a Száván, a többi pedig a Tursko 
„grobljen (48 löveg) marad állásban." 

József főherceg: A világháború. I . 2 



„A hadtest elrendelte, hogy Dáni Balázs tábornok vezesse a 
„támadást — a vezérkari főnök bátyja!" 

„Egész tüzérségem délután 4 órakor a Tursko groblje — Klenáki 
„nagy fasorban és előtte lövésre készen áll, kivévén 12 ágyút, mely 
„még nem érkezett meg, valószínűleg a rettenetesen rossz úton 
„elakadt. 5 óra 30 perckor óvatosan belövetem az ütegeket a Sabacot 
„környező sáncokra, a vasúti állomásra és a finánckaszárnyára, mely 
„a jelentések szerint védelemre van berendezve. Külön hangsúlyozom, 
„hogy határozott parancsom nélkül a várost nem szabad lőni. Pár 
„lövéssel tüzérségem pontosan be volt lőve. Azután rövid tűzrajta-
„ütést csinálnak ugyanazon célokra. Mire a szerb tüzérség is meg-
szólal és tüzérségemet lövi, melynél állok. Egészen furcsa és szokatlan 
„érzés volt céltáblául szolgálni, mikor az ellenség belőtte magát 
„miránk!" 

„Az átkelés előkészületei a legnagyobb nehézségekbe ütköztek, 
„mert parancs volt, hogy még az éjjel keljen át a 44. ezred, mely 
„azonban még éjfélkor sem érkezett Klenákra. Ugyanígy állottunk 
„a hadihíd-anyaggal, ami nélkül áthajózás a több száz méter széles 
„Száván nem volna végrehajtható. Igaz, hogy a pontonok egy része 
„teljesen kimerült legénységgel az esti órákban már Klenákon, illetőleg 
„közelében volt, de nagyobb erők áthajózására ez teljesen elégtelen 
„lett volna. Viszont csekély erővel átkelni nem volna okos, mert a 
„jelentések szerint Éabacon vagy 2000 fő gyalogság tüzérséggel volt 
„megállapítva. Kérdés, hogy a múltkori ágyúzásunk nem keltette-e 
„az ellenségben azon hitet, hogy itt lesz a betörés; ezen esetben 
„azzal kellett számolnom, hogy átkelő csapataim már az átkelésnél 
„kemény harcba fognak elegyedni, tehát a legkevesebb, amit meg-
„lepőleg egyszerre kell áthajóznom, egy zászlóalj volna. Erre pedig 
„reggeli 1—2 óra előtt alig számíthattam." 

„Lehetetlen dolog volt az is, hogy messziről erőltetett menet-
b e n idehozott ezredet kellett kimerült állapotban harcba vetnem, 
„midőn a helyszínén két pihent ezred állott rendelkezésemre. De hát 
„Tersztyánszkyval okosan nem lehetett beszélni. A vége ezen elhamar-
„kodott dolognak az lett, hogy parancsom ellenére, mert az előre-
haladott idő nem engedte máskép, legnagyobb megütközésemre a 
„pontonokat nem Klenákon vették le a kocsikról és nem gyalog 
„vitték ki a vízhez, hanem kocsikon hagyva azokat, vágtában, ostor-
,,csattogás, kiabálás mellett hajtottak ki a folyó partjához, amit az 



„ellenség hallva, fejlődött vonalban várta a folyó partján a pon-
tonokat , melyekben a csapat csendesen ülve volt kénytelen a leg-
hevesebb ellenséges tűzben áthajózni." 

„Dáni Balázs tábornok, a támadó különítmény parancsnoka 
„megtett mindent, ami emberileg lehető, de hát nem lehetett a 
„vállalkozásról az elhamarkodottság okozta káros következményeket 
„elhárítani. Es azt, hogy sikerült, csakis Dáni jó vezetésének és a 
„44. somogyi ezred vitéz lelkületének köszönhetem. Az egész vállal-
akozás különben eleve magán viselte a sikertelenség bélyegét." 

„Augusztus 12-én reggeli 8 órakor a Száva partján állottam, 
„várva a 44. ezredet. Épen az első századok érkeztek és halkan 
„beugráltak a készenlevő vaspontonokba. Néhány meleg szóval buz-
dítottam Somogy derék fiait, akik sapkájukkal integettek szótlanul 
„felém. (Lásd 12/3, 12/5, 12/6. jelentéseimet.)" 

„Los!" — Halkan síklik a Száva vizén ék formában a pon-
tonok sora. Túl a Száván bozót és egyes nagyobb fák, mint kísérte-
t i e s árnyak merednek ki feketén a vékony ködből. Az evezők 
„csurcsolása és tompa kopogása távolodik. — Mintha fölöttük a 
„csontvázak hada lebegne ? . . . 3 óra 14 perc . . . Látom mint 
„közelednek a pontonok a túlsó parthoz. Térdenállva, kardomra 
„támaszkodva nézem 600 vitézemet, kik tüstént elérik a partot." 

„Alig észrevehetően szürkül. . . halálos csend! Számtalan 
„hulló csillag fut le az égen, mintha csak azzal, mely a Száva sötét 
„tükréből feléje fut fel, találkozni akarna. Csendesen hullanak ezen 
„elmúlt létek, akár csak könycseppek peregnének alá az égről. 
„Helyenként ködsávok húzódnak a folyó fölött lassan lefelé, mintha 
„csak az angyalok akarnák 44-eseimet fátyollal elfödni, hogy az 
„ellenséges golyók célt tévesszenek . . . Most! . . . Két . . . három 
„fényvillanás odatúl. Az első lövések durrannak . . . Kigyúlad az 
„egész part a vizén túl, villog, pislog és ropog a szerbek gyorstüze. 
„Látom az első pontont felborulni. A legsűrűbb golyózápor hull 
„miránk, piszeg, sivít fejünk körül s a földön kopogva csapódnak 
„be a golyók. A tüzelés mint hevesebb lesz, az egész partot fényesen 
„megvilágítja, még a vékony ködsávok is mint fényes pántok feksze-
„nek a Száva villogó tükrén és nyári jégverésként pacskolnak 
„körülöttünk a golyók. Törzsem mellettem térdel és szótlanul nézi 
„a védetlen 44-esek lövetését." 

„Látom, hogy néhány ponton anélkül hogy kikötött volna 
2* 



„egész legénységével — mint később jelentették, az utászparancs-
„nok parancsára — visszafordul. Az ittmaradt hidászok dolgukat 
„elvégezvén, futva mennek vissza Klenák felé, a lovak megriadva 
„száguldanak, mert beléjük vágott a heves gyalogsági tűz, döglött 
„társukat rúgva, a felborult kocsival együtt a Száva-kanálisnak rohan-
„nak s mindenestől belefordulnak, mások a csatorna betonhídjának 
„viszik őrült futásban a nehéz kocsikat egyenest bele az előnyomuló, 
„a part felé törekvő 44-esek közé, embereket gázolnak el, golyótól 
„találva kereket vágnak, vagy ülve csúsznak tova. Az én tüzérségem 
„teljes erővel dolgozik, szerb gránátok bőgve hullanak és fültépő 
„reccsenéssel vágják jajgató szilánkjaikat a gomolygó rendetlenségbe^ 
„A Száva lángol, füst és köd sűrű sávokban húzódik rajta tovább. 
„Mögöttem kezdenek ropogni a puskák . . . ; visszafordulok és harsá-
n y a n kiáltok: ,44-esek! nem szabad lőni, saját testvéreiteket lövi-
„tek agyon!' . . . Az ébredező reggel félhomályában látom, hogy 
„nem katonáim lőnek, hanem Klenák néhány polgára közvetlen 
„közelből . . 15—20 lépés távolból tüzel rám és törzsemre revolverből. 
„A 44-esek közül néhány fiú siet segítségünkre és néhány komi-
„tácsit puskatussal agyonver. A többi orvtámadó a kukoricásban 
„elmenekül. Fölkelek, a Száva-csatorna betonhídjára, a kis őrház 
„közelébe megyek, ez a legerősebben lőtt hely, ott akarok állani,, 
„mert egy 44-es zászlóalj fog rajta átjönni. Elrendelem, hogy csopor-
tokban szaladva jöjjenek át. Az egész zászlóalj a gyilkos tűzben 
„lelkesen éljenezve halad el mellettem s én meghatva válaszolok: 
„,Előre szeretett fiacskáim! En is veletek vagyok szívem utolsó dob-
banásáig.' Mire újra kitör az éljenvihar! Velük megyek a vissza-
kért pontonokhoz, melyek egynémelyikéből kiugrál az első csoport-
„nak meghátrált része és az első födözékben húzódik meg. Egy 
„százados elibük áll és rájuk kiált : ,Előre újra fiaim, mint a ma-
gyarhoz illik!' Megállanak s a pacskoló golyózáporban újra beszál-
„lanak a pontonokba és újra Szerbia felé indulnak. Nemsokára eléri 
„a most már sokkal erősebb csoport a túlsó partot. 3 óra 45 pere-
nkor nagy ,Hurrá'-kiáltozás hallik s az ellenséges tűz megszűnik. 
„A szerb part a mienk. Átmegyek tüzérségemhez Klenák déli kijá-
ratához. A betonhíd előtt sok 44-es sebesült s néhány halott 
„hever. Hamarost küldök segítséget. Felix tábornoknak, aki tüzér-
ségemet vezényli, néhány parancsot adva, vissza, s a még idetúl levő-
nkét 44-es zászlóaljjal megint a Szávához, az azalatt visszatért. 



„hajókhoz megyek. Ezek már lövés nélkül érnek át a túlsó oldalra, 
„hol sok halott szerb fekszik, akikre a nap melegen süt, mintha 
„csak fel akarná őket ébreszteni. Tüzérségem kiválóan működik és 
„támadásom szépen halad." 

„Hosszabb vitatkozás után beleegyezik a hadtest, hogy egy 
„zászlóalj 32-est és egy üteget még átküldjek, mert a Drenovacka-
„A(lai századomat nagyobb szerb erő visszaszorította és ez most 
„Dáni csoportját északról hátban veszélyezteti. Tehát ezeket, mint 
„hátvédet rendelem a küzdő 44-esek mögé. 8 óra 30 'perckor jön 
„a jelentés, hogy Misaron és Sabacon erős ellenség van. Schön 
„tábornokkal Jarakon összeköttetésbe lépek, ki a drenovacka-adai 
„szerencsétlenség hírére előresietett. A hír úgy szólt, hogy ott a 
„32-es század nagyrészt elesett, egy része pedig fogságba került. 
„A szerencsétlenség hírének nem tudok hitelt adni." 

„Ezalatt komitácsik mérgezett vizet adtak néhány emberemnek, 
„az őrmester, aki ivott, néhány perc alatt meghalt. A tetteseket 
„hosszabb hajsza után a kukoricásban elfogták s én föbelö vettem." / 

„10 óra 45 perckor csónakon érkezik a jelentés, hogy az 
„ellenség Bogatiö és Misamái igen sok erőt von össze, „nagyon 
„erős". A hadtest nem engedi, hogy Dáni csoportját megerősítsem, 
„pedig tudom, hogy egy ezred nem lesz elég erős arra, hogy 
„Sabacot tartsa, mert a környező magaslatokat kell tartani annak, 
„aki a várost bírja, minthogy a város szegélye nem alkalmas a 
„védelemre. E hosszú vonalat pedig egy ezred nem is tudja ok-
„szerűleg megszállani. Tudom, majd ha baj lesz, akkor a városból 
„fog kelleni támadni az odavetett új erőkkel, ami vajmi veszteség-
„teljes és nehéz feladat lesz, de hát nem lehet." 

A IV. hadtest parancsnoka az 5. hadseregparancsnokságnál 
kieszközölte, hogy két monitort, egy járőrhajót, egy vontató- és egy 
kórházhajót a 32-es zászlóalj és az üteg áthajózására és annak 
fedezésére átengedtek. 

Óriás hőségben figyelem a partról a történendőket és ezt 
jegyzem naplómba: 

„5 óra 50 perckor délután Dáni Balázs tábornok kitűzi a 
„feketesárga lobogót Őabac templomának tornyára . . . Ugyanekkor 
„mögöttem lelketrázó gyászindulót játszik a katonazene . . . ma 
„elesett szeretett hőseimet temetik. Hány millió temetés lesz még 
„e háborúban? Es hány birodalom fog porfellegek közepette a 
„véres forgetegben összeomlani ?" 



»Elkísérem bajtársaimat utolsó csendes útjukon és sírjukba 
„néhány marékkal földet szórok, mely dobogva hull az egyszerű 
„gyalulatlan deszkakoporsókra. A 32-esek zokogva térdelnek le és 
„mindegyik pár rögöt dob a sírokba, lent kopogás hallik, mintha 
„csak a halottak mozdultak volna meg. Soha temetés nem hatott 
„rám mélyebben. Addig a nap is lehajtá fáradt fejét az égen úszó 
„vérpiros felhők közé és bíboros pára telepedett a Száva ragyogó 
„tükrére." 

Mivel Sabacban a fanatizált lakosság izzó hangulatban volt 
és ellenségesen viselkedett, Dáni tábornok a visszamaradt lakosságot 
a templomtérre összetereltette és ott a teret lezáró kerítés mögé 
internáltatia. 

A későbbi harcokban e téren álló templom tornya a szerb 
tüzérség állandó célpontja volt, ami azt eredményezte, hogy a 
szerb saját népét lőtte ott halomra. 

Hadosztályom zöme augusztus 12-én azért, hogy a szerbek-
ben azon hitet keltse, hogy a Száván Sabacnál át fog kelni,. 
Klenakra menetelt, hogy nagy mozgás legyen ott. 

Alig, hogy Klenakot elérte, ellenparancsot kaptam, hogy 
Tovarnik Ogar körletbe meneteljek vissza. Mivel a IV. hadtest-
parancsnokság az indítóokokról engem nem értesített, egyikünk 
sem tudta megérteni, hogy miért meneteltetnek, hol előre, hol hátra,, 
ami káros, mert azt a látszatot kelti, hogy fönt nem tudják, hogy 
mit akarnak és a rekkenő hőségben a csapatok e céltalan tologatás-
ban kimerülnek. 

Csak a háború után tudtam meg, hogy a 2. hadsereg-
parancsnokság augusztus 12-én értesült a szófiai katonai attache 
azon jelentéséről, hogy a szerbek állítólag az alsó Száván, illetve 
a Dunán át Dél-Magyarországba betörést terveznek. A 2. hadsereg 
parancsnoka, Böhm Ermolli lovassági tábornok, ezen betörés sikeres 
visszaverésére rendelkezésére álló erőit Tovarnik, Zimony és 
Pancsova terébe tolta el. 

Augusztus 13.1 

Az 5. hadsereg két hadteste (VIII. és XIII.) e nap reggelén 
Ljesnica—Loznica magaslatokra támadását még nem tudta meg-
kezdeni. 

A 21. Landwehr-hadosztály reggel 6 órakor még az amajlijai 
hadihídon menetelt, így a Drina keleti partján álló XIII. hadtest 
hiába várt a VIII. hadtest északi irányból való feltűnésére. 

Az 5. hadseregparancsnokság intézkedése szerint augusztus 
13-án a VHI. hadtestnek Ljesnicától délkeletre fekvő magaslatokat 



(Oer planina nyugati nyúlványát 369 -Ő- — A 527.) kellett meg-
támadni és elfoglalni, ezután fogja a XIII. hadtest arctámadását 
a Loznica—Grn. Dobric ( A 256 — A 375.) magaslatok ellen meg-
indítani. 

Az 5. hadsereg északi szárnyának biztosítására és a 2. had-
sereggel való összeköttetés helyreállítására Letovsky tábornok 3 
honvéd- és népfölkelőzászlóaljjal és 1 üteggel Amajlijaról Sabacra 
nyomult elő. 

Az 5. hadsereg támadása augusztus 13-án sem hajtatott 
végre, mert a VIII. hadtest izzó hőségben a teljesen áttekint-
hetetlen födött terepen, a kukoricarengetegben — mely telis-tele 
volt ellenséges fegyveres bandákkal — csak lassan jutott előre; 
augusztus 13-án az alkonyat beálltakor a 9. hadosztály még csak 
Ljesnica, a 21. Landwehr-hadosztály csak Novoselo falu elé ért; 
a Cer planina hegység ormai, melyeket a hadtestnek e napon bir-
tokba kellett volna venni, még távoli messzeségben látszottak csak. 

Ezért a XIII. hadtest az arctámadás helyett tétlenül vesztegelt. 
A 42. honvédhadosztály a hadsereg déli szárnyán a Drina-

völgyben Culine környékét érte el. (Zvorniktól 16 km.-re délre.) 
A 2. hadseregparancsnokság báró Lütgendorf altábornagy 

parancsnoksága alatt Sabacnál egy csoportot alkotott, mely a 
7. hadosztály egy ezredéből, 2 ütegéből és Dáni tábornok különít-
ményéből állott. 

Lütgendorf altábornagynak csoportjával éabacot minden körül-
mények között tartania kellett. 

Hadosztályom (31.), melynek a 29. hadosztály egy ezredét 
(92.) is alárendelték, parancsot kapott, hogy a sabaei csoportnak 
esetleges visszavonulását megakadályozza. 

Mivel a 2. hadseregparancsnokság határozott parancsa szerint 
Dáni tábornok különítményén kívül más csapatokat a Száva déli 
partjára átvinni tilos volt, nem tudtam megérteni, hogy miképen 
lehet a Száva déli partján levő sabaci csoportot — annak északi 
partjáról — támogatni anélkül, hogy segítségére újabb csapatokat 
át ne hajózzunk. 

„13-án felsőbb parancsra fennmaradt csapataim, melyek 
„nincsenek a Száva megfigyelésére kikülönítve és a 44-esek kivéte-
l é v e l mind visszavonatnak Klenakról Tovarnik Karlovcicra, magam 
„ez utóbbi helyen hallgatom néhány napig az ágyúk és puskák 
„távoli szavát. (Op. Nr. 108. IV. Korpskommando és 31. Op. 
„Nr. 13/15.) 

„Az áltálános helyzetről semmit sem tudok, mert nem adnak 
„tudtunkra semmit. Vezérkari főnököm azt mondja: ,Man ist der 
„reinste Reisekoffer!' Azt az egyet már 14-én tudtam, hogy mint 
„előre sejtettem, Sabac helyzete óráról órára válságosabb lesz." 



Augusztus 14.1 

E napon a VIII. hadtest ve'gre megindult támadásával a Cer 
planina magaslatok ellen, amit már augusztus 12-én délután kel-
lett volna megtennie. 

Délelőtt 9 órakor a Cer planina magaslatai a hadtest kezé-
ben voltak. 

Az augusztus 13-án indulásra készen álló, egész napon 
veszteglő XIII. hadtest, égve a türelmetlenségtől, nem várta be a 
VIII. hadtest nyomásának érvényesülését a Grn. Dobric magas-
latára, hanem délben megindította arctámadását Loznieára és 
Gm. Dobriéra. 

E támadás nehéz feladat volt, mert az ellenség a már béké-
ben előkészített állásban szívósan védekezett, úgy, hogy csak késő 
délután sikerült az ellenállását megtörni, midőn a V i l i . hadtest 
9. hadosztálya már északi szárnyát a Cer planina magaslatról 
(Slatina) átkarolással fenyegette. 

i A győzelmes harcok lezajlása alatt a hadsereg]: arancsnok kiadta 
intézkedését augusztus 15-re, mely szerint a következő napon 
a XIII. hadtest 11. hegyidandára és a 13. dandár Krupanjt, a 
36. hadosztály a Jadar völgyében Zavlakát, a VIII. hadtest pedig 
a Cer planina hegy gerincén és Ljeánica-patak völgyében elő-
nyomulva Tekeris vidékét vegye birtokba (átlag 20 km. térnyerés). 

Nézetem szerint az 5. hadseregparancsnokság túlzott feladatot 
rótt a csapatokra, mert azok Krupanj, Zavlaka, Tekeris vidékét 
még akkor is csak nehezen érhették volna el, ha az ellenség egy-
általában nem állotta volna el útjukat. 

Az 5. hadsereg idáig állítólag a két Drina-hadosztály öt 
ezredével és a Morava-hadosztály egy ezredével harcolt, mely a 
Cer planina gerincén és a Jadar-patak völgyében Valjevo felé a 
hegyekbe vonult vissza. 

A szerbek a bevezető harcok alapján látszólag helyesen ítélték 
meg a helyzetet. Valószínűleg felismerték a Duna—Száva-vonalon 
való tüntetést és híreket is kaphatlak arról, hogy a 2. hadsereg 
komolyan nem fog részt venni a harcban, mivel elszállítása kü-
szöbön áll. 

Ezért augusztus 14-én Valjevo és Belgrádnál álló tartalékból 
jelentékeny erőket toltak át drinai csoportjuk megerősítésére. Északi 
szárnyuk és hátuk azonban Sabac felől veszélyeztetve levén, augusztus 
14-én Ub- és Obranovac felől mintegy egy hadosztállyal (a Drina-
és Sumadia-hadosztály részei) megtámadták Sabacot, hogy ezt 
elintézve a későbbeni hadműveletekben a Drinán szabad kezet 
nyerhessenek. 

Dáni tábornok, ki Sabac város szegélyét védelmezve, erődí-
tésén lázasan dolgozott, a szerbek támadását különítményével és az 



időközben a Drináról Sabaera beérkezett Letovsky-dandárral fel-
tartóztatta és egy lendületes ellentámadással visszaverte. 

I t t Dáni tábornok, ki a harcot vezette, megsebesült. A báró 
Lütgendorf altábornagy parancsnoksága alá rendelt sabaci csoport 
még csak alakulóban volt. 

Augusztus 15.1 

Az 5. hadseregparancsnokság intézkedése értelmében a XIII. 
hadtestnek Valjevo felé a hegyekbe behatolva 20 km.-nyi teret kel-
lett nyerni (Krupanj— Zavlaka), míg a VIII. hadtestnek a XIII. 
hadtest északi szárnya felől Sabaera vezető haránt útat kellett 
Tekeris táján birtokba venni. 

A XIII. hadtest a nehéz terep, a csapatok kimerültsége, a 
tikkasztó hőség és az ellenség szívós ellenállása miatt azonban átlag 
csak 5 —10 km.-rel jutott előbbre, amennyiben a Jadar völgyében 
a 36. hadosztály Brezjak, a 11. hegyidandár és a 13. gyalogdandár 
Trsic—Grncara magasságát érte el, így az augusztus 15-ikére 
kitűzött menetcéltól 12—18 km.-nyire maradtak le. 

A VIII. hadtest déli szárnyán, a Cer planina hegység déli 
lejtőin és a Ljesnica-patak völgyében előnyomuló 9. hadosztály 
folytonosan harcolva elérte Miiinát és majdnem az e napra kitűzött 
célt is (Tekeris). A hadosztály késő délután Milinánál még egy szerb 
ezred ellentállását megtörte ugyan, de annyira ki volt merülve, hogy 
Milinánál tovább nem bírt jutni. Az északi szárnyon a 21. Landwehr-
hadosztály a Cer planina gerincén zömével Todorov 706. erdő-
ségén át Trojan romjaihoz jutott, míg egy ezrede a hadosztály 
tüzérségével Macva-síkság• déli szegélyén, illetve a Cer planina hegy-
ség lába mentén előnyomulva, este elérte Grusicot. így a hadosztály 
Sabac magasságába jutott, melytől csak egy menetnyire (14 km.) 
volt távol. 

A VIII. hadtest igen közel jutott ugyan augusztus 15-ikére 
kitűzött menetcéljaihoz, ennek azonban magas ára volt, a tikkasztó 
hőségben végrehajtott menetben a csapatok teljesen kimerültek; 
emiatt a felderítő és biztosítási szolgálatot teljesen elhanyagolták. 
A szerbek ezt és az éjjel hirtelen keletkezett vihart kihasználva, az 
•előretört kimerült 21. hadosztályon rajtaütöttek s a pánikban a 
csapatok a Drinára visszaözönlöttek. Sok idő mult el, míg a cseh 
21. Landwehr-hadosztályba lelket lehetett újra verni. 



A 42. honvédhadosztály parancsnokának kezdeményezéséből 
a Drina völgyében Covicig menetelt, honnan a hegyekbe vetette 
magát, az ismételten állást foglalt ellenséget maga előtt űzve, 
Krupanjt birtokba vette. 

E napon a 7. hadosztály parancsnoka báró Lütgendorf altábor-
nagy Sabacra érkezett. A megsebesült Dáni tábornok csoportját 
(5 zászlóalj és 2 üteg) Mihanovic ezredes vette át. 

Ez és Letovsky tábornok különítménye Sabac déli szegélyét 
szállotta meg. 

Sabacra útban voltak: 
A 7. hadosztály 3 zászlóalja (38. ezred), a 29. hadosztály 

11 zászlóalja és 5 ütege. (92. és 94. ezred Klenakon, 74. ezred 
Drenovacon, 42. ezred Beloticon át.) 

Augusztus 15-én este Sabacnál összesen 25 zászlóalj és 
7 üteg állt. 

Báró Lütgendorf altábornagy a csapatok által elfoglalt terü-
letet szűknek tartván, támadásra határozta el magát. 

Időközben Hortstein gyalogsági tábornok a IX. hadtest 
parancsnoka Sabacra érkezett, kinek itt csak egy hadosztálya (29.) 
volt, míg hadtestének zöme (két hadosztály) Galíciában vonult fel. 

Hortstein gyalogsági tábornok a sabaci támadással egyet-
értett, de mivel a csapatok csak este lehettek együtt, elrendelte, 
hogy a támadást csak augusztus 16-án hajtsák végre. 

A támadás tervét a 2. hadseregparancsnokság jóváhagyta, 
de hangsúlyozta, hogy a IY. hadtestbeli csapatoknak augusztus 
16-ika folyamán újból a Száva északi partján Klenakon kell len-
niök, mert az orosz hadszíntérre indíttatnak. 

Potiorek táborszernagy augusztus 15-én a 2. hadseregparancs-
nokságot kérte, hogy Sabacnál haladéktalanul nagyobb erővel lép-
jen fel, mert az 5. hadsereg helyzete nagyon kritikus. 

Este a hadseregfőparancsnokság is a 2. hadseregparancs-
nokság lelkére kötötte, hogy az 5. hadsereget támogassa, de 
határozottan kijelentette, hogy a 10. lovashadosztály, a 23. honvéd-
hadosztály és a VII. hadtest elszállítását semmi esetre sem szabad 
elodázni. 

Mivel e táviratban a IX. hadtest és a IV. hadtest említve 
nem lett, a 2. hadseregparancsnokság azt hitte, hogy e hadtestek 
részét az annyira- kívánatos támogatásra Sabacnál alkalmazhatja. 

Az 5. hadseregnek a Drinán való átkelésével egyidejűleg a 
6. hadsereg — mely Sarajevo és a határ között összpontosult -— 
szintén megmozdult, hogy Uzice irányában a szerbek déli szárnyát 
Szerbiába betörve átkarolja. 

A döntésnél a főszerep a hegyi háborúra kiválóan kiképzett 
és felszerelt 6. hadseregnek volt szánva. Az 5. hadsereg Valjevora 
való előtörésének a szerb főerőt magára kellett vonnia, hogy a 
déli szárnyon a döntés annál könnyebb legyen. 



A döntés azonban nem a déli szárnyon, hanem a középen 
következett be. Az 5. hadsereget a szerb főerő visszaszorította, 
még mielőtt a 6. hadsereg a döntő harcba beavatkozhatott volna. 

A Sandzakban felvonult montenegrói erő csekély ellen-
állást fejtett ki és sietve kiürítette a határmentén elfoglalt állást, 
sőt még Plevljét is. A szerbek szívós ellenállást fejtettek k i ; az 
I. Sumadia-hadosztály a határt átlépve, a felső Drináig tört előre 
és Visegrád előtt jelent meg, nyilván azon szándékkal, hogy a szerb 
főerőnek helyzetét 5. hadseregünkkel szemben megkönnyítse. 

A XVI. hadtest a déli szárnyon Gorazda és Focan át nyo-
mult elő és az időközben a keleti Hercegovinába betört ellen-
séges erőket a Drina—Lim-folyók szögletéből visszaszorította. 

Ezután a hadtest zöme Rudo vidékén összpontosult, déli 
szárnyának biztosítására egy dandárt (8.) Plevljére irányított. 

„Augusztus 15-én jelentik nekem, hogy a 44-eseknek több 
„mint a fele, a 32-esek majdnem teljesen elvéreztek. Ezen a napon 
„Klenakra mentem, hogy legalább sebesültjeimet láthassam, nemiévén 
„dolgom, velük néhány órát tölthessek. Nagy meglepetésemre ott a 
„klenaki vasúti állomáson, Sabaccal szemben találom a IX. hadtest 
„parancsnokságát. Ott van Hortstein gyalogsági tábornok, gróf 
„Zedtwitz altábornagy és Schön tábornok. Ott tudom meg, hogy 
„a 29. hadosztály már Őabacon van. Erre való tekintettel kérem 
„az én 44-eseim tartalékba vonását, hogy legadább egyszer étkezhes-
senek. Megígérik. Ezeknek vesztesége 1800 ember. Az elkészült 
„Száva-hídat megnézem, ott parancsőrtisztemet Siebert főhadnagyot 
„sebesülten találom. Miután itt nem volt dolgom, egyedül vissza-
ballagtam Klenakra." 

„Mélyen gondolatokba merülve mentem, midőn egy éles ostor-
„csattanás hallatszik fejem fölött. Fülem vijjog tőle, nem is tudom, 
„hogy honnét jö t t? Mi volt? Valami leütötte sapkámat a fejemről 
„s az a földön elgurul. Ki akarom kapni Frommer-pisztolyomat 
„bőrtokjából, de a csattot sietségemben rosszul fogom meg, nem 
„tudom kinyitni; ekkor — most már látom — a kukoricásban 
„dördül el a második lövés, tőlem alig tíz lépésre feltűnően szép-
„képü fiatal férfi fekszik s újból céloz rám, hogy harmadszor is 
„lőjjön forgópis/.tolyával. Szeme és csőtorkolata néz rám, bizony 
„Isten ez jól és gondosan céloz. Odavágom kapásból lövésemet, 
„hisz célzásra nincs időm és a szép fej földrebukik, a kéz puhán 
„tehetetlenül leesik, a pisztoly kiesik belőle! Meghalt ? Odasietek! 
„Egész hátsó koponyáját kiszakította golyóm, az agyvelő széjjel-



„roncsoltan lóg ki és csurog róla a vér. Szemeiben épen kialszik 
„az életnek utolsó fénye és utolsó lélekzete hörögve hagyja el 
„ajkát. Keresztet vetek rá, megfogom bal kezét ós az út széléig 
„húzom őt. Még egyszer bugyborékolva megmozdul melle, ujjai 
„remegnek és a kéz lassan kinyílik, a kifordult szemek lassan 
„helyükre térnek, de már kifejezéstelenek és kitágult pupillái 
„üvegesek. Vége van, — meghalt. Sapkámat fölveszem, a golyó 
„csak kissé horzsolta. Elefántcsontnyelü revolverét örök emlékül 
„elteszem. Egy németajkú idegen altiszttel találkozom, kinek meg-
„mondom, hogy hantoltassa el a halottat. Délután bejelentem az 
„esetet Tersztyánszkynak. Másnap jó uramtól 0 Felségétől egy szép 
„távirat jön, melyben örömét fejezi ki, hogy a merényletet el-
hár í tot tam és az Isten megoltalmazott." 

„Csak augusztus 15-ikén értesülök, hogy öt zászlóaljamat 
„Sabacon, mielőtt a IX. hadtest segítségére jött, legalább is egy 
„ellenséges hadosztály szorongatta s az én derék vitézeim minden 
„támadását fényesen visszaverték." 

„A IX. hadtestnek 29. hadosztálya értesülésem szerint Sabactól 
„nyugatra délfelé nyomul elő, irány egyelőre Jevremovao. Schön 
„tábornok dandára igen súlyos küzdelemben. A IX. hadtestnek 
„cseh csapatai teljes&i kirabolták és földúlták Sabacot. A szerbek 
„sebesültjeinket a legbrutálisabb an megcsonkítják." 

„Augusztus 16-án nagyon erős ágyúzást hallok. Karlovcicen 
„töltöm az éjjelt." 

„Lótás, futás, lárma, dörömbölés ós ajtómat betaszítja valaki: 
,IV. Korps Alarm!' 1 óra 14 perc reggel! Hamarosan felöltözöm 
„és becsomagolok. 1 óra 30 perckor mindennel készen vagyok. 
„Ekkor derék 69-eseim is jönnek már. Menetelő léptük ütemes 
„dobogását hallom. A hadtest értesít: ,IX. hadtest jobb szárnya 
„visszaverve. IV. hadtest segítségére előre!'" 

„Kiadom a menetintézkedést és automobilon előresietek a 
„Tursko grobljere." 

A riadalom oka a következő: 

Augusztus 16.1 

A szerbek az 5. hadsereg északi szárnyának (21. Landwehr-
hadosztály) megfutamodása után Sabac ellen fordultak, hogy a 



VIII. hadtesttel szemben álló 2. hadseregük északi szárnyát Sabac 
felől fedezzék. 

Hortstein gyalogsági tábornok számított is arra, hogy a 
szerbek Sabacot délfelől meg fogják támadni. 

Ezért akként intézkedett, hogy báró Lütgendorf altábornagy, 
Dáni tábornok volt csoportjával és a 29. hadosztály egy ezredével 
(92) Sabac déli szegélyét tartsa, míg a 29. hadosztály zöme Schön 
tábornok (29. hadosztály 94. ezrede, a 7. hadosztály 38. ezrede) 
és Poleschenszky tábornok (29. hadosztály 42. és 74. ezrede) 
parancsnoksága alatt Bogosavac Dobrié között arccal keletnek 
csoportosuljon, hogy onnan a Sabacot támadó szerbek oldalába 
kerüljön. 

Az általános támadásnak délelőtt 10 órakor kellett volna 
megindulni, tényleg azonban csak délután 1 órakor kezdődött meg. 
Míg Poleschenszky tábornok csoportja ellenséget Maovinál nem 
talált, addig Schön tábornok oszlopa Dobriénál a Drina hadosz-
tállyal nehéz harcba keveredett, mire segítségére Poleschensky 
tábornok csoportja Jevremovacról Varna irányában délnek fordult. 

A hadosztály déli szárnyán, hol a hadosztály parancsnoka 
gróf Zedtwitz altábornagy is tartózkodott, a szerbek a sűrű 
kukoricásban rajtaütöttek, ez pánikot idézett elő. Mire gróf Zedt-
witz altábornagy elrendelte, hogy a hadosztály vonuljon vissza 
Sabacra, ami nagyobb baj nélkül meg is történt. 

A támadást következő napon folytatni akarták, azonban 
a IX. hadtest parancsnoksága elrendelte, hogy a 29. hadosztály 
augusztus 17-én hajnali szürkületkor a Sabac körüli lövészárkokba 
vonuljon vissza és ott védelemre rendezkedjék be, mert augusztus 
16-án este 8 órakor a 2. hadseregparancsnokságtól azon értesítést 
vette, hogy a 29. hadosztály az északi hadszíntérre közeli időben 
elszállíttatik és emiatt a csapatoknak túlságos előtörését mellőzze. 

A szerbeket így Sabac falai alól nem sikerült elzavarni. 
A IV. hadtest parancsnoka értesült arról, hogy a IX. had-

testnek rosszul megy a dolga, mire hadtestét felriasztotta és még 
az éjjel útnak indította Sabacra, hogy a 29. hadosztálynak segít-
séget nyújthasson. Később Sabacról hír érkezett, hogy a IX. 
hadtestnél a veszély nem oly nagy, erre Tersztyánszky lovassági 
tábornok a, IV. hadtest menetelő oszlopait Grabovcinál meg-
állíttatta. 

A szerbek ezáltal Sabac felöl biztonságban érezték magukat, 
amit arra használtak ki, hogy a VIII. hadtest ellen forduljanak. 

A szerb 2. hadsereg átkaroláshoz csoportosult. 
A XIII. hadtest északi szárnya (36. hadosztály) a Jadar-

patak völgyében Jarebice falun túl fekvő magaslatra (264 A ) 
szorította vissza a szerbeket (4 km. térnyerés), déli szárnyán a 42. 
honvédhadosztály Krupanj körüli magaslatokat tartotta, hova 



Loznicáról útbaindították a 11. hegyidandárt és a 13. gyalog-
dandárt is. 

A XIII. hadtest e napon sem érte el Zavlakát, attól kb. 10 
km.-re volt még távol. 

Augusztus 17.1 

A hadtestparancsnokok azt jelentették, hogy a csapatok 
fáradtak, hogy a lőszer és élelem kiegészítése sürgősen szükséges. 
Az 5. hadseregparancsnokság ezért elrendelte, hogy a hadosztályok 
állásaikban tartsanak ki. Sarkotic altábornagy csoportja Krupanjról 
Zavlakára nyomuljon elő, hogy a XIII. hadtesthez csatlakozzék. 

Augusztus 17-ikéig beérkezett hírek alapján a VIII. hadtesttel 
szemben a szerb 2. hadsereg, a XIII. hadtesttel szemben a 3. 
hadsereg mintegy 4—5 hadosztályát állapították meg. (I., II. Drina, 
I. Morava-, I. Timok- és a kombinált hadosztály.) 

Sabac körül az I. és II. Dunahadosztály csapatai gyülekeztek. 
Az 5. hadsereg most már egyenlő erejű ellenséggel állott 

szemben. Az 5. hadsereg parancsnoksága értesítette a 2. hadsereg 
parancsnokságát, hogy a támogatás sürgősen szükséges. Mire ez 
a IV. hadtestet felriasztotta és megparancsolta, hogy összes rendel-
kezésre álló erejével Sabacra induljon, a IX. hadtest pedig tartsa 
Sabacot. 

A szerb 2. hadsereg a Tekeris magaslatán 368) elsáncolt 
hadosztályt átkarolással fenyegette, az 5. hadseregparancsnokság 

újból sürgős segítséget kért a 2. hadseregtől. 
A szerb 1. hadsereg (Drina- és- Sumadia-hadosztály) Sabacra 

nyomult elő. A szerb tüzérség a gyalogsági oszlopokat megelőzve, 
Sabacot bombázta. 

A 29. hadosztály Sábáétól délre fekvő halmokon állását meg-
tartani nem tudta, a túlerővel végrehajtott szerb támadás Sabac 
déli szegélyére visszaszorította. Ezért az 5. hadsereg északi szár-
nyát nem támogathatta. 

Sabacon a vezérséget a 29. hadosztály parancsnoka, gróf Zedt-
witz altábornagy vette át. 

Délután 3 órakor, az 5. hadsereg válságos helyzetére való 
tekintettel, a 2. hadseregparancsnokság Tersztyánszky lovassági 
tábornokot utasította, hogy hadtestével ós a sabaei csoporttal az 
ellenséget támadja meg és vesse vissza, egyidejűleg visszavonta az 
északi hadszíntérre való elszállításra kiadott rendelkezéseit. 

A hadseregfőparancsnokság délután 4 órakor elrendelte, hogy 
ha Sabacnál sikeres fordulat idézhető elő, úgy a IV. hadtestet a 
Száva déli partján harbca lehet vetni. 

A 2. hadseregparancsnokságot Potiorek táborszernagy is 
sürgősen felhívta, hogy erőit ne apránként vesse harcba, ne szem-



lelje az 5. hadsereg nehéz küzdelmét tétlenül, hanem támadja a 
szerbeket oldalba és hátba. 

E sokoldalú beavatkozás folytán a IY. hadtest Sabacnál 
harcba lépett. Egy éjjeli menettel a 31. hadosztály Grabovciba, a 
32. hadosztály pedig Vitojevcibe ért, tüzérsége pedig 2 monitornak 
támogatása mellett a sabaci harcba beavatkozott. 

A esthomály beálltával a Sabac körül dúló harc heve enyhült, 
a megrongált hadihidat éjjel helyreállították. 

A 9. hadosztály a tekerisi magaslatokon helytállott, bár a 
szerb 2. hadsereg az Ub körül visszatartott tartalékából újabb és 
újabb csapatokat vetett ott harcba. 

A VIII. hadtest másik hadosztálya (prágai 21. Landwehr-
hadosztály) még mindig nem tudta az augusztus 15-iki vereséget 
kiheverni s nem volt harcképes. 

Az 5. hadsereg déli szárnyán a 42. honvédhadosztály az 
ellenség szívós védekezése és a csapatok kimerültsége miatt csak 
a Krupanj és Zavlaka között feleúton fekvő magaslatokat érhette el. 

A 11. hegyidandár és a 13. gyalogdandár Krupanjba jutott. 
A 6. hadsereg azon hitben, hogy az 5. hadsereg vele egy 

magasságba fog jutni, e napon is még várt. 
A szerbek meddő vitatkozásainkból fakadt huzavona folytán 

felismerték a drina—száva—dunai helyzetet és megindították ellen-
akciójukat, hogy sabaci csoportunkat 1. hadseregükkel addig féken-
tartsák, míg főerejük (2. és 3. hadsereg) 5. hadseregünket megveri. 

„Augusztus 17-én reggeli 5 óra 30 perckor Tursko grobljere 
„érkeztem. Az öreg fasorban, mely az erdőtől Klenakig vezet, 
„izgatottan járkál automobiljai körül Tersztyánszky hadtestparancsnok 
„és azon utasítással fogad, hogy itt a Száva balpartján levő összes 
„csapatok az ón parancsnokságom alá rendeltetnek és szálljam meg 
„velük az erdő szegélyét s várjam meg így a további parancsokat. 
„A tüzérség (10. tábori ágyúsezred, könnyű tábori tarackosztály, 
„nehéz 15 cm. tarackosztály és a hosszú 12 cm. ostromló ágyú-
„üteg) szintén parancsnokságom alá rendeltetik. Míg a IV. hadtest 
„vonalbeli csapatai megérkeznek, a népfölkelők fogják a védelem 
„vonalait megszállani és az állásokat előkészíteni. 

„Parancs: a Száva vonalát tartani, de egy embert sem szabad 
„a túlsó partra küldeni. Vezérkari főnökömmel a földön fekve 
„kidolgozzuk az intézkedéseket." 

„6 órakor jön a 2. hadseregparancsnokságtól távirat, hogy a 
„riadó tévedésen alapult. Tersztyánszky cigarettáját kikapja szájából 
„és toporzékolva összetapossa és rémesen káromkodva szidja a had-
„seregparancsnokságot. Nemsokára újabb parancs jön, hogy a csapatok-



„nak nem szabad Platicevo—Grabovci vonalánál előbbre menni. 
„Kimegyek az erdő szélére, hol annak csendes varázsa kissé meg-
nyugta t ja háborgó lelkemet. Odatúl pedig folyik a harc, dörögnek 
„az ágyúk és ropog a puskatűz; hallom, mint hullámzik ide-oda 
„a tusa Sabactól délre. Misar irányából különösen heves tüzelést 
„hallok. Az ütközet menete ismeretlen marad előttem, mert a 
„hadtestparancsnokság mindig sűrű ködbe burkolódzik és nem 
„tájékoztat semmi felől. Midőn 11 óra 30 perckor csapataimhoz 
„Grabovcira indulok, közli velem a hadtestparancsnok, hogy való-
színűleg ez éjjel átkelünk a Száván, mert az 5. hadsereg a Drinánál 
„nagyon szorongatott helyzetben van és mi azáltal, hogy déli irány-
b a n előnyomulunk, tehermentesíteni fogjuk azt. Földerítés céljából, 
„hogy ha átmegyek, már ismerjem a helyzetet, 2 huszárszakaszt 
„küldök Sabacra, hogy a helyzet felől mindig tisztában legyek^ 
„mert másképen úgysem tudhatok meg semmit. Nagy lelkesedéssel 
„indulnak. Egész hadosztályomat Grabovcira rendelem, azon csapatokat 
„kivéve, melyek Sabacon vannak már." 

„Déltájban értesít a hadtest: Szándék: Vi to je veinél a Száván 
„átkelni ós deli irányban előnyomulni. Huszárjaimtól csakhamar 
„jön jelentés, hogy a szerbek a mi csapatainkat Sabacra vissza-
szorították és most a várost erősen lövik és szorongatják. 5 órakor 
„délután jelentik, hogy nagyon erős ellenség nyomul Sabacra ós a 
„IX. hadtest megkezdte visszavonulását. Este a Sabac köré sereglett 
„ellenség nagyon szorongatja a várost. Tersztyánszky átveszi a sabaei 
„csoport parancsnokságát és előnyomulásomat elrendeli. Mielőtt 
„kiadnám parancsomat, már megint megállít a 2. hadseregparancs-
nokság. Végre határozott parancs jön az előnyomulásra azon uta-
sítással, hogy az írásbeli parancsot várjam meg ós ne induljak 
„előbb. Esti 7 óra 20 perckor riadót rendelek el és 7 óra 30 
„perckor Grabovci nyugati kijáratánál gyülekeznek csapataim." 

„Erdős, lapos vidék, komor kép a lassan leereszkedő est-
,alkonyban. Délre az enyhén emelkedő szerb part szelíd domb-
„ soraival, melyek az egész tájat uralják szép magas fasoraik üde kere-
t é b e n ; mindenfelé nagy fák, akárcsak valami park volna odaát." 

„Indulásra készen várunk, midőn huszárjaimtól újabb jelentós 
„jön, hogy az ellenséges nehéz tüzérség összelőtte a hidat, egyelőre 
„nem lehet átmenni. Azt hiszem, hogy ezt néhány órán belül meg 
„lehet csinálni és hamarost átmehetünk." 



„Be kár, hogy megtiltották átkelésemet akkor, mikor akar-
t a m ! Ma már rég meg volnának a Sabac körüli magaslatok erő-
„dítve és könnyen lehetne azokat tartani. Ezt maga Dáni ezredes 
„vezérkari főnök is bevallja." 

„Ezalatt a hareizaj mindjobban erősödik. Heves csata 
„lehet ott." 

„Esti 9 óra 15 perckor érkezett meg az írásbeli parancs." 
„Föladatom: A sabac—pricinovici országút két oldalán Sabac 

„városának déli szegélyét megszállani. Azután déli irányban támadva 
„a magaslatokat elfoglalni." 

„Előreláthatólag 5 órakor reggel érhetem el a kijelölt állást» 
„ha egész éjjel menetelek. Most a becses emberi életek ezreinek 
„árán kell ezt a szerencsétlen dombsort elfoglalnom, melyet 8 nap-
„pal ezelőtt játszva vettem volna birtokomba és máig erősen ki-
népült állásokban lennénk ott. Most elrendelik, hogy: ,el kell fog-
l a ln i , meg kell erősíteni ós hídfővé alakítani.'" 

„Este 9 óra 30 perckor elmenetelünk Grabovciról, Tursko 
„groblje felé. Elővéd két 32-es zászlóalj, főcsapat 69. ezred, utána 
„3. bosnyákezred. En a 69-esek élén lovagolok." 

„ Mélabús csend! Az augusztusi éjjel bársonyos lanyha szellője 
„oly szelíden csókol; az erdőben egy hang sincs, csak egyes 
„pocsétákban hangversenyeznek durván nevetve a békák. Tündöklő 
„a csillagos éj, pislog, ragyog a csillagok millió és millió éber szeme. 
„Fölséges a bánatos rengeteg az éjjel árnyában, mint nyújtja 
„ágait a csillagos örökkévalóság felé! Csendben menetelünk s ahány 
„szív annyi halk kérdés: ,Mi lesz holnap?' Otthon, szeretett 
„magyar falvainkban, hol ima virraszt fölöttünk, az éjfélt is már 
rég elkongták a toronyórák! Mindig erdő, sötét erdő sugdos halkan 
„körülöttünk, tán a jövő titkait rebesgeti, — jobb, ha halkan 
„rebesgeti, úgy, hogy ne értsük meg szavát és ne tudjuk meg a 
„jövő nagy titkát! így rövidebb a bú és bánat, hosszabb az aranyos 
„édes reménység. Pár óra még s csatában leszünk. Éjfél után rövid 
„pihenő a Tursko grobljen, azután Isten nevében csatába!" 

„Minden ágyúlövés mint távoli villámlás pislog az égen 
„Számítjuk a másodperceket, melyek alatt a hang hozzánk ér! 
„Még 5 kilométer — még 4 — és folyton, pihenés nélkül mene-
t e l ü n k a csendes éjszaka kékes fátyola alatt. Bakáim jókedvűen 
„viccelődnek s kérdéseimre vígan felelnek." 

József főherceg : A. világháború. I. 3 



Augusztus 18.1 

A szerb 2. hadsereg két hadosztálya a vele szemben álló 
VIII. hadtestünk 9. hadosztályát a tekerisi magaslatokon átkarolólag 
megtámadta. A harc kimenetele kétséges nem lehetett, mert a 
VIII. hadtest másik hadosztályából (a cseh 21. Landwehr-had-
osztály) csak egyes csapatokat sikerült a Cer planinán előre ker-
getni, Sabac felől előtörő IV. hadtestünk pedig a távolság miatt 
(26 km.) nem érvényesülhetett. 

Mivel a 9. hadosztály északi szárnya a levegőben lógott, közte 
és a szomszédos XIII. hadtest 36. hadosztálya között 10 km.-nyi 
széles űr tátongott, a szerb 2. hadsereg hadosztályai a magára 
hagyott 9. hadosztályt mindkét oldalban átkarolták. A hadosztály 
válságos helyzetbe került. 

Délelőtt a XIII. hadtest északi szárnyán a 36. hadosztály 
Valjevo felé a Jadar völgyében az ellenséget Zavlakán túl vissza-
szorította és a déli szárnyon a 42. honvédhadosztály tért nyert. 

Délután az 5. hadsereg déli szárnyán, a 13. gyalogdandár 
a szerb 3. hadsereg Krupanj felőli nyomásának ellenállani nem 
tudott és hátrálni volt kénytelen. (Mramor.) 

A XIII. hadtest közepén küzdő 42. honvédhadosztály sem 
aknázhatta ki emiatt a szerb 3. hadsereg oldalában elért sikerét, 
ezért a krupanj—zavlakai országútról keletre fekvő magaslatokon 
(Bastavsko b.) volt kénytelen déli szárnyát visszavenni. 

Délután az 5. hadsereg északi szárnyán küzdő 9. hadosztály 
a szerb 2. hadsereg nyomásának ellenállani már nem tudott és a 
Ljesnica-patak völgyét keletről lezáró magaslatokra (Miiina) vonult 
vissza azon szándékkal, hogy itt mindaddig kitart, míg a IV. had-
test Sabac felől beavatkozva fordulatot hoz az általános helyzetben. 
Ámde a IV. hadtestnek csapatai augusztus 18-án este még egy-
napi járásnyira (16 km.) állottak a 9. hadosztály északi szárnyától 
és a várt hatás késett. 

A IV. hadtest augusztus 18-án hajnali órákban kezdte meg 
az átkelést a hadihídon Sabacnál, melyet a szerb tüzérség ismét 
járhatatlanná tett, úgy, hogy a hadtest egy részét gőzkompon 
kellett átszállítani. 

A kiadott intézkedés szerint a 32. hadosztálynak Misaron, 
a 31. hadosztálynak Pricinovicen, a 29. hadosztálynak Jevremovacon 
át déli irányban sugárszerűen szétfutó útak mentén kellett támadni. 

„Augusztus 18-án hajnali 1 óra 15 perckor kiadom a pa-
rancso t a Sabacra való bemenetelésre és a város déli szegélyének 
„megszállására. Elsőnek a 32-esek a most már elkészült hídon 
„menetelnek át. A tüzérség és bosnyákok szintén, a 69-esek pedig 



„a gőz,kompon. Én a 32-esekkel megyek, kik egyenest a priöinovici 
„útra kanyarodnak és az úttól jobbra, a bosnyákok az úttól balra eső 
„városrész szegélyét szállják meg a kijelölt szélességben; 69. ezred 
„tartalékom a főtéren, a templom közelében, magam fogom helyét 
„pontosan megmutatni; a tüzérség is ott kap további parancsot." 

„Reggeli 2 óra 35 perckor szerb talajra teszem lábamat 
„Sabacon. Számtalanszor jártam külföldön, más világrészekben, de 
„ilyen különösen még sohasem hatott rám a határ átlépése, mint 
„ma. Először életemben voltam ellenséges országban!" 

„Sötét van és a holdnak keskeny sarlója gyéren szórja sápadt 
„fényét Sabaera, sugarai az összezúzott ablaküvegeken villognak. 
„A lassan emelkedő utca, mely a templomhoz vezet, teljesen ki-
„halt, mindenütt törött holmik roncsai hevernek. Fegyvergulák 
„között kimerült bakák fekszenek mély álomban, nem ébreszti 
„fel őket semmi. Néhányba belebotlom s ők tovább alszanak. 
„Bedőlt tetőket, leszakított erkélyeket sejtve látok a holdnak rezgő 
„sárgás sugarai felé ásítozni; pokoli bűzzel terhes a lég, a meleg 
„déli szellő e rettentő szagot sűrítve tereli az utcákon tova. Piszok 
„borítja az útat. A templom előtt a főutcák keresztezik egymást, 
„ott balra fordulok és a város déli szegélyére megyek, ahol még 
„részletintézkedéseket adok ki." 

„A szerb gyalogság erősen tüzel az utca kijáratára. Az utolsó 
„háznál megállunk, mert annyira sivítanak a golyók, hogy minden 
„további lépés a biztos halált jelentené." 

„A város szegélyét népfölkelők és a IX. hadtest csapatai 
„tartják megszállva és viszonozzák az ellenség tüzét. Szemben 
„állítólag az I. és II. Drina-, az 1. Sumadia-hadosztályok és nép-
„fölkelők vannak." 

„Visszamegyek ideiglenes helyemre, a templom melletti út-
„kereszthez s látom, mint hevernek szeretett csapataim a törme-
„léken, szeméten s alusznak. Legnagyobb részük 2 éjjel nem 
„aludt semmit és 35 kilométert meneteltek teljes hadi fölszereléssel." 

„Kivilágosodott! Emberi hullák, ló- és kutyadögök, melyeket 
„széjjeltéptek a gránátok, hevernek az utcákon, rajtuk por, hamu 
„és törmelék, a levegő dögszaggal telítve, a házakból minden az 
„utcákra szórva, pozdorjává törve." 

„Lovaimat és embereimet úgy állítom, hogy a lövedékek ellen 
-„lehetőleg fedve legyenek." 



„A templomot akarom megnézni, mert a legjobb kilátópont-
„nak a tornyot vélem. Ennek az utca felé egy vasráccsal elkerített 
„tornáca van, oda lépek be. Az irtózat egy percre megbénítja 
„lábaimat s nem tudok megmozdulni. Vagy 50 halott fekszik nagy 
„vértócsában, a vér megaludt és fekete lett már, arcuk irtóztatóan 
„eltorzult, fakó, merev, kifejezéstelen szemeik nyitva, szájuk tátva 
„és testük a kínokban elcsikarva merevedett meg. Erőt véve maga-
„mon, bemegyek. A templomtorony lábánál egy öreg fekszik. A vér 
„teljesen elöntötte, haját aludt vér tapasztja össze, kifordított szemei 
„reszketnek s mozognak még, jobbkeze mintha kintornát hajtana, 
„körben mozog lassan, mindig a vértócsába mártódik és mindjob-
„ban befeni csípőjét az aludt vérrel. Folyton hörög, szája ránga-
„tódzik és rettenetes torzképeket vág. Csak ekkor látom, hogy 
„belei kilógnak s azokat csavarja kínjában véres jobbkezével, nincs 
„eszméletnél. 53 komitácsi! Tersztyánszky, vagy Hortstein lövette 
„agyon? Vagy a szerb tüzérség lőtte őket halomra? s még el sem 
„temették, pedig egy része már bűzös oszlásnak indult. Elmegyek 
„az utca sarkára, hol törzsem vár rám és. elrendelem, hogy a hal-
dokló t istápolják s a halottakat temessék el." 

„6 óra 30 perckor támadásra készen áll hadosztályom, épen 
„ekkor jön hozzám a hadtestparancsnok és korainak mondja a táma-
d á s t , mert a 32. hadosztály, mely tőlem balra a Száva mentén 
„Misarra fog támadni, — ezt is csak most tudom meg —, még 
„nem érkezett helyére és előkészületeivel még távolról sincsen 
„készen." 

„Míg beszélünk, egy szép vizsla jajgatva vánszorog el mellet-
t ü n k és véres nyomot hágy maga mögött, egy golyó lágyékát 
„ütötte át. Tersztyánszky enyelegve sajnálja és hívogatja: ,Armer, 
„armer lieber Hund du!' Pár lépésnyire onnét sebesült haldokló 
„bakáinkat láthatja, akikhez egy szava sines?" 

„Hét órakor veszem a jelentést, hogy a 3. bosnyákezred a 
„közepe táján a szerbek által megtámadva visszaszoríttatik. 7 óra 
„40 perekor jelentés, hogy a bosnyákok parancsnoka^ Brenner ezre-
d e s fej lövést kapott, elesett. Meissl őrnagy ugyanannál az ezred-
„nél súlyosan megsebesült." 

„Sabac templomának tornyán állva, látom, hogy a támadás 
„parancsom nélkül megindult és erőteljesen halad." 

„Jevremovae, Pricinovic, Misar felé mindenütt enyhén hullá-



„mos a terep, Sabactól délfelé lassacskán emelkedve. Odébb sok 
„erdőparcella, a mélyebb fekvésű horpaszokban nedves rétek, bozó-
t o s o k és közötte 2 méter magas kukoricások. Itt ugyan nehéz a 
„hadviselés." 

„3 szerb századot látok szabad terepen át menekülni, hatal-
„mas géppuskatűz és Barabás százados ütegének srapnellverése 
„indul meg, látom a szerbeket úgy eldűlni, mint a búzát az aratók 
„kaszája alatt. Süvöltve jön valami nagy jószág felém, s fülsiketítő 
„robajjal pukkad széjjel és kopogva vágódnak a repeszek körülöt-
t e m a gerendázatba. A torony megrendül, kissé inog, egy harang 
„halkan megkondul. A levegő tele füsttel. Jól van, megyek már! 
„csak látni szeretném, hogy az én derék 32-eseim mint mennek 
„előre. Látom is a legsűrűbb golyózáporban szuronyrohamukat 
„végrehajtani. A szerb lövészárok eleven lesz, hevesen tüzelnek, 
„ — majd meg visszaszorítva kereket oldanak s az enyémek üldözőbe 
„veszik őket. Látom 69-eseimnek haláltmegvető rohamát s a 
„bosnyákoknak véres tusáját." 

„Egy tüzértisztem jön fel: ,Kérem cs. és kir. Fenségedet, 
„tessék innét hamar távozni, mert a szerbek már belőtték tüzér-
ségüke t ezen toronyra, itt legnagyobb az életveszély!" — ,Jól 
„van, menjen előre, én tüstént utána jövök!' — ,Ezt nem szabad 
„megengednem. Alázattal kérem tessék előre menni!' Lemegyünk. 
„A borzalmas komitácsi hullák még itt vannak. Olyan citromsárgák, 
„üveges szemeik ráncosak, legyek falatoznak rajtuk, az öreg még 
„most is kintornázik hörögve és nyögve mind lassabban forgatja 
„remegő kezével kilógó beleit, arcizmai reszketnek s a vonások 
„mind pokolibban eltorzulnak, míg az infernális hullabűz torkomat 
„fojtogatja, hisz a nap tüzében gyorsan rothadnak a szeren-
csét len testek." 

„10 óra 30 perckor az ellenség megverve visszavonul és 
„csapataim Pricinovic irányában üldözik. Sok szerb foglyot hoznak. 
„— További előnyomulásra kapok parancsot. Lóra ülök, egy 69-es 
„századdal és törzsemmel Pricinovic felé indulok. 

„A borzalommal telt csatatéren átmegyünk. Számtalan sebesült, 
„szerb és saját, mászik, kúszik, vagy odébb hempereg, nyögve és 
„jajgatva. Szemükben a halálfélelem tükröződik, oly könyörgő és 
„szánalmat kereső a tekintetük és a vérveszteségtől fázva, dideregve 
„várnak segélyt. Itt fekszik egy 32-es, kezével búcsút int nekem 



„és elhaló hangon szól: ,Én a hazámért meghalok, de a mí 
„szeretett Fenséges Urunk éljen a hazáért!' Utolsó szavai 
„voltak ezek!" 

„Az egészségügyi katonák a sebesülteket a 4—5 napos 
„hullák között keresve, a fojtó bűzben összeszedve őket, alig győzik 
„az óriás munkát. Sebzett lovak lehorgasztott fejjel állanak s várják 
„a jóleső kimúlást, tágranyitott hortyaikról látni, hogy mily kinokat 
„szenvednek. A nap izzó sugarai szörnyű munkát végeztek. Rette-
netesen néznek ki a már 5 napja kint heverő hullák. A test 
„nagyra felpuffadva, a nyak és arc, akárcsak dunyhák volnának,, 
„pukkadásig duzzadtak, bőrük fekete, mintha tintába volna áztatva 
„és ruháikon nagy barna foltok vannak a kiszivárgó hullalétőL 
„Egy szerb tiszt fekszik az útszél árkában, 100 lépésen túl hordja 
„a lenge szellő rettentő szagát. Mellette 5 lódög, melynek teste 
„már kékes nyálkában mállik széjjel." 

„Gyorsan tovább lovagolok és a dombsor tetejét elérve, — 
„ezt akartam volt eleve megerődíteni, — ott találom győztes 
„csapataimat, pihenőt tartanak és étkeznek. A bosnyákok összponto-
s í t o t t felállításban tömegekkel, mellettük a 32-esek és 69-esek. 
„Az üldöző különítmények, illetőleg földerítés, előretolva." 

„Kicsorduló érzelmekkel sietek hozzájuk, lóról szállva, néhány 
„lelkes szót mondandó urunkra, királyunkra, kinek születésnapja 
„van, s kiért szeretett fiaim oly hősiesen küzdöttek. Itt a csata-
t é r e n még gőzölgő hősvér közepette akarom őket üdvözölni! Nem 
„lehet, mert midőn észrevesznek engem, a lelkesedésnek még nem 
„látott vihara tör ki. Először a bosnyákok szűnni nem akaró-
„zsiviózással fogadnak; felbomlik a rend, mindegyik kezemetakarja 
„érinteni s midőn jobbomat feléjük nyújtom, száz és száz kéz nyúl 
„feléje s megújul a ,zivio nyegova visoéanstva gospodine nadvojvoda 
„Josip! Zivio!' Anyanyelvükön meleg elismerő szavakkal köszönöm 
„meg nagyszerű hősiességüket, mire harmadszor is kitör a lelke-
sedés, míg 10.000 torokból túlharsogja őket szeretett magyar 
„csapataim éljene. Mindkét kezemet számtalan kéz megragadja, 
„32-eseim fölemelnek s úgy éljeneznek." 

„De most a kötelesség hív." 
„Intek nekik s azonnal helyreáll a rend, míg én a legforróbb 

„hála szavait intézem hozzájuk s a Mindenható áldását kérem, 
„reájuk." 



„Azután a törzstiszteket összehívom és figyelmeztetem, hogy 
„ne engedjék a támadásnál, úgy mint ma, a csapatokat parancs 
„nélkül nekifutni a leghevesebb ellenséges tűznek, mert azzal csak 
„a veszteségeket fokozzuk és esetleg a vezetés szándékait keresz-
tezzük, bár ma ez nem volt az eset, mert a támadást magam is 
„valamivel később elrendeltem volna." 

„A parancsnokoknak csapataikat teljesen kezükben kell 
„ tartamok. Ezért őket személyesen teszem felelőssé. — Minden 
„fölösleges véráldozatot kerülni kell. Még fognak olyan percek 
„jönni, melyekben mindnyájan, kivétel nélkül, tudatosan ki fogjuk 
„tenni életünket a legnagyobb veszélynek. De az, hogy két ütközet 
„után a legénység egy harmada és a tisztek fele elvérzett, az csak 
„helytelen vezetésre mutat és tűrhetetlen állapot. Ritka sorokban 
„előnyomulni, jól lőni és a tüzérséggel a legszorosabb egyetértés-
b e n , közösen dolgozni, ez alapelvünk. A hathatós tüzet a kis 
„távolságokra rendszeresen előre vinni és közvetlen közelből a 
„megrendült ellenséget megrohamozni. így kevés vesztességgel, 
„biztosan kiveijük, azaz visszavetjük őt. Most pedig Isten nevé-
nben előre." 

„Ezen lelkes rövid intermezzo után a hadtesttől vett parancs 
„értelmében a támadás folytatását elrendelve intézkedem: 

„Le Beau tábornok 32-esekkel és a bosnyákokkal első harcvonal 
„a Sabac — Pricinovic országút két oldalán. Két szárnyával a szom-
s z é d hadosztályokra támaszkodik." 

„69. ezred tartalék az én rendelkezésemre, egyelőre itt a 
„gloriette-nél az országúton pihen, később magam fogom lépcsőzetesen 
„balra elhelyezni." 

„A 10. ágyúsezred és a tábori tarackok Félix tábornoknak 
„rendeltetnek alá." 

„Felderítést, — mint már említém — láncszerű járőrök végzik. 
„(Ebben a kukoricatengerben nem lehet másképen.)" 

„Általános támadás az ellenségre, ki — jelentések szerint — 
„Priöinoviétól délre van. (Állítólag!)" 

„Én egyelőre a tartaléknál maradok, később, ha a tüzérharc 
„megkezdődik, az országúton Pricinovicen át előrejövök. Lovasságom 
„zöme további parancsomig nálam marad. Még nagy szükségem 
„lesz rá a további előnyomulásnál." 

„3 óra 15 perckor Le Beau tábornok támadása megindult 



„A 32. hadosztály tőlem balra bátramaradt, most fejlődik barera. 
„Jobb szomszédom, a 29. hadosztály erős küzdelemben van. Déli 
„irányból, nagy távolból erős ágyúzást hallok. Bizonyosan az elő-
„nyomuló 5. Frank Liborius hadsereg." 

„Nagy megnyugvásomra a 44. ezred Gerovacnál, tőlem dél-
ke le t re hadosztályomhoz csatlakozik. Ennélfogva a 69-eseket Le 
„Beau balszárnyára tolom el és a 44-es marad az én tartalékom." 

„Éper kiadom erre a parancsot és minden mozgásban van, 
„midőn egy csukott fényes limuzines városi automobil áll meg 
„előttem az úton. Lehetett 4 óra 50 perc, vagy 5 óra délután. 
„Tersztyánszky sok rosszat mondó, villogó szemekkel kiszáll, egész 
„teste reszket a méregtől. A 69. ezred legénysége előtt ordítva rám 
„támad, akár csak őrült volna, a legdurvább kifejezésekkel illet. 
„Azt veti szememre, hogy az időt hiába elpocsékoljuk és támadásom 
„olyan ellenség ellen, mely nincs is itt, még nincs befejezve! Majd 
„ő megmutatja és egyedül automobilon az állítólagos ellenségig 
„fog menni." 

„Nyugodtan bevártam, míg kitombolta magát és azután a 
„legnagyobb hidegvérűséggel jelentettem1 neki, hogy a bevégzett 
„támadás után üdvözöltem csapataimat, a tisztikart röviden kioktat-
t a m és azonnal intézkedtem a támadás folytatására, annyi időt 
„hagyva, hogy a legénység befejezze megkezdett — csak pár percig 
„tartó — étkezését, hiszen tegnap dél óta semmit sem ettek és 
„csak néhány perces pihenőjük volt. Azért most egyórai pihenőt 
„engedtem nekik, míg a felderítést előrebocsátottam. Különben is 
„a támadás folyamatban van." 

„Még nagyobb lármát csapott és szidott, míg automobiljába 
„szállott, hogy az ellenségig menjen." 

„Alig pár perc múlva hallom automobilját visszajönni. Újból 
„elkezd lármázni és gorombáskodni — azt kellett mentségére fel-
tételeznem, hogy részeg. — Lovamat elfordítva távozom és ő 
„visszaszáll automobiljába és tovarobog Sabaera." 

„Messziről újra hallom a nagy lármát: Was sucht die 
„Kavallerie hier? Kavallerie marsch vorwärts in Galopp! Sofort 
„die ganze Kavallerie in Galopp vorwärts und wenn sie alle krepie-
r e n !" 

„Pedig a lovasság előreküldésének nincsen semmi célja, hiszen 
„felderítésem kint van, és ha e kukoricatengerben a lovasságot így 



„céltalanul vakon előre kergetem, az egy pár perc múlva az utolsó 
-„emberig elesik anélkül, bogy a legcsekélyebb szolgálatot tehetné. 
„Pedig még nagy szükségünk lesz derék huszárjainkra!" 

„Az előrenyargaló huszárságot magamhoz rendelem. En 
„felelek hadosztályomért! Majd ha megjön az ideje, rendes intéz-
k e d é s t kapnak tőlem, nem pedig azt: ,Marsch vorwärts in Galopp 
„zum krepieren!' Rettenetes egy alak ez a Tersztyánszky, akit 
„Ferenc Ferdinánd kémnek küldött volt Budapestre, hogy elgáncsol-
h a s s o n minden magyar érdekben történő lépést." 

„Óriási zivatar, felhőszakadással és jégveréssel zúdul reánk, 
„folyton lecsap a villám és mi bőrig ázva folytatjuk utunkat." 

„Közben jön a szóbeli jelentés, hogy Tersztyánszky összes 
„konyhakocsijainkat Sabacra kergette azzal a paranccsal, hogy Kle-
„nakra siessenek s ne merészeljenek többé a csapatokhoz menni, 
„ezentúl a csapat csak harcolni fog és csak akkor kap enni, ha 
„ő megengedi." 

„Én a tisztet visszaküldöm a konyhákhoz azzal, hogy jelentse 
„meg az élelmezőtisztnek, hogy az 0 Felsége által előírt rende-
le tben meg van határozva, hogy az ezredparancsnok intézkedik a 
„konyhákkal, mert azok az ezrednek nélkülözhetetlen részei. 
„Tehát, ha — amint azokat megtöltötte — nem jön úgy, hogy 
„holnap csapataimnál legyen, úgy én őt főbélövetem! Ha a hadtest-
énél feltartóztatják, úgy jelentse meg azt azonnal." 

„Le Beau tábornok, midőn hozaája érek, jelenti, hogy Tersz-
tyánszky nála volt és „mint egy harapós kutya" nekitámadott, 
„fogalma sincsen, hogy miért s azután visszafordult. Kérdésemre, 
„hogy hol fordult vissza, vagy volt-e csapataink előtt? Le Beau 
„azt feleli: 0 ? — és az ellenség közelébe menni? — Nem! 0 csak 
„nálam volt és én az előnyomuló csapataimtól akkor 1000 lépésre 
„hátra voltam!" 

„Jelenti, hogy a hadtestparancsnok elrendelte, hogy a leg-
gyorsabb ütemben támadja meg az ellenséget, még ha tízszerte 
„erősebb is mint ő, és akárhány, akármilyen erős állásban van." 

„Én pedig egy jelentést diktálok Iskowskynak, melyet a 
„hadtestnek küldök és Le Beau-nak parancsban kiadok. Ennek tar-
t a l m a kb. a következő: Hadosztályom támadását most az éjjel 
„beálltával beszüntetem, mert bal szomszédom messze elmaradt, 
„balszárnyam a levegőben lóg. Az éjjelt harcalakzatban Pricinovic-



„nél töltjük. Amint a hadtestparancsnok bizonyosan személyesen is 
„meggyőződött és amennyire a félhomályban a sűrű kukoricásokban 
„meg tudtuk állapítani, az ellenség 1000 lépésnyi szélességben 
„nyugatra, ugyanannyira keletre az országúttól erősen kiépített 
„állásokban ál l ; én a csapatoknak egy tüzérségi előkészítés nélküli 
„sikertelen éjjeli támadás helyett, mely bizton csak óriási veszte-
ségekbe kerülne, inkább a holnapi kiindulási helyzetben éjjeli 
„pihenést engedek az ütközeti előőrsök védelme alatt és hajnal-
hasadtával az addig előrevont tüzérség előkészítése után fogom a 
„támadást végrehajtatni, melynek sikeréért akkor kezeskedem." 

„Egész Priőinovic lángban áll, vörös az ég s az árnyak 
„bókolva táncolnak. Most hagyták el a szerbek s felgyújtották. 
„Pattog, sistereg a tűzvész s mi a lángoló falu végéig lovagolunk, 
„egy házból reánk lőnek. Huszárjaim által rendet csináltatok. 

„Óvatosan 600 — 800 lépésre megközelítik csapataim az ellen-
sége t : a tábori őrsök kikúsznak, ón pedig Pricinovic legdélibb apró-
„viskójában adom ki a támadási parancsot 19-ikére." 

„Egész éjjel puskalövések hallatszottak és csattogva ütődtek 
„a golyók, a széltől ide-oda lóbált korhadt faajtón átütve, a falba. 
„Kicsi kamrám egyetlen pici — átlövöldözött — ablakán süvöltve 
„fúj be a szél és sóhajtva jajgat. A falba ütődő golyók koppanva 
„potyognak a földre. Bánfi huszárom, ki lábaimnál feküdt, felemel-
„kedik és tanakodni látszik, de nem jut eredményre. A törött pisz-
„kos ablakon halvány holdsugár lopódzik be nyirkos palotámba s-
„Bánfi képébe süt, ő nézi, hogy alszom-e. Két kezét felém nyújtja, 
„azt hiszem, fél akar rázni, mégsem teszi s visszamászik fékhelyére, 
„úgy, hogy köztem és a lövéseknek kitett fal között legyen s újból 
„ledől. Az én 69-es őrszemem egyhangú lépteit hallgatva, elalszom." 

Tersztvánszky lovassági tábornok támadásának sikeres kezdete 
után azt jelentette, hogy támadóoszlopai elől az ellenség „általános 
visszavonulásban" van, miért is előnyomulását még aznap Dobrié— 
Varna—Slatina—Cerovac—Zabar vonaláig szándékozik folytatni 
(Sabactól 12 km.-re délre). 

E kedvező jelentést a 2. hadseregparancsnokság sietve továb-
bította a hadseregfőparamsnokságnak és az 5. hadseregparancsnok-
sághoz és még azzal toldotta meg, hogy másnap, augusztus 19-én 
Tersztyánszky lovassági tábornok támadását a tekerisi magaslatok 
félé kora hajnalban folytatni fogja, hogy a szorongatott 5. hadsereg, 
északi szárnyát (9. hadosztályt) tehermentesítse. 



Valóságban másképen volt. 
Tersztyánszky lovassági tábornok hadtestének támadását augusz-

tus 18-án este Maovi—Ml. Vranjska—Cerovac—Misar vonalába 
(Sabactól 8 km.-re délre) beszüntette. 

Ezáltal, és az 5. hadsereg északi szárnyának (9. hadosztály) 
este Milinara visszavonulása által a helyzet rosszabbodott. 

A IV. hadtest az 5. hadsereg északi szárnyától augusztus 
18-án este még 22 km.-re volt távol, midőn a középen a szerb 
2. és 3. hadsereg az 5. hadsereget megverte. 

A déli szárnyon Uziceböl Visegradra előtört szerb hadosz-
tályok (I. és II. Sumadia) tüntetése sikerrel járt, minthogy a 6. 
hadsereg az általános támadást Uzicére ezért elhalasztotta. 

Az 5. hadseregnél bekövetkezettek arra bírták Potiorek tábor-
szernagyot, hogy a 6. hadseregnek augusztus 18-án sürgős támadását 
rendelte el. A X V hadtest parancsnoka azonban azt kérte, hogy a 
támadás halasztassék el augusztus 20-ikára, mert csak akkor mérhet 
a szerbekre döntő csapást, ha kipihent és jól csoportosított csapa-
tokkal, a beérkező 40. honvédhadosztállyal együtt indítja meg a 
támadást. 

Ehhez Potiorek táborszernagy hozzájárult. 
Ezzel a megvert 5. hadsereg helyzete végleg eldőlt. 

Augusztus 19-én1 

a szerb 2. hadsereg a VIII. hadtest ellen döntő támadást intézett. 
A 9. hadosztály két szárnya ellen irányidó nyomásnak nem volt 
képes ellenállani és a túlerő elől Ljesnica völgyében szívósan vé-
dekezve, lépésről lépésre hátrált. 

A délutáni órákban a VIII. hadtest sorsa meg volt pecsételve. 
Hiába avatkoztak az északi szárnyon a harcba, a 21. Landwehr-
hadosztálynak harcképességüket visszanyert csapatai, melyek a 
Cer planina gerincén előretörve, a Todorov A 706 uraló hegyen 
harcba léptek és onnan a szerb tüzérséget elzavarták. Hiába irá-
nyított a szomszéd 36. hadosztály egy ezredet Tekerisre az átkaroló 
szerb csapatok ellen. 

Az általános helyzet miatt az 5. hadsereg parancsnoka délután 
4 órakor a VIII. hadtestet a kljesnicai A 404 (Vidojevica) A 244, 
a XIII. hadtestet a loznicai magaslatokra (Grncara A 238) 
"visszarendelte. 

A szerbeknek sikerült a drinai front leggyengébb részét 
(VIII. hadtest) kipuhatolni, melyet túlerővel áttörtek. Ezek után a 
hadseregfőparancsnokság sürgősen utasította az 5. hadsereget, hogy 
tartson ki addig, míg a segítőcsapatok beérkeznek, kilátásba 
helyezvén, hogy a Szerémségben álló 7. hadosztály zömét és az 



Újvidékre beérkezett VIII. menetdandárt sürgősen támogatására 
útnak indítja. — Sajnos, mindez már nem használt. 

A VIII. hadtest parancsnoka jelentette, hogy a Drina-folyó 
keleti partvidékén már nem tarthatja magát, miért is az 5. had-
seregparancsnokság elhatározta, hogy hadseregét a Drina mögé 
rendeli, befolyással volt erre az, hogy a Tersztyánszky-csoport 
állítólag a szerb hadsereget Sabac alól nem tudta visszavetni. 

Augusztus 19-én este az 5. hadsereg parancsnoka értesítette 
a 2. hadsereg parancsnokát, hogy miután az 5. hadsereg a Drina 
mögé fog visszavonulni, a IV. hadtest szakítsa félbe a céltalan 
harcot és vonuljon vissza a Száva mögé. 

A 2. hadseregparancsnokság ez értelemben utasította a IV. 
hadtestet, mely elrendelte, hogy augusztus 20-án a IV. hadtest 
csapatai a Száva mögé vonuljanak vissza és ürítsék ki Sabacot. 

Midőn az 5. hadsereg helyzete mind válságosabb lett, Potiorek 
táborszernagy augusztus 19-én a szélső déli szárnyon csoportosuló 
6. hadseregnek megparancsolta, hogy a XV. hadtest, ha lehet, még 
aznapon indítsa meg támadását Visegrádról, hogy a várható ked-
vező döntés után az 5. hadsereg támogatására siethessen; ezzel 
egyidejűleg a XVI. hadtest is parancsot kapott, hogy a Lim völ-
gyében Rúdon át előnyomulását meggyorsítsa. 

Augusztus 19-én Sabacnál az események következőképen 
zajlottak le: 

„Reggel 4 órakor talpon vagyok, lovamat felnyergeltetem, 
„de felülni rá nem lehet, mert zizegve és vijjogva surrannak el 
„körülöttünk az ellenséges golyók." 

„Támadási parancsom: 32. ezred az országút két oldalán 
„nyomul elő, jobbszárnya mögött lépcsőzetesen hátul és kifelé 
„követi a 69. ezred, szintén első vonalaival eleve harcalakzatban; 
„32-esektől balra a bosnyákezred. A 44. ezred Cerovacról egyenesen 
„Grn. Vranjskára veszi irányát. Érintkezésbe lép a bosnyákok 
„balszárnyával. A szárnycsapatok az összeköttetést a szomszéd 
„hadosztályokkal okvetlen helyreállítják, én pedig lovasságom révén 
„keresem azt. A 10. ágyúsezred itt a falu végétől délre az út 
„két oldalán kiszemelt állásban lévén, tüstént megkezdi a tűzzel 
„való előkészítést, a tarackok az úttól nyugatra mostani állásukból 
„megnyitják a tüzelést. — A harc alatt Félix tábornok alatt áll 
„egész tüzérségem. — 4 óra 30 perckor megkezdeni." 

„Míg a tüzérség megkezdi tüzelését, én az úton előnyomuló 
„csapataimmal megyek. 5 óra 25 perckor torlódnak a gyalogsági 
„oszlopok és a tüzérségi lőszerkocsik. Erélyes intézkedéseket teszek, 



„hogy ezek a torlódások megszűnjenek. Ekkor hatalmas gyalogsági 
„tűz kezdődik és temérdek golyó süvít, mintha atlaszselymet 
„kaparna az ember körmeivel. Az útszéli árokba parancsolom 
„menetelő csapataimat, magam is lelépek velük az útról. Előttem 
„egy tiszt és egy bosnyák felbukik, egyiket két golyó fúrta át, 
„a másiknak a lábát törte. Az árokba emelik őket, pár meleg 
„szóval köszöntöm és bíztatom őket. — — Néhány pillanatra 
„a csapatot az árokban lefektettem, mert nyerítve, süvöltve jönnek 
„az ágyúlövedékek. Itt sejti a szerb az én tüzérségemet, mely 
„hevesen dolgozik. Erősen durranva szórják tölteléküket és szilánk-
j a i k a t közibénk a srapnellek, fölöttünk sok kis fehér felhőt hagyva 
„a levegőben, melyeket a szellő lassan tovavisz." 

„Egy huszáraltiszt vágtat felém és felemelt kezében jelen-
t é s t hoz: ,József főherceget keresem!' — ,Itt vagyok fiam!' 
„,Jelentést hoztam!' — Búgva jön a gránát s mögéje vágódik az 
„úttestbe. — Fülsiketítő robbanás, feketés füst, — nyávogó szilánkok. 
„Földhantok repülnek magas ívben. — Az úton egy nagy lyuk, 
„mellette a lónak cafatokra tépett teste, izmai rángatódznak; 
„a huszár alteste egy lábszárral az úton fekszik, az akácfán meg 
„fölötte néhány véres ruhadarab s a huszár karja lóg, — feje az 
„út mellett a véres fűben, — szemei még pislognak és reszketnek. 
„— Több bakám is megsebesült." 

„A hadtestparancsnokság a telefonhoz hív, ez abban a kis 
„kunyhóban van, melyben az éjjelt töltöttem. Ott van egy 69-es 
„század, melyet magam mellé rendeltem." 

„Innét elrendelem, hogy a támadás a hathatós tűzelőkészítés 
„után hajtandó végre, de akkor teljes eréllyel." 

„Kilátást, ahonnét a harcot figyelhetném, nem lehet találni 
„a sűrű kukoricás tengerben." 

„A jelentések szerint az ellenség erős, legalább 2 hadosztályra 
„becsülik. ( ? ) — 7 órakor a kis kunyhó előtt ülök. A mellettem 
„levő magas tölgyfacsoport lombjában susogva bújkál a szellő. — 
„Józsi fiamra gondolok! — Alig várom a hírt, hogy önként jelent-
„kezett a háborúba! — Mily boldoggá tenne az, ha szeretett fiam, 
„szemem fénye, minden hívás nélkül, maga sietne Szent Hazánkért 
„ küzdeni! .— És mégis milyen nagy gond lenne ez! " 

„Az ellenséges tüzérség elég kellemetlenül lövi a falu végét, 
„hol tüzérségem közelében állok. A gyalogsági tűz rendkívül 



„heves. Gyilkos tusa folyik az egész vonalon. 7 óra 35 perckor 
„harcba lép a vitéz 44. kaposvári ezred." 

„Egy ügyetlenség folytán — megfeledkeztek az összeköttetésről — 
„a bosnyákok ellenségnek nézik a 44-eseket és lőnek rájuk és 
„viszont. Pár pillanat alatt kiderül a tévedés, de sajnos vér már folyt." 

„Zólyomi alezredes, ki a súlyosan megsebesült Jankovics 
„ezredestől átvette a 69. ezred parancsnokságát, vágtában hozzám 
„lovagol és jelenti, hogy ezrede meglepetésszerűen több ellenséges 
„üteg oldalazó tüzébe került és óriási veszteségeket szenvedett. 
„2000 emberből alig maradt 120, ő azt jött jelenteni, hogy a 69. 
„ezred megszűnt létezni!. . . Erélyesen kifogásolom magaviseletét, 
„az ő helye ott van, ahol az ezrede volt, kötelessége azonnal 
„ezredének megmaradt részeit összegyűjteni és nem céltalanul körül-
„ nyargalni. Ha összegyűjtötte embereit, akkor a tényállást telefonon 
„vagy küldönc útján jelenti nekem. Hogy így meg lettek lepve 
„megbocsáthatatlan hiba, bizton parancsom ellenére zárkózott 
„alakzatban nyomultak elő és nem derítettek fel. Tüstént lovagoljon 
„vissza és délután jelentsen." 

„A jelentések szerint tüzérségemnek hatása kiváló, az ellen-
s é g igen nagy veszteségeket szenved. Egybehangzó jelentések 
„szerint velem szemben a Sumadia- és az I. Timok-hadosztály 
„áll — állítólag György trónörökös parancsnoksága alatt — és 
„még sok érintetlen tartaléka van. Ennek dacára szépen halad 
„támadásom. Később jelentik, hogy nem a Timok-, hanem az I., II. 
„Drina- és az I. és III. Sumadia-hadosztályok állanak a Tersztyánszky-
„csoporttal szemben." 

„7 óra 50 perckor jelentik, hogy a 69. ezred meggyengülve 
„bár, de az ellenség balszárnyát átkarolva, nagy vitézséggel támad. 
„Gondoltam ! — Közvetlen ezután hallom a 44-esek rohamjelét és 
„élénk hurrázását. 8 órakor óriás löveg-, gépfegyver- és gyalogsági 
„tűz az egész vonalon. 9 órakor bal szomszédom, a 32. had-
osztály, a vett jelentés szerint, súlyos tusa után visszavonul és az 
„én balszárnyamat nagy ellenséges erők szorongatják, a 44. ezred 
„veszélyben forog." 

„A nálam levő utolsó tartalékotj a 69-es századot ós huszár-
ja imat gyalog kiküldőm, hogy tűzzel tartóztassák fel a 44-esek 
„szárnyát átkaroló ellenséget s a 69-ik gyalogezred 2-ik százada 
,,,ellenlökéssel iparkodjék azt visszavetni." 



„10 órakor Heisegg ezredes a budapesti 32-esek parancsnoka 
„jelenti, hogy ezredét nagy túlerő lépésről lépésre visszaszorítja és 
„a helyzet, csapatai bámulatos hősiessége dacára, a végletekig val-
óságos.— Egy küldönc jön, hogy a bosnyákok megverve „özönlenek" 
„vissza. — Az imént kiküldött parancsőrtisztem, egy tartalékos 
„hadnagy, ziháló babos lován, azt korbácsolva nyargal elém és 
„fennhangon jelenti," hogy ,erős ellenséges oszlop, melyet ő maga 
„látott, a 44-esek hátába nyomul és már balról átkarolja szár-
nyamat . Ez az ezred el van veszve, egytől egyig mind el fog-
„nak esni!' — Egész belsőm bizsereg és rászólok: ,Miből állanak 
„ezek az ellenséges erők? mennyi az az erős oszlop?' — ,Erős 
„szerb csapatok!' — .Mennyit látott saját szemeivel?' — ,Hat 
„embert!' — Magamon kívül szótlanul keményen szemébe nézek 
„az elsápadó tisztnek, — jót nem mondhat tekintetem, majd 
„hátat fordítva, otthagyom; azóta sem láttam őt." 

„Még nem ocsúdtam fel felindulásomból, midőn több szóbeli 
„jelentés jön, hogy az egész hadosztályom megtizedelve, megverve 
„visszaözönlik. — Ki látta? — Több tiszt és jelentéstvivő egybe-
hangzóan azt vallja, hogy részben látták. Mindjárt ideér az 
„eleje és akkor egész tüzérségünk elveszett! — Magam is látom 
„a piros fezeket a kukoricásban — a bosnyákok zenekara — 
„semmi más. Sajnos, azonban az összes ezredparancsnokok is jelentik 
„a visszavonulást." 

„A kényszerhelyzet folytán elrendelem: ,Addig kitartani 
„ameddig megsemmisülés nélkül, lehet!' — Addig magam új állást 
„szemelek ki s majd visszaviszem tüzérségemet; ha ez meglesz, 
„általános visszavonulást rendelek el az új állásba. Jobb szárny 
„fogja kezdeni és lépcsőzetesen lesz végrehajtandó. Erre azonban 
„személyesen külön parancsot fogok kiadni." 

„Iszkowski őrnagy nyaggat és erőlködik, hogy azonnal vonul-
j u n k vissza az egésszel. Nem tehetem. Nem szabad megtennem, 
„mert ez riadalmat okozna s a zűrzavarban elpusztulna az egész 
„csapatom, keményen rendreutasítom, hogy hagyjon békét és elkiil-
„döm őt, nézze meg a helyzetet, szintúgy Beiweiss főhadnagyot, 
„hogy a bosnyákoknál és 44-eseknél állapítsa meg a helyzetet. 
„En meg vágtában ellovagolok új állást keresni, melyet elég elő-
„nyös vonalban állapítok meg, még a magaslatokon Sabactól délrei 
„ott, hol előtte való nap megkezdtük a 2. támadást." 



„Mire ezt sietve kiszemelem, megjön Bey weiss főhadnagy azon 
„jelentéssel, hogy 3 ezrednél a 44., 32. és bosnyák ezrednél volt 
„ós a nagy válság mindenütt elmúlt, s a helyzet szemmellát-
„hatólag javul, már a hangulat is jobb, az ellenség támadásai 
„összeomlanak és ő puhul. Mindketten rajta-rajtában előrenyar-
„galunk. Útközben a hozzámjött Le Beau tábornok is ugyanezt 
„jelenti." 

„Elől azt parancsolom: ,A régi állásokba előre! Ott okvetlen 
„kitartani, — és ha rendbe jöt tek csapataim — szurony roham !" 

„A hadtesttől Salis alezredes parancsot hoz: ,Az utolsó 
„emberig kitartani, mert 3 órakor délután a 29. hadosztály az ellen-
s é g balszárnyába bekanyarodik !' — Már nem kellett ezen parancs,, 
„mert mi egész hadosztályommal épen rohamra indultunk és szurony-
„nyal kivertük az ellenséget, aki a legnagyobb rendetlenségben 
„menekül. Erejének utolsó zömét dobta volt a harcba és ez ingatta 
„meg pillanatnyira saját vonalaimat. Mikor előrelovagoltam, egy 
„32-es osztaggal találkoztam, mely felbomlottan futott visszafelé* 
„közibük lovagoltam és megszólítottam őket: ,Fiaim egyedül hagy-
t o k menni az ellenséget megverni? Mert én megyek — ha ti 
„elhagytok — akkor egyedül! — Előre vitéz fiaim! Győznünk 
„muszáj!' — Éljenezve gyűltek körém. A pacskoló, csiripelő golyó-
zápor megszűnt s az ellenség megfutamodott és vígan mentünk előre." 

„Az ellenség megáll, új állásban van és gyilkos tüze megint 
„vadul ropog. Hihetetlenül szívós és elkeseredett tűzharc folyik." 

„Egy 32-es szakaszvezető támolyog felém, arca tele vérrel, 
„mely sapkája alól folyik, zubbonya egészen véres, vállán egy gép-
„ fegyvert visz. Megszólítom: ,Tedd azt le fiacskám és köttesd be 
„a fejedet, az Isten áldjon meg!' — ,Mikor visszaszorított az 
„ellenség, elástam a géppuskát, mert akkor lőtte át a fejemet, de 
„most, hogy előremegyünk, idesiettem, mert csak én tudtam, hol 
„van elásva. Viszem előre, most csata van, holnap is beköttethetem 
„a fejemet!' Bámulattal néztem e szegény gyárimunkásra, ki csakis 
„akkor ment a segélyhelyre, amikor ellenmondást nem tűrő erély-
„lyel parancsoltam rá, hogy adja át a gépfegyvert másnak s menjen 
„sebét beköttetni." 

„12 óra 30 perckor szuronyroham. A bosnyákokat a szerbek 
„túlerővel visszaverik, a többieknek rohama sikerül. 1 óra 10 pere-
nkor a vitéz bosnyákok újból rohamoznak és nagy zsivióval betör-



„nek az ellenség vonalaiba. Véres kézitusa után elfoglaljuk az ellen-
ségnek egész állásait s ő igen nagy veszteségek közepette futva 
„menekül. Komitácsik, azaz polgári emberek, sok sebesültünket alá-
v a l ó módon legyilkolták és kirabolták, volt közöttük egy asszony is, 
„ki minden sebesültet késével szúrt le.Büntetésüket nem kerülték el." 

„3 óra 15 perekor heves harci zajt hallok a 29. hadosztály 
„irányából. 4 órakor be kell szüntetnem előnyomúlásomat, mert 
„tüzérsége reánk lő, mindannak dacára, hogy előnyomulásomnak pon-
t o s vázrajzát megküldtem neki. Oda küldök lóhalálban, hogy jelentsék 
„meg Zedtwitz altábornagynak, hogy én törekszem még ma Zablaé.et, 
„illetőleg Bugarina Malat elérni. Kéretem, csatlakozzék hozzánk. 
„A 32. hadosztálynak is pontos értesítést küldök." 

„Keservesen fájdalmas a sok vergődő sebesültet és haldoklót 
„látni. De lélekemelő, lelkes hazafiságuk, mely még a legnagyobb 
„kínok között is megnyilvánul." 

„4 óra 40 perckor az ellenség az egész vonalon sietve vissza-
vonul . Lovasságomat erélyes felderítésre küldöm utána és csapatai-
„mat sorakoztatom, míg egy részük üldözi az ellenséget. De jó, 
„hogy a konyhák kéznél vannak, a pihenők mindjárt étkezhetnek is." 

„Ezután menétoszlopban folytatjuk utunkat déli irányban. Az 
„üldöző csoportok Vukosicnál várnak és az oszlop végéhez csatlakoz-
l a k . Előre lovagolok 32-eseim előljárőréhez, melyet szel den lankás, 
„kies völgyben Ml. Vranjskánál érek utói. Csupa kukoricás, erdő-
„ darabkákkal, kis rétekkel váltakozik. Látom, hogy a szerbek nem 
„a kukoricás szólén, hanem úgy 10 lépésre beljebb lestek mindenütt 
„jövetelemet s így meglepő tűzzel okoztak annyi kárt nekünk. Út-
„közben rettenetes dolgokat látok, számtalan hulla, haldoklók, nyo-
„morúságosan vánszorgó sebesültek, kimúlt és búsuló sebesült lovak. 
„Nagy vérpocséták, melyeken ezer és ezer légy kéjeleg. Az út 
„mellett egy 32-es szakaszvezető fekszik, nincs rajta sem lőtt, sem 
„szúró seb. Le van vetkőztetve, azaz ruhái felbontva, alteste a mell-
„kasig egy vágással felhasítva. Csukott szemei remegnek és hörögve 
„zihál rövidke lélegzete. Borzasztó, mit szenved, és segíteni nem 
„lehet raj ta! A csapatból átkot kiált néhány emberem a gaz gyil-
kosokra!" 

„Mi tovább vándorlunk Szerbia belseje felé. Olyan szép, mint 
„egy kert. A réteken számtalan virág díszlik, a halottakra hajtván 
„illatozó szirmait." 

József főherceg: A világháború. I. 4 



„Mit használtak sok gyakorlataink? Itt a 3 méter magas 
L kukoricatengerben egészen új harcmódot kell alkalmaznunk. Tárna-
adásaink úgy, ahogy azt Ferenc Ferdinánd követelte, teljesen lehe-
tetlenek, ha nem akarunk eredménytelenül elvérezni." 

„Tersztyánszky telefonon gratulál az eredményhez." 
„Mala Vranjskanál pihenőt tartva, értesülünk, hogy a 69-esek 

„részben a 29. hadosztályhoz csatlakozva jönnek és reggeli állo-
„mányukból 4—5 száz fő hiányzik." 

„Itt az úttól jobbra, egy domb alatt, igen magas tölgyfáktól 
„környezve festőien fekszik egy faház. Midőn a falut átkutattatom, 
„két 69-es bakám ezen házból egy rettenetesen rikácsoló hófehér-
„hajú igen öreg, sovány asszonyt, — ki alig bír csoszogni, s mégis 
„teljes erejével ellenkezik — húz ki karjainál fogva. Két remegő 
„kezét hófehér fején összekulcsolja és szívetszaggatóan könyörög, 
„hogy ne bántsuk. A két 69-esnek intek, hogy eresszék el. 
„Felém*jobb kezével áldólag nagy keresztet vet és nagyot kiált: 
„Hvala, hvala gospodine! — (Köszönöm, köszönöm Uram). Az Isten 
„fizesse meg ezt és oltalmazza meg e háborúban minden 
„veszélyben!" 

„Alig 300 lépésre onnét, öt lótetem fekszik és hat agyon-
l ő t t dzsidás. Irtóztató bűz van körülöttük, a tiszt és legénység 
„leírhatatlanul megcsonkítva! Szörnyű bestialitás! Eltemettetem 
„szegényeket és egy fakeresztet állíttatok sírjukra, tisztelgünk és egy 
„Miatyánkot mondunk, azután tovább menetelünk. — A legénység 
„megszűnt beszélgetni, őket is az útálat hallgattatta el. — Ez bal-
jóslatú jelenség! Csak lássanak még egynehány ilyen dolgot ós ők 
„is brutálisan fogják megbosszulni azt, ami gyalázat bajtársai-
k o n esett." 

„Innét lassan emelkedik a terep. Zablaéenál egy meredek 
„part van, a -C- 190-es magaslat alatt, ez most egy üres állással 
„van környezve. Az út itt éles patkót képez, miután a Dobrava-
„patakot átléptük, melynél kis nádas van s millió béka hangver-
senyez. Utunk egy rövid darabon erdőn visz keresztül. Itt külö-
n ö s e n lassan haladunk, mert az erdőt át kell kutatni, ami alkony 
„után lassan és nehezen megy. Teljes sötétségben, egy fennsíkon, egy 
„majorhoz érünk, melyet nagy szőlő környez. Bugarina Mala. Itt 
„megállva, sűrű járőrláncolatot küldök ki, ütközeti előőrsként. — 
„Konyhánk gőzölögve jön, — a legénység már evett. A kemény, 



„szálkás marhahús és sütetlen kenyér, mint mennyei manna 
TI úgy ízlik." 

„Gondos bakáim szalmát hoznak. A parancsokat bevárandó 
„ledűlök." 

Augusztus 20-án1 

a hajnali órákban a IY. hadtest Potiorek táborszernagytól ellen-
parancsot kapott; minthogy a visszavonuló 5. hadsereg magát a 
Drina keleti partján tartani nem tudja, folytassa a 1Y. hadtest a 
támadást déli irányban a Sabacnál rendelkezésre álló összes erőivel. 

Mivel Potiorek parancsa Böhm Ermolli parancsával ellen-
tótben állott, Tersztyánszky kérdést intézett a 2. hadseregparancs-
noksághoz, hogy melyik parancsnak engedelmeskedjék? 

A válasz az volt, hogy a hadseregfőparancsnokság a IV. 
hadtestet a Balkánon működő erők főparancsnoksága alá rendelte, 
tehát kövesse annak parancsait. 

így Tersztyánszky lovassági tábornok a Sabacra már vissza-
rendelt hadosztályokat megállította, hátraarcot csináltatott és ismét 
támadást rendelt el déli irányban. 

Ezért a 29. Yarnan át, a 31. Grn. Vranjskan át a 32. 
hadosztály Cerovacon át reggeli 7 órakor újból megkezdette az 
előnyomulást. 

Ekkor Sarajevoból újabb parancs érkezett, hogy az 5. hadsereg 
a Drina mögé fog visszavonulni és így a sabaci csoport offenzívája 
céltalan. A IV. hadtest Sabacot kezében tartva, vonuljon vissza 
a Száva mögé. 

Tersztyánszky lovassági tábornok előnyomuló hadosztályait 
másodszor is megállíttatta, azokat újból megfordítva, elrendelte, hogy 
a 29. hadosztály szállja meg Sabacot, a 31. és 32. hadosztály 
pedig vonuljon vissza a Száva mögé. 

Tersztyánszky lovassági tábornok délelőtt 8 óra tájban az 
5. hadseregparancsnokságtól ugyanilyen értelmű parancsot kapott. 

Két órával később ismét a 2. hadseregparancsnokságtól jött 
parancs, melyben tudatták vele, hogy az 5. hadsereg visszavonulására 
való tekintettel, azzal összhangban kell cselekednie és ezért csoportját 
a hadseregfőparancsnokság közvetlenül az 5. hadsereg parancsnokság 
alá rendelte azon megjegyzéssel, hogy a IV. hadtestnek a Száva 
északi partján való csoportosítása azért kívánatos, mert a beérkezett 
kémhírek szerint a szerbek Belgrád és Kupinovo között a Szerém-
ségbe betörni készülődnek. 

A zűrzavarban sem a 2-ik, sem az 5-ik hadseregparancsnokság 
nem tudott a sabaci helyzetről. 

Ezért délelőtt 11 óra körül a 2. hadsereg azt kérdezte 
Tersztyánszkytól, szándékozik-e Sabacot tartani, vagy kiüríteni? 



Az 5. hadseregparancsnokság kérte a hadseregfőparancsnoksá-
got, hogy szabályozza a parancsnoklást Sabacnál, mert ott mindenki 
rendelkezik. 

Ez a déli órában ügy döntött, hogy Tersztyánszky lovassági 
tábornok csoportja teljesen az 5. hadseregparancsnokságnak ren-
deltetik alá. 

Ugyancsak a déli órában az 5. hadseregparancsnokság Potiorek 
táborszernagytól Sarajevoból azon táviratot kapta, hogy Tersztyánszky 
lovassági tábornok csoportja közvetlenül parancsnoksága alá tartozik 
és megtiltja, hogy a sabaci csoportnak parancsokat adjon. 

Tersztyánszky lovassági tábornok ilyen körülmények között 
nem tudta, hogy ki a gazdája, miért is kérdést intézett Sarajevoba, 
hogy a Balkán-erők főparancsnoksága súlyt helyez-e Sabac meg-
tartására, vagy nem? 

Erre Potiorek táborszernagy 8 órakor este azt válaszolta, 
hogy a IV. hadtestnek Klenak táján való csoportosítása és Sabac-
nak kézben tartása kiválóan fontos, mert az általános helyzet szüksé-
gessé teheti a Száva újbóli átlépését. 

Erre Tersztyánszky elrendelte, hogy a 29. hadosztály Letovsky-
dandárral együtt a Őabac körüli magaslatokat hídfőszerüen erősítse 
meg, ami egy körülbelül 15 km. széles védelmi állást eredményezett, 

A IV. hadtest másik két hadosztálya a hadihíd on át a 
Száván váltson partot, a 31. hadosztály Klenaknál, a 32. had-
osztály Tursko Groblje magaslat mögött szálljon táborba. 

A IV. hadtestnek augusztus 18. és 19-én végrehajtott 
támadása a szerb 1. hadsereget (I., II. Drina- és I. Sumadia-had-
osztály részei és népfölkelő-alakulatok) Sabac alól 10 km.-re délre 
visszaverte, mire ennek támogatására a 2. szerb hadsereg egy had-
osztályt (I. Timok) sietve útbaindított Slatinára, a belgrádi tarta-
lékból pedig szintén egy hadosztályt (I. Duna) küldött Misar 
irányában. 

A szerb 1. hadsereg veresége folytán a támogatásra előre-
siető hadosztályokat előbb magához akarta vonni, miért is a IV . 
hadtest hátrameneteiét nem követte nyomon. 

A 29. hadosztály Sabacot délről övező halmokon, futólagosan 
előkészített előtérállásban, védelemre berendezkedett. 

A hadseregfőparancsnokság utolsó rendelkezését megváltoztatva, 
a Tersztyánszky-csoportot az 5. hadseregparancsnokságtól elvéve 
közvetlenül Potiorek táborszernagynak rendelte alá. 

Az 5. hadsereg Potiorek táborszernagy kívánságának ellenére 
a Drina-folyó keleti partját elhagyta. A Vi l i . hadtest Amajlijanál 
és Janjanál, a XIII. hadtest Batarnál és Han-Palatornál vert hadi-
hídon a nyugati partra átkelt. 

A Balkán-haderő parancsnoksága tudomásul vette ezt és a 
6. hadsereget sürgősen utasította, hogy az ellenséget Visegrádnál 
ós Uvacnál támadja meg és azt a Drina, illetve Limről a határ 



mögé verje vissza. így a szélső déli szárnyon a 6. hadsereg e napon 
megvívta a visegrádi és uvac-priboji ütközetet. 

Visegrádtól keletre a határmagaslatok bércein 12 km. ki-
terjedésben (Panaliste A 814, Panos A 979, Suha-Gora A 1128) 
a szerb I. Sumadia-hadosztálynak mintegy 20 zászlóalja állott meg-
erődített állásban. 

A 40. hadosztállyal megerősített XV. hadtest egész nap tartó 
kemény harcban több egymásmögött fekvő magaslati állásból ki-
vetette a szerbeket. 

A Sumadia-hadosztály 4 km.-re hátrább fekvő határmagaslatokra 
vonult vissza. 

Potiorek táborszernagy a támadásnak augusztus 21-ikére teljes 
erővel való folytatását rendelte el, amire azonban már nem került a 
sor, mert az ellenség kiürítette határmagaslati állásait. 

A XVI. hadtest augusztus 20-án Rudotól keletre fekvő 
magaslatokról az ellenséget rövid, de heves harcban visszavetette. 

A jobbszárnyon két dandár megszállotta Uvacot és Pribojt, 
míg a középen és a balszárnyon négy dandár p támadás folytatására 
az Uvacot—Visegrádot összekötő országút fölötti magaslatokon 
(Vk. Varda A 1380— Ravno A 1040) csoportosult. 

Az ellenség — a II. Sumadia-hadosztály részei kb. 3 ezred tüzér-
séggel — az uvac—visegrádi országút és a határ között kiemelkedő 
magaslatok (Goles A 1014— -C- 977— Cigla A 918) és Pribojt uraló 
Crni vrch -C-1759 hegytömbre húzódott vissza. 

Augusztus 21-én a hadtestnek az uvac—visegrádi országút és 
a határ közti területet is meg kellett az ellenségtől tisztítania. 

A XVI. hadtest következő napon a harcot folytatva, az ellen-
séget megtámadta ós estig állásait elfoglalta. 

Ugy a XV. mint a XVI. hadtest folytatni akarta a harcot, hogy 
a szerbek ellenállását végkép megtörje, midőn beérkezett a Balkán-
haderő főparancsnokság azon parancsa, hogy a 6. hadsereg a megvert 
ellenséget nem fogja üldözni, hanem északnyugati irányban fog el-
tolatni, hogy az 5. hadsereghez csatlakozva, az ottani ellenség ellen 
fordulhasson. 

Visegrádnál csak az 1. hadosztály és egy dandár maradt vissza. 
Az általános helyzet ismertetése után rátérek a sabaci 

-eseményekre. (Naplóm kivonata.) 

„Szent István napján 3 órakor reggel riadó. Felsőbb parancsra 
„a visszavonulás tüstént megkezdendő és a Száva balpartjára kell 
„átmennünk." 

„Megfelelő utó védek visszahagyása mellett — Le Beau tábor-
„nok három 32-es zászlóaljjal és két ágyúsüteggel okvetlenül k i t a r t 
„míg a 29. hadosztály fel nem vált ja! 3 óra 30 perckor megkezdjük 



„a menetet Sabac felé. Alig hogy megindultunk, új parancs jön: „Hátra. 
„ arc! Támadásra készen, irány dél! Várni!" 

„Az én parancsom: 32. ezred harcalakzatban az úttól jobbra és 
„balra; — 44. ezred balra hátul lépcsőzetesen a par t alatt az erdőben. 
„Bosnyákok ugyanígy jobbról hátul a mélyedésben. 69. ezred had-
osztály tartalék közép mögött az úton, szintén a mélyedésben. Tüzér-
„ség felváltva, lemozdonyozott ütegekkel készenlétben, mozgó lépcsők-
„kel támogatja előnyomulásomat, a rosszul áttekinthető völgyön át." 

„Míg a jelzett támadási parancsra vártunk, járőreim felderítettek 
„és egy századot a -Ó- 205 magaslatra küldtem, mint különítményt." 

„Három hosszú óra elmúlik s nem jön semmi. Végre 6 óra 
„30 perckor egy autó parancsot hoz. A várva-várt parancs! De mi 
„ez? „Ökröket, disznókat, libákat és tyúkokat nagy mennyiségben 
„befogni és velük a konyhákat megtölteni, ma utánszállítás lehetet-
„len!" Hát erre már régen gondoltunk és rendben van. Ingerülten 
„mondom a századosnak, aki ezt a parancsot hozta, hogy jobb volna 
„a hátul szabadon lézengő marhákat összefogdosni. A pihenő legény-
s é g sugdos, egyszerre nagy hahota tör ki, mert egy sváb legény azt 
„mondja: ,Der Erzherzog hot g'sogt, mir han no' immer net g'nug 
„Ochsen!1— Olyan furán mondta ezt, hogy mi is jóízűt nevettünk 
„rajta." 

„6 óra 40 perckor parancs: ,Nem szabad előnyomulni, min-
d e n állj! '" 

„Mindnyájunkat lehangol ezen kapkodás." 
„9 órakor parancs: ,A visszavonulást Sabacra megkezdeni". 
„Tőlünk délnyugatra erős harci zaj. Még a srapnellfelhőcs-

„kéket is látjuk." 
„A hullák irgalmatlan bűzzel árasztják el a levegőt, mely 

„orrunkat, szájunkat eltölti. Sokan rosszul lesznek e förtelemtől." 
„A 69. ezred Molnár nevezetű szakaszvezetője elmenetel mel-

l e t t em a zászlót hordva és feltűnik nekem, hogy nem az eddigi 
„zászlótiszt viszi. Kérdezősködöm. Szegény hősi halált halt! Molnár 
„szakaszvezető a zászlóalja másik szárnyáról, a leghevesebb golyó-
záporban odaszaladt és megmentette a zászlót." 

„Közeledünk Sabachoz! A hullák és dögtetemek még nincse-
n e k eltemetve, irtóztató bűz fojtogat, alig lehet kibírni. Egy 69-es 
„kakukfüvet szed s egy csokrocskát ad nekem: ,Tessék ezt szagolni 
„akkor nem érezni a dögszagot!' „Aranyos magyar jellem." 



„A rettenetes hullamezőn túl előresietek — eddig, mert 
„visszavonulás van, az utó vednél lovagoltam — és az egész 31. 
„hadosztályt elvonultatom magam előtt. Feszesen tisztelegve mene-
„telnek el." 

„Azon reményben, hogy a véres győztes csata után egy jó-
„szóval fogja üdvözölni vitéz csapatait, megüzenem Tersztyánszkynak, 
„hogy Sabacon átmenetelünk zárt rendben. A város közepén 
„kérdezősködöm, hogy hol állott fel? — azt felelik, hogy még 
„ebédnél ül. — Iszkowskit beküldőm hozzá — magam nem 
„akarok vele beszélni, — hogy további parancsait várom. Ablakai 
„alatt elmenetelve, haragszom magamra, hogy beüzentem, lehetett 
„volna annyi eszem, hogy meggyorsítsam fáradt csapataim menetét, 
„hogy ne kelljen — az ebédjét megzavarnom." 

„Délután 3 órakor az egész hadosztályommal megint magyar 
földön vagyunk." 

Augusztus 21-én 1 

az 5. hadsereg a Drina balpartján az úgynevezett retabliro-
záshoz látott. 

Mindenekelőtt az 50 Vo-ra fogyott létszámokat egészítették ki. 
Sabacnál pedig újból fellángolt a harc. 
A IV. hadtest parancsnoka a Száva északi partjára vissza-

vont hadtestét (31. és 32. hadosztályokat), Potiorek táborszernagytól 
kapott parancs ellenére, Klenaktól keletre 12 km.-re (Subotiste— 
Ogar) eltolta. 

Sabacot a 29. hadosztály tartotta. Amint gróf Zedtwitz 
altábornagy magára maradt ott, a Balkán-haderő főparancsnok-
ságához azt táviratozta, hogy a sabaci védelmi állás nem felel meg, 
kilövés alig van, az erődítések a legkezdetlegesebb állapotban 
vannak és köröskörül magaslatokról uralva vannak. Jelentések 
szerint Obrenovacból és Ubból 3 szerb hadosztály menetel Sabacra. 
Azt hiszi, hogy Sabacot alig lehet tartani, miért is azt javasolja, 
hogy a 29. hadosztályt augusztus 21-én délután a Száva mögé 
visszavegyék. 

Amint ezen jelentés a IV. hadtest parancsnokának tudomására 
jutott, Tersztyánszky az 5. hadseregparancsnokságnál kierőszakolta, 
hogy a 29. hadosztály parancsnokságát gróf Zedtwitz altábornagytól 
Zanantoni tábornok, a hadosztály tüzérdandárának parancsnoka 
azonnal vegye át. 

Délután a szerb 1. hadsereg (I., II. Drina- és I. Sumadia-
hadosztály) megtámadta a 29. hadosztályt és annak közepét és 
keleti szárnyát állásából kivetette. 



A visszavonulásra kényszerített 29. hadosztály e része Sabac 
déli szegélyén ment védelmi állásba. 

Mivel a IV. hadtest zöme (31. és 32. hadosztály) a Száva 
északi partján keleti irányban menetelt (Subotistere, illetve Ogarra), 
a megtámadott 29. hadosztályt nem támogathatta. 

Ezért Tersztyánszky lovassági tábornok Zanantoni tábornok-
nak parancsot küldött, hogy a 29. hadosztály az éj folyamán 
ürítse ki Sabacot. 

A szerbek a támadást estefelé beszüntették, csupán a tüzér-
ség bombázta a várost. 

Zanantoni tábornok szerint Sabac kiürítésének ideje még 
nem érkezett el. Ezt jelentette is Tersztyánszky lovassági tábornok-
nak, kérve őt, hogy bízza rá a kiürítést és a visszavonulást. 

Mivel a szerbek a támadást félbeszakították és Sabac előtt 
teljes nyugalom állott be, Tersztyánszky lovassági tábornok elhatá-
rozta, hogy e szélcsendet kihasználja arra, hogy a keleti irányban 
elmenetelö hadtestet megállítja és v egy éjjeli menettel visszatér 
Sabaera, hogy ha a Belgrád felől Sabaera siető szerb erők a 29. 
hadosztályt megtámadnák, annak segítségére lehessen. 

A 31. hadosztályt Grabovcire visszaküldték, a 32. hadosztályt 
meghagyták Tovarnik-Ogaron 10 km.-re a 31. hadosztály mögött. 

Augusztus 21-én este Sabacot a 29. hadosztály tartotta, a 
szerbek a nap folyamán megtámadták ugyan, de a belgradubi 
erősbítéseket várva, a harcot félbeszakították. 

A 31. hadosztály Sabactól 10 km.-re, a 32. hadosztály Sábáé-
tól 20 km.-re a Száva északi partján állva Zanantoni tábornokot 
augusztus 22-én támogathatja ugyan, de fizikai erejük nagyon meg-
fogyott azáltal, hogy 24 óráig szakadatlanul ide-oda meneteltek. 

A IV. hadtestparancsnokság intézkedése alapján augusztus 
21-én hadosztályom Subotistere menetelt azzal, hogy más harc-
térre visznek bennünket. — Sokat bosszankodtam a hadtestparancs-
noknak egy táviratán, aki azért, hogy a történelem előtt magáról 
levegye a felelősséget a sabaci nagy veszteségek miatt, — azt 
sürgönyözte nekem, hogy a nagy veszteségek annak a késedelem-
nek tulajdonítandók, mellyel a támadás végrehajtatott. Ez nem igaz, 
mert, ha vakon nekirohantam volna, amint ő akarta, akkor egész 
hadosztályom elvérzett volna és semmi eredményt nem értünk 
volna el. 

Mivel augusztus 21-én este a szerbek támadása enyhült és 
nyugalom állt be, a 29. hadosztály augusztus 22-én hajnalban ismét 
az előtérállást megszállotta. 

Augusztus 22. 
Délben a szerb 1. hadsereg (Drina-, Sumadia-hadosztály, Timok-

és Duna-hadosztály egy része) nagy túlerővel általános támadást 
kezdett Sabaera. A 29. hadosztály nyugati szárnya (jevremovaci 



úttól nyugatra eső rész) kénytelen a sabaci megerődített állásba 
visszavonulni, keleti szárnyának sikerül az előtérállást megtartani. 

Tersztyánszky lovassági tábornok azon hírre, hogy a szerbek 
a 29. hadosztályt a város széléig visszaszorították, tartalék már 
nincsen és Sabacot az éj folyamán ki fogják üríteni, elhatározta, 
hogy egész hadtestét újból átküldi a Száva déli partjára és 
harcba veti. 

Este a 31. és 32. hadosztályt felriasztották, az előbbit Sabacra, 
az utóbbit Klenakra irányították. 

Erre vonatkozólag naplómba alábbiakat í r tam: 

„Elkésve 5 óra 30 perckor reggel veszem a sürgönyt, hogy 
„4 órakor reggel indulva erőltetett menetben siessek hadosztályom-
„mal Grabovcira. Parancsaimat kiadtam, s autóra ülve, gyorsan a 
„Tursko-Grobljere rohantam, hová 7 órakor reggel érkeztem. Ott 
„Félix tábornok, ki tüzérségével a minap visszamaradt, tudatja 
„velem, hogy Sabacot ugyan még nem ürítették ki, de gróf Zedtwitz 
„altábornagy azt jelentetíe, hogy nem bírja tartani, mert csak 
„gyenge hadihíd köti össze a saját országgal, mely folytonos löveg-
„tüz alatt áll és már kétszer össze volt lőve, ha pedig a híd meg-
semmisül, akkor a 29. hadosztály elveszett." 

„E/,en jelentésre Tersztyánszky tüstént elvette Zedtwitz gróftól 
„a parancsnokságot és átadta Zanantoni tábornoknak, elrendelve, 
„hogy az' a priöinovici magaslatokat foglalja el. Az ellenség csak 
„csekély erőket hagyott ott, minélfogva a mi támogatásunk megint 
„fölöslegessé vált. Azt kérdem, hogyan bízzon a csapat a felsőbb 
„vezetésben ilyen fejetlenség mellett? Bár én azt hiszem, hogy az 
„ellenség csak pillanatnyilag húzódott vissza és majd váratlanul 
„újult erővel fog megint előtörni." 

„10 órakor megint támad az ellenség és értesülök, hogy a 
„23. hadosztály a támadó 3 ellenséges hadosztálynak nyomását már 
„alig bírja ki. Erre Grabovcire sietek, hogy hadosztályomat minden 
„eshetőségre készültségbe helyezzem, mert sejtem, hogy megint 
„Sabacra leszek küldve. Mire odaérek, a 38. kecskeméti ezred had-
osztályomhoz cs atol tátott." 

„A délután feszült várakozásban múlik el. 7 órakor este jön 
„a parancs: ,Riadó! A 31. hadosztály azonnal Sabacra menetelés 
„a nagyon szorongatott 29. hadosztályt támogatja. Hátbőröndöket 
„visszahagyni". 

„Majd még a 32. hadosztályt is beletömik a kis városba és 



„ha majd az ellenséges tüzérség erélyesen belelő, midőn minden 
„utca zsúfolva lesz katonasággal, akkor irgalmazzon nekünk az 
„ Isten! Ez nagy könnyelműség! Akkor kellett volna ennyi, mikor 
„a magaslatok a kezünkben voltak." 

„8 óra 15 perckor este már menetelek és azon értesítést 
„veszem, hogy az ellenség a Klenovacka-Adat elfoglalta és látszó-
l a g át akar kelni a Száván, hogy a tursko-grobljei tüzérségen 
„rajtaüssön. Ez a hír erősen nyugtalanít, mert csak egy népfölkelő-
„zászlóaljan van a tüzérség védelmére ott. Az odaküldött másfél 
„bosnyákzászlóaljam még soká nem érhet oda. Ha itt valóban átkel 
„az ellenség, Sabacot elvágja, ami nagyon komoly veszély lenne az 
„ottlevőkre." 

„Vastag felhőzet borítja az eget és sűrűn hull az eső, vak 
„a sötétség. Utunk többnyire magas tölgyerdőben vezet, még 
„lovam fejét sem látom. Lovaink sem látnak, félénken tapogatózva 
„lépnek. A csapat igen lassan menetei, nem lát és nagyon ki van 
„merülve. Ora-óra után múlik és nyomasztó a halálos csend ebben 
„a sűrű sötét erdőben. Oly igen komor minden, még a lelkem is-
„Lassan csoszogva hallik embereim fáradt lépte, néha egy ló nyerít 
„és felriadva rikácsol és jajgat a kuvik. Sötét, rémes gondolatoktól 
„gyötörve, csendesen ülök lovamon, hidegen fut le hátamon és karjai-
„mon a beszivárgó esővíz. Az éj sötétjének nekilovagolok és az 
„az érzésem, hogy jövőnk is oly sötét, mint ez a vak éjjel!" 

„Éjféltájban egy kis lámpás fényét látom, mely mindig éle-
sebben világít, — egy nép fölkelő tábori őrs! 

„Félix tábornok vezeti a sebesült Dáni tábornok dandárát. 
„Zanantoni tábornok sürgősen kéret, hogy csak hajnalban 

„menjek be Sabacra, mert a város már most is túl van zsúfolva 
„ csapatokkal és ez egy esetleges bombázáskor — ami minduntalan 
„ megismétlődik — nagyon kellemetlen következményekkel járhatna. 
„De ne legyen hajnalhasadta után sem, mert virradattól kezdve 
„szakadatlanul lövik a hidat a nehéz szerb ütegek." 

„Jól van, legyen:" 

Augusztus 23. 
„23-án reggel 3 órakor indulunk Tursko-Grobljeről. Az erdő-

„ben 3 órát pihennek csapataim. Magam is egy nagy tölgyfa tövé-
„ben, csapataim között, ledűlök. Kemény és hideg az átázott talaj. 
„Mégis egy jót alszom." 



„Még alig dereng, a felhőzetet a vak sötétségben csak sejtem, 
„amint az ég a földtől el akar válni, midőn bőrig ázva és fázva 
„áthaladunk a nyikorgó hídon és dörömbölve hallik sok ezer vitézem 
„lépte rajta." 

„Hadosztályomat Sabac északi részében és a városon kívül 
„északra a Száva partján gyülekeztetem. Átkelésünk alatt néhány 
„gránát, nagy loccsanással, hatalmas vízoszlopot vetve föl, vágott 
„a híd közelében a folyóba." 

„Egyenesen Zanantonihoz sietek a postaépületbe, a nagy utcák 
„keresztezésénél." 

„ 0 azt közli velem, hogy az ellenség minden délután, a II. 
„Sumadia-, az I. ós II. Timok-, az I. Drina- és talán (?) az I. Duna-
hadosztályaival támadja Sabacot; tüzérsége rettenetesen lövi a várost 
„s a hidat, melyet már többször súlyosan megrongált." 

„6 órakor reggel Benes vezérkari alezredes szóbeli parancsot 
„hoz a hadtesttől. ,A 31. hadosztály az ellenségnek északi szárnyát 
„támadja meg és azután bekanyarodik.' A térképen megmagya-
rázza nekem ezen parancsnak elképzelt megoldását. Ez a következő 
„lenne: A 31. hadosztály arccal nyugati irányban áll fel a várostól 
„északra. Jobbszárnya mögött lépcsőzetesen kifelé a tartalékával. 
„Balszárnyával a város szegélyére támaszkodva, azt körülsöpri félkör-
b e n . Addig a 29., majd később a 32. hadosztályok a város szegé-
l y é t tartják és később Priöinovic, illetőleg Jevremovac irányában 
„törnek előre." 

„Az én érzésem az, hogy ha az ellenség délután támad, akkor 
„most körülsöpörni a várost, ahogy el van rendelve, nem fog cél-
hozvezetni , mert Zanantoni szerint az ellenség messze visszahúzódva 
„készül támadásaira; így én nem is fogok nagyobb erőivel talál-
kozn i ós majd ő fog engem oldalba támadni, amikor én a söprési 
„munka befejezéséhez közeledem, ezért nem vállalhatom a felelősséget. 
„A parancsot végre fogom hajtani, de nem Benes magyarázata 
„alapján, hanem szószerint az ellenség szárnyába való bekanyaro-
„dással és nem, egy a levegőben csinált salto mortaleval. Azonnal 
„megkezdem a felderítést, hogy megtudjam, hol van az ellenség-
n e k , illetőleg főerejének balszárnya. Le Beau-nak is kiadom a 
„parancsot, a harckészültség és a kiindulási helyzet fölvételére," 

„Hős huszárjaim, sajnos nagy veszteségek árán, azonnal meg-
ál lapít ják az ellenség helyzetét, mely a következő: Sabactól északra, 



„Tabanovic és Stitar között egy ellenséges ezred. Egyik faluba sem 
„lebet bejutni. Mindenütt ellenséges géppuskák. A nevezett falvak 
„közelében levő erdőparcellák megszállva. Az utolsó jelentés, melyet 
„egy huszáraltiszt hoz, a legfontosabb: ,Nagyon erős ellenség, több 
„dandárral Jevremovacot és a két oldalt levő magaslatokat meg-
erődí te t te és megszállotta, balszárnya Bogosavaenál.' Ennélfogva 
„a hadtest terve nem helyes. Az északon levő ezredet fel kell tar-
t ó z t a t n i és azalatt teljes erőnkkel az ellenséges főerő (Jevremovac) 
„balszárnyát kell átkarolva megtámadni." 

„Ezt jelenteni akarom, de nem lehet; nem tudok telefon-
-összeköttetést kapni. Én már a hadtest parancsa szerint csoporto-
s í to t t am hadosztályomat. Sajnos, most meg az a parancs jön. ,Nach 
„Süden angreifen!' Akkor ezt a támadásomat, minthogy az ellen-
s é g és saját vonalaink közé jutna, a legfatálisabb helyzetben 
„oldalba fogja támadni az ellenség. Egy vezérkari tisztemet átkül-
„döm; menjen a hadtesthez és magyarázza meg a helyzetet, mert 
„így nem lehet dolgozni. Mindenesetre át kell teljesen csoporto-
s í t a n i hadosztályomat.'' 

„Már délelőtt 10 óra van, mikor a kitűnő Schön tábor-
„nok azzal a jelentéssel jön, hogy neki elegendő ereje van 
„arra, hogy a Tabanovicnál álló ellenséget teljesen lekösse és biz-
t o s a n feltartóztassa, kéri, hogy bízzam ezt rá és ne pazaroljak 
„arra erőket. — Ez nagyszerű! mert az igazán veszélyes — leg-
„ alább 3—4 hadosztály erejű — ellenségünk Jevremovacnál és attól 
„délre Cerovacnál áll. Ezt kell megvernünk, ha Sabacot nem akar-
t j u k elveszíteni." 

„A parancsok mind elkésnek, mert a hadtestparancsnok Klena-
k o n van, a telefon el van lőve és a gyalog jelentésvitel nagyon 
„lassan megy, mert a gőzkomp óránként csak egyszer megy és igen 
„soká bíbelődik át. A hídon meg egy órai kerülő. Csupa nyilt, elin-
tézetlen, sürgős kérdés, melyeket csak a hadtest dönthet el, ha 
„a i vezeti a csatát. Orrot kapok: ,Végre már támadni, a paran-
c s o k a t pontosabban végrehajtani. Tersztyánszky.1, Hát jöjjön át, 
„hiszen egy körülzárt hely parancsnokának itt kell lennie, mert 
„amúgy lehetetlen vezetni. Régen megvolna a támadás, ha nem 
„jött volna ellenparancs és nem kellett volna a csapatokat másod-
s z o r csoportosítani." 

„Most már a szerb támad! Dél van, nagyon heves tüzérségi 



„és gyalogsági tűz. Parancsnokságom a postával szemben az utcán 
„van. Nehéz dolgozni, mert folyton hull a gránát és srapnell s öli 
„az utcákon várakozó csapatokat." 

„A város északnyugati kijáratához megyek: most fog táma-
dásom onnét indulni Jevremovac irányában. Az utolsó házhoz érve, 
„egy „saját járőrünk" lő miránk, vissza kell a ház mellé húzód-
j u n k . A 44-es őrségemből néhány vitéz fiú kiválik, megkerüli a 
„járőrt és lebunkózza azt. Szerbek voltak, halottjainktól elszedett 
„ruhákban." 

„11 óra 50 perckor Fail-Griessler altábornagy érkezik a 32. 
„hadosztály élén hozzám és közli, hogy nem kapott semmiféle 
„parancsot a hadtesttől, nem tudja mit csináljon. Nem várhatok 
„soká e kritikus helyzetben. Az ott levő tábornoknak srapneltüz-
„ben parancsolom: ,Átveszem a két hadosztály parancsnokságát, 
„mint hadtestet. Le Beau tábornok a 31. hadosztályt'." 

„Zanantoni tábornok parancsot kapott Tersztyánszkytól, ez nem 
„változik." 

„Parancsolom: ,Fail-Griessler altábornagy a 32. hadosztály-
„lyal a Sabac—Jevremovaci úttól délre jobbszárnyával a nevezett 
„úton támad: erős tartalékkal jobbról. 31. hadosztály ugyanezen 
„úttól északra támad, irány Dobric, balszárnnyal a nevezett út 
„mentén (Jevremovac); erős tartalék jobbról hátul. Podhoránszky 
„tábornok csoportja jobb oldalamat biztosítja Maovi irányában. 
„Lukaehich ezredes a 38. ezreddel hadtesttartalék jobbszárnyam 
„mögött." 

„Szándék: Jevremovacot erélyesen megtámadni és a 31. had-
osztállyal ós hadtesttartalékkal az ellenség balszárnya körül kanya-
rodva, azt átkarolni'." 

„Midőn ez már régen megindult, jön a várva-várt parancs 
„Tersztyánszkytól, melyet emlékezet után ideírok: ,Az elrendeltet, 
„már nem megváltoztatni. Egyöntetű vezetés miatt az ilyen beavat-
kozások a jövőben tilosak'." 

„Erre csak azt mondhatom, hogy nem várhatok a hadtest 
„parancsaira, ha az alatt az ellenség esetleg megverheti csapatain-
k a t . Ha Tersztyánszky itt volna, ahol az ö kötelességszerű helye 
„van, akkor nem kellett volna ezt tennem." 

„Miután támadásom megindult, visszamentem a fő utcák 
„keresztezéséhez, a telefonközponthoz. Itt értesülök, hogy a parancs-



„nokságom alá rendelt monitorok nagyszerűen beavatkoztak küzdel-
m ü n k b e és a Misar és Pricinovic felől ellenünk előnyomuló ellen-
s é g e t kiválóan hathatós tűz alá'fogták. Támadásunk az igen erős 
„ellenséges tűzhatás miatt csak nagyon nehezen és lassan tud 
„haladni." 

„Jevremovac felöl sűrű fekete fellegek lepik el az eget és 
„nehézkesen hömpölyögnek felénk. Temérdek, villogva pukkanó 
„srapnell fehér felhőcskéje, mint gombák nőnek ki a komor fekete 
„felhőkből. Rendkívül heves a küzdelem." 

„Egyre nehezebben megy előre támadásunk és akadozik. A 32. 
„hadosztálynak részei visszamennek. Iszonyú zaj. Puskaropogás és 
„ágyúdörgés. 5 óra felé jön a hír, hogy a 29. és 32. hadosztály telje-
s e n visszavonulásban van, a 31. megállt és alig bírja magát tar-
„tani. Az ellenség legalább 4 hadosztály erejű. Súlyos a helyzet. 
„Mögöttünk az egyetlen keskeny híd, heves, nehéz lövegtűz alatt 
„áll. Itt pedig 3 hadosztályunk az ellenség által irgalmatlanul 
„ágyúzott városba szorul lassan vissza. Az elkeseredett tusa min-
„dig közelebb hallatszik." 

„Kimegyek a város szélére, hogy lássam mi történik. Ott 
„csúnya világ van! Csak úgy potyognak a srapnellek és gránátok. 
„Egy szilánk keresztülüti esőköpönyegemet s két emberem halkan 
„összeesik és meghal . . . De itt alig látok valamit a kukoricások 
„miatt. A nagy szerb kaszárnyánál állok rövid ideig, de nincs 
„ennek értelme, úgy sem látok semmit és a parancsnokságnál 
„szükség van rám. Visszamegyek, miután a véres tusából csak igen 
„keveset láthattam. Törzsemet az utcasaroktól nem messze találom, 
„az eredeti helyen nem maradhattak, mert a szerb gránátok az 
„utcakeresztezésénél mindent pozdoijávázúznak. Az utcákat hosszan-
„tozva csúnyán vereti a szerb tüzérség. A saroktól 50 lépésre 
„leülök a véres járdára, míg uraim egy asztalnál dolgoznak mel-
l e t t e m és rendezik a vett jelentéseket. Szemben egy alacsony, 
„egyemeletes sárga ház ablakait a srapnellgolyók már nagyrészt 
„betörték s a falakról a vakolatot mindjobban leverik. Nézem mint 
„tükröződik a lenyugvó nap aranyos sugárcsóváival imitt-amott a 
„sűrű felhőzet közül előtörve az egyes üvegroncsokban, melyek 
„még megmaradtak az ablakrámákban, felséges szép színek ezek. 
„Ezalatt dörögve, ropogva dőlnek be a gránátoktól ért házak. 
..Lángok és füstgomolyok emelkednek fel a roskadó épületekből, 



„por és piszok hull alá a széjjeleső falakból. Itt igazán a halál 
„küszöbén állunk és nyugodtan várjuk a hírt, hogy szeretett 
„csapataim visszaverték az ellenséget." 

„A lovasságot, minden fölösleges fogatot és tisztilovat a 
„hídon átküldőm a Száva túlsó partjára. Mi természetesen maradunk. 
„Törzsem néhány ura kéri, hogy távozzam és vezessem a csatát a 
„túlsó partról. Soha! Nekem it t a helyem, küzdő csapataim között. 
„Aggódó bizonytalanság vesz mindjobban erőt sokakon, mert a 
„harcizaj mind közelebb hallatszik. Hogyan fog ez a rettenetes 
„ Tersztyánszky-kaland végződni? . . . " 

„5 óra 10 perckor jÖD egy százados és sürgős segélyt kér, 
„mert már nem bírják feltartóztatni a szerb támadást. Vérző 
„szívvel mondom: ,ltt van még ez a század, vigyen el 3 szakaszt.' 
„Elmenetel utolsó századom és sajgó lélekkel nézek utánuk. Az 
„Isten áldjon és oltalmazzon meg fiaim. Egy darabig velük megyek." 

„Már útközben többen elesnek a srapnellverésben. Még oda 
„szólok: ,Egyenként menetelni.' — A falnak támaszkodva nézek 
„utánuk, majd megszakad a szívem, hisz a biztos halálba viszik őket, 
„kikhez oly nagyon ragaszkodom. Muszáj ! Ok bűnhődnek mások 
vétkes könnyelműsége miatt." 

„Leszáll az alkony s én elrendelem a hadtest jobbszárnyának 
„bekanyarodását. Magam bemegyek Zanantonihoz a postaépületbe, 
„odahív a kötelesség, mert a visszavonulás elkerülhetetlen; ezt 
„kell vele megbeszélnem. Meginog, majd kissé remeg a ház, a 
„vakolat, téglák potyognak. Egy gránát vágta keresztül a falat. 
„Zanantoni sápadt, keze kissé remeg, de hangja nyugodt. Hamar 
„eszem egy falatot, hiszen tegnap dél óta nem ettem, s elbúcsúzom, 
„oly szívélyesen, mint két testvér. E rettenetes órák barátokká, vagy 
„halálos ellenségekké teszik azokat, akik együtt élték át." 

„A lépcsőn letapogatódzom és kilépek a sötét utcára. Adja 
„Isten, hogy ellenlökésem sikerüljön! Hiszen a város szélén szorongatja 
„az ellenség megtizedelt csapataimat. Azt jelentik azonban, hogy a 
„szerbek irtóztató veszteségeket szenvednek, ezrivel hevernek oda-
„kint a hullák. De itt is tele vannak halottakkal az utcák." 

„A sötét utcán át akarok menni, hogy törzsemet visszahívjam 
„régi helyünkre és valami parancsot provokáljak Tersztyánszkytól. 
„Suhogva jön egy gránát, hangja a sok közül kihallik s az utcába 
„csap. Világos lesz egy pillanatra, az út vörös lánggal és füsttel 



„telik meg, utána megint vak a sötétség; a bal fülem elhal, mintha 
„késsel szvirtak volna belé. Nagy fémdarabok csilingelve vágódnak 
„a kövezetbe s a légnyomás a földhöz vágott. Jobb kezem valami 
„meleg nedvességtől tapadós lett. Egy meleg, de már élettelen 
„emberre buktam s egy 44-es magyar hősöm drága vére festi 
„pirosra karomat." 

Este 6 órakor a szerbek Sabacra ellentámadásba mentek át,, 
mely a IV, hadtest csapatait visszaszorította; szerb tüzérség a 
várost és a hadihidat erősen bombázta. 

Miután a IV. hadtest csapatai az éjjeli menetek és a harcok 
folytán fáradtak voltak, Tersztyánszky lovassági tábornok arra az 
elhatározásra jutott, hogy hadtestét az éj folyamán ismét a Száva 
északi partjára visszavonja, Sabacot teljesen kiüríti és a hadihidat 
lebontja. 

„8 órakor este már a gyalogsági tűz is hosszantozta az utcákat, 
„de ez hamarosan teljesen elhallgat. Vájjon sikerült-e ellenlökésem ?' 
„Nincs hír! . . . Így megy ez 9 óráig, midőn Tersztyánszkytól 
„parancs jön az általános visszavonulásra a Száva mögé. Szerencsésen 
„elpocsékolta tízezrek életét egy „tüntetés" miatt!" 

„Újból felmegyek Zanantonihoz, kit elváltozott arccal, 30 évvel 
„megöregedve találok. Hadosztályának egy része parancs nélkül 
„visszament s már a hídon van ! Nem lehet feltartóztatni! . . . Jézus 
„Máriám! ha ott betódul a szerb, el sem képzelhető baj lesz." 

„Röviden intézkedem ; nem várhatom be, amíg Tersztyánszkyt 
„a folyón túl megkeresik! Ami még ott van, okvetlenül maradjon. 
„Tessék karhatalommal ottmarasztalni, de nem tűröm, hogy két 
„magyar hadosztályt felkoncoljanak, mert a csehek elszaladtak." 

„Kimegyek és törzsemet összes csapataimhoz széjjelküldöm. 
„Félix tábornokkal egyedül megyek le a hídhoz, őt^ átküldőm a 
„Száva balparti híd véghez, hogy ott vigyázzon a rendre, amíg ón 
„az innenső, a szerb végén vigyázok. Én mint utolsó fogom elhagyni 
„a hidat." 

„Még el sem indultunk a híd felé, midőn csiripelve röpköd-
n e k körülöttünk a gyalogsági golyók és sok száz ellenséges puska 
„ropogásától reng az utca. Vezérkari főnökömet elküldtem, hogy 
„Le Beau-tól ha mást nem, hát legalább 2 félszázadot kérjen, melyek 
„a dél felől jövő utcákat elzárják, amíg a tüzérség és a gyalogság 
„zöme a folyó túlsó partjára jut . Utolsó 44-eseimet a kórházba 
„küldöm, hogy azon betegek, akik menni tudnak, gyalog menjenek 



„át, a többi tüstént kocsin. Á házakba járőrök küldendők, hogy az 
„esetleg alvó katonáitat kikergessék, nehogy ott szútja le őket a 
„szerb." 

„A hidat rettenetesen lövik a szerb ágyúk. Hallom a felszökő 
„víz zuhogását és csobogását, amint visszaesik a folyóba s a híd 
„deszkáira. Nem jut eszembe semmi, amit elmulasztottam volna! 
„így a hídhoz sietek. Ott a helyem, mert ott legnagyobb a veszély." 

„Még egyszer visszanézek a két széles utcába, ahol életem-
„nek legirtóztatóbb 12 óráját töltöttem. Csak gránátok s golyók 
„boszorkánytánca. Futva menekülő emberek s kocsik, kiabálás, 
„szitok, halálhörgés, jajgatás a rémes fekete éjszakában; melyet 
„csak a gránátok villogása világít meg pislogva. Visszanézek oda, 
„bizton utoljára az életben?" 

„Felix, mint mondottam, elkísért a hídhoz s ón a pénzügyőri 
„háznál maradok. ,Adieu Felix, Gott schütze Sie!' — ,Mit Gott, 
„kaiserliche Hoheit!' — Eltűnik a sötétségben s én egyedül maradok 
„a ház sarkához támaszkodva. Mögöttem néhány ember áll, de nem 
„figyelek rájuk. A híd előtt egy tágas hely van s az út kétoldalt kerüli 
„meg a rommá lőtt pénzügyőri házat. Itt nagy rendetlenség, fejetlen-
s é g van. Erélyesen közbelépek és nemsokára rendet teremtek. Nem-
Sokára a gránátok dacára csend és rend van és a néha érkező, ren-
detlenségben menekülőket állítjuk meg, erőszakkal megfenyegetve 
„őket. Végre egy zászlóalj teljes fegyelmezett rendben jön. Micsoda 
„csapat? Fehérvári bakák! 69-ik gyalogezred 3-ik zászlóalja tartalék 
„volt. Utánuk szanaszéjjel jönnek cseh csapatok. Valahogy meg-
fékezzük. Azután a magyarok. Hosszú tüzér-, utána még hosszabb 
„ gyalogsági oszlop, sokan alig bírnak menni, csak úgy csoszognak, 
„lábaikat vonszolva. Az ellenséges tüzérség elhallgatott." 

„Mellettem, csak most látom, tizennyolc 44-es áll, Hollósy 
„Zoltán zászlós parancsnoksága alatt, ők személyes biztonságomat 
„féltve maradtak mellettem. Meghatva köszönöm meg derék fiaimnak 
„e szép figyelmet. Egy tisztet 80 emberrel visszaküldők a városba, 
„kutassák át és a visszamaradt sebesülteket és alvókat tereljék át a 
„túlsó partra." 

„ 24-én reggel fél 2 órakor jön az én szeretett hadosztályom és 
„3 óra után az utolsó csoport, velük az utolsók között én is átmegyek. 
„Odaát 18 emberemmel a sötétben elballagunk az öreg hársfasorhoz, 
„melyben annakidején tüzérségem állott. Hej, ezek a gyönyörű hárs-
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„fák! Egyik ilyen fa tövében 44-eseimbez szólok: ,Üljetek le fiúk, 
„pihenjünk egy kicsit!' Egyik kiteríti köpenyét, Hollósy zászlós pedig 
„hátböröndjét kínálja vánkosnak. Leülök, embereim körülöttem le-
ndülnek és elbeszélgetek velük." 

„Ej, csak egy kicsit, egy percre kinyújtozni . . . elalszom . . . 
„egy egér fut át az arcomon, mire félig felébredek . . . De újra el-
„ alszom." 

„Nagy Iái-mára, világos nappal ébredtem fel. Most veszem a 
„hadtest értesítését, hogy tegnap teljesen megvertem az ellenséget, 
„aki még hadtesttartalékom érvényesülése előtt megkezdte az általános 
„visszavonulást. Tüntetésünk teljes sikerrel jár t!" 

„Sabacot szakadatlanul lövik a szerbek. Azt hiszik, hogy mi 
„még ott vagyunk." 

„Le Beau tábornok izgalomtól remegő, vonagló arccal jön hoz-
„zám és elbeszéli a tegnapi nap rémséges eseményeit. Sok veszteséget 
„okoztak nekünk azon szerb osztagok, melyek sapkáikat sorba rakták 
„az árok szélére s a fákról adtak meglepő tüzet. Később kiismervén 
„azt, gyalogságom és tüzérségem a fák koronáira is tüzeltek. Mint 
„az ,érett szilvák' potyogtak a szerbek a fákról." 

A szerbeket a IV. hadtest egységes erélyes támadása megren-
dítette, — bár a beérkezett friss erőkkel késő délután ismételve meg-
kísérelték az ellentámadást, — nevezetes eredményt elérni nem tudtak, 
mivel a csapatoknak a Száván való átkelése nagyban simán folyt le, 
úgy, hogy mire a IV. hadtest hadosztályai és a vonatok a hídon át-
keltek és a hadihidat lebontották, világos nappal lett. Csakis pokoli 
tüzet zúdítottak Sabacra. 

A IV. hadtest szívós harca és az ügyesen elosztott és vezetett 
tüzérségi tűz a szerbeket megtévesztette, úgy, hogy midőn a IV. had-
test augusztus 24-én délelőtt már a Száva északi partján állott, a 
szerb tüzérség még mindig az elhagyott várost lövöldözte. 

Alefolyt események keretében Tersztyánszky lovassági tábornok-
nak több ízben tanúsított határozatlansága igen sok hiábavaló fárad-
ságot és veszteséget okozott a csapatoknak. 

Igaz azonban az is, hogy a I V hadtest parancsnoka rendkívül 
nehéz helyzetben volt, amennyiben például augusztus 20-án négy 
magasabb parancsnokságától számos egymásnak ellentmondó pa-
rancsot kapott.1 

1 Tersztyánszky lovassági tábornok, a IV. hadtes t parancsnoka augusztus 
20-án a következő parancsokat k a p t a : 

a) 2. hadseregparancsnokságtól (Böhm Ermolli lovassági tábornok), 
hogy a Száva mögé vonuljon vissza és ürítse ki Sabacot (aug. 19-én este); 



Akkor, midőn ily sajnálatos dolgok történtek, mi az események-
ről tudomással nem bírtunk, tájékoztatva úgyszólván semmiről sem let-
tünk, mi csak a kapkodást láttuk, egymásnak ellentmondó intézkedése-
ket kaptunk. Ez okozta azt, bogy a vezetők elkeseredtek, a csapatokban 
pedig a bizalom megrendült. 

A lehető legkedvezőtlenebb kilátással kezdettük meg a háborút, 
mert az egyenetlenség, gyanúsítás, féltékenység és bizalmatlanság 
igen magasra nyúlt föl, ezt bizonyítják a következő sorok: 

Báró Bolfras gyalogsági tábornok, 0 Felsége katonai irodájának 
főnöke augusztus 14-én Potiorek táborszernagyhoz intézett levelében 
arra kérte őt, hogy a déli hadszíntéren folyó hadműveletekről a katonai 
irodát rövid táviratokban időről időre értesítse, mert a hadsereg-
főparancsnokság nagyon zárkózott még 0 Felségével szemben is, 

Egy későbbeni levelében pedig az áll. „A hadseregfőparancsnok-
ság a titoktartásban annyira megy, hogy a legfelsőbb helyen úgyszólván 
semmit sem tudnak meg a katonai helyzetről. Ha egy hadvezér és 
annak törzse valaha a végtelenségig önálló és a legfelsőbb helyről 
teljesen befolyás nélkül maradt, akkor ez az eset most áll fenn." 

A Balkán-haderő főparancsnoka augusztus 18-tól kezdve esetről 
esetre a katonai irodának közvetlenül jelentett. 

Egy ilyen jelentésben (kelt aug. 18-án) Potiorek táborszernagy 
keserűen panaszkodott, hogy megérti ugyan azt, hogy a 2. hadsereget 
az északi hadszíntérre átszállítják, de azt már nehezen érti meg, hogy 
annak csak augusztus 20-án kezdődő elszállításáig miért kell a 
2. hadseregnek a déli hadszíntéren folyó nehéz harcokat tétlenül 
szemlélni. 

Egy másik jelentésben (kelt aug. 20.) a Balkán-haderő fő-
parancsnoka tudatta a katonai irodával az 5. hadsereg vereségét, ehhez 
azt fűzte: „ A legteljesebb mértékben remélem, hogy a déli had-

bj Balkán-haderő főparancsnokságtól (Potiorek táborszernagy), hogy 
az offenzívát déli irányban folytassa, ehhez a Sabacnál levő összes erőit 
vonja magához (hajnali 3 óra 80 perc); 

e) a 2. hadseregparancsnokságtól, hogy Potiorek táborszernagy rendelke-
zése marad érvényben, a, IV. hadtest neki van alárendelve (hajnali 8 óra 
30 perc); 

d) Balkán-haderő főparancsnokságtól, hogy a IY. hadtest offenzívája 
céltalan, vonuljon a Száva mögé, Sabacot tartsa kézben (reggeli 4 óra 
15 perc); 

e) a hadseregfőparancsnokságtól, hogy a IY. hadtest az 5. hadsereg-
parancsnokságnak (Frank gyalogsági tábornok) rendeltetik alá (délelőtt 0 
óra 45 perc); 

f j az 5. hadseregparancsnokságtól, hogy szakítsa félbe a harcot és 
vonuljon vissza a Száva mögé (reggel 7 óra 45 perc); 

g) Balkán-haderő főparancsnokságtól, hogy tartsa kézben Sabacot, 
a IV. hadtes te t pedig Klenaknál tartsa együtt, Sabac mint hídfő megszállva 
tartandó (este 8 óra); 

h j a hadseregfőparancsnokságtól, hogy a Tersztyánszky-csoport nem az 
5. hadseregparancsnokságnak, hanem közvetlenül Potiorek táborszemagynak 
marad alárendelve. 



színtéren reám háramló feladatnak eleget tehetek, ha azok a súrlódá-
sok teljesen megszűnnek, melyek abból támadtak és még most is 
érezhetők, hogy a hadseregfőparancsnokság az utóbbi napokban 
közvetlen befolyást gyakorolt az 5. hadsereg és a parancsnokságom 
alá helyezett Tersztyánszky-csoport hadműveleteire." 

Potiorek táborszernagy mellett szót emelt a hadseregfőparancs-
nokság ellen a külügyminiszter is. 

Gróf Berchthold a katonai iroda főnökét augusztus 22-én Wien-
ben keltezett levelében értesíti, hogy a maga részéről kívánatosnak 
tartja, hogy a déli hadszíntéren folyó hadműveletekbe a hadsereg-
főparancsnokság ne avatkozzék és egy legfelsőbb paranccsal Potiorek 
táborszernagy az összes hadseregeknek főparancsnokává tétessék, 
melyek Szerbia és Montenegro ellen küzdenek. 

Ennek eredményeképen 0 Felsége augusztus 21-én a következő 
parancsot adta ki a hadseregfőparancsnokságnak: 

„Da Ich es für notwendig erachte, die am Balkan kämpfenden 
Streitkräfte einem Kommando zu unterstellen, so verfüge Ich, daß 
FZM. Potiorek selbstständig das Kommando über alle gegen Serbien 
und Montenegro kämpfenden Armeekörper zu führen hat, deren 
Verminderung Mir keineswegs zweckmäßig erschiene. Franz Josef." 

Ott, ahol a hadvezérek között meghasonlás és egyenetlenség 
keletkezik, ott, ahol a magasabb parancsnokságok egymásnak ellent-
mondó intézkedései következtében a csapat fölösleges vérveszteséget 
szenved, ott eredményes együttműködésre és sikerre alig lehet 
számítani. 

Ezt bizonyítja az első szerbiai vállalkozás kudarca. 
Augusztus 24-én Budjanoveira meneteltünk s ott a menet-

alakzatokat bevártuk, melyeknek besorolása után az orosz harctérre 
szállítottak hadosztályommal együtt és így a szerbiai kalandnak vége 
lett, melyért, mint Tisza István gróftól értesültem, Tersztyánszky 
nagyon kikapott, épen csak hogy el nem csapták! 



II. FEJEZET. 

UTAZÁS AZ OROSZ HARCTÉRRE. A LEMBERGI CSATA. 
VISSZAVONULÁS A KÁRPÁTOK MÖGÉ. 

KOLERAJÁRVÁNY. 
1914. YIII/30. —IX/30. 

Hadosztályom Budjanovci vidékéről augusztus 28. és 29-én 
Indjija, Ó-Pazuara a vasúthoz menetelt. Itt a kiegészítésre öt menet-
századot kaptam. Mivel jelentettem, hogy ez kevés, értesítettek, 
hogy Budapesten még 3-at fogok kapni. 

Időközben a 3. bosnyákezred 4-ik zászlóalját a harcosok 
közé soroltuk. A szerb támadás előtt az ezrednek kevésbé meg-
bízható legénységét ebbe egyesítettük volt. 

A szállítási terv szerint a hadosztálynak berakodó vasúti 
állomásai Indija, Ó-Pazua voltak, míg kirakodás Sambor és Chyrów 
állomásán volt elrendelve. 

Augusztus 31-én indultunk. 
Budapesten átutazóban családommal pár boldog órát töltve, 

feleségemmel a kórházakat végigjártam, ahol sok sebesültemet láttam 
ürömmel viszont. 

Szeptember 1-én érzékeny búcsúzás után egy csapatszállító-
vonattal továbbutaztam. Békebeli derék munkatársam, Vogt őrnagy 
jelentkezett, kit 0 Felsége kérelmemre katonai irodájából elenge-
dett, hogy addig, míg hadosztályparancsnok vagyok, a vezérkari 
főnök teendőit ellássa mellettem. 

Tersztyánszky gyalázatos rágalmakat teijeszt a kaszinóban 
ellenem. Sebaj, bár nagyon bánt ez, mégis ki fog majd derülni, 
hogy az események kinek adnak igazat. 

Homonnán értesültem, hogy hadseregünk győzelmes offenzí-
vában van az oroszok ellen.1 

„Vonatunk rettenetes lassúsággal halad. Temérdek sebesült-
„vivő vonattal találkozunk. Mind lelkes hangulatban vannak." 

„Chyrów előtt 20 órát vártunk, míg végre szeptember 3-án 
„délben Samborba vánszorgunk be. Ott az a parancs várt rám, 

1 Az idézőjelek között mindenütt naplóm szószerinti szövege. 



„hogy a vasúttól keletre menjünk szállásba. Nyomorúságos laká-
csokat találunk abban a ,cigány'-negyedben, míg a város többi 
„része pompás volna." 

„Nagy csata folyik napok óta, amelybe, amint csapataim 
„megérkeznek, be fogunk avatkozni. Azt is beszélik, bogy az 
„oroszok 12 hadtesttel kezdenek támadást a grodeki tavak vidékén. 
„Ez mind pletyka. A valóságot nem lehet megtudnom, mert nem 
„közölnek velünk semmit sem." 

„Az a benyomásom, hogy hadseregtartalék vagyok." 
„Auífenberg állítólag nagy győzelmet aratott, 200 ágyút 

„zsákmányolt ós 30.000 foglyot ejtett. Dankl Lublinra menetel 
„Nem tehetek róla, rám azt a benyomást teszi, hogy túlságosan 
„önállóan cselekszenek és nincsenek elegendő tekintettel az általános 
„helyzetre; félek, hogy nagyon is messze szaladnak egyedül az 
„orosz után. Állítólag Czernowitzot már 4-én elvesztettük és 
„csapataink a Wereszycaig szorultak vissza." 

„5-én zuhogó esőben, viharban Przemyslbe mentem automo-
bilon, ahová a főparancsnok Frigyes főherceg rendelt. Tersztyánszky 
„édeskés magaviseletéből, amelyet' Samborba való érkezésem óta 
„velem szemben tanúsított, tudtam, hogy vagy ő jelentett fel, vagy 
„orrot kapott miattam, — de valami tör tént ; ennélfogva meghíva-
„tásom legkevésbé sem lepett meg." 

„Frigyes kedvesen, melegen fogadott és először szolgálatilag 
„kaiserliche Hoheit"-nek szólítva engem, emlékeztetett Atyámra, 
„kinek 66-ban hasonló kellemetlenségei voltak és férfiasan tűrte, 
„hogy a magasabb érdekeknek ne ártson. Kért engem, hogy én is 
„tűrjek és törekedjek Tersztyánszkynak, mint első, békejobbot 
„nyújtani. Tersztyánszkyval 5-én reggel beszélt; ő megkapta 
„a leckéjét és megígérte, hogy mindent jóvátesz. (Hej, a sok 
„halottat nem teheti jóvá és én csak a drága emberi vér elpocsé-
„kolását megakadályozandó kerültem vele szembe.) Melegen 
„köszöntem jóságos szavait és megígértem, hogy Tersztyánszkyt 
„felkeresem, őszintén békejobbot nyújtok neki és szent ügyünk 
„érdekében kész vagyok mindent, még megaláztatást is eltűrni." 

„Szívélyes búcsúzás után átmentem Hötzendorfi Conrádhoz. 
„Nagyon nyomott hangulatban találtam, mert Herbert fia eltűnt 
„ és senki sem tudja, hogy elesett-e, vagy elfogták-e ?" 

„A térképen megmutatja nekem az általános helyzetet, ame-



„lyet nagyon súlyosnak minősít. Kényszerülve volt Lemberget 
„feladni. Az oroszok most 46 hadosztállyal állanak harcban a mi 
„32 hadosztályunkkal. Ok most észak felé kanyarodnak és mi 
„oldalba akarjuk kapni őket. Auífenberg győzelme állítólag még 
„nagyobb, mint hi t ték; de lassacskán igen nehéz helyzetbe kerü-
l ü n k miatta, mert ő saját szakállára nagyon messze elszaladt." 

Események az orosz hadszíntéren: 
Németország és Ausztria-Magyarország fegyveres ereje nem 

volt elég erős arra, hogy nyugaton az egyesült francia— 
angol—belga és keleten az orosz hadseregekkel szemben egyidejű-
leg támadólag fellépjen. 

A haditerv szerint a központi hatalmak az egyesült francia— 
angol—belga hadsereget akarták döntően megverni, keleten pedig 
ezalatt Oroszország ellen csupán védekezni. 

Itt az osztrák-magyar haderőnek kellett a hatalmas orosz 
haderővel megküzdenie. A hadvezetőség arra számított, hogy Orosz-
ország fegyveres hadereje az ország óriási kiterjedése és gyér vasúti 
hálózata miatt sokkal későbben fejezi be mozgósítását és éri el 
hadműveleti készültségét, mint a monarchia. 

Ezért azt remélték, hogy míg nyugaton a döntés bekövet-
kezik, a felével gyengébb osztrák-magyar haderő az oroszokat 
talán fel fogja tudni tartóztatni. 

Ennek a szándéknak felelt meg az erők elosztása is. 
Németország a háború kezdetén csak egy hadsereggel (8.) 

vett részt keleten. Midőn a háború Szerbiával kitört, a monarchia 
azt hitte, hogy ez Szerbiára lokalizálható, ezért három hadsereggel 
(2., 5. és 6.) lépett fel ellene, úgy, hogy midőn kiderült, hogy Orosz-
ország is harcra kel ellenünk, ott is csak három hadsereg (1., 3. és 4.) 
és két hadseregcsoport (Kövess és Kummer) állott rendelkezésre. 

Ezért kellett a 2. hadsereget a szerb hadszíntérről az orosz 
hadszíntérre rendelni. 

A felvonulást az 5. melléklet mutatja. 
Hadvezetőségünk azt remélte, hogy jóval gyengébb, de 

a hadmüveletekre gyorsabban kész fegyveres erejével a gyüleke-
zésben levő oroszokra gyorsan lecsapva, azokat még egyesülésük 
előtt, elszigetelten megverve, mindjárt kezdetben eredményeket érhet 
el. E hitben gyökerezett a hadseregfőparancsnokság haditerve. 

A hadászati védelmet támadólag óhajtotta megoldani. 
Oroszország azonban 1914 tavasza óta folyó próbamozgó-

sításokkal és egyéb titokban végrehajtott háborús előkészületekkel 
a monarchia időbeni előnyét a maga javára kiegyenlítette. 

Midőn a hadseregfőparancsnokság a bevezető mozdulatok 
alatt észrevette, hogy az orosz haderő velünk egyszerre készült el, 
1914 augusztus 20-án elhatározta, hogy nem várja be a felvonuló 



hadseregek utolsó szállítmányait, nem a 2. hadseregnek Galíciába 
érkezését, hanem ott levő erejével tüstént megtámadja a Visztula-
és a Dniester-folyók mentén félkörben, betörésre csoportosuló, 
egymástól elszigetelt orosz csoportokat. 

Az 1. és 4. hadseregnek megparancsolta, hogy a Visztula 
és Búg között gyülekező orosz erőt ott, ahol találja, verje meg; 
a 3. hadsereg pedig a Kelet-Galiciába Brody és Tarnopolnál betört 
ellenséget vesse vissza. 

Ebből keletkeztek a galíciai és wolhyniai harcok. 
Amíg a cs. és kir. 1. hadsereg (Dankl) a 4. orosz hadsereget 

állandó harcban Lublinig, és a 4. hadsereg (Auffenberg) nyolc napig 
tartó győzelmes komarówi csatában (1914 augusztus 26. — szeptember 
2.) az 5. orosz hadsereget a Bug-folyó mögé visszaszorította; 
addig az orosz 3. és 8. hadsereg a ztoczówi (1914 augusztus 26. 
és 27.) ós a przemyslanyi (1914 augusztus 29. és 30.) véres 
csatákban megverte támadó hadseregeink oldal védet, Brudermann 
lovassági tábornok hadseregét (3.), és a Kövess gyalogsági tábornok 
gyenge hadseregcsoportját.1 

E harcokban mindegyik fél ott ért el sikert, ahol főerejét 
érvényesítette. 

Mivel a lembergi helyzet következtében, a Kelet-Galiciába 
betört orosz erő (3. és 8. hadsereg) a Wolhyniában küzdő cs. és kir. 
4. hadsereg oldalát veszélyeztette, a hadseregfőparancsnokság el-
elhatározta, hogy a Bug-folyó mögé visszaszorított 5. orosz had-
sereggel szemben József Ferdinánd főherceg gyalogsági tábornok 
parancsnoksága alatt, egy gyenge hadseregcsoportot visszahagy, 
az osztrák-magyar főerőt pedig a jobbszárnyon a Közép-Galiciába 
betört orosz haderővel szemben gyülekezteti. E célból a cs. és kir. 
2. hadsereg (Böhm-Ermolli) a Lemberg előtt újból állást foglalt 
3. hadsereg (Brudermann) jobbszárnyára a Dniester-folyó mentére 
rendeltetett fel a szerb hadszíntérről. 

Auffenberg a 4. hadsereggel egy merész kanyarodó mozdula-
latot téve (1914 szeptember 2—6.), Rawa-Ruska erdős területére 
benyomult, hogy az orosz 3. hadsereg jobboldalát meglepje. 

Ezzel egyidejűleg a cs. és kir. 3. és 2. hadseregnek a Lem-
berg irányában előnyomuló orosz 8. hadsereget kellett feltartóztatni. 

Ugyanekkor az orosz hadvezetőség, a lublini kudarc miatt, a 
Varsó körül gyülekezett 9. hadsereget Iwangorodon át a Visztula 
mentén 4. hadseregének támogatására rendelte; a komarowi vereség 
hírére pedig a 3. orosz hadsereget Lembergtől északnyugati irány-
ban (Tomaszów) az 5. hadsereg segítségére küldte; e támadást a 
8. orosz hadseregnek kellett a baloldalban biztosítani ós gyülekezés-
ben levő 7. hadserege a Dniester ós Pruth között előnyomuló a 
8. orosz hadsereg magasságába iparkodott jutni.2 



így keletkezett a lembergi csata. 
A lembergi csatában hadosztályommal a 2. hadsereg kötelé-

kében küzdöttem. 
A szerb hadszíntérről érkező Stanislau környékén gyülekező 

2. hadsereg utasíttatott, hogy felvonulása befejeztével a Zbrucz határ-
folyó szakaszán át Kelet-Galiciába betört orosz erőt verje vissza s 
ezzel az osztrák-magyar haderő déli szárnyát és hátát biztosítsa, 
akadályozza meg mindenekelőtt azt, hogy az ellenség 3. hadsere-
günk harcába beavatkozzon.1 

A 2. hadseregparancsnokság augusztus 25-én érkezett meg 
Stanislauba. 

A 2. hadsereg csapatai a parancs vételekor részben a Dniester-
folyótól délre Kelet-Galíciában szót voltak szórva, zömük pedig még 
vasúton volt. 

A 3. hadsereg, melyet az orosz túlerő (3. és 8. hadsereg) 
a ztoczówi csatában visszavonulásra kényszerített, Lemberg védel-
mére Przemyslany hegyein állást foglalt és a 2. hadsereget felhívta 
és javasolta, hogy nyugodtan és rendben gyülekezzék, a várandó 
harcba pedig csak azon esetben avatkozzék be, ha az oroszok 
támadása túlheves volna. 

A 2. hadsereg Mikolajów, Martinów, Halicz, Nizniów, 
Zaleszczyki hídfők mögött a Dniester mentén két nagy csoportban 
akart gyülekezni. 

Halicz hídfője körül két hadosztály (38. honvéd, 43. Landwehr) 
Rohatyn táján a VII. hadtest 3. hadosztálya (17., 34. és 20. 
honvédhadosztály) nagyban már együtt volt, a csapatok egy része 
azonban épen csakhogy megérkezett, egy része pedig az előző 
harcokban már súlyos veszteséget szenvedett. Nagyrészük vonat 
nélkül volt és így ellátásuk nem működött kellőképen. 

Augusztus 29. és 30-án a 3. hadsereget az orosz túlerő újból 
megtámadta (przemyslanyi csata). Bár a 2. hadsereg rohatyni 
csoportja a 3. hadsereg déli szárnyától (Pirlejów) csak körülbelül 
15 km.-re volt, mégsem tudta azt támogatni, mert a gyülekező 
2. hadsereget az oroszok úgy Rohatynnál, mint Halicznál túlerővel 
(VIII. és XXIV. és XII. hadtest egy része) megtámadták.2 

A 3. hadsereg az orosz túlerő által visszanyomva, Lemberg 
megerődített terébe vonult és ott újból védelemre csoportosult, 
hová az orosz 3. és 8. hadsereg egy része nyomon követte. 

Minthogy az orosz 8. hadsereg zöme (VIIL, XI., XII. és 
XXIV. hadtest) a Dniester mentén nyomult előre, a 2. hadsereg 
a Dniesteren oly messze előretolva nem vonulhatott fel, 

A vonatokból kirakott csapatok kénytelenek voltak azonnal 
hátramenetelni. Ezért a hadseregfőparancsnokság elrendelte, hogy 



a 2. hadsereg Mikolajőw körül gyülekezzék s onnan fedezze a 
3. hadsereg déli szárnyát. 

A hadseregfőparancsnokság intézkedése folytán a 2. had-
seregnek összegyűlt seregtesteit szét kellett terelni, hogy a Dnies-
teren átkeljenek, amit 70 km. széles arccal hajtottak végre. 

A 2. hadseregparancsnokság új terve szerint hadseregét 
a Dniester-folyó mögött Mikolajőw—Stryj terében szándékozott 
gyülekeztetni, 60—80 km.-re mögötte, a felvonuló IV. hadtest 
Samborban és Chyrówban rakodik ki. 

A 3. orosz hadsereg Lemberg felé, a 8. hadsereg a Dniester 
mentén követte a visszavonuló cs. és kir. 3., illetve 2. hadsereget; 
a 7. orosz hadsereg a Dniester és Pruth között előnyomulva 
szeptember 1-én érte el a védőrsége (35. népfölkelődandár) által 
kiürített Czernowitz városát. 

A hadseregfőparancsnokság szeptember 1-én belátva, hogy 
a megvert 3. hadsereg Lemberget az orosz túlerővel szemben nem 
fogja tarthatni és a 2. hadsereg még mindig túl messze elől gyüle-
kezik: haditervét megváltoztatta. E szerint Lemberget a 3. had-
sereg kiüríti és a Wereszyea eliszaposodott vízvonala mögé (30 
km.-re Lembergtől nyugatra) vonul védelmi állásba, melytől délre 
a 2. hadsereg Gródek és a Dniester között gyülekezik, hogy délről 
Sambor—Rudki—Lemberg súlyvonalon ellentámadást indítson az 
oroszok déli szárnya ellen.1 

A győztes 4. hadseregnek az orosz 5. hadsereg üldözését abba 
kellett hagyni, minthogy új feladata szerint a Lembergre előnyomult 
orosz erőíészaki szárnyát Rawa-Ruska irányában kellett megtámadnia. 

A hadseregfőparancsnokság szándéka volt a két szárnyon 
a 4., illetve a 2. hadsereggel Lembergre támadni, amihez 
a 3. hadsereg, mely azalatt a középen a wereszyea—gródeki fővonal 
mögött megveti a lábát, ha a támadás tért nyer, csatlakozzék. 

József Ferdinánd főherceg gyalogsági tábornok csoportjának 
a Búgra visszavonult 5. orosz hadsereget, az 1. hadseregnek pedig 
a 4. orosz hadsereget a Lembergnél várt döntéstől kell távol tartani. 

A 2. hadseregparancsnokság úgy intézkedett, hogy a Dniester 
déli partján Drohobycz és Stryj között csakis a 38. honvédhadosz-
tály, 1. és 5. honvédlovas-hadosztály, a 40. és 103. népfölkelődandár 
marad, míg a hadsereg zöme (IV. és VII. hadtest) a Dniester északi 
partján Gródek—Komarno—Rudki környékén gyülekezzék. 

A IV. hadtest szeptember 3-tól kezdve érkezett Samborba. 
Szeptember 4-én az orosz 3. és 8. hadsereg helyzete a követ-

kező volt. 
3. hadsereg 
A XXI. hadtest (Kijew) Kamionka—Strumitowát, a X. had-

test (Charkow) Lemberget érte el, e két előretolt hadtest ált a 



biztosítva a hadsereg zöme, — IX. (Kijew), XII. (Winnica), XVIII. 
(Moskva) hadtest, — északnyugat felé kikanyarodott, hogy Zótkiew 
irányában Rawa-Ruskára támadólag léphessen fel az osztrák-magyar 
4. hadsereg ellen. 

Az orosz 8. hadsereg a 3. hadsereg balszárnyát a Dniester 
folyó mentén lépcsőzetesen balra hátra tagozva követte az ólén 
a XI. hadtest (Rowno) Lemberg—Mikolajów terébe behatolt, 
mögötte a VIII. hadtest (Odessa), egy menetnyire hátrább Chodo-
rówot, e mögött pedig a XXIV. hadtest (Samara) két menettel 
hátrább Haliezot elérte. 

Az orosz 7. hadsereg a Dniester- és Pruth-folyók között 
Czemowitzról Horodenka irányában követte a 8. hadsereget, lovas-
hadteste szeptember 4-én Stanislauban volt.' 

így az orosz 3. hadsereg a döntő támadás megindítására egy 
40 km. széles hadászati arcvonallal Lemberg és Kamionka-Strumi-
lowa terében harcrakészen állott. 

Az orosz 8. hadsereg a 3. hadsereg baloldalának biztosítá-
sára ezen szárnyát 3 menetnyi mély oszlopzatban, sakktábla for-
mában követte. 

A csoportosítás célja volt, hogy a 3. orosz hadsereg bal-
oldalát Sambor felőli támadás esetében a 8. orosz hadsereg előbbi-
nek déli szárnyán Lemberg és a Dniester között fejlődve mente-
sítse; viszont a 8. orosz hadseregnek a Dniester-szakaszán Miko-
lajów—Chodorów között balra kellett felkanyarodni, ha a 3. had-
sereg hátát egy támadás az Erdős-Kárpátokból fenyegetné (Stryj 
felől). Ugyanezen hadászati viszonyban állott a 7. orosz hadsereg 
a 8.-hoz, mely előbbi az utóbbit a Dniester völgye és a Kárpátok 
előhegyei között Czernowitzból Kolomeán, Stanislaun, majd Kaluszon 
át Stryj általános irányában 4 menetnyi távolságban követte. 

iVlindez igen célszerű volt és lehetővé tette, hogy a 8. orosz 
hadsereg a Wereszyca-szakasz mögött védelemre csoportosítva, ott 
több egymás mögött fekvő védelmi állást teremthetett, úgy, hogy 
midőn az osztrák-magyar 2. hadsereg szeptember 8-án támadását 
az orosz balszárny ellen megindította, rendkívül makacs és szívós 
védelmet fejthetett ki. 

A jelzett időben (szeptember 5-én) mi következőképen állottunk :2 

A 4. hadsereg3 Rawa-Ruska—Zólkiewnél az orosz 3. had-
sereggel megütközött. 

A 3. hadsereg4 a Wereszyca vízvonala mögött átcsoportosí-
tását befejezte és készen állott arra, hogy a 4. hadsereg térnyerése 
esetén annak támadásához csatlakozzék. 

1 Lásd a 7. sz. mellékletet. 
2 Lásd a 8. sz. mellékletet. 
3 9 gyaloghadosztály, 2 lovashadosztály. 
* 6 gyaloghadosztály, 2 lovashadosztály, 1 Landwehr-dandár, 1 nép-

fölkelődandár. 



Kövess gyalogsági tábornok hadseregcsoportja1 a grodeki 
tavak vonala mögött Gródek—Komarno között szintén készen állott 
a támadásra. 

A 2. hadsereg azonban még mindig csak gyülekezésben volt. 
A VII. hadtest (17., 34. és 20. honvédhadosztály) Rudki körül 

a Dniester északi partján, a 43. Landwehr-hadosztály Dorozównál 
gyülekezett. 

Szeptember 6-án éjfélig a IY. hadtestnek hadosztályomhoz 
tartozó 8 zászlóalja, IV2 lovasszázada és 8 ütege Samborba érke-
zett. A szállítmányok 30 órát késtek. 

A hadosztálylovasság (8-as huszárok) Horodyszczen volt 
elhelyezve. Felderítésre három hírszerzőjárőrt tolt a Dniester déli 
partjára, Boryslaw-, Drohobycz- és Terszakówra. 

A 32. ezred teljesen együtt volt (4 zászlóalj és 4 géppuskás-
osztag) és Piniany—Babinaban táborozott. 

A 69. ezredből csak két zászlóalj és 3 géppuskás-osztag érke-
zett meg, Kaisersdorfban nyertek elhelyezést. 

Samborban voltak a 31. hadosztályparancsnokság, mindkét 
dandár- (61., 62.) parancsnokság, 3. bosnyákezred két zászlóalja, 
a 10. tábori ágyúsezred öt, és a 4. tarackosezred három ütege, 
azután az árkászok (két század) és az utászok (egy század). 

A hadosztály intézetei (egészségügyi intézet, lőszeroszlopok, 
élelmezési oszlopok stb.) apránként érkeztek meg és Dabrowka— 
Biskowice—Humieniec—Janow falvakba helyeztettek el. 

A 2. hadsereg gyülekezését a Dniester északi partján Miko-
lajow erődítményeiben Perneczky tábornok dandára (20. honvéd-
hadosztály), a Dniester déli partján a Stryj-folyó mögött br. Karg 
altábornagy csoportja (38. honvédhadosztály, 1. és 5. lovashad-
osztály, 40. és 103. népfölkelődandár) biztosította. 

A kiürített Czernowitzból a 35. népfölkelődandár Kőrös-
mezőre irányíttatott, hogy az oroszoknak a Kárpátokon való elő-
törését meggátolja. 

Mint már mondám, az oroszok a Dniester-folyó mindkét 
partja mentén követték a 2. hadsereget, a VIII. orosz hadtest a 
Dniester északi partján Mikolajówra nyomult elő és az erődített 
hídfőt északról és keletről körülzárta; a Dniester déli partján Stryj 
városára a XXIV. orosz hadtest vett irányt. 

E két hadtest mögött a 8. orosz hadsereg (XII. és VII. had-
test) zöme északnyugati irányban Lembergre tolódott. 

„Szeptember 6-án Samborban felkerestem Tersztyánszkyt és 
„ígéretem szerint sajnálatomat fejeztem ki a félreértések miatt azzal 
„a kéréssel, hogy vessünk fátyolt a múltra; én mindent el fogok 
„követni, hogy nagy ügyünket jó egyetértésben szolgáljak; külön-

1 4 gyaloghadosztály, 2 lovashadosztály, 3 népfölkelődandár. 



„ben is elhiheti, hogy engem eddig is kizárólag szent ügyünk érdeke 
„vezérelt. Ugyanezt kértem tőle, és némi jóakaratot. 0 köszöni — ,oly 
„lovagias' — első lépésemet ós kéri, hogy felejtsem el a multat. 
„0 jóvá fogja tenni, mert belátja, hogy hibázott. — -Jólesik a tudat, 
„hogy ezen szerencsétlen dolog el van intézve! Részemről őszintén!" 

Mivel a IV. hadtest szállítmányai még mindig nagy késéssel 
érkeznek meg és így a 2. hadsereg gyülekezése csak lassan halad, 
intézkedés történt, hogy a szállítmányok nyilt vonalon kirakod-
janak. 

„Tegnap Mikolajów megerődített hídfőjét védőrsége kiürítette 
„és Drohobycz felé visszavonult." 

„Délután 2 órakor ebédnél ülünk, midőn a hadtesttől parancs 
„jön: ,Brückenkopfbesatzung von Mikolajów in fluchtartigen Zu-
rückströmen auf der Straße Drohobycz—Sambor. Truppen der 
„nächsten Kantonierungen und Divisionskavallerie entgegen senden, 
„um auch mit schärfsten Mitteln sie aufzuhalten. Dann sammeln 
„und Verbände ordnen!'" 

„Tüstént a Dniester-átjárókhoz gyalogsági és lovassági oszta-
g o k a t küldök, Bialczki és Czajkowice között. Lovasságom zömét 
„pedig Drohobycz és Hruszów felé küldöm. A Dniester mentén 
„pedig sűrű járőrszolgálatot létesítek. Elrendelem, hogy a vissza-
„özönlő csapatokat — ha kell, a legerélyesebb módon is — fel muszáj 
„tartóztatni és újra rendezni. Ezalatt hírszerző lovasságom jelenti, 
„hogy Mikolajównál erősebb ellenséges tüzérség is áll, Terszaków-
„nál a híd felrobbantva; Rumno, Falkenstein, Szczerzec ellenség-
t ő l megszállva." 

A hadseregfőparancsnokság nem várta meg a 2. hadsereg 
teljes felvonulását, hanem szeptember 7-én megindította a támadó 
előnyomulást. 

A 4. hadsereg az orosz hadsereggel Rawa-Ruska vidékén 
harcban állott. 

A 8. hadsereg csatlakozott a 4. hadsereg támadásához, hogy 
az ellenség ne vethesse magát teljes erejével a 4. hadseregre. 

A 2. hadsereget figyelmeztették, hogy múlhatatlanul és sür-
gősen szükséges, hogy a már kéznél levő erejével Lemberg irá-
nyában támadást kezdjen. 

A 2. hadseregparancsnokság azonban a hadseregfőparancs-
nokságnak jelentette, hogy még nincs egészen együtt, azt hang-
súlyozva, hogy az alárendelt XII. hadtest a harcokat még nem 
heverte ki s a már együtt levő VII. hadtest elszigetelt támadása 



alig lesz eredményes, a IY. hadtest pedig a Wereszyea vízvonalat 
szeptember 9-ike előtt nem érheti el, mert ennek zöme a szerb 
hadszíntérről még nem érkezett be. Ezért a 2. hadsereg a Were-
szyca-szakaszról a támadást szeptember 9-ike előtt nem kezdheti meg. 

Szeptember 7. 
A 2. hadsereg a Lembergre megindítandó általános támadás 

előkészítésére a Wereszyea-szakaszt uraló keleti magaslatokat akarta 
elfoglalni, ezért a VII. hadtestet a 43. hadosztállyal Rumnora 
irányította. 

A IV. hadtest, az éjfélig beérkezett csapatokkal a VII. had-
testet követte és pedig a 31. hadosztály a műúton Rudkira, a 
32. hadosztály a műúttól északra és azzal párhuzamosan Michalowicere 
menetelt. A még vasúton levő csapatokat Iiudkin és Chlopezycen 
akarták kiszállítani és a hadosztályok után meneteltetni. 

A déli szárny biztosítására br. Karg altábornagy csoportja 
(38. hadosztály, 40. népfölkelődandár, Perneczky tábornok dandára) 
a Dniester északi partjára utaltatott. 

A jobbszárnyon az 1. lovashadosztály és az 5. honvédlovas-
hadosztály, a 40. népfölkelődandár egy részének támogatása mellett 
Mikolajőw és Zydaczówra felderített. 

A szélső szárny biztosítására a Dniester déli partján Stryjtől 
nyugatra fekvő dombokon előkészített védelmi állást a 103. nép-
fölkelődandár megszállotta. 

„Igen nagy nehézségeink vannak az ellátással, mert minden 
„még a megrekedt vonatokon van, valahol Homonna és Sambor 
„között, még tábori sütödéink sincsenek itt. A lakosságnál pedig 
„nagynehezen tudunk egy napra való kenyeret sütni. Es most 
„így menjünk előre a nagy csatába? . . 

„A. IV. hadtestparancsnokság intézkedése szerint szeptember 
„7-én délben verőfényes szép napon Rudki felé elmenetelek had-
Osztályommal. Óriási porfelleg áll mind vastagabb gomolyokban az 
„út fölött. Az oszlopok megrekednek, a csapatok nem tudnak 
„haladni, mert ameddig a szem ellát, hosszú sorokban kocsi-kocsi 
„után jön szembe; a menekülő lakosság. Ezer és ezer ember, — 
„közöttük öreg férfiak, nők és gyermekek batyúval és csomagokkal 

j„a kezükben és a hátukon, — legértékesebb holmijukat cipelik. 
„Vén, fehérszakállú zsidók hosszú kaftánban totyogva tipegnek, 
„tekintetük komor, mint a jégzivatar fellege; rívó és jajgató gyereket 
„vezetnek; súlyosan megrakodott asszonyok sietnek az úton nyugat 
„felé; felbomlott, összekúszált hajuk mutatja, hogy már napok óta 
„kétségbeesetten menekülnek; a háború réme korbácsolja holtrafáradt 



„testüket és maguk sem tudják, hogy hová mennek?! Futnak-
„ futnak minden cél és remény nélkül . . . Rettenetes, szívetfacsaró 
„látvány a menekülés. A nyomor szörnye mindegyikkel karonfogva 
„jár és vigyorogva halálra kínozza őket . . . Elegáns hölgyek ülnek 
„megrakott szénásszekereken, 10—12-en egy kocsin összezsúfolva, 
„balsorsukba beletörődve . . . Az urak, férfiak szalonöltözetben, a 
„hosszú járástól fájós lábakkal bicegnek a zsúfolt kocsik mel le t t . . . 
„Az automobiltól megbokrosodott lovaikat nem bírják tartani és a 
„kocsi recsegve borul az útszéli árukba . . . Ok egykedvűen kelnek 
„fel és cigarettára gyújtva fognak a kocsi újbóli megrakásához. 
„Hiszen nincs már mit veszteniük, úgyis elvesztettek mindent, 
„kastélyok a falvakkal együtt elhamvadtak . . . Ok földönfutókká 
„váltak . . . fejlógatva megy tovább a szomorú sereg, panasz és 
„szitok elnémult ajkukon . . . Elvétve mégis hallani női rikácsolást, 
„amint szidja az urát, aki elvesztett valamit abból a kevésből, amit 
„nagynehezen megmentettek! . . ." 

„Mily ellentét! Az én csapataim énekelve menetelnek s 
„mosolygó arccal integetnek nekem, pedig ők a halálba mennek; 
„amazok lógó fejjel, gyászmenetben igyekeznek az életbe . . 

„Minél közelebb jövünk Rudkihoz, annál háborúsabb lesz a 
„kép. Tarka zűrzavara az elakadt csapat vonatoknak, menetelő 
„katonaságnak és a mindnagyobb tömegekben, nagy porfellegek-
„ben tolongva, jajgatva siető menekülőknek." 

„Sok beteg katona . . . Igaz! Délután van; itt a malária 
„órája! Sok, igen sok derék 69-esem elmarad összeesve, magas 
„lázban félrebeszél, fogait csattogtatja az őrült láz. Szerbiából 
„hozott szomorú emlék! Bosnyákok, 32-esek fekiisznek izzón, piros 
„arccal, üveges szemekkel, zihálva szenvednek szegények. 

„Rudki, a lapályos horpaszban fekvő városka! Itt látjuk az első 
„orosz foglyokat, kik kedélyesen és megelégedetten eszik a derék 
„magyar bakáktól kapott kenyeret és mosolyogva cigarettáznak." 

Rudkin laktáborba szállunk, itt éjjelezett a 61. dandár (32. 
és 69. ezred), a hadosztálylovasság és három üteg. A Dniester 
mellett fekvő Zagorzen a 62. dandárparancsnokság, 3-ik bosnyák-
gyalogezred 4-ik zászlóalja, két árk ász-zászló alj és két tarackcs 
üteg volt elszállásolva. 

A hadosztály vonata a 3-ik bosnyákgyalogezred 1. zászlóalja 
fedezete alatt Piniany—Babina—Kaisersdorf falvakban éjjelezett. 



„Rudkin háromszobás csinosan berendezett kis villában pom-
„ pás szállásom van, csapataim közel körülöttem vannak elhelyezve, 
„a Podhajczyki felé vivő utcában. Alig hogy lefeküdtem, csörömpöl 
„az ajtó és lámpással bejön egy katonai tisztviselő és rám világít: 
„,Na da liegt wieder so ein Schwein in meinem Bett! Marsch 
„hinaus mit dir, du Schweinehund!' ,Machen sie gefälligst ihre 
„Augen auf!' ,Ich bitte um Entschuldigung, ich weiß nicht zu 
„wem ich die Ehre habe ' . . . ,Schauen sie, daß sie fortkommen, 
„sie ungezogener Grobian sie!' Reszketve kimegy." 

A hadseregfőparancsnokság legújabb haditerve következő vol t : 
A 4. hadsereg a Lembergről jövő ellenséget feltartóztatja, 

a 3. hadsereg ezt oldalba támadja, a 2. hadsereg pedig a 8. orosz 
hadsereget a Wereszyca szakaszából kiszorítja, azután Lembergre 
előnyomulva az oroszokat átkarolja.1 

Ennek alapján a 2. hadseregparancsnokság hadmüveletét a 
szélső jobbszárnyról óhajtotta megkezdeni. 

Amint a legszélső szárnyon álló br. Karg altábornagy cso-
portja a 305. A - t Mikolajówtól északnyugatra eléri, a VII. hadtest, 
majd utána a XII. hadtest balra kanyarodva Lemberg felé, új arc-
vonalat alakít, hogy az orosz 8. hadsereg déli szárnyát átkarolhassa. 

A IV. hadtest a 43. Landwehr-hadosztállyal együtt a VI I . 
hadtest jobbszárnyát követi (Chtopy). 

Mivel a 2. hadsereg támadását Mikolajów felől az oroszok 
veszélyeztették, Karg altábornagyot utasították, hogy zömével a 
külső szárnyon a VII. hadtest mozdulatait kövesse (Dornfeld), 
csoportjának egy részével pedig az oroszok esetleges előtörését 
Mikolajów felől tartóztassa fel. 

A mikolajówi hídfő kiürítésének nagy hátránya most vált érez-
hetővé. Mikolajówra idejében nagyobb súlyt kellett volna helyezni. 

A 7. orosz hadsereg (VII., 111. kaukázusi és XVIII. hadtest) 
a Dniester és Pruth között általános iránnyal Horodenkára nyomult 
elő és így, midőn az osztrák-magyar erő támadását Lembergre 
megindította, ezen orosz hadsereg csupán 10 menetnyire volt a 
2. hadsereg jobb szárnyától. 

„Éjfélkor parancs, hogy reggeli 6 óra 30 perckor az elönyo-
„mulást Chtopy—Komarnora megkezdjem. Tüstént kiadom az in-
tézkedést." 

Szeptember 8.2 

„Útunk Podhajczyki falván vezet keresztül. Ott értesülök, 
„hogy rosszindulatú vérhasjárvány pusztít. Megtiltom csapataimnak, 



„hogy vizet igyanak, illetve kulacsaikba vizet töltsenek. Gyorsan 
„Vigyázz "-ban, nehogy valaki kilépjen, menetelünk a falun 
„keresztül." 

„Elővédem a budapesti 32. ezred 2 üteggel." 
„A vidék enyhén hullámos, néhány egymástól nagy távol-

ságban levő erdőparcella látható. Nagybirtok váltakozik paraszt-
földekkel ; a talaj szépen meg van művelve. Sok a burgonya, ami 
„reánk nézve nagyon hasznos. A nevezett falutól keletre egy ma-
gasabb széles terephullám van. Ott, miután az irány végett támadt 
„kisebb félreértést rendbehoztam, az egész hadosztállyal rövid 
„pihenőt tartok. 9 órakor kiadom a parancsot a hosszú pihenőre, 
„melyet Chtopy és Komarno közötti térségen rendeltek el és pedig 
„úgy, hogy az egész hadosztály a Wereszyca-pataktól nyugatra 
„marad. A hidászok megigazítják az oroszok által megrongált 
„8 hidat. Az elővéd Le Beau tábornok parancsnoksága alatt elfog-
„lalja a Wereszycatól és Komarnotól keletre levő magaslatokat és 
„beássa magát, pihenőnket biztosítja és a hadosztálylovasság segít-
ségével keletnek és délkeletnek felderít." 

„9 órakor erős ágyúdörgés hallatszik Gródek irányából és 
„Mikolajów felől. Délkelet felé jól kivehetők a srapnellfelhőcskék." 

„11 órakor kezdjük meg a hosszú pihenőt, úgy, ahogy el-
rendeltem Chlopynál." 

„Le Beau jelenti, hogy a hidakat alig lehet használni. 
„A hidászszázadon kívül az ezredek műszaki csapatait is kirendelem, 
„hogy hamar rendbehozzák. Közben arról értesülök, hogy a többi 
„5 híd — Komarno és Nowa-Wies között — szintén lerombol-
t a to t t . Ennélfogva megosztom a munkaerőt, hogy legalább 2 hidat 
„hozzanak Nowa-Wieánél rendbe; mert azt hiszem, hogy a Rum-
„nonál levő ellenséges balszárny Horozanna-Wielka felőli átkaro-
„lására, azaz megkerülésére igen nagy szükségem lesz rájuk. 
„Az orosz tüzérség tüze heves, az előttünk levő Andryanówot 
„is erősen lövik. Még fölöttünk is több srapnell robban% igen 
„nagy magasságban; azt hiszem, hogy ezek a Chtopy-kastélynak 
„ vannak szánva." 

„Egy egyedülálló elhagyatott házikónál, egy vén vadkörtefa 
„alatt ülve, növekvő türelmetlenséggel várom a Chlopy-kastélyban 
„elszállásolt IV. hadtestparancsnokság parancsait." 

József főherceg r A világháború. I. 6 



Délben a helyzet a következő vol t : 
A XII. hadtest Lubieri wk.-ról, a VII. hadtest Rumnoról elő-

nyomulva az oroszokkal harcba keveredett. 
Karg altábornagy csoportja lemaradt, mert a Dniester hídja 

(Terszakównál) nem készült el idejében, minthogy a folyón való 
átkelés előkészítve nem lett. (A Terszakówra irányított hídanyag, 
utászok stb. késtek és a hídveréshez szükséges időt számításba 
nem vették.) 

A IV. hadtest három oszlopban előnyomulva Komarnonál a 
Wereszyca-szakaszt elérte és ott pihenőt tartott. 

A 31. és 32. hadosztály együttvéve 18 zászlóaljból, 4 lovas-
századból és 15 ütegből állott, a hiányzó csapatok csak e napon 
hagyták el a vonatokat. 

A 2. hadsereg támadása az északi szárnyon tért nyert, az 
oroszok a XII. hadtest elől visszavonultak; a középen és a déli 
szárnyon azonban a VII. hadtest (17., 34. és 20. hadosztály) táma-
dása megállott, majd pedig a Wereszycara visszavettetett. 

„12 óra 50 perckor veszem a 20. honvédhadosztály felszólí-
„tását, hogy miután nagyon szorongatott helyzetben van, küldjek 
„segítségére tüzérséget Andryanówon át Tatarynów felé. Azonnal 
„elrendelem, hogy a 10. ágyúsezrednek 3 ütege ügetésben és vág-
hatva előrehajtson Le Beau csoportjához, kinek alá is rendelem. 
„Feladata: erős tűzzel a 20. honvédhadosztályt támogatni. A pa-
„rancs könnyen kirepült, de az első híd a rajta átvonult Le Beau 
„csoport terhe alatt összeomlott, mellette meg olyan mocsaras a 
„talaj, hogy még gyalog sem lehet átmenni, hát még ütegek?! 
„Azt hittem, hogy régen a helyükön vannak, mikor délután 1 óra 
„30 perckor jelentik, hogy legjobb esetben 3 vagy 4 órakor me-
„hetnek csak át." 

„Az orosz tüzérség tüze mind hevesebb lesz. Nagy barna, 
„vörös és fekete füstoszlopok, vastag, nehéz gomolyokban emelked-
„nek. Andryanówot az orosz gránátok felgyújtották, a falu és 
„az erdő ég". 

„2 óra 50 perckor Le Beau kérdést intéz hozzám, hogy 
„miután az ellenség Rumnot teljesen bevette, a mellette és előtte 
„levő saját hadseregünkhöz tartozó csapatok lassacskán meg-
„ kezdték a visszavonulást, szabad-e támadásba kezdenie ? Azt pa-
rancsolom, hogy csakis velem, az egész erőmmel, összhangban 
„szabad támadnia. Előbb semmi esetre sem, mert apránként fel-
„morzsolódnánk eredmény nélkül. Amint a hadtesttől engedélyt 
„kapok ós a 44. ezred, mely csak ma érkezik a vasúton, itt lesz, 



„szándékom az ellenség balszárnyát megkerülni, az útközben talált 
„csapatokat magamhoz vonni és délről észak felé az ellenséges 
„szárnyat felgöngyölíteni. Ez lesz az a pillanat, amikor Le Beau 
„eltolódásomat erélyes támadással lesz hivatva leplezni és fedni. 
„Nemcsak előnyös, ha az ellenség Rumnonál és attól északra a had-
s e r e g közepét visszanyomja, hanem határozottan annál érzékenyeb-
„ben fogja őt érni a balszárnya ellen irányuló erélyes lökésem." 

„Tőlem délre látom a 43. Landwehr-hadosztályt támadásra 
„csoportosulni. Brzeziectől nyugatra Nowa-Wie^ felé tagozódik, de 
„oly közel a széles, sekély völgy széléhez, hogy az ellenség 
„mindjárt észre fogja venni. Nagyon bosszankodom, mert jelen-
létével el fogja árulni még meg sem kezdett és még nem is 
„engedélyezett átkaroló oldalmenetemet. Hisz a hadtest, erre vonat-
k o z ó előterjesztésemre, még nem felelt. Ingerült és türelmetlen 
„vagyok, mert egy óriási eredmény könnyű lehetősége látszik 
„oszladozni." 

„Majdnem ehetetlen valamit nyeltünk ebéd gyanánt, amidőn 
„3 óra 30 perekor jön a parancs a hadtesttől: 32. hadosztály 
„Humieniee és Rumno felé támad, 31. hadosztály Horozanna-
„Wielka irányában az ellenség balszárnyát karolja át. No, hála 
„Istennek! Ez fényes győzelem lesz! Vezérkari főnökömmel, Vogt 
„őrnaggyal közlöm szándékomat, melyet a hadtesthez tett előter-
jesztésemből már amúgy is ismer. Ennek alapján kidolgozzuk a 
„részletintézkedést: Támadás! Le Beáu csoport: három 32-es 
„zászlóalj és 3 üteg (10. ágyúsezred) Andryanówon át balszárnyá-
„val a 32. hadosztállyal érintkezésben Horozanna-Wielkától 
„északra támad." 

„Felix-csoport: három 69-es zászlóalj, három bosnyák és 
„egy 32-es zászlóalj és az egész tüzérség, mely utóbbit balra való 
„hosszantozásra fogja felhasználni, tüstént elmenetel Brzeziecen, 
„Nowa-Wiesen, Rybolowkán át Podzwierzyniecre, onnét irány 
„Horozanna-Wielka. Főerejóvel Koszarki felől északkeletnek a 
„horozannai kastély irányában támad. A ma éjjel érkező 44. ezred 
„ Koszarkitól délkeletre tartalék, az én kizárólagos rendelkezésemre. 
„A támadás kezdetét én rendelem el." 

„3 óra 40 perckor adom ki az elmenetelésre a parancsot. 
„Isten nevében előre a nagy csatába. Mindnyájan érezzük, hogy 
jennek sikerülnie kell." 



„Épen vágtában küldtem lovasokat a 43. hadosztályhoz, 
„nehogy egy más irányú mozdulattal elárulja tervemet és elren-
de l tem, hogy az egész hadosztály az én parancsnokságom alá lép 
„és hogy Felix jobbszárnyától délkeletre az erdőben Folw. Koszarki-
„tól délkeletre a Kozuszyn-patak melletti vadászlak környékén, 
„mint csoportom tartaléka, magát jobbra és előre biztosítva várja 
„be további parancsaimat, midőn a IV. hadtesttől jön a parancs, 
„hogy Tersztyánszky, mint idősebb hadtestparancsnok, a két had-
„test fölött (IV., VII.) a parancsnokságot átveszi. Fail-Griessler altábor-
„nagy azon csapatok parancsnokságát, melyek a Lowczyce 297 
„háromszögelési ponttól északra vannak. József főherceg altábornagy 
„a támadási készültség elérésekor az azoktól délre álló csapatok 
„vezetését. Tehát az én parancsnokságom alá az én hadosztályom-
„nak 10 zászlóalja, az egész 43. hadosztály és a Mikolajówtól erre-
„felé levő (?) Karg altábornagy 38. honvédhadosztálya tartozik." 

„Szeretett csapataim élén emelt hangulatban indulunk 3 óra 
„45 perckor Chlopyról Brzeziecen át. Embereim vígak, ők is érzik, 
„hogy talán életük legnagyobb napja lesz a holnapi. Brzeziec telje-
s e n le van égve, még gyümölcsfái is, csak tyúkok kotorásznak a 
„hamuban és egy koromtól egészen fekete disznó turkál háztól-
-házhoz cammogva. Egy füstölgő tanyaházban még sziporkázó és 
„égő gerendák között játszadozik félig meztelenül két gyönyörű szép, 
„alig 5 — 6 éves gyermek. Az Isten megoltalmazta őket, mulatnak 
„s nevetgélnek, nem is sejtve, hogy mily borzalmak történnek itt 
„körülöttük.. . A nagy elhamvadt falunak egyetlen lakói ők. Fel-
t e s s z ü k őket, míg találunk valakit, akinek átadhatjuk." 

„A 43. Landwehr-hadosztálynak újabb parancsot küldök, hogy 
„egy dandárával — Felix csoportjától — jobbra lépcsőzetesen támad-
j o n , Horozanna Wielka keleti kijáratának véve irányt, balszárnyával. 
„Többi 9 zászlóalja a 44. ezreddel együtt az én hadtesttartalékomat 
„képezi a vadászlaknál, Folw. Koszarkitol délkeletre." 

„A kiindulási helyzetig még 12 km.-t kellett menetelnem egy 
„oszlopban. Nagyon aggódtam, hogy az ellenség két hadosztályom 
„ezen oldalmenetét észreveheti, de a jó Isten megsegített engem. 
„Eleinte az égő falvak füstje fedett, azután előre nem látott okok-
„nál fogva nagyon elhúzódván menetünk, Nova-Wiest akkor értük 
„el, midőn a nap felséges arannyal szegélyezé a kavargó füst-
„gomolyokat és szelíd pírt feste az ég halványodó boltozatára. 



„Erősen sötétedett már, midőn csapataim élével a falu keleti kijára-
t á t elhagytuk." 

„Minden falu eget nyaldosó lángtenger! Az oroszok gyúj-
„tották fel!" 

„Koromsötétben a nova-wiesi hídon átmeneteltünk. Odatúl 
„megvert csapatok visszavonuló osztagai, ajkukon rémhírekkel özön-
fenek rendetlenségben a híd felé, számtalan nyomorúságosan ván-
„szorgó szegény sebesült is. Mind siralmasan azt híresztelik, hogy 
„rettenetesen meg vagyunk verve, ezredükből alig néhány ember 
„maradt életben, napok óta nem ettek; már alig bírnak menni." 

„Szigorú utasítást adok ki, hogy az összes visszamenő embe-
reke t , akár épek, akár sebesültek, itt fel kell tartóztatni, hogy az 
„egészségesek beosztást nyerjenek, a sebesültek pedig csoportonként 
„a segélyhelyekre vezettessenek és ne tévelyegjenek esetleg napokig 
„bekötözetlen sebekkel hiába és szanaszéjjel." 

„Az 1. honvédgyalogezrednek egy őrmestere hangomról meg-
„ ismert, még a boldog béke idején több évig szolgált híven alat-
t a m . Tüstént munkához lát és nagy eréllyel pár perc alatt egy 
„270 főből álló vegyes századot állít össze." 

„Elrendeltem, hogy csapataim még az este harcalakzatban a 
„következő vonalatérjék el: 29 7-es háromszögelési pont Horozanna-
„ Wielkától nyugatra — Tatarynów keleti kijárata — Koszarki. A tar-
„talék — 12 zászlóalj — a vadászlaknál 5 km.-re, Kolodrubytól 
„ északra. A tartalék már csak reggel érhet ' oda. Biztosítás ütközeti 
„előőrsökkel. Ha a nevezett vonal már az ellenség kezében volna, 
„akkor megfelelően hátrább állunk fel a reggeli támadásra." 

„Sok rémhír érkezett az ellenség feltartóztathatlan előnyomu-
„lásáról, mely már Podzwierzyniec falvát is elérte és ott több mint 
„ezer sebesültünk került kezébe." 

„Ezt már ismerem. Parancsomon egy betűt sem változtatunk." 
„Éjjelezési helyünk felé megyünk, útközben érnek utói az 

„én 44-eseim, vígan viccelődve. A koromsötét éjszaka dacára meg-
ismernek és feszesen tisztelegve mennek el mellettem." 

„Rybolówkán egy még ki nem csépelt kazalra felmászok s 
„ott írom óráról órára naplómat. Míg a 69-es őrségem egy bar-
„langot váj nekem a kazalba, elintézünk mindent. Volt vezérkari 
„főnököm, Bacsila ezredes rettentően megtizedelt 29-es zászlóaljával 
„jött oda." 



Este az oroszok a XII. hadtestet is visszaszorították a Lubierí 
wk. magaslatra. 

A badseregfőparancsnokság kemény parancsot adott ki a XII . 
hadtestnek, hogy minden áron újítsa meg a támadást. 

A XII. hadtestparancsnokság jelentette, hogy a parancsot kihir-
dette, hogy a kitűzött célokat minden áron elérjék, megjegyezte 
azonban, hogy ha a támadást tüzérséggel kellően elő nem készítik,, 
a támadás összeomolhat, ami azt fogja eredményezni, hogy a csapa-
tok majd visszaözönlenek. 

Támadásom tulajdonképen a következő napon (szeptember 9-én) ' 
ment végbe. Fősúlyt Tersztyánszky tábornok egységes támadására 
fektették. 

A hadseregparancsnokság szándéka az volt, hogy erős jobb-
szárnnyal a Lemberg—Mikolajowi útat mielőbb birtokba veszi, hogy 
ezáltal az arcban erős szczereki ellenséges védelmi állást dél felől 
megkerülhesse. 

Szeptember .9.1 

„Hajnali 1 órakor kapom a parancsot, hogy Fail-Griessler 
„6 órakor és ón 7 órakor indítsam meg a támadást. Intézkedem, 
„s míg szegény vezérkari tisztjeim kidolgozzák parancsaimat, én 
„nagyszerűen alszom sárgarigó-fészkemben . . . " 

„5 órakor reggel heves ellenséges tüzérségi tűz ébreszt fel,, 
„melyre az én tüzérségem azonnal felel. Köpönyegemet vastag dér 
„borítja." 

„A 43. Landwehr-hadosztály parancsnoka, Schmidt altábor-
n a g y jön, s midőn kazlamról lecsúszom, jelentkezik." 

„6 óra 30 perckor igen heves géppuska- ós gyalogsági tűz 
„hallatszik elég közel, északi irányból. Fail-Griessler támadása az. 
„Látom is az ellenséges srapnellverést igen szóles vonalban." 

„7 óra 10 perckor kezdődik tüzérségi előkészítésem, hatal-
m a s a n bömbölnek lövegeim. Nemsokára a gyalogsági tűzharc és 
„a géppuskák működése is megkezdődik." 

„Az orosz gyalogság sortüzeit hallom s golyóik sziszegve 
„jönnek s fákban, falakban csettenve keresnek rejteket. Mindenütt 
„óriási tűzharc. Le Beau és Felix harcbaléptek." 

„7 óra 25 perckor veszem a csoportparancsnokság parancsát, 
„hogy okvetlen tartsam magam, és pedig beásva, esetleg védő-
nállásban maradva. Nagyon meglep ezen parancs, mert látom és a 
„harci zajból is kiveszem és összes dandárparancsnokaim is jelentik, 
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„hogy Le Beau és Felix is 10 zászlóaljukkal és az egész tüzér-
ségemmel lassan, de egyenletesen haladnak és a helyzetet elő-
„nyösen ítélik meg. A 43. hadosztálynak 7 zászlóalja — ahogy 
„elrendeltem — Tatarynówtól délre, a 285-ös háromszögelési pont-
t ó l , megkezdte előnyomulását Horozanna-Wielka irányában." 

„Az orosz szárny a horozannai kastélynál volt és mögötte 
„nem volt tartalék megállapítva. Tartalékom a 44. ezred és Hor-
„zetzky tábornoknak egész dandára 9 erős zászlóaljjal és 5 üteggel 
„az általam megnevezett ponton áll az erdőben, a Kozuszyn-patak 
„mellett és várja parancsomat a támadás megkezdésére, mely oldalba 
„ós remélhetőleg részben hátba fogja érni az orosz szárnyat. Irány 
„305. háromszögelési pont." 

„Értesülésem szerint Karg altábornagy parancsomat meg-
k a p t a ós Werbizen át északnak szándékozik hadosztályával táma-
dásomhoz csatlakozni. Nézetem szerint Karg iránya Horozanna-
„Wielka A 305-re nincsen jól megválasztva, mert nagyon is 
„ hozzám fog szorulni; ennélfogva értesítettem őt az én csoporto-
„ sításomról, mely elegendő erős Horozanna elfoglalására, vegye 
„tehát ő irányul Dobrzanyt, az én támadási irányommal párhuza-
„mosan haladva. Ezáltal ő a velem küzdelemben álló ellenséges 
„hadosztályoknak hátát nagyon kellemetlenül fenyegethetné és 
„visszavonulási vonalukat el is vághatja. így döntő hatása lehetne 
„a mi átkarolásunknak." 

„9 óra tájban jönnek a dandárparancsnokok jelentései egymás-
u t á n , hogy a támadás súlyos veszteséggel ugyan, de az első 
„orosz álláson már túlhaladt, bár az ellenséges tüzérség tüzét alig 
„lehet elviselni. Az oroszok az állást aránylag könnyen engedték 
„át, egy másikba menve vissza, de ekkor iszonyú gránát- és 
„ srapnellverést zúdítottak előnyomuló csapataimra. A tulajdon-
„képeni elkeseredett ellenállásuk csak a 2. vagy 3. állásban 
„kezdődik. Míg elől a tusa dúl, addig tartalékaik hátul ú j álláso-
k a t építenek." 

„Behozott foglyok által megállapítjuk, hogy a Le Beau cso-
„ port ellen a samari 48. orosz hadosztály ezredei (189., 191., 192.) 
„küzdenek. Ezen foglyok azt állítják, hogy nemsokára visszaverik 
„támadásomat, mert Rumno mögött 10 ezredük áll tartalékban és 
„azok mögött még sok, igen sok fog jönni. Velem szemben 
„Kornilow tábornok áll." 



„10 óra 45 petekor törzsemmel Koszarki felé indulok ló-
h á t o n . Itt látom a harcot egész rettentő nagyságában, véres ke-
servében. Ide-oda ingadozva folyik a tusa. Vitézeim szuronnyal 
„rohamoznak, ha nem sikerül s visszaveti őket a kemény orosz, 
„kétségbeesett elszántsággal kétszer-háromszor újra és újra roha-
„moznak. Százan és százan elesnek, de végre a kézitusában mégis 
„kiverik a zöldeket, azok futva széjjelugranak és a hátrább levő 
„állásból friss orosz tömegek őrült gyalogsági és géppuskatűzzel 
„söprik végig a támadók vérző sorai t . . . Mint a halál kaszásai 
„aratnak az én aranyos búzámban, sze*etett véreimben. Tüzérségem 
„hatása csekély, pedig úgy dolgozik, ahogy csak bír! . . . Ide 
„ötvenszer több tüzérség kellene! . . . Hej csak volnának ezen so-
mokban az obstruáló képviselők, hadd éreznék a maguk bőrén, 
„hogy mit vétettek azzal, hogy nem engedték tüzérségünket sza-
porí tani . Bömbölve, sivítva jönnek az orosz ágyúlövedékek és 
„fülsiketítő robajjal robbanva, magasra vetik fel a földet és por-
„ fellegeket kavarnak fel, a küzdőket betemetve. Sokszor a füsttől, 
„gőztől és a felkorbácsolt földtől nem lehet semmit sem látni . . . 
„Tetem hever tetem mellett mozdulatlanul. Nyögő és jajgató se-
besültek kapálódznak a földön, vagy rettenetes sebeiket befogva 
„törekszenek a segélyhelyek felé. A rohamozók soraiból folyton 
„kimaradoznak a halottak és sebesültek." 

„Es itt nincs megállás, mert ez a megsemmisülést jelentené, 
„azt mindenki érzi ós tudja. Lelkesen újra és újra rohamoznak, 
„állást állás után elfoglalva . . . Fiaim, szeretett magyar véreim, az 
„Isten vezéreljen benneteket." 

„Déli 11 óra 30 perckor elérem Folw. Koszarkit. Lady lovam 
„a rettenetes tűzben füleivel játszva, bátran megy s néhány nagy 
„akadályon gyönyörűen ugrik át, a halottakra vigyáz — átlépi — 
„és lábát a világért sem tenné rájuk. Érti gazdáját, ki a sok clicső 
„halottat egész lelkéből siratja . . . Az üvöltő és recsegve robbanó 
„gránátokra nem figyel." 

„Lovaimat a vadászlak mögé állíttatom, hol a fal némileg 
„védi őket a lövedékek ellen. En előbbre megyek egy kis föld-
„töltésre egy hatalmas nyárfa mellé, onnét elég jól tudok tájéko-
zódni . Délnek, ameddig a szemem ellát, mindenütt csupa üde 
„zöld erdő, a világ legszebb bársonya. Északra, jobbkézt alacsony 
„fiatalos, balkézt szántóföld s alig hullámos terep. Ott őrülten 



„dühöng a hare, az elkeseredett tusa. Hősök mind, úgy az enyé-
„mek, mint az oroszok." 

„A még rendelkezésemre álló tüzérségemet: egy tábori tarack-
„osztályt és 2 ágyúüteget az én állóhelyem mellett felvonultatom." 

„A nehéz tarackok Neu-Horozanna déli szélén levő ellenséges 
„ütegeket hatalmas tűz alá veszik, melyek gyalogsági támadásomat 
„már-már megakasztják." 

„12 óra 45 perckor tartalékomat (44. ezred, 29. ezred, Bacsila-
„és a Horsetzky-dandár) jobbra lépcsőzve az egész 44. ezreddel 
„a külső jobbszárnyon, az ellenséges balszárny ellen átkaroló 
„támadásra rendelem. Irány: balszárnnyal a Horozanna wielkai 
„kastély." 

r Ezzel utolsó tartalékomat kijátszva, a döntést kerestem. Es 
„most izgalomteljes várakozásban tellett az idő, míg a sors dűlőre 
„juthat. 12 óra 40 perckor azt hiszem, hogy a csata tetőpontját 
„érte el. A dombon állva, dermedve nézem e vértengert. Csak úgy 
„özönlenek vissza a sebesültek, de mindegyiknek van egy kedves 
„szava hozzám: ,Jól megy Fenséges Ür, verjük a muszká t ! . . . 
„Isten velünk van; — szalad . . . ' " 

Délben Tersztyánszky tábornokot utasították, hogy minden ereje 
latbavetésével, erélyesen folytassa a támadást, mert a szomszédos 
3. hadsereg déli szárnya (III. hadtest) sürgős támogatásra szorul. 

A IV. hadtest ekkor Rumno — 291. <> magaslat — Kruse-
nice—líozuszyn-patak vonalat elérte. Karg altábornagy a 288. A 
magaslat átkaroló támadására csoportosult. Amint ezt a magaslatot 
eléri, általános támadás Horozanna — A 305. — Ryczychów-
vonalra. 

Az ellenség úgy a VII., mint a IV. hadtesttel és Karg 
altábornagy csoportjával szemben előállásban harcolt, fővédelmi 
állása e mögött Einsiedel—Sroki—Humieniec—Horozanna—Ryczy-
chów vonalában volt. A foglyok bemondása szerint a 2. hadsereggel 
szemben az orosz VII., VIII. és XXIV. hadtest áll. 

Délután 2 óra tájban a hadseregfőparancsnokság Tersztyánszky 
tábornok támadásának az összhelyzet érdekében a legerélyesebb 
folytatását sürgette. 

A XII. hadtestet felszólították, hogy okvetlenül tartson ki 
a Stawczany—Debianka-vonalban addig, míg Tersztyánszky tábornok 
támadó csoportjának balszárnya (VII. hadtest) vele egy magas-
ságba jut. 

„Az ellenség egész csoportom előtt hátraszorulva enged, 
.helyenkint futva menekül. A falvak szegélyén azonban megint 
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„ellentállásra telepszik le s én a támadás erélyes folytatását ren-
de lem el, most már tartalékommal összhangban, melynek átkaroló 
„hatását a legrövidebb időn belül várom." 

„Tüzérségem kitűnően dolgozik, akár csak a nyári jégeső 
„a zsenge dohányban. Ezen aránylag erős tűzhullám oltalma alatt 
„vitéz gyalogságom megint előnyomul ós a visszahúzódott ellen-
ségge l újra felveszi a tűzharcot. Csapataim most már könnyebben 
„haladnak és nemsokára egy terephullám mögött eltűnnek szemeim 
„elől. A nagy csata minden szörnyűsége újra kezdődik. Az erdő 
„szegélyéig előresietek, hogy tovább figyelhessem szeretett csapa-
ta imnak emberfölötti tusáját. Annyira leköt e borzalmas látvány, 
„hogy alig veszem észre a sűrűn sivító s körülöttem lecsapódó 
„ellenséges golyókat. Soká nézem a mind elkeseredettebb küzdelmet, 
„amint távolodik tőlem." 

„Visszatérve törzsemhez, két szép nagy gesztenyefa árnyékában 
„leülök. Ott ebédünket hozzák. Míg valamit eszem, tőlem pár lépés-
n y i r e egy nagy sírt ásnak és beleteszik a halottakat. Nem bírom 
„k i ! . . . Otthagyva törzsemet, a sebesültekhez sietek az erdőőri 
„lakba. Tele van, még kint is hosszú sorban feküsznek a zöldséges 
„kertben, kitéve a nap forró sugarainak és nyögve kínlódnak. Egy 
„zörgő babtáblán több száz sebesült hever módfölött szenvedve, 
„várják, hogy ők is orvosi kezelés alá kerüljenek." 

„De a kötelesség hív ós lóra ülve délután 4 óra 30 perckor 
„Tatarynówra sietek törzsemmel. Útközben igen melegen meg-
„dicsérem könnyű tarackjaimat, melyek a nehezekkel együtt az 
„oroszok rettenetes tüzérségét Horozanna Wielkától nyugatra 2 
„órai küzdelem után elhallgattatták." 

„A halottak és sebesültek között visszavágtatok. Utóbbiak 
„nagy örömmel mondják, hogy a második támadásom is sikerült 
„és az oroszok részben északnak, részben keletnek kitérve vissza-
vonulnak. Ezt így gondoltam, mert hadászatilag egyedül így helyes, 
„hogy nem hagyja magát Lembergre szorítani, hanem keletnek tér 
„ki, hogy további előnyomulásunkat Lemberg felé egy a jobb 
„oldalunkba jövő nyomással lehetetlenné tegye, vagy legalább is 
„nagyon veszélyeztesse. Ezért kívántam, hogy Karg altábornagy 
„tovább kerüljön kelet felé. Róla azonban mindezideig semmi hírt nem 
„kaptam és azt hiszem, hogy messze délre lemaradt, amiért is i 
„mi eredményünk itt nem lesz oly nagy, mint ahogy reméltem.' 
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„5 óra 15 perckor elhagyom Tatarynów keleti végét 
„s a lángban álló falu alatt temérdek sebesültemet találom. Míg 
„a sebesültekkel beszélek, lovaimat megitatják. Azután tovább-
sietek Kolónia Haliczka felé. Útközben gyülekező bosnyákjaimat 
„találom és rendetlenségbe jutott Landwehr-csapatokat, melyek 
„azonban sorakozás után megint szépen előnyomulnak." 

„6 óra tájban, midőn a nap az égő fellegek bíboros dunyhái 
„közé pihenni tér, s az estalkony varázsa az égen és a földön 
„rezeg, egy eddig minden tapasztaltat felülmúló, őrült góppuska-
„tüztől s gránátveréstől kísért gyalogsági harc támad újra fel. 
„Tatarynów egészen kigyulladt. Rumno, Horozanna Wielka és 
„amerre szemem ellát, minden falu óriási lángokat lövelve, vastag 
„füstoszlopokat fuvalva, zsarátnokba hullva haldoklik. Az ég piros 
„felhőzetébe odafenn a halál lehelete, a pusztulás párája vegyül, 
„új fellegeket képezvén. A halál hahotázva tarol le mindent ide-
„lenn, míg odafönt dicsfényben alszik el a napnak utolsó sugara." 

„Rumnonál és Horozannanál a géppuskatűz eddig még nem 
„tapasztalt hevességű. Jelentés is jön, hogy a 32. és 31. hadosz-
t á l y Runmot és Horozannát félkörben körülzárta és az oroszok 
„ a lángban álló s a mi gránátjaink által csépelt falvakban kétségbe-
nesett ellentállást fejtenek ki, — ez az a rettenetes gép-
„fegyvertűz." 

„Erősen sötétedik s engem az nyugtalanít, hogy a tüzelés 
„mind őrültebb mérveket ölt. Előrevágtatok Palenikire és Kruse-
„niecre. Ott a kis major ég és nagy jajgatás hallatszik belülről; 
„a tető bedőlt ós segíteni már nem lehet. Midőn a lóról leszálltam 
„és látom, hogy nincs intézkedni való, az egyik épülethez megyek, 
„ott sok, korommá égett hulla fekszik, a mellékhelyiségben is 
„nyögést hallok. Két bakámmal bemegyek, még épen hogy lehet. 
„A potyogó parázs között egy igen súlyosan sebesült orosz tiszt 
„fekszik, ruhája füstölög. Hamar kivisszük és pár pillanat múlva 
„csörömpölve omlik be az egyik égő gerenda. Mi azonban már kint 
„voltunk. A segélyhelyre vitetem a reménytelen állapotban levő, 
„haslövéses tisztet, ő hálájának jeléül egy jelvényt — melyet mellén 
„viselt — ad át nekem." 

„Törzsemmel Paleniki és Kolonia Haliczka között, a tarlón 
„telepszem le. Az összes falvak magasan lobogó lángokban állanak, 
„még az ég is tüzvörös, az árnyak táncolnak és bókolgatnakr 



„akárcsak boszorkányok bálja volna és a fegyverek tüze mind 
„őrültebben ropog. A lángoló falvak fölött szüntelenül villognak 
„a srapnellek. — Szegény oroszok, most pokol a jussuk." 

„Sok ezer hangú hurrá és éljen! azután megtízszereződik 
„a fegyverek és géppuskák tüze. Hazám virágát, szemem fényét 
„kaszálja most a ha lá l ! . . . Az Isten oltalmazza meg őke t ! . . . " 

„Ekkor veszem a jelentést, hogy Horozanna Wielka a mienk, 
„több ezer fogoly és rengeteg zsákmány a kezünkben. A 44-esek 
„tizennégy, a 69-esek nyolc, 32-esek hét ágyút zsákmányoltak. 
„A. 44. gyalogezred a csúnya oldalozó tűz dacára — melyet kelet 
„felől kapott — hősiesen rohamozott. Négy rohammal elfoglalta 
„az ütegeket, — mindig újra visszaszoríttatva — végre végleg 
„kierőszakolta a hallatlan hősiességgel küzdő oroszoktól az elkese-
r e d e t t tusa színhelyének birtokát. Midőn az ágyúk mellett az 
„egész legénység elesett volt, a megmaradt három hős tiszt töltött 
„és tüzel t . . . Dicsőség ezen hős orosz tiszteknek, kik közül kettő 
„elesett, a harmadik súlyosan sebesülve fogságba jutott." 

„Az orosz gyalogság ezután még hatszor intézett szurony-
„rohamot 44-eseim ellen, hogy elvesztett ütegeit visszaszerezze és 
„a legsúlyosabban szorongatta Somogy hős fiait, akik nem tágítva, 
„a helyzet urai maradtak." 

„Éjjel 11 óra felé lecsillapult a szörnyen véres küzdelem 
„s én kimerülten egy kis hantszerű buckára hajtám le — a tarlóra 
„heveredve — fejemet és azon utasítást adtam, hogy tüstént 
„rázzanak fel, ha valami hír jön." 

„A füst közül előpislogó csillagokat néztem, oly félénken 
„tekintettek le, mintha rettegnének a szörnyű vérontás látásától. 
„A csípős őszi szél dacára elaludtam, — a nyirkos tarló pedig 
„ruháimon keresztül önté belém a föld halotti hidegségét." 

„Hangos fecsegés ébreszt fel. 12 óra éjjel! Egy dzsidás-járőr 
„majd hogy ránk nem lovagolt. A törzs urainak egy része horkolt, 
„egyik lengyelül cifrán összeszidja a járőrt: ,Co gyelás ti szatracena 
„hovadu?1, azután újra csend van, csak egyes lövések, az égen 
„még elsápadó pír és tömérdek csillag." 

„Kutyahideg van! Egy szép bariton folyton lelketrázóan 
„kiabál és hangosan imádkozik: ,Jaj Istenem! édes Istenem jaj! 
„ Ja-a-aj, hadd haljak meg !' Mások kínosan nyögnek és sóhajtoznak. 
„ Nem bírom ezt hallgatni! Felkelek. A telefondrótba botlok, elesem 



„s a drót elszakad; a távírász felkiált: ,Achtung, Draht! ' de már 
„késő, elszakadt." 

„Oda megyek, ahonnét a jajgatás hallatszik. Egy kis házban 
„—tán vadőri lak —, mely nem égett le, több száz sebesültem fekszik. 
„Csak a legsúlyosabbakat hagyták itt, közöttük van az is, aki oly 
„szívszaggatóan imádkozik. Szegény gyermek, súlyos haslövése van 
„és gerincét is eltörte a golyó, rettenetesen szenved. Szép vonásai 
„eltorzulva, a halál már rányomta megmásíthatatlan bélyegét, mely 
„oly rettenetesen hideg és oly félelemteli kifejezést ad a szegény 
„arcnak. Fáj őt látni! A hold fényénél megismer ós fájdalmasan 
„sóhajtva utánam nyújtja kezét. Megfogom s kissé megszorítva azt, 
„mellette állok. Azt mondja, hogy erőt ad neki, ha a kezét fogom. 
„Szegény homlokát — mely vizes a hideg verejtéktől — simoga-
t o m , míg ő a legiszonyatosabb kínok között lelkét örök Urának 
„visszaadja. Az ólomsúlyú kezet, mely még puhán fogja az enyémet, 
„szelíden az elcsendesült kebelre teszem és visszamegyek előbbeni 
„fekhelyemhez, hova Bánfi huszárom azalatt szénát hozott és alvó-
„zsákomat a nyeregről lecsatolta." 

„Sápadtan és mereven süt a hold e rettenetes küzdelem 
„halotti pusztaságára. A közeli és távoli falvak még lángolnak 
„s mindegyik piros félköralakú foltot fest az égre. A piros égen 
„zöldessárga, halálosan beteg kinézésű a hold." 

„Rettentő kép ! Kísértetiesen borzongató, mélán bús egy éjjel." 
„A harcvonalakban csend van, csak rendes időközökben 

„hallatszik egy-egy lövés. Az őr jelzi, hogy ébren van." 
„Horozanna Wielkanak minden ablaka vörös fényben izzik s 

„a füstbe sugárkévét meresztve regél bamba tekintettel, az emberi-
s é g legborzasztóbb művéről, a háborúról." 

„Éles kiáltás töri meg a csendet: .Halt wer da?' 69-es 
„tábori őrsvonalamon akar valaki átjönni. Valaki azt kiáltja: 
„ ,Ne lőjj! Mi orosz ágyút hoztunk Fenséges Urunknak!' Fel-
u g r ó m ! Odasietek, Scheuer Róbert tüzérhadnagy és derék emberei 
„azon kínlódtak este óta, hogy az első zsákmányolt ágyát nekem 
„elhozzák. Meghatva megköszönöm s elrendelem, hogy nálam 
„pihenjenek." 

„Üjra lefekszünk mi is, hiszen még 2 óra sincsen. Nagyon 
„hideg van, csillog a dér, fagyos minden. Elalszom, de a sebesültek 
„jajkiáltásai minduntalan felébresztenek." 



A 2. hadseregparancsnokság a IV. hadtestet eredményteljes 
és lendületes támadásáért üdvözölte és a VII. hadtest parancsnokát 
sürgősen utasította, hogy a magasabb parancsnokok személyes 
felelősségének terhe mellett a VII. hadtest csapatainak még a mai 
napon M. H. Malinowka—Siemianowka-vonalat el kell érnie, hogy 
Tersztyánszky tábornok előretört csoportjának balszárnyát biztosítsa. 
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A XII. hadtest kitartott és reggel 8 órakor a szomszédos 
3. hadsereg déli szárnyával (III. hadtesttel) a további előnyomulást 
Dabrowkara folytatta. 

: A VII. hadtest Einsiedelt elfoglalta. 
A IV. hadtest a támadást (a 32. hadosztály Falkensteinra, a 

31. hadosztály attól keletre Dornfeldre) folytatta. 

„Hajnali 2 óra 30 perckor érkezik a parancs: ,A gyorsan 
„visszavonuló oroszok üldözését reggel erélyesen folytatni.' Vogttal 
„megbeszélem a kiadandó parancsot. Mindenütt erős tartalékot 
„vonok ki, különösen a jobbszárny mögé, azután üldözés, irány a 
„ balszárnnyal Szczerzec." 

„4 órakor már nem bírom ki a hideget s midőn köpönyegem-
h e z nyúlok, érdesen serceg a jegecektől. Fölkelek s pár lépést 
„előremegyek. Ott van az a hant, melyre az este ledőltem, benne 
„fakereszt! ezt este nem vettem észre. A 69-es tábori őrsöt meg-
„ kérdezem, nem tudja-e, micsoda friss sír ez ? — ,Kérem, ez 
„a mi kapitány urunk sírja, az este temettük el őt, míg Fenséges urunk 
„ott a dombon állott!' A 69. ezred segédtisztje!" 

„Előttem teljesen megszenesedett gyümölcsfák vannak egy 
„leégett, még füstölgő ház körül. Mellette egy leégett szalma-
k a z a l hamva, melyet a lenge reggeli szellő felkavar és fekete 
„szálait az elperzselt fák kopasz koronáin átpödríti. Tán a fekete 
„fákra hamulombot akar illeszteni, hogy az emberiség rettenetes 
„pusztulását gyászolják ők is? . . ." 

„Kéföl nevü 69-es bakám, ki mint személyes biztonsági őr 
„van ma mellém beosztva, midőn a leégett házba belépek, meg-
f o g j a a karomat: ,Nem lesz jó bemenni Fenséges Uram!" Késő, 
„már láttam azt az iszonyatosságot, melytől gondos bakám még 
„akart óvni. Egymás mellett a legszörnyűbb kínok által csikart, 
„torzhelyzetben fekvő megszenesedett halottak; szájuk, mintha 
„torkukszakadtáig ordítanának, nagyratátva, tagjaik a fájdalomtól 



„görcsbehúzva, a ruhák leégtek róluk és a félig megszenesedett s 
„felpuffadt meztelen testek sisteregnek s gőzölnek. Hajmeresztő egy 
„látvány. Az oroszok segélyhelye ez, melyben súlyos sebesültjeiket 
„hátrahagyták, az ő tüzérségük gránátjai gyújtották fel később e 
„ szerencsétlen tanyát." 

„Farkas vezérkari alezredes, kit a hadtest hozzám, mint össze-
„ kötőtisztet küldött, még 9-én este egyedül Humieniecre lovagolt, 
„hol egy 69-es zászlóaljat talált, mely különösen kitett magáért; 
„az ellenséget visszaverve Humieniecig üldözte." 

„Vágtában előrelovagolok. Szelíden hullámos terep; igen 
„széles sekély völgyek és lapos dombhátak jellemzik. Hosszan 
„húzódó, enyhén ereszkedő part mentén nyargalok az orosz állásokat 
„átugratva. Hulla, hulla mellett hever, sűrű csoportokban, saját és 
„orosz sebesültek, még el nem látva, nyögve és jajgatva, haldokolva 
„vergődnek! Egy tisztet vágtában kiküldök, hogy hozzon azonnal 
„egészségügyi katonaságot előre." 

„Elhagyatott orosz ágyúk ásítva állanak holt tetemektől 
„környezve, ruhák, felszerelések és fegyverek, roncsok, véres ron-
„gyok rettenetes egyvelege hever a véráztatta földön. Oh, ez nagy 
„dolog volt, mert az orosz halottak ezrei, sebesültek és foglyok 
„osztagokba gyűjtve népesítik be a rettenetes győzelem helyét. 
„Neu Horozanna déli szegélyén a lapos réten áll egy elnémult 
„ellenséges ágyúsor. Ez az, amelyre magam irányítottam tarackjaim 
„tüzét Koszarkitól. A ,halottak ütegei'! Sorban az ös-zes ágyúk, 
„részben még töltve, részben nyitva, némelyik épen kilőve, halott 
„oroszoktól környezve. Egyik halott két kezében egy ágyútöltényt 
„tart, a nyitott ágyúra dőlve halt meg, még most is tölteni akar 
„szegény hős tüzér; a másik az ágyú závárzatán lóg széjjelzúzott 
„fejjel, nem bírta már bezárni ágyúját; a harmadik az ágyú talpán 
„hasrabukva fekszik. Egy tiszt az ágyú széjjelroncsolt kerekének 
„dőlve halt meg, két lábát vágta a földbe egy gránát, kezében 
„járó órát tart, épen azt nézte. Döglött lovon ül egy halott lovas, 
„oldalára van fektetve mindakattő, amott a másik, lova nyakára 
„borult s úgy halt meg lovával együtt. Egymásra dőlve hever egy 
„ágyúba befogott fogat. Épen biztosabb helyre akartak indulni, 
„midőn elestek. Az ágyú s mozdonya összezúzva, a páncéllemezek 
„összerongyolva. Személyzet s lovak mind meghaltak." 

„Minden oly borzasztóan mozdulatlan és csendes. Rettenetes 



„e hős csoport iszonyatosan torz merevségében. Ott nyugosznak 
„holtan, megdermedve, örökre megdicsőülve az orosz hősök, a 
„,halottak ütegei'. Törzsemnek tisztelgést parancsolok és* magam is 
„megadom e martíroknak az utolsó tiszteletet. Győztes csapataim 
„is tisztelegve vonulnak el erre. E n pedig a legigazabb tisztelettel 
„hajlok meg a hősök e halhatatlan csoportja előtt." 

„A rét, melyen ezen ütegosztály állott, teljesen fel van 
„szántva az én gránátjaimtól, melyeket nehéz tarackjaim halálos 
„pontossággal hánytak ide." 

„Tovább lovagolva, az elhamvadt, még füstölgő Horozanna 
„Wielkára érünk. Csak a kormos, füstös falak állanak még, félig 
„bedőlt fekete gerendákon zsarátnok piroslik és finom kékes füst 
„emelkedik az ég felé. Tyúkok és disznók mászkálnak kotorászva, 
„illetőleg turkálva a hamuban. Egy nagy disznó egy félig meg-
„szenesedett orosznak a tetemét cibálja és csamcsogva eszi. A lomb-
t a l a n , megszenesedett gyümölcsfákon házigalambok ülnek, ők is 
„elvesztették otthonukat." 

„Csapataim szótlanul menetelnek át és bátran néznek újabb, 
„tán még nehezebb küzdelmek elé." 

„Szomorú a pusztulásnak e hallgatag képe, melyből nyomor, 
„gyász és szenvedések néznek ránk a holtak merev tekintetével. 
„Ezek olyan képek, melyeket az ember még halála óráján sem 
„felejthet el. Láttak-e ilyen vérengzést a középkorban?" 

„ Horozanna Wielkától északra a 44. ezredet tömegben pihenve 
„találom. Félix tábornok csoportjának tartaléka ez. Hadosztályomat 
„a következőképen csoportosítottam: 32. ezred, 69. ezred, 3 üteg 
„(10. ágyúsezred) Le Beau csoportja. Irány balszárnyával Szczerzec. 
„Ez csatlakozást keres a 32. hadosztálynak jobb szárnyához. A 3-as 
„bosnyákok és jobbra hátra lépcsőzetesen a 44. ezred a többi 
„tüzérségemmel, Félix-dandár, irány Piaski, szoros érintkezésben 
„marad Le Beau csoporttal. Jobbra tőlem, de már nem az én 
„parancsnokságom alatt, a 43. Landwehr-hadosztály." 

„9 órakor délelőtt Horozanna Wielkától északra a -Ó- 281-en 
„állok és látom az ellenséges srapnellfelhőcskéket úgy, mint a 
„43. hadosztály ágyútüzét tőlem messze délkeletre. Nagyon lemaradtak, 
„ami jobbszárnyamnak igen kellemetlen; mely így egészen a levegő-
nben lóg. Kénytelen vagyok emiatt várni, félek azonban, hogy így 
„az oroszokat megint az orruk hegyéig beásva, elsáncolva találjuk. 



„Ezt azonnal jelentem Tersztyánszkynak, hogy nem fogom oly 
„hamar — mint hittem —• az általa kitűzött Szczerzec—Piaski — 
„Dornfeld vonalat elérni, mert kényszerülve vagyok addig várni, 
„míg Schmidt legalább ágyúlőtávolig megközelít. Amint az össze-
köttetést megkapom vele, tüstént folytatom az előnyomulásomat. 
„Ügy nézem, hogy Demnia vidékén küzd most szomszédom." 

„Ezek után a 44. ezredet elveszem -Felixtől és Dmytrzetől 
„délnyugatra levő lapos dombtetőn állítom fel, hogy Tersztyánszky 
„hadtestének jobbszárnyát meglepetésektől megóvjam, minthogy 
„kelet felől rendkívül kényes helyzetbe kerülhetne." 

„Most érezzük csak, hogy mily jó lett volna, ha Karg altábor-
n a g y kívánságom szerint tegnap északkeleti irányban támadott 
„volna és azzal az orosznak keleti irányban való elvonulását meg-
akadályozta volna. Ma így biztosabbnak érezném, a kanyarodás 
„után, jobbszárnyamat. Célunk Lembergre erős nyomást gyakorolni, 
„hogy az orosz főerőknek haderőnk balszárnya elleni összpontosí-
„tását és csapatainak innen való elvonását megakadályozzuk. Sajnos 
„Karg teljesen lemaradt és csatánkban nem vett részt." 

„Délelőtt 9 óra után jobb szárnyam hátába épen felém, 
„gyorsan előnyomuló rajvonalakat veszünk észre. Ha ellenség, úgy 
„a legkínosabb helyzetbe kerülök. Ügy látszik, hogy minden elő-
vigyázatom dacára 5—6 ellenséges zászlóalj szomszédom ós közém 
„beékelődött. Több járőrt küldök ki és magam is a domb élére 
„elébük sietek, hogy lássam, tényleg ellenség-e, ahogy jelentik, és 
„hogy hamarosan intézkedhessem. Ekkor derül ki, hogy a 43. Land-
„wehr-hadosztály osztagai ezek, melyek hamis irányba kerültek." 

„E magaslatról a mikolajów—lembergi úton hatalmas, leg-
a l ább 10—15 km. hosszú porfelhőt látok. Meg lehet állapítani, 
„hogy orosz tüzérség az és igen sok szekér, — málhavonat. Van 
„közte lovasság és hosszabb gyalogsági oszlop is, mely Lemberg 
„felé menetel. Tüzérségem tüzel rájuk és igen nagy kavarodást 
„okoz." 

„Míg törzsem egy parancsot kidolgoz, egy kukoricaszár -
„ rakásra kissé ledőlök, de a belőle kiáradó szörnyű édeskésen 
„ómelygő hullaszag hamarost felriaszt. Megnézzük! Egy oszlásnak 
„induló orosz hulla van a kukoricaszárak alatt." 

„Innét sietve a humienieci erdő északkeleti csúcsához lovago-
lunk . Ott Dáni Balázs tábornok jelenti sebesüléséből való fel-
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„gyógyulását és a ,nagyszerű győzelem'-hez gratulál, melyért 
„Tersztyánszky legfelsőbb kitüntetésre felterjesztett engem." 

„Itt kiadom a parancsokat a további előnyomulásra." 

A hadseregfőparancsnokság délelőtt 9 óra 40 perckor tudatta, 
hogy az eredmény a 2. hadsereg további sikeres működésétől függ, 
miért is annak a legnagyobb erőfeszítés árán is előre kell jutnia. 

Mivel jelentették, hogy a 2. hadsereg hátába a Dniester 
déli partján ellenséges erő nyomul elő, a 102. népfölkelődandár 
az 1. és 5. honvódlovas-hadosztállyal Drohobyczra menetel, hogy 
az ellenség előnyomulását Samborra meggátolja. 

A 103. népfölkelődandárt utasították, hogy a Dniester északi 
partján Mikolajőw irányában biztosítsa a 2. hadsereg jobbszárnyát. 

A hadseregfőparancsnokság kora délután ismét a 2. had-
seregnek feltartóztathatlan, erélyes és kíméletnélküli előtörését 
sürgette az összhelyzet érdekében. Az ellenséget sarkára hágva 
kell követni, hogy ne foglalhasson ú j állást. 

„1 órától kezdve erős tüzérségi küzdelmet látunk, mely jobb-
„ szárnyam mögött, messze hátul folyik. Várnom kell, míg a 
„szomszédhadosztály velem egy magasságba jut. Közben 1 óra 40 
„perckor első vonalaim elérik a magaslatot Piaskitól délre." 

„A hadtest parancsára a 31. hadosztály Szczerzec-—Piaski 
„vonalába nyomul, a 32. hadosztály egy csoporttal előttem, a má-
s ikka l mögöttem átrokirozik jobbszárnyamra, Domfeldre. A 43. 
„hadosztály attól jobbra, a VII. hadtest tőlem balra." 

„Délután 3 órakor hadosztályom újabb ütközetbe elegyedik. 
„Le Beau a A 305. magaslaton, Dáni pedig Szczerzectől keletre; 
„3 ágyúsüteg kivételével, melyet Le Beau-hoz rendeltem, egész 
„tüzérségem Piaskitól vagy 2000 lépésre délre áll Jőiránnyal a 
„Piaski erdőnek. Nálam van az egész 11. tábori ágyúsezred, me-
„lyet a két csoport közé irányitok." 

„Le Beau csoportja: a 32. ezred 4 zászlóalja és a 3. bosnyák 
„ezred 3 zászlóalja az igen heves tűzharcban nem tud egyelőre 
„előbbre jutni és beássa magát. Majd reggel, kellő tüzérségi elő-
„készítés után fogunk újból erélyesen támadni. A két csoport 
„közé Podhoránszky tábornok dandára ékelődik be és Piaski nyugati 
„kijáratával szemben egyelőre ő is beássa magát. Egy része állí-
t ó l a g Dáni felé, délnek tér ki. A 43. és a Karg-hadosztályok úgy 
„látszik végképen lemaradtak. Nincs semmi hír felőlük." 

„6 órakor jelentik, hogy Dáni tábornok előnyomult és az 
„első összeütközésnél sok oroszt fogott el." 



„A 44. ezredet Szczerzecre, az útelágazáshoz rendelem had-
„ osztálytartaléknak." 

„Szczerzec zsidólakta része lángban áll, az oroszok fel-
gyújtot ták." 

„Álláspontomat a Lany és Humieniec felé vezető útak elága-
zásáná l a két út között egy néhány méter magas dombon, egy 
„kőkereszt tövében választom. Itt egy mélyen bevágott út van, 
„hol egész törzsem védett helyet talál lövetés esetén. A 44-esek 
„is itt táboroznak majd velem. Előttem 15 lépésre két ütegem áll." 

„Törzsem néhány házba fcr be éjjelre. En 44-eseim között, 
„a puszta földre fekszem. Soká hallgatom jó tréfáikat, kitűnő baka-
„vicceiket, miközben az orosz puskagolyók csiripelve jönnek közénk." 

„Egész éjjel ropogott a csatártüz. Aludni n e m tudtam, m e T t 

„nagyon hideg volt. A köpenyegen keresztül is felszívódott a fold 
„síri hidege." 

Este a helyzet a következő volt: 
A XII. hadtest a 3. hadsereg déli szárnyának támogatásával 

(III. hadtest részei) Dobrowkát elfoglalta. 
A 3. hadsereg heves harcot vívott. 
A VII. hadtest szintén nehéz harcban állott Polanka—Mostki— 

Malinowka vonalában. 
A 2. hadseregparancsnokság szeptember 11-én a harcot 

szívósan akarta folytatni, az ellenséget Lemberg előtt kb. 15 km.-re 
fekvő állásából, Glinna—Postomyty vonalából kivetni, hogy Lem-
berget délről átkarolhassa. 

A XII. hadtest Stawczanynál, a VII. hadtest Ostrów ós 
Polanka között, a IV. hadtest Piaski—Dornfeld vonala előtt éj jelezett. 

Karg altábornagy csoportja Szczerek-patakon túl előnyomu-
lásban volt, hogy a IV. hadtesttel egy magasságba jusson. 

A 103. népf'ölkelődandár Mikolajów előtt állott. 
A 3. hadsereg a legnagyobb erőfeszítés dacára sem tudta 

Mszanat elfoglalni (Lembergtől 15 km.-re). 

„Reggeli 4 órakor intézkedtem a hadtest vett parancsai órtel-
„mében: Előnyomulás Lemberg déli szegélye felé. — De hol van 
„még Lemberg? — Hány oroszállást kell még elfoglalnunk addig?" 

„Csoportosításom a további támadáshoz: Le Bean a s7.r.7P,r-
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zeci temetőnél levő 32. ezred 4 zászlóaljával és 2 
1 Lásd a 8. sz. vázlatot. 



„megfelelő tüzelőkészítés után a temetőkápolnától a 305. t magas-
l a t o n át a kis erdőcskéhez Cerkiewnara, Dáni csoportja az ettől 
„délre eső magaslatra a Zbudów-erd'in át támad. Erről a VII. had-
„test, mely Le Beau-tól balra Dwor Abrahamowiczen át nyomul 
„elő, azon kérésemmel értesíttetett, hogy támogassa nehéz táma-
dásomat . A bosnyákezredet a fennmaradó egész tüzérségemmel és 
„44. ezreddel Dáni csoportjához tolom át s ezek a Piaskitól délre 
„fekvő magaslaton követik a 69. ezredet. Dáni a piaskii erdőt és 
„Piaskit kierőszakolja, azután észak felé kanyarodva, Le Beau-val 
„összhangban folytatja előny omulását." 

„Reggeli ü órakor jelenti Le Beau, hogy az oroszok í 305 
„Cerkiewna Goran arccal nyugat felé igen erős állásban várják 
„támadásunkat és kéri, hogy Dáni és a VII. hadtest oldalozva 
„támogassák őt. A VII. hadtestet erre felszólítom, saját tüzér-
sége in pedig erős tűz alá veszi a kérdéses állásokat." 

„A bosnyákok eltolása sok időt vett igénybe, mert fedve 
„meneteltek a terep előnyeit keresve, hogy az igen kellemetlen 
„ellenséges tüzet elkerüljék. Dáni nem várta be őket és nélkülük 
„kezdte meg az előnyomulást. Piaski és az erdő elleni előnyomulás 
„azonban csak akkor kezdődhetik, ha jobb szomszédom Dornfeld 
„felé rendelt támadásával az én szárnyammal egy magasságba ért. 
„A hadtest parancsából nem vehető ki világosan, hogy ezen táma-
„dást a 32. vagy 43. hadosztály hajtja-e végre? Jelentéseim szerint 
„eddig a 43. hadosztály van mellettem. ? —" 

„Míg a parancsot részletesen kidolgozzák, 44-eseim közé 
„vegyülök és elbeszélgetek velük. Telve vannak bizalommal a vezetés 
„iránt ós biztosra veszik, hogy majd ők kiverik a . . . ,Muszit'. 
„azután elmenetelnek az ütközetbe. Mosolygó tekintetüket nézem 
„és feljajdul a kérdés lelkemben: ,Hányan maradnak közületek 
„ott örökre?'" 

„Felmegyek az elágazó két út közötti pici dombra a szürke 
„kereszthez és midőn homlokomhoz emelem kezemet, hogy keresztet 
„vessek magamra — sivítva érkezik egy orosz golyó, nagyot puffan 
„esőgalléromon s azt épen karom alatt átfúrja. Ha nem emeltem 
„volna fel a karomat, úgy azt törte volna el a golyó." 

„Előttem a csatatér, egy széles kaszálósvölgy, jobbról szelíd 
„dombsor a hosszúkás Piaski-erdővel, mely a dombon végighúzódik 
„és Dornfeldnél a völgybe ereszkedik; túl a völgy végén Dornfeld 



„és Dobrzany, itt látom az oroszokat, mint a hangyákat dolgozni, 
„az erdőt akarják összekötni egy lövészárok révén a faluval. 
„Elrendelem, hogy egy ütegem egynehány sortüzet adjon le rájuk. 
„Ez megtörténvén, több orosz felbukik, a többi pelig a lövész-
á rokba fut." 

„Az előttem levő völgy baloldalán, az enyhe partra kapasz-
kodva, Piaski község kíséri az igen hosszú völgyet. Maga a völgy 
„részben friss zöld mocsáros rét, több széles vizesárokkal. Tőlem 
„balra mindjárt Szczerzec füstölgő romjaiból emelkedik a ó 305. 
„domb. Rajta a szépen fekvő, még virágos és friss zöld temető, 
„nagy kupolás templommal, előtte egy mélyen bevágott vízmosás 
„szalad le a hegyről. Ott egy kis kápolna van s mögötte a 11. 
„ágyúsezred ütegei. Ez mind egészen közel van hozzám. A temp-
lomtó l keletre a második -C- 305. magaslat felé egy lapos domb-
vonulat , a Podgora-Cerkienna Gora húzódik, ezen látom a gerinc 
„irányával keresztben a budapesti 32-eseket heves tűzharcban a Ó 
„305-ön levő oroszokkal. Onnét jönnek oly sűrűn mihozzánk is az 
„orosz golyók." 

„Tüzérségem megkezdi előkészítőmunkáját, kivévén Dáni 
„tüzérségét, mely alig lő, annál hevesebben hallok gépfegyver és 
„gyalogsági tüzet Piaskitól délre. Ezek az én feli érvári 69-escim!" 

„Midőn a pár lépésre előttem levő ütegeim harmadszor lőnek 
„máris hallom a félreismerhetetlen sustorgással jövő ellenséges ágyú-
nlövedékeket. Recsegve szakítják a levegőt a gránátrobbanások. 
„Bizony már az elsők is igen közel jöttek ütegeimhez." 

„Bosszankodom, hogy Daninál csak gépfegyvertüzet hallok s 
„ágyúi hallgatnak, pedig külön odaadtam neki tüzérségem két-
harmadát , hogy nehéz támadását azzal alaposan előkészítse. Lovast 
„küldök oda azzal, hogy használja ki tüzérségét a legalaposabban 
„és csak azután eressze támadásra gyalogságát." 

„Az ellenség nehéz lövegekkel lövi főképen azon két ütege-
nmet, melyek a kápolnánál, a vízmosás mögött állanak, többnyire 
„sűrű fekete füstbe s fehér mészporba vannak burkolva, melyet a 
„szellő el-elkap, s akkor látom vitéz tüzéreimet ágyúikat tölteni és 
„tüzelni. Mind fehérek a portól. Míg ezt nézem, mi is srapnelltüzet 
„kapunk. Egész törzsemet a törzsszázaddal együtt leküldöm a mély 
„útba, hol jól vannak fedve, magam pedig tovább figyelem a harcot. 
„A nálunk levő ütegből egy ágyú megsérült, de a többi vígan 



„tovább tüzel. Kezd komoly lenni a dolog, egy csomó srapnell 
„szisíegve jön s fölöttünk robban. Riegel százados hozzám siet és 
„könyörög, hegy távozzam az ütegtől. Most nem! Majd csak akkor 
„megyek vissza, ha az üteget már nem lövik." 

„Közben magától megoldódik a kérdés, mert az ütegosztály 
„a dandárparancsnokságtól parancsot kap, hogy balra előre változ-
„tasson állást, mert ha ismét lövi Dornfeldet, úgy saját csapatain-
k a t veszélyezteti. Az ágyúk vágtában elindulnak s én vissza-
„ megyek kőkeresztemhez." 

„Igaz bámulattal és lelkesedéssel nézem a 11. ágyúsezredbeli 
„két üteg elkeseredett küzdelmét, mint veri őket hiába a könnyű 
„és nehéz orosz tüzérség és mint küzdenek ők hősiességben remekelve. 
„Folyton jönnek félelmetesen süvöltve a nehéz orosz gránátok és 
„mindegyik vagy bele, vagy közvetlen közelébe vágódva, hős üte-
„geimet sűrű füst- és porfellegbe burkolja. Felhívom törzsem 
„figyelmét hős tüzéreimnek e förtelmes helyzetben tanúsított nagy-
s z e r ű magaviseletére." 

„Le Beau tábornok átlőtt karral jön jelentkezni, ruhája vértől 
„ázott. Jelenti, hogy nem túlerős ellenséggel áll szemben, de az oly 
„kitűnően el van sáncolva, hogy gyalogsági tűzzel nem tud semmit 
„sem elérni, másrészt meg oly pokolian jól lőnek az oroszok, hogy 
„egy lépést sem tudunk előrehaladni. Már tegnap is nagy veszte-
s é g ü k volt a bosnyákoknak s nem tudtak előbbrejutni. Ma, mint-
h o g y négy zászlóaljig mindent elvettem tőle, teljesen lehetetlen 
„az ellenséges állásokat elfoglalni. Ezt tudom és nem is akarom, 
„hogy ott rohamozzanak. Nekem más tervem van, melynek ered-
„ménye az lesz, hogy magától el fog esni az oroszok templom-
„magaslati állása. A sebesült tábornoknak elérzékenyülten mutatom 
„a 32-eseket, hogy mily bámulatos nyugalommal nyomulnak elő a 
„gyilkos orosz gyalogsági tűzben. Le Beau megy, kórházba viszik." 

„10 óra 45 perckor alámrendelt Podhoránszky-dandárt Dáni 
„csoportjának déli szárnya mögé rendelem, mint tartalékomat. 
„Piaski azon házait, melyekből előnyomuló 32-eseim csúnya és igen 
„vesztes'gteljes tüzet kapnak, lövegtűz alá vétetem és utasítom 
„Dánit, hogy fő feladatát nem érintve, valamivel támadja hátba a 
„Piaskin szívós ellentállást kifejtő ellenséget." 

„Közben jelentés érkezik, hogy a VII. hadtestnek velem 
„szomszédos 34. hadosztálya igen súlyos küzdelemben van Szczer-



„zeetől északnyugatra — tehát meglehetősen elmaradva — és hogy 
„az én segítségemre küldött 7 zászlóalj Dwor Abrahamoviczen nem 
tud túlhaladni, mert az ellenség túlerővel támadja őket és épen 
„csakhogy tartani tudják magukat. Támadásra tehát most képtelenek." 

„Le Beau dandárát Félix tábornok vette át, ki néhány orosz 
„foglyot küld le. Ezek — közöttük különösen egy zsidó — azt 
„hitték, hogy mi minden foglyot azonnal kivégeztetünk, midőn azt 
„mondom nekik, hogy természetesen nem lesz a legcsekélyebb 
„bántódásuk sem, — azt közlik, hogy 10-én este a megerődített 
..magaslaton (ó 305. Piaski) egy orosz dandár volt három gyalog-
ezreddel. Éjjel két hadosztállyal erősítették meg itteni csapataikat 
„és Lemberg felől még jönnek erősbítések." 

„Távcsövemmel igen hosszú por felleget látok a lemberg— 
„mikolajowi országúton. Ha nem málhavonat, vagy szekerek pora 
„ez, hanem gyalogságtól származik, akkor jóval több, mint egy 
„hadosztály jön még errefelé. Ugyanekkor a 43. es 38. (Karg) 
„hadosztályoknak erős tüzérségi harcát hallom messze hátul. Ezek 
„sajnos már lekésnek, vagy egyáltalában nem vehetnek részt ezen 
„nagy orosz erők elleni harcomban. Elég baj ez és aggaszt, mert 
„Dáni tábornok jelentése szerint ő már háromszor ment szurony-
rohamra az erdőben. Igen nagy veszteségeket szenvedett és kény-
t e l en volt megint visszahúzódni. A bosnyákok, 44-esek, 69-esek 
„hiába rohamoztak. Azt reméli, hogy megkerüléssel tud segíteni 
„a bajon s így képes lesz a helyzetet is megjavítani." 

„A rettenetesen véres emlékű Piaski-erdő alig két kilométer 
„hosszú és 800 lépés széles, nagyon sűrű alnövésű szép magas 
„szálas. Ebben az oroszoknak egynéhány erősen kiépített tám-
p o n t j u k van és azok körül 200—300 lépés sugarú körben, váll-
magasságban le van vágva a fa és a tönkök közé döntve. A nagy 
„sűrűség és a keresztül-kasul döntött, nem egészen levágott galyazat 
„miatt csak igen lassan lehet haladni, jobban mondva mindenkinek 
„keresztül kell préselnie magát és ember ember mögött tud csak 
„keresztülhatolni, kúszni lehetetlen. Csapataim előnyomulásukban 
„zavartalanul jutottak idáig, de amint a felderítő járőrök fejüket 
„ki merészelték dugni, máris fejlövéssel rogytak össze. És midőn az 
„előnyomuló raj vonal ezen körleteket elérte, minden oldalról, alig 
„észrevehető erődítésekből, anélkül, hogy maguk csak egy célzott 
„lövést is tehettek volna, gyilkos gépfegyver- és gyalogsági kereszt-



„tüzet kaptak, nem is sejtvén, hogy honnan jön az. Az előnyomu-
„lást erre máskép is megpróbálták, de ugyanazon szerencsétlen 
„eredménnyel." 

„Dáni tábornok mindig két zászlóaljat vetett harcba, melyek 
„pár perc alatt harminc-negyven százalékos veszteséggel verettek 
„vissza. Megpróbálták az erdőt két oldalról megkerülni, de jaj, 
„most Piaskiból és Dornfeldből hátba, az erdőből pedig elölről és 
„oldalról kaptak elviselhetetlen tüzet. Ezenfelül még pusztító 
„srapnelltüz is veri szerencsétlen csapataimat. Nagy rémület támad 
„közöttük, és szegény szeretett csapataim rettenetesen megtizedelve, 
„rendetlenségben futnak ki a halálerdőből. Es ekkor láttam valamit, 
„ami megfagyasztotta ereimben a vé r t . . . " 

„Dáni saját visszaözönlő gyalogságát lovasságával megroha-
„moztatta és így rendetlenül — tisztek és vezetés nélkül — újra 
„visszakergette őket a rémes erdőbe. Magától értetődően még 
„jobban megtizedelve s a legnagyobb rendetlenségben és fejetlen-
ségben menekültek vissza az erdőből. Az erdőn kivül ki-ki köte-
lességszerűen beásta magát, honnét Dáni megint revolverekkel 
„kergettette vissza őket. Őrülten dühöngött a harc és derék csapa-
t a i m elvéreztek, mert parancsnokuk, kiadott parancsom dacára 
„elfelejtette támadását tüzérségi tűzzel alaposan előkészíteni." 

„Azt azonban nem tudom megítélni, hogy nyomorúságosan kevés 
„tüzérségem megfelelő hatást ért volna-e el ós képes lett volna-e 
„a helyzetet javunkra változtatni." 

„Pedig négy üteg kivételével neki adtam egész tüzérségemet." 
„Míg ez a legborzalmasabb küzdelem dühöngött, a 32-es 

„bakák bámulatos előnyomulását is figyeltem, melyet isteni hősies-
séggel hajtottak végre, a legutálatosabb gyalogsági és tüzérségi 
„oldaltüzben mind messzebb előredolgozva magukat. Meghatott 
„lélekkel láttam számtalan bajtársamat elesni és mégis a támadás 
„feltartóztathatatlanul haladt mindjobban előretolva." 

„Délelőtt 8 óra 45 perckor láttam az oroszokat a Piaskitól 
„északra levő dombháton át rendetlenségben menekülni és a 
„32-eseket utánuk iramodni, majd meg tűzzel üldözni. De Piaski 
„— Dornfeld és a völgy rétjei az erdő között — tele voltak 
„oroszokkal. Egy ütegem tűz alá veszi az erdőt, azonban tüstént 
„szól a telefon: ,Tüzet szüntess! 44. és 69. saját tüzérség tüzétől 
„veszélyeztetve!1 Na, még csak az kellene!" 



„Délelőtt 11 órakor elrendelem, hogv az egész 11. ágyús-
„ezred a nevezett réteket, Piaski és Dornfeld községeket gránát-
„és srapnelltüz alá vegye, szintúgy 15 cm-es nehéz tarackjaim. 
„Megtörténik . . . Nemsokára látom, hogy Piaskitól már nem lőnek 
„az oroszok és a 32-esek kevesebb veszteséget szenvednek. De oroszt 
„nem látok kijönni a faluból. A temető melletti két vitéz ütegem 
„össztüzet össztűzre ad le Dornfeldre, dacára annak, hogy a leg-
fontosabb orosz tüzérségi tűz alatt áll. Minden össztűz után jön 
„az oroszok gránátverése." 

„Ma reggel egy kis kápolna állott még, alig 20 méterre a 
„középső ágyútól, az most egy felismerhetetlen romhalmaz. Hőseim 
„pedig úgy küzdenek, mintha csak királygyakorlaton volnának." 

„A szczerzeci nagy emeletes iskola zsúfolva van sebesültjeim-
nmei. Egy percre odasietek, hogy köszöntsem őket s kezet nyújtsak 
„nekik azért, hogy hazánkért s királyunkért vérüket ontották. 
„Elmondják nekem, hogy ott az erdőben .rettenetes lakodalom van'. 
„A fákon még polgári emberek is ülnek és lövöldöznek, mindenütt 
„rejtett géppuskák vannak, lépten-nyomon orosz erődítések. Úgy, 
„hogy a mieink két vagy három oldalról kapnak tüzet, sebesültjeink 
„és halottaink pedig már garmadákban feküsznek ott " 

„Sebesültjeim meghatóak hűségükben és hazafiasságukban." 
„11 órától kezdve őrült tüzelés hallatszik a Piaski-erdőből. 

„Szörnyen kínos órák ezek. Látom enyéimet teljes eredménytelen-
ségben kiszaladni az erdőből Majd rendeződnek s újra bemennek. 
„Ez a hetedik roham, melyet végrehajtanak. Hiába! Nem megy! 
„Csapataim teljesen ki vannak merülve. Dáni nagyon is gyors 
„egymásutánban ismételte meg a támadásokat, a halálthozó roha-
„mokat; és a csapatok el is vesztették már bizalmukat és tisztek 
„nélkül lévén, amint az orosz gépfegyverek tűzövét elérik, vissza-
f u t n a k az erdő szélére, ott a szó szoros értelemben összeesnek, lapát-
j u k k a l kis barázdát ásva, erőtlenül kimerülve, elalusznak." 

„Sajnos ezt csak utólag tudtam meg." 
„Dáni jelenti, hogy támadásait mind visszaverték és csapataink 

„teljesen ki vannak merülve." 
„1 órakor temérdek oroszt látok az erdőből Dornfeld felé 

„menekülni, több mint egy fél óráig tart ez a hangyavándorlás. 
„Parancsomra az egész kéznél levő tüzérségem oda összpontosítja 
„tüzét. Igen sok oroszt látok felbukni." 



„Lent a völgyben 69-es utászaim dolgoznak a hidak rendbe-
nhozatalán." 

„Piaski lángbaborul, nemsokára Dornfeld is kigyullad tüzér-
„ségem kitűnő hatása alatt és a lobogó lángok az eget nyaldossák, 
„míg a barna füstgomolyok sziporkázva lövelnek a magasba. Elsők-
„nek azon házak hamvadnak el, melyekből az oroszok előnyomuló 
„32-eseimet oly csúnyán oldalba lőtték." 

„1 óra 45 perckor látom, hogy az oroszok Piaskitól keletre 
„új-állást ásnak, tüzért égem lövi őket. Az első közibük vágódó 
„lövedékek robbanásánál elszaladnak az oroszok." 

„2 óra 45 perckor értesít a 32. hadosztály, hogy a Horbac-ze-
„től keletre levő erdőt elfoglalta s az oroszokat kiverte belőle. 
„Ugyanekkor jön a hadtesttől parancs, mely szerint az ellenség az 
„egész vonalon visszavonulásban van. A 31. hadosztály, Pod-
„horánszky dandára nélkül Winiawa—Podsadkin át előtörve a súlyos 
„küzdelemben levő 34. hadosztályt mentesíti." 

„Feltételesen kiadom az ennek megfelelő parancsot. Ha az 
„ellenség ki lesz verve állásából." 

„A hadtestnek ugyan jelentettem, hogy a piaskii erdőből az 
„ellenség megfutamodott, de azt nem, hogy az egész vonalon 
„visszavonulna. Ennélfogva kötelességem volt a parancsot a hely-
ze thez alkalmazni." 

„Délután 3 órakor mind a három dandárparancsnok jelenti, 
„hogy az ütközet tart. Magam is látom és észlelem a rendkívül 
„hevességű tűzharcot." 

„Félix tábornok jelenti, hogy az oroszok igen megerősödtek, sok 
„új csapatuk lépett épen most harcba, ő képtelen tovább előnyomulni." 

„Alig hogy azon jelentésemet elküldtem, hogy az oroszok a 
„piaskii erdőből visszaözönlenek és megjött a hadtest fenti paran-
c s a ; magam látom és jelentik is, hogy Dornfeldnél ós Piaski 
„keleti kijáratánál erős új orosz csapatok nyomulnak elő. Ekkor 
„jelenti Dáni, hogy a fehérvári 69-esek kiváló vitézséggel meg-
kezdték az újabb támadást és most fognak rohamozni. Talán most 
„sikerül, hisz az erdőben most kevés orosz lehet! Sajnos azonban 
„az újabb balsikert, a visszaözönlést nemsokára rá magam is látom. 
„Borzasztó e rengeteg vitéz embert, magyarságunk virágát semmiért 
„feláldozni. Drága tetemeik borítják a földet s a muszkák marad-
„nak a véráztatta erdő urai!" 



„5 óra 50 perckor megparancsolom Dáninak: ,Piaski-erdőt 
„kiüríteni, sebesülteket összeszedni, azután összes tüzérségem tűz 
„alá veszi és további parancsomig lövi azt'." 

„Dáni telefonon könyörög, hogy csak ezt ne tegyem, mert 
„több ezer sebesült fekszik ebben a szerencsétlen erdőben és 
„összeszedésük most teljesen lehetetlen. Hát akkor nem lövetem 
„ezt a rettenetes ,halálerdőt'. Dáninak igaza van, de megbocsát-
ha ta t lan hiba volt az első támadás előtt legalább egy óra hosszat 
„nem lövetni. Mentsége az, hogy Schnetzer ezredes jelentette volt 
„neki, hogy az erdőt járőrökkel átkutatta s azok nem találtak 
„benne semmit. Egy hamis jelentés milyen katasztrófához vezethet! 
„Erre elrendelem, hogy a csapatok ott. ahol vannak, rendbe-
„hozandók, kissé ássák be magukat s majd éjjeli rajtaütéssel fog-
l a l j uk el ezt az átoksujtotta Piaski-erdőt." 

„Messziről, a Piaski-erdőből, látok egy bakát jönni. Épen 
„alkonyodik és az erdő körül halványan rózsaszínű^ pára teleps/.ik 
„a földre. Tán a sok elfolyt dicső hős vérnek párája, mely az 
„egek Urához száll, hogy a krisztusi szenvedések engesztelő ál-
doza ta tömjéneként vegye körül az örök Isten trónját? Ebben a 
„párában fut egy baka, — majd felbukik — golyó járta át hüsé-
„ges szívét. Aggódó lélekkel nézem, vagy öt percig nem mozdul, 
„halott szegény. Már el akartam fordítani tekintetemet, midőn két 
„karját hirtelen maga alá kapja, felugrik és nekiiramodva oly 
„gyorsan fut, ahogy csak lábai bírják, vagy 150 lépésre újra el-
vágódik ; ez vagy ötször megismétlődött s ekkor a vizesárokba 
„ugrik, nagy loccsanás és eltűnt. Legalább egy negyedóra múlik 
„el és többé nem látom őt. Lihegve fut felém az úton egy baka, 
„feljön a dombocskára a kereszthez, ahol én állok, tiszteleg és el-
ful ladva jelentkezik: ,Infanterist Sziavecz István meldigehorzamsz, 
„jelentést hoztam a 44. ezredtől, hogy az iderendelt batajon egy 
„félóra múlva itt lesz és Dáni tábornok úrtól ezt az írott jelentést 
„hoztam'. ,Köszönöm fiam! Ugy-e te futottál az erdőtől a vizesárokig, 
„néhányszor levágódva s azután az árokban jöttél tovább? Bizton 
„nagyon csipergett a golyó ?' ,Igenis nagyon lőttek a muszkák!' 
„,Na hála Istennek, hogy épen értél ide'. ,Meldigehorzamsz meg 
„vagyok sebesülve, még az erdő szélén kaptam a combomba'. 
„Mindjobban sápad szegény s egyszerre hörögve összeesik. Az orvos 
„súlyos comblövést fraktura nélkül állapít meg és igen nagy vér-



/ „veszteséget. Utolsó erejét összeszedve hozta a szegény derék pécsi 
„fiú a jelentést! Ez nem kicsiség! . . 

„Ezalatt veszem a hírt a 43. hadosztálytól, hogy az oroszok 
,; visszaverték és a hátrább elfoglalt állásában is épen csak hogy 
„tartani bírja még magát, további elő nyomulásról szó sem lehet. 
„Éjfélre tüzérségi tüzet kér tőlem a Popielany-erdőre. Jó, ez 
„meglesz." 

„A legjobban megviselt 44 es zászlóaljat kivonom és magam-
„hoz rendelem, ezt jelentette előbb Szlavecz István." 

„Délután 5 órakor Piaski teljesen a lángok martaléka, hely-
ze tem súlyos és nagyon heves tűz hallatszik mindenünnen." 

„Este 9 óra 30 perckor Dáni és Podhoránszky kiverték az 
„ellenséget a Piaski-erdőből. A ,halálerdő' a mienk és 1000 orosz 
„foglyot ejtettünk ott." 

„Rosenbergben egy földszintes ház erkélyének kövezetén 44-es 
„és 69-eseimtől környezve lefeküdtem: de jó bakáim nem hagytak 
„úgy, hanem szénát hoztak ós pompás ágyat csináltak belőle a 
„kövezeten. ,Nem jó a kő fenséges apánk! Tessék itt a szénán 
„jobb lesz! . . .'" 

A IV. hadtest e napon Szczerzecről, Piaskiról, Domfeldről 
hosszú, makacs, véres viaskodásban három ellenséges hadosztályt 
vert vissza. 

A hadtest támadása szemlátomást előrehalad, de csak lassan, 
mert a teljes áttekintést nyújtó csatatér a támadó csapatok előre-
jutását az igen erős és fölényes ellenséges nehéz tüzérségi tűzben 
igen megnehezítette. 
O ö 

A csoport feladata az volt, hogy szeptember 12-én Lemberget 
10 km.-re megközelítse (Wotkow A 360.). 

A XII. hadtest további előnyomulása megakadt. A 3. hadsereg 
déli szárnya (III. hadtest) már csak védelemre szorítkozott ós 
felsőbb parancsra a további támadásokat beszüntetve arra várt, 
hogy a 2. hadsereg támadása meghozza a kedvező döntést. 

A VII. hadtest az elért helyzetben kitartott és magát elsáncolta. 
(Stawczany—Siemianowka—Za Grobla.) 

A 2. hadseregnek szeptember 11-iki, estig lefolyt támadása 
általában eredményesnek volt mondható, mert Lemberget kb. 18 
km.-re megközelítette. A véres küzdelem azonban, — minden erő 
latbavetésével, — csak lépésenként tudott előbbre jutni, mert 
a fölényes ellenség a nyilt és a támadónak semmi fedezetet nem 
nyújtó csatatéren hatalmas tüzérségével mindent korlátlanul uralt, 



ennek hathatós támogatása mellett gyalogsága több egymásmögött 
megerődített rendkívül előnyös védelmi állásban a végsőkig kitart-
hatott, úgy, hogy minden talpalatnyi földet szuronnyal kellett 
kezéből kierőszakolni. 

Mindennek dacára szeptember 11-én este az orosz védelem 
megbénulásának tünetei határozottan mutatkoztak. 

Tersztyánszky tábornok legnagyobbrészt magyarokból álló 
támadó csoportjának még csak egy utolsó, elszánt lökemre volt 
szüksége, hogy az ellenség ellentállását megtörje. 

Ezen lökem szeptember 11-éről 12-re hajló éjjelre el is volt 
rendelye. 

így aztán, mint a derült égboltból lecsapott menykő hatott / 
a hadseregtoparancsnokságnak szeptember 11-én, délután 7 óra 30 
perckor kiadott Op. Nr. 1877. parancsa, hogy a harcot félbe kell 
szakítani és a San-folyó mögé vissza kell vonulni. 

A 2. hadsereg Chyrów—Dobromil vidékére megy vissza. 
A Lemberg visszahódítására irányuló hadmüvelet elkésett. Az 

osztrák-magyar haderő zömének (4., 3. és 2. hadsereg) Lembergre 
intézett támadása lassacskán haladt, döntés azonban már nem 
következett be, mert az orosz 9., 4. és 5. hadsereg a Visztula ós 
a Bug között ezen főtámadás oldala és háta ellen oly fölényes 
nyomást gyakorolt, hogy Dankl hadserege és József Ferdinánd 
főhercegnek gyenge hadseregcsoportja, — melynek a lembergi 
döntésig az orosz erőket előnyomulásukban kellett volna feltartóz-
tatni — sietve a San-folyó mögé hátrált. 

Az orosz 5. hadsereg, mely a komarowi csatában a Bug 
mögé visszaszoríttatott, — magát összeszedte és József Ferdinánd 
főherceg gyenge hadseregcsoportját szeptember 9-én megtámadva 
könnyedón Lubyezra visszanyomta és két hadtesttel (V. és XVII.) 
Dankl hadserege és József Ferdinánd főherceg hadseregcsoportja 
közé ékelődve (Bilgoraj—Narol) előretört. 

Az 1. osztrák-magyar hadsereget (Dankl) pedig — mely az 
orosz 4. hadsereget Lublinra visszaszorította — szeptember 9-én 
az orosz 9. és 4. hadsereg fölényes erővel megtámadta, miért is 
Dankl tábornok hadseregét a Tanew mocsara mögé visszavezette, 
hogy a San-folyó mögé való visszavonulására időt nyerjen.1 

Az osztrák-magyar hadseregfőparancsnokság így arra kény-
szerült, hogy a lembergi nagy harcot beszüntesse és sietve vissza-
vegye hadseregeit Przemysl ós a San-folyó mögé, mert különben 
a Visztula és Bug között északról déli irányban előnyomuló három 
orosz hadsereg (4., 5. és 9.) az osztrák-magyar haderő hátában meg-
jelenve, azt a monarchiával összefüggő főütőerétől (Przemysl— 
Krakkó—Wien) elvágva, a Kárpátokba beszoríthatta volna. 



Szeptember 12.1 

„Éjjel, mozgás! . . . Felriadok.. . , h ívnak. . . , felugróm. ,Mi 
„van?1 Hisz a hadtest által reggel 2 órára elrendelt rajtaütésre 
„még korán van! — —" 

„,Parancs!. . . ' A 3. hadseregnél beállott balszerencse miatt 
„általános visszavonulás!" 

„Megtörten vánszorgok vissza! 7000 hősöm hiába, semmiért 
„feláldozva! — Rettenetes!" 

A 2. hadseregparancsnokság Op. Nr. 336. rendeletével szabá-
lyozta a visszavonulást. 

A XII. hadtest Nizankowicere (Przemysltől 10 km.-re délre), 
a VII. hadtest a Dniester északi partján Chyrów—Dobromilra, 
a IV. hadtest Strwiaz déli partján Stary-Samboron át az Erdős 
Kárpátok előhegyeibe (Nanowa—Bandrów—Rabe), Karg altábornagy 
csoportja a Dniester déli partján Samboron át Humienieere vonul 
vissza. 

A hadtestek szeptember 12-én délután 6 órakor lépték át 
a Wereszyca-vonalat. 

A visszavonulást a Dniester déli partján a 102. népfölkelő-
dandár Drohobycnál fedezte, s azután Boryslawon át Turkára ment 
vissza. A 35. népfölkelődandárt Kőrösmezőn át Mezőlaborcra 
irányították. A 2. hadseregparancsnokság Dobromilba, a hadsereg-
főparancsnokság Neu-Sandecre utazott. 

A San-folyó mögött a hadsereg csoportosítását következőképen 
tervezték: A 3. hadsereg Przemysl és Jaroslau között, a 4. és 1. 
hadsereg Przemysltől északra a Visztuláig foglal állást, a 2. had-
sereg Przemysltől délre az ellenségnek az Erdős-Kárpátokba való 
benyomulását meggátolja. 

A visszavonulás kezdetben nagy súrlódásokkal és rendetlen-
ségben folyt. 

Különösen Rudki útcsomónál keletkezett nagy zűrzavar, mert 
a lemberg—przemysli nagy műúton kívül a Dniester északi partján, 
mintegy 20 km. széles körzetben ott vezetett át az egyedüli műút. 
Itt három hadtestnek a vonata torlódott össze. Még ha minden 
rendben ment volna, akkor is a hadosztályvonatoknak 24 óra sem 
lett volna elég, hogy Rudki falun átvonulhassanak. 

Szeptember 13-án Tersztyánszky tábornok jelentette is, hogy 
a vonatok torlódása miatt a csapatok a menetcélokat nem képesek 
elérni és hogy minden igyekezete dacára sem tud a vonatok között 
rendet teremteni. 

A 2. hadseregparancsnokság szeptember 13-án Op. Nr. 361. 
előterjesztésében a hadtápfőparancsnokságot kérte, hogy a vissza-



vonuld vonatoknak végre utaljon ki menetöveket, mert különben 
tarthatatlan helyzet fog bekövetkezni. 

„A parancsokat kiadjuk s újra ledőlök, de az álom kerül, 
„forróság és hideg emészti testemet s lelkem viharzik. Nem bírom 
„ki! Fölkelek. . . és kimegyek az országútra s ott búsulva állok. 
„A félhomályban ott sötétlik előttem a dombon a temető és ideát 
„a Piaski-erdő, ezen iszonyatos hely, mely amíg élek, mint rémkép 
„fog emlékezetemben derengeni, az a hely, mely megszámlálhatatlan 
„sok hősnek sírja lett. Fájdalmas e csendes őszi táj, amint a leszállt 
„sűrű reggeli ködből hallgatagon emelkedik ki a ,halálerdő'-nek 
„gyászosan sötét árnya. Oly komor ezen fenyves temető, hol 
„vitézeimnek ezrei holtan hevernek, vagy elhagyatottan, vigasz-
t a l ó szó nélkül, csak halottaktól környezve vívódnak keservesen 
„a hideg halállal." 

„A nap mosolyogva kel fel a piros égen és meleg szellőt 
„lehelve ébreszti fel a komor tájat." 

„Csapataim feszesen tisztelegve menetelnek el előttem Rudki 
„irányában. Meglátszik rajtuk a nagy fáradság. Hány ismerős 
„mosolygó arcot nem látok többé viszont? Ott abban az iszonyatos 
„erdőben eltorzulva üveges szemekkel várják, hogy rájuk boruljon 
„a hideg fold. Mi lett szeretett büszke hadosztályomból ? . . . Komor 
„kérdésemre egyszerre, mint felelet viharos éljenzés tör fel keblük-
t ő l ! . . . Azután hosszú sorokban jönnek a sebesültek, fáradtan és 
„kínosan vánszorognak a súlyosan sebesültek is, kiket az orvosok 
„vissza akartak hagyni, de ők nem akarnak az ellenség kezére 
„kerülni, inkább belehalnak sebeikbe!" 

„Midőn láttam, hogy az orosz nem követi utóvédemet, vág-
tában előrelovagolok Chfopyra, ahol Tersztyánszkynál jelentkezem. 
„0 egészen elérzékenyülve és nála eddig nem tapasztalt melegséggel 
„gratulál a hallatlan nagy sikerhez, melyet csapataimmal arattam 
„és közli, hogy az én csoportom 6000 foglyot és 40 ágyút, temérdek 
„gépfegyvert szállított be hozzá. Megköszönve üdvkívánatait, a meg-
e r e d t zuhogó esőben, jéghideg viharban 44-eseimmel Romanówka 
„felé menetelek." 

„Későn, éjjel érkezünk be Rudkira." 
„Az én hadosztályom fedi, mint utóvéd, a 2. hadsereg vissza-

vonulását. Hideg szélvészben, özönlő esőben állanak csapataim a 



„ Rudkitól keletre levő magaslatokon és várnak parancsomra, hogy 
„a visszavonulást Samborra folytathassák." 

„Teljes lehetetlenség, mert az úton négyes sorban megrekedt 
„nehezen megrakott vonatszekerek állanak, közöttük egyenként át-
„bujkálő gyalogság. Az út végleg el van torlaszolva és dugulva. 
„Leírhatatlan a zűrzavar és fejetlenség. A négy és öt sorban egymás 
„mellé szorult s egymásba akadt kocsik, sem előre, sem hátra nem 
„mozdiúhatnak. A kocsik az utánuk jövők rúdjától hátul át-
lyukasztva, egymásba kapcsolo'dva állanak. Minden elképzelhető 
„ezredhez tartozó gyalogság egyenként, rajokban és századokban 
„keresi kötelékét, mindegyik kérdezi, hogy merre van ezrede, had-
osztá lya? Hol van a XI., a VII., hol a XII. vagy a XIV. had-
t e s t ? és a jó Isten tudja, hogy még mi?" 

„Míg utóvédem az utánunk nyomuló oroszokkal mind erősebb 
„csatározásba elegyedik, én és a hadtest által kiküldött Remiz és gróf 
„Belrupt vezérkari századosokkal szeptember 13-án egész nap Rud-
„kinál, az út elágazásánál állunk és a szekereket rendezzük, hogy 
„csak két oszlopban meneteljenek. Kínos egy feladat, főkép 
„azon tudattal, hogy minden pillanatban erélyesen támadhat az 
„ellenség és akkor többé jóvá nem tehető a megsemmisüléssel 
„egyenlő katasztrófa lesz." 

„Délután a hadtestparancsnokság Samborba költözött és át-
„adta nekem a szomszédos hadosztályok egymásmelleit álló utó-
„védeinek a parancsnokságát is. Ezeknek — melyek északon a 33. 
„ezredből (17. hadosztály), középen az én utóvédemből (31. had-
O s z t á l y ) és délen a Dniesterig Perneczky tábornok dandárából (20. 
„honvédhadosztály) állanak — azon határozott parancsot küldöm, 
„hogy ott, ahol vannak, ássák be magukat és minden körülmények 
„között tartsanak ki." 

„Beáll az est s az éjjel, de a legcsekélyebb kilátás sincs arra, 
„hogy továbbmenetelhetnénk. Hat hadosztálynak teljesen össze-
z a v a r t mindenféle vonatával kell ezen az egy, teljesen kijárt, fe-
neket len úton egymás mögött elvonulni és csak azután kezdhetem 
„meg a saját hadosztályommal és utóvédjeimmel a további vissza-
„ vonulást." 

„Épen kis házikóm felé megyek, hamarost egy falatot vacso-
rázn i , midőn egy megtört támolygó tábornok jön felém; tekintete 
„zavaros, arcán nagy rémület tükröződik, sem sapkája, sem kardja 



„nincsen, haja sáros és torzonborz. Első percben meg sem ismerem, 
„csak amikor reszkető kezeit összekulcsolva felém nyújtja ós han-
g o s a n felzokog! — Maliász tábornok! — a 32. hadosztály egyik dandár-
„parancsnoka. Szent Isten mit csinált belőle ez a csata! Hangosan 
„sír és felém nyújtja összekulcsolt, remegő sovány kezeit: ,Fenséges 
»Uram, de sajnálom Ont! Borzasztó, hogy épen Önt érte ilyen 
„borzasztó katasztrófa! Jaj-jaj! — de irtóztató ! ' . . . — ,Mailász, mi lelte ? 
„Nyugodjék meg az Istenre kérem és beszéljen érthetően! Én nem 
„tudom mire céloz, mit akar ?' — ,Tehát Fenséges Ür még nem is 
„tud róla, ja j ! De borzasztó!' — ,Maliász térjen magához és beszéljen 
„értelmesen! Nem történt velem katasztrófa!' Ezalatt, a nagy 
„jajveszékelésre pár száz baka gyűlt össze és kérdőleg nézett rám. 
„—,Maliász nézze, mondja meg mi baja van, bizton nem evett ? Nem 
„pihent? Jöjjön be hozzám, hozatok bort, azután feküdjön le s 
„reggelre megnyugszik!' — ,Köszönöm, nem lehet! Én már csak meg-
„ halok! Jaj, hogy ezt a katasztrófát megértem, hogy a Fenséges 
„ Ür egész hadosztálya megsemmisült, az én hibámból elfogták. 
„Jaj !' — ,Hallja, a hadosztályom itt van, nagy veszteségeink voltak 
„ugyan, de nem fogták el! Menjen szépen pihenni!' — ,0h jaj, még 
„meg sem jelentették a hadseregnek! Akkor én futok jelenteni! Jaj, 
„Isten velük! Engem már nem látnak, mert futok jelenteni, mert 
„a hadsereget is elfogják az én hibámból!' — Jajgatva, haját tépve, 
„futni kezdett a szegény őrült. Két egészségügyi katonával utána 
.„siettem, de eltűnt, nem értem u t ó i . . . " 

„ Magam is 7 napja már nem mosdottam s nem vetkőztem le, 
„még vizes csizmáimat sem vethettem le, így bizony piszkos vagyok." 

„Szeptember 13-ról 14-re egész éjjel tartott a csapatok ós 
„vonatok átvonulása." 

„Még éjjel értesültem, hogy Tersztyánszky Maliászt, mert 
„fellármázta, — letartóztatta. Szegényt elszállítják." 

„Egész éjjel kint álltam és rendeztem a mindjobban össze-
gabalyodott csapatokat és vonatokat. Mindenki teljesen ki van 
„merülve, én is alig bírok lábaimon állani." 

„Reggel a városba mentem a telefonközponthoz és ott talál-
atain Vogt őrnagyot a legnagyobb munkában és kétségbeesésben. 
„Semmi sem klappol, minden elakadt, mindenki kidől a tökéletes 
^kimerültség miatt." 

„Az oroszok szeptember 14-én 10 óra 30 perckor tapogatódzó 
József főherceg: A világháború. I . 8 



„támadásba kezdtek, de tüzérségem tüze feltartóztatta őket, oldalozó 
„lövegtüzük igen kellemetlen lesz s azért könnyű tarackjaimat újra 
„kiküldőm utóvédünkhöz." 

„Délután 2 órakor valamit hamarosan enni akarok, midőn 
„az utóvéd egyik ezredének parancsnoka — kit nem kívánok meg-
nevezni — bejön és jelenti, hogy újabb parancs bíjján, ezredével 
„az utóvéd-állást elhagyva, ide bevonult. — A menydörgős meny-
„ kövét neki. — Mintha vipera mart volna meg, úgy felugróm és 
„rárivallok: ,Azt a parancsot kapta, hogy utóvédjével a vissza-
„ vonulást csak a szomszédos 31. hadosztály utóvédjével — mellyel 
„összeköttetésének meg kell lennie — összhangban kezdheti meg. 
„Meg volt mondva, hogy előreláthatólag délelőtt 11 óra 30 perckor 
„fog ez megkezdődni. Látta-e, vagy jelentették-e Önnek, hogy a 
„31. hadosztály utóvédje már visszavonult?" ,Nem! Az áll!' — ,Tehát 
„nem cselekedett vele összhangban és egyetértésben! Hátra arc és 
„helyére tüstént visszamenetel csapatával! Tüstént! Megértette?' — 
„Megindul, de azután visszafordul, mintha újból beszélni akarna. 
„ — ,Ezredes úr egy szót se többet.' Tüstént elmenetelni!" 

„Alig, hogy kiment, már is jön a jelentés, mely minősít-
„hetetlen magaviseletének következményeit jelzi: ,Az utóvéd északról 
„oldalba támadva, igen érzékeny veszteségeket szenved ós aligha 
„fogja állásait tarthatni." 

„31. hadosztály riadó! Utóvéd délután 4 óra 30 percig 
„okvetlen kitart, a többi megkezdi a visszavonulást Samborra." 

„Ugyanekkor jelentik, hogy a Perneczky-dandár parancsom 
„ellenére visszavonul. Lovasságomat előreküldöm a Dniester átjárói-
nhoz Dolobówra, hogy attól nyugatra a vasúti és Koniuszki— 
„Siemianowskiei hidakat megszállja, továbbá, hogy ott még erőszak 
„árán is az engedetlenkedőkkel szemben fegyvert használva, rendet 
„csináljon és a megrekedt vonatszekerek ós csapatok elvonulását a 
„legnagyobb eréllyel rendezze, elősegítse ós sürgesse." 

„Miután mindent rendbehoztunk, összepakkolunk s miután 
„meggyőződöm arról, hogy az összes vonatok és csapatok már 
„elhagyták Rudkit, automobilra ülve, előre indulok törzsemmel 
„koniuszki—siemianowskiei híd felé, hogy ott is rendezzem az 
„elvonulást." 

„A teljesen felázott, feneketlen úton leírhatatlan lassúsággal 
„haladunk, felborult, összetörött szekerek között bujkálva, hol 



„a kocsisok szitkozódva fáradoznak kocsijuk rendbehozatalán. Úton-
-útfélen a sárban elakadt kocsik, kidőlt lovak, az útat elzáró szám-
t a l a n fogat akasztja meg a kínos forgalmat. Alig lehet mozogni. 
„Tiszteket rendelek mindenüvé a rend fenntartására ebben a rette-
n e t e s kavarodásban. Amellett zuhogva özönlik az eső és a sár 
„mind feneketlenebb lesz." 

„A Strwiaz hídján átküldőm automobilomat és az északi oldalon 
„magam veszem a rendezést kezembe. Az összes hidakat robban-
t á s r a előkészítettem, természetesen a vasúti hidat is. Száz és száz 
„parasztszekér áll itt az úton és eltorlaszolja az átjárást, zsúfolva 
„vannak menekülő zsidókkal, akik Magyarország felé iparkodnak. 
„Sírnak, jajgatnak, kiabálnak, könyörögnek, hogy eresszem át őket 
„a hídon. Irtóztató zsivaj; mind engem ostromol. I t t erélyesen 
„rendet kell teremteni, különben katasztrófa lesz. Szuronyos őrök 
„lekísérik a polgári kocsikat a folyó északi partjára, de a hídon 
„egyet sem eresztünk át, majd csak akkor jöhetnek, ha már minden 
„csapat elvonult; akkor, ha lehet, még 2 órai időt engedünk nekik 
„az átvonulásra és csak azután fogja a 200 kilo ekrazit a hidat 
„légberöpíteni." 

„Az ömlő esőben dideregve állok a hídnál és meleg, szívből 
„jövő szavakat mondok arra menetelő csapataimnak, hogy bíztassam 
„szegényeket, hiszen alig bírnak már menni. Meggörnyedve csoszog-
„nak, tökéletesen ki vannak merülve, erejük végleg elfogyott." 

„Borzasztó egy nap ; sír az ég, sír az én lelkem is, ha dél-
„ceg vitézeimet ily nyomorultul kell látnom. Pedig mi minden vár 
„még reánk?!" 

„Jön a 44. ezred! Vontatva, megrogyottan, kimerülten jönnek 
„az én 44-eseim, derék vitézeim! ,Fel a fejjel fiacskáim és előre, 
„én itt maradok és mint utolsó hagyom el a hidat, mielőtt fel-
lobbantanánk.' Éljennel felelnek és összekapják magukat, iparkod-
„nak vidáman haladni. Hallom, amint egyik azt mondja: ,Csak 
„kilépni gyerekek, a főherceg megmutatta, hogy nincs csokoládéból 
„a magyar, hogy elázzék!'" 

„Két beteget hoznak oda hordágyon, mindkettő 10. ágyús-
„ezredbeli. Mind a kettő előttem halt meg. Ez csak kolera lehet, 
„csak ez ilyen rettenetesen heves lefolyású. Hadosztályegészségügyi 
„főnökömnek megparancsolom, hogy a legszigorúbb intézkedéseket 
„tegye meg, hogy a baj ne terjedjen. 0 azt mondja, hogy nem 
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„lehet ázsiai kolera, mert az csak direkt fertőzéssel terjed, ki van 
„zárva, hogy itt baj lehessen." 

„És ha az oroszok hozták? Csak nem üti fel a fejét a ré-
„meknek e réme?" 

„Szeptember 14-én 8 órakor este éri el az utóvéd a folyót. 
„Miután elment, áteresztem a polgárságot. Azután parancsot adok, 
„hogy robbantsák fel a hidat." 

„Északon, majd délen óriási dörrenés és megsemmisültek a 
„hidak, csak ez áll még! Az utolsó kocsi után egy reccsenő robaj 
„és a híd a vízbe zuhan. A túlsó parton néhány kis villanás. 
„Az orosz járőr lőtt mireánk." 

„Felülök az automobilra Yogttal és Riegel századossal és 
„Sambor félé elindulunk. Sambor innét 16 km. Mint egy lázas, 
„rossz álom, olyan volt ez az út, borzasztóbbat alig lehet elkép-
„zelni. Csapatok, szekérvonat, menekülők kocsin és gyalog szójjel-
„ választhatatlan tömegbe összekeveredve, ehhez jön a feneketlen 
„sár és a dühöngő éjszakai vihar, mely a zuhogó esőt vadul kor-
bácsolja. A legénység százával rogy össze és a sárban, vízben 
„elalszik. A hátuljövők verik fel őket, hogy tovább vánszorogjanak. 
„Számtalan kocsi áll vagy egymásba hajt, mert a kiéhezett, ki-
„meriilt kocsisok alszanak. Menekülő férfiak, asszonyok, gyerekek 
„testükhöz tapadt vékony ruhában vánszorognak tova, fejükön nincs 
„kalap; teheneket vezetnek, sírnak, jajveszékelnek, kiabálnak, ri-
kácsolnak." 

„Többször órahosszat is elakadunk, mert az út teljesen el-
„torlaszolódott. A szegény katonák kimerülten nekidűlnek automo-
bilomnak, elalszanak és a sárba rogynak. Mellettem Vogt horkol, 
„előtte Riegel ugyanazt teszi, a soffőrt meg a fogfájás gyötri. 
„Én nem tudok aludni, annyira meggyötört s ingerült vagyok. 
„Ami ennivalónk van az automobilon, szegény bakáimnak kiosztom. 
„Nagyot néz majd Yogt — aki oly éhes szokott lenni —, ha 
„üresen leli kosarunkat, én pedig egy jót fogok majd akkor nevetni. 
„Magam is ki vagyok merülve, alig ,bírok mozdulni és irgalmat-
f a n u l fázom." 

„Szeptember 15-én reggel 4 óra 30 perckor végleg elakadunk, 
„mert kiégett valami a gépen és az végleg felmondta a szolgálatot. 
„Felhőszakadásban s viharban gyalog folytatom útamat. Üvöltve 
„dühöng a vihar, csapkodja a zuhogó esőt." 



„ S am borba még sötétben érek be, nincs kvártély csináló. 
„Háztól házhoz vánszorgok. Vogt is, Riegel is lemaradt, egészen 
„egyedül vagyok. Végre egy utcasarkon összeütközöm Bánfival. 
„Hála Istennek. 0 egy nagy, teljesen elhagyott házba vezet, ahol 
„asztalterítővel készített nekem ágyat. Tüstént elalszom — reggel 
„6 óra — s ólmos nehéz álomba merülök." 

Szeptember 15-én a IV. hadtest Sambor vidékén pihenőt tar-
tott, hogy az összetorlódott vonatok térelőnyt nyerjenek a csapa-
tok előtt. 

Hadosztályom Sambor északkeleti részében pihent. 
Szeptember 16-án folytattuk a menetet. Közben a hadsereg-

főparancsnokság Op. Nr. 2055. intézkedését vettük, mely szerint 
a 2. hadsereg a San-folyó mögött Przemysltől délre eső területén 
akadályozza meg az ellenségnek előnyomulását. 

Ennélfogva a 2. hadsereg két hadtesttel (XII. és VII.) 
Przemysl—Chyrów között arccal keletnek akart védelmi állást 
foglalni, a IV. hadtestnek pedig a jobbszárnyon a sambor—liskoi 
műúttól délre a Kárpátok előhegyeiben a lupkówi, oroszruszkai és 
uzsoki hágókon át a Laborcza, a Cziróka és az Ung völgyébe vezető 
három főútat kellett volna fedeznie. 

A szélső jobbszárnyát a 43. Landwehr-hadosztály és a 102. 
magyar népfölkelődandár Turka vidékén volt hivatva biztosítani. 

A hadseregfőparancsnokságnak egy újabb Op. Nr. 2063. 
intézkedése az előbbi parancs végrehajtását megelőzte. A vissza-
vonuló cs. és kir. haderőt eszerint már nem szándékozott a lembergi 
csatatértől alig 80 km.-re fekvő San-folyó mögött megállítani, 
hanem körülbelül 220 km.-rel hátrább óhajtotta erőit visszavezetni. 

Az 1., 4. és 3. hadseregnek az alsó Dunajec (Tarnówig) és 
Biata-folyó szakaszában (Grybówig); a 2. hadseregnek pedig a 
duklai horpadás mögött Magyarországon, Alsóvízköz—Felsővíz-
köz—Sztropkó—Homonna környékén kellett gyülekezni. 

A hadseregfőparancsnokság újabb intézkedésének oka volt, 
hogy a németek nem valósíthatták meg azon szándékukat, hogy 
Franciaországban a döntést kierőszakolva, teljes erejükkel az 
osztrák-magyar haderő segítségére sietnek. 

Hadseregeik a nyugati hadszíntéren az elvesztett marnei csata 
után s lassanként kifejlődő állásharcban továbbra is le voltak kötve. 
Ennek dacára a tannenbergi és mazuri tavak mellett vívott csaták-
ban az 1. és 2. orosz hadsereg részben megveretvén, részben meg-
semmisíttetvén, a németek segítségünkre siettek. 

Szeptember 16-án közösen elhatároztatott, hogy az osztrák-
magyar haderő a keletporoszországi német hadsereg egy részével 
megerősítve a keleti hadszíntéren a támadó hadműveletet újra 
megkezdi. 



Egyelőre az osztrák-magyar hadseregeknek a német segítő-
hadsereggel való egyesülésig fegyveres mérkőzések elől ki kellett 
térniök, hogy addig a szenvedett emberi és anyagi veszteséget 
pótolják és a csapatoknak pihenést adjanak. 

A. hadseregfőparancsnokság ezért az osztrák-magyar hadsere-
geket egy hatalmas mozdulattal egészen Dunajec—Biafa-folyó sza-
kaszáig és a Kárpátok mögé visszavonta. 

Ekkor Przemysl várának jutott a legfontosabb szerep, mely 
az üldöző orosz sereget feltartóztatva lehetővé tette, hogy az oszt-
rák-magyar hadseregek a visszavonulást zavartalanul, bár így is 
rendkívül nehéz körülmények között, végrehajthatták. 

A visszavonulásról egy vázlatot csatolok: 
E vázlat1 a már végrehajtott visszavonulás után az elfoglalt 

helyzetet mutatja. (Szeptember 29.) 

„Hadosztályom visszavonulási útja Stary Samboron, Kros-
„cienkon, Ustrzyki Dolnien, Liskon át Baligródra vezetett. Állan-
d ó a n zuhogott az eső és mindig több koleragyanús megbetegedés 
„volt csapataim között. Baligródon szeptember 20-án voltunk." 

„Innét Nagypolányra menetelve, átléptük szép magyar Ha-
„zánk határát, hol csapataim lelkesen kiálták: ,Éljen szeretett ma-
„gyar Hazánk'. És emelt hangulatban meneteltünk, de j a j ! Utá-
„nunk egy halálsápadt, halálosan hideg rém nyújtja csontos kezé t ! . . . 
„A kolera! . . . Minden ezredben 10—15 megbetegedés és majdnem 
„ugyannyi halálozás . . . A bakterológiai vizsgálat pozitíve megálla-
p í to t ta az ázsiai kolerát." 

„Innét Szinnának megyünk tovább és a rettenetes kísértet, 
„mely ezer varangyos kigyófejét felütötte, nyomon követ bennünket. 
„Minden nap több a kolerás megbetegedés!" 

^Homonnára menetelve, a város előtt pihenőt rendelek el. 
„ Ott néhány öreg nyárfa áll az úttól jobbra egy gyepes mélyedés-
b e n . Hosszabban kell pihennünk, 'míg az úton lemaradt számos 
„kolerást összeszedik. Addig csapataim között körüljárok s a tisz-
t ekke l és legénységgel elbeszélgetek. Ezalatt a 45 perc alatt 51 
„emberem lesz rosszul, 9 alig 20 perc alatt a legrémesebb kínok 
„között meghal. Ott állok gyötrődő szívvel és félelemteli esengő 
„tekintetük fáj nekem és az, hogy nem tudok rajtuk segíteni. 
„Rémes sebességgel végez velük a szörnyű kór. Oh! Ezeket a 
„rettenetes nyárfákat sohasem fogom elfelejteni." 



„Tersztyánszky szigorúan megtiltja koleráról beszélni, hiszen 
„ő elrendelte, hogy ezek csak kimerültségben halnak meg százával. 
„En megmagyarázom neki, hogy a szigorú rendszabályok megtartása 
„végett — annál is inkább, minthogy tényleg kimondottan kolera — 
„nem szabad letagadnunk a súlyos valóságot. Erre ő goromba 
„lesz és rám ordít, hogy hallgassak, ez nem kolera! ,Das sitid nur 
„Erschöpfte!'" 

„Ennélfogva saját felelősségemre teszem meg a legszigorúbb 
„intézkedéseket e kimerültségi halálos járvány lokalizálására." 

A többi hadtestnél is pusztított a kolera, így pl. a VII. had-
testnél szeptember 24-én 700-an, szeptember 29-én a XII. had-
testnél 171-en, a 103. népfölkelődandárnál 400-an betegedtek 
meg kolerában; a kiskoloni, mezőlaborczi, homonnai, szinnai, kelcei, 
sitnyiki, eperjesi járványkórházakban kb. 1200 kolerásbeteg feküdt. 

Szeptember 23-án a hadseregfőparancsnokság két intézkedését 
kaptuk (Op. Nr. 2216. és 2293.), melyekben elrendelte, hogy a 
2. hadsereg Bártfa körül gyülekezzék. A IV. hadtest gyalogságát 
vasúttal Eperjesre és Bártfára fogják elszállítani, a lovasított fegy-
vernemek és a vonat pedig gyalogoljon Bártfára. 

A 2. hadseregnek szeptember 30-ig szándékolt csoportosítása: 
XII. hadtest Zboró, 
VII. „ Felső—Alsó-Vízköz. 
IV. hadtestből 31. hadosztály Girált, 32. hadosztály és 40. nép-

fölkelődandár Sztropkó, 38. hadosztály Mezőlaborcz, 102. népfölkelő-
dandár Takcsány. 

Az új rendeltetési helyre a IV. hadtest csapatai közül a 31., 
38. hadosztályt és 40. népfölkelődandárt vasúttal szállítják át. 
Az első szállítmány a 31. hadosztály szeptember 23-án Horaonnáról 
fog elindulni. 

E napon a hadseregfőparancsnokságtól egy harmadik (Op. 
Nr. 2442.) intézkedés is érkezik, melynek tartalma kivonatosan 
a következő volt: 

Az ellenség éloszlopaival az alsó Wistoka-folyót1 elérte, Prze-
mysl várát körülzárta. 

Erős ellenséges oszlop Drohobyczból Turkán át Uzsok felé, 
a Dniester és Pruth között erős oszlopok Stanislaura menetelnek. 

A Visztula északi partvidékén az orosz 9. hadsereg gyü-
lekezik. 

A német 9. hadsereg Krakkó teréből a Visztula északi 
partján Kielcere előnyomul s támad. 

1 Lembergtől kb. 200 km.-re nyugatra. 



Az osztrák-magyar 1. hadsereg és a német Landwehr-had-
test készen áll arra, hogy a Visztula északi partján a 9. német-
hadsereghez csatlakozzék. 

A 4. és 3. hadsereg Biala-folyó mögött harcra kész. 
A 2. hadsereg Sztropkó körül akként csoportosul, hogy 

északi, illetőleg északkeleti irányban előnyomulhasson, hogy az 
ellenség támadását a Kárpátok gerincvonulatán át megakadályoz-
hassa; arra is készen legyen, hogy szükség esetén a Kárpátoktól 
északra várandó harcba beavatkozzék és a támadó előnyomuláshoz 
csatlakozzék. 

A IV. hadtest helyzete ekkor a következő volt: 
Hadosztályom délután 1 órától kezdve Homonnán a vonatra 

szállott; a 40. népfölkelődandár Homonnán, a 102. népfölkelő-
dandár Szinnán volt, a 32. hadosztály Cisna—N.-Polány—Cziróka-
ófalu, a 38. hadosztály Nagykemencze—Czirókahosszúmező—Rév-
hely terébe érkezett. 

Másnap, szeptember 24-én, a hadseregfőparancsnokság had-
műveleti irodájának főnöke, Metzger ezredes telefonon beszélt a 
2. hadsereg vezérkari főnökével és értesítette arról, hogy az ellenség 
előnyomulását a San-folyón beszüntette, sőt tetemes erőt a San 
mögé visszavont. 

Az osztrák-magyar haderő október hó első napjaiban újból 
támadni fog, azért a 2. hadsereg jól teszi, ha a meneteket beszün-
teti, a csapatokat pihenteti és a szeptember 24-iki helyzetben 
megáll. 

A telefonbeszélgetés azt eredményezte, hogy hadosztályomat 
Raszlawiczáról vasúton visszaszállították Homonnára, ami 28-ikáig 
tartott. 

A vonaton hét emberem halt meg kolerában, akiket meg-
rémült bajtársaik egyszerűen kidobtak a kocsiból. 

„Szeptember 25-én visszaérkeztem Homonnára, hol a járvány 
„mind ijesztőbb mérveket öltött. Ott egy nagy épület van, talán 
„valami uradalmi vagy iskolaépület, ahová az egyik ajtón hosszú 
„sorban viszik be a hordágyakat az elfeketült, elaszott arcú, nyögő-
„szegény . kolerásokkal. Tersztyánszky pedig félvállról könnyedén 
„odaveti: ,Erschöpfte! Die in 14 Tagen wiederkommen!' Igen, 
„azok még ma kijönnek ott a másik ajtón, hol most is hosszú 
„sorban százával viszik a hordágyakat, a fehér mésszel befröcskölt, 
„s letakart halottakkal." 

„Odaszólok Tersztyánszkynak: ,Tessék csak megnézni azokat 
„ott, akiket kivisznek a hordágyak on a tömegsírokba! Azok örökre 
„kimerültek, mert gyávák voltunk bevallani, hogy kolerajárvány 
„pusztít itt! ' Tersztyánszky haragtól villogó szemekkel távozik és-



„visszaszól: ,Azt mondottam, hogy ezek kimerültek! Megértette 
„Fenséged?!"* 

„Hadosztályomat Őrmezőre és környékére küldik, hol a kö-
vetkező napokban a ,kimerültség', magyarán mondva az ázsiai 
„kolera szörnyen szedi áldozatait, csapataim virágát letépve, 
„Az asztalomnál felszolgáló küldöncök is étkezésünk kiszolgálása 
„alatt esnek össze és halnak meg néhány óra alatt." 

„Saját felelősségemre drákói szigorral törekszem megfékezni a 
„ragályt. Belevonom a polgári orvosokat is, kik lelkesen látnak 
„hozzá ezen legsúlyosabb kór leküzdéséhez. Ha intézkedéseim még 
„oly szívtelennek látszanak is, csak így hiszem megmenthetni sok 
„ezer jó bakám életét. A legsúlyosabb büntetéssel sújtok midenkit, 
„ki csak legkisebb egészségügyi hihágást követ el." 

Időközben az oroszok Uzsokot megtámadták és ottani gyenge 
határbiztosító csapatainkat (2 népfölkelő-, illetőleg hadtápzászlóalj) 
a hágóról Hajasdig visszavetették. 

Mire a 102. népfölkelődandárt Nagybereznára irányították, 
hogy meggátolja az oroszoknak betörését Magyarországba. 

A kassai katonai parancsnokság a 17. területi népfölkelő-
dandárt Róvhelyre indította, hogy zárja el a Kárpátok átjáróit. 

A hadseregfőparancsnokság az uzsoki események folytán a 
IV. hadtestparancsnokságot utasította, hogy Uzsokot foglalja vissza, 
erre a Nagyberezna—Révhely terében levő csapatokat is fel-
használva. 

A IV. hadtestparancsnokság erre Karg altábornagyot azonnal 
Révhelyre küldte, hogy az ott levő csapatokkal foglalja vissza 
Uzsok-hágót. Ott voltak: 

Uzsok volt védőrsége 2 zászlóalj, 
17. területi népfölkelődandár . . . . 5 „ 
38. hadosztály egyik (75.) dandára . . 6 „ 3 üteg, 

" 102. népfölkelődandár 6 „ 1 „ 
összesen: 19 zászlóalj és 4 üteg. 

A támadás szeptember 26-án délelőtt 11 órakor Csontos— 
Havasköz vonalából megindult és tért nyert. 

Este a 75. dandár és a 102. népfölkelődandár Patakófalu — 
342-es vasúti kanyarulat — Viharos vonalat elérte. 

A 17. területi népfölkelődandárt azonban az oroszok vissza-
vetették, mire az Sóslakra ment. 

A IV. hadtestparancsnokság szeptember 27-én a 38. had-
osztálynak többi csapatait (76. dandárt) is, a kassai katonai parancs-
nokság pedig még 3 zászlóaljat Nagybereznára Karg altábornagy-
hoz indított. 



Szeptember 28-án a 102. népfölkelődandár Fenyvesvölgyet és 
Studnica gerincét elfoglalta, mire az oroszok a hágóra vissza-
húzódtak és a gerincvonalat egy kozákhadosztállyal, egy gyalog-
dandárral és 32 ágyúval megszállották. Közben a vereckei, a bes-
kidi, a toronyai, sőt még a kőrösmezői átjárót is elfoglalták az 
oroszok, a gyenge népfölkelő- és hadtápalakulatokból álló határ-
biztosító csapatainkat visszaszorítva. 

Kőrösmezőt egy kaukázusi kozákhadosztály, a vereckei, a 
beskidi és toronyai átjárókat körülbelül 0 kozákezred szállotta meg 
gyalogsággal, tábori és hegyi tüzérséggel. 

Hofmann tábornok 3 zászlóaljjal, 2 lovasszázaddal és 1 
üteggel szeptember 29-én Szolyvára indult, hogy a vereckei és 
beskidi szoroson betört oroszokat feltartóztassa; gróf Attems altábor-
nagy pedig parancsot kapott, hogy 5 zászlóaljjal és 1 üteggel a 
toronyai szorost foglalja vissza. 

Báró Karg altábornagy szeptember 29-én a völgyben Hajasdig 
jutott, a magaslaton előnyomuló csapatok azonban lemaradtak, mert 
a hegyekben hóvihar volt. 

Az uzsoki hágó a meginduló hadmüveletekre elsőrangú je-
lentőséggel bírván, a 2. hadseregparancsnokság elrendelte, hogy 
október 1-én hadosztályom induljon Uzsok ellen. 

Tersztyánszky tábornokot bízták meg e vállalattal és utasí-
tották, hogy hadosztályommal és báró Karg altábornagy csoportjával 
legkésőbb október 4-ig foglalja vissza a hágót. 

Tetszésére bízták, hogy Uzsokról, Lutowiskán át Ustrzyki 
Dl.-nak, vagy Turkán át Stary Sambornak tartson, azt kikötötték, 
hogy legkésőbben a chyrówi vasútvonal táján a hadsereg harcába 
támadólag beavatkozzék. 



III. FEJEZET. 

AZ UZSOKHÁGÓ VISSZAFOGLALÁSA. 
ELŐTÖRÉSÜNK TURKÁRA. 

1914. IX/30—X/9. 

A lembergi csata után öt orosz hadsereg (9., 4., 5., 3. és 8.) 
a Visztula-folyó és az északkeleti Kárpátok között nyugati irány-
ban fokozatosan szűkülő térben a visszavonuló osztrák-magyar 
haderőt követve, mindjobban egymásra torlódott. Az orosz 7. had-
sereg nagy kiterjedésben az Erdős Kárpátok felé fordult, hogy 
a vereckei, beskidi, toronyai és a jablonicai szorosokon át Magyar-
országba nyomuljon.1 

A német legfelsőbb hadvezetőség ezért a 8. hadsereget 
{Schubert tábornok) Keletporoszországban visszahagyva, a 9. had-
sereget az osztrák-magyar haderő támogatására Felsősziléziába 
küldi, hogy onnan Oroszlengyelországban Kielcen át Iwangorodra 
előtörve, gyorsan és meglepően az ellenség oldalába jusson, hogy 
az összetorlódott orosz tömeg északi szárnyára megsemmisítő csapást 
mérhessen. 

A 9. német hadsereggel összhangban az osztrák-magyar had-
erő a Visztula és a Kárpátok között a San-folyóra nyomult elő. 
Az 1. hadsereg a Visztula két partján Sandomierzre, a 4. hadsereg 
az alsó San-folyó szakaszára, a 3. hadsereg a körülzárt Przemyslre, 
a 2. hadsereg a középső San- és a felső Dniester-folyók közötti térbe. 

Tersztyánszky lovassági tábornokot utasították, hogy a 2. had-
sereg szélső jobbszárnyán a 31., 38. hadosztállyal, a 102. és 40. nép-
fölkelődandárral, az 1., 5. és 8. lovashadosztállyal, az uzsoki 
hágóról verje ki az ellenséget, azután a 2. hadsereg támogatására 
nyomuljon Samborra elő. 

A hadseregfőparancsnokság gondoskodott az Erdős Kárpátok 
hágóinak és szorosainak visszafoglalásáról is. 

Hadosztályom (31.) a Tersztyánszky-hadseregcsoport kere-
tében emberfölötti küzdelmek és mérhetetlen nélkülözések közepette 
Pawlow orosz tábornok seregét az uzsoki, ostryi és turkai csatákban 
megverte és Stary Samborba visszaszorította.2 



Hadosztályomnak ezen hősi küzdelmét naplómból idézem. 
„Szeptember 29-én korán reggel elmenetelünk Őrmezőről. 

„En automobilon előresietek Szinnára, hova Le Beau dandára jön. 
„Ott a kastélynál egy tüzérszázados és Horváth főorvos jelentkeznek 
„nálam és kétségbeesetten kérik, hogy ne hozzak oda csapatokat, 
„mert a helység kolerával teljesen meg van fertőzve, az összes 
„kútak megmételyezve. A faluban nagy fejetlenség van, báró 
„Fischer főszolgabíró elmenekült." 

„Szinnától északra van egy fürészmalom; ott állítólag 
„borzasztó állapotok vannak." 

„Előbb magam akarok róla meggyőződni! Vezérkari főnö-
nkömet utasítom, hogy értesítse a csapatot meg a hadtestet, hogy 
„az én felelősségemre az éldandár Czirókabélára és Józsefhámorra 
„megy. A többi Czirókahosszúmezőn lesz. Jelentse a hadtestnek az 
„itteni förtelmes helyzetet, én addig itt tájékozódom." 

„Az iskolában vagy 50 haldokló fekszik a padlón és közöttük 
„több halott; nincs egy ápoló sem, csak nyöszörgés és halálhörgés 
„hallatszik és bűz tölti el a szobát. Megdermedve állok meg a küszö-
b ö n . Szegények sárosan, elázott ruháikban le sem vetkőztetve 
„hevernek a földön és kétségbeesetten küzködnek, erőlködnek és 
„irtózva néznek a mellettük fekvő, üvegesszemü, rémségesen eltor-
zu l t , szederjes kékarcú halottakra, kik úgyszólván hipnotizálják 
„őket: ,Te is ilyen leszel pár óra múlva!' — Görcsbehúzott kezeik 
„mintha a belőlük menekülő életet akarnák még visszafogni. — 
„A fürészmalomhoz sietek. — Szentséges Isten! Rémséges benyo-
„mást nyerek ott. 1500 kolerás fekszik a földön, közöttük temérdek 
„halott! — 40 egészségügyi katona és 6 orvos angyali önfel-
áldozással dolgozik és a teljes kimerültség már erőt kezd venni 
„rajtuk! — Hisz állandóan hozzák a betegeket. — Rémület és 
„kétségbeesés, jajgatás, hörgés és a halálos fortelem rohamos munká-
jáva l tele az egész nagy helyiség. Számos hulla hever elkékül ten, 
„feketén s az oszlás jelei mutatkoznak rajtuk, hisz nem lehet oly 
„gyorsan szállítani, mint ahogy végez velük a halál. Az ápolók 
„csak az élőkkel tudnak félig-meddig törődni, azoknak is csak kis. 
„részével. A lelketrázó agóniáknak irtóztató tábora ez! Össze-
szedem egész akaraterőmet és a betegeket vigasztalni próbálom, de 
„elcsuklik hangom, — hisz ezek közül egy sem gyógyulhat meg. 
„Ha nem a betegségben, akkor éhen hal meg; hisz az élőt sem 



„lehet már a halottak közül felismerni. — Buzdító szavakat intézek 
„a hős ápolókhoz." 

„Az úton, midőn visszatérek két hányó bakát látok görnyedt 
„háttal, halálfélelemmel tekintetükben, kékes arccal. Jaj fiacskáim 
„ti rátok is már kék ceruzával azt írta a csontkezű: ,Az enyém 
„vagy!'" 

„Megfagyott szívvel távozom e szörnyű helyről! Sürgős 
„segítséget rendelek oda. — Visszamenet találkozom Csiszár patikus-
s a l , ki a kolerásokhoz siet és segélyt visz nekik. 0 és felesége 
„hősök, bátran és híven kitartanak a halál legvadabb orgiája köze-
pe t t e . Királyunknak és Tiszának írok, kérve, hogy e nemes két 
„öreget jutalmazzák meg lélekemelő viselkedésükért." 

„Az éjjelt Czirókahosszúmezőn Sebastiániéknál, csinos kas-
té lyukban töltöttük, hogy másnap folytassuk útunkat Ugarra. 
„A Vihorlát szépséges tájának csendes varázsa megnyugtatja 
„háborgó lelkemet! Kiskolon és Ladomér tele lóvén kolerásokkal, 
„nem engedem, hogy csapataim ott maradjanak, Nagybereznán, 
„szabad táborban, sátrak alatt pihennek, míg én Ugaron egy 
„elhagyott kúriában szállok meg törzsemmel. Ott veszem a parancsot: 
„,Altalános offenzíva!'" 

„Midőn törzsem uraival a parancs kiadása után egy nagyobb 
„szobában a padlóra kiterített szalmára ledőltem és ők már hor-
„lioltak, fájdalmas nyögést véltem hallani. Fölkeltem és villany-
„ zseblámpámmal a szomszédos szobán átmenve, egy kisebb helyi-
ségbe lépve, látom, hogy 7 halott katona fekszik a földön, kifejezés-
t e l e n üveges szemük kísértetiesen bámul rám, szájuk nyitva, mintha 
„kiabálnának, — kiaszott arcuk feketés. — Megint a halálos rém, 
„a kolera műve! Egyik még él és kiaszott reszkető kezeivel legyeket 
„fogdos —t pedig nincs légy —, szemeiben a halál, mélyen hörög 
„és szorongatott aggastyán hangján mond valamit, — szörnyen 
„csikarja a görcs. — Lehajolok hozzája, — épen most halt meg. 
„Kiszáradt kezei élettelenül esnek le a nedves szalmára. Jobb 
„könyöke kissé rángatódzik, majd végleg elcsendesül. — Halkan 
„visszamegyek a szobába, hol uraim mély álomban fekszenek s 
„előbbi helyemre ledőlök. Nem bírok aludni, mindig a kolerás 
„halottak irtóztató torzképe beszáradt szemeikkel lebeg előttem." 

Hadosztályom október 1-én és 2-ánaCziróka völgyéből az Ung 
völgyébe menetelt. Október 1-én Ugar—Ladomér környékét, október 
2-án Sóslak—Révhely—Nagyberezna vidékét érte el. A 69. ezred 



két zászlóalját egy hegyi üteggel Pittner ezredes parancsnoksága 
alatt haloldalban Végaszón át Patakújfalura irányítottara. 

E helyzethői hadosztályom gyalogságát vasúton Hajasdra, — 
Ligetesre és Fenyvesvölgyre szállítják, mert Karg altábornagy 
csoportját (38. honvédhadosztályt és a 102. népfölkelődandárt.) az 
orosz Uzsoknál nagyon szorongatja és segítség nélkül nem bír 
előbbre jutni. 

„Én automobilon előresietek. Az út gyönyörű vidéken vezet 
„keresztül. Magas, erdős hegyek, meredek partokkal,magas fanövéssél. 
„Pirosbükkös és gyászkomor fenyves, üde zöld rétek csillognak 
„dús harmatgyémántokkal megrakva. Ragyogó őszi táj, — de bol-
dogan tudtalak nézni még egy évvel ezelőtt; és ma milyen komor 
„a visszhang, melyet aranyos lombjaid halk szava lelkemben kelt, 
„olyan siváran szomorú és üres susogásod, titokteljes meséid! Ma 
„csak halált és pusztulást takarsz remek színeiddel." 

„Mindenütt frissen hantolt, oltott mésszel belocsolt sírok, 
„rajtuk egyszerű fakereszt." 

„Merev, kihűlt hullák és haldoklók hevernek az út mellett. 
„Szegény arcuk borzasztóan eltorzulva és elsenyvedt testüket kínos 
„haláltusa csavarja. Könyörögve nyújtják megdermedő hideg kezei-
nket segélyért esdekelve, — tekintetük halálkínnal és félelemmel 
„telve s kétségbeesett segélykiáltásuk a halál jeges kezétől össze-
szorított torkukban reked. Szeretnék rajtuk segíteni! Hiába, nem 
„lehet! — így megy ez tovább a fölséges vidéken, a halottak 
„útján. Siránkozó, vékonyra aszott hangok könyörögnek segélyért 
„ ott, hol segítség már nincsen! — Csuklyámat a fejemre húzom, 
„hogy ne lássam e rémséget. Hiszen előre kell sietnem, hol a küz-
de lem folyik." 

„ A csendes Fenyvesvölgy ben énekelnek a csapatok, de közöttük 
„a roskadozó embereket két karjuknál fogva vezetik, — homlokukat 
„már megjelölte a rideg halál!" 

„Hideg eső esik, süríi ködfelhők szállnak hallgatagon fel a 
„völgyekből és resten belefekszenek az erdők bársonyos vánkosaiba." 

„Karg altábornagy délután 4 órakor értesít, hogy az oroszok 
„nagyon szorongatják, kéri, hogy segítsek. Hozzája sietek Uzsokra. 
„Heves ágyúzás robaja hangzik pártól partra és nagy puskaropogás. 
„Karg fél, hogy elrendelt támadása, melyet már meg is kezdett, 
„nem fog sikerülni, kéri, hogy vele támadjak! De hát mivel? 
„Csapataim csak ma este érkeznek Fenyvesvölgyre! Nem mehetek 



„vakon neki a hatalmas állásokban levő ellenségnek! Ezt egy 
„ügyes megkerüléssel ki kell emelni állásaiból; akkor sikerülni is 
„fog vállalatunk." 

Október 2-án Karg altábornagy Uzsok faluig visszaszorította 
ugyan az oroszt, de a hasonerejü ellenség Siarika magaslaton és 
Uzsok hágóján (889 ó ) szívós ellenállással újra megállította őt. 

A 38. hadosztály Opolonek A 1028. hegyen, a 102. népfölkelő-
dandár az uzsoki műút mindkét oldalán (859. -Q) beásta magát és 
jobbszárnyuk biztosítására egy zászlóaljat (23. 'honvédezred I.) Tihán 
át Beskid wk. A 1012-re irányítottak. 

Az oroszok ellentámadása október 2-án délután 4 órakor 
Siankiról Karg altábornagy északi szárnya ellen, a 38. hadosztály 
által az Opolonek-magaslaton, miután az északi szárny kissé hát-
rább szorult, csak nagynehezen állíttatott meg. 

Hadosztályom helyzete október 3-án hajnali 3 órakor: 
A 44. ezred Hajasdon, a 3. bosnyákezred Ligetesen, a 

32. ezred Fenyvesvölgyön a vasútat elhagyta. A 69. ezred Patak-
újfalura érkezett. Lovasságom és tüzérségem gyalog menetelt Rév-
helyről, Sóslakról és Csontosról Uzsokra. 

Tersztyánszky intézkedését 2-án (Op. Nr. 2/24.) éjjeli 11 
óra 50 perckor vettem: 

„Gruppe Fmlt. Erzh. Josef. Die Infanterie der 31. ITD. 
welche heute bei Fenyvesvölgy, Ligetes und Hajasd eingetroffen 
sind, rücken von Hajasd über die E. St. Csorbadomb und die 
Höhen nördl. derselben gegen Beniowa derart, daß sie am 4. 
Oktober gegen die Flanke des Gegners bei Sianki angreifen können." 

Karg altábornagy csoportja parancs szerint az elért helyzet-
ben beásta magát és állásában feltétlenül ki kell tartania, míg 
hadosztályom megkerülése érvényesül. 

„Én Hajasd vasúti állomására megyek, ahol Tersztyánszky 
„hadtestparancsnokot találom, aki igen jókedvű és szokatlanul 
„előzékeny. Azt mondja, hogy egész reménységét belém helyezi, 
„mert Kargnak rosszul megy a dolga." 

„,Kaiserliche Hoheit werden es mit gewohnter Energie durch-
setzen und die Russen umgehen!' mondja ő. ,Und es wird mit 
„Gotteshilfe auch gelingen!' felelek én." 

„Elhatároztam, hogy még aznap a Kinczyk-Bukowskira út 
„nélkül, egy oszlopban két oldalvéddel és erős elővéddel viszem 
„fel hadosztályomat. Az elővéd az északi, a főcsapat a déli lejtőn 
„és az ormon éjjelezik. Hajnalban a gács határon átlépve, leeresz-
kedünk Beniowa felé és bekanyarodva északról támadom meg 
„Siankin keresztül az orosz állásokat. Tüzérségem, minthogy a 



„leküzdhetetlen terepnehézségek miatt velem nem jöhet, az ország-
,,úton Karg után Uzsokra megy, akinek addig is rendelkezésére áll." 

Pittner ezredest utasítottam, hogy különítményével október 
3-án Wofosatera, október 4-én a Wo'osatka völgyében fölfelé men-
jen a 1107. -Q- határgerincet lépje át és Bukowiecnél állást foglalva, 
a Tarnawa irányában biztosítsa hadosztályom hátát. 

Október 3-án délben 12 órakor indultunk Hajasdról. 
„Meredek parton mászunk fel Csorbadomb állomás felé. Erős 

„löveg- és puskatüz hallatszik a magas erdős hegyek mögül keleti 
„irányból. Két hevesen tüzelő ágyúsüteg mellett megyünk el. 
„Jobbkézt egy mély völgy, mely fölött magasan, egyik meredek 
„partról a másikhoz, mint egy óriás pók müve, fonódik át a ke-
„cses vasúti híd." 

„A kis vasútállomáshoz érve, arról értesülök, hogy helyiségei 
„zsúfolva vannak kolerabetegekkel és halottakkal. Megtiltom, hogy 
„telefonállomásom itt telepedjék le. Az állomás fölött az alagút 
„mellett kissé pihentetem csapataim élét, míg a 32-esek felzárkóz-
n a k . A 44-esek — az I. zászlóaljat kivéve, mely a hadtest által 
„még előtte való napon Karg segítségére küldetett — hamar együtt 
„vannak és velük pihenünk." 

„Innét erdőben, igen meredek sziklás parton, kis gyalogúton 
„libasorban megyünk tovább fel. Gyönyörű öreg erdő, sűrű alnövéssel." 

„Még jókor délután kapok hírszerzőjárőrömtől jelentést, hogy 
„erősebb ellenséges csoport tüzérséggel Ustrzyki Gornienél van. 
„Ezek baloldalamat és további előnyomulásomnál hátamat fenye-
g e t i k . Most tehát a fődolog, hogy hátba támadjam az Uzsokon levő 
„oroszt, mielőtt ezen, rámnézve veszélyes csoport beavatkozhatna. 
„Sietnem kell, hogy előbb eldöntsem Uzsok sorsát. Minden attól 
„függ, hogy támadásom meglepetés legyen és gyorsan eredményt 
„érjen el; akkor az utsrzykii ellenség el fog késni és még mindig 
„jókor ellene fordulhatok. Minden eshetőségre holnap egy erősebb 
„utóvédet kell majd kikülönítenem." 

„Felséges ősbükkösben, rendkívül meredeken megyünk fölfelé, 
„ki-ki maga vezeti lovát, gyalog előtte haladva. Nagyon hosszú 
„mászás után még mindig messze fölöttünk van az orom, midőn 
„már a hold fényesen ragyogó sugaraival beezüstözi az ősbükk-
„fák koronáit." 

„Este 9 óra 30 perckor, nagyon kifáradva, egy havasi rétre 
.„érünk ki, mely már nincsen messze a vízválasztótól. Ott négy 



„nagy szénapetrence van és hívogat az itteni éjjelezésre. 32-eseim 
„hamarost eltakarítják az erdő szélén levő ősbükkfák alatt a havat, 
„és szénát hordanak oda, ez lesz éjjeli tanyánk." 

„Míg messze lemaradt törzsem utánunk jön, jó bakáimmal 
„és Bánfi huszárommal elkészítjük táborunkat. Fekhelynek jó lesz 
„a széna meg a gyönyörű mohapárnák; sátrunk a csillagos ég s az 
„ősbükkös. .Kissé hidegnek ígérkezik szállásunk, mert tüzet nem 
„lehet rakni az esetleges orosz járőrök vagy osztagok miatt; 
„hiszen az ellenség szárnyán már túl vagyunk. Körülöttem két 32-es 
-„zászlóalj táborozik." 

Holnapra a következő intézkedést adom ki: Dáni tábornok 
az elővéd 3 zászlóaljával (44. ezred) virradatkor indul és rejtőzve 
akként menetéi Boniowára, hogy az ellenség Uzsok hágójáról észre 
ne vegye, Beniowát elérve, a Sianki faluba vezető út mindkét 
oldalán az ellenséget oldalban és hátban megtámadja. 

Le Beau tábornok két zászlóaljjal (32. és 3. bosnyákezredtől) 
virradatkor Beniowán át Magyarország határgerince és a beniowa— 
siaríkii út küzötti hegyhátra menetel és onnan Dáni tábornok cso-
portjával összhangban a A 1028. Opolonek és A 888. Kiczera 
Siánk a hegycsúcs között kiemelkedő széles begyhátra támad, melyen 
az ellenség szárnyát sejtem. 

A hadosztálytartalék (32. ezred két zászlóalja) Le Beau tá-
bornok csoportját követi. Az 1251. A Kinczyk-Bukowski csúcson 
levő oldalvédzászlóaljat utasítottam, hogy Beniowára meneteljen, 
hol Bukowiec felől hadosztályom hátát biztosítsa. 

„Nemsokára elcsendesült minden és az őserdő halk susogása 
„mellett a rozsén elaludtam." 

„Zúgva morajlik, nyikorogva siránkozik az erdő és dühöngve 
.„tombol a vihar, a fák koronáit csavarva s ide-oda rángatva. 
„A holdnak sugarai kétségbeesetten ugrálnak egyik törzsről a 
„másikra, mintha menedéket, oltalmat keresnének. Hosszú, nehéz 
„felhősorok, mintha zarándokseregek volnának, sietnek az égen 
„tova és ha fölöttünk vannak és nagyon sötét lesz, akkor valami 
„hideg hull alá s mindjobban csípi arcomat. Fázom, mindannak 
„dacára, bogy a 32-esek mégis csak tüzet raktak mellém és folyton 
„tesznek rá galyakat. A lángok vadan lobogva, majd leborulnak, 
„majd magasra csapnak a vihartól veretve. ,Fiúk, az Isten áldjon 
„meg jóakaratotokért, de hagyjátok a tüzet kialudni, mert nem 
.„tudhatni nem lát-e a muszka valamely magaslatról ide!'" 

„Csak most látom, hogy vastag hóréteg fekszik rajtam." 
József főherceg: A világháború. I. 9 



„Október 4-én dühöngő téli viharban, sűrű havazásban gyüle-
„kezünk. Sok ember hiányzik! Kis hóbuckák alatt megtaláljuk 
„szegényeket, egyrészük már halott, néhány még él, de az élet 
„mécsese már alig pislog bennük. Itt, e csendes táborban is kö-
r ö t t ü n k járt az éjjel a kolera réme és megtizedelte szegény vité-
ze ime t !" 

„Midőn a hófuvásos parton menetelünk, még sqk kolerást 
„vonszolnak elő a hó alól. — Es hány maradt ott örökre? Kiknek 
„tetemeit esak a tavaszi szellő fogja kiolvasztani a jégből ? — Feketés-
„kék arcuk és félelemteli tekintetük első pillantásra elárulja, hogy 
„a kolera oltja ki derék életüket. Elrendelem, hogy Hajasd felé 
„vigyék a betegeket." 

„Innét meredekpartű sziklás kúpokon megyünk át, igen sűrű 
„erdőben, az elővéd által lerakott telefondrót mentén. A bükkfák 
„mind görcsösebbek, satnyábbak lesznek, látszik, hogy ez már nem 
„valódi hazájuk, ez már túlságosan zord nekik. Kiérünk a havasra, 
„a Kinczyk-Bukowskira és átlépjük Gácsország határát az A 1251.. 
„magaslaton. A vízválasztóról lefelé megyünk az üvöltve dühöngő 
„hóviharban." 

„A 32-esek jókedvűek, tréfálkoznak s meg vannak elégedve, 
„bár mindnyájan fogvacogva dideregnek. Meredek és módfölött 
„síkos parton, hol lovaink alig bírnak bennünket követni, sokszor 
„elvágódva megyünk le az erdő felé." 

„Egy kopár élen, a sivító viharban, félig megfagyva egy 44-es 
„őrszemet látok tipegni, híven figyel. Kis bajuszán jégkéreg, arca 
„kékes a hidegtől. Kezemet vállára teszem:" 

„,Gyere velem fiam, itt felejtettek téged! . ' " 
„,Parancsom van itt állni és figyelni, bocsánat, de nem 

„mehetek!' feleli határozottan." 
„,Fiam, most én mint hadosztályparancsnokod parancsolom 

„Velem jössz!' Mosoly vonul át fagytól kékes képén s félig der-
medten lépdel a mély hóban a lejtőn mögöttem." 

„Kissé oldalt a főörs, ki nem kapta meg a továbbmenetelésre 
„a parancsot. Elfelejtették! Majd kap érte az illető parancsnok. 
„Magammal viszem az egész 44-es századot, kiknek arcán a meg-
könnyebbülés mosolya tükröződik." 

„Az orkántól meg-megrázott bozóton sűrű jegecekbe rakódott 
„le a köd, melyet a szél száguldva kerget a kopár partokon, de 



„minden erőlködése dacára sem tudja keresztülszakítani a hegyekre 
„lapult vastag felhőzetet. A metsző viharban, mely a havat ar-
c u n k b a korbácsolja, egy igen hosszú, kétoldalt nagyon meredek, 
„módfölött síkos ormon, sokszor elvágódva ereszkedünk le az 
„erdő felé." 

„Az Isten velünk van és förgeteget, sűrű ködöt küldött, 
„hogy az orosz meg ne lássa a Kárpátok tetején átmászó had-
osztályomat. Itt két nyalka 44-es legény jön szembe velünk; 
„nálam jelentkeznek, hogy Mihanovic ezredes küldi őket vissza 
„éjjeli táborukba, hogy ottfelejtett revolverét és távcsövét keressék 
„meg. Megbotránkozva elrendelem, hogy ne menjenek tovább, 
„hiszen innét legalább 6 órai járás oda s e hóförgetegben és farkas-
„ordító hidegben elpusztulna a két vitéz legény. Inkább vesszen el 
„a revolver meg a távcső." 

„Délelőtt 11 óra után elég messze lent Sianki irányából 
„gyalogsági és gépfegyvertüzet hallok. Dáni csoportja lesz, mélyet 
„a bosnyákezreddel" megerősítettem. Ugy látszik, már Sianki felől 
„hátbafogja az oroszt. Se vele, se Le Beau-val nem tudok össze-
köt te tés t kapni, egyetlen biztos adatom, a nyom a hóban. Egyelőre 
„a velem levő zászlóaljat, mint hadosztálytartalékot magam vezetem 
„ki — sűrű ködben — az erdőből a szántóföldekre és fedve felállítom, 
„míg magam tájékozódom. Bukowiec és Beniowa közötti dűlőúton 
„állok Bukowiec közelében. Épen előttem gyorsan fejlődik fel egy 
„oszlop és arccal felém beássa magát. A ködben először nem tud-
j u k kivenni, hogy a mi katonáink-e vagy ellenség? Tőlünk leg-
fe l jebb 600 lépésre vannak. A 32-esek 2 századát rajvonalba 
„vesszük s én lóháton velük megyek." 

„Közelebbről megállapítjuk, hogy ez az énáltalam Wolosate 
„irányában még tegnap kirendelt bosnyákezredbeli utóvédem, mely 
„parancsomat elkésve kapta meg. Parancsnokának, Swoboda száza-
dosnak élőszóval meghagyom, hogy ott maradjon, míg a mögöttem 
„jövő 69. ezred — Pittner ezredes — ide nem ér. Ez menet-
vonalamtól balra, mint oldaloszlopom, nagy kerülőt tett és most 
„3 óra 30 perckor délután már közel lehet. Ugyanabból az irány-
b ó l fog jönni mint én. I t t Swobodát fel fogja váltani, mire ő 
„zászlóaljával Beniowara meneteljen." 

„Sűrű köd váltakozik világosabb léggel, vihar dúl, hó ós 
„eső vegyesen hull alá. A mélyen felázott talajban, mert idelent 



„nem fagy, nehezen és kínosan vonszolódunk nagyon fáradt legény-
ségünkkel tova. Lábbelijük már csupa rongy. Végre elérjük a 
„nyomorúságos kis Beniowat, hol a 32-eseket egyelőre riadószállá-
„sokba helyezem el." 

Hamarost megjön Dáninak és Le Beau-nak jelentése. 
Dáni csoportja harcban állt a Sianki északi kijáratánál és 

A 888. hegycsúcson, védelemre berendezkedett orosz ezreddel. 
A balszárny a vasúti vonalnál több ellenséges előtörést vert már 
vissza. Este 6 órakor Dáni csoportja a még el nem foglalt Sianki 
falu előtt áll. 

Le Beau a visszaszorított ellenség után nyomul a Sianki és 
Opolonek A 1028. magaslat között fekvő széles háton. 

„Hogy gyors döntést erőszakoljak ki, derék 32-eseimet a 
,Dáninak szívósan ellenálló ellenség szárnya ellen küldöm. És miután 
„arról értesülök, hogy Woiosate felől legfeljebb egy szotnya kozák 
„jön, elrendelem, hogy Swoboda százados maradjon helyén zászló-
aljával, ott hol beszéltem vele. A két 69-es zászlóalj pedig vonuljon 
„be egyenest Beniowara." 

„A 44-esek támadását egy közeli kilátópontról néztem. Lélek-
emelő vitézséggel rohamoztak Sianki temploma felé, elég súlyos 
„veszteségeket szenvedve. Siker koronázta vállalkozásukat. Megható 
„a sebesültek lelkes hangulata. Örömest véreznek, ha a Hazán ezzel 
„segítve van." 

A támadás megkönnyítésére Pittner ezredest utasítottam, hogy 
a G9-esek két zászlóaljával Beniowáról a vasút mentén a Kiczera 
Siaiíka 888. hegycsúcsra támadjon. 

Tersztyánszky késő délután elrendelte, hogy Karg altábornagy 
a 38. hadosztállyal a siankii templom irányában, Plank tábornok 
a 102. népfölkelődandárral az uzsoki műúton a 889. kocsmára 
indítsa meg támadását ós csatlakozzék a 31. hadosztályhoz. 

Rövid időre rá a 1Y. hadtest parancsnoka a 69. ezrednek 
Hajasdra vasúton beérkezett IV. zászlóalját a műúton Plank 
tábornokhoz Uzsokra küldötte és elrendelte, hogy e zászlóalj éjjeli 
támadással az uzsoki hágón a kocsmát foglalja el, hangsúlyozván, 
hogy elvárja tőle, miszerint ezzel végleg ura lesz a helyzetűek. 
(Op. Nr. 4/58.) 

Egyidejűleg Dáni tábornokot utasította, hogy Sianki déli 
szegélyén, a vasúti hídon és a Sianki vasúti állomáson túl ne nyo-
muljon előre, nehogy Karg altábornagy csapatait veszélyeztesse. 

A támadást a sötétség miatt nem lehetett döntésig folytatni. 
Tersztyánszky tekintettel a csapatok láradt voltára és a rendkívül 
rossz időjárásra, a támadás folytatásától elállott és délután 8 óra 



30 perckor elrendelte, hogy a 31. hadosztály holnap folytassa támadá-
sát. Karg altábornagy és Plank tábornok holnap csatlakozzanak 
a 31. hadosztály támadásához. 

Plank tábornok a 69. ezred IV. zászlóaljával Uzsok hágó-
l'ára az éjjeli rajtaütést azonban okvetlen hajtsa végre. 

Ez meg is történt, azonban az ellenséget már nem talál-
ták ott. 

A hadtestparancsnokság elrendelte, hogy Plank tábornok 
állapítsa meg, hogy az ellenség Ostry ^ 839. magaslaton állást 
foglalt-e? addig a 38. hadosztály és a 102. népfölkelődandár 
október 5-én Uzsok hágóján, hadosztályom pedig Sianki falunál 
gyülekezzék. 

„Egy nagyszakállas zsidó tiszta házában szállásolnak el, hová 
„félméter mély sárban elgázolok. Zuhog az eső és sóhajtva nyög 
„a jeges vihar." 

„Október 5-én jég és dér föd mindent és sűrű ködlepel 
„fekszik hallgatagon a völgyek fenekén s lassan feltolódva kúszik a 
„partokon tova." 

„Le Beau tábornok jelenti, hogy az ellenség előle teljesen 
„visszavonult; Dáni csapatai még harcolnak, úgy látszik a meg-
„vert ellenség által visszahagyott, aránylag igen erős utóvéddel." 

„Az oltás folytán a kolera tünetek száma tetemesen meg-
csappant, ma csak 37 megbetegedés volt a hadosztályomnál. 
„A sebesültek éhség és hideg miatt panaszkodnak. Őrmező óta még 
„nem száradtak meg és téli holmink nincsen." 

„Reggel Siankira lovagolok, hol még harcizajt hallok. Egy 
„üde szép völgyben találom a 44-eseket és bosnyákokat, kik bur-
gonyá t főznek. Zuhog az eső s közbe-közbe havazik is." 

„Borzasztó pusztítást vittek itt véghez a kozákok, mindent 
„összetörtek és bepiszkoltak, a szállásnak szánt csinos úrilakban 
„oly förtelmes büz van, hogy lehetetlen bemenni, inkább a zuhogó 
„esőben maradok egy pocsolyában fekve." 

„Dáni és Le Beau tábornokok jelentkeznek. Magam is látom 
„jelentésük igaz voltát, hogy a csapatok teljesen ki vannak merülve 
„s sürgős szükségük volna pihenésre." 

„Sok orosz foglyot ejtettünk." 
„Atkaroló támadásomnak eredménye az, hogy az orosz Turka 

„felé visszavonult és Kargnak az útja az uzsoki hágón át teljesen 
„szabaddá van téve. Tersztyánszky szószerint azt telefonálja nekem • 
„Ein glänzender Sieg, ein Schulbeispiel wie man siegen muß". 



Hadosztályom reggel az előnyomulást folytatta. 
Dáni tábornok csoportja Sianki falut megszállotta. 
Pittner ezredest a 69. ezred két zászlóaljával és egy hegyi 

üteggel Dáni tábornok csoportjától balra, a szélső szárny mögött 
lépcsőben, a vasúti vonaltól keletre azzal párhuzamosan húzódó 
hegyhátra küldöttem azon feladattal, hogy a viszonyokhoz képest 
Dáni előnyomulását támogassa, vagy Szczawinka A 953. hegycsúcsra 
nyomuljon elő. 

Le Beau tábornok csoportja az Opolonek A 1028. és Sianki 
falu között fekvő hegyhátat érte el. 

Közben Karg altábornagy csoportja az ellenség utóvédjét 
Szczawinka A 953. hegyről visszavetette és megállapította, hogy az 
oroszok Turka felé visszavonultak. 

Tersztyánszky az elért eredménnyel meg nem elégedve, 
elrendelte, hogy még a mai napon a 876. O — Ostry A 839. — 
Jasiowiec A 863. hatalmas magaslati vonulatot el kell érni. 

Hadosztályom délután Sokoliki—Tureczki között a 38. had-
osztály a műút mentén, a 102. népfölkelődandár Jaworówon át 
megkezdette az előremenetelt. 

A Hajasdon át előrevont 40. népfölkelődandár a műút mentén, 
mint hadtesttartalék a közepet követte. 

Előnyomulásunk közben kölcsönös ágyúzás mellett megállapí-
tottuk, hogy a visszavert ellenség Ostry A 839. hatalmas gerincén 
és Tureczki falunál újból állást foglalt. 

A beállott est további előnyomulásunknak gátat vetett. 
Pittner ezredes a műútat elérte és ott töltötte az éjjelt, had-

osztályom zöme Siankiban és Beniowán éjjelezett. 
A 3. bosnyákezred Sokolikire volt kikülönítve. 
Ejjelezésre törzsemmel visszatérek Beniowára. Győztes csapa-

taim, midőn mellettük ellovagolok, óriási ovációban részesítenek. 
Feladatunk október 6-ikára: 
Karg altábornagy csoportja (38. hadosztály és 102. népfölkelő-

dandár) Szczawinka A 953. hegycsúcson kitart, hadosztályom a vasút 
mentén a San völgyében északra tolódik el, azután Sokoliki völgy-
ből az ellenség északi szárnyát az Ostry A 839. hegytömbön át-
karolólag megtámadva vesse vissza. 

Azért, hogy az átkarolást könnyebbé és hathatósabbá, balszár-
nyamat pedig kevésbé érzékennyé tegyem, úgy rendelkeztem hol-
napra, hogy Le Beau tábornok 4 zászlóaljjal Sokoliki völgyében 
csoportosuljon, onnan a 746. -Q- nyergen át vezető kocsiút mentén 
támadjon A 839. Ostryra 

Dáni tábornok 7 zászlóaljjal a Sokoliki falutól északra fekvő 
876. <J> magaslatra menetel, hol Le Beau-csoport balszárnya mögött 
lépcsőzetesen csoportosul és az Ostry A 839. hegycsúcsra intézendő 
támadást a külső szárnyon követi. 

Mihanovié ezredes egy zászlóaljjal a 876. -Q- hegygerincen 



•es a Tarnawa wz. falu templománál, arccal északnak állva marad 
-és a hadosztályom hátát fogja biztosítani. 

Pittner ezredes csoportja a Sokoliki vasúti állomásnál gyüle-
kezik és mint hadosztálytartalék rendelkezésemre áll. 

A 24. honvédezredet — melyet rendelkezésemre bocsátottak — 
Byczok A 915-ön át Ostry A 839. ellen irányítottam, Le Beau 

• csoportjától jobbra. 

„7 órakor reggel festői erdős, helyenként mocsaras vidéken 
„át lovagolva Sokoliki vasúti állomáshoz érünk, Útközben a sárban 
„teljesen elakadva találom tüzérségemet s vonatszekereket, meg más 
„kocsikat. Fenyőfákat vág a legénység, hogy dorongútat rög-
tönözzenek." 

„Szairískie—tarnawskie magaslati vonulat, — a 876. -Q- -tói 
„a vasútig terjedő hegyháton az oroszok lövészárkokban várják 
„támadásunkat. Legerősebb fészkük Sokolikitől északkeletre Lusz-
„czany fölött fekvő két kis kúp, melyek bástyaszerűleg ki vannak 
„építve és gépfegyverekkel ellátva." 

„Tüzérségemnek csak csekély része van kéznél, a többi 
„a sárban elakadt. Pár, nálam levő lövegemmel az igen erős tám-
pon toka t tűz alá vétetem. A támadás megkezdődvén, heves harc 
„fejlődik ki." 

„Törzsemmel a kis állomás épületébe telepszünk le, míg 
„a velem levő 32-es század a raktárba húzódik, melyet kulcs híján 
„feltöretek. A lovakat orosz példa szerint, a már összepiszkolt és 
„félig lerombolt közeli házban helyezik el. A kasszák mind meg 
„vannak fúrva és feltörve, felborítva hevernek az irtóztató piszokban 
„Minden el van rontva, zúzva, a vadság orgiát ült itt. A szobák 
„oly rondák, mintha marha állott volna bennük." 

„A telefonközpont elhelyezése után két szuronyos bakámmal 
„600 lépésre az úton előremegyek, ott jó helyet találtam, ahonnét 
„a harcot, ha az erdőn kívül folyik, igen jól áttekinthetem. Délig 
„súlyos ingadozó harc folyik és támadásom csak nagy nehézségek 
„közepette tud némileg haladni." 

„1 órakor veszem Dáni jelentését: ,Balszárny az északról 
„előnyomuló erős ellenséges oszlop által nagyon veszélyeztetve!1 

„Tartalékomat küldöm oda." 
„Más jelentések is igazolják Dániét. Csapataim nagyon szoron-

g a t v a , a helyzet válságos. — Elrendelem, hogy a már elért magas-
„lati vonulatot okvetlen tartani kell." 



„Dáni tábornok balszárnyát Jablonka wz.-ból egy kozákezred 
„és egy orosz zászlóalj megtámadta, ebbe a küzdelembe a 876. ó -on 
„álló 44-ik ezred is beavatkozott." 

„Az ellenséges tüzérség sok veszteséget okoz nekünk. Hegyi-
ntüzérségem, melyet Dánihoz osztottam be, a jelentések szerint nem 
„tud hatni, mert nem visz oly messze. Hát akkor vigyék előbbre, 
„közelebb az ellenséghez, nem játéknak utaltam ki. Különben is 
„ez a szerencsétlen ágyú jobban illene körmenetekhez, mint ide." 

„Yégre tízlovas fogatokkal nagynehezen ki tudták húzni a 
„feneketlen sárból és iszapból visszamaradt tüzérségemet, mely 
„azonnal harcba lép és az oroszok legerősebb fészkeit lövi." 

„Dáni röviddel ezután jelenti, hogy az ellenséges ellentáma-
d á s t visszaverte ugyan, de nem tud tovább előnyomulni, ameddig 
„Le Beau dandára nem foglalta el azt a rettenetesen oldalozó 
„gépfegyveres várat Ó 668-on. 5 perccel később érkezik Le Beau 
„jelentése, hogy ő képtelen a támadást végrehajtani, ameddig Dáni 
„ezen géppuskavárat el nem foglalta. Le Beau személyesen iön 
„hozzám ugyanezt kérni." 

„Elrendelem, hogy a hegyi tüzérséget lőtávolba oda kell hozni, 
„az lője össze, azután úgy Dáni, mint Le Beau koncentrikusan fog-
l a l j a el ezt a támpontot. Már lassan besötétedik, midőn a várak 
„még távolról sincsenek bevéve." 

„A 24. honvédgyalogezred közben megérkezik, szintúgy a 69. is. 
„Mind a kettőt támadó csoportomtól jobbra irányítom, hogy a nagy 
„résbe, mely Karg és köztem van — mely körülbelül 3000 lépés — 
„beékelődve, támogassák az én támadásomat azzal, hogy az ellen-
séges állást, melyet ma már nem tudok bevenni, holnap balszár-
„nyánál fogva kiemeljék sarkából. Még napnyugtakor is láttam a 
„két orosz támpont géppuskáit működni. Már az egész orosz állás 
„a mienk s túl is mentünk rajta, csak a két fészek tartja még 
„magát makacsul és kaszálja szegény vitéz bosnyákjaimat." 

„Hála hős 44-eseimnek, az oroszok erős átkaroló támadását 
„fényesen visszavertük." 

„Az ellenségnek Jablonka wz. faluból jött ellentámadása, 
„valamint Tureczki falu szívós védelmezése a 31. hadosztály át-
ka ro ló támadását egy időre megakasztotta." 

Ezért a IV. hadtestparancsnokság Karg altábornagynak meg-
parancsolta, hogy azonnal támadjon Ostry A 839. hegyre, ren-



delkezésré bocsátva két népfölkelőzászlóaljat (40. népfölkelődan-
dár, 24. népfölkelőezred), melyeket előzőleg a 31. és 38. had-
osztály között keletkezett ür részbeni kitöltésére Byczok A 915. és 
Szezawinka A 953. hegyek közötti térbe előrevontak. 

A hadtesttartalék (40. néptolketődandár) a 38. hadosztály 
mögé Szezawinka A 953-ra menetelt. 

Karg altábornagy támadása délután 2 őrakor megindult. 
A 38. hadosztály arcban nyomult elő Ostryra, a 102. nép-

fölkelődandár attól jobbra Jaworówról Jasiowiec A 863. irányában 
menetelt, hogy onnan Ostryt átkarolhassa. 

Mivel a csapatok fáradtak voltak és szakadt az eső, havazott 
s északról vihar fujt, azonfelül az est is beállott, a hadtestparancs-
nokság elrendelte, hogy a támadást a csapatok holnap, október 7-én 
folytassák. 

A kiadott parancs dacára Karg altábornagy csoportjának 
egyes részei (22. honvédezred és 21. népfölkelőezred) még az este 
Ostryra felkapaszkodtak és a hegyormot megszállották. 

Hadosztályom az elért vonalban ütközeti előőrsök mögött 
éjjelezett. 

„Október 7-ike, valódi karácsonyi nap! Zúgva orgonázik a 
„vihar és üvöltve kergeti a sűrűn hulló hópelyheket a rohanó 
„ködben. Édes Istenem, milyen karácsony? Vér, kín és gyilkolás!" 

„Békésen világítanak a fehér hegyek, ha egy eltévedt hold-
s u g á r őket érintve meghal. Csend van, csak a szél zúg és süvít s 
„a fenyves susogva zenél. Nyugtalanul járok fel-alá a vasúti 
„sínek között, órám 5 óra 30 percet mutat, még messze van a 
„nappal, sűrű sötét a viharos reggel, hóförgeteges komor a táj, 
„képét csak sejteni lehet." 

„Támadásom folytatását — vett felsőbb parancs szerint — 
„elrendelem." 

„8 órakor heves tűzharc és 10 perccel ennek kezdete után 
„Dáni jelentése, hogy nem bír előbbrejutni a két géppuskás fészek 
„miatt, melyek támadóvonalait hosszantozzák. Tüzérségemnek 
„újból meghagyom, hogy semmisítse meg ezeket a boszorkány-
„ várakat." 

„Le Beau jelenti, hogy az ellenségnek minden állását elfog-
l a l t a és a két támpont is az ő kezében van. Ekkor a köd fölemel-
„kedik és saját szemeimmel látom, hogy a két 'vár,-ba úgy elölről, 
„mint hátulról benyomultak vitézeim. Megrémülve a nálam tartóz-
k o d ó Schirza ezredes tüzérparancsnokra parancsolok, hogy tele-
honon és lovasküldönc útján rendelje el a tűz beszüntetését é:; 



„újabb célokra való tüzelést. Épen jókor jött a parancs, "mert már 
„az első össztüzet vezényelték." 

„Dáni súlyos helyzetére való tekintettel tartalékomat, egy 
„44-es zászlóaljat, az ellenség jobbszárnyának átkarolására rendelem. 
„9 órakor jelentik, hogy ezen támadásom teljes sikerrel járt és az 
„ellenség vissza van verve. Csapataim azonban annyira ki vannak 
„merülve, hogy nem bírnak továbbmenni. Lábbelijük teljesen 
„széjjelszakadt, sokan már mezítláb vannak." 

„Le Beau csoportja a 24-es honvédekkel Tureczki falu előtt 
„áll, Dáni csoportja a hegyről a vasút felé Spisany-patak völgyébe 
„leereszkedik." 

„Déli 12 órakor Dáni Béla ezredes vezérkari főnököt fel-
h ívom telefonon és a hadtestparancsnoknak jelentetem, hogy: 
„,Az ezred- és dandárparancsnokok jelentése szerint a rendkívül 
„kedvezőtlen időben, a legnehezebb körülmények között végrehajtott 
„óriási teljesítmények; éhség, hideg, teljesen tönkrement lábbeli 
„stb. annyira kimerítették csapataim erejét, hogy hadosztályom tel-
jesen harcképtelen lesz a legrövidebb idő alatt, ha nem pihentetjük 
„egy kicsit'." 

„Arra, hogy úgy a tisztek, mint a legénység erejük fogytán 
„vannak, a hadtestet ismét figyelmeztettem." 

„Vezérkari főnököm útján a hadtest vezérkari főnökét, Dáni 
„ezredest felhívattam, hogy a hadosztály fizikai állapota felől 
„szerezzen személyesen meggyőződést. — Azonban a vezérkar 
„főnöke azon jellemző válasszal téri ki, hogy egy főherceg jelen-
tésének igaz voltát egy hadtest közege nem bírálhatja fölül. Válasz-
n a k , ez is válasz!" 

„A hadtest vezérkari főnöke nemsokára Vogt őrnagyot hívja 
„a telefonhoz és megkérdi, hogy mi szükségesebb és sürgősebb; 
„kenyér vagy lábbeli ? Még mielőtt közbeszólhatok — azt kellett 
„volna felelni, hogy mind a kettő — Vogt azt feleli, hogy a lábbeli! 
„Felültették! — Dáni összeszidja és azt mondja, hogy látszik milyen 
„éhség az, amit jelentenek, ha a lábbeli sürgősebb. Most tőlem is 
„kikap Vogt, gondolhatta volna, hogy fogas kérdést tesznek fel onnét." 

Délután 2 órakor a 38. hadosztály Ostryra ért, miután az 
ellenség onnan visszavonult. 

Tersztyánszky meg akarván gátolni azt, hogy az ellenség 
Turka előtt megálljon, elrendelte, hogy az előnyomulást folytatni 
kell addig, míg a hadosztályok Wilchowaty—boryríski A 799., 



Jetenowaty A 745. hegyeket elérik, az előbbit Kargnak, az utóbbit 
nekem kell elfoglalni. 

„A parancs úgy szólt, hogy az ellenség üldözését — ,ohne 
„Rücksicht auf den Zustand des Menschenmaterials' — a legnagyobb 
„eréllyel kell folytatni. — Szeretném, ha Tersztyánszky szintén 
„négy nap óta, bőrig ázva hóban lett volna kénytelen feküdni és 
„éhezett volna s mezítláb lenne." 

„Tehát a borzasztó hóviharban, egy falat kenyér nélkül foly-
t a t j u k a támadást. Törzsem és én sem ettünk és nincsen egy 
„falatnyi ennivalónk sem. De ez rendjén van, ha a csapat éhezik, 
„éhezzen a parancsnok is. Sok vitézem összeesik és most valóban 
„a kimerültségtől hal meg." 

Délután 2 órakor Karg a műút két oldalán, én a vasút 
mentén megindítjuk az előnyomulást. 

Úgy intézkedtem, hogy Dáni a 32. ezreddel és a bosnyákok 
két zászlóaljával, két oszlopban egyenest a Jetenowaty A 745-re 
másszék fel. 

Tőle jobbra Pittner a 69-esekkel a vasút mentén a völgyben 
meneteljen. 

Le Beau a 44-esekkel és egy bosnyákzászlóaljjal Dánit, 
mint tartalék, balra hátul lépcsőben kövesse. 

A 24-es honvédeket Tureczki falun át Ostryra a 38. honvéd-
hadosztályhoz vonultattam be. 

„134 orosz foglyot hoz két 44-es baka." 
„Vogt próbára teszi őket. Egy zsidótolmács útján azt mondjuk 

„nekik: ,ETogy ne féljenek, .semmi bajuk sem lesz nálunk, jól 
„fognak velük bánni és a háború után hazamennek. Különben, 
„ha tetszik, most 10 embernek megengedtetik, hogy visszamenjen 
„saját csapatához, igazolványt is kapnak'. — Egymásra néznek és 
„mosolyognak, végre egy zsidó előlép és németül mondja; ,Wenn 
„Ihr jedem 1000 Rubel gibt, so gehen wir doch nicht zurück, 
„denn wir kämpfen ungerne gegen Euch!'" 

„A foglyok vallomása szerint az uzsoki harcokban a 48. 
„orosz hadosztály és a 2. kombinált kozákhadosztály vett részt." 

Az ostryi állásokat a kozákhadosztály és a 189. és 190. 
orosz ezred négy üteggel védelmezte, a 48. orosz hadosztály két 
ezrede (191., 192.) Turkán tartalék volt. 

„Megint több a kolerás, majdnem mind rövid idő alatt meghal." 
„Este a jelentéseket várva, a sínek között fel-alá járkáltam. 

„A hold egy pillanatra áttöri a vastag nehéz felhőzetet és a Kár-



„pátok csendes álmukban, ezüstös hótakarójuk alatt békésen szen-
deregve — akárcsak régmúlt boldog idők kedves, édes varázsában —• 
„kimondhatatlanul sápadtan és fájdalmasan mosolygnak rám, mintha 
„fonnyadd boldog emlékekről álmodoznának . . . Feljajdulva süvít a 
„szélvész és fájdalmasan korbácsolja arcomba a havat, sötéten 
„vonulnak a sűrű fellegek a kedves, rámnézve oly nagyon sokat-
„mondó álomkép elé, azt a zord éjjel rémes lidércével elfödve." 

„7 óra 15 perckor veszem a jelentést, hogy vitéz csapataim 
„nagy kimerültségük dacára, a kitűzött célt elérték és egy erősen 
„megszállott hatalmas bástyaszerű ellenséges állásnak jobbszárnyá-

val egy magasságban, részben hátában állanak." 
Hadosztályom éle harc nélkül a Jelenowaty A 754. magas-

latot elérte. A parancsom szerint az előcsapatok a hegyen, a zöin 
Jablonka w/.-n éjjelez. 

Hadosztályom helyzete október 8-ikára virradó éjjelen: 
Dáni fenn a 745. A - e n szabad ég alatt éjjelezik. 
Le Beau a 44-esekkel és bosnyákokkal Jabtonka wz. faluban. 
Pittner a G9-esekkel Jabtonka nz.-n, tüzérségem Tureczkin 

laktáborozik. 
Karg a 38. hadosztály elő csapataival Boryniát elérte, bár a 

102. népfölkelődandár zöme még csak Butelkán volt. 
Törzsemmel az éjjelt Sokoliki vasúti állomásán töltöttem. 
„8-án hajnalban sima jégen söpré a dühöngő hóvihar a lep-

„lekben hulló havat." 
„Szegény szeretett csapataim! Szégyenlem magamat, hogy — 

„bár ablaktalan, bútorzatlan szobában, melyben orgiát ülve kerin-
„gőt lejt a süvítő jeges szél — fedél alatt, néhány maroknyi szé-
náva l a fejem alatt, pár órát pihentem." 

„Bizony igen kevéssé megnyugtató hírek jöttek." 
„Dáni tábornok csoportja egy erős oszloppal egyidejűleg és 

„párhuzamosan kapaszkodott fel a Jetenowaty A 745. magaslatra 
„és szó sincs róla, hogy az ellenség oldalában vagy hátában volna. 
„Ellenkezőleg, egy tartalék kivételével, mely balra lépcsőzetesen 
„van, hatalmas orosz állásokkal állunk szemben. Ezeknek elfoglalása 
„kemény tusába fog kerülni." 

„Ekkor kapom a hadtest parancsát, hogy holnap, október 
„8-án Turkára törjek elő, erre a 40. népfölkelődandárt is rendel-
kezésemre bocsátják. A népfölkelők reggel 6 órakor fognak indulni, 
„ Jablonka nz. vasúti állomásnál várják parancsomat." 

„Karg reggel 8 órakor a műút mentén Turkára támad." 



„ Az ellenség tüzérsége egész támadásomat hosszantozza; az 
„én tüzérségem részben elakadt, részben pedig nem kap elegendő 
„lőszert, bár folyton sürgetem azt." 

„Ott, ahol átkarolásomnak érvényesülnie kellene, egy be-
„vehetet'en állás van szemben és a Szejka A 730. magaslatról tel-
jesen belátható s így az ellenségnek bőséges ideje vau ellen-
„rendszabályok végrehajtására. Ezt az állást csak egy távoli 
„megkerüléssel lehetne sarkaiból kiemelni. Ezzel szemben azt ki-
„ merült csapataimmal, tüzérség nélkül megrohamozni, őrültség 
„A hiábavaló tömérdek emberáldozatért nem vállalom a felelősséget." 

Október 8-ikára kiadott intézkedésem kivonata: 
Az ellenség Wilchowaty—boryríski A 799. C> 773. hegye-

ket megszállva tartja. 
Boryniát tegnap a 38. hadosztály elfoglalta. 

• Támadás Turk ára, 
Dáni a 32-esekkel és a bosnyákok két zászlóaljával hajnal-

ban 6 órakor indulva a Jelenowaty A 745. hegyről Turkára húzódó 
hegyhát mentén támad. 

Le Beau a 44-esekkel és egy bosnyákzászlóaljjal a Jablon-
káról a Turka wz.-i templomhoz vezető kocsiút mentén balra hátul 
„lépcsőben követi Dánit. 

Pittner a 69-esekkel mint tartalék követi Danit. 
Reggel Sokoliki állomásáról a -Ó- 868. magaslatra lovagolok, 

„fent a gerincen iszonyatos hóviharban megállok; úgy belém-
„kapaszkodik a szél, hogy majdnem földre teper. Néha felkapja 
„a fölöttünk s rajtunk átrohanó felhőket." 

„Háromórai ott-tartózkodás után, majd kővé fagyva — mint-
h o g y a sűrű hóförgeteg miatt nem lehet semmit sem látni — 
„sűrű ködben és hóviharban gyalog lemegyek Jabtonka Nünára." 

„Az előnyomulás alatt megállapíttatott, hogy az oroszok 
„Wilchowaty—boryriski A 799. magaslatról visszamentek, de Turka 
„ előtt a Szymonka A 814. hegyet, Turkától közvetlen nyugatra 
„fekvő hátat és Szejka 730. A csúcsot megszállották. Értesítés 
„jött, hogy a 38. hadosztály Wilchowaty—boryiíski A 799-en a 
„műút mentén és Mielnicznen át támadásba ment Szymonka A 
„814-re, melyhez a 102. népfölkelődandár csatlakozott, hogy 
„Wolosany felől az oroszok balszárnyát átkarolja." 

„1 óra 25 perckor délután értesülök arról, hogy Dáni tábor-
„nok karján könnyen megsebesült és Heisegg ezredes, a 32. ezred 
„parancsnoka, vette át csoportját és 700 lépésre van a Dolha 



„<̂ > 758-on levő első ellenséges állástól, de emögött legalább 3 
„hatalmas állása van még az orosznak, mind erősen megszállva és 
„a terep meredeksége miatt mind a négy egymásmögötti vonal 
„egyszerre tüzelhet." 

„ Rohamról egyelőre szó sem lehet ; ezt csak megkerüléssel 
„lehet elfoglalni." 

„Helyes! Ez okos és céltudatos jelentés." 

Elrendelem, hogy a 40. népfölkelődandár Dánitól jobbra a 
vasút mentén Tarkára támadjon, míg Le Beau a Szejka A 730-on 
az oroszok északi szárnyát Przyslupon át azt megkerülve, átkaroló-
lag támadja meg. Törekedjen északnyugatról bekanyarodva Szejka-
magaslatot birtokba venni s onnan a Dolhat megkerülve, azt 
északról megtámadni. 

„A 69-esek kitűnő parancsnoka, Pittner ezredes jelenti, 
„hogy az ezred képtelen tovább menetelni, már csak 780 embere 
„van. A bosnyákezred jelenti, hogy a legénység tömegesen 
„összerogy és a kimerültségtől meghalnak. Egy zászlóaljból már 
„csak 80 embere maradt meg. 44 teljesen kimerülve fekszik 
„és legjobb esetben, talán 4 óra múlva lehet majd arra gondolni, 
„hogy folytassák az előnyomulást." 

Délutáni helyzetem: 
Heisegg csoportja az ellenség állását Turka előtt körülbelül 

700 lépésre megközelítette. 
Le Beau csoportja Szejka A 730. elé érkezett, jelentése 

szerint ezt, ha erősbítést nem kap, nem tudja elfoglalni. 

„A telefonhoz hívnak! Tersztyánszky beszél és hízelgő, igen 
„meleg szavakkal mondja, hogy Le Beau és én vagyunk az ő 
„legjobb tábornokai. Kéri, hogy egész, igen nagy befolyásomat és 
„lelki hatalmamat, mellyel tisztjeimet és legénységemet kezemben 
„tartom, érvényesítsem, mert okvetlenül muszáj azon magasztos és 
„becsteljes feladatunkat megoldani, mely mára ki van tűzve. Ismétli, 
„hogy okvetlen, minden körülmények között muszáj végrehajtani 
„a parancsot. Hangsúlyozta, hogy a 31. hadosztálynál semmi sem 
„lehetetlen, miért is Le Beau tábornoknak még ma Szejka A 730. 
„magaslatot el kell foglalnia." 

„Megígértem neki, hogy teljes befolyásomat, mint eddig, 
„most is érvényesíteni fogom, de ne vegyen semmit biztosra, mert 
„ami lehetetlen, az lehetetlen." 



„Meleg, szeretetteljes szavakkal fordulok vitézeimhez és le-
í rhatat lan förtelmes időben, térdig érő vízben meg sárban, gyalog 
„kimegyek egy tisztemmel, hogy vitézeimnél legyek e nehéz órában." 

„Az egész vonalon rettenetes géppuska-, gyalogsági és tüzér-
s é g i tűz tombol s az én nagyszerű csapataim a lehetetlent lehe-
t ő v é teszik és utolsó erejüket is odaadják, mert azt kértem tő-
j ü k , amit megparancsolni már nem lehet. Elszorult szívvel látom 
„őket leírhatatlanul nyomorult állapotukban rohamra menni és 
„temérdek hősömet felbukva életét adni Hazánkért." 

„Borzasztó ez nekem, utolsó szeretett vitézeimet a rettentő 
„állásnak nekihajszolni! — Ki nem fejezhető lelkiállapotban vagyok." 

„A támadást, minthogy látom, hogy megint hiábavaló, óriási 
„veszteségekre fog vezetni, egyelőre megállítom azon paranccsal, 
„hogy addig várjanak, míg balszárnyam átkaroló nyomása az ellen-
„séget meg nem ingatja, ami csak későn, éjjel fog bekövetkezni; 
„tehát a szuronyrohamot a reggeli pitymalat után kell végre-
haj tani . Látom, mint folyik a küzdelem és mint szorul vissza az 
„orosz a Szymonka A 814. irányában." 

Este a helyzet itt következő volt: 
A 38. hadosztály balszárnya a műutat átlépve, Szymonka-

hegy felé bekanyarodott, a hadosztály zöme Szymonka A 814-en 
foglalt orosz védelmi állást 400 lépésre megközelítette, tovább előre 
jutni nem tudott. 

A 102. népfölkelődandár — melynek feladata volt a Szy-
monka A 814-en az orosz balszárnyat Wolosany felől átkarolni —• 
csak lassan tudott előre jutni, mert a népfölkelők nagyon ki voltak 
merülve és az est beálltakor még csak Mielnicznet érték el. 

Az éj beálltával a csapatok beásták magukat. 
A hadtest intézkedik, hogy a hadosztályok az ellenséges 

állásokat október 9-én foglalják el és vegyék birtokukba Turkától 
észak- és északnyugatra fekvő uralgó magaslatokat. 

Az esti órákban a 38. hadosztály a Szymonka A 814. magas-
latot elfoglalta. 

A 40. népfölkelődandár az elért helyzetben szándékozik éjjelezni 
és holnap virradatkor fogja az ellenség állását megrohamozni. 

„Jablonka Niznára visszatérek. Az irgalmatlanul bepiszkolt 
„állomást kissé kitakarítják, míg én az oroszok vad ropogó tüzét 
„késő éjszakáig hallgatom. Lassan elhal s én teljesen kimerülve, 
„csuron vizesen, éhgyomorral egy kevés szénára, melyet Bánfi 
„huszárom zsebkésével kaszált, ledőlök. 0 betakar és tüzet rak, 
„de én mindezt nem veszem észre." 



„Holnap, október 9-én szándékom, kellő tüzérségi előkészítés 
„után, az ellenség állásait elfoglalni." 

A tüzérségnek parancsot adtam, liogy Turkát egész éjjel 
lassú ágyútűz alatt tartsa. 

OUúber 9. 
Reggel 8 óra 45 perckor elrendeltem a döntő támadást Tur-

kára. Ezt a 62. dandár és a 40. népfölkelődandár a Turkától köz-
vetlen nyugatra levő orosz állás ellen hajtja végre. 

Röviddel utána, miután a népfölkelődandár a vasútvonal 
mentén Turkára előretört, jön Op. Nr. 6/9. számú jelentése, hogy az 
oroszok állásaikat kiürítették és Turkán át visszavonultak. 

Le Beau tábornok csoportja délelőtt 7 óra 30 perckor 
indította meg támadását Szejkára. 

A néptölkelődandárnak újabb, Op. Nr. 7/9. számú, jelentése 
szerint délelőtt 9 órakor Turkát elfoglalta, több száz foglyot ejtett, 
a vasút és országút hidjai fel vannak robbantva. Előnyomulását 
folytatja a Turkától északra fekvő magaslatra. 

Időközben Szejkát is kiürítette az ellenség. 
„Délelőtt tovább dühöng a hóvihar, egészen szokatlan mér-

g e k e t ölt, lepedőkben hordja a szélvész a havat, kavarog és 
„üvölt a fékevesztett hóförgeteg." 

* „A hadtestet kérem, hogy adjon teljesen kimerült szegény 
„derék csapataimnak pihenőt. Több mint 1000 betegem, 1500 
„sebesültem és sok halottam van. Veszteségem több mint 10.000 
„ember. A kolera is — habár az oltás óta nagyon csökkent — 
„még mindig szedi áldozatait." 

Kiadom az intézkedéseket Turkába való bevonulásra. 
Turkán, a vasútvonal mentén a 40. népfölkelődandár, a 62. dan-

dár (Heisegg) és tüzérségem, attól balra a templomig, Turka wz. 
faluban a 61. dandár laktáborba száll, a biztosítócsapatok Szumiacz 
644. kápolna magaslati vonal lejtőjére tolandók előre, a felderí-
tés Wolczera és Rozluczra. 

A hóviharban minden telefonvezeték elszakadt, ezért Le Beau 
parancsomat kellő időben nem kaphatta meg és így saját elhatá-
rozásából Wolcze faluban szállt laktáborba. 

Az oroszok a műúton sietve visszavonultak Stary Samborra. 
Gyalogságból, lovasságból, tüzérségből és mindenféle vonatból álló 
oszlopuk déli 1 órakor Jasienica-zamkowát elhagyta. A kombinált 
kozákhadosztály Turzera vett irányt. 

Tersztyánszky lovasságát Uzsok hágóján át előrevonta. Egy 
lovashadosztály Tarnawan át Wolczera, a 8. lovashadosztály pedig 
Butelkára ment. Az 5. lovashadosztály még Fenyvesvölgyön volt. 



Az éjjelezésre kiadott intézkedésemmel alábbi szavakkal 
üdvözöltem vitéz hadosztályomat: 

„Ich danke vom ganzen Herzen den heldenmüthigen Führern 
„und Truppen für die übermenschlichen Leistungen, welchen allein 
„zu verdanken ist, daß der Feind geschlagen zurückflutet. Der 
„Allmächtige lohne es ihnen Allen auf die ich so lange lebe, mit 
„Stolz und Begeisterung zurückdenken werde. Ihr alle habt 
„gezeigt, was es heißt Held zu sein." 

Derék csapataim október 10-én végre egynapi pihenéshez 
jutottak. 

„Délután a vasúti sínek között Turkára lovagolok a vad hó-
„förgetegben. Lovaink alig bírnak megküzdeni a szélvésszel." 

„Közvetlenül Turka előtt Karg tábornokkal találkozom, aki 
„a ,nagyszerűen végrehajtott és fényesen sikerült' megkerülésem-
„hez a legmelegebben gratulál. A Kárpátokon való átkelésem és 
„észrevétlen húzásom az orosz hátába a legszebb hadiiskola-példa 
„lesz szerinte, melyet bizton minden katonai iskolában meg fognak 
„beszélni." 

„Egybehangzó jelentések szerint egy kombinált orosz had-
t e s t e t vertünk meg, mely Uzsokot védte és kozákhadosztályát 
„mindig a szorongatott helyekre tolta." 

„Sok csapat, szekér és lovak nagy zűrzavarában belovagolunk 
„az oroszok által úgyszólván teljesen tönkretett, elhamvasztott 
„Turkára. Ott kiadom a szükséges intézkedéseket és meggyőződöm, 
„hogy minden rendben van s akkor a nagy vasúti állomás épületébe 
„vonulok, az elsőemeleti szélső sarokszobácskába, melyet a förtelmes 
„piszoktól lapáttal szabadítanak meg. Minthogy a fáradtságtól alig 
„bírok állani, picinke kis szobámban — melynek levegőjéhez képest 
„a legpiszkosabb disznóólban is jószagú a levegő — a padlón 
„hótól csuronvizesen, csépeletlen zabon fekszem le és felséges 
„álomba merülök. Hej, milyen pompás fekhely ez, az uzsoki hó-
„ ágyamhoz képest. Csak az a rettenetes döglötthal-szag volna 
„kissé enyhébb." 

„8 óra reggel van, midőn a házban erős lövöldözés kelet-
kez ik ." 

„Világos van a koromsötét éj dacára, vörös a fény és szobám-
„ban az árnyak táncolnak. Füstöt kapkod el az ablakom előtt 
„a szél és hallom az óriási lángok lobogását, az égő gerendák 
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„ropogását; a lövöldözés mind erősebb lesz. A földszinten, alattam 
„van a folyosón. — Revolveremet előkapom, ravaszát felhúzom. 
„Bánfi revolverével mellettem terem, az ablakot feltaszítom — lent 
„vad zűrzavar, kiabálás, futkosás, mind hevesebb lövöldözés és vörös 
„fényben imbolyog minden. A szobám alatt óriási lángok nyal-
dossák a falat, balról csapnak oda. Megvadult lovak horkolva nyar-
galnak, katonák kiabálva szaladnak; mindez a lobogó hatalmas 
„lángok táncoló, rémteli fényétől kísértetiesen megvilágítva. — 
„Égünk!" 

„Bánfit kiszalasztom, míg fontosabb pár holmimat — közöt-
t ü k naplómat — összepakkolom: ,Fuss, nézd meg mi történik!' — 
„Ekkor össztüzek ós sortüzek ropognak, reszket tőlük a fal. — 
„,Bánfi gyere vissza, hiszen nem jutsz keresztül!' — Bánfi eltűnt." 

„A lövöldözés nagyon heves, a gyorstűz közé a sortüzek 
„durrannak. Csak vizes ruháimat — hisz az elmúlt viszontagságos 
„napokban minden elázott — kapkodom a kályháról magamra. 
„Ebben a pillanatban erőszakkal betaszítják az ajtót és egy 32-es 
„hadnagy lihegve áll előttem. ,A ház ég! Televan orosz lőszerrel, 
„mely mindjárt egészen a légbe fog repülni; az Istenért tessék 
„hamar kijönni, hiszen csak ez a vékony fal fedi Fenségedet. 
„A robbanás a házat romba fogja dönteni!'" 

„,És a lövöldözés?'" 
„,Az az elszórt orosz lőszer, amint a tűzben elsül.'" 
„,Bánfi hangját hallom lent: ,Fenséges úr! — Fenséges úr! '" 
„,Mi az? jövök már!'" 
„,Tessék csak lefeküdni, nincs már veszély, a mi tetőnk előbb 

„égett le, mos ta szomszéd ég! Én itt fogok maradni és vigyázok 
„ha líjból át találna csapni a tűz, jókor fogok szólni.'" 

„Fáradt lévén, az óriási durrogás közepette újra ledőlök 
„zabkévéimre, csak pár pillanatig látom még a vörös fényt s 
„a körülöttem bókolgató árnyakat! — Hamarost újra elalszom. 
„Ki tudott volna békében, égő házban nyugodt lélekkel elaludni? — 
„És ma, oly természetesnek, magától értetődőnek tetszik nekem, 
„mintha nem is lehetne másképen." 

„Reggel igen erőshangú orrot kapok a IV. hadtestparancs-
„nokságtól azért, mert azt jelentettem, hogy csapataim ki vannak 
„merülve és pihenésre van szükségük. Azt írja a végén Tersz-
tyánszky : ,Ich wünsche keine weiteren Jeremiaden zu hören!' 



„Vogt dühöng ezen goromba parancs miatt. Én elfojtom keser-
v e m e t , hiszen megígértem Frigyesnek, hogy nagy ügyünk érdeké-
dben ameddig bírom, tűrni fogom Tersztyánszky durvaságait; de 
„azt sohasem fogom tűrni, hogy csapataimat továbbra is tönkre-
tegye, ott, hol eredményt másképen sokkal biztosabban érhetünk 
„el. Jelentésem a valóságnak enyhe képe volt." 

„A bosnyákoknál már csak 20, a 44-eseknél 80 ember van 
„századonként. A hadosztály egészségügyi főnöke jelenti, hogy 
„harcképtelen a hadosztály és legalább 3 napi pihenő kell." 

„10-én este felé Turkára érkezik Tersztyánszky hadtest-
parancsnok s én hozzája megyek jelentkezni. Az utcán teljesen 
„leégett házak között, félméteres sárban gázolok oda. A nagy-
„szálloda még ép és elég jókarban van." 

„Ott találom Tersztyánszkyt, ökölbe szorított kezekkel s villogó 
„szemekkel, lármázva, kiabálva, hogy csak úgy zeng tőle a ház." 

„Meine Herrn das ist eine namenlose Schweinerei!" 
„Midőn kérdem, hogy mi történt, azt mondják susogva az 

„urak, hogy nincs megelégedve szobájával, melyet ,Wanzenzimmernek' 
„nevez." 

„Bemegyek a kicsi, de tiszta és jól bebútorozott szobába és-
„jelentkezem nála. Idegesen fogad, de udvariasan. Nyugodtan azonban 
„nem lehet vele a helyzetet megbeszélni, mert azonnal lármázik, 
dmihelyt csapataim állapotáról kezdek beszélni." 



IV. FEJEZET. 
* 

SÚLYOS KÜZDELEM STARY SAMBOR BIRTOKÁÉRT. 
VISSZAVONULÁS TURKÁRA. MEGINT KOLERA.1 
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A 2. hadsereg parancsnoka, Böhm-Ermolli értesítette Tersz-
tyánszky t, hogy szélső jobb oszlopa október 10-én Starasólt törek-
szik elérni, ezért nagyon kívánatos, hogy a IV. hadtest Turkáról 
egyrészt Stary Samborra, másrészt Drohobyczra törjön elő. 

Ennek megfelelően Tersztyánszky az 1. lovashadosztályt 
Stary Samborra, a 8. lovashadosztályt Turzén át Drohobyczra irá-
nyította. 

Az 1. lovashadosztályt október 11-én az ellenség utóvéde 
Terszównál feltartóztatta. Ezért báró Peteani tábornok rendelkezé-
sére bocsátották a támogatására utána küldött 40. népfölkelődandárt. 

Az 1. lovashadosztály Terszównál a műúton és attól nyu-
gatra, a 40, népfölkelődandár a műúttól keletre Suszycza-rykowa-
nál harcra fejlődött, de az oroszoknak Zawadkanál kifejtett szívós 
ellenállása miatt nem bírt előbbre jutni. Tersztyánszky, hogy ezt 
gyorsan megtörje, a 38. honvédhadosztályt a műúton Luzek grn.-re 
előrevonva, Zwór és Wola-koblaiíska irányában akarta harcba vetni. 

Ezalatt hadosztályom Turkán október 11-ig pihent. 
Egy áruló paraszt, aki az oroszokat vezette, ablakom előtt a 

lámpavason holtan lóg, halálra ítélték és felakasztották és a szellő 
lassan ide-oda forgatja szegényt. Fagyos kocsonyaszemeivel a nagy 
ürességbe néz. Csúnya látvány. 

Tersztyánszky 12-én két orosz kémet felakasztatott, mind a 
kettő a főutcán lámpavason lóg, még szemeiket sem kötötték be. 

Helyzet október 12-én: Az 1. lovashadosztály a 40. nép-
fölkelődandárral együtt az ellenséget Treszówig szorította. Ettől 
északra a XII. hadtest Starasól környékén igen erős ellenséggel áll 
harcban. Hadosztályomat mint hadtesttartalékot e napon Luzek 
grn.-ra előrevonták. 

3 órakor délután két oszlopban menetel el hadosztályom 
Turkáról. A nyugati oszlop Felix tábornok dandára Wolczen— 
Dniestrzyk—holowieckin át Mtynyre menetel, hol 13-án a keleti 



oszloppal egyesülni fog. A keleti oszlop Le Beau dandára, mely a 
műúton Jasienica-zamkowa, Lopuszanka-chomina falukon át szintén 
Mtynyre tart. En a keleti oszlop elővédjével lovagolok. 

„Útközben megint látom a Dolha kolosszális bástyáját, melyet 
„az orosz az én átkarolásom miatt, komoly ellenállás nélkül ki-
„ ürített. Ezt a mostani gyenge tüzérségemmel és hitvány eszközeim-
„mel elölről — ahogy a hadtest akarta — lehetetlen lett volna 
„bevenni és átkarolás nélkül hetekig feltartóztathatott volna 
„bennünket." 

„ Szerpentineken felmegyünk a Turka-hágóra, jobbkézt a 
„Stryj kanyarog dombok körül; északkeletnek a Fetryków kerek 
„magaslata egyes fákkal és lassan észak felé ereszkedő felszántott 
„halmok, melyeknek déli lejtője Jawora felé hanyatlik le a völgybe. 
„Balkézt, azaz északnyugatnak a Wieniec erdős vonulata. Magán a 
„hágón egy kis, igen szegényes őrház." 

„Az úton tömérdek lótetem hever, melyeket az oroszok hagy-
j a k vissza. Néhány igen gyengén előkészített orosz állás nyoma 
„is látszik. Az út fel van ázva, szemező eső hull és sűrű ködfalak 
„állanak a magaslatokon, a tájnak egész jellegét eltorzítva. A hó 
„elolvadt és rettenetes sár van. Az út eléggé ki van járva és 
„hamarost járhatatlanná fog válni, ha nem jön szárazabb idő." 

„A menet igen lassú és sok a bajunk a 38. hadosztály 
„vonatával, mely az úton megrekedt. így csak késő éjjel érek be 
„csapataim élével Jasienica-zamkowára, hol az összerombolt vasúti 
„állomás épületében a padlón fekve írom sietve naplómat. Vacsorám 
„egy darab száraz kenyér." 

„A hírek szerint az ellenség Sambortól délre a Dniester és 
„Bystrzyca-patak között fekvő blazówi gerinc vonulaton (A 400) 
„védelemre berendezkedik." 

Karg altábornagy javaslatot tett, hogy a 38. hadosztályt 
Turze-Pudbuzon át Uroz felé küldjék, mert fellépése az ellenség 
oldalában hathatósabbnak ígérkezik, mint Luzek grn.-nál arcban. 

Közben a 8. lovashadosztályt Zdziannánál a kombinált kozák-
hadosztály makacs ellenállásával szintén megállította. 

Tersztyánszky délután 3 órakor Karg javaslatát elfogadva, 
utasította, hogy hadosztályával és a 102. népfölkelődandárral a 
8. lovashadosztályt Smolnára kövesse. 

Miután Tersztyánszky a 38. honvédhadosztályt, a 102. dan-
dárt és a 8. lovashadosztályt Turzen át Drohobycz irányában kiját-
szotta és a 2. hadseregparancsnokság újból nyomatékosan figyelmez-



tette, hogy északi irányban Stary Samborra való előretörése nagy 
eredménnyel járna (Op. Nr. 12/55.), október 13-án azon döntő 
elhatározásra jutott a IY. hadtest parancsnoka, hogy tartalék-
viszonyban levő hadosztályomat Peteani tábornok csoportjának 
jobbszárnyán Stary Sambor ellen harcba veti. 

„Október 13-án, midőn hajnalban a törött ajtón kilépek, egy 
„sovány gebét látok búsulni taligája előtt. A kis kocsiban egy 
„kaftános zsidó ül és vár. Midőn engem meglát, leugrik és nagy 
„alázattal köszöngetve dicséri az eget, hogy elűztük az oroszt. 
„Továbbá azt mondja, hogy kocsisok vallomása szerint, akik az 
„orosz tiszteket Samborba vitték, az oroszok onnét, ahol alig maradt 
„csapatuk, Drohobyczba meneteltek." 

„Csapataim egész éjjel meneteltek s én velük Luiek-Gornira 
„lovagoltam. Alig hogy odaértünk s kissé pihentetni akartam igen 
„fáradt embereimet, jön a parancs: ,Tüstént erélyesen támadni! 
„Előnyomulás Baczynara Stary Sambor mellett'." 

„Nem volt mit okoskodni, bár kipihent állapotban sokkal 
„valószínűbb lett volna az eredmény, mint így kimerült, bőrig 
„ázott csapataimmal." 

„Elrendelem: ,Le Beau tábornok három 69-es zászlóaljjal 
„ A 600. Zalarski, két 32-es zászlóaljjal A 622. Lisyj magaslaton 
„mint álló oldal véd Wola-btazowska és Wola-koblaríska felé biz-
tos í t ja jobboldalamat. A nevezett magaslatokat minden körülmé-
„nyek között köteles tartani. Felix tábornok 7 zászlóaljjal Kundieska 
„ A 668-on át Baczynara nyomul elő. Két 44-es zászlóaljtartalé-
„kom egyelőre velem Luzeken marad'." 

„Zuhog az eső és sűrű köd borít mindent. Én törzsemmel a 
„falu északi végén maradok egy rettenetesen összepiszkolt és meg-
rongál t kis panye udvarban. Nyomorult büdös egy szállás, mely-
ében nincsen egy bútordarab sem. Az oroszok lovai voltak be-
aállítva a szobákban." 

„Délután parancsot kapok, hogy Peteani tábornok csoportja, 
„mely elkeseredett súlyos küzdelemben van Spastól jobbra-balra, az 
„én parancsnokságom alá rendeltetik." 

„Miután tüzérségem előhozatala Le Beau-nál és Felixnél a 
„terep- és talajviszonyoknál fogva — technikai nehézségek miatt — 
„kizártnak látszik, a 10. ágyúsezredet, a könnyű és nehéz tarack-
„ osztályt Peteani tábornok támogatására rendelem." 



A 10. tábori ágyúsezred Terszów mögött, a könnyű tarack-
osztály Spasnál, a nehéz tarackosztály Busowiskonál vonult fel és 
tűz alá vette a Stary Sambornál és Posadanál megállapított ellen-
séges ütegeket. 

Hadosztályom Luzek grn.-t október 13-án csak délután ér-
hette el, így csakis október 14-én léphetett harcba a nevezett 
hegyeken; addig csak tüzérségemmel támogathattam Peteanit. 

„Terszównál mindig hevesebb lesz a küzdelem, igen erős 
„löveg- és gyalogsági tüzet hallani. Végre 6 órakor délután Peteani 
„vezérkari főnöke gróf Takács-Tolvay őrnagy jelenti, hogy cso-
por t juka t az ellenség visszaszorította és a tüzérség veszélyben van. 
„A 44./I. zászlóaljat kiküldőm Busowiskora." 

„Ezután azt jelentik, hogy a balszárny visszaverve rendetlen-
ségben hátrál! Irtóztató veszteségeket szenvedett. A 40. népfölkelő-
ndandár a szószoros értelmében teljesen megsemmisült. . . Kétel-
kedem ezen jelentésekben és azt hiszem, hogy legalább is nagyon 
„túlzottak." 

Tersztyánszky intézkedése folytán a IV. hadtest két nagy 
csoportra szakadt. 

Az egyik én voltam hadosztályommal, az 1. lovashadosztály-
lyal és a 40. népfölkelődandárral; feladatom volt Stary Sambort 
elfoglalni. 

A másik csoport Karg altábornagy (38. honvédhadosztály, 
a 102. népfolkelődandár és a 8. lovashadosztály és később még 
az 5. honvédlovas-hadosztály). Feladata: megkerülő mozdulatával 
és Stary Samborra gyakorlandó nyomásával az én csoportom arc-
támadását megkönnyíteni. 

E megkerülő mozdulat azonban hamarost megakadt. 
A 8. lovashadosztályt annak dacára, hogy a 38. hadosztály 

egyik dandára Smolnán át támogatta, az ellenség Zalokiecnél fel-
tartóztatta. 

A Karg-csoport jobboldalának biztosítására az 5. honvédlovas-
hadosztálynak a Stryj völgyében Kropiwniken át Boryslawra kellett 
volna előnyomulni, a Stryj gázlói a tartós esőzések folytán jár-
hatatlanok lévén, nem a folyó völgyében nyomult elő, hanem a 
38. hadosztályt Turzen át Bystrzycara követte. 

Csoportomtól balra Fox altábornagy a 35. hadosztállyal" 
Strzelbicenél csoportosult, hogy Stary Sambort nyugatról támadja meg 

„Október 14-én nehéz napunk volt. Az összes jelentések 
„ egybehangzottak abban, hogy az ellenség nagyon erős és az el-
rendel t előnyomulás nem lehetséges, mert valóságos várbástyák-
„ban van és azokból kirohanásszerűleg folyton támad. Legerőseb-



„bek támadásai a Stary Samborra vezető műút két oldalán. Az itt 
„küzdő 1. lovashadosztály támogatására két 44-es zászlóaljat adok 
„Peteani tábornoknak, ki azokat a műúton harcba veti." 

„Egy 40. népfblkelődandárbeli népfölkelőhadnagy jelent-
keze t t nálam és kérte, hogy széjjelszaladt embereit (galíciaiak) 
„összegyűjthesse és újra előrevihesse és ne küldjem őket őrizet 
„alatt megint előre, mert olyan szégyenletes ez rájuk osztrákokra 
„nézve, ha magyar bakák hajtják újra oda őket. Azt felelem, hogy 
„aki gyáván elszaladt, az tűrje a szégyent, hogy nálánál megbíz-
ha tóbb kísérje újra ki. Őbenne azonban megbízom, hogy embereit 
„egyenest újra a csatába viszi és így kérését teljesítem!" 

A 40. népfölkelődandár egy hegyiüteggel A 668. Kundieska 
magaslat nyugati és déli lejtőin, Felix tábornok csoportja a 40. nép-
fölkelődandár mögött a 652. Q- magaslaton van és a hadtest által 
elrendelt támadást innen fogja a Stary Sambor félé húzódó hegy-
háton megindítani. 

Le Beau csoportjából 3 zászlóalj Lisyjre, 1 és V« zászlóalj 
Zalarskira felkapaszkodik. Luzek grn.-nál egy fél zászlóalj had-
osztálytartalék. 

Terszówtól délre a műút szerpentinjén a 44. és a bosnyák-
ezred 1 — 1 zászlóalja heves harcban áll a Terszówról déli irányban 
előretört ellenséggel. 

„Délelőtt értesültem arról, hogy két ellenséges század az 
„Osiekowiec A 668. magaslatra kapaszkodik fel és az ott levő 
„tüzérségemet aggasztóan fenyegeti. Utolsó tartalékomat, két 44-es 
„századot oda küldöm!" 

„11 óra 45 perckor rendkívül heves löveg-, gyalogsági és 
„gépfegyvertüzet hallok Terszówtól délre." 

„Ekkor felemelkedik a sűrű köd, melyet a nap helyenként 
„széjjelszakít. Erdős, szántóföldektől övezett dombhátak jelennek 
„meg s egészen csinos vidék bontakozik ki a felhőkből. Mosolygó 
„napsugár bújik elő s mindent megaranyozva szelíden megcsókolja 
„a földet! — Mikor fog a kiengesztelődés napja felvirradni s 
„mindent bearanyozva az emberiséget megcsókolni?..." 

„12 óra 50 perckor értesítés, hogy az ellenség a balszárnyon 
„megkezdte visszavonulását... En azonban az egész vonalon hallom 
„a löveg- és gyalogsági tüzet fokozódni és ölbe tett kézzel kell 
„várnom, mert utolsó emberemig odaadtam mindent és mégsem 
„szabad kimennem, mert parancsra kell várnom!" 



Az ellenség támadása megakadt Terszównál és az 1. lovas-
hadosztály a műút mentén tartja magát. 

Felix-csoport támadása még nem érezhető. 
A 2. hadsereg parancsnoka értesítette a IY. hadtestet, hogy 

a XII. hadtest déli szárnya Stary Sambornál makacs harcban áll, 
ennek támogatására vessen minden rendelkezésre álló erőt harcba. 

A 38. gyalog- és a 8. lovashadosztály Zalokiecen át lassan 
előre tolódva Opakát és a Podbuától délre fekvő magaslatot, a kozák-
hadosztályt visszaszorítva, elfoglalta. 

A 102. népfölkelődandár utána van irányítva Smolnára. 
Délután 3 órakor a A 622. — A 600. magaslatokat a 32-esek 

és 69-esek megszállották. 
Felix csoportja pedig a 668. A magaslaton a taligaút menten 

támad. 
Wola-koblanskából két ellenséges század kapaszkodik fel 

Felix csoportjának jobboldalában, ezt biztosítandó, a 32-esek aLisyj-
hegyről két századot küldtek Felix feé. 

Tüzérségem Posadanál egy ellenséges üteget elhallgattatott. 
Az 1. lovashadosztálynál Terszównál állóharc. Hadosztályom 

zöme a hegyekben nehéz küzdelemben v a n . . . Esteledik. . . 
A hadtest október 1-5-ikre a feladatok folytatását rendeli el. 
Az 5. lovashadosztály, mely ma Turzen éjjelezik, holnap 

Bystrzycán át Wolanka—Boryslawra nyomul elő. 
Tőlem balra, a XII. hadtest déli szárnyán Fox altábornagy 

a 35. hadosztállyal Czeresniskától északra a nagy erdő keleti szélén 
csoportosul, holnap négy ezredével Stary Sambor felé fog támadni. 

A XII. és VII. hadtest Fox altábornagytól északra állóharcot 
vív a megerődített vonalban álló ellenséggel. 

A 2. hadsereg parancsnoka ismét felhívja Tersztyánszky 
figyelmét arra, hogy Staiy Sambornál a harc igen heves és makacs 
és hogy ennek támogatására minden erejét ebbe az irányba vesse latba. 

„Balszárnyamról este igen riasztó jelentés jön, de erélyes 
„közbelépésemre remélem, hogy a válságot el lehet hárítani." 

„Délután 6 óra után a két 44-es század elérte az Osiekowiec-
„ magaslatot és nem talált ellenséget ütegeim előtt. Rémhír volt 
„az egész!" 

„Megfigyelték, hogy hosszú csapatszállító-vonat jött Sambor 
„felől Stary Samborba. Ugyanekkor Felix tábornok súlyos harcot 
„vív és egyelőre további előnyomulásra nem is lehet gondolni, mert 
„az ellenség Kundieska A 668. magaslaton, melyet el kell tőle 
„vennem, több állásban, egymásfölött áll és nekünk sima glacis-szerü, 
„minden fedezéknélküli parton kell a támadást végrehajtanunk.. . 
„Előbb meg kell találnom a megkerülés módját és lehetővé kell 



„azt tennem; vagy ha ez nem volna lehetséges, a támadást 
„tüzérséggel kellene alaposan előkészíteni, amihez azonban most 
„nincs elég lőszerem . . . Hiszen alig szállítanak valamit!" 

„Az egész arcvonalon állóharc fejlődik ki ; egyik fél sem bír 
„előbbre jutni. Felix tábornok ismételten jelenti, hogy az adott 
„körülmények között képtelen a támadást sikeresen végrehajtani . . . 
„Másnap délelőtti 10 óráig változatlan a helyzet, nem bírunk 
„előbbre jutni . . . " 

„Ebben az órában Felix tábornok csoportját a A <368. magas-
t a t o n nagyon szorongatja az ellenség, ő azonban azt jelenti, hogy 
„állásait okvetlenül tartani fogja. Én nem tudtam rajta segíteni, 
„mert tartalékom már nem volt. Csak a Luzeknál álló nehéz 
„tarackjaimat értesítettem, hogy Felix fogja tüzüket telefonon 
„irányítani — mire öt már utasítottam volt —, hogy az ellensé-
„get a A 668-on azonnal tűz alá vegye. Nemsokára jön is jelentós 
„kiváló hatásukról." 

„Csapataim nagyon szenvednek az orosz tüzérség nagy fölénye 
„miatt! Veszteségeim igen nagyok! . . ."' 

„Valamivel ezután vettem az értesítést, hogy a 35. hadosztály 
„megindította támadását, 9 zászlóaljjal Stary Sambort, 10 zászló-
naljjal A 521. magaslatot vette irányul. Kéri támogatásomat. A már 
„amúgy is körülbelül körülfogott Stary Sambornál igen sok orosz 
„ágyú van tűzben, melyeket el kellene venni." 

„Örömteli reménnyel látunk hozzá ezen sikeresnek látszó 
„vállalathoz. Amennyi tüzérséget Felix súlyos helyzete csak nél-
külözni tud, mind a támadó hadosztály támogatására összponto-
„síttatom. Tüzérségem fele Kundieska A 668., másik fele A 521. 
„magaslatot lövi. Gyalogságomat utasítom, hogy Suszyca-rykowatól 
„nyugatra szintén támadásba fogjon. Ettől keletre pedig keményen 
„tartson ki. Az Osiekowiecen levő két 44-es századot Felix támo-
„gatására küldöm." 

Stary Sambort az orosz XXIV. hadtest védi, attól északra a 
VHI. hadtest áll harcban, míg Sambornál még egy egész orosz 
hadtest (VII.) van tartalékban. 

A 40. népfölkelődandár Osiekowiec-magaslaton gyülekezik, 
felváltja az ott levő 44-eseket és bosnyákokat, úgy, hogy most 
már a terszówi műúton két 44-es zászlóalj, 1 bosnyákzászlóalj 
támogathatja az 1. lovashadosztály harcát. 

Tersztyánszky utasított, hogy minden erőmmel erőszakoljam 



ki még ma a döntést, a Peteani-csoport a műúton Terszówon át . 
Zawadkára, a 31. hadosztály Kundieska-magaslatra támadjon s 
értesített, hogy csoportomtól halra a 35. hadosztály Jankó won át 
Stary Samborra folytatja a támadást; tőlem jobbra a 38. had-
osztály Urozra támad. 

Mivel minden erőmet már harcba vetettem, jelentettem a 
hadtestnek, hogy Felix támadása csak akkor fog sikerrel járni, ha 
a tüzérség a támadást kellőleg előkészíti, mert az ellenség meg-
erődített állásban van. 

Mindennek ellenére déli 12 óráig döntő eredmény nincs. 
Felix tábornok maga vezeti a tüzérség tüzét, véleménye sze-

rint kellő előkészítés nélkül nem érhető el eredmény s a támadás 
tán 2 óra múlva indulhat meg. 

Ekkor az 1. lovashadosztálynál levő gyalogság a tei'szówi 
útpatkótól délre áll, melyet az ellenség Posadaról igen erős tüzér-
ségi tűz alatt tart. 

Az 1. lovashadosztálynak meghagytam, hogy csak akkor törjön 
elő, ha az ellenséges tüzérség Posadanál le lesz küzdve. 

Újból sürgetés érkezik a hadtesttől, hogy a 2. és 3. hadsereg 
ma délután összes erejével általános támadásba megy át, melyet 
minden csoportnak erőteljesen támogatni kell. (Op. Nr. 15/32.) 

Jelentem Tersztyánszkynak, hogy a döntőtámadás megindí-
tásának időpontját Felix tábornok fogja meghatározni, mert csakis 
ő ítélheti meg azt, hogy elérkezett-e ennek már az ideje, erre a 
hadtest vezérkari főnöke azt válaszolja, hogy a döntőtámadásnak 
minden körülmények között még ma be kell következnie. 

Délután 3 óra 15 perckor megindult Felix támadása az 
ellenség első védelmi állása ellen. 

„Felixnek meghagytam, hogy csak akkor rohamozzon, ha 
„ a helyzet megérett és az eredmény biztosnak látszik. . . Nem úgy, 
„mint Piaskin vakon belekergetni csapataimat a halálba és hiába 
„feláldozni vitézeimet,hogy végül mégis csak visszadobja az ellenség... 
„Tehát, ha a siker valószínű, akkor erélyesen tétovázás nélkül neki-
„menni. . . Balsikernek nem szabad bekövetkeznie, mert minden 
„hiábavaló véráldozat b ű n . . . Felix pár perccel később jelenti, hogy 
„a támadást végrehajtja." 

„Lassan leereszkedett az est és sápadtan oltá el a napot 
„a bús szürkület, színehagyottan fakult a haldokló alkonypír." 

„A harc mind dühösebben tombol, mintha utolsó Isten-
í t é le t lenne s a kérlelhetetlen halál szívtelenül letapossa Magyar-
o r s z á g reményteli virágát, az én legjobbjaimat és vad orgiákat 
„ülve uralkodik mindenen." 



„A hadtest által részemre kiutalt terepszakasz 14 km. széles 
„és nekem egyetlenegy ember tartalékom sincsen m á r ! . . . Az Isten 
„és vitézeim döntenek most s én már csak szorongó szívvel várom 
„az í té le te t ! . . . Felix támadását az oroszok oldalba és hátba lövik 
„és szeretett csapataim igen nagy veszteséget szenvednek." 

„Még az este értesít Felix tábornok, hogy támadása nem 
„sikerült, újból elakadt." 

„Erre Tersztyánszky tói táviratot kapok: , Angriff mit brutal-
s t e n Mitteln erzwingen!'. . . Egy szóval, vakon nekirohanni, vagy 
„sajátjaimat géppuskákkal hátba lövetni! — hogy eredmény nélkül 
„mind elessenek! — " 

„Felixnek több tüzérséget utalok ki, hogy a támadást a leg-
alaposabban előkészítse és ha az eredményt így biztosította, akkor 
„támadjon teljes erővel! A ,brutalitásokat' a brutalitás apjának, 
„ Tersztyánszkynak hagyom, legyen brutális elérhetetlen távolban, 
„hátul! . . . " 

Tőlem jobbra Karg altábornagy csoportja (38. hadosztály és 
102. népfölkelődandár) Stronna—Podbuz—Magura 735. vonaláig 
jutott. 

A 8. lovashadosztály Opankán át Popielere, az 5. lovashad-
osztály Kropiwnikre nyomul elő. 

Hadosztályom helyzete este 6 óralcor: 
Lisyj és Zalarski-hegyen álló csoportom egy ellenséges támadást 

visszavert. 
Wola-koblaiíska—Zwór—Wola-btazowska táján ellenséges 

erők fészkelték be magukat hadosztályom és Karg altábornagy cso-
portja közé, melyek csoportom jobboldalát állandóan veszélyeztették. 

„16-ikára virradó éjjel, éjfélkor hatalmas túlerővel végrehajtott 
„orosz támadás szorongatja Lisyj magaslatán Mühlberger őrnagy 
„hős 32-es zászlóalját s az épen csak, hogy nagy nehezen fel 
„bírja tartóztatni s elkeseredett tusában visszautasítja a legalább is 
„háromszoros túlerőt." 

„Heggel 7 óra 30 perckor jelentés: ,Mühlberger őrnagy 
„nagyon szorongatva, századai alig 70 fő erejűek már, az oroszok 
„igen erősek!' Itt van a pillanat, hogy fel kell lépnem, de bru-
ta l i t á s nélkül! Kitelefonáltatok: ,József főherceg azt üzeni: 
„A Hazáért szeretett fiaim az utolsó emberig kitartani! Mindnyájan 
„meghalunk itt és csak a hulláinkon keresztül mehet az ellenség. 
„Én is veletek maradok!'" 



„Hallom a rettenetes küzdelmet s elszorul a szívem! Fei-
nkörben ropog körülöttünk a gépfegyverek és puskák idegrázó 
„tüze! — Nebéz orosz gránátok még reánk is jönnek." 

Mára a hadtest intézkedése röviden csak úgy szólt, hogy 
a feladatokat a legbrutálisabb erővel (,die gestellten Aufgaben mit 
Aufbietung brutalster Energie durchzuführen:') végrehajtani. (Op. 
Nr. 15/50.) 

Október 16-án délelőtt a harccsoportomnál a helyzet következő: 
Az 1. lovashadosztály újból sikertelenül támadta Zawadkat. 
Busowiskonál az 1. lovashadosztálynak még 10 százada áll, 

mely összesen 400 karabélyt tet t ki. Ebből 6 századot jobbszár-
nyam megerősítésére Zalarski A 600. magaslatra küldök. 

Tőlem balra a 35. hadosztály támadása is Janków A 709. 
magaslaton megakadt, sőt ott is ellentámadásba ment már az orosz, 
a 35. hadosztályt védelemre kényszerítve. 

Tőlem jobbra Karg altábornagy csoportja négy orosz ezred 
által védett Urozra és a 648. A magaslatra támad. 

Karg támogatására az 5. lovashadosztály, a 102. népfölkelő-
dandárral Boryslawon át Nahujowicere előretör, hová a 8. lovas-
hadosztály is, amint vezetéklovai beérkeznek, elő fog nyomulni 
Opakáról. 

Az oroszok délelőtt Mühlberger őrnagy csoportját Lisyj-
magaslaton újból megtámadták, a 32-eseknek azonban sikerült ismét 
visszaverni őket, de oly súlyos veszteséget szenvedtek, hogy századon-
ként már csak 80 fő maradt. 

„ Délelőtt 11 órakor kijött Tersztyánszky Dánival pár percre 
„hozzám, hogy személyesen meggyőződjék a harc állásáról; ez 
„alkalommal keservesen panaszkodik a hadseregparancsnokságra, 
„amely annyira türelmetlen. Teljesen egyetért kiadott parancsommal 
„és meghagyja, hogy ezen értelemben dolgozzak tovább." 

Azon benyomással távozott, hogy jobbszárnyam azért nem 
juthat előre, mert keleti oldalam Wola-koblatíska és Zwór felől 
állandóan veszélyeztetve van s csak akkor javulhat itt a helyzet, ha 
a Zwór és Wola-koblaiíska körül levő ellenséget vissza lehetne vetni. 

Ezért a 38. hadosztálynak parancsot küldött, hogy A 648. 
elfoglalása után Spryriian át Zwórra egy zászlóaljat különítsen ki. 
(Op. Nr. 16/30.) 

Karg altábornagy megkapta ugyan ezen parancsot, de azt tel-
jesíteni nem tudta — bár a 648. A magaslatot rövid időre el-
foglalta —, mert az oroszok Lopusznáról és Nahujowiceről két 
ezreddel ellentámadásba mentek át. Benke dandára (75.) Magura A 
735. magaslaton megállította ugyan az ellenség ellentámadását, 
de a 648. A magaslatról a 76. dandárt az oroszok ledobták. 



„Délután folyton erősbödő tűzharc, heves küzdelem." 
„Ekkor a 35. hadosztály parancsnoka, Fox tábornok azt 

„üzeni nekem, hogy nem bír előbbre jutni és kéri, hogy én 
„segítsem őt." 

„Nehéz elhatározás! — teljesen feláldozzam az én csopor-
t o m a t azért, hogy a 35. hadosztály előnyomulását — talán — 
„lehetővé tegyem? — És ha megteszem, lesz-e eredménye? . . . 
„Alig hiszem! — Ha tudnám, hogy lesz, akkor ha kell, legyen 
„Isten nevében ! — de mi már oly igen gyengék vagyunk a sok 
„,brutális' támadás következtében . . . Alig másfél ezred, amit had-
osztálynak kell nevezni . . . " 

„A hadtest telefonon a legnyomatékosabban megparancsolja: 
„,Előre!' Elrendelem: ,Felix-csoport előre! Lisyj és Zalarskin 
„utolsó emberig kitartani!' — Minden magaslatra a leghihetetlenebb 
„nehézségek közepette tüzérséget vonok elő, 20 ló és 200 ember 
„cipel fel egy-egy ágyút, de végre mégis sikerül kötelekkel fel-
„ vonszolni." 

„A hadseregparancsnokságtól egy nagyon meleghangú táv-
i r a t o t kapok, megdicséri hős hadosztályomat s vezetését." 

„Felix jelenti, hogy támadását tüzérségével még alaposan elő 
„kell készíteni, ha azt akarják, hogy eredménye legyen, mert az 
„ellenség igen nagy túlerő fölött rendelkezik. Utasítom őt, hogy 
„csak akkor szabad rohamra mennie, ha annak eredménye biztos." 

Midőn utasításom már régen Felixnél volt, vettem a hadtest-
nek parancsát: — Felix csak akkor támadjon — „wenn derselbe 
totsicher ist, ansonsten ist die eigene Stellung heute nicht zu 
kompromitieren." (Op. Nr. 16'39., IV. hadtest naplója 531. oldal.) 

„Az ellenség délután harmadszor is megtámadta Lisyjt, hős 
„32-eseim ismét visszaverték, de nagy veszteség érte őket, mert a 
„rohamozó ellenségre ellenrohamot intéztek. Ezért egy parancsban 
„megtiltottam csapataimnak, hogy ellenséges rohamkor a fedezé-
kekbő l előretörjenek és így magukat nagy veszteségeknek kitegyék. 
„A rohamra előtörő ellenséget nyugodt puska- és gépfegyvertűzzel 
„kell megsemmisíteni." 

„Zalarskin vitéz 69-eseim 5 órakor egy igen erős orosz 
„támadást vertek vissza. Az ellenség temérdek embert vesztett. 
„Az, egész vonalon rendkívül heves küzdelem tombol egész délután 
„ A 709. Jankówtól A 668. Lisyj—Zalarskiig. Az orosz lövész-



„ dandár szívós támadását hős vitézeim, a 32-esek, az ellenség 
„rendkívüli veszteségei mellett verik vissza, ami nekünk is több, 
„mint öt és félszáz emberünkbe kerül!" 

„Egy somogyi fiút látok a kórházból kijönni és kartöréses 
„lövése dacára — puskáját felkapva — a tűzvonal felé menni. 
„Vissza akarom küldeni a kórházba, de ő feszesen tisztelegve je-
„lenti: ,A 44-es vagy harcol, vagy meghal! Századomhoz megyek 
„Fenséges Uram!'" 

..Rég elkongták otthon harangjaink az esti imát és az alkony 
„utolsó zsarátnoka is már hideg szürkébe dermedt, midőn a sáros 
„úton állva hallgatom a heves harci zajt és a gránátok suhogását, 
„mint jönnek le a csillagos égből. Ott a göncölszekerétől nem messze, 
„mint lehelet, mint álomkép áll az üstökös és halványan fénylik, 
„akár csak egy mennybeszálló lélek volna és tiszta szűzi fátyolát 
„lengetné az esti szellő." 

A 2. hadsereg szélső keleti szárnyán az 55. hadosztály a 
beskidi hágón előretört, Tuchlán át az oroszokat visszavetve és 
azokat maga előtt hajtva, október 16-án Stryj-szoros kijáratát 
Synowucko wz.-nál elérte. 

A visszavetett kozákcsapatok Stryj városra visszavonultak. 
„Október 17-ike a mi nagypéntekünk. A krisztusi szenvedé-

s e k legborzasztóbb napja, melyen a halál uralkodik mindenek fölött. 
„Nagypéntek, melyen puszta az oltár s a kereszt az egyedüli, mely 
„az éj sötétjéből felénk ragyog . . . A borzasztó kereszt, mely alatt 
„mindnyájan nyögünk és hörgünk. A kereszt, mely a megfeszített 
„Üdvözítővel — e szörnyű kínok közepette — egy jobb jövő 
„reménysugarát bocsátja a szent sebektől meggyötrött szívünkbe." 

„És mi a hatalmas, sokszorta erősebb ellenség folytonos tá-
„madásait elkeseredett tusában mindannyiszor visszaverve küzdünk 
„a végkimerüléshez közel állva." 

„Az ellenség mindenáron keresztül akarja törni vonalaimat. 
„Olyan nagy a lárma, hogy nem is sejtem, hogy mi történik 
„ szomszédjaimnál." 

„Windisch-Graetz Ottó herceg százados rövidke szóbeli üzenetet 
„hoz Böhm-Ermolli hadseregparancsnoktól: ,Alles blickt mit begeis-
„ terungsvoller Bewunderung auf die heldenhafte Division Erzherzog 
„Joseph!'" 

„Délceg hadosztályom ma, alig egy ezred erejű; vérző szív-
„vel állapítom meg ezt és mégis megmásíthatatlan parancsom: 



„ ,Az utolsó emberig kitartani!' — A kocka el van vetve. — 
„,Győzni vagy meghalni!' . . . Úgy a mi, mint az oroszok jelszava. 
„Es minden támadás a muszkák patakzó vérében fagy meg!" 

„Fáradt vagyok, 18 éjjele, hogy nem vetkőztem le s nem 
„feküdtem ágyban. Csak egyszer szárítottam ruhámat a tűzvészes 
„turkai éjszakán. Fekhelyem kövezet vagy deszkapadló volt, sokszor 
„éheztünk is. De vitézeim még százszor annyit szenvednek. Sajnos 
„a kolera sem szűnt meg, ma meglehetősen sok és súlyos meg-
betegedés van." 

„Éjjel erősebb lövegtüz és néhány sikertelen orosz rajtaütés." 

Csapataimnál a megszakításnélküli, napok óta folyó heves 
harcok következtében lőszerhiány kezdett beállani. A gránátok már 
egészen elfogytak. Pótlás szünetel, mert a vasúti forgalom Siankitól 
Turkáig csakis október 17-én fog megindulni. 

Istenem mi lesz, ha lőszerkészletünk elfogy? 
Lisyji csoportot az ellenség negyedízben megtámadta, vitéz 

32-eseim ismét véresen visszaverték a muszkát. 
Mühlberger őrnagy csoportja, a megtizedelt, még 500 puska 

erejű két vitéz 32-es zászlóalj megdönthetetlenül áll a A 622. 
magaslaton. 

Csoportom helyzete nagyban nem változott. 
Egy ágyússzakaszt Spasnál a műút patkóin előrevonatok, 

8 ágyút pedig Osiekowiec A 668. hegyre cipelnek fel fáradt csa-
pataim, hogy Stary Samborra nagyobb hatást tudjanak gyakorolni. 
Lisyj magaslatra is 3 hegyi ágyút küldök. 

Megállapíttatott, hogy hátamban Huta 637. -G- magaslaton 
ellenség áll. 

Megkértem a 38. hadosztályt, hogy küldjön oda valamit. 
Mivel Karg segíteni nem tudott, a hadtest az erősbítésül 

beérkezett 2. bécsi népfölkelődandárt Topolnicára küldte, hogy az 
ürt Huta Ó 637. hegyen kitöltve, az ottani ellenséges erőket lekösse. 

Hadosztályom létszáma ijesztően leapadt. Századonként már csak a 
32. ezrednél 60—120, . 
44. „ 140, 
69. „ 100, 

3. bosnyákezrednél 80 puska volt. 
A 2. bécsi népfölkelődandárnak Huta magaslatára való érkeztéig, 

hátam biztosítására az 1. lovasbadosztálytól egy különítményt 
Niedzielnicara irányítottam, hogy Zdzianna és Zalarski között a 
rést kitöltse. 

„Jobb szomszédomnál nagy baj történt, neki Urozra és 
„Drohobyczra kellett^ volna előnyomulnia. Ahelyett értesít, hogy 



.„tőszomszédságomban a A 648. magaslati pontnál Podmanasterektől 
„nyugatra 3—4 km.-re vissza lett verve és Stronnatól délre állott 
„meg. Az én jobb összekötőcsoportom, melynek a 38. hadosztály-
„lyal állandó érintkezésben kellene maradnia, jelenti, hogy a Ó 637. 
„Hután van és látja, hogy az orosz erők elválasztják a vissza-
szoruló 38. hadosztálytól." 

Az 5. és 8. lovashadosztály és a 102-es népfölkelők nem 
segíthettek a 38. hadosztályon, mert Fisenko orosz tábornok lovas-
hadteste Nahujowicenél azokat megtámadta és Boryslawra vissza-
vetette. 

Délután Lisyjen újból hevesen dühöng a harc. 
A helyzet ott kétségbeejtő, a hegyiágyúknak már alig van 

lőszerük. 

„Az enyémek hősiesen állják az oroszoknak mindig megújuló 
„viharos rohamait. Minden fegyverünk működésben van s leírhatat-
l a n u l heves a tűz. Temérdek hősnek kihűlő teteme borítja a vér-
„ ittas földet. Látom a gránátok jégverését derék ütegeimre zúdulni." 

A tüzérdandárparancsnokom és a nehéz tarackosztályom pa-
rancsnoka idegsokkot kap egy a tüzérdandár álláspontján becsapott 
nehéz orosz gránáttól. 

Ott esik el az utolsó gróf Messey főhadnagy, ki a tüzér-
dandár vezérkari tisztje volt. Egész hullarakások födik a rettenetes 
csatateret és szakadatlanul folyik a tusa . . . 

„Felixnek megparancsolom, hogy ha csak lehetséges, tolasson 
„át néhány ágyút a A 668-ról Lisyjre és Zalarskira, másképen nem 
„tudok az ott kétségbeesetten viaskodó hős 32-eseimen, 69-eseimen 
„segíteni, mert már nincs egy embernyi tartalékom sem." 

„Nagypéntek ez, melyen mindnyájan, jómagamat is beleértve, 
„vagy itt halunk meg, vagy győzedelmesen visszaverjük az ellenséget." 

„Az Istenben bízva nézünk mindnyájan a halállal szembe." 
„És megint itt van az este; egy félelmes lélekzetefogyott 

„halálos este. Véres, kétségbeesett küzdelmek rettentő estéje." 
„Későn éjjel megszólal a telefon s megjön a várva várt hír. 

„Hogy az ellenségnek kezdetsikerei után mégis összeomlott minden 
„támadása, kénytelen volt óriási veszteségekkel támadásait abba-
hagyni . Csapataim teljesen ki vannak merülve, de hangulatuk 
„nagyon lelkes." 

„Reggel elrendeli a hadseregfőparancsnokság, hogy az általá-
„nos támadás végrehajtandó, mert az ellenség nem erősebb mint mi." 

József főherceg: A világháború. I. 11 



Ezt ugyan nálam mondani nem lehet, mert az alig 3000" 
puskát számláló hadosztályomat az orosz XXIV. hadtest teljes lét-
számú hadosztályai támadják szünet nélkül, napok óta. 

„A körülöttünk levő erdős magaslatok az erdő szegélyéig 
„ködben vannak, a meredek parti legelők és sürü borókások el-
hagyatva, nincs ott egy élőlény sem, csak néha esik zuhogva alá 
„egy-egy orosz gránát, magas sár- és poroszlopot fekete füsttel 
„verve fel. Terszówi szorosra folyton hullanak a nehéz ellenséges 
„lövedékek, csapataim nagyon szenvednek az ellenséges lövegek 
„tüzétől." 

„Frigyes főhercegtől újból jön egy igen meleghangú felszólí-
t á s , hogy támadjunk. Sajnos képtelenek vagyunk erre, bár örömest 
„megtennénk; mert az oroszok a támadók s itt legalább háromszor 
„olyan erősek mint mi és sok a tüzérségük és lőszerük, míg én 
„naponként lövegenként 8 lövést kaphatok c s a k ! . . . Ez annyi,, 
„mint semmi . . . " 

„Ebben a pillanatban örülhetünk, ha állásaimat meg tudom 
„tartam. Hiszen folyton jelentik, hogy jobbszárnyam Zalarskin 
„rendkívül szorongatott helyzetben van s alig bírja magát tartani. 
„Kétségbeesett tusa folyik o t t . . . Szeretetteljes szavakkal bíztatom 
„bámulatraméltó vitézeimet a további kitartásra! Hazánk követeli 
„tőlünk, hű fiaitól, hogy utolsó leheletünkig kitartsunk." 

A jobboldalamban folyó harcok azt mutatják, hogy az oro-
szoknak Wola-koblanska—Zwór—Huta — 648. A vonalban egy 
többé-kevésbé összefüggő állásuk van, melyből Lisyjre és Zalarskira 
támadnak. 

Most megint elkeseredett harc folyik ott, különösen Zalarskin 
dühöng a küzdelem. 

„Felixnek telefonon parancsot küldök, hogy mindent, amit 
„csak valahogy nélkülözni tud a A 668-on, küldje tüstént át 
„Zalarskira, vagy legalább Lisyjre, hol 1*1 óra óta a helyzet a 
„lehető legválságosabb. Ezt minden körülmények között muszáj 
„tartanom, mert ha ott sikerül az orosz áttörés, úgy egész csopor-
t o m elvágva elpusztul." 

„ Busowiskoról az 1. lovashadosztálytól megint elvonok két 
„huszárszázadot és Zalarski magaslatra küldöm segítségül." 

„Délben tetőpontra hág a válság! . . . Hős 69-eseim állandó 
„tűz- és szurony harcban vannak. Füst borít mindent s csak úgy reng 
„hegy és völgy a siketítő lármától. Nincs egy tétlen ember sem. 



„csak a halottak garmadái; nincs egy csendes puska, egy néma 
„ágyú, egy száraz szurony. Most az Isten vett mindent a kezébe! . . . 
„Dermedt szívvel várom e rettenetes órában a hírt. Ha rossz, úgy 
„tüstént ott leszek fegyverrel a kézben, hogy hőseim között lel-
„jem síromat." 

„Délután 1 órakor jelentik, hogy az orosz támadás vissza van 
„verve és az ellenség menekülve özönlik vissza, temérdek hulla 
„borítja a rettenetes tusa helyét, 69-eseim győztek." 

„Nálam egy parancs fut keresztül a lovashadosztályokhoz, 
„hogy nyomuljanak tüstént Samborra előre. Na ezek nem sejtik, 
„hogy mi történik itt a csatatéren! . . . Alig hiszem, hogy Sambort 
„több friss hadosztály latba vetése nélkül el lehessen érni! . . . " 

Bal szomszédomnál az oroszok az A 521. magaslatról egy 
hátrább fekvő állásba visszamentek, mivel tüzérségünk tüzét ott 
nem tudták elviselni; megverve azonban nincsenek, mert amint az 
ágyútüzünk alábbhagy, újból megszállják az ideiglenesen kiürített 
első vonalbeli lövészárkokat. 

A 2. bécsi népfölkelődandárt az időközben beérkezett 60/HI., 
65/HI. menetzászlóaljakkal (Guckler őrnagy) egyesítve, Raft tábor-
nok parancsnoksága alatt akarták a Huta 637. -Ó magaslatra 
irányítani, hogy onnan hadosztályomat támogassa és a Sprynia 
patak völgyében Lukawicára támadhasson. 

De hol van még a népfölkelődandár? Még csak ma érkezik 
meg Turkára vasúton. 

Tersztyánszky eredményt csakis úgy várna, ha a XII. had-
test jobbszárnya (Fox altábornagy) és a IV. hadtest balszárnya (az 
én csoportom) egyesült erővel Stary Sambort támadná meg, mert 
itt az orosz nem támad, hanem védekezik. 

A IV. hadtest jobbszárnyán az orosz a támadó fél, erősebb 
lévén mint mi, folyton támad. 

A hadtest a hajasdi vasúti közegek azon jelentésére, hogy az 
egész vonalon lőszert nem szállítanak, ezt a hadseregnél sürgeti. 

Minthogy jobb szomszédomat, Kargot Zatokiec-magaslaton 
erősen szorongatja az orosz, az 5. és 8. lovashadosztály utasíttatott, 
hogy a harcba avatkozva támogassák őt. 

Késő délután az ellenség Karg csoportjának jobbszárnyát 
Magura A 735. magaslaton megtámadta, a támadás visszaveretett. 

Este 9 óra 20 perckor az oroszok a 35. hadosztályt is meg-
támadták, a harc 35 percig tartott, de itt is a támadó kudarcával 
végződött. 

„Két polgári egyén levett kalappal, feszes állásban katonásan, 
„magyarul jelentkezik nálam; Fazekas Bálint és Csige József köz-

li* 



„legények, a debreceni 39. gyalogezredtől. Mind a kettő értékes 
„jelentést tett az oroszoknak 5 nappal ezelőtti csoportosításáról és 
„állásairól. Ezekből kiderül, bogy a muszkának friss tartalékai is 
„vannak, melyeknek harcbalépését — valószínűleg jobbszárnyam 
„ellen — minden pillanatban várhatom... Azután elmondják, hogy 
„szeptember 10-én Komarnótól keletre orosz fogságba estek és 
„kelet felé vitték őket — több százan voltak — , a harmadik éjszakán, 
„midőn egy erdőn keresztül meneteltek, megszöktek." 

„Ameddig egyenruhában voltak, csak éjjel meneteltek, nappal 
„elbújva vártak." 

„Egy zsidónál, szerintük ,Szappanocska' falvában kapták 
„a rongyos polgári ruhát; onnét bujdosva folyton meneteltek. Czer-
„chawan nagy bajba kerültek. — Midőn ott egy parasztház pad-
kásán aludtak, nagy dobogás ébresztette fel őket, menekülni akartak, 
„de elkéstek, mert az egész falu tele volt kozákokkal, még a ház-
„ban is csak úgy nyüzsögtek. Egy padlórésen át gyalázatos dol-
g o k a t lá t tak! . . . " 

„Öt napig kellett a padláson elbújva maradniok. A paraszt 
„egyszer kenyeret csempészett be hozzájuk. Végre egy éjjel lábbeli 
„nélkül sikerült az alvó kozákokon átlépdelve megszökni és az 
„orosz állásokat megkerülve, egy erdős helyen hozzánk átjutni. Most 
„kérik, hogy mielőbb ezredükhöz küldjem őket." 

„Október 19-ikére virradó éjjel egy hatalmas muszka támadást 
„verünk elkeseredett küzdelemben vissza. A 35. hadosztály is egy 
„erős támadást vert vissza. Azután a szokottnál csendesebb lőn az 
»éjjel." 

„Reggel jelentik, hogy Zalarskival és Lisyjjel szemben levő 
„ellenséges állások nincsenek megszállva!... A Wola-koblanska és 
„Wola-blazowska mellett álló orosz tüzérség azonban majdnem elvisel-
hetetlenül lövi állásainkat. Ezeket kevés lőszeremmel iparkodunk 
„leküzdeni." 

„A késő délelőtti jelentések arra engednek következtetni, 
„hogy az oroszok visszahúzódnak egész csoportom elől! . . . Eszerint, 
„amint Felix a Kundieska A 668. magaslaton előbbre tud jutni, 
„hadosztályomnak maradványaival, maréknyi vitézeimmel meg fogom 
„kezdeni az előnyomulást." 

„Az ukrán század széjjelszaladt s mint egyik mondja, Mun-
kácsot tűzték ki gyülekezőpontnak!..." 



„Ügy érzem, hogy most megérik a helyzet arra, hogy ered-
ménnye l rohamozzunk és ledobjuk az ellenséget bástyaszerű 
„ állásaiból." 

A 2. bécsi népfölkelődandár beérkezett éllépcsőjét Salis al-
ezredes parancsnoksága alatt Hutára irányította a hadtest. 

Bal szomszédom (35. hadosztály) Janków A 709. magaslaton 
7 ágyút hozott állásba, ebből 4 a Felix-csoportja ellen ható orosz 
tüzérségre lő. 

Ismételt lőszersürgetésünkre a hadsereg 11 óra 45 perckor 
délelőtt értesít, hogy 10 cm.-es taracklőszer jelenleg nincs, csak 
október 24-én kaphat ilyet, előbb nem. (Op. Nr. 19/20. IV. had-
test naplója, 575. oldal.) 

Nagyon levert e válasz, mert az ellenség fülig beásva, állásait 
fokozatosan erődíti és a hegyes-völgyes terepen épen a hajlott 
röppályájú tarackokkal lehetne leghatásosabban az erős állásban 
levő ellenséghez férkőzni. 

Salis alezredes Kilczyn horb. -Ó- 819. magaslatról jelentette, 
hogy onnan kitűnő áttekintés és kilövés van Zalarskira és Spry-
ííiára; mire Tersztyánszky elrendelte, hogy oda legalább egy löveg-
szakaszt küldjek föl. 

A hadtest délután 2 órakor figyelmeztetett engem s Kargot, 
hogy állásainkban feltétlenül ki kell addig tartanunk, míg az erős-
bítések beérkeznek, akkor a XII. és IV. hadtest közösen Stary 
Sambor ellen döntőtámadást fog indítani. 

A hadtest szélső jobbszárnyán a 102. népfölkelődandárt 
Niedzwiedza felől jött kozákhadosztály megtámadta és visszaszorí-
totta. A népfölkelődandár Jasienka solnara visszavonult. 

Az 5. és 8. lovashadosztály a kozákhadosztály elől Drohobycz 
felé kitérve Jasienka solna és Nowosadlich között vele ágyúharcba 
bocsátkozott. 

Mivel az 5. és 8. lovashadosztály Drohobycz felé kitért, a 102. 
népfölkelődandár pedig visszavonult, a 38. hadosztály jobbszárnya 
a levegőben lógott. Ebből kifolyólag az utóbbit a Magura A 735. 
magaslaton hátrább rendelték védelmi állásba. 

Karg altábornagy csoportja (38. hadosztály, 102. népfölkelő-
dandár, 5. és 8. lovashadosztály) este parancsot kapott, hogy ha 
az ellenség nyomásának nem tudna sikerrel ellenállani, akkor 
vonuljon vissza. (38. hadosztály, 102. népfölkelődandár és 8. lovas-
hadosztály Zatokiec, 5. lovashadosztály Schodnica.) 

A hadtest Raft tábornok dandárjából beérkezett következő 
lépcsőt (2 zászlóalj) Topolnicára irányította. 

Az 55. hadosztály Stryj városát megszállta. 

„Október 20-án 7500 embert kapok erősbítésül egy bécsi 
„Landsturm-dandárral Raft tábornok parancsnoksága alatt. Ezeket 



„a hadtest jobbszárnyamra szánta Huta és Wydilok közé. Ügy 
„látszik szomszédomnál rosszul áll ügyünk. Nem tudok onnét híreket 
„kapni. Csak annyi ismeretes, hogy Stronnatól délkeletre áll, vele 
„szemben az orosz 12. hadosztály van. Azon túl Nahujowicen egy 
„másik orosz hadosztály lett megállapítva, mely Drohobyczra mene-
t e l t . Lovashadosztályaink (5. és 8.) Boryslaw körül állanak." 

Tüzérségem a Zawadkatól keletre levő orosz ütegeket leküz-
dötte, most a Stary-Sambortól nyugatra levők ellen fordul. 

Raft tábornok délben népfölkelődandárának egy részével 
Huta-magaslatra ért. 

A 2. hadsereg értesítése szerint a jelek arra mutatnak, hogy 
az ellenség a IV. hadtest elől erőket von el. 

Tersztyánszky ezt megakadályozandó, a IV. hadtesttel, amint 
az erősbítések megérkeznek, támadni akar. 

A bécsi Landsturm-dandár zömének beérkezése körülbelül 
október 22-ikére várható. 

A 2. hadsereg szélső keleti szárnyán az 55. gyalogsági had-
osztály Stryjről Drohobyczra menetel. 

„Estefelé az előjelek megint arra mutatnak, hogy valami 
„nagyobb muszka támadás készül éjjelre. Ez be is következett!... 
„A nagyon kemény támadást a Lisyj-magaslaton vitézeim elkeseredett 
„ kézitusában visszaverték." 

„Október 20-án a többek között szószer int ezt írtam naplómba: 
„Senki sem bír előbbre jutni és mindenki reménytelin tekint hadosz-
t á l y o m r a . . . Ez törje meg a jeget és vesse vissza az ellenséget, 
„hiszen 14 zászlóalj erejű! A 14.000 emberből nem maradt meg 
„3000, tehát ha szám szerint veszem, alig egy ezred!. . . A 3 zászló-
a l j r a összeolvadt szegény hős hadosztály még így is soha nem 
„látott hévvel, önfeláldozással és vitézséggel tartja az egész — erős 
„hadosztály — részére kiutalt 14 kilométeres szakaszt, hatalmas orosz 
„erők ellen, a legerélyesebb támadásokat sorra visszaveri s rendület-
l enü l állja a rázúduló gránátok fortéimét . . . Ott fönt elfelejtik, 
„hogy a ,brutális' támadások, a kolera és más betegségek egy 
„hetedére csökkentették csapataim létszámát. . . Es állanak szeretett 
„hőseim, védik s továbbra is akarják védeni e vértől át- és átázott 
„dombsort... Lelkesen kérnek, hogy ne vonuljunk vissza, hisz 
„örömest kitartanak az utolsó emberig s mindig vissza fogják verni 
„az ellenség támadásait, a Kárpátok szent ormaira ellenséget többé 
„nem eresztenek f e l . . . Szeretett fiaim! Hány millió ember fog még 



.„addig elesni; míg e szent bástyáink, a Kárpátok az ellenségtől 

.„ örökre megtisztulnak s biztosítva lesznek ? . . . Hol leszünk mi 
„addigra?. . ." 

„A kristályosan tiszta lég, a nevetően kék ég, a színpompák 
„pazar koszorújával fedett dombok mind olyan siváran sötétek 
„lesznek szemeim előtt, ha arra gondolok, hogy hány magyar 
.„testvérem bukik még fel holtan ádáz golyótól átfúrt szívvel addig, 
„míg a Kárpátok megint végleg a mienk lesznek." 

„Folyton dübörög az ágyúk tüze s a dombokon megtelepszik 
füst, benne látni a villogó robbanásokat. A gyilkos acél fel-

szánto t ta már a földet, hogy könnyebben lehessen sírokat ásni 
„magyar Hazám délceg virágainak." 

„A délelőtti heves lövegtűz után délben, midőn az oroszok 
„étkezni mennek, elcsendesül minden . . . Halálos csend lesz, csak 
„a halkan hulló hervadt levelek sziszenését hallom. Csendesen hul-
l a n a k és szép piros puha takarót szőnek az erdőben örökre elnémult 
„hősök szegényes sírjára! Tán jobb a ti sorsotok az örök béke 
„csendes hazájában, mint a mienk itt a véres fergetegben! . . . " 

A nap heves állótűzharcok közepette mult el. 

OUöber 21. 
Tersztyánszky azt javasolta, hogy a várt erősbítések nélkül 

rendelje el a hadseregparancsnokság a IV. és XH. hadtestnek álta-
lános támadását Stary Samborra. 

A javaslat a hadseregnél meglepetést kelthetett, mert a helyzet 
• korántsem nyújtott egy általános támadás sikerére előnyös kilátást. 

A hadsereg jobbszárnya már 9 napja megszakítás nélkül 
harcol. Starasól—Stary Sambor A 668. — Kundieska — Lisyj A 
622. — Zalarski A 600. — Stronna — Podbuz vonalán túl min-
den erőfeszítés dacára sem tud előbbre jutni. Az oroszok több 
egymásmögött várszerűen megerődített állásból szakadatlanul támad-
ják csapatainkat, melyeknek fegyveres létszáma aggasztó módon 
megcsappant.1 

Ily körülmények között a hadsereg vezérkari főnöke telefonon 
megkérdezte a IV. hadtestet, hogy javaslatát mivel indokolja meg ? 

Csodálatos választ adott Tersztyánszky: 
Az ellenség sambori arcyonalából legjobb csapatait kivonja és 

a hadtest jobbszárnyán alkalmazza. így az orosz Stary Sambornál 
meggyengült. 

1 Október 22-én a 31. hadosztály fegyveres létszáma a beosztott 40. 
népfölkelődandárral együtt kb. 4000, a 38. honvédhadosztályé kb. 1400 puska 
volt. (Op. Nr. 22., 68. és 69. — IY. hadtes t naplója 633. és 635. oldal.) 



Hogy ez nem felelt meg a valóságnak, azt legjobban igazolja 
az, hogy az október 21-én fogságba jutott orosz tisztnél egy intéz-
kedést találtak, melyben október 21-ikére Stary Sambornál az oroszok 
is támadást rendeltek el. (IV. hadtest naplója 616. oldal.) 

Tersztyánszky azt javasolta, hogy október 21 -én délután 1 órá-
tól 2-ig tartó tüzérségi előkészítés után és pont 2 órakor kezdőd-
jék meg a két hadtest általános támadása. A IV. hadtest erre 
készen van. Csakis a hadseregparancsnokságnak utasítása szükséges 
a 35. hadosztály részére, hogy csatlakozzék a IV. hadtest táma-
dásához. 

A hadsereg vezérkari főnöke erre telefonon kijelentette, hogy 
egy óra múlva megadja a választ.1 

A hadseregparancsnokság elrendelte, hogy a IV. hadtest 
támadását Stary Samborra hajtsa végre, melyhez a 35. hadosztály 
csatlakozni fog. (Op. Nr. 21/3.) 

A keleti szárny (38. hadosztály) az általános támadásban 
nem fog részt venni. 

E támadásnak következménye az volt, hogy a IV. hadtest 
majdnem elvérezve Turkaig volt kénytelen visszavonulni. 

A hadtest keleti szárnyán a 8. lovashadosztályt és a már 
kb. 300 puskára fogyott 102. nópfölkelődandárt az ellenség 
Bystrzycara, az 5. lovashadosztályt Kropiwnikra visszaszorította. 
Ezáltal a 38. hadosztály jobboldala fedetlen maradt. 

A déli órákban leszállott sűrű köd miatt általános támadást 
a tüzérség kellőképen előkészíteni nem tudta; de azt ennek dacára 
megindították. 

„A hadtest 10 óra 30 perckor elrendeli: ,Angriff unbedingt 
„raschestens durchführen, kein Opfer ist zu groß!"1 

„Továbbadom a parancsot: ,Angriff nach kurzer starker 
„Artillerievorbereitung energisch durchführen!' A támadás módja 
„már élőbbről el volt rendelve. Attól félek, hogy gyenge tüzérsé-
gemnek nem lehet elég hatása ós vitéz magyarjaim lendületét 
„ismerve — tudom, hogy az első állást óriási véráldozatok árán 
„elfoglaljuk s a további támadást majd az oroszok a mi vérünkbe 
„fogják fojtani . . . Ezt jelentem, de a válasz csak gorombaság..." 

„12 óra 45 perckor, épen egy negyedórával az én előkészí-
tésem megkezdése előtt hatalmas tüzérségi tüzet zúdit ránk az 
„orosz. Véletlen volna ez? . . . A tűz épen azon csoportjainkra irá-
nyu l , melyeknek a támadást meg kell kezdeniök." 

„3 óra 12 perckor Felix csapatai az oroszoknak első állását 
„a Kundieska A 668-on elfoglalták s az ellenséget kiverték, de 

1 Lásd IY. hadtest naplóját (Op. Nr. 20/60. — 598. oldal.) 



„ezek a közvetlen mögötte levő még sokkal erősebben kiépített 
„állásban, az elsőtől 300 lépésre állanak. Uj előkészítés, új támadás 
„kell ennek elfoglalására. Felix balszárnya óriási veszteségek miatt 
„képtelen előbbre jutni . . . 3 óra 16 perckor a 69-esek az orosz 
„állást Zalarskin igen súlyos veszteségeket szenvedve, rohammal 
„elfoglalták, de képtelenek továbbbatolni. Lisyjen őrült viadal 
„tombol és a nagyerejű orosz támadást visszaverve, őket üldözőbe 
„vettük." 

„Az ellenség régi állásában megállapodva, a legelkeseredettebb 
„ellenállást fejti ki és nekünk nagy veszteségeket okoz, melyek egy 
„újabb támadást lehetetlenné tesznek." 

„Felixet utasítom, hogy egyelőre elégedjék meg a Kundieska 
„birtoklásával. Ássák be magukat." 

„4 óra 30 perckor óriási harci zajt hallok a Lisyj és Zalarski 
„vidékén. A jelentés meg is jön, hogy Lisyj borzasztóan szoron-
ga tva , a helyzet kétségbeejtő. Egy óra hosszat tar t a tusa, végre 
„hallatlan eréllyel küzdő csapataim visszaverik a nagy muszka 
„tömeget. Több géppuskát zsákmányolnak és 373 foglyot ejtenek." 

„Ezalatt a 44-esek 1. zászlóalja a műút mentén diadalmasan 
„előnyomulva, már Stary Sambor első házait megközelíti és azt 
„üzeni nekem, hogy hamarost el fogja azt foglalni." 

„Estig több mint 500 oroszt fogtunk el. A cárnak 16. lövész-
„ezredéhez tartoznak." 

Az általános támadásnak következő eredménye lett: 
a) Hadosztályomnál (31.). A műúton a 44-esek Stary Sambor 

déli bejáratát elérték, de egy orosz lökem 600 lépésre hátra szo-
rította őket. 

Felix tábornok csoportja az orosz állást a A 668. magaslaton 
megrohanta és két egymásmögött levő állásába betört, a harmadikat 
már nem tudta elfoglalni. Este egy erős orosz ellentámadás 
Felix csoportját a régi állásba visszaszorította. 

A bosnyákok súlyos veszteségeket szenvedtek a nagy vitéz-
séggel végrehajtott roham alatt. 

Lisyj-magaslatot a 32-esek nagy áldozatok árán megtartották, 
az oroszok minden erőlködését meghiúsítva. 

Zalarskin a 69-esek hihetetlen veszteséget szenvedve, 800 lépésre 
előretörtek. Innét azt jelentették, hogy a támadásnál a 69. ezred 
„teljesen megsemmisült", mert az ellenség három oldalról támadta 
meg. Később megállapíttatott, hogy 600 ember mégis keresztül-
vágta magát és állásunkban van, a többi mind vagy elesett, vagy 
sebesülve orosz fogságba került. 



Két szomszédom nem jutott előbbre s az én derék had-
osztályom volt az egyedüli, mely eredményt ért el, de el is vérzett 
majdnem egészen. 

b) Baft tábornok csoportja Spryriiat oly súlyos áldozat árán 
közelítette meg 1000 lépésre, bogy a hadtestnek azt jelentette, 
miszerint további támadásra csak akkor gondolhat, ha friss csapa-
tokat kap. Erre a hadtest vezérkari főnöke Raft tábornokot utasí-
totta, hogy ha az elért helyzetben nem tud kitartani, akkor a 
Huta-magaslatra menjen vissza csoportjával. 

c) A 35. hadosztály csak 300 lépéssel tudott előbbre jutni. 
Ezért Fox altábornagy a IV. hadtestnek bejelentette, hogy állásában 
kitart, azt szívós védelemre rendezi be. 

„A luzeki templom ma a siralomháza, melyben a halál réme 
„virraszt és gyötri a szegény sebesültek sokaságát, életük utolsó 
„szikráját kérlelhetetlenül kicsikarva." 

Tersztyánszky parancsa: A támadást holnap folytatni; had-
osztályom támadási iránya Baczyna, Raft tábornoké 513. A magaslat. 

Karg altábornagy csoportja a hadtest oldalát biztosítja és fel-
tartóztatja az ellenségnek további előnyomulását a hadtest oldalába, 
a 8. lovashadosztály a Bystrzyca-patak völgyét (Turzera vezető útat), 
az 5. lovashadosztály a Stryj völgyét (Turkára vezető útat) lezárja. 

Október 22-én. 
Az oroszok a 2. hadsereg keleti szárnya ellen döntőleg 

léptek fel. 
Az orosz egy hadosztályt irányított Drohobyczra, hogy a 

Stryjről Drohobyczra előnyomuló 55. hadosztályunkat feltartóztassa. 
Karg altábornagy csoportja ellen pedig a 12. tartalékhad-

osztályon és Fisenko tábornok kozákjain kívül a 34. hadosztályt is 
latba vetették. 

Böhm-Ermolli azt ajánlotta Tersztyánszkynak, hogy az 1. lovas-
hadosztályt Stary Sambor elől küldje Bystrzycara a jobb oldal-
csoport támogatására. 

A IV. hadtest keleti szárnyán a helyzet veszélyessé vált. Az 
oroszok hátunk mögött hadtápvonalunkhoz közelebb állottak, mint 
a mi küzdő csapataink. (Terszów—Turka = 32 km., Zalokiec— 
Turka — 26 km.) 

A 34. orosz hadosztály gyenge 38. honvédhadosztályunkat 
délelőtt a Magura-magaslaton megtámadta és a völgyben Zatokiecbe 
betört. 

76. dandárunk igen súlyos veszteségeket szenvedett itt, Benke 
ezredes dandárnok is megsebesült. 

A 38. hadosztály délután 2 óra 20 perckor a Bystrzyca völ-
gyében Zalokiecről Zdziannara (637 -Ó- nyeregre) visszavonult. 



„Délben sürgős értesítést kaptam, hogy Karg hadosztálya meg 
„van verve és teljes visszavonulásban van Turka felé. A hadtest 
„elrendeli, hogy a 31. hadosztály szintén kezdje meg visszavonu-
l á sá t , ha az ellenség szorítja. Az óriási vesződséggel és munkával 
„felhurcolt tüzérségemet, mely gyors visszavonulásnál okvetlen 
„veszendőbe menne, azonnal utasítom, hogy kezdje meg lejövetelét. 
„Csapataim egyhangúlag kérik, hogy maradjunk, hiszen oly sok 
„vérrel váltottuk meg e szomorú emlékű hegysort és holnap végleg 
„kiűzik az oroszt magaslati állásaiból. Meleg szeretetteljes köszö-
n e t e t mondok nekik. Kérésüket addig, míg tüzérségemet bizton-
ságba hozom, teljesítem. Támadásukat azonban szigorúan meg-
ti l tom." 

Tehát a „brutális" támadásoknak ez lett a vége. Hiába folyt 
annyi vér, az eredmény semmi! . . . 

Ha a 34. orosz hadosztály Zatokiecről délután folytatná táma-
dását, úgy Zdziannat még ma elérheti (Zatokiec—Zdzianna= 10 km.) 
és ekkor Turkától már csak 20 km.-re lenne, míg hadosztályom 
még 32 km.-re van onnét. 

Az oroszok tehát elvághatják visszavonulásomat Turkára. 
Parancsot kapok, hogy az esthomály beálltával hadosztályomat 

a Dniester völgyében Strzyliknél gyülekeztessem, a lövészárkokban 
csak utóvédeket hagyjak hátra. Továbbá a 38. hadosztály a Zdzianna 
körül fekvő hegyeket, Raft tábornok csoportja Wyditok A 862. 
gerincet tartsa; Karg a turzei és topolnicai völgyből minden szekeret 
és vonatot azonnal indítson útba Turkára. 

A 8. lovashadosztály a 38. hadosztállyal Zdziannára, az 
5. lovashadosztály Swidnikra szoríttatott vissza. 

A Drohobycz táján vívott harcban fölényes orosz erő 55. had-
osztályunkat visszavetette, mely Ulicznón át Skole felé visszavonul. 

Minden azt mutatja, hogy a IV. hadtest helyzete keleten 
reménytelen. 

Tersztyánszky ennek hatása alatt október 23-ikára intézkedett, 
hogy a IV. hadtest Holownia A 668. — Kilczyn horb 819. O — 
A 782. — Kroliki A 816. — Matowienka A 852. magaslatokat 
szállja meg, a lovashadosztályok (1., 5. és 8.) pedig a Stryj 
völgyét Swidniknél zárják el. 

Október 23. 

„Reggel 3 órakor hatalmas támadást kezdenek az oroszok 
„összes állásaim ellen . . . Kiválogatott merész és kemény emberekből 
„összeállított vadászkülönítmények megkerülik állásaimat, hiszen 
„jobbszárnyam teljesen a levegőben van, mert Karg hadosztálya 



„nagyon messze visszament. Az orosz legközelebb hátamban leszr 

„minthogy ma már közelebb van Turkához, mint én. Ez pedig az 
„egyetlen út, melyen tüzérségem és szekereim elvonulhatnak." 

„Nagy szerencsével dicsekedhetnék, ha nem fogják el egész 
„tüzérségemet, a gyalogsággal majd csak keresztülvágom valahogy 
„magamat. A helyzet azonban oly súlyos, hogy meg van annak 
„igen nagy valószínűsége, hogy vagy elfognak, vagy csak nagy 
„küzdelem árán tudom magamat majd keresztülvágni." 

„Az oroszok, ha iparkodnak, legkésőbb délre elérhetik a 
„Lu/;ek—Turkai útat, míg én legjobb esetben éjfélkor indulhatok 
„innét csapataimmal Turka felé, hova vissza kell vonulnom . . . " 

„Azt, hogy hol van Karg? — nem tudom! — semminemű 
„összeköttetésem sincsen vele, minthogy az oroszok közénk 
„ékelődtek." 

„A hadtesttől még egy parancs jön, hogy feltétlenül még az 
„éjjel kezdjem meg a visszavonulást. Már nappal levontam tüzér-
ségem nagy részét, úgy, hogy az éjjel beálltával gyalogságom 
„is elhagyhatja állásait. A legfontosabb, hogy erős bal oldalvédem 
„legyen." 

„Tehát hiába folyt patakokban a hősi vér e zord magas-
la tokér t ! Alig 3 zászlóalj erejű hadosztályommal indulok vissza-
f e l é ! . . . " 

„Este egy rendkívül meleghangú dícsérőtávirat jön a had-
„ seregparancsnokságtól, mely kemény ellenállásomat példaszerűnek 
„nevezi." 

„Leérkező csapataim lelkesen beszélik, hogy az ellenség már 
„nem támad szívesen és tisztjeik erőszakkal kergetik támadásra." 

„Amióta besötétedett, aggódva, türelmetlenül lesem, vájjon 
„nem lepi-e meg orosz támadás az én elvonuló csapataimat és 
„nézem az üstökös aranyfátyolú uszályát, mely ma különösen fénylik. 
„Nézem a vonuló sötét felhőket, mint sorakoznak sűrűbben és 
„sűrűbben az égen." 

A keleti szárnyon a 38. hadosztály az ellenség előnyomulását 
megállítani nem tudta, az orosz 34. hadosztály benyomult Smolnara. 
Egy kozákhadosztály Boryslaw felől Schodnicara tört elő. Karg 
Turzera vonult vissza, Raft tábornok csoportja a Kilczyn horb — 
Wyditok magaslati gerincre ment vissza. 

A hadseregparancsnokság értesítette Tersztyánszkyt, hogy 
támogatásra nem számíthat. Mivel az ellenség a legnagyobb nyomást 



jobb oldala ellen fejti ki, ajánlotta, hogy a IV. hadtest Rozlucz — 
A 933 Petrykow 732. <j> — Studena ga. 972. A gerincre 
vonuljon vissza, nehogy az ellenség a hadtestet a turkai műútról 
leszorítsa. 

A Stryj völgyében előnyomuló ellenség Lehmann altábornagy 
lovascsoportját visszaszorította, mire a lovas hadosztályok (1., 5. 
és 8.) Isajenél és attól északra és délre fekvő magaslatokon fog-
laltak állást. 

Lehmann altábornagy csoportjánál bekövetkezett váratlan 
esemény miatt Tersztyánszky elhatározta, hogy hadtestét Turka 
mögé vonja vissza, mert kételkedett abban, hogy a hadseregparancs-
nokság által javasolt vonalban (Turkától északra és keletre) tart-
hatja magát. (Op. Nr. 23/45. IV. hadtest naplója 652. oldal.) 

Ennélfogva intézkedett, hogy: 
Lehmann lovascsoportja Isajenél állást foglal és az ellen-

séget a Stryj völgyébe nem ereszti be. A 38. hadosztály éjjel a 
a Matiu A 796. — Podzenem A 821. gerincre visszamegy és azt 
addig tartja, míg hadosztályom mögötte végrehajtja visszavonulását 
Turkára, ennek megtörténte után a 38. hadosztály Stary O 875. — 
Rozlucz A 933. gerincen új védelmi állást foglal. — Raft 
tábornok csoportja a 38. hadosztállyal összhangban és vele együtt 
megy vissza, fedezi a műúton elvonuló hadosztályomat, azután 
hadosztályom végéhez csatlakozva, Turkára menetel. 

Tersztyánszky intézkedésének vétele után azonnal két 44-es 
zászlóaljat és egy üteget Turkára irányítottam azon feladattal, 
hogy Petrykow -Q- 732. magaslaton védelmi állást foglalva, lezárja 
a Stryj-folyó völgyét. 

„Éjfél után 1 óra felé lovaimhoz megyek s nyergelve találom 
„őket. Egy órakor, midőn már az utóvéd is lejön és halálos a 
„csend odafönt és teljesen elborult az ég s a tájra koromsötét 
„vakság települt; azon tudatban, hogy most már nem lesz meg-
lepetésben részünk, mert a muszkák már nem tudják felvenni az 
„összeköttetést velünk a vak sötétségben, törzsemmel lóra ülök s 
„a hollósötét éjszakán a komor Luzek-Gornin végiglovagolunk." 

„Borzasztó küzdelmek véráztatta helye, fakasszon annyi jót ßp/p 
„belőled az Isten, amennyi drága hős vércsepp itt elfolyt! . . . Majd ." u / 
„eljövök e háború után, ha az Isten megsegít, hogy megkoszorúz- £ / ' \ a ' 
„zam a számtalan fakeresztecskés — nekem oly drága — sírt! . . . v 
„Az Isten áldólag tegye rájuk üde virágsereget fakasztó szent 
„kezét." 

„Az országúton fáradtan menetelve kanyarog a gyalogság, 
„senki sem beszél, csak néha-néha villanik meg egy gyufa kis 



„fénye, ha valaki sóhajtva gyújt rá pipájára. A sáros úton menetelő 
„vitézeim lépte lassú ütemben csoszogva hangzik. Lovainkat vissza 
„kell tartani s egész rövid lépésre fognunk, mert a három sorban 
„megrekedt vonatszekerek között csak nagy nehezen lehet keresztüi-
„bujkálni . . ." 

„A 38. hadosztálynak vonata ez, mely tudja Isten mikor fog 
„mozgásba jönni . . . Tiszteket küldök előre, hogy rendet csinálja-
„nak! . . .-A kocsiknak csak egy sorban, az út baloldalán szabad 
„és kell haladniok! . . . Hiába! . . . Egyelőre 3 sorban megrekedve 
„állanak Lopusznka-chomináig s a kocsisok tüzet raktak, ott 
„melegszenek és lovaiknak szénát tettek az útra . . . " 

„A fenyegető nagy veszély tudatában — hiszen utó védem is 
„már a kocsikig ért —, rájuk kiabálok s ami különben nem tör-
t é n i k meg velem, néhányat gorombán leszidok. Lassacskán sikerült 
„őket mozgásba hozni, de szegény emberek ki vannak merülve, el 
„vannak butulva és apatikusak; néhányan meg sem értik, hogy 
„mit kívánunk tőlük s értelmetlenül bámulnak rám, mikor sürgetem 
„indulásukat . . . " 

„Az én ischiasom oly rettenetesen kínoz, hogy alig bírok már 
„a nyeregben ülni; de akármi legyen, ki akarok és ki fogok tar-
t a n i a háború végéig, vagy míg ellenséges golyót nem kapok!" 

„Állandóan a kocsik között bujkálva, kínlódva, végre 3 óra 
„15 perckor reggel Lopuszanka-chominara érek, ahol egy jéghideg 
„szobába megyek találomra és sárosan, ahogyan vagyok, az ott 
„levő kis szalmára ledőlök. A szobában csak egy félig összetört 
„iskolapad van. Fájdalmaim kissé csillapulván, elalszom. Hamarost 
„újra felébredek dideregve. A szoba sarkában gubbaszt hű huszárom 
„Bánfi, szalmán ül és feje mellére lóg. 5 óra reggel van. Fölkelek 
„és kimegyek. Zuhog az eső és megint megrekedt a sok kocsi és 
„a tüzérség. Bosnyákok egy konyhakocsiból feketekávét horda-
„nak és szürcsölnek, én is kérek tőlük egy fél csajkával és velük 
„reggelizek, ami úgy látszik örömet szerez nekik, nekem meg jól 
„esik a meleg folyadék." 

„Egyedüli lakói voltunk ketten a csúnya iskolának. Rossz 
„emlékekkel távozom innét, mert a korhadt padlón, a szoba mind-
„két oldalán a fal mellett nagy nedves foltok és a rettenetes enyves 
„szag. E foltok oltott mésszel gyéren be vannak fröcskölve. Ebben 
„a szobában még kevés órával ezelőtt kolerások f e k ü d t e k ! . . . 



„Kissé borsódzik a bátam ennél a gondolatnál. Nyeregtáskámból 
„lizoformot veszek elő, megmosom vele kezeimet és arcomat, Bánfi-
„val megtétetem ugyanezt." 

Október 24. 

„Karg hadosztályával a turkai út mentén áll és az egyetlen 
„visszavonulási vonaltól már csak 5 kilométerre van, míg én a 
„leghátsó csapataimmal ugyanazon ponttól még 20 kilométerre 
„vagyok." 

„Ha az ellenség kissé erélyesen szorítja Kargot, úgy lehetet-
„len, hogy Turkát elérjem." 

„A hadtestet a legsürgősebben kérem, hogy Kargot okvetlen 
„kitartásra utasítsa, míg legalább tüzérségem, mely ügetésben 
„menetel, átjut s én csapataimmal odaérek és átvehetem az út 
„védelmét." 

„Vogt is, én is kétségbe kezdünk esni! A mi művészetünk 
„itt már megszűnt, itt már csak a jó Isten tud segíteni." 

„Fáradt csapataimmal igen lassan haladunk, eltökélt szándé-
„kom velük föltétlenül keresztülvágni magam az ellenségen." 

„Megszámlálhatatlan lótetem hever az úton és mellette, pár 
„friss, sok régi, akkorára felpuffadva, mint a léghajó, látni is ret-
tenetes, hát még a szag." 

„Temérdek kolerás halott és haldokló katona fekszik mindenütt, 
„utóbbiak jajgatnak és segítségért könyörögnek, hogy ne hagyjuk itt 
„irgalom nélkül nyomorultul elpusztulni és mi tovább lovagolunk 
„s én kínomban majdnem rosszul leszek, hogy ily szívtelenül kell 
„mellettük elmennem. De nem szabad, mert e vészes órában csa-
pata imat muszáj vezetnem. Az egészségügyi intézet már elvonult! 
„Tán azóta jött rájuk e rémséges nyavalya, az útszél árkába 
„döntve őket? . . . Elrendelem, hogy az erre jövő kocsikra tegyék 
„fel a még élőket; a halottakat majd az orosz fogja eltemetni." 

„Kocsik jönnek egymásra dobott kolerásokkal, arcuk kékes-
fekete, szemük nagy és mélyre vannak beesve és halálfélelem 
„tükröződik bennük. Térdeik görcsbehúzva s ajkuk körül száraz hab. 
„Lelketrázó förtelmes egy látvány, a holtak e vásárja." 

„Borzasztó és siralmas, így mint a kutyák az útszél árkában 
„megdögleni és mint bűzös hullák a kóbor kutyák és rókák marta-
tékává lenni . . . Irgalomért, szánalomért feljajdulva kiált e gyöt-



„relem az égbe . . . Hiszen mindnyájan énekelve mentek a becsület 
„mezejére, hogy örömmel, ha kell életüket is feláldozzák Hazánk 
„védelmében és ily nyomorúságosan kell elpusztulniok." 

„Zúgó éljenzés ébreszt úgyszólván fel az iménti rettenetes 
„benyomások lidércéből. 44-eseim, Stary Sambor bősei ezek, kiket 
„nagy melegséggel köszöntök." 

„Rozluczon rövid pihenő. Ott értesülök, bogy a 38. hadosztály 
„részben már az úttól nyugatra áll és utó védje a legrövidebb időn 
„belül szintén oda fog érkezni. így hát tüzérségem és a két had-
osztály vonata az utóvéd és az ellenség között fog visszavonulni!" 

„Mindez veszendőbe mehet! . . . Ezen hosszú oszlopnak vége 
„még Eopuszanka-chominánál van és az én utóvédem csak azután jön!" 

„Abban bíztam, hogy Karg a hadtest parancsa szerint addig 
„Iiitart az országúttól keletre levő állásban, míg én parancs értel-
emében Rozluczot elhagytam, így most a legválságosabb helyzetbe 
„kerülhetek. Elrendelem, hogy az én utóvédem Jasienica-zamkowatól 
„közvetlen délre délután 5 óráig okvetlen kitart." 

„A felhőszakadásszerű esőben, mely hajnal óta szünet nélkül 
„zuhog, az országút mellett lovagolok, mert az úton teljesen meg-
rekedtek a kocsik. Ezeknek kigabalyítására több órai munka kell. 
„A 32. ezred az út mellett táborozik, az emberek fáradtan és 
„kiéhezetten néznek ki. Étkezésüket megkóstolom. Tűrhető! . . . 
„Gulyásleves. A fiúk a zuhogó esőben bőrig ázva dideregnek, ennek 
„dacára jókedvűek." 

„Petrykownál találom a 44-eseket — oldalvédemet —, a 
„hegyet erődítik, gyorsan dolgoznak és a sok szenvedés dacára 
„derűs kedvben vannak. Kérdéseimre kedélyes talpraesett vála-
szoka t adnak." 

„A Turka-hágóról sűrű ködök nehéz dunyhái alól megkapó 
„tájkép mosolyog rám. A Kárpátok távoli nyúlványai, az erdős 
„kúpok és az érckígyóként kanyargó Stryj-folyó, mely ólmos szür-
k é n tükrözi vissza a mélyen a völgybe lógó hamvas ködök bús 
„színét." 

„Az út teljesen el lévén szekerekkel torlaszolva, le kell tér-
d ü n k s így lovagolok be Turkára . . . Hála az oroszok lassú-
ságának, sikerült egy erőltetett menettel el vágatásunk elől kitérni." 

„A kormos, kiégett, bedőlt tetejű házak holt városába érve, 
„nézem a szomorú pusztulás fagyos képét, még a bádogtetők is 



„félig összeolvadva az ablaktalan földszinti bolthelyiségekbe zuhan-
t a k és összezsugorodva hevernek ott, hol sovány kiéhezett ebek 
„hullákat falnak, emberi és állati hullák fölött marakodnak undok 
„pofákat fintorítva. A keskeny mellékutcákban óriásra felpuffádt» 
„szétterpesztett végtagokkal pöffeszkedő lódögök hevernek s a jeges 
„nyirkos szellő fülledt, fullasztó bűzüket veri arcunkba s fojtja vele 
„vissza lélegzetünket." 

„A főtéren rettenetes tolongás és zűrzavar, menetelő csá-
mpátok, szekerek, kocsik jajgatva menekülő zsidókkal telepréselve, 
,,kik kétségbeesetten költöznek, a hazátlanok ú j ideiglenes hazába. 
„Előttem egy teljesen kiégett, valaha igen csinos épület romjai. 
„Feliratából négy kormosra égett betű látszik: ,B ... . L H . . .L', 
„miből arra következtetek, hogy Bristol Hotel volt." 

„Egyenest a szállodához lovagolok, hol a hadtestparancs-
„nokság van, melyet ,Zum Wanzenzimmer'-nek neveztünk el. 
„Pompás hideg ebédet kapunk ott meleg teával, ami 24 óra óta 
„éhező gyomrunknak nagyon jól esik. Onnét egy szomszédos kis 
„villába vezetnek, hol Tersztyánszky lakik." 

„Sok teleírt lap hever asztalán, egy ilyenre ír most is ceru-
zával . Fölkelve igen előzékenyen elibém jön s nem győzi eléggé 
„dicsérni a 31. hadosztályt és annak vezetését. Mondhatnám lelke-
„sedéssel beszél rólunk. Azután közli velem, hogy táviratilag 
„bekérte a főparancsnokság az ő véleményét rólam, vájjon hadtest-
„parancsnokságra alkalmas volnék-e? — 0 természetesen leg-
melegebben nyilatkozott és így kinevezésem a legközelebb várható." 

„Furcsa! — valami kis gyűlöletteli villanást láttam szúrós 
„szemeiben, midőn ezt mondotta. — ,Ez az ember megint 
„hazudott! 0 valami rosszindulatú megjegyzéssel ártott neked! 
„Ezt éreztem, midőn szeme oly furán villant. — Könnyedén meg-
ha jo l tam előtte, de nem feleltem semmit . . . Azután elreferáltam 
„küzdelmeinket és sietős menetünket ide vissza, mellyel sikerült 
„hadosztályom elvágatását kikerülni." 

„Itt félbeszakított és naplójának az asztalon heverő — nem 
„fűzött — lapjai közül az utolsót kezébe vette s a ceruzával írott 
„sorokat nézve mondá: „Gerade habe ich in meinem Tagebuche 
„geschrieben: — Ich bin besorgt und begierig zu erfahren, ob 
„seine Kaiserliche Hoheit noch durchkommt? — Ich hielt die 
„Situation für äußerst gefährlich. Es bestand die Gefahr, daß die 

József főherceg: A világháború. I. 12 



„31. Division abgeschnitten, und eventuell gefangen wird. Ich 
„zweifelte daran, daß mir Kaiserliche Hoheit überhaupt je wieder 
„zurückkommen. Wir sind eben um einen Tag zu spät zurück-
gegangen!" 

„Törzsemmel félméteres sárban koromsötétben átgázolunk 
„Turka-sredniara. Egy csinos kis villánál, egy hölgy igen szívé-
lyesen üdvözöl és szép anyanyelvemen, magyarul szólít, házát . 
„lakásnak ajánlja fel nekem." 

„Zuhog az eső és egyhangúan pacsangol az ereszről ömlő 
„víz. Még egy pillanatra kimegyek az alig pár négyzetméter nagy-
s á g ú kertecskébe. A szomszéd ház ablakai gyengén vannak meg-
„ világítva — mécsek égnek ott bent — ; sokhangú nyögést ós 
„fájdalmas nyöszörgést hallok. Látom mint vánszorognak kínosan, 
„vagy kúsznak négykézláb az udvaron át az emberek, egy mesze-
s e n fehér járdán le, azután ott az udvaron fekve maradnak, 
„dacára a zuhogó esőnek és hidegnek . . . Ott egy őrszem! Meg-
kérdem, hogy kolerások-e ezek? . . . Igen! 390 beteg és igen sok 
„halott, de ezeket majd csak reggel temetik el . . . Van-e orvos 
„itt? . . . Van, de soha sem jön be! . . ." 

„Vogt nem akart a hadtestparancsnokság közelében lenni és 
„most csak egy kis rács választja el 390 kolerástól!" 

Tersztyánszky elhatározta, hogy Wolosany—Petrykow—Roz-
lucz A 933. vonalát védeni fogja. És pedig: 

Jobbszárnyon az erősbítésre beérkezett 17. népfölkelődandár, 
a középen Turkánál a 31. hadosztály a 40. népfölkelődandárral 
együtt, a balszárnyon a 38. hadosztály és a 102. népfölkelődandár 
maradványa foglal állást. 

A 2. népfölkelődandár Turka wz.-nél tartalék. 
A XII. és IV. hadtest között keletkezett űr bezárására a 

hadseregparancsnokság a 4. lovashadosztályt Lawrówra rendelte és 
a IV. hadtestet utasította, hogy hasonló feladattal két lovas-
hadosztályt jobbszárnyáról Turkán át Babinara toljon el. 

A hadseregfőparancsnokság este értesítette a hadtestet, hogy 
megerősítésére a 12. területi népfölkelődandár október 25-én Sian-
kira ér, az 1. területi népfölkelődandár szintén Királyhidáról 
útban van. 

Október 25. 

A 17. népfölkelődandár Turkától délkeletre, a 38. hadosztály 
a 102. népfölkelődandár roncsaival együtt Turkatól északnyugatra 
fekvő magaslaton a kijelölt védelmi állását elfoglalta; a 2. bécsi 



népfölkelődandár Tarka w/.-nél, hadosztályom a 40. népfölkelő -
dandárral Turkában gyülekezett. 

Az ellenségről délután 3 óra 30 percig megállapították, 
hogy egy kozákezred a műúton Jasienica-zamkowat, a Stryj völgyé-
hen pedig gyalogsággal Isajet elérts, a műút és a Strvj-folyó kö-
zötti térben erős raj vonalakkal, mögötte tartalékokkal Wolosianka 
ml., wk. és a Podzenem A 821. magaslat felé tart. 

Az 1. lovashadosztály a Stryj-folvó déli partján Losiniecre 
menetelt, az 5. és 8. lovashadosztály Wolczenál gyülekezett. 



Y. FEJEZET. 

ELŐTÖRÉS DROHOBYCZ FELÉ. 
SÚLYOS KÜZDELEMBEN ELÉRJÜK ZALOKIECET. ONNÉT VISSZA-
VONULÁS SIANKIRA, HOGY ISMERETLEN HELYRE ELSZÁLLÍTSÁK 

HADOSZTÁLYOMAT. 

1914. X/25.—XI/2.1 

Böhm-Ermolli lovassági tábornok értesítette a IV. hadtestet, 
hogy az ellenség Strzelbicenél a XII. hadtest déli szárnyának 
átkarolására készül, ezért a IV. hadtestnek támadó előnyomulását 
Turkáról mielőbb meg kell kezdenie. 

Tersztyánszky erre jelentette, hogy a támadást azonnal meg-
indíthatja, bár az 1. és 12. népfölkelődandárok még nem érkeztek 
be és csapatai a kötelékek rendezését s a menetzászlóaljak besoro-
lását még nem fejezték be; hangsúlyozta azonban, hogy először 
a Tarkához már 14 km.-re férkőzött ellenséget kell visszavetnie, 
csak azután fordulhat a XII. hadtest támogatására észak felé. 

„Október 25-én reggel Tarkán lakásomból kilépve, szörnyű 
„látvány dermeszté meg lábamat. Sorban 134 halott fekszik előttem, 
„mind egyenruhában; huszárok, dragonyosok, gyalogosok, tüzérek, 
„népfölkelők, mind .-mereven összehúzott tagokkal s a rettenetes 
„halálküzdelemtől irtóztatóan eltorzulva, szájuk s fagyott kocsonya 
„szemük nagyra nyitva, arcuk ráncosra zsugorodva kékeszöldbe 
„játszó fekete, ügy feküsznek itt, mint a rémlátomások vigyorgó 
„fintorai, a halálnak torzképei; felöltözve, ahogy a csapatoktól 
„behozták őket, hevernek a csupasz, sáros földön, majdnem minden 
„ápolás nélkül haltak meg mind. Nem volt kéz, mely a szegény 
„üveges szemeket szelíden lefogta volna. Ott az udvaron pedig, akik 
„már nem bírnak menni, négykézláb kúsznak tova halálos fek-
helyükhöz. Ott ül egynéhány egymásra dőlve s üveges szemekkel 
„bámulnak az ürességbe, fájdalmasan, mind gyengülő hangon 
„nyöszörögve." 



„Egy egészségügyi katona hatalmas mázolo'ecsettel oltott 
„meszet locsol az útra. Azt mondja kérdésemre, hogy amióta nincs 
„orvos, majdnem mind meghal, a törzsorvos sohasem megy be 
„a betegekhez. Magamból kikelve s mégis borzadva bemegyek 
„a több szobás irtóztató házba. Azt nyögés, zihálás, halálhörgés és 
„enyves bűz telíti el. Tenyerein és térdein járva kúszik épen ki 
„egy a szobából, az ajtót sem éri el szegény, átázott ruháiban 
„fekve marad, összeaszott arca kékeszöld, görcsös hányás gyötri, 
„míg szemei reszketve írják le a halált jelző köröket. Egy másik 
„összekuporodva húzódott meg a szoba sarkában és didereg a fáj-
da lomtól s halálos hidegtől és vékonyra aszott hangon könyörög 
„segítségért, míg szegény összeszáradt testét a görcsök görnyesztik. 
„Megrázóan rettenetes e 300 embert a betegségek legszörnyűbbi-
„kében így elpusztulni látni és nem tudni segíteni... A megtörő 
„szemek a legrikitóbb halálfélelemmel telve, kétségbeesett könyör-
géssel, mintha csak azt mondanák: ,Segíts, az Isten szent szerel-
„mére enyhítsd kínjaimat'!'" 

„A siralomnak e rettenetes tanyájáról egészen feldúlt lélekkel 
„távozom s az ápoló — egy derék tiroli népfölkelő — utánam 
„kiált: ,Die Hand net ins Maul thun, erst waschen!' — Oltott 
„meszet önt lábaim elé s én belelépek. Bámulom e derék 26 éves 
„legényt, ki állandóan itt a halál küszöbén dolgozik..." 

„Kint a holtakat nagy tömegsírokba dobják, meszet öntenek 
„rájuk és behányják a sírt s egy kis fakeresztet szúrnak beléje. . . 
„Még pap sincs o t t ! . . . " 

Addig csapataim Turkán elég jó állásokban várják az állító-
lag bekövetkező ellenséges támadást. Eddig csak csatározás folyik 
kozákhordák ellen. 

Délután hadosztályom felveszi a kiegészítéseket és így újra 
10.000 fő állományra emelkedik létszáma. De az én régi harcedzett 
hőseimnek nagy része a föld alatt nyugszik már örökre. 

„Tersztyánszky szóbelileg elrendeli, hogy minden kozákot, aki 
„kezünkre kerül, azonnal ítélet nélkül fel kell akasztani. Eltökélt 
„szándékom ezeket mind elevenen elküldeni neki, mert én katonát, 
„ki becsülettel harcol ellenünk, nem fogok felakasztatni." 

„Vogt őrnagyot s engem délután 4 órakor megkérdez csapa-
t a i m állapotáról, azután közli velem, hogy holnap újra támadunk, 
„mert ezt a 2. hadsereg elrendelte. Azt felelem neki, hogy meg-
tesz . Erre ő kifejti, hogy ismeri az igen nagy nehézségeket, de 



„a helyzet úgy követeli, hogy muszáj ezt azonnal végrehajtani. 
„Megígértem, hogy mindnyájan minden tőlünk telhetőt megteszünk; 
„de kötelességem őt a legnyomatékosabban figyelmeztetni sokat szen-
v e d e t t csapataim nyomorult testi állapotára, mely bizonyos tokon túl 
„lehetetlenné teszi azt, hogy a folyton növekvő és sokszor túlzott 
„követelményeknek eleget tegyünk. Arra is kell gondolni, hogy eset-
„leg még több esztendeig kell majd kitartanunk, hogy Hazánkat a 
„megsemmisüléstől megvédjük, azt pedig csak úgy érhetjük el, hogyha 
„embereinket nem áldozzuk fel ott, hol nem okvetlen szükséges 
„egy döntő eredmény elérése. Holmi kis helyi győzelmekért az 
„emberek tízezreit feláldozni nem ér semmit és halálos hűn fajunk 
,és Hazánk ellen." 

„Tersztyánszky azt mondja, hogy ő is úgy, mint én csak 
„parancsokat kap s az általános helyzetet nem ismeri eléggé, hogy 
„saját megfontolásra építhetné intézkedéseit. Most az a parancs: 
„Támadni!" 

Azon körülmények, hogy az oroszok a XII. hadtest déli 
szárnyán Holownia A 668. magaslatot elfoglalták és egy erős osz-
lopuk Strzylkiről északnyugati irányban menetelt, azt mutatták, 
hogy azok XII. hadtestünk déli szárnyát be akarják keríteni. 

A hadsereg ebből kifolyólag utasította a IV. hadtestet, hogy 
balszárnyával Matiu A 796. és Bzeniec A 795. hegyre haladék-
talanul nyomuljon elő, hogy a IV. és XII. hadtest közé beékelődött 
ellenséget magára vonja. 

Parancsot kaptam, hogy október 26-án délelőtt 11 órakor 
kezdjem meg hadosztályommal és a 17. népfölkelődandárral az 
előnyomulást és vegyem birtokba Magura C- 864.—Zwihónka 
<j> 796—Kijowiec A 785.— és a Jawora vasúti állomástól északra 
fekvő magaslati vonalat. 

A 38. hadosztály a 102. népfölkelődandárral együtt állva 
marad, tüzével támogatja előnyomulásomat, de arra is kész legyen, 
hogy ha szükséges, Rozlucz falun át előtörjön. 

Lehmann altábornagy lovascsoportja (5. és 8. lovashadosztály 
és 40. népfölkelődandár) Babinaról Strzylkire menetel, hogy a XII, 
és IV. hadtest közötti tátongó űrt kitöltse. 

Az 1. lovashadosztály Losiniecen marad és a Stryj-folyó 
völgyében földerít. 

A bécsi 2. népfölkelődandár Turkán hadtesttartalék. 
Az erősítésül beérkezett 12. népfölkelődandárt Siankiról Butelka 

wz.-re előrevonták. 
„Ekkor értesülök, hogy Felséges uram nekem a komarnoi 

„csatáért (IX/8., 9.) a hadiékítmény és vaskoronarendnek első osz-



„tályát adományozta. Ezt az én hős csapataimnak köszönhetem első-
sorban." 

„Mikor október 26-án elhagyom Turkát, épen temetik a mai 
„100 kolerás halottat. Megrázó látvány! Piszoktól átitatott ruhá-
jukban, egyenkint viszik szegényeket egy deszkán a tátongó 
„nagy gödörhöz, a deszkát oldalt billentik s a halott belefordul a 
„gödörbe, egyik a másik után egyet puffanva belezuhan és vége ! . . . " 

„Egy derék 32-es altiszt, kit még béke idejéből ismerek, itt 
„fekszik ebben a borzalomteli házban, melybe ma is benézek. Meg-
szólí tom: ,Fiam, te is ide kerültél?' . . . Bízzál Istenben és nyu-
god já l meg az ő akaratában, meg fog ő segíteni!" . . . Tompa foj-
togatot t vékonyka hangon— mely oly jellemző a kolerásoknál — 
„felel: ,Ahogyan a jó Isten akarja . . . Meghalni jöttem ide. J a j 
„Fenséges Uram, csak egy .kicsike kis vizet adjon az édes Istenre 
„kérem . . . Csak egy cseppet és egy takarót! . . . Óh! Oly hideg 
„ez a halál!' . . . A hideg fut végig hátamon. Kulacsom nálam lévén 
„gummi pohárkámba tokaji bort töltök4 belőle. Kiissza, nagy mélyre 
„beesett, félelemmel telt szegény szemeivel rámnéz és fojtogatott 
„hangján nyögi: ,Ez volt az utolsó korty!' — Akaratom ellenére 
„borzongás járja át testemet. Elejti pohárkámat és kínosan az ajtó 
„felé vánszorog, melyen holnap majd mint hullát viszik ki. Elfor-
„ dúlok és hallom, mint emeli egész belsejét a hányógörcs. — Poha-
r a m a t — midőn ő nem látja — lábammal a meszesgödörbe rúgom 
„és magammal viszem leghívebb kísérőmül ezt a rettenetes benyomást." 

„Ismételten jelentem e kétségbeejtő állapotot a hadtestnek, 
„kérek orvost, papot! — hiszen itt még sok embert lehetne a halál 
„torkából kimenteni. — A törzsorvos legszigorúbb megbüntetését 
„kérem Tersztyánszky tói, hiszen gyávasága gyalázatos . . . " 

„10 órakor délelőtt lóra ülök és előre lovagolok, a várost 
„elhagyom! Téged sohasem felejtelek el, te életem legsötétebb 
„emlékei közé sorakozol, te szegény elhamvadt Turka." 

„Déli 12 órakor zuhogó esőben felérek Petrykow útkaparó-
„házhoz. A mélyen lelógó felhőzet a jeges szellőtől lassan vontatva 
„mászik tova." 

„A nagy lendülettel, példaszerű nyugodtsággal végrehajtott és 
„úgyszólván veszteség nélkül haladó támadást egész terjedelmében 
„részben közvetlen közelből látom . . . Eleinte a 44-esekkel vagyok. 
„Az ellenséges srapnelltüz magasan megy, úgy, hogy csak igen 



„kevés sebesülés történik. A 32-esek, 44-esek és bosnyákok 1 óra 
„30 perckor a hadtest által mára kitűzött vonalat elérik. Ez: 
„Wolosianka ml. — A 785. Kijowiec és Stryj-folyótól keletre Stu-
„dena-Gora A 972." 

„A Zwihónkát és Magura -Ó- 864-et még külön támadással 
„kell Birkenhain tábornok népfölkelődandárával elfoglalni, mialatt 
„a 69-esek a népfölkelők jobbszárnyán fognak előnyomulni. Onnét 
„heves gépfegyvertűz hallatszik. A patakokban aláömlő esőben 
„erősen hallom szomszédomnál az ágyúzást." 

Csapataim a hadtest által elrendelt vonalon megállottak. 
Délután a besorolt menetalakulatokat a csoportokon belül rendezték. 

Csoportomat két részre osztottam. Jobbszárnyamat Stryj-
folyótól keletre Birkenhain tábornok parancsnoksága alatt a 17. nép-
fölkelődandár képezte, a népfölkelők támaszára, azok szélső keleti 
szárnyára a 69. ezredet rendeltem Stryj-folyótól nyugatra a 44., 
32. ezred és a bosnyákok Felix tábornok vezetése alatt állanak. 

Pittner ezredes a 69-esekkel a jobbszárnyon délután 4 óra 
30 perckor a Magura-magaslatot elérte, a népfölkelők az erdős 
hegyekben eltévedtek és tüzet kapva a Studena ga. A 972. begyre 
visszaözönlöttek. 

Október 27-ikére a hadtest elrendelte, hogy a Stryj-folyótól 
keletre levő csoport Isaje—Jasionka-masiowa vonalba nyomul, 
Felix csoportja Podzenem A 821. magaslatot, Karg altábornagy 
csoportja (38. hadosztály és 102. népfölkelő dandár) Wolosianka falut 
elfoglalja; 2. nópfölkelődandár Wolczere, a 12. népfölkelődandár Tur-
kára menetel. 

A IV. és XII. hadtest között az ellenség Strzylkinél a 40-es 
népfölkelőket délután 3 óra 30 perckor visszavetette és a Tomen 
A 671., Bzeniec A 795., Laniski A 767. magaslatokat megszállotta. 

Alkonyatkor egy oroszoszlop Strzylkiről Lenina-ml. falu felé 
elindult. 

Hogy az ellenség a IV. és XII. hadtest közötti űrben tovább 
ne terjeszkedhessen, a 4. lovashadosztály Palczyiískie A 723. magas-
latot, a 8. lovashadosztály a 40. népfölkelőkkel Babina-völgyszorost 
megszállotta, az 5. honvédlovas-hadosztály pedig parancsot kapott, 
hogy holnap, 27-én, Jaworniska A 797. hegyen át támadja meg 
az északnyugati irányban előnyomuló oroszokat. . 

„Október 27-én reggel arról értesülök, iiogy a gácsországi 
„ruthén nép fölkelőknek egy része csekély ellenséges srapnelltüz 
„miatt megfutamodott. Birkenhain tábornok beléjük lövetett." 

Érdekes, hogy ezek azzal indokolták meg visszamenetelüket, 
hogy nincs élelmiszerük, lőszerük és felszerelésük. 



A területi népfölkelődandár a régi elavult „Werndl" -fegyver-
rel volt felszerelve és ásókkal, takarókkal, sátorlapokkal, konyha-
kocsikkal, telefonnal stb. nem rendelkeztek, nagyrészük zsávoly-
nadrágban volt. Ily körülmények között megérthető, hogy nehéz 
terepen, rossz és hideg időben embereink fizikai ereje rohamosan 
csökkent s ez erkölcsi erejét is hátrányosan befolyásolta. 

Testileg fáradt, lelkileg gyenge csapattal alig lehet sikeresen 
harcolni a muszkák ellen, kik duzzadó erőben, kitűnő felszereléssel 
mindenütt és mindenkor fölényes tömegben állanak velünk szemben. 

Birkenhain tábornok azt állítva, hogy a 17. területi nép-
fölkelődandár támadólagos alkalmazásra nem felel meg, a népföl-
kelőket a 69-esek mögé tartalékviszonyba visszavonta.1 

Az 55. hadosztály jelentette, hogy Skolét nem fogja tudni meg-
tartani, visszamegy. Ennek következtében a IV. hadtestnek Turkán, 
Uzsokon át vezető hadtápvonalát az oroszok Skole, Tucholka, 
Komarniki felől a felső Stryj-völgyében veszélyeztethették volna. 

Ezért a hadtestparancsnokság eltökélte, hogy az erősbítésül 
beérkezendő 12. és 1. népfölkelődandárt összeköttetésének fedezé-
sére s az 55. hadosztály támogatására Siankiról Komarnikin és 
Mochnaten át Tucholkára irányítja. 

A IV. és XII. hadtest között Tomen A 671. körül történt 
események miatt a 38. hadosztály Rozluczon át északnak fordulva 
harcba keveredett az ellenséggel. 

Délután 12 óra 30 perckor Felix tábornok 7 zászlóaljjal 
Podzenem (A 821.) magaslatot megtámadta, balszárnyán a 44-esek 
két zászlóalja átkaroló mozdulatot tett. 

A támadást visszatartottam, hogy a Petrykow-hegyen álló 
tüzérségemnek a roham kellő előkészítésére időt adjak. 

„Jawora vasúti állomásra lovagolok, a Strvj-folyó mentén. 
„Egy helyen csak nehezen tudunk a mocsáron átvergődni." 

„8-as huszárjárőreim nagyszerű felderítést végezve — mely-
„ről különös elismeréssel kell megemlékeznem —, kitűnő jelenté-
se ikkel a vezetést nagyon megkönnyítik." 

,,Jawora állomása a Petrykovr-hegy lábánál fekszik, közel a 
„Stryj balpartjához. Pici emeletes épület, négy szobával az emeleten 
„és egy váróteremmel s távirókamrával a földszinten. Minden tele 
„elhasznált piszkos szalmával, bútorzat nincs, azzal befütöttek az 
„oroszok. Sok gennyes, véres vatta, meg gézfoszlányok hevernek 
„mindenütt nagy aludt vértócsákban. Segélyhely lehetett itt." 

„A Stryj túlsó oldalán a lendületes vonalú Studena Gora 
„emelkedik elég meredeken föl kis kúpjaival, melyek közül a kerek-

1 Op. Nr. 27/14. — IV. hadtest naplója 689. oldal. 



„tetejű csúcs kimagaslik. A kis Studiwka falu fölött csupa erdőség 
„látszik. Észak felé közvetlen előttünk van a kopár Kijowiec, egy 
„a Stryjtől északnyugatnak lassan emelkedő gerinc, mögötte a fő-
nkúpon túl egy magas erdőparcella látszik, a délnyugati parton 
„az erdővel egy irányban két ütegem áll és hevesen tüzel észak-
k e l e t felé, őket is az orosz tüzérség erősen és sajnos jól lövi. Az 
„élen egész a folyóig, kissé visszahajlított jobbszárnnyal látom 
„a 32. ezredet, minden csatára fészekforma gödörben fekszik, srap-
„nellvédőik is vannak és ki-ki jó csomó szalmát hozott magának, 
„csak a feje látszik ki mindegyiknek. Orosz srapnelltűz alatt vannak. 
„Sajnos sok vitézemet látom elesni." 

„Zúgva jön felénk valami orosz szörny és hatalmas durranás-
s a l robban a gyepes parton közvetlen a ház fölött és kopogva 
„hullanak a hantok a tetőre, kellemetlen szagát lehozza a szellő. 
„Belövi magát ránk, azután Jawora falvát lövi. Több lövegük 
„állandóan végigszórja a Stryj völgyét, a mi tüzérségünket keresve." 

Magura -Ó- 864. magaslaton a 69-esek 2VS zászlóalja már 
fent van, l/2 zászlóalja pedig Magura -(V 864. és Zwihónka A 796. 
között húzódó keskeny hegyháton megy előre Stryj völgye felé. 

Zwihónka A 796. magaslaton harci zaj, ott támad a 32-esek 
egy zászlóalja egy hegyiüteggel. 

A 17. ruthén népfölkelődandár Studena ga. A 972. magas-
laton gyülekezik. 

„Birkenhain tábornok az éjjel történt bajról utóbb jelent, 
„hogy ő a 69-eseket a Maguráról visszavette, mert veszteségeket 
„szenvedtek a fejeveszetten beléjük tüzelő ruthén népfölkelőktől, 
„kik az előnyomuló 69-eseket ellenségnek nézték félelmükben. így 
„a Magurát megint elvesztette." 

„Már fel akarom váltani a tábornokot, mert őt okolom a félre-
értéssel és riadalommal, midőn kiderül, hogy a tábornok maga 
„vezette a támadó csapatokat és látva a ruthén népfölkelőknél 
„a fejetlenséget, a 69-eseket visszavette, hogy még nagyobb szerencsét-
lenségtől megmentse. A nép fölkelők megfutamodásának eredménye, 
„hogy törzsemmel ez éjjelen az ellenség és saját csapataim között 
„voltam. Vogt őrnagy meglehetősen meg volt botránkozva e fölött. 
„Igaza is van." 

Csoportomtól balra a bécsi 2. népfölkelődandár azon feladattal 
menetelt Wolczeről Zukotynon át Bzeniec A 795. felé, hogy 



a 38. hadosztály és Lehmann lovascsoportja között az összeköt-
tetést helyreállítsa. 

A 38. hadosztály a műút mindkét oldali magaslatain északi 
irányban nyomult elö. 

A Lehmann-csoport (4., 5., 8. lovashadosztály és 40. népfölkelő-
dandár) Holowiecko—Babina—Jaworniska A 797—600: - 0 — P a l -
czyiískie A 723. vonalban harcol. 

Krautwald altábornagy csoportja ekkor érkezett Lawrówra. 
A 38. hadosztály rövid harcban négy ellenséges zászlóaljat 

visszanyomott Laniski A 767. magaslatra. 
Október 28-ra a hadtest úgy intézkedett, hogy csoportom 

feladatát folytatja, a 38. hadosztály a müútnak kézbentartása" mellett 
foglalja el Laniski A 767. magaslatot. 

Krautwald altábornagy csoportja holnap az ellenséget a Dnies-
ter mögé Jogja visszavetni, Fox altábornagy (35. hadosztály) Ter-
szówra tör elő. 

„Október 28-án jelenti Felix tábornok, hogy feladatát folytatja; 
„az ellenséges jobbszárnyat átkarolva, támad és erre a legjobb 
„ezredet, a 44-eseket szemelte ki, balszárnyára tolván el őket. 
„Wolosianka-wk.-n át Matiu A 796-ra nyomul elő." 

„Hogyha Félix mondja ezt, akkor nyugodt vagyok, ő tudja, 
„hogy mit mond és soha sem ígér valamit, amit nem tud megtartani. 
„Most a Stryj balpartján levő csoportot vezeti, mely a 32., 44. és 
„a bosnyák ezredekből áll, egy zászlóaljat kivéve, melyet mint had-
„osztálytartalékot a Studena Gorára küldöttem, hogy a Zwihónka 
„elfoglalását előmozdítsa. A Zwihónka tetejét, a sűrű köd dacára, 
„nehéz tarackokkal lövetem, hiszen jól be vannak lőve!" 

„A gyalogság fogja megfigyelni lövéseit és akkor megy ro-
hamra , ha a tüzérség alaposan összelőtte az ellenséges állásokat 
„és az eredmény biztos." 

„Nemsokára már sustorog fölöttünk a Zwihónkára siető ekrazit-
„ gránát és jön az orosz gránátáradat a mi házunk fölötti partra. 
„De jelentés is jön, hogy nagyszerűen lőnek öreg tarackjaim. 8 óra 
„30 perckor nagyon heves tűzharcot vív a gyalogság, erős géppuska-
„tűz van." 

„Dél felé Tersztyánszky türelmetlenkedni kezd és telefonon 
„elrendeli, hogy támadjak erélyesebben. Ezt bizony én is szeretném, 
„de én el is szeretném foglalni az orosz állást. Ha azonban Tersz-
„ tyánszky módjára nekirohanunk, akkor az állást nem fogjuk elfoglalni, 
„hanem óriási veszteségeket szenvedve, támadásom össze fog omlani 



„és vissza leszünk verve. Ennélfogva a legnagyobb nyugalommal 
„folytatom rendszeres támadásomat és feltétlenül el is fogom fog-
l a l n i az ellenséges állást." 

„Mikor ezen mérgelődöm, jön Félix jelentése: ,A 32. ezred 
„az oroszok Podzenem A 821. állását a tüzérség kitűnő közremü-
„ködésével, úgyszólván veszteség nélkül, rohammal bevette. Matiu 
„ A 796-ot még alaposan elő kell készíteni, mert az oroszoknak 
„erősen megszállott, bástyaszerü állásaik vannak, melyeknek elfog-
la lása , megfelelő előkészítés nélkül, igen véres, veszteségteljes és 
„nehéz támadás árán volna csak elérhető." 

,, Azt válaszolom neki: ,Nyugodtan előkészíteni s a támadást 
„csak azután megkezdeni. Ha az eredmény biztosítva és az ellen-
h a t á s eléggé leküzdve, akkor a szuronyrohamot végrehajtani... '" 

„Csak jönne ki Tersztyánszky legalább egyszer ide, hogy lássa, 
„hogy hogyan néz ki az ő gyalogsági ,Attaque'-ja, amikor gar-
„madában hevernek az előnyomulok mögött a hullák és a vissza-
v e r t támadásnak az elesett bajtársak tetemein átgázolva kell 
„visszamennie, a legpusztítóbb ellenséges golyózáporban újból meg-
tizedelve." 

„Délben már jelentik, hogy a Zwihónkát erős küzdelem után, 
.„remek rohammal elfoglalták vitéz magyarjaim! csekély vesztesé-
g e k k e l ! . . . 3 órakor délután a bosnyákok elfoglalták a Podzenemen 
„a második orosz állást." 

„Míg kint voltam csapataimnál, a hadtest megint gorombán 
„sürgette a 44-esek rohamát Matiu ellen és sajnos, ezen sürgetést 
„tovább adták. Felix ennek engedve, a 44-eseket rohamra küldi, 
„az orosz állásnak kis részét el is foglalja, azután megakad a táma-
„dás a ,rendkívüli nagy' veszteségek miatt. Súlyos szemrehányá-
sokka l illettem a sürgetés továbbítóját. . ." 

„Az eső csak tovább zuhog és a hideg őszi ködök csendesen 
„vonulnak tova, gyászfátyolt vonva szeretett bajtársaim nyirkos 
„sírjaira." 

A 2. hadseregparancsnokság e napon útmutatással szabályozta 
a. csapatoknak magatartását. Egy ellenálló vonal kiszemeléséről és 
annak berendezéséről is van szó, melyet hadtestünk a Stryj és 
Dniester között — Jsajska gora A 817. — Matiu A 796., Werszki 
A 697. gerincvonalon rendezzen be. 

E mögött egy második védelmi állást is kell létesíteni. A IV. 
hadtest ezenfelül Turka közvetlen védelmét is előkészíti. 



A hadtest parancsa október 29-re: Magura ó 864. — Podzenem 
A 821. magaslatot tartva, hadosztályom zömével Matiu A 796-ot 
foglaljam el, míg a 38. hadosztály a műút mindkét oldalán a magas-
latokon északi irányban folytatja támadását. 

A 2. népfölkelödandár Tomen A 671-et foglalja el. 

„Az ischiászban átnyomorgott éjjel után, egy barátságos jó-
,,reggeltet küld október 29-én a hadtest. Az egész telefonlegény-
,,ség hallatára hatalmas orrot kapok, hogy a 31. hadosztálynál 
„mindent a tüzérségre bízok, a tüzérségnek kell mindent csinálnia 
„és a gyalogság semmit sem tesz." 

„Azt hiszem, hogy ez a szemrehányás magában viseli a leg-
súlyosabb kritikát azok fölött, akik így gondolkoznak." 

„Nekem kötelességem nagy eredményeket elérni, lehetőleg kis 
„veszteségekkel, azt pedig csak így lehet. Tersztyánszky módszeré-
v e l elveszítjük összes embereinket és eredményt nem érünk el. Az 
„oroszok jó fedezékükből a legnagyobb lelkinyugalommal halomra 
„lövik támadó csapataimat, ha a tüzérség nem veri őket úgy, 
„hogy fedezékükben csapassanak agyon. Erre gyalogsági tűz nem 
„képes." 

„És ha tíz ezredet küldök egymásután, mégis halomra fogja 
„lőni az orosz, az ő nagyszerűen kiépített mindenfelé oldalazó 
„állásaiból." 

„Láttuk ezt Piaskinál! Es így volt ez ma is. A 44-esek nagy 
„veszteségeket szenvedtek és az állás az oroszok kezén maradt. 
„Míg, ha nyugodtan lehetett volna a támadást végrehajtani — két 
„óra alatt összelőttem volna az orosz állást — és a mienk is 
„volna már." 

„így pedig újból kell kezdeni a lövetést és támadást . . • 
„Temérdek emberem pedig minden ok nélkül elpusztult." 

„De nem okulnak, újra jön a parancs, hogy még ma kell 
„mindent elfoglalnom! . . . Az emberek most már ki vannak me-
„rülve és többszöri próba dacára a Matiut nem birtuk elfoglalni." 

„Gyenge hadosztályomat pedig 25 kilométer szélesre vonják 
„széjjel . . . Hogyan tudjak így erélyesen támadni?" 

Krautwald altábornagy csoportja Lawrówról könnyen ju-
tott előre. 

Jobbszárnyamon (Magura -C- 864.—Zwihónka A 796.— 
Podzenem A 821.) változás nem állott be. 

Felix csoportja A 796. Matiuért harcol. 



A 38. hadosztály harcban áll a Laniski A 767. hegyet ma-
kacsul ve'dő ellenséggel. 

Az 1. lovashadosztály megállapította, hogy egy tábornok pa-
rancsnoksága alatt Kropivvniknál ellenséges 2 gyalog- és 2 lovas-
ezred áll. 

Az ellenség Isajeről és Swidnikről Turzera vonul. 
Helyzet délután 4 órakor: 
Jobbszárnyamon a 32-es zászlóalj Petrowjal—Berc-znianiecnél 

a Stryj-folyóig ment előre, az ellenség pedig Kropiwnikre húzó-
dott vissza. Középen V* zászlóaljat Jsajska ga. A 817-re előtoltak; 
a balszárnyam Matiu A 796. magaslaton van. 

Elrendelem, hogy a 44. ezred az onnét északnyugat felé hú-
zódó keskeny gerinc vonulaton két zászlóaljat különítsen ki, az egyik 
Lopuszanka-chominára nyomuljon, a másik Jasienica-zamkowa felé 
kanyarodjon be. 

E két csoport estefelé -Q- 717. és <Z> 718. magaslaton az ellen-
ség által megszállott és megerődített állásra bukkanva, sem topu-
szankat, sem Jasienicat nem tudta elérni. 

Lehmann altábornagy lovascsoportja a 2. nép fölkelő dandárral 
este Tomen A 671. magaslatot rohammal elfoglalta, 500 foglyot 
ejtett. Az oroszok A 767. Laniskit kiürítették. 

Krautwald altábornagy Tysowica—Spas vonalát érte el. 
Felixnél 1 századot Turze és Matiu A 796. között fekvő 

hegyre előre küldtem, hogy onnan a turzei nagy völgyet figyelje meg. 
A hadtest jobbszárnyán a 12. népfölkelődandár Mochnatera 

érve az 55. hadosztállyal az érintkezést felvette. 
Az 1. népfölkelődandárt utasították, hogy október 30-án Bu-

telkan gyülekezzék, október 31-én Rykówra meneteljen. 
Október 30-ra a hadtestparancsnokság elrendelte, hogy a 

38. hadosztály, és a 2. népfölkelődandár a műút mentén északi irány-
ban folytassa támadását, csoportom pedig a Magura <J> 864.—• 
Podzenem A 821.—Matiu A 796. gerincvonalat tartsa; azt, va-
lamint Jsajska gr. A 817. magaslatot erődítse meg. 

„Október 30-án rossz napunk volt, utálatos nyirkos hideg 
„őszi idővel. Jeges viharban, zuhogó esőben, később sűrű havazás-
„ban lóháton egy magaslatra mentem törzsemmel. Ott van a nem-
„rég elfoglalt orosz állás; tele van véres roDgyokkal és 57 halott 
„vitézem fekszik ott s a csendesen szállingózó hó belevette magát 
„sötét hajukba s lassan elfödi szegény hős bajtársaimat. Drága ma-
„gyar hős vér, mely idegenben a hideg földbe szivárgott, fakad-e 
„majd belőled boldogabb korszak szent Hazánkra? . . . Néhányan 
„temetnek . . . Felsivít a jeges vihar és tűként veri arcunkba a 
„hulló havat . . . " 



„A köd oly sűrű, hogy alig látni pár lépésre, az összes járőrök 
„eltévednek és sem a keresett csapatot, sem kiküldőiket nem találják." 

„Nagynehezen megtaláljuk a telefonösszeköttetést a hadtest-
j e l . Az első egy orr, amit kapunk, a rosszul működő összekötte-
t é sek miatt. Máskép lehetetlen, mert csak lépésben nagynehezen 
„tudunk lóháton előbbre botorkálni, mert sem kocsi, sem autó nem 
„képes megmozdulni a feneketlen utakon s az ágyút 20 ló egy 
„óra alatt nem viszi 500 lépésnél tovább." 

„Minthogy semmitsem lehet látni, a hóviharban félig megfagyva 
„— az összeköttetéseket sem találják, tüzelés nincs, mert úgy az orosz, 
„mint a saját födözékében meglapulva didereg. 3 óra 30 perckor 
„Wolosianka vasúti állomásra lovagolunk bőrünkhöz fagyó sercegő 
„átázott ruháinkban vacogva . . . Ott már bevezették a telefont." 

„Egy szép szőke i f j ú t megkötözve vezetnek elém, az itteni 
„parasztok ruháját viseli s állítólag a rajvonalban kémkedett. Hosszú-
s z ő r ű konyikja és egy kis gyerkőc, mindhárman szomorúan lógatva 
„fejüket állnak előttem. A sűrű köd z ú z m a r á t rak reájuk. Keményen 
„szemébe nézek az ifjúnak és tótul kérdem: Mit kerestél ott? Uram, 
„burgonyámat kerestem kis földemben!.. . Miért mentél vissza a tüzér-
séghez, midőn már egyszer elküldtek volt onnét? . . . Pan velko! 
„Burgonyámat kerestem, hogy legalább egy zsákkal megmenthessek, 
„mert a katonák mind kiássák és az az én mindenem a télre. Anyám, 
„kis öcsém, ez ni — és én élünk ebből'" 

„Szemeiben olyan őszinteség és aggodalomteli kérés tükröző-
„dött, hogy ártatlanságáról szentül meg voltam győződve. Mégis rá-
parancsol tam: Velem jössz! Szótlanul követtek a vasúti állomásig. 
„ O t t éjjelre visszatartottam őket inkább az ő biztonságukért, mint 
„másért." 

„Egy kicsi emeletes ház, összes ablakai betörve. Es belül? 
„A kozákok a kályhák kerek cserepeire célbalőttek s így az összes 
„kályhákat tönkretették. Bánfi, aki részemre égvik szobát kitakarí-
„totta, sárral kenegeti a kályhát és próbálja azt fűthető állapotba 
„hozni, ami mesterien sikerül! Nemsokára a kerítésből szedett fa 
„kedélyesen pattog a patent kályhában. Azután szuronyával kaszálni 
„megy, hogy ágyat rakjon nekem a szénából. Asztalt is csinál 
„nekem a kerítés deszkáiból, néhány rozsdás szeggel összetákolva 
„azt. Az összelőtt ablaktáblákat újságpapírral beragasztjuk, ameny-
„nyire azt az elázott papírral lehet." 



„Míg hideg szobácskámban a láztól kirázva, dideregve írom 
„naplómat, csak úgy pacskol az eső a hideg vihartól korbácsolva 
„és sűrűn vegyül közéje a hó. Papírablakaimat rég benyomta a 
„szél és táncolva kavarog be a hó szobámba. Utálatos a hideg. És 
„az én szegény csapataim? . . . " 

Az október 30-iki események: 
A 38. hadosztály Laniski A 767. magaslatot megszállta s mi-

után kötelékeit rendezte, este Werszki A 697. magaslatig jutott 
előre. Tőle balra a 40. népfölkelődandár és az 5. hadosztály Mtynyig 
nyomult elő. 

Lehmann altábornagy az oroszok által védelemre berendezett 
és megszállott Strzylkihez közeledett. 

Krautwald altábornagy estig Tysowica—Spasig, jutott előtte az 
ellenség Holownia A 668. Strzylki vonalban védelmi állásban van. 

Csoportomnál nevezetesebb dolog nem történt. 
Zwihónka-magaslaton már csak egy 69-es század maradt 

vissza. A 32-es zászlóaljat a Stryj keleti oldaláról Podzenem A 
821-re átvontam. 

Balszárnyamon két 44-es zászlóalj Smereczynki magaslaton áll. 
Turzen egy ellenséges lovasezred, Kroliki hegyen orosz 

tüzérség van. 
Megállapíttatott, hogy az oroszok a Stryj völgyéből Turzen 

át északnyugati irányban eltolódnak és Kroliki A 816. és Luzek 
grn. közötti magaslatokat erődítik. 

Kropiwnikről Bystrzyca felé 4 orosz lovasezred és egy gyalog-
ezred menetel. 

Holnapra kiadott intézkedés szerint a 31. hadosztály Jasionka-
masiowa—Isaje—Podzenem A 821.—Matiu A 796. vonalat tartja, 
Karg- és Lehmann-csoport Luzek grn.-ra, Krautwald csoportja 
Holowniara támad. Az 1. népfölkelődandár utasítást kapott, hogy 
november 1-én Zubrzycára, november 2-án Rybnikre meneteljen; 
feladata Rybniknél a Rykówra vezető útat lezárni. 

„Október 31-én reggel jeges vihar kergeti a sűrű ködöt, mely 
„sóhajtva vonul a keményre fagyott zúzmarás tarlókon tova s a 
„jégborította fűszálak haldokolva remegnek téli haláltusájukban... 
„A tegnapi napon őrizetbe vett szőke ifjú kis öccsével és kócos tavacs-
ká j áva l kint állanak lehorgasztott fővel búsulva és vastag zúzmara 
„fehérlik rajtuk. Közlöm velük, hogy jóravaló embereknek tartom 
„őket, kik árulásra nem képesek és szabadon elmehetnek. Az idő-
„sebbik földre borulva térdeimet, csizmáimat átkarolva csókolja. 
„Kenyeret adok nekik s azután hajlongva s kezükkel tiszteletüket 
„jelezve távoznak." 



A felderítés megállapította, hogy az ellenség a 38. hadosztály 
elől Topolnicán át Kilczyn horb 819 -C—Wydilok 862. A magas-
latra visszavonult. 

Tekintettel a Holownia A 668. magaslaton küszöbön álló döntő-
harcra és azon körülményre, hogy a felderítés eredménye igazolta 
azt, hogy az oroszok Kropiwnik—Swidnik —Turze teréből (nyil-
ván Stary Sambortól délre folyó harcba való beavatkozás végett) 
északnyugati irányban eltolódnak, a hadseregparancsnokság kíván-
ságára Tersztyánszky az ellenség lekötése céljából támadó előnyo-
mulásra tökélte el magát és elrendelte, hogy foglaljam el október 
31-én a Kroliki A 316. és Matowienka A 852. magaslatot. 

„11 óra után értesít a hadtest, hogy még ma okvetlen el 
„kell érnem Kroliki — Malowienka — Jalina magaslatok vonalát. . . 
„Hogy mi történik majd a Magura—Zwihónka vonalában az ellen-
séggel érintkezésben lévő csapataimmal, azt nem tudom." 

„Ez annál aggasztóbb, mert az 1. lovashadosztály határozottan 
„és ismételten jelentette, hogy a 2. kombinált kozákhadosztály 
„csoportom keleti szárnya előtt és attól mintegy 6 km. távolság-
ny i r a Lastówka faluban van." 

„Dandáraimmal megszakadt a telefonösszeköttetés és így 
„parancsaimat írásban kell elküldenem. Ezért kikapnak a dandár 
„vezérkari tisztek, mert e rövidke vonalon rendben tarthatnák a 
„telefont." 

„Biró Károly 44-es tizedes elibém lép és jelentést tesz. Fel-
a d a t a volt járőrével a Matiut megkerülve — ha lehet — kikutatni, 
„hogy vannak-e az ellenségnek a Matiutól keletre tartalékai ? 
„Jelenti, hogy járőréből csak ketten maradtak életben. A Matiu 
„mögül elmentek az ellenséges osztagok s az ellenség visszavonulás-
b a n van. Tovább akar beszélni, de arca elfehérül és eszméletlenül 
„összerogy. Megfogom a karját, mire meleg vért érzek kezemen 
„végigfolyni... Egy golyó eltörte a karját s mielőtt a segély-
he ly re ment volna bekötöztetni sebét, hozzám jött jelentését 
„megtenni." 

„Jelentéséből látom, hogy az ellenség megkezdte visszavonu-
lá sá t és én megfelelő biztosítás mellett egyszerű menetalakzatban 
„kell, hogy követve szorítsam őt." 

Hadosztályommal október 31-én ellenséges behatás nélkül 
elértem a mai napra kijelölt gerincvonalat. 

A hadtest rendelkezése folytán november 1-én folytattuk az 
előnyomulást Zatokiecre. 

József főherceg: A világháború. I. 



A terv az volt, hogy a hadtest jobbszárnya Stryj mindkét 
partján állva marad, hogy Turkát kelet felől biztosítsa a még 
mindig Lastőwkanál álló ellenséges kozákhadosztály ellen, mely 
egynapi járásra állván Turkától, veszélyeztetheti a hadtest had-
tápvonalát. 

Csoportomnak a Stryj balpartján álló része és a 38. had-
osztály egyik dandára, mint a hadtest középső csoportja Zdzianna— 
Smolnán és Bystrzycán át Zatokiec irányában nyomuljon elő, 
hogy az orosz eltolódást a Stryj völgyéből Stary Samborra meg-
akadályozza. 

A balszárnyon levő Karg csoportja kövesse a visszavonuló 
ellenséget Luzek grn.—Niedzielnica — A 782. vonalig. 

Az elrendelteket következőképen hajtottam végre: 
Heisegg ezredes négy 32-es és egy bosnyákzászlóaljjal 

Bystrzycara, Mihanovió ezredes a 76. dandár négy és egy 44-es 
zászlóaljával Smolnára nyomul elő. 

A kettő között egy 23-as honvédzászlóaljat Matowienka A 
852-őn át és egy 24-es honvédzászlóaljat Wiszka A 844. kúpon 
át Smolnára irányítottam. 

A szélső balszárnyon két 44-es zászlóaljat Woronienka 
810. A - r a küldöttem. 

„Parancsaim kiadása után lóra ülve Isajen át a Turzetől 
„keletre lévő magaslatot szándékozunk elérni. Lépésben így is 
„igen lassan tudunk csak haladni, mert lovaink sokszor hasig 
„belesüppednek a sárba és néha alig bírnak kivergődni, minthogy 
„elég vastag jégrétegen át szakadnak be. Szerencsere ezt sejtve, 
„minden kocsit, vonatot Lopuszanka-cbominán át, 30 kilométeres 
„kerülővel küldtem." 

„A hadtestparancsnokság Turkán marad s így telefondrótom 
„kifogy. Ma én oly messze leszek a hadtestparancsnokság előtt, 
„hogy az összeköttetésnek meg kell szakadnia." 

„Óra óra után múlik és derék lovaink nagy erőlködése dacára 
„alig haladunk valamit a rettenetes út miatt. Vastag zúzmarával 
„borított fenyőóriásokat sejtek a sűrű ködön keresztül. Gyönyörű 
„karácsonyfák!" 

„Iwanowskinál egy kis kápolna mellett rövid ideig pihenünk. 
„A jeges szélben állva egy szardiniát s egy darabka kenyeret eszem, 
„ez' mára minden, mást nem kaphatunk. Ischiászom annyira gyötör, 
„hogy nem bírok lovon ülni és gyalog folytatom útamat. Végre 
„Turze hosszú községének keleti végén egy kis úrilakba húzódunk, 
„hol az utolsó egérfogóig mindent összezúztak az oroszok. Bárczy 



^ István hadnagy parancsörtisztem itt egy kitűnő barackkonzervvel 
„lep meg." 

„Csapataim jelentik, hogy teljesen ki vannak merülve, de az 
„elrendelt vonalat harcalakzatban elérték anélkül, hogy ellenséggel 
„találkoztak volna. Ott beássák magukat." 

„Heisegg ezredes csoportja Bystrzycan, a 76. honvéddandár 
„és a 44. ezred Smolnán laktáborba szállott." 

„Felix tábornok itt elmondta nekem a véres matiui támadás 
részleteit és nem győzi eléggé dicsérni a 44-eseket, mily hősies-

ségge l rohamoztak a pusztító ellenséges kereszttűzben és remek 
„halálmegvetéssel verték ki az oroszt állásaiból." 

„Luzek grn.-nál egész nap erős ágyúzást hallok, ez a 38. had-
osztály zöme, mely Niedzielnicatól délre és nyugatra fekvő magas-
latokon áll." 

Lehmann az 5., 8. lovashadosztállyal és a 2. és a 40. nép-
fölkelődandárral Luzek grn.-t elérte, Krautwald elfoglalta Holownia 
A 668-at, előnyomulásban van Osiekowiec-magaslaton át. 

Az ellenség a nyugati szárnyon Stary Samborra, a keleti 
szárnyon Knopiwnikről Boryslawra visszavonul, a középen A 668 
— Lisyj A 622—Zalarski A 600. magaslatokon utóvédei védelmi 
állást foglaltak. 

Huta 637. -6- és Stronna táján nem sikerült az ellenség hely-
zetét földeríteni. Minden jel arra mutat, hogy sietve visszavonul. 

A hadtest a visszavonuló ellenség általános üldözését elrendeli: 
Csoportom folytassa az előnyomulást Zafokiecen át, kérdés, 

hogy onnan Popiele vagy Uroz felé fog-e fordulni. A nálam lévő 
76. honvóddandár Stronna—Hután át hadosztályához (38) bevonul. 

Karg-csoport Blazówra, 
Krautwald-csoport Lisyj A 622—668. magaslaton át Koblo 

•str.-ra, 
Lehmann-csoport lovashadosztályaival a Dniester déli partján 

Bereznicára, 
Az 1. lovashadosztály Lastówkán át Boryslawra vegyen irányt. 
A jobbszárnyon Birkenhain a 17. népfölkelődandárral a Swid-

nik körüli magaslatokat szállja meg, a csoportnál kikülönített Pittner 
ezredes a 69-esekkel és az 1. népfölkelődandárral a Stryj völgyé-
ben Schodnicara menetel. 

Az 55. hadosztály Skoleról Stryj irányában követi a vissza-
vonuló ellenséget. ~ * 

Az általános üldözés előtt a 102. népfölkelődandár egy ezreddé 
{3 zlj.), a 40. népfölkelődandár egy zászlóaljjá alakult át. 



A hadtest intézkedésének megfelelően a november 2-ikára kö-
vetkezőképen rendelkeztem: 

Félix tábornok a hadosztály főoszlopával (44. ezred két zászló-
alja, bosnyákok két és fél zászlóalja, 32. ezred másfél zászlóalja, két 
ágyúsüteg) Zatokiecen át Podbuzra, baloszlop (44. ezred két zászló-
alja) Woronienka A 810. magaslaton át Pstruhów-patak völgyében 
Stronnatól északra fekvő magaslatra menetel. 

„Még nem szürkült, a kakas még nem kukorékolt s az egerek 
„rajtam átugrálva javában báloztak, midőn felkeltem vizes szalnia-
„ fekhelyemről, törzsem néhány horkoló urán keresztülbotlottam és 
„kimentem az országútra." 

„A csillagos ég épen utolsó őrszemeit vonta be s az alig 
„ébredező hajnal halvány pírt vont a hófödte magaslatokra és a 
„jégbedermedt jegenyefenyőóriásokra» Istenem, milyen békesség, 
„mily csodálatosan szép e jeges téli reggel szelíd hallgatásával 1' 
„És milyen borzasztó a rákövetkező nappal, mely kínban és vérben 
„fuldoklik, öldökléssel tele, haldoklók jajkiáltásaitól s lövöldözéstől 
„hangos . . . " 

„Az első ágyúlövés eldördül és jeges szellő vonul át enyhén 
„méla lelkihangulatom fölött, mint a télnek fagyos lehelete az őszi 
„tájon, annak utolsó friss virágocskáit örökre elfonnyasztva . . . " 

„November 2-án törzsemmel, minthogy az út itt még egyes 
„ lovak részére is járhatatlan . . . egy hegyi ösvényen próbálunk a ma-
gaslatokon át előbbrejutni." 

„Feladatom az ellenséget erélyesen üldözni, bármi történjék. 
„Erős elővédek mögött menetoszlopban nyomulunk utána. Az ös-
„vény mind elhagyatottabb, egy hegyipatak vad medrében vezet 
„egy darabig, azután erdőben rendkívül meredeken fel a havasra, 
„hol elvész. A Jalina- és Matowienka-magaslatok között érünk fel 
„a gerincre, mely alatt visszahagyjuk lovainkat s gyalog lépek ki 
„az oromra. Felségesen megkapó a kilátás e hatalmasan dagasztott 
„hullámú fenyveses vidékre. A völgyekben vastag köd van letele-
pülve, fent pedig nevetős meleg napfény s felhőtlen kék ég. 
„Kevéske hó fekszik, melyben fekete vonalként húzódik a 38. had-
osztály által megkezdett lövészárok, melyet csapataim átléptek. . ." 

„Sokatmondóan ásít reám egy rongyos hátbőrönd, melyet 
„gránát ütött át és tépett széjjel, mellette egy elviselt bakancs, 
„ruhadarabok, csupa hallgatag és mégis oly rettenetes beszédes 
„jelei a nagy tragédiának. Frissen felhányt kis hantok, a széltől 



,,odahordott hóval részben elborítva; mindegyikén egyszerű gályák-
éból vágott keresztecske . . . Oly igen-igen sokat mond mindez 
„nekem . . . s mellettük a virulva elfagyott tárnics . . . Ezek is 
fé l tük virágában estek el . . . Elfonnyadt bimbók — elfonnyadt 
„ifjú életek." 

„Távol kékes párában Lisyj—Zalarski—Osiekowiec magas-
la ta i , egy csendes temető, melyben csak a fenyves imádkozik, az 
„enyhe szellőtől cirógatva sóhajtozik. A jó Isten legyen örökre 
„veletek . . . hős bajtársaim . . . aludjatok békében e csendes feny-
vesben, hol nincs sírkő, hol a feledés köde száll rátok s a kis 
„ virágok fonnak il latozó koszorút sírotokra! . . ." 

„Egy mélyen bevágódó és rendkívül meredekpartú szaka-
d é k o n , — melyben nagyra duzzadt barnavizű patak rohan, gyalog 
„kell lovainkat átvezetnünk. Itt ugyan nem fog utánunk jöhetni 
„ellátás és podgyász! . . . " 

„Smolnára érve, a 24. honvédgyalogezredet találom táborozva 
„és két 44-es zászlóaljat látok a Jalinkára kapaszkodni, hogy azután 
„Podbuzon át a Magurát ( A 735.) megtámadva elfoglalják és 
„pedig mint megkerülő oszlop kell meglepőleg az oroszt onnét 
„ledobni. Ott az ellenség erős állásban nagyobb erőket hagyott 
„vissza." 

„Délig állandó erős ágyúdörgést hallottam Luzek grn. 
„vidékén." 

„Délután 1 óra 25 perckor Felix tábornok csatlakozott hoz-
„zám az útelágazásnál Bystrzyca és Smolna között (517.) és azt 
„jelenti, hogy előttünk északkeletre a Magura A 735-ön két 
„ellenséges zászlóalj megerődített állásban van, arccal Zatokiec felé. 
„Horoszówka -Q- 704, Ratoczyna A 720. és a Stronnai magaslat 
„látszólag szintén meg van szállva. Podbuz, Opaka községekben is 
„előretolt ellenséges osztagok vannak. Ennélfogva látom, hogy 
„az éjjelezésre kiadott parancsom, hogy hadosztályom zöme e két 
„községben éjjelezzen, csakis egy győzelmes támadás után 
„lehetséges." 

„Röviddel ezután Zatokiecben és attól északra erős orosz 
„gyalogsági tüzet hallok, golyóik körülöttünk zizegnek. Ez nem 
„tart sokáig, mert csapataim hamarost elérik Zatokiecet, hol én 
„törzsemmel megállapodom és egy kis erdészlakba szállásoljuk el 
„magunkat." 



„Csinos kis házacska, jól ápolt kis kerttel lehetett ez a 
„háború előtt. Most teljesen el van pusztítva. A kertben nincsen 
„fa, a virágágyak össze vannak taposva, összepiszkítva. A ház 
„teljesen kirabolva, a bútorokkal befűtöttek, az értékes könyvek 
„széjjeltépve és piszokba szórva, az ablakok többnyire bezúzva. 
„Az egész ma már csak egy büdös szemétdomb, a pusztulásnak 
„nyomorúságos képe." 

„Megint csak koleraszobába jutottam, a falmenti 25 nagy 
„nedves meszes folt elárulja. Bánfinak meghagyom, hogy a szoba 
„közepén készítsen rőzse- vagy szénafekhelyet." 

„Beérkező csapataimat meglátogatom, nagyon ki vannak 
„merülve. Egy 32-es zászlóaljat magamnál tartok, mint had-
„ osztálytartalékot." 

„Elől heves küzdelem folyik. Látom is, hallom is, hogy 
„44-eseim tért nyernek, de az ellenséges tűz mind hevesebb lesz." 

„Este 7 órakor, ragyogó holdvilágnál az oroszok jobbszár-
n y á t átkarolva megtámadják a 44-esek a Wolczyny magaslaton. 
„Egy századuk 215 oroszt fog el ós felgöngyöli az ellenség állását. 
„A 48. szibériai ezred keményen védekezett és szívós szurony -
„harcban nagy veszteségek mellett lett visszaszorítva." 

„A 44-esektől jobbra, a podbuzi és magurai ellenség sáncait,, 
az út két oldalán emelkedő magaslatokon a bosnyákezred közelíti 
meg; támadásuk lendületesen folyik, mert az ellenségnek látszólag 
nincsen tüzérsége." 

„A 32-esek tartalékban állanak a Zalokieci templomnál." (467.) 
„A beállott sötétség miatt és főképen azért, mert a tüzérség 

a feneketlen úton a gyalogságot követni nem tudta, utasítottam 
Felix tábornokot, hogy támadását a magurai sáncok ellen csak 
kellő tüzérségi előkészítés után holnap folytassa és pedig Stronna 
felől az ellenség jobboldalába." 

„A bosnyákezred leköti a magurai ellenséget, a 61. dandár-
tól két 44-es zászlóalj Stronnán átkarolja az ellenséges jobb-
szárnyát, a 62. dandár fennmaradó része pedig tartalék." 

„Előbb az ellenség utóvédeinek ellentállását kell, úgy nekem, 
mint a többi csoportoknak gyorsan megtörni; csak azután érhetjük 
el Uroz—Blazów—Koblo str. vonalat." 

„Az ellenséges utó védek a Dniester-szorost Zawadkanál és a 
A 668 magaslatot még tartják." 



• 
Krautwald csoportja Osiekowiec hegyen át a 668. A és 622. A  

magaslatokra támad. 
Karg csoportja Wyditokról Huta -Q- 637. hegyre nyomul elő. 

„November 3-án hajnalban kimegyek. Csak egyes őrlövések 
„hallatszanak... Mire kivilágosodik, heves küzdelem fejlődik ki 
„Podbuz körül és a Magurán. Északra és keletre erős lövegtüzet 
„hallok." 

„Még ezt az egy magaslatot, a Kárpátok utolsó vonulatát 
„szállják meg hősi rohammal a 44-esek, sajnos nem csekély vesz-
teséggel. Most már gyerekjáték Drohobyczot is elfoglalni. Teljes 
„a s iker! . . . Csapataim lángoló lelkesedésben!... És mégis, mintha 
„rossz sejtelmeik volnának, vagy a keserű tapasztalatokra gondolva, 
„kéretnek engem — tisztek és legénység egyaránt — csak szabadjon 
„tovább támadni! . . . Kitűnően megy! . . . , kérik, hogy ne vonuljunk 
„ vissza!... Lelkes örömmel felelek, hogy kergessék tovább az 
„ellenséget. írásbeli parancsot is készítünk a további erélyes ül-
dözésre és épen alá akarom írni, midőn a lesújtó parancs jön: 
„,Visszavonulás a A 782.—Kroliki A 816.—Matowienka A 852.— 
„Swidniktől keletre terjedő vonalig, mely meg van erődítve" 

„Keserves egy dolog, mindig, ha sikerünk van és helyzetünk 
„jó, akkor kell a szerencsétlen visszavonulási parancsnak jönnie. 
„Igaz, hogy nem ismerem az általános helyzetet, de nagyon is 
„kínos az, ha a teljes siker pillanatában vissza kell vonulni." 

„Szerettem volna helyzetjelentésemet telefonon beküldeni és 
„a hadtesttel közölni, hogy az utolsó harcászatilag fontos magas-
t a t o t Drohobycz előtt vitéz 44-eseim elfoglalták, hogy a 32-ik ezred 
„szintén most kapaszkodik fel s ezért már csak erkölcsi szempont-
t ó l is aggályosnak látom a visszavonulást, ha csak nem azért 
„történik, hogy fontosabb helyre vigyenek bennünket. . . Nem lehet 
„a hadtesttel beszélni, mert vagy 50 km.-re van hátul ós nem 
„volt elég drótom, hogy össze tudjam magamat vele kötni. Bizton 
„megint ón kapok ki ezért!" 

Tersztyánszky parancsában bevezetésként kiemeli a hadtest 
csapatainak Stary Samborért immár 3 hét óta folyó harcaiban 
tanúsított kiváló magatartását és vitézségét, és bár a harc győzedel-
mesen kezdett már befejeződni, mégis vissza kell menni, mert 
Oroszlengyelországban hirtelen fellépett fölényes orosz erőkkel az 
offenzívát nem folytathatjuk. 



A visszavonulást úgy szabályozza, hogy csoportom még a mai 
napon (november 3.) az említett vonalban állást foglalva, azt meg-
erődíti; és november 4-én is ott maradunk. 

Pittner ezredes különítménye (69. ezred) Swidniktől északra 
íekvő gerincen, Karg-csoport tőlem balra K. 0 . (Luzek grn.-tól 
délre) A 782. hegygerincen foglal védelmi állást. 

Krautwald-csoport Terszów—Luzek gm. vonalba, Lehmann-
csoport Holowieckora, az 1. népfölkelődandár november 4-én 
Rybnikre, az 1. lovashadosztály Ilnikre megy vissza. 

„Vogt és én nagyon leverten adjuk ki a visszavonulási 
„parancsot... Bemegyek szobámba, hol — midőn reggel az indulásra 
„készültem — a falra írtam volt:" 

„ Alles zerstört und vernichtet von den Bussen fand ich hier ! 
„Einige bange Stunden der Unsicherheit verbracht ich hier! 
„Dann des Sieges frohe Kunde trug ich fort von hier! 

Am 3/XI. 1914. 
Erzherzog Joseph Fcldmarschalleutnant." 

„Lekaparjam, mert nem igaz ? . . . Bánfi jön s jelenti, hogy 
„a lovak nyergelve vannak és minden menetre készen áll. így 
„kisietek s ott hagyom a sorokat, ahogy megírtam." 

„Az utóvéddel nyomott hangulatban szótlanul elmenetelek 
„Zalokiecről, Smolna, Zdzianna falukon át Turzera." 

„Turzen már vár rám a hadtesttől a megrovás, hogy miután 
„vezérkari főnököm nem gondoskodik arról, hogy távbeszélővel 
„össze legyünk kötve, Tersztyánszky elrendeli, hogy a jövőben 
„személyesen gondoskodjam a telefonösszeköttetésről!... Azt igazán 
„csak úgy tudnám megtenni, ha a hadtestparancsnokságot a drót 
„végéhez kötném és magam után húzgálnám!.. ." 

Ugyanott veszem lovassági tábornokká való kinevezésemet. 
A turzei út mindkét oldalán a hegyeket, A 816. Krolikit 

és -C- 814. Wiszka-kúpot a 32. ezred, A 852. Malowienkat 
a bosnyákezred szállta meg. 

Felix tábornok a 44-esekkel Zdziannatól északra fekvő gerincen 
(Rostoczna -O- 838. — Woronienka A 810.) utóvédállásba ment. 

A tüzérség előbb Turzenál gyülekezik, azután Kroliki és 
Malowienka-magaslatokon állásba megy. 

Csoportom e helyzetben töltötte el november 4-ikét is, 
csapataim állásaik megerődítésén dolgoztak. 

Az ellenség nem követett bennünket. 
November 4-én adta ki Tersztyánszky intézkedését az álta-

lános visszavonulásra. 



E szerint a 2. hadsereget el fogják szállítani egy más had-
színtérré, vele megy a IV. hadtest (31. és 32. hadosztály) is. 

Turkáig három védelmi állásban fogunk megállani. 
Az első: Luzek grn.—Niedzielnicatól délre és nyugatra fekvő 

magaslat — A 782. - Kroliki A 816. — Malowienka A 852. — 
Swidniktől északra fekvő gerinc, Swidnik-Lastówkatól déli irányban 
húzódó hát. 

A második: Laniski A 767. :— Matiu A 796. — Podzenem 
A 821. — Zwihónka A 796. — Magura O- 864. 

A harmadik: Stary O 875.— Rozulcz A 933. — Kijowiec 
A 785., azután a Stryj keleti partján, ugyanaz mint a második állás. 

A visszamenetelnél a 38. és 31. hadosztály közötti határ-
vonal: Dilok-patak vonala — Wolosianka keleti széle — 6 6 3 . 0 — 
Jawora-patak. 

Az első védelmi állást a nyugati szárnyon Karg-csoport, a 
középen az én csoportom, a jobbszárnyon Pittner ezredes különít-
ménye és Raf t népfölkelői november 5-én délután 5 óráig tartják. 
Ez időben a zöm a 2. védelmi állásba megy vissza, míg a Kilczyn 
horb -Q- 819. — Wydilok A 862. — Woronienka A 810. gerinc-

onalon álló utóvédek az 1. védelmi vonalban vesznek új utóvédállást. 
A. 2. népfölkelődandár kiválik Karg csoportjából és november 

4-én mint hadtesttartalék Jaworára megy, hogy a 3. védelmi állást 
{Rozlucz A 933. — Kijowiec A 785.) megerődítse. 

November 5-én éjjel szomszédaim visszamentek a 2. védelmi 
á lásba, csoportom, kérésem folytán, a hadtest engedélyével csak 
6 án nappal menetelt vissza. Az ellenség mozdulatainkat legkevésbé 
sem zavarta. 

A 62. dandár a Stryj nyugati partján Podzenem A 821. 
hegyen, a 61. dandár a Stryj keleti partján Zwihónka A 796. 
magaslatokon elfoglalta a helyét a 2. védelmi állásban, én tör-
zsemmel Jaworára kerültem. 

Dáni tábornok bevonult ós átvette Felix tábornoktól a 62. 
dandár vezetését. 

Felix a zwihónka—magurai szakasz fölötti parancsnokságot 
vette át, melyben a 69-es ezred állott. 

Hadosztályom november 6-án délig a 2. védelmi állásban 
elhelyezkedett, midőn a hadtest értesített, hogy a 2. védelmi állás-
ban nem maradunk — mint azt tervezték —, mert Krautwald 
«soportja a hadsereg parancsa folytán menetét Lutowiskára foly-
tatja és Dniestrzyk—holowieckinél nem áll meg. 

A hadtest elrendelte, hogy csoportjai november 7-én 8 órakor 
reggel a 3. védelmi állásba vonuljanak. 

A 8. lovashadosztály Tarnawara lovagolt, hogy a Krautwald és 
Karg csoportja közötti űrt kitöltse. 

A hadtest intézkedésének megfelelően a 62. dandárt Kijowiec 
A 785-re visszavontam. 
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Jobbszárnyamon változás nem történt. 
Csoportomtól jobbra a 2. népfölkelődandár Losiniecre mene-

telt, azon túl az 1. lovashadosztály Ilniknél, az 1. népfölkelődandár 
Krecialanál állott; tőlem balra a 38. hadosztály A 933. roztuczi 
állásba vonult. 

Hofmann altábornagy hadteste (55. hadosztály ós 131. dan-
dár) Tersztyánszky-csoportnak Turkáról való előtöróse alatt Skole-
ról és Bolechówról az ellenséget a Kárpátokból visszaszorította és 
Stryj városáig nyomult elő. 

Az offenzíva beszüntetése után a skolei szoros védelmére 
újból Synowuckora visszament. 

November 7-én délután hadosztályom Turkán gyülekezett, 
miután a 62. dandárt a 2. népfölkelődandár, a 61. dandárt a 
102. népfölkelődandár felváltotta. 

„Turka kormos gyászfeketében fogad, tele döggel, törmelék-
k e l , piszokkal, bűzzel. A megsemmisülésnek rettenetesen büdös, 
„förtelmes képe. Nincs egy talpalatnyi hely, mely megkíméltetett 
„volna. Hidegen borsódzik a hátam. A piszok, a nyálkás, rothadó 
„dögöknek borzalmas fullasztó bűze összeszorítja torkomat. A téren 
„egy magas akasztófa, melyet Tersztyánszky állíttatott, rajta egy 
„férfi lóg, a szél lassan ide-oda himbálja és forgatja, arca nincs 
„elfödve, szája feltolt gégével és előrenyomott állkapoccsal nagyra 
„tátva, feje félrebillentve, szemeit a varjak már kicsipkedték . . 
„Epen most jönnek, hogy elvigyék a hullát — tán, hogy más-
jö j jön helyébe?. . . " 

„A pósta vagy takarékpénztár épületében fogunk éjjelezni 
„Mindkettő tele van bűzlő szeméttel, ki kell előbb lapátolni s 
„akkor rémes szagot terjeszt. Képtelen vagyok elviselni. Émelyegve, 
„dideregve kisietek. Tán múltkori lakásunkban — a villában — a 
„kolerások mellett tűrhetőbb." 

„ Odamegyek! Jaj, de már messziről látom az egyenruhában 
„elhaltaknak hosszú tarka sorát. Ott fekszenek a szegény dermedt 
„hullák egymás mellett. Vagy 40 mellett elsietek. Görcsbehúzott 
„kék kezeik, kocsonyaszemeik mintha felém nyúlnának s rám 
„néznének, anélkül, hogy mozdulni tudnának. A villa lépcsőjén 
„felmegyek az ajtóhoz s kinyitom, ekkor egy dragonyos támo-
lyogva jön szembe. Waffenrockja kigombolva, telehányva; félre-
„állok. . . látom már, tudom már és mégis kérdem, hogy mi van, mi 
„baja — mint a másvilágról vékonyan,hangtalanul felel: ,Kolera!' — 
„egy pillanat múlva tovább nyöszörgi: ,Es ist voll — alles tot!'"" 



„Rémülettel telve látom odabent az egyenruhás csendes tes-
t e k e t egészen eltorzulva a padlón feküdni, néhányat halálgyötre-
„lemben rángatódzni. Irgalmas Isten! . . . El! Csak el innen! . . . 
„De nem, ez gyávaság volna! Visszafordulok s bemegyek. Nincs 
„bent az ápoló. Az, ki előbb rángatódzott s nyögött, elcsendesült, 
„mind halott. A küszöbön pedig a szegény dragonyos fekszik ki-
ford í to t t szemekkel, szürke arca ráncos, mintha 100 éves volna a 
„szegény 25 éves fiú. Lahajlok s fel akarom emelni szegény szőke 
„fejét, hogy jobban fektessem. Szájából szürkés víz folyik és sze-
„mei üvegesen, holtan merednek rám. Keresztet vetek rá s fel-
b o r u l t lélekkel távozom. Azt a rémséges halotti szobát magammal 
„viszem lelkemben . . . " 

„Azalatt Bánfi csodát művelt, egy kiemelt ajtót két iskola-
p a d r a tett és ez lesz ágyam! Ma sem szalma, sem széna nincsen. 
„Nagy nehezen pár falatot lenyelek s azután kimegyek a 
„levegőre . . . " 

„Reggel fájós tagokkal kelve, a hadtestparancsnokkal akarok 
„beszélni, de ő már elsietett automobilon Budapestre! . . . " 

„Rettenetesebbet nem lehet elképzelni, mint ezt a szerencsétlen 
„Turkát! Fellélegzek, midőn távozhatom a förtelmek e városából." 

November 8-án hadosztályom gyalogsága Sianki—Beniowa— 
Jaworów—Butelka terébe, tüzérségem Uzsokon át Fenyvesvölgy, 
Csontos és Hajasdra, lovasságom Jablonkára menetelt, hogy vasútra 
szálljon. 

A vasúti berakodás november 8-án délben megkezdődött. 
Tersztyánszky a 31. hadosztály csapatainak felváltása ulán, a 

Turka környékén visszamaradó összes csapatok fölötti parancsnok-
ságot báró Karg altábornagynak átadta. 

A visszamaradt csapatok a 2. hadsereg kötelékéből kiválva a 
3. hadsereg kötelékébe léptek. 

Elszállításunk előtt megkaptuk a lőszer, egészségügy, élelme-
zés, ruházat és egyéb felszerelések kiegészítését. 

A hiányzó géppuskás-osztagokat a 2. nepfölkelődandárból 
pótolták. 

A 4. huszárezredet is hadosztályomhoz osztották be. 

„Tersztyánszky Budapestre ment mulatni és azon parancsot 
„hagyta vissza, hogy a hadosztályparancsnok csak az utolsó csa-
„ patszállító-vonattal induljon." 

„Kígyómarás! . . . így nem is láthatom csa ládomat . . . Ezt 
„Tersztyánszky készakarva tette! . . . " 



„Miután Karg áttvette Turka védelmét, automobilon Siankira 
„sietek, hogy az elszállítást rendezzem." 

„Hazai Samu honvédelmi miniszter megkönyörült rajtam és 
„úgy intézkedett, hogy az utolsó vonat után beszállva, mégis jóval 
„csapataim előtt érjek Budapestre és így pár órát enyéimnél tölt-
hessek. Hálás szívvel gondolok ő rá, ki ezen leírhatatlan örömet 
„megszerezte nekem." 

Porosz-Sziléziába, Oppelnbe vagyunk irányítva. 
Ennek okát csak utólag tudtam meg. 
Midőn az osztrák-magyar haderő október elején az általános 

offenzívát a Visztula-folyó és a Kárpátok között megkezdette, an-
nak északi szárnyához csatlakozó német 9. hadsereg azt remélte, 
hogy Iwangorod és Sandomierz között a Visztulán partot váltva 
és az orosz hadsereg északi szárnyát megkerülve, gyors és meg-
lepő előtörésével megsemmisítő csapást mérhet az oroszokra. 

Tervét nem sikerült megvalósítani, mert Nikolai Nikolajewitsch 
nagyherceg, az orosz haderő főparancsnoka szövetségeseinek sürge-
tésére a franciák tehermentesítését Németország keleti határának 
közvetlen veszélyeztetése által akarta elérni. 

Ezért a nagyherceg Porosz-Sziléziába való betöréséhez épen 
akkor csoportosította át hadseregeit, midőn a központi hatalmak a 
támadást megindították.1 

Az átcsoportosításnál a Galíciába beérkezett orosz 11. hadsereg 
felváltotta az orosz 5. és 3. hadsereget. 

Az orosz 3. hadsereg, mely felváltásáig Przemysl várát zárta 
körül, most a 9. orosz hadsereg mögé tolódott és felváltotta azt. 
így négy orosz hadtest (3., 4., 11. és 8.) maradt a Visztula-folyó 
és a Kárpátok közötti területen. 

A felváltott 9. orosz hadsereg a San-folyó torkolata és Iwan-
gorod között, a felváltott 5. orosz hadsereg Iwangorod és Varsó 
térben, a Visztula-folyó mögött vonult föl. 

A 2. orosz hadsereg Varsó és Nowo-Georgiewsk körül össz-
pontosult. 

A felvonulás befejezte után így a Porosz-Szilézia ellen meg-
indítandó hadműveletre a San torkolata és Nowo-Georgiewsk között 
három orosz hadsereg (2., 5. és 9.) állott készen. 

Az oroszok az osztrák-magyar hadseregeket (1., 4., 3. és 2.) 
a Visztula-folyó és a Kárpátok között csak nagy elővigyázattal 
követték. 

Ily módon a nagyherceg a Visztula-folyó mögött a San torko-
latától egészen Nowo-Georgiewskig terjedő 200 km.-nyi széles 



területen három orosz hadseregből (2., 5. és 9.) egy zárt és tömör 
harcvonalat létesített és ezáltal a központi hatalmak két hadserege 
(9. német és 1. osztrák-magyar) előretörésének elébe vágott, sőt a 
központi hatalmak hadseregeit Varsónál túlszárnyalta. 

Tehát, midőn a központi hatalmak előnyomulásukat a Visztula— 
San-szakaszra megkezdették, a meglepetés már is meghiúsultnak 
volt tekinthető.1 

A szövetségesek ezt a hadműveletek kezdetén felismerve, arra 
törekedtek, hogy a német 9. hadsereg a Visztulán az orosz túl-
erőt lekösse, míg az osztrák-magyar hadseregek a Visztula—Dnies-
ter között gyorsan előidézik a döntést. 

A gyors döntést az aránytalan erőviszonyok, az időjárás és 
a hadszíntér földrajzi viszonyai nem igen mozdították elő; pedig 
minél jobban késik ez, annál veszélyesebbé válik a fölényes túl-
erővel fenyegetett német 9. hadsereg helyzete. 

Az osztrák-magyar 4. hadseregnek a San-folyón való átkelése 
a magas vízállás mellett több kísérlet dacára, az oroszok kemény 
ellenállása folytán nem sikerült. A 3. és 4. orosz hadsereg a folyó 
túlsó partját szívósan védte. 

Mindinkább bebizonyosodott, hogy az orosz San-arcvonalnak 
megingatása csakis az osztrák-magyar déli szánynak (3. és 2. 
hadsereg) a Kárpátokból kiinduló átkaroló támadása által érhető el. 

Az osztrák-magyar átkaroló déli szárny gyenge lévén, megerő-
sítésre szorult. A szükséges utánpótlás a szállítási nehézségek miatt 
az elrombolt vasúti vonalakon nagyon hiányos volt. 

Az átkaroló 2. hadsereg anyagi helyzete igen kedvezőtlen 
volt. (Élelmezés hiányossága, téli ruházat és főleg lőszer hiánya.) 
Ezenfelül az oroszok épen a döntésre hivatott déli szárnyon 
már kezdettől fogva túlsúlyban voltak. (Sambor körül 3 orosz 
hadtest állott.) 

Október 12-től, október 25-ig terjedő időben az osztrák-
magyar átkaroló szárny oly szorongatott helyzetbe került, hogy az 
odavont erősbítések a támadást nemcsak hogy előbbre nem vitték, 
hanem kizárólag arra szorítkoztak, hogy az ellenség támadását 
visszaverjék. Ez is csak rendkívül elkeseredett harcok árán sikerült. 
Október 16-tól fogva a 2. hadsereg szélső déli szárnya ellen 
(Tersztyánszky-csoport) az oroszok ellentámadása oly fenyegetővé 
vált, hogy Tersztyánszky hadseregcsoportját október 23-án Turkára 
vissza kellett vonni. 

Október 26. és november 12. közötti időben a 2. hadsereg 
déli szárnya kezdett eredményesen előnyomulni,2 azonban időközben 
beállott Oroszlengyelországban a válság, mely a támadólagos had-



műveletek sikeres folytatását lehetetlenné tette. Ott már október 
hó derekán kitűnt, hogy a 9. német hadsereg helyzete hadászatilag 
nem felel meg. Varsó felé egy éles kanyarodás és az erőknek 
a jobbszárnyról a balszárnyra való tömörítése által új arc-
vonalat kellett létesíteni, hogy az északról fenyegető veszélyt 
elháríthassák. 

A Varsó felé elvont német hadtestek helyébe az osztrák-
magyar 1. hadsereg hadtesteit Iwangorodig szétvonták, úgy, hogy 
három hadtestnek (I., V., X.) 100 km. kiterjedésű területet kellett 
védelmezni 2 orosz hadsereggel szemben. (5., 9.) 

Október közepén az oroszok Varsó—Novo-Georgiewsk felől 
ellentámadásba mentek a német 9. hadsereg balszárnyára. 

így az osztrák-magyar 1. hadsereg oly túlerővel jutott szembe, 
hogy feladatának már nem tudott megfelelni. Opatówka-folyóeskán 
vívott csata (október 31—november 2.) után visszavonulni kényszerült. 

Ennek következtében a Galíciában küzdő osztrák-magyar 
hadsereg északi oldala védtelen maradt, ezért a harcot a déli 
szárnyon épen abban a pillanatban kellett félbeszakítani, midőn a 
kedvező döntés eredményes harcok folytán megérlelődött. 

A német 9. hadsereg Noworadomsk—Szczerców—Sieradzon 
át Porosz-Szilézia határa mögé, az osztrák-magyar haderő Krakkóra 
és a Kárpátokba tért ki. (Tersztyánszky hadseregcsoport Turkán 
át az uzsoki hágóra.)1 

A központi hatalmak hadászati helyzete a lehető legrosz-
szabb volt. 

Nikolai Nikolajewitsch nagyhercegnek a hadműveletek során 
sikerült Orosz-Lengyelországban három orosz hadseregből (2., 5. 
és 9.) egy hézagnélküli arcvonalat létesíteni, mely Boroszló általá-
nos irányában a porosz-sziléziai határ felé hömpölygött és Német-
ország határától már csak 100 km.-re volt. 

Az osztrák-magyar hadsereg főparancsnoka és a német keleti 
hadsereg főparancsnoka a német legfelsőbb hadvezetőséghez fordult 
segítségért. De a nyugati hadszíntéren az yperni csata még folyt, 
így nem lehetett segítségre számítani. 

Ennek híjján a német keleti hadsereg főparancsnoka, Hindenburg 
vezérezredes elhatározta, hogy a német 9. hadsereget az arcvonalból 
kivonja, Boroszló és Posenen át vasúti szállítással Thorn—Hohen-
salza—Gnesen—Wreschen terébe eltolja, honnét azt egy meglepő 
előtöréssel az oroszok északi oldalába veti. 

A német 9. hadseregnek északra való eltolása által közte és 
az osztrák-magyar 1. hadsereg között egy nagy űr keletkezett, 
melyet ki kellett tölteni. 



E célra az osztrák-magyar hadsereg főparancsnoka a 2. had-
sereget szánta. 

A IV. és XII. hadtestet elszállították Porosz-Sziléziába, hol 
a német 9. hadsereg és az osztrák-magyar 1. hadsereg között 
Eosenberg—Kreuzburg—Kempen terében közvetlen a német határ 
mögött felvonult. 

Nyu gatgali ciának és a Kárpátoknak (uzsoki hágótól nyugatra) 
védelme a 4. és 2. hadsereg visszamaradt részeivel megerősített 
3. osztrák-magyar hadseregre hárult. 

A Keleti Kárpátok védelmére báró Pflanzer-Baltin lovassági 
tábornoknak új hadseregcsoportja alakult. 



VI. FEJEZET. 

OROSZ-LENGYELORSZÁGBAN. 
ERŐLTETETT ELŐNYOMULÁS, HOGY A NAGY ŰRT A NÉMET ARC-
VONALBAN BETÖMJÜK. KÜZDELEM NOWORADOMSKÉRT. KINEVEZ-
NEK A VII. HADTEST PARANCSNOKÁVÁ. BÚCSÚ SZERETETT HAD-

OSZTÁLYOMTÓL. UTAZÁS KISTAPOLCSÁNYON ÁT. 

1914. XI/12—XI/25.1 

„Budapesten láttam családomat s hálát adok ezért a jó 
„Istennek. Azután tovább utaztam csapataimmal a rémlassan 
„döcögő tehervonaton. Prerauban parancs jön, hogy siettessük a. 
„vonatokat. Tán rosszul áll a dolgunk ? . . . Majd megint ellátás, 
„lőszer, utánszállítás nélkül a csatába vetnek ? — óriási menetek-
k e l ? . . . A magyarok Istene meg fog segíteni!" 

A német támadó csoport (9. hadsereg) a Visztula- és Warta-
folyók között Thom—Hohensalza—Gnesen—Wreschen teréből 
november 10-én megkezdette hadműveleteit. 

Ugyanekkor indult meg Orosz-Lengyelországban az osztrák-
magyar haderő északi szárnyán Woyrsch ifémet tábornok hadsereg-
csoportjának támadása is Czestochowara, ennek északi szárnyát 
Klobuckonal Schmettau tábornok német hadosztálya (35. tartalék-
hadosztály) képezte. 

A Keleti Kárpátokból elszállított 2. osztrák-magyar hadsereg-
nek (IV., XII.) Schmettau hadosztály mögött körülbelül 40 km.-re 
Guttentag—Lublinitz vidékén kellett volna felvonulni, hogy azután a 
9. hadsereg és Woyrsch hadseregcsoport közötti lyukat betömje. 

A 2. hadsereg úgy mint szeptember havában a galíciai had-
színtéren, most is az orosz-lengyel harctéren elkésett. 

November közepén Woyrsch tábornok hadseregcsoportja és 
az orosz 4. hadsereg között Czestochowa körül súlyos küzdelem 
fejlődött ki; az 5. és a gránátos hadtest Piotrków felől Nowora-
domskra előnyomulva Woyrsch tábornok hadseregcsoport északi 
szárnyát fenyegette. 

Ezért a mi 2. hadseregünknek november 13-ig beérkezett 
csapatait (IV. hadtesttől 6 zászlóalj, 2 lovasszázad és 2 üteg, a 
XII. hadtesttől 9 zászlóalj, 1 lovasszázad és két üteg), Czestochowa 



körül 90 fokos nagy kanyarulattal, erőszakolt menetekkel a leg-
nagyobb sietséggel Noworadomsk és Czestochowa vidékére tolták, bogy 
a Woyrsch hadseregcsoport északi szárnyának átkarolását meggátolja. 

Míg a XII. hadtest egy hadosztálya (16.) a kanyarodó moz-
dulat sarkán a Liswarta-folyócska és Klobucko között Scbmettau 
tábornok hadosztályának támogatására harcbalépett, addig a 
IV. hadtest egy dandára (61.) megkezdette a kanyarodó mozdulat 
külső szárnyán a versenyfutást, bogy a XII. hadtest hadosztályával 
egy magasságban maradjon. 

Tersztyánszky tábornok határozott parancsa folytán nekem 
hadosztályom utolsó szállítmányával volt csak szabad Uzsokról el-
indulnom, pedig az általános helyzet azt követelte, hogy az új 
hadszíntérre siessek, hogy ott a szükséges tájékozást megszerezzem. 

így azután csak november 15-én értem utói hadosztályomat 
Dzietrznikin. 

A fokozatosan megérkező csapatok erőszakolt menetekben 
versenyt futottak éjjel-nappal, hóban, fagyban, metsző viharban, 
feneketlen, hol mély homokos, hol jeges síkos utakon, sőt útak 
nélkül is, hogy az élen haladó dandárt (61.) elérjék. Hadosztá-
lyom erőltetett menetekkel gyülekezett és zárkózott fel az élre. 
Tüzérség, csapatvonat lemaradt. Élelmezési, lőszeres, egészségügyi 
vonat bennünket nem bírt követni. 

A harckészség tekintetében is rendkívül hátrányos volt ez. 
A vezetést pedig igen megnehezítette az, hogy még a hadosztály-
és hadtest-távíróosztag sem volt kéznél. 

Ily viszonyok között jutottam november 19-én Noworadomsk 
elé, hol hadosztályom fizikai erejének határán állva, az orosz 
gránátos hadosztállyal nehéz harcokba keveredett. 

E súlyos hadműveletet a következőkben foglalhatom össze: 

„November 15-én korán reggel Kreuzburgban kiszállottunk a 
„vonatból. Csinos tiszta város. Vogttal a szükséges intézkedéseket 
„megtesszük az utolsónak megérkezett zászlóalj menetére. Onnét 
„automobilon elsőrendű műúton, őrült sebességgel Landsbergbe 
„sietünk. Ott több óra hosszat várunk csapataimra, melyek előttem 
„érkeztek meg a különböző állomásokra." 

„Egy kedves asszonyság behív lakásába, hol a legfinomabb 
„aszúborral kínál meg, köszönettel iszom egy pohárral, azután a 
„Prinz von Preussen szállodában ebédelünk, valószínűleg hosszú 
„időre utolsó ebédünk ez." 

Addig, míg hadosztályomat utolértem, következők történtek: 
November 13-án hadosztályomból 6 zászlóalj, 2 lovasszázad 

és 2 üteg beérkezett és Felix tábornok parancsnoksága alatt 
Guttentag városban laktáborba szállt. 

József főherceg: A világháború. I. 14 



A kiadott intézkedések szerint a 31. hadosztálynak Gutten-
tag—Mischline, a 32. hadosztálynak G. Stanisch—Zamoscie körül 
kellett volna felvonulni, ezt azonban, mint azt később látni fogjuk, 
nem lehetett végrehajtani. 

Mivel a 32. hadosztály még Galíciában harcolt, azt tervezték, 
hogy az mint a 2. hadsereg utolsó szállítmánya vonul föl. 

A XII. hadtest a IV. hadtesttől keletre gyülekezett Lubli-
nitz körül. 

Az általános helyzetről csak annyit tudtunk, hogy a határon 
porosz népfölkelőosztagok, a határon túl körülbelül egy menetnyire 
Czestochowa körül megerősített állásban Woyrsch gyalogsági tábor-
nok német hadseregcsoportja áll, melyet a 4. orosz hadsereg él-
csapatai 40—50 km.-re megközelítettek. 

A németek északi szárnyán, Schmettau tábornok hadosztálya 
Klobuckonál van. 

Dzialoszynnál a Warta-folyón már orosz csapatok állanak. 
November 13-án délután 2 óra 45 perckor a 2. hadsereg-

parancsnokság a IV. hadtestnek addig beérkezett gyenge csoport-
ját felriasztotta és elrendelte, hogy még ma Rosenberg—Radlau 
terébe menjen. 

Este 7 órakor a 2. hadseregparancsnokság intézkedett, hogy 
a felvonulási körletbe addig megérkezett összes csapatai Tersz-
tyánszky tábornok parancsnoksága alá helyeztetnek. November 
14-én a IV. hadtest csapatai (61. dandár) Krzepice- Boroschau— 
Kreuzburg, a XII. hadtest csapatai (16. hadosztály, mely Pawonkau-
nál gyülekezett) Bodzanowitz—Rosenberg—Heinrichsfelde úton 
akként csoportosítandók, hogy szükség esetén északi, északkeleti 
vagy keleti irányban a harcba beavatkozhassanak. 

A hadseregparancsnokság azt javasolta, hogy a csapatokat 
fokozatosan Kuzniczka—Joworzno terébe hozzák, az ellenség északi 
szárnyának átkarolására, ha az a Klobuckonál álló Schmettau had-
osztályt megtámadná. 

Landsbergnél a határon Kothe ezredes 3 porosz népfölkelő-
zászlóalja állott, ki tudatta, hogy Wielunban ellenséges gyalogság van. 

Tersztyánszky egyelőre nem gondolhatott arra, hogy Schmettau 
tábornokot támogassa; intézkedése odairányult, hogy a félvonuló 
szállítmányoknak kirakodását (Konstadt, Kreuzburg, Rosenberg) 
biztosítsa és hogy a XII. hadtestnek már beérkezett csapatait 
(16. hadosztály, 9 zászlóalj, 1 lovasszázad és 2 üteg) magához vonja. 

November 14-én a 61. dandár Rosen bergen át Radlaura ment 
és ott védelmi állást foglalt, Obionken és Boroscliaunál a müútakat 
lezárta. A 16. hadosztály Wendzin—Kutzoben terében gyülekezett. 

A hadsereg e mozdulatok végrehajtása után arccal északra 
Wielun felé állott. 

A 2. hadsereg elrendelte, hogy november 15-én a IV. és 
XII. hadtest beérkezett csapatai Opatów—Natalin—Parzymiechy— 



Kluski—Patnóvvek vonalat mielőbb elérjék és azt megerődítsék. 
Feladat: Sekmettau hadosztályának északról való megkerülését 
meghiúsítani. A két hadtest közötti határ: a Warta-folyó kanyarulata. 

E napon kezdődött meg a kanyarodás Czestochowa sark-
pont körül. 

A november 15-iki menet után a hadsereg arcvonala Dzia-
toszyn felé északkeletre volt irányítva. A hadseregparancsnokság 
intézkedése túlzott követelményt támasztott a csapatokkal szemben. 
(Kiutalt állás 26 km. széles; csapat ereje körülbelül 2 hadosztály; 
menetteljesítmény a kiutalt vonalig 20—30 km.). Harc volt vár-
ható, mert a kiutalt vonal balszárnyától 2 órai menetnyire Wielun-
nál orosz gyalogság állott. 

„A hadtest elrendelte, hogy hadosztályommal, mint balszány-
„ csoport lépjem át az orosz határt. Tudtommal tőlem jobbra igen 
„messze Kövess Hermann gyalogsági tábornok van a XII. hadtesttel. 
„Ezt is csak véletlenül tudtam meg. Később, majd napok multával 
„egy német csoport fog tőlem északra, Wielunra előnyomulni." 

Tersztyánszky értesített, hogy Rosenberg körül félkörben 
szétszórt csapataimat Bankauról, Boroschauról, Radlauról és Oblon-
kenről Praszka—Rudniki tájára irányította; onnan hadosztályom 
Felix tábornok intézkedése szerint Patnówek—Kluski terébe fog 
menetelni. 

„Elrendelem, hogy a 31. hadosztály egvik oszlopa Dáni 
„tábornok vezetése alatt Kowalen, Pastkowie-Soltysien, Wierzbien át 
„a Josefówtól északra levő magaslatokra nyomul, melyeket a bos-
„ nyákezreddel vesz birtokába; a 32. ezred tartalékom lesz Oza-
„równál. A másik oszlop Felix tábornok vezetése alatt Lachowskien 
„át Dzietrznikire nyomul, Dáni jobbszárnyával érintkezve megszállja 
„a wieluni útat a -C- 217-et és jobbszárnyával a Warta-folyóra 
„támaszkodik Sybervanál. Beássák magukat és állásaikban bevárják 
„további parancsaimat. Minden úton erős hírszerzőkülönítménye-
„ket küldök ki Wielun irányában, lovasjárőröket, melyek esetleg 
„Wielunon túl Malyszynra stb. nyomulnak . . . Figyelmeztetem Danit, 
„hogy balszárnyára nagyon vigyázzon, mert a németek Kempenből 
„Pitschenen át Wielunra fognak ugyan előnyomulni, de legkorábban 
„egy vagy két nap múlva indulnak, addig én vagyok a szélső 
„balcsoport." 

„Késő délután lesz, mire automobilon folytatom útamat 
„Dzietrznikire. A meglehetősen lapályos vidéken Praszkan és 
„Rudnikin át visz útunk. Praszkan lépjük át az orosz határt-
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„Az idáig kitűnő út, innét kezdve úgyszólván járhatatlan. Rud-
i i k i g még valahogy átvergődünk, de onnét futóhomokba ju tunk 
„és az út lassacskán elvész a sötét de ritkás erdei fenyőerdőn, 
„egy hosszú egyenes átvágáson. Az automobil nagyokat ugrik és 
„recsegve nyekken, csoda hogy nem törik össze." 

„Éjjel van! . . . Elhagyatott és csendes az erdő, csak a szél 
„sóhajtoz halkan a fenyves galyazatában bujkálva. Valami igen 
„különös érzés vesz erőt rajtam azon gondolatnál, hogy Orosz-
országban rezen kísértetiesen csendes erdőben, oly magányosan 
„haladunk. Előveszem Frommer-pisztolyomat és lövésre készen 
„tartom kezemben. És mégis bosszankodom magam fölött . . . 
„Lámpásaink oly igen rosszul világítanak, az erdő oly koromfekete, 
„oly holtan sötét és nem is tudom, hogy csapataim éle elhaladt-e 
„már erre? . . . " 

„Tersztyánszky parancsára, mint utolsó szállítmány érkeztünk 
„ide és nem tudom, vájjon Felix intézkedett-e ? . . . És m i t ? . . . 
„Hol van ? . . . Tudom, hogy Felix helyesen intézkedett, de hogy 
„épen erre jöt t-e? . . . " 

„Végre néhány igen gyengén kivilágított faviskót látok. — 
„Dzietrzniki!" 

„Egy nyomorult viskó ajtajában, lámpával kezében mtg-
„ látom Felix et. Integet, hogy álljunk meg, tovább nem mehetünk. 
„Kiszállok — míg autóm hűtővize zajosan forr s a lámpák már 
„csak alig látható fényt vetnek az útra." 

Felix következőket jelentette: A 31. hadosztály délben 3 ez-
reddel, 2 lovasszázaddal, 1 tábori ágyú- és 2 nehéz üteggel a 
mtynyi mélységi vonalat (Prosna-patak) az ellenség beavatkozása 
nélkül elérte, hol egyórás pihenőt tartott, délután 1 órakor a 
menetet folytatta. A hadosztály délután 4 órakor a hatestparancs-
nokság által kitűzött vonalat elérte. 

„Felix jelentéséből láttam, hogy intencióm szellemében intéz-
kedet t , mely nagyrészt végre is van hajtva. Ugyanaz, amit én 
„rendeltem, csak az ezredek más sorrendben. Meghagyok mindent,, 
„ahogy ő azt megparancsolta. így igen jó a beosztás. Tudtam, 
„hogy Felix feladatát jól fogja megoldani." 

„Egy pici lámpással, gyalog egy korhadó keskeny hídon át-
„ megyünk, azután egy homokos dombra érünk, melyen egy karcsú, 
„magastornyú szép templom áll. Jóképű zömök katholikus plébá-
„nos jön elibém, kivel — minthogy nyelvét nem beszéltem — 



.„latinul beszélgetek. Nála vagyok elszállásolva. Jó berbatát és 
„disznósültet szolgáltat fel." 

„A IV. hadtestparancsnokság utasított, hogy Xl/16-án az 
„elért helyzetben maradjak; az állás megerődítendő." 

„16-át Dzietrznikin töltöttük. Arról értesültem, hogy 3 ellen-
s é g e s hadtest nyomul elő, felénk. (?)" 

„Midőn az első pitymalat derengeni kezd, kimegyek. Jeges 
„északi szél korcsolyázik a keményre fagyott csillogó dérborította 
„tájon végig, minden fűszálat megráncigálva s az elárvult száraz 
„levelet eszeveszetten a szürke távolba kergetve." 

„A pocséták fenékig befagyva, hőmérőm 7 fokot mutat a 
„fagypont alatt. A marós hideg dacára elbűvölve leköt a felséges 
„látvány, midőn a sivár táj gyengéd rózsaszínt ölt és mind ragyo-
„góbb aranyba megy át. Oly nagyon hidegen s mégis oly felséges 
„pompában kel fel a nap, mintha izzó pereme és sugarai zuzmará-
„val és jégcsapokkal volnának megrakva. Gyémántporral telítve 
„csillog és tündöklik a levegő, e páratlan szépségű reggelen. 
„A templomba lépek, hol a jó Istenhez egy szeretetteljes bizalmas 
^szavam van." 

„Délután értesülök arról, hogy a németek egyelőre nem fog-
ynak Wielun felé előnyomulni." 

Kempen vidékén Menges tábornok parancsnoksága alatt egy 
nópfölkelőcsoport gyülekezett. Tersztyánszky felhívta Menges tábor-
nokot, hogy Wielun felé nyomuljon elő, mire nevezett tábornok 
tudatta, hogy népfölkelőcsapatai támadólagos hadműködésre nem 
alkalmasak. 

E napon a 2. hadsereg kötelékébe lépett báró Hauer Lipót 
lovassági tábornok lovasbadteste (3. és 9. lovashadosztály), melyet 
Woyrsch gyalogsági tábornok hadseregcsoportja mögött Lands-
bergen át Rudnikire eltoltak. 

A lovashadtest feladata volt, hogy november 17-én Wielunra 
lovagolva, a hadsereg balszárnyát biztosítsa. 

A Kreuzburgon kirakódott 4. huszárezredet a lovashadtesthez 
beosztották. 

A hadseregparancsnokságtól vett hír szerint az ellenség Dzia-
ioszyntól a Widawka patak mögé visszahúzódik. 

„A hadtesttől az alábbi kedves meglepetést tartalmazó telefon-
„üzenetet kapom:" 

„Landsberg, este 7 óra 45 perc. A lovashadtest jelenti: 
„Warta-híd Wielki-Zateczenél megsemmisítve. Túlsó partot 20—30 



„kozák tartja megszállva, taszówtól és Mierzycetől északra ellen-
séges gyalogság állásban. Wielunnak déli szegélye ellenség által 
„megszállva. Gyalogsági oszlop tüzérséggel állítólag délután menet-
„ben volt Wydrzynról Wielunra. Skomlin erősebb lovasság által 
„megszállva." 

„Miután ezen hírek egytől egyig mind a 31. hadosztály leg-
közelebbi körletére vonatkoznak, őnagyméltósága nagy megütkö-
zéssel látja, hogy ezeket a lovashadtest és nem a 31. hadosztály 
„jelenti neki: ami őnagyméltósága nézete szerint vagy igen hiányos 
„hírszerzőszolgálatra elől és oldalt, vagy a felderítési eredmény 
„rossz továbbítására mutat . . . IV. Hadtestparancsnokság." 

„Én minderről nem kaptam jelentést és minden idáig vett 
„hírem a leghatározottabban megcáfolja ezeket. Nemsokára ki is 
„derül, hogy hírszerző-különítményeim a nevezett pontokat már 
„régen túlhaladták, anélkül, hogy ellenséget láttak volna." 

„Dáni ezredest, a hadtest vezérkari főnökét telefonon felhí-
„vom és ezt mondom neki: „Ajánlom, máskor különböztessen meg-
jelentést pletykától, nehogy újból ilyen badarságot — mint a 
„7 óra 45 perckor vett parancs — provokáljon gazdájától. A hír 
„légből kapott hazugság és kikérem magamnak, hogy ilyen gyalá-
zatosan és igazságtalanul bánjanak azon hadosztállyal, mely a 
„hadtestnek minden sikerét maga vívta ki! Jó éjszakát!" . . . Ezzel 
„a kagylót letettem." 

„ Ekkor a plébános siet be hozzám s kétségbeesve szól: 
„Prose-prose excellentissime domine. Milites hungarici faciunt focum 
„magnum et tectum meum in periculo est. Debunt extinguiscere 
„cito!" — megnyugtattam őt és 44-eseimet figyelmeztettem, hogy 
„kissé távolabb tüzeljenek a kerítésen kívül . . . Alig, hogy ez el 
„lett intézve, újra hozzám siet a plébános: Excellentissime! Prose! 
„Ignis valde procul ardet, novum periculum est! Videat! . . . 

„November 17-re három parancsot kapok, melyek egymássaL 
„ellentétben állottak." 

16-án éjféltájban kapom az első parancsot, hogy hadosztályom-
mal Wielunra nyomuljak elő. 

„Aggaszt, hogy tüzérségemnek fele még nem érkezett meg, 
„sem gyalogsági, sem tüzérségi lőszeroszlopom egy sincs itt és még 
„a vasúton sem jelzik. Ennélfogva arra a pár lövésre vagyok utalva, 
„mely az ütegeknél van s melyeket minden vitézein maga visz 



„hátán . . . Ezzel egy offenzívát kezdeni vétkes könnyelműség! . . . 
„A hadtestet ezen körülményre figyelmeztetem, mert ez pár nap 
„alatt végzetessé válhatik derék hadosztályomra nézve. . . Azt felelik, 
„hogy teljesítsem a parancsot és ne lábatlankodjak fölösleges 
„jelentésekkel . . . " 

Hadosztályom tartalékintézeteinek egy része beérkezett és ki-
rakodott Konstadt és Kreuzburgban, de tőlem 2—3 menetnyire 
vannak hátul, úgy, hogy hadosztályom tulajdonképen még ma sem 
kész a hadmüveletek megindítására. 

Jön a módosító második parancs, mely elrendeli, hogy egy 
dandárt küldjek Dzialoszynra, hol további parancsot kap. Erre 
Dánit rendelem ki a 44. ezreddel és tüzérséggel. 

„Nem tudom megérteni ezt a támadást Wielun felé, mert 
„hisz ott nyomul valahol a lovas hadtest elő." 

„Midőn parancs szerint Wielunra már több mint 2 órája, 
„hogy menetelnek csapataim, a parancsot visszavonja a hadtest." 

„Reggel 7 órakor kézbesítik a harmadik parancsot, hogy 
„délelőtt 9 órakor Dzialoszyn—Smolarze vonalát érjem el had-
osztályommal, mely vagy 32 km.-re van onnét, hol csapataim 
„reggel állottak. Tehát ha pihenés nélkül menetelek, legjobb eset-
„ben éjjel, vagy másnap reggel érhetem el ezt a vonalat. . . Érde-
„kes és majdnem hihetetlen az, hogy első irányom Wielunra, tehát 
„északnak volt adva, új irányom pedig a Warta-folyónak Patrzyków-
„tól délkeletre eső része, tehát délkelet! . . . " 

A háború után az egymással ellentétben álló parancsok rejté-
lyének nyitjára találtam. 

Az ellenség felől ugyanis közben meg lett állapítva, hogy 
míg Wielun—Dzialoszyntól visszament, addig Czestochowara 
támad; ezért a 2. hadseregnek gyorsan csoportosulni kell ellen-
támadáshoz arccal keletre; a 16. hadosztály, melyeta a5.hadosztály-
nak egy beérkezett gyalogezrede is követni fog, Miedzno — Popow 
körül délelőtt 9 órára már csoportosulva kell hogy álljon, e mögött 
lépcsőben balra hátra a 31. hadosztály zömével Smolarzenél, egy 
csoporttal Dziatoszynnál gyülekezik, lovashadtest az északi szárnyat 
biztosítja. 

Ezen intézkedés végrehajtása, illetve a Czestochowa körüli 
nagy kanyarodás után a 2. hadsereg arcvonala kelet felé néz. 

„Az új irányban menetelő elővédhez lovagolok, ez a bos-
nyákoknak egy része." 

„Alig észrevehetően hullámos terep, sivár futóhomokos vidék 
„feketefenyő-erdőkkel és igen sok borókás buckával. A menet-



„biztosítás igen nehéz. Nemsokára kénytelen vagyok egy 15 perces 
„pihenőt elrendelni, mert a bosnyákoknak ijesztően sok a ,Marsch-
„marodi '-ja. . . Minden 10 lépésre fekszik egy vagy ke t tő . . . Hát 
„még mennyi lesz, mire az elrendelt nagy menetet befejezzük." 

„Nemsokára teljesen elenyészik az út a futóhomokban a 
„borókás között és csak irányt menetelünk, míg megtaláljuk Cielet 
„Warta horpaszában. Ott a bosnyákezrednek több százada nagy 
„erőfeszítéssel dolgozik, hogy a homokban teljesen elakadt löve-
ge imet kiemeljék, melyeket 20 ló sem képes kimozdítani." 

„Délben elérjük a Krepatól délre levő Warta-kanyarulatot. 
„A nádasos mocsarak között lassan mászó zöld folyam eszembe 
„juttatja a fehér Nilust és mégis milyen más az!. ." 

„Itt várnunk kell, mert a csapatok elmaradtak, a tüzérség 
„pedig teljesen megfeneklett a futóhomokban." 

„Egy kicsinyke magaslaton, a Warta kanyarulatánál a suhogó 
„fenyvesben, melyet a dermesztően hideg vihar vadan kefél, egy 
„régi Szűz Mária képecskét látok meg. Üveg alatt van rámában s 
„egy madárházikó nagyságú kis kápolnában egy fenyőfára van 
„szegezve... Régi erősen aranyozott k é p . . . Mária a hozzásimuló 
„kis Jézussal . . . Törzsem az erdőbe húzódott, hogy a csontot 
„repesztő hideg szél elől menedéket keressen. Én meg mélyen meg-
hatva állok a Mária kép előtt és azokra gondolok, kikhez szívem 
„oly nagyon vágyódik, haza! Magyarország szent patronáját kérem, 
„oltalmazza s áldja meg őket és szeretett csapataimat." 

„Megkönnyebbülten visszamegyek Lady lovamhoz és nyereg-
táskámból előveszem ebédemet. Ekkor két 69-es bakám jön s 
„engem észre nem véve kimerülten ledőlnek. Sóhajtozva panaszkodik 
„az egyik: ,Ha legalább egy kis reggelink lett volna, se tegnap 
„se ma ! . . . ' " 

„Hozzájuk megyek s odaadom ,ebédemet', mely ugyan kevés, 
„de egy harapást kitesz mindegyiknek. Könnyes szemekkel köszönik 
„meg! . . . Én majd eszem este vagy holnap. . ." 

„Esik az ólmos eső és tüstént megfagy s a szél oly fajdal -
„masan hideg. A pihenő után erdőkben menetelünk tovább fáradt 
„csapataimmal. A nyugati égbolton széjjelszakadt a felhőzet és az 
„est utolsó parazsa a leszálló éjjel bizonytalan szürkületében alszik el." 

„Fiatalos erdőbe érünk és látom, hogy a nyomok, melyeket 
„az erdő sötétjében követünk, menekülő falusi néptől származnak, 



„azt hittük, hogy eltévesztettük útunkat és letértünk az előjárőr 
„nyomairól, de hamarost kiderül, hogy jó úton járunk." 

„Koromsötét lesz és csikorgó hidegben menetelünk tovább. 
„Lovaink a felül megfagyott sárba csörömpölve beszakadnak s így 
„nehezen haladunk. . . Majd megint futóhomokba érünk." 

„Minthogy ischiaszomat lovon képtelen vagyok kibírni, gyalog 
„ megyek." 

„Soká egy gyalogösvényen folytatjuk útunkat, a homokos 
„talajú fenyvesben. Egy lengyel vezet bennünket Szczepanyra." 

„Ott nagy meglepetésemre a IV. hadtestparancsnokságot 
„találom és Tersztyánszkvnál jelentkezem. Megvendégelnek kol-
básszal és finom libamájpástétommal." 

„Beérkezik Dáni tábornoknak délután 1 óra 30 perckor kel-
teze t t jelentése, hogy Dziatoszynt nem érheti el, mert egy ellen-
séges ezreddel harcban áll Kamion-nál. melv a Warta keleti partját 
„megszállva tartja." 

„Tersztyánszky utasít, hogy sietve még ma Popowot el leéli 
„ érnem.. ." 

„Csapataim reggel 4 óra óta menetelnek, csak 90 percnyi 
„pihenésük volt, most muszáj pihenniök.. . Nagv nehezen 30 perces 
„pihenőt kierőszakolok. Hisz óriási a teljesítményük már eddig is, 
„nagyrészt futóhomokban vagy felül gyengén megfagyott térdig érő 
„sárban menetelünk teljes hadifelszereléssel már reggel 4 óra óta." 

„Lábaimat tábori tűznél melegítem, a 32-esek között ácsorogva 
„s velük beszélgetve, midőn Windisch-Graetz Lajos herceg főhadnagy 
„hozzám jön s beszélgetés közben Tersztyánszkyt dicsérve, nagy 
„hadvezérnek minősíti. En épen ellenkező nézeten vagyok. Dáni 
„ezredes tán hadvezér, de Tersztyánszky csak brutális akaraterő, 
„ki csak eredménytelen vérontásra képes, minden vezéri tehetség 
„nélkül." 

„Többszáz tábori tűz lobog és homályos, komor, imbolygó 
„világot vet a sápadt arcokra. Az egész tábor kísértetiesen való-
„ színűtlen." 

„Este 9 órakor folytatjuk útunkat a vak sötét éjszakában. 
„Csak a szélvész jajdul, üvöltve és keseregve siratja az újhold 
„hollósötétjét, hóförgeteget korbácsol erdőn-mezőn tovaszáguldva. 
„Zúg s morajlik a fenyves, melynek szélén egy gvanus vezető 
„megy előttünk, Smolarze felé keresgélve az útat . . . Csak akkor 



„vállalta vezetésünket, midőn Riegel százados az orra alá tartotta 
„revolverét azzal, hogy lelövi, ha nem vezet. . . Ha Smolarzet 
„elérjük, gazdag jutalmat kap, ha pedig másfelé vezet, akkor 
„reggelre lógni fog." 

„Gyalog menetelek bakáim között s az ütem mindig lassabb 
„lesz, — a szélvész mindig vadabban bömböl, az erdő ordítva 
„süvít e farkasüvöltő rémes éjszakában. Vad sikollyal teli a zúgó 
„éjjel, mintha a pokol minden fajzata hahotázó dúrva gúny-
kacaj ja l korbácsolná arcunkba a sűrűn hulló havat . . . Mindig 
„többen rogynak össze, magam meggyőződöm róla, hogy a legtöbb 
„elájult . . . Tersztyánszky utasítása az volt, hogy akár belepusz-
tu lunk mind, muszáj még ma Popowot elérni." 

„A menet mind lassabb lesz, az idő mind förtelmesebb. 
„Kénytelen vagyok minden félórában rövid pihenőt elrendelni . . . 
„Nem beszélget már senki, nem pipázik senki; ha megállunk, 
„mind rögtön elalusznak . . . Látom, hogy az altisztek ütlegeléssel 
„ébresztik fel az embereket. . . Irtóztató ezt végigkínlódni . . . 
„Miért nincs most itt a nagy vezér? . . . " 

„Vitézeimmel beszélek s ők kidőltükig híven, erős akarattal 
„teljesítik nehéz kötelességüket. De hát 18 órája hogy menetelünk 
„a futóhomokban, hóban és feneketlen sárban . . . " 

„Közöttük menve, majd egyik, majd másik karjába fonom 
„karomat s néhány meleg buzdító szót intézek hozzájuk." 

„Vezetőnk váratlanul kijelenti, hogy ő tovább nem tud 
„vezetni, mert nem ismeri az útat, de innét 300 lépésnyire van 
„egy nagyobb tanya, melyben egy popowi paraszt lakik, azt kell 
„felébreszteni, ő tudja a további ú t a t . . . Oda akar futni, 
„mire Riegel százados feltartóztatja: ,Halt, ich gehe m i t ! ' . . . 
„Vogt és én egyszerre szólunk: ,Riegel, a fegyvert a kézbe! 
„Kelepce is lehetne! '" 

„Egy negyedóra muiva visszajön az új vezetővel, aki len-
„gyel és igen szívesen vállalja feladatát." 

„Nemsokára elérjük Smolarzet. A faluban tömérdek tábori 
„tüzet látunk, de nem tudjuk kivenni, hogy oroszok, vagy a mi 
„előretolt dragonyosaink? . . . Ezt a lehetőséget is csak kocsisoktól 
„tudtam meg. Különös! . . . Semminemű velőörs-felállítás és véde-
t e m ! . . . Néhány kúszó járőrt küldök oda; nemsokára jelzik is 
„hogy a mi katonáink." 



„A lovashadtest csapatainak egy része éjjelezik itt." 
„Az útra érünk, mely Dzialoszynból Popowra vezet. Ez tel-

jesen ki van járva, fel van ázva és csak felülete van megfagyva. 
„Rettenetes járás esik rajta." 

„A végtelennek tetsző viharos éjszaka hollósötétjében tovább-
menetelünk, a vékony jeget bezúzva, térdig érő sárban vánszor-
„gunk. Alig vagyok képes ischiaszom fájdalmait elviselni. Teljesen 
„kiverejtékez a hideg homlokomon." 

„Órámra nézek. — Reggel 1 óra. Hosszú idő multával újból 
„előveszem, 1 óra 45 perc. — Es süvöltve fütyül a szélvész. Es 
„oly rémségesen fáradtak vagyunk mindnyájan, alig bírunk már 
„csoszogni!... Ugyan mit ? . . . Muszáj továbbgyalogolni?... Muszáj 
„és akarom.. . Megint 10 percet pihentetek, de magam nem ülök 
„le, mert nem bírnék újra felkelni. Mindenki elalszik!... Egy 
„szegény bakámat megrázom: ,Megyünk fiam!' — Nem felel. 
„Arcát megpacskolom: ,Hallod-e?, megyünk!' — Szegény gyermek, 
„bajsza alig pelyhedzik! — Karját erősen megfogom és megszorí-
t o m ; egyet sóhajt: ,Mit akarsz? — ja úgy? — megyünk! — ' 
„Továbbmenetelünk!" 

„Mind gyakrabban nézem az órát — 3 óra reggel — támo-
lyogva totyogunk tovább. — 4 óra, igazán borzasztó... 4 óra 
„oO perekor kutyaugatást és kakasszót ver fülemhez, a távolból 
„idekapva, a v ihar . . . Az égen némi kis pír, mely mindjobban 
„nagyobbodik. Nemsokára távoli tüzeket látunk! — zu Popow! — 
„Na még egy darabka út és ott leszünk. . ." 

„Egyik ezredet itthagyom. Én az élezreddel továbbmene-
t e l e k . . . Végre Popow ! . . . Áldassák az I s ten! . . . A szigorú parancs 
„minimális követelése teljesítve v a n . . . Mibe ke rü l t ? . . . Alig merem 
„kérdezni, vagy reágondolni... Legalább 2500—3500 emberem 
„esett össze útközben. Igaz, hogy mind újra elő fog kerülni, ha 
„nem fagy meg." 

Most veszem a hadtestparancsnokságnak Op. Nr. 17 18. pa-
rancsát, mely november 17-én délután 5 órakor van keltezve. 

A parancs úgy szól, hogy hadosztályomnak a menetet Smo-
larzen túl folytatni kell; még ma, 17-én el kell érnem Popowt 
és birtokba kell vennem egy különítménnyel a Warta-hídat Patrzy-
kównál. Dáni tábornok utasítva van, hogy még ma a Gajecicet 
érje el. Holnap, november 18-án a menetet folytatni kell, indulás 
reggel 6 órakor. 



A 31. hadosztály főoszlopa és a 35. hadosztály egy gyalog-
ezrede parancsnokságom alatt a Warta déli partján Nowa Wiesre 
(Klekotytól kb. 2 km.-re északra) egy különítmény Patrzykówon 
át a Warta északi partján Zakrzówek—Szlacheckire menetel, Dáni 
tábornok oszlopa Jedlnora van irányítva. 

„Órám szerint 5 óra reggel van november 18-án . . . Azt 
„követelik, hogy a menetet 1 óra múlva folytassam, midőn egy 
„egész nap és éjszakán át szakadatlanul meneteltünk! . . . s csak 
„most értünk ide!" 

„Ez lehetetlen és teljesen ki van z á r v a ! . . . Felelősségem 
„tudatában 4 órai pihenőt rendelek azzal, hogy 10 órakor délelőtt 
„folytatjuk útunkat. Állítsanak haditörvényszék elé, de én máskép 
„nem vállalom a felelősséget. Még így is majdnem lehetetlent köve-
t e lünk csapatainktól . . . Hiszen a legnehezebb körülmények között 
„végrehajtott 25 és fél órás menet után így is csak 4 órai pihe-
nésük van embereimnek." 

. . . Délelőtt 10 óra előtt nem indulok el, — bármi történjék i s . . . 
Mily szerencse, hogy így határoztam, mert jön a hadtest-

parancsnokságnak november 18-án reggel 8 óra 30 perckor keltezett 
Op. Nr. 18/14. ellenparancsa. 

„ A XII. hadtest, melynek a 35. hadosztály gyalogezrede újból 
„alárendeltetik, a Warta déli partján előnyomuló ellenség északi 
szárnyát megtámadja. 

A 31. hadosztály délelőtt 10 óra 30 perckor köteles a Waita 
északi partján Nowa—Brzeznicát elérni és ott a hadsereg szárnyát 
biztosítani, 

Dáni tábornok csoportja utasítva van. 
A lovashadtest Pajecznora lovagol és Widawka-patak szakaszát 

felderíti." 
A november 17-iki hajszának — mint utóbb kiderült — ér-

dekes magyarázata van, mely azt mutatja, hogy a 2. hadsereg-
parancsnokság a csapatok teljesítőképességével nem számolt és velük 
szemben teljesíthetetlen, túlzott követelményekkel lépett fel. 

A 2. hadseregparancsnokság november 17-én délben azt hitte, 
hogy ezen időben a lö. hadosztály Miedzno, a 31. hadosztály Popow 
vidékén áll. 

(Tényleg a 31. hadosztály a mondott időben Cielenél menet-
oszlopának élével a Warta-folyót épen elérte, tehát Popowtól még 
20 km.-re, azaz egy napi járásra volt.) 

E helyzetben november 17-én délután 3 óra 40 perckor be-
érkezett Böhm-Ermollinak Rosenbergben november 17-én déli 12 
órakor keltezett parancsa, hogy a XII. és IY. hadtest az ellen-



támadást azonnal indítsa meg, és pedig: „a 31. hadosztály faoszlopá-
nak támadási iránya Nowa-Wies (Klekotytói északra)". 

A hadseregparancsnokság ily kivihetetlen intézkedésének oka 
az volt, hogy a Czfstochowara támadó ellenség északi szárnyát Kle-
koty felől átkarolva akarta a harcot eldönteni, mielőtt a Pietroków 
felől Noworadomskra nyomuló orosz gránátos hadtest részei a czfs-
tochowai harcba beleavatkoznának. 

Maga Tersztyánszky is belátta, hogy a hadseregintézkedésnek 
november 17-én eleget tenni teljes lehetetlenség. A meghatározott 
menetcélok a délután 1 óra 30 perckor elért vonaltól (Kamion— 
Ciele) 40—48 km.-re voltak. 

Ezért a IV. hadtest a hadsereg követelményét mérsékelve, 
elrendelte, hogy a 31. hadosztály november 17-én Popowig mene-
teljen és november 18-án reggel 6 órakor tovább indulva még 
aznap érje el a hadseregparancsnokság által november 17-ére kitű-
zött menetcélt és azonnal hajtsa végre az ellenséges északi szárny-
nak átkarolását.1 

Tersztyánszky ezen parancsának sem lehetett eleget tenni, 
mert a 31. hadosztály főoszlopa november 17-én egész nap és éjjel 
a legnagyobb megerőltetéssel menetelve Popowot csak november 18-án 
reggel 5 órakor érte el, Dáni oszlopát pedig a kamioni Warta-hídnál 
hasonerejű ellenség (egy gyalogezred géppuskákkal) feltartóztatta, 
úgy, hogy menetét csak november 18-án reggel folytathatta, miután 
az ellenség északi irányban elvonult. 

„A menet folytatására és a patrzykówi hídnak három oldalról 
„való megtámadására az intézkedéseket kiadtam s azután egy panye 
„kúriában, hol a mult éjjel oroszok háltak, egy kis csomó szalmára, 
„ügy, ahogy voltam, ledőltem és elaludtam." 

„Egy óra múlva már fent voltam s a világosodó reggelben 
„kisiettem. A jéghideg vihar nem csillapult, a talaj keményre 
„fagyva és sűrűn hull a hó, melyet fellegekben hord a szél." 

„A telefonon a gorombaságok egész áradatát kellett végig-
hallgatnunk, mert parancs ellenére pihentettem csapataimat. Végre 
„leszereltük a telefont és a telefonistákat útnak indítottuk." 

„Az elővédet, november 18-án délután 12 óra 30 perckor,, 
„épen az erdőből való kibontakozásnál értem utói, amint az orosz 
„tüzérség tüzében támadásra fejlődött a patrzykówi híd ellen és 
„Wasoz nyugati végét elérte. Felix, a vitéz tábornok a legelsők 
„között van." 

„A 32-esek és a bosnyákok oszlopa a vadászlaknál egy 
„kilométerre a falu déli szegélyétől jön ki az erdőből és heves 

* Lásd a IY. hadtest naplóját, 794—797. oldal. 



„gyalogsági és tüzérségi harc fejlődik ki, s az én 69-eseim hősies 
„rohammal elfoglalják a hídfőt és a lángoló hídon átnyomulva 
„eloltják a tüzet és Patrzyków felé verik az ellenséget a fenyvesbe 
„vissza, ahol az orosz kemény ellenállást fejt ki. Ezredeim nagy-
szerűen fejlődtek fel rendben, hősiesen mennek rohamra." 

„Dáni csoportja Trebaczów felől Niwiska-Grn.-ra nyomul elő 
„sikeresen." 

„A még füstölgő zsarátnokos hídon átlovagolok törzsemmel. 
„Még érzik a gránátok által frissen felszakított föld, összetépett 
„lomb s gyökerek, az emberi vér s a mérges pikrin szaga, — 
„mondjuk a küzdelem szaga, melyet feledni nem lehet." 

„A Warta hídján túl még folyik a harc s körülöttünk vij-
jognak a lövedékek és friss vércseppek piroslanak a bozóton, akár 
„csak rubinok volnának. . . Hej a világ minden rubinja nem ér fel 
„egy ilyen meleg magyar rubinnal, mely a Hazáért ontatott és 
„most a homokba szikkad. . . Halottak és sebesültek feküsznek az 
„erdőben és halkan susogva dalol az érdes téli szól fölöttünk, 
„a fenyők között tovavonulva." 

„ Patrzvkówban gyülekeztünk és az éjjelezési parancsot ki-
sadóm. A falu egy sor — egymástól messze álló — faházikókból 
„áll, melyek a fenyvesre néznek és csak néhány méter magasra 
„emelkedő homokpartnak támaszkodnak. Nagyobbára méhészetük, 
„néhány libájuk és tyúkjaik vannak az embereknek. Nyomorultul 
„szegények ők, kik szívélyesen üdvözölnek bennünket és minden 
„kérdésünkre készségesen felelnek." 

„Míg a parancsot kidolgozzák, egy egészen új, még nem tel-
jesen kész faházacska előtt fel-alá járkálok. Egy kis öreg emberke — 
„öreg anyókájával -— jön, előttem letérdel mind a kettő és térdei-
nmet s lábaimat csókolgatják.. . Ma reggel bocsátattam szabadon 
„őket, midőn hozzám hozták azon gyanú miatt, hogy az oroszok-
„nak rólunk hírt akartak vinni, mert a rajvonalon át akartak jutni, 
„hogy Patrzykówra mehessenek. — Azzal eresztettem el, hogy 
„mögöttünk jöjjenek át a Warta hídján. Most értek utói, és 
„háládatosságukat akarják mutatni, midőn katonáimnak mézet adtak. 
„Uj házacskájukra mutatnak, ez az ő új palotájuk, mert amott 
„leégett a régi." 

„,Parancsom:' A bosnyákezred és 69-esek Dworszowice— 
„Koscielnere, egy különítménnyel biztosítás céljából Stoczkira 



„a Wart a mellett, Dáni tábornok csoportja Dubidzere, esetleg 
„Gajecicere, utóbbi esetben előretolt különítménnyel, 32. ezred 
„lehetőleg Nowa-Brzeznicára menetel." 

„Hideg az est és lassan hull a hó, a szél lecsillapult. Az út 
„hamarost csapássá válik, egyes kicsi nyomokká soványodik, melyek 
„borókások és fényes parcellák között ide-oda kanyarognak." 

„Azáltal, hogy vezérkarom tovább dolgozott, mint vártam, 
„a csapat végére maradtunk le s nemsokára 44-es századommal 
„teljesen egyedül .maradtunk a sötét sivárságban. Volt néhány 
„villanyzseblámpa velünk, de annak gyenge fénye a téli éjjel sűrű 
„sötétjében nem használt semmit. Besötétedett és a szélvész újból, 
„teljes erővel fölkerekedett. Mi meg láthatatlan, talán csak képzelt 
„ösvényeken folytattuk útunkat. Nemsokára kiérünk az erdőből és 
„teljesen csupasz, majdnem sík terepre jutottunk. E koromsötétben 
„legalább nem láttam halmokat." 

„Előbb azt gondoltam, hogy a fődolog volna ebből a furcsa 
„erdei fenyő, nyírfa és borókás erdőből kijutni. Most pedig, hogy 
„rónára értünk, mindennemű tájékozódás lehetetlen." 

„Három távoli község lángol, egy balról és kettő jobbról. 
„A XII. hadtest irányából erős ágyúdörgés hallik és úgy a lövés, 
„mint a robbanó lövegek villanását látni." 

Ugyanis a 16. hadosztály délelőtt Wólka—Prusiecka— 
Cykarzew vonalából előnyomulva, Schmettau tábornok harcába 
beavatkozott. 

Tőlem balra a lovashadtest Dzialoszynról Pajecznora nyomult 
elő, egy kozákdandárt Jajkin át Dubidze felé visszavetett. 

„Folyton menetelünk s a fény szerint látom, hogy kanyar-
„gunk. Egyszerre több bakám elesik, egy elhagyott orosz lövész-
á rokba estek. Patrzvków óta gyalog megyek 44-es századommal. 
„Ekkor látjuk csak, hogy semminemű út sincs erre és mi parlag 
„földeken menetelünk és a két égő falu most balra van s az egyes 
„tűzfény jobbról. Valószínűleg egy félkört írtunk le . . . Az egész 
„oszlop megáll, mire heves puska- és géppuskatűz kezdődik . . . 
„Saját csapatok vagy ellenség?" 

„Járőreink Nowa-Brzeznicánál jelentettek ellenséget. Lehet, 
„hogy idébb húzódott. Ezen vak sötétségben csak a jó Isten tudja, 
„hogy ki merre tüzel . . . De nem! Ez ellenséges tűz, hisz a 
„golyók élesen sívítanak. Valószínűleg a közvetlen előttünk menetelő 



„bosnyákokon ütöttek rajta az oroszok. Lövedékeik azonban igen 
„magasan mennek." 

„Egyikünk sem tudja, bogv bol vagyunk, mert a vezető a 
„bosnyákok élén van." 

„ A 44. század emberei tréfálkoznak, nevetgélnek: ,Megint 
„a padláson bujt el a büdös és úgy lepte meg a bosnyák sógo-
rokat . ' Heves búrrá! kiálltásokat hallok. Egy jókedvű 44-esnek 
„mondom: ,Öcsém, szólj csak tovább, hogy előttünk vannak-e a 
„bosnyákok? Mert náluk van a vezető!' Nemsokára megjön a 
„válasz: ,Régen elhagytak s mi csak a nyomukat keressük, 
„de a keményre fagyott földtalajon nem találjuk!' Szerencsésen 
„eltévedtünk." 

„Jobbra, halra lovasokat küldök ki, de ezek nem tudnak a 
„láposokon a mocsarakon átjutni." 

„A tüzelés megduplázódik. Vogttal megbeszélem a szükséges 
„intézkedéseket és nem veszem észre, hogy a 44. század paran-
csomat — hogy egy kicsit pihenjenek — nem értvén meg, tovább 
„menetelt." 

„Azon vesszük magunkat észre, hogy törzsemmel a rónán, 
„hollósötét éjszakában, zúgó viharban magunkra maradtunk. Kis 
„lámpám utolsó fényét kihasználva, felemelem azt s nagyot 
„kiáltok: ,Negyvennégyesek!' Semmi válasz, csak a géppuskák 
„kattogása és a szélvész fájdalmas ordítása zaklatja a megdermedt 
„tájat. Még egyszer kiáltok s a messze távolból felel: ,Igen!' ,Negy-
„vennégyesek, ide vissza a lámpához!' Negyedóra múlva nálam 
„vannak és lámpám fénve kialudt." 

„Vogttal abban állapodunk meg, legjobb itt, ahol vagyunk a 
„reggelt bevárni. Igaz, hogy szalma, evés, takaró nélkül a kőke-
ményre fagyott talajon nem tréfa ez." 

„Ekkor a távolban fények pislogását látom, azt hiszem, hogy 
„menetelő csapatnál az emberek pipára gyújtanak. Egy bakát oda-
„ küldök, hogy adjon jelt, ha a 31. hadosztálynak csapatára 
„akad ott. Elmúlik egy félóra. Csontig metszi húsunkat a dermesztő 
„szél. 10 óra éjjel van! Egy lámpást látok megvillanni, néhány kört 
„leírni, azután megállni, ez az! A fény irányában megyünk. Nem-
sokára hangos szót hallok, azután balról három lámpás közeledik. 
„Derék 44-esem is jön és három 32-es tiszt, akik figyelmeztetnek,, 
„hogy előttük mocsár van, melyet meg kell kerülni." 



„Ott áll az egész oszlop. Elől egy 32-es zászlóalj, azután a 
„bosnyákok, kik épen most fogadtak fel új vezetőt, a pisztolyt 
„orra alá tartva." 

„Jajki és Konstantynow között az útra jutunk. Dworszowice 
„ Koscielnébez érve, erős géppuska- és gyalogsági tűz fogad ben-
n ü n k e t és a drótakadályok miatt megakadunk. Sajnos, 35 balott 
„és 56 sebesültünk lett i t t ; de az én vitéz 69-eseim nem 
„vesztik el fejüket és oldalból támadnak s hosszabb küzdelem után 
„a falut elfoglalják, az oroszt visszavetve tovább üldözik, hogy az 
„elrendelt éjjelezési körletet elérhessék." 

„Alig hogy a plébániára beértem, heves tűzharc fejlődik ki 
„a falu keleti végén és 32-eseim nagy vitézséggel, szurony-
„nyal messze visszaszorítják az ellenséget, Nowa-Brzeznica-ig 
„előnyomulnak és éjfélkor elcsendesül a heves harcizaj." 

„Riadó! Óriási lövöldözés! 10 másodperc alatt kintvagyok. 
„Rövid, heves küzdelem. Az oroszok rajtaütéssel akarták elvesztett 
„állásaikat visszafoglalni. Vitéz 32-eseim visszaverték a támadást. 
„15 halottjuk és 56 sebesültjük van és 120 oroszt „fogtak el." 

Piotrkównál az orosz V. hadtest, Noworadomsknál az orosz 
2. gránátos hadosztály állapíttatott meg. 

November 19-ikére a hadtest akként intézkedett, hogy reggel 
6 órakor indulva Noworadomskra nyomuljak elő és az ellenséget 
támadjam meg. 

A lovasbadtestet utasították, hogy északi szárnyamat biztosítsa 
és a küszöbön álló harcomba támogatólag lépjen közbe. 

„November 19-én tovább dühöng a vihar és sűrűn havazik. 
„A vadon morajló viharban a 69-esek után indulok lóháton Nowa-
„ Brzeznica fe lé . . . Az útszél árkában halott oroszok hevernek vér-
„tócsákban! Hősök! . . . E g y ifjú, arcán boldog mosollyal, mintha 
„édesen álmodna, csak ajkán fonnyadt el a rózsa és szivárgott rája 
„a halál sápadtsága." 

„Odébb egy útkanyarulatnál, közvetlen Nowa-Brzeznica előtt 
„az alacsony sárgaagyagos dombon, a meleg vértől még gőzölgő 
„orosz lövészárok közelében sok ma elföldelt halott, ferde orosz 
„kereszttel. Egy századom keserves munkával az acélkeményre 
„fagyott földbe sírt sír mellé ás és a temérdek halottat lassacskán 
„eltemeti. Közöttük hazájuktól oly messze elszakadt szeretett vité-
ze imet is, kik itt orosz földben örökre elfelejtve alusszák a 
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„halottak csendes álmát . . . Egy agyagos gödörben néhány száz 
„orosz puska hever, közöttük manlicherek is." 

„Borzalmasan üvölt a vihar, sötét s komor a havas ég és oly 
„csendesek a halottak, akiket a halál újra testvérekké szentelt. 
„Oroszok s magyarok szelíden, kibékülve fekszenek itt egymás 
„mellett . . . Mind hősök, kik békés álmukban a teremtő Istenhez 
„szenderültek á t . . . A hó tiszta szemfedőt terít rájuk, eltemeti őket 
„fehér bársonyával. . . Fájós szívvel gondolok azokra, akik otthon 
„remegő aggodalommal, megadással és isteni reménnyel várnak 
„hírt ezekről, kik itt hó és föld alatt alusznak örökre. . . Szegények 1 
„Gyermekeitek itt feküsznek előttem s fájdalomtól dermedt szívvel 
„küldöm nektek az ő dicső ajkukról elszállott utolsó csókot . . . 
„Szótlanul tisztelegve ellovaglok mellettük, oly igen fájdalmasan 
„csendes bajtársaim mellett. Ahitatos bámulattal nézek rájuk, hiszen 
„a legmagasztosabb áldozatot hozták meg; ifjú életüket, a leg-
becsesebbet, legjobbat — amit ember adhat — Hazánknak adták..." 

„A hadtest elrendeli, hogy Noworadomskot még ma foglal-
j a m el." 

„Megparancsolom: Felix tábornok a 32-esekkel, 69-esekkel 
„Jedlnon át Wola Jedlinskatól kétoldalt, irány Noworadomsk. Egy 
„zászlóalj a jobbszárny biztosítására és a XII. hadtesttel való 
„Összeköttetésre, Jankowicen és Dabrówkan át, Folwarki—Radom-
„skiere.. . Dáni tábornok gyengébb csoporttal Józefówon át, főerejével 
„Krepan át, irány Bartodzieje." 

„A legélénkebb felderítést mindegyiknek szigorú kötelességévé 
„teszem. A kevés tüzérség, melynek csak a nála levő lőszer áll 
„rendelkezésére — különösen hangsúlyozva azt, hogy sem gyalogsági, 
„sem tüzérségi lőszeroszlop nem érkezett és semmi sem várható 
„4—5 nap előtt — felosztatik úgy, hogy Felix egy ágyú- és egy 
„taracküteget az úttól jobbra és balra állít fel; a többi üteg 
„Józefówra megy — azt hiszem eddig csak 3 jött utánam — és 
„onnét hosszantozni törekszenek úgy Dáni mint Felix támadását, 
„szükség szerint. Én az első jelentéseket Kruplinban várom be, 
„azután Jedlnora lovagolok. Külön hangsúlyozom, hogy ne rohan-
j a n a k vakon bele az ellenséges tűzbe." 

„Délután 1 órakor erős harc folyik Jedlnoért. A hadtest 
„figyelmét felhívjuk azon körülményre, hogy lőszerünk a minimálisra 
„lefogyott. Csapataim állapota nem kielégítő, a rendkívüli nagy 



„strapák következtében, egy nagyobb támadás már azon körülménynél 
„fogva sem ajánlatos, hogy lőszert csak 4 nap múlva kaphatunk. . ." 

„Minthogy a hadtest elutasító válaszát vesszük, lóra ülök és 
„Jedlnora sietek." 

„Azon reménykedem, hogy tán nem lesz sok orosz csapat ott és 
„így mégis sikerül még aznap Noworadomskot elfoglalnom. Néze-
t e m szerint azonban ezen módfölött kétes kimenetelű próbát meg-
kockáztatni, kalanddal határos könnyelműség... Mi lesz, ha elfogy 
„kevés lőszerünk, és az orosz ellentámadásba megy át ? . . . Zsebretett 
„kézzel nézhetjük, mint lövik halomra védetlen hős csapataimat?.. ." 

„Mire odaérek, a küzdelem már túlhaladt Jedlnon. Épen a 
„majort vették be szuronyrohammal vitéz 32-eseim és Wola-Jedlinska 
„irányában nyomulnak elő, az oroszt maguk előtt szorítva. A 
„majorban, mely a falun túl, keletre fekszik, találom Felixet. Ott 
„egy öreg nyárfasor van, melyeknek koronáiba csattanva vágódnak 
„az orosz lövedékek. Egy vén nyárfának támaszkodva hallgatom meg 
„Felix jelentését, aki az oroszt egyelőre nem tartja erősebbnek, 
„mint mi vagyunk. Legközelebb azonban — folyton érkező erős-
„bítései folytán — az lesz. Minden arra mutat, hogy az oroszok 
„vasúton hoznak erősbítéseket." 

A tegnap visszavert és ma Jedlnoról kivetett 4. orosz gránátos 
ezred támogatására a 2. orosz gránátos hadosztály, a Transbajkal 
kozák dandár és az Ural kozák hadosztály Noworadomskról elő-
nyomulnak. Ezt én csak később tudtam meg. 

Hadosztályom délután egy órakor a Wierzbica—Radziecho-
wice—Ladzice vonalban műszakilag erősen kiépített védelmiállásban 
levő ellenséggel megütközött. 

Erre következőképen intézkedtem: 
Félix tábornok a 32. ezreddel ós a 69-esek két zászlóaljával 

Józefów és Radziechowice között arcban támad. 
Dáni tábornok a 44-esekkel és a 69-esek egy zászlóaljával 

Wola-Blakowaról Krepan át az ellenségnek Wierzbicanál álló 
északi szárnyát átkarolja. 

Hadosztálytartalék a bosnyák ezred két zászlóalja Jedlnonál. 
A támadást a tüzérség Wola-Jedlinska, Wola-Wiewiecka és Wola-
Blakowaról támogatja. 

Jobbszárnyat a 3. bosnyák ezred egy zászlóalja Warta völgyé-
ben Dabrówkánál biztosítja. 

A balszárnyat a lovas hadtest Dlugie—Wozniki—Wiewiórów 
terében fedezi. 

Hadosztályparancsnokság Jedlnon, ott a hadosztálylovasság is. 



„Sajnos, a sürü hóförgetegben gyakran nem látok semmitsem. 
„4 óra 30 perckor délután óriási gyalogsági és géppuskatűz, több 
„könnyű és néhány nehéz orosz üteg is, mely eddig nem lőtt, 
„kezd tüzelni." 

„Előttem betonállásokban egyelőre az orosz gránátos had-
testnek egyik hadosztálya van, a másik újabb jelentések szerint 
„menetben van felém." 

„Elrendelem a dandárparancsnokoknak, hogy hosszantozó 
„tüzérségi és gépfegyvertüzzel készítsék elő a támadást és higgadtan 
„cselekedjenek, a gyalogság gondosan dolgozza előre magát. Elhir-
telenkedve döntést ne provokáljunk, nehogy óriási veszteségekkel 
„járó sikertelen rohammal végződjék a támadás. Eleget láttuk már 
„azt a nekirohanást. Jól előkészített támadásaink mind sikerültek, 
„de az elhamarkodott rohamok mind összeomlottak és vérbefulladtak.'' 

„Midőn ezen utasítások telefonon kimentek, egy autós tiszt 
„lóháton — erre automobil nem járhat — jön ós jelenti: ,0 excel-
„lenciája, a hadtestparancsnok üzeni: Elvárom, hogy császári és 
„királyi Fenséged Noworadomskot feltétlenül még ma elfoglalja!... '" 

„Azt feleltem: ,Az Isten adja! En mindent elkövetek, hogy 
„biztosan elfoglaljam, de ilyesmit időhöz nem szabad kötni 

„Midőn már nem lehet látni, a plébániára, majd az öreg 
„kastélyba megyünk, hol uraim egy nagy teremben, én meg mellette 
„egy kis szobában szalmából készítünk magunknak fekhelyet." 

„A küzdelem tovább folyik s igen közeinek hallatszik. A 
„golyók csattanva verődnek a ház falának." 

„Míg naplómat egy szál gyertyánál írom kis szobámban, a 
„szomszédban deszkanyikorgást és puha lépteket hallok. Az imént 
„bezárt ajtó kinyílik s egy öreg asszony lép be meggörnyedten, 
„hosszú, nyitott, kócos haját bal kezében — mintha vizes rongyot 
„facsarna — tartva, tekintete zavaros, nagy fekete szemeiben iszonyú 
„félelem tükröződik. Vállán átvetett pokrócszerü szövet, mely valaha 
„fekete lehetett, ma már fakó, födi reszkető alakját. Az ajtóban 
„megáll. Karjait csodálkozva felém nyújtja, mialatt összegyűrt fehér 
„haja mellén legurul. Magára három keresztet vet, azután bamba 
„nevetéssel hátralépve elhagyja a szobát s az ajtót maga után 
„behúzza." 

„En egy padot tolok az ajtó elé s a rozsdás reteszt sikerül 
„nagy nehezen betolni. Még nevet az öreg őrült és puha léptei 



„alatt nyikorog a deszkapadló. Olyan félelmes, olyan nagyon bor-
zasz tó volt a tekintete." 

„Bánfi belép egy távirattal a kezében." 
„0 Felsége kinevezett engem a VII. hadtest parancsnokává!" 
„Sikerült megtudnom, hogy Tersztyánszky hogyan minősített 

„hadtestparancsnokságra: ,Geeignet, aber nur mit einem genick-
„starrigen Generalstabschef.' Gondoltam, hogy packa nélkül nem 
„bocsájt el. Turkan láttam szemében a kis villanást és éreztem, 
„hogy hazudott, mikor azt mondta, hogy kiválóan alkalmasnak 
„minősített . . . Sebaj! . . . Az események bizonyítják, hogy egész 
„dicsőségét a 31. hadosztálynak köszönheti." 

„A hadseregfőparancsnokságnak táviratozok,kérve,hogy tovább 
„vezethessem hadosztályomat ezen támadás befejeztéig. Nem szeret-
„ném e nehéz helyzetben elhagyni derék, szeretett csapataimat. Azt 
„hiszem, hogy ha a lőszerhiány nem teszi lehetetlenné, befejezhetem 
„támadásomat, mely egy-két nap alatt annyira meg fog érni, hogy 
„átkarolásom sikerülhet. Tovább úgy sem maradhatnék, mert a 
„VII. hadtestnél még nagyobb szükségük lehet rám!? . . . 

„E napon egy megható jelenet játszódott le a harc közepette. 
„Egy 8-as huszár jelentést hozva az oroszok állásához közel 
„vágtázott. Lovát alóla kilőtték. Felugorva felénk szaladt integetve, 
„hogy jelentést hoz. Szegény egy második orosz golyótól találva 
„összeesett... Ügy, ahogy ott feküdt, kezét a jelentéssel emelgette 
„jelezve, hogy még él és fontos hír van nála . . . Ekkor két 
„44-es bakám fegyverét félretéve felkelt a tűzvonalból, üres kezei-
nket égnek emelve mutatták az oroszoknak, hogy fegyvertelenek 
„és ime az oroszok lovagiasan és nemesen beszüntették a tüzelést 
„és bevárták, míg a két 44-es a sebesültet elvitte, csak midőn 
„azok megint tüzelő állásukban feküdtek, kezdték meg újra az 
„oroszok a lövöldözést." 

„November 20-án kapom a hadtest révén is a hivatalos érte-
s í tés t , hogy ki vagyok nevezve a VII. hadtest parancsnokává; 
„a 31. hadosztály átadásának ideje rám bizatik. Erre azt felelem, 
„hogy a 31. hadosztállyal be kívánom fejezni a megkezdett táma-
dás t . Es azután adom át Dáninak a hadosztályparancsnokságot." 

„Egész éjjel élénk csatározás folyt és alig, hogy ki virradt, 
„rendkívül heves küzdelem fejlődött ki, melyben mindkét oldali 
„tüzérség élénken vett részt." 



„Négy 44-es bakám kíséretében kimentem a major előtti 
„magaslatra, törzsemet a kastélyban hagyva vissza, hogy a folyó 
„ügyeket kidolgozzák." 

„20 fok hideg van, élénk szél fúj, mely borotvaéles és csontig 
„metsz. Jó helyen állok, honnét a 32. ezredet látom, mint dolgozza 
„magát lassacskán előre a heves ellenséges tűz dacára. Két ütege-
„met is látom Wola-Jedlinskánál nagy pontossággal lőni." 

„Sajnos, a nehéz tarackok nem érkeztek meg, szintúgy sem 
„a gyalogsági, sem a tüzérségi lőszeroszlopok. Ez nagy gondot 
„okoz nekem és aggaszt. Csak nem fogok a fogytán levő lőszer-
r e l egy hatalmas állásban levő erős ellenséget megtámadni, ki 
„rettenetesen jól lő és módfelett szívós ellentállást fejt ki, hogy 
„azután minden bizonnyal ellentámadásba menjen át és így védje 
„ki szárnyát. . ." 

„Arról értesülök, hogy Hauer lovassági tábornok északról fog 
„lovashadtestével az oroszokra nyomást gyakorolni, hogy megkönv-
„nyítse az én támadásomat. Windisch-Graetz Ottó őrnagy által, ki 
„onnét jelentést hozott, kéretem őt, hogy hadtestének egy részével 
„Noworadomsktól északkeletre törjön előre — ha lehet — és az ő 
„támadásával összhangban fogok 3 ezredemmel északnyugatról 
„Krepa felől az oroszoknak támadni." 

„Hírszerző járőreim sajnos nem tudták megállapítani, hogy 
„hol van az oroszok jobbszárnya. Ügy látszik, hogy itt összefüggő 
„hosszú vonallal van dolgunk. A felderítés egyáltalában igen kevéssé 
„volt eredményes az ellenség nagy ébersége miatt." 

„Dél felé a heves harc a lőszerhiány miatt e l lanyhult . . . Ez 
„beláthatatlan bajokat okozhat . . . 1 órakor jön az első jajkiáltás ! . . 
„Nincs lőszer, a legsürgősebben kérünk lőszert! . . . " 

„Dáni jelenti, hogy az oroszok erősbítéseket kapva, azokat 
„előre hozzák." 

„Délután veszem az értesítést, hogy hajnalban kerülhet kiosz-
t á s r a az első gyalogsági lőszeroszlop. Hála legyen az Istennek ! . . . 
„Ugyanekkor értesít a hadtest, hogy holnap, november 21-én mellet-
t e m harcba fog lépni a 32. hadosztály legalább is néhány zászlóaljával. 
„ Ez nagy örömhír szorongatottságomban. Most tán félig-meddig 
„egyensúlyba kerül helyzetem!... Lerontja azonban az örömhírt 
„azon tény, melyről délután értesülök, hogy a lovashadtest, mely 
„tőlem balra küzdött, vissza lett verve." 



Délután a lovashadtest északi szárnyát az ellenség Dobryszyee 
és Huta felől megtámadta ós visszaszorította, a lovashadtest a 
támadást megállítani nem tudta, azért este Wiewiórów Dlugie 
állását kiürítette. A 9. lovashadosztály 3 km.-nyire hátrább fekvő 
Lgota Wk.—Wola-Blakowa közötti dombra ment vissza, hogy ott 
hadosztályom északi szárnyát biztosíthassa. 

A 3. lovashadosztály hátul lépesőben Drabówkánál állott föl. 
Estig hadosztályom harcvonala az ellenség állását 4—600 

lépésre megközelítette. 
Megkértem a hadtestet, hogy a beérkező 32. hadosztály részeit 

balszárnyamon vesse harcba, mert ha a lovashadtest az ellenséget 
megállítani nem tudja és tovább hátrál, akkor északi szárnyam 
veszélyeztetve lesz. 

„Északi szárnyam helyzete arra az elhatározásra, bírt hogy 
„Felixtől minden nélkülözhető erőt elvonva, azt a hadosztálytarta-
„lékkal együtt az éj leple alatt északi szárnyam megerősítésére 
„Dánihoz irányítsam, annál is inkább, minthogy egy arctámadás az 
„ellenség egy magaslati vonulaton levő hatalmas állásai ellen, melyek 
„bástyaszerűen uralnak mindent, kilátástalan volna; másrészt meg 
„csapataim képtelenek a kőkeményre fagyott földbe, rossz kis ásóik-
„kal magukat beásni; míg az orosz betonállásaiból, mint vadász 
„a nyulakat, lőheti le szabadon fekvő vagy előnyomuló embereimet. 
„Azon a meglehetősen lapos, enyhe partú dombon, amelyért a küz-
de lem folyik, nappal teljes lehetetlenség csapateltolásokat végre-
h a j t a n i . . . Elrendelem tehát, hogy a 69. ezred a sötétség leple 
„alatt kivonandó, Wola-Jedlinska vidékéről Józefówon át Krepa 
„felé tolandó el, hogy Dáni balszárnyán az ellenség jobbszárnyát 
„átkarolva felgöngyölítse; oda irányítom a hadosztálytartalékot is. 
„A nehéz tarackokat utasítom — hogyha valóban megérkeznek ma 
„éjjel — hogy tüstént Józefówra menjenek, hogy már reggel részt 
„vehessenek a harcban." 

Tőlem jobbra a 16. hadosztály, mely a Warta-folyótól délre 
Cykarzew—Radostków terében támadja az oroszt, súlyos küzdelem-
ben van. A 35. hadosztály egy gyalogezrede Wólka Prusieckaról 
Klekotyra nyomul elő, hogy a 16. hadosztállyal küzdő orosz szár-
nyat a Warta-folyó völgye felől átkarolja. 

„November 21-én reggel 6 órakor még nem lévén válaszom 
,,az ittmaradásom végett, úgy érzem mennem kell!" 

„Dáni tábornok jelenti, hogy lőszere teljesen kifogyott és az 
„oroszok ellentámadásba mentek át, minélfogva támadócsoportjának 
„balszárnyát, a 44. ezredet Krepan túlra kellett visszavonnia." 



„Szerencsére a gyalogsági lőszeroszlop megérkezett és sietve 
„folytatja útját Danihoz. így a legnagyobb nehézségen túl vagyunk. 
„A nehéz tarackok is kimentek hozzája és ha támadásunk el is 
„akadt, nem állunk most oly rosszul." 

„Az ellenséges állásoknak rohammal való elfoglalásáról azon-
„ban most szó sem lehet. Most nem szabad tovább támadni, ez 
„bűnös könnyelműség lenne. Ezért elrendelem, hogy a hadosztály 
„a 32. hadosztály teljes beérkeztéig védőállásban marad. így jól ki 
„fogunk tartani, hogy azután egyesült erővel hajtsuk végre a támadást." 

Ugyanis a 32. hadosztály egy dandára (64.) öt zászlóaljjal és 
9 üteggel Konstantynówhoz közeledik, így a harctértől már csak 
4 órányi menetre van távol. 

„Nagyon nyugtalanít, hogy a főparancsnokságtól nem kaptam 
„mindeddig választ, hogy kérelmem teljesíthető-e vagy sem. Most 
„már tovább nem várhatok és átadom szeretett hadosztályomat Dáni 
„tábornoknak, ahogy a hadtest elrendelte, én pedig elutazom a 
„VII. hadtest átvételére, mert innét nem tudom megítélni, hogy 
„ott nincs-e rám okvetlen szükség." 

„Itt hosszú tartamú állóharc fejlődik ki, két körülbelül 
„egyenlő erejű ellenség között, melynek befejezését nem vagyok 
„jogosult bevárni, bár hő vágyam volt szeretett csapataimmal 
„ Noworadomskot elfoglaln i." 

„Reggel 6 órakor Vogttal megállapodom abban, hogy Dáni 
„tábornokot hívja be, mert át kell vennie a 31. hadosztályt." 

„Addig a majdnem elviselhetetlen hidegben kimegyek négy 
„44-es bakámmal megfigyelő helyemre. Gyenge gyalogsági tűz van 
„az egész vonalon, amely a pirkadó reggellel mindjobban erősbödik. 
„Kint állva, vitézeimet Isten oltalmába ajánlom." 

„Az alig észrevehetően hullámos lapály, köröskörül vékony 
„ködökkel — jobban mondva párával — elfátyolozva még a jeges 
„szürkületben lebeg és a távoli erdő, mint kékes sáv még csak 
„sejthető . . . Fáradtan, álmosan ébredez a nappal és a talajra 
„lapuló vékony ködökben látni a lövések villogását . . . Éppen most 
„négy erősebb villanás és közelünkbe vág néhány oros/, gránát s 
„fekete füstoszlopot vet fel, melyben vörös fény villanik meg. 
„Ezalatt halvány pir lobbant fel kelet felől és lassan bevonja a 
„tovább kúszó ködöket, melyek az ég felé emelkednek és hosszú 
„sorokban tovavándorolnak. Minden világosabb lesz és rikító szí-



., ticket ölt, majd fényes lángtengerben izzik ég és föld, a felhők 
„a legintenzívebb vakító sárga aranyban világítanak és fényesebb 
„e ragyogó pompa, mint a napnak közepette lassan felemelkedő 
„óriás piros korongja, mely még nem tapasztalt színpazarságban 
„bújik elő a titokzatos ködök bíboros fátyolából. A nagy termé-
szetnek lángoló nagy imája ez, melynek leírhatatlan ragyogása 
„még a puskatüzet is elnémítja . . . Halotti csendben csillog a 
„tündöklő varázs." 

„Midőn a nap a felhők mögé emelkedett, a bűvös sugárzás is 
„elhomályosodik az égboltozaton és a komoran elsötétült fellegek 
„végtelen zarándoklatának sötét seregei szürke egyhangúságba borít-
j á k a mindenséget, a puskatűz megduplázódva ropog, süvöltve 
„járnak a gránátok s a csontos kéjelegve kaszálja az emberek virá-
g á n a k ezreit." 

„A harc teljesen megállott és csak erős tüzelésre szorítkozik." 
„Hamar elpakkolom pár holmimat és indulásra készülök, midőn 

„8 óra 10 perckor kézbesítik a sürgönyt: ,Die Weiterführung der 
„31. Infanterietruppendivision wird freudigst bewilligt. 2. Armee-
nkommando.'" 

„Későn jött, mert már Dáni tábornokot berendeltem, az átadást 
„kihirdettem." 

„Ilyesmiben nincs szerencsém! És most nem tudom mit tegyek, 
„hogy a leghelyesebben cselekedjek . . . Vogt azon nézeten van, hogy 
„most már maradjunk az átadás mellett, mert a harc olyan stádium-
„ban van, hogy tartama kiszámíthatatlan a balszárny visszavétele 
„óta; a küzdelem áll és csak tűzharc folyik. Mindkettőnk benyomása 
„az, hogy a lőszer megjötte óta helyzetünk nem rossz, hacsak észak-
ból nem készül valami nagyobb müvelet a 31. hadosztály ellen. 
„A védelmi harc — ha nem csinálnak valami könnyelmű rohamot — 
„legalább is addig fog tartani, míg a 32. hadosztály nem lép teljes 
„erejével a küzdelembe. Most támadni vétkesen könnyelmű kaland 
„volna a mi részünkről." 

„Körülbelül 9 órakor jön Tersztyánszky lóháton. Leszáll és 
„igen meleg szavakkal gratulál nekem és azon kívánságát fejezi ki, 
„hogy a jövőben is oly nagy sikereim legyenek, mint eddig voltak. 
„Megköszönöm és megkérdem, hogy mit gondol az én esetemről: 
„,Császári Fenség! En sem parancsot, sem tanácsot nem adhatok; 
„én ezen esetben maradnék! Különben is lovassági tábornokká 



„történt kinevezése óta a parancsadás nagyon nehézzé vált az én 
„részemre és ez amúgy is csak rövid tartamra volt lehetséges!'" 

„Tehát ő maradna, de én megnehezítem az ő helyzetét, a 
„parancsadást illetőleg. Ügy érzem, azt akarja velem megértetni, hogy 
„jobb, ha megyek. Még egyszer hozzám fordul és igen meleg szavak-
b a n megköszöni az én ,sok és kiváló' szolgálataimat és igen szeren-
c s é s útat kíván." 

„Ekkor az újonnan kinevezett hadosztály-vezérkari főnök, Remiz 
„őrnagy jön hozzája ós engem teljesen mellőzve, halkan valami jelen-
t é s t súg a hadtestparancsnok fülébe, susogva beszélgetnek, úgy 
„hogy határozottan látom, hogy nem akarja Tersztyánszky, hogy 
„halljam, hogy miről vau szó, azaz, hogy mi történik i t t . . . Vissza-
t é p e k ! . . . Egész törzsem előtt mutatta, hogy fölösleges vagyok." 

„Tersztyánszkynak egy hangosan kiejtett szava nagy lökést 
„ad nekem . . . ,Die 44-er gehen zum Angriff vor . . .' Csak 
„ennyit hallottam . . . Hozzálépek, tisztelegve emelem kezemet 
„sapkámhoz, kérni akarom, hogy most ne parancsoljon támadást, mert 
„ez katasztrófára kell hogy vezessen és rémséges véráldozatba fog 
„kerülni minden eredmény nélkül . . . Tersztyánszky engem meg nem 
„hallgatva, ott álló törzsemhez fordul és hangosan elrendeli: 

„És a hadosztálytörzs azonnal Dáni tábornokhoz lovagol, aki 
„ezennel átveszi a hadosztályparancsnokságot!" 

„Itt több szavam nem lehet! Szeretett derék hadosztályom, 
„Isten veled!" 

„Tersztyánszkynak hátat fordítok és a nálam levő 44-es szá-
dadhoz menve, elbúcsúzom tőle. Egy nagy bajuszú öreg vitéz 
„zokogásbafúló szavakkal köszönt: ,Isten áldja szeretett jó Fensé-
„ges atyánk és urunk! . . . Fenséges úrral elhagy a szerencse is!" 

„Azután elmenetel a század Dánihoz s én feldúlt lélekkel lóra 
„kapok és Vogt őrnaggyal Dworszowice Koscielne felé ügetek el." 

„Ott találom Dáni ezredes hadtest-vezérkari főnököt, aki a hadtest 
„összes tisztjeinek nevében gratulál nekem. 0 maródi, rettenetesen 
„rosszul néz ki, látom, hogy láza van. Azt mondom neki, hogy az 
„elutazásra határoztam el magamat, mert küzdelmem állóharccá fejlő-
d ö t t , melynél megközelítőleg sem lehet tudni, hogy mikor kerülhet 
„döntésre a sor. Nem tudom nincs-e sürgős szükségük rám a VII. had-
tes tnél . Elhatározásomhoz az is hozzájárult, hogy itten teljesen fölösle-
g e s s é váltam, amit Tersztyánszky elég világosan értésemre is adott." 



„Dáni azt mondja, hogy tudomásomnak kell lenni arról, hogy 
„ Noworadomskra nagy ellenséges erők nyomulnak elő. 

„ Azt felelem neki, hogy nincs tudomásom ezekről, minthogy 
„a hadtest sohasem közölte velem máshonnét szerzett híreit. De ez 
„nem aggasztana — hacsak nem óriási túlerő —, mert a 32. had-
osztály nemsokára itt lesz." 

„Dáni nagyon sietve távozik, úgyhogy önkéntelenül az a 
„gondolatom támadt, hogy a hadseregparancsnoksággal akar tele-
honon beszélni, hogy ellenparanccsal, mely távozásomat helyteleníti, 
„födje a hadtestparancsnokot." 

„Trénem parancsnokánál, Bakonyi főhadnagynál ebédelek és 
„indulni akarok, mikor Dáni ezredes egy távirattal siet hozzám és 
„kéri, hogy egy jelentést tehessen. Ezen kelepce miatt nagyon 
„megharagszam és megbotránkozva hozzája megyek, midőn ő azt 
„mondja: „Kérem méltóztassék a hadseregtől, ebben a pillanatban 
„vett táviratot elolvasni." 

„Kezembe véve a táviratot olvasom: „Ubergabe der Division 
„unter gegebenen Umständen ungünstig. 2. Armee Kommando." 

„Nyersen szólok Dánihoz, ki a láztól reszketve, zöld képpel 
„áll előttem. — ,Hát rosszul áll a dolog'? 

„Nem tudom!" 
„De én látom, hogy tud valamit, amit nem akar megmon-

„ d a n i ! . . . Tán az én szeretett hadosztályom van bajban? -— 
„valami brutális támadási parancs m i a t t ? . . . Újra szólok, de 
„melegebb hangon." 

„ Mondja rosszul áll ott ? . . . Vissza lovagoljak ? . . . Kérem 
„feleljen." 

„Vállát vonja, arca kemény — kifürkészhetetlen . . . Az 
„én belsőm forrni kezd megint, keményen mondom:" 

„Kérem mondja lelkiismeretére, hogy mi a nézete. Tanácsát 
„kérem! Mert a helyzetet most nem ismerem!" 

„Fagyosan felel: Kérem talán saját vezérkari főnökét meg-
„ kérdezni!" 

„Vágtában mentem volna vissza, ha a legkisebb jelét adta 
„volna annak, hogy visszamenetelemmel segíthetnék volt csapataim 
„helyzetén. Másrészt azonban minden bizonnyal nem egy parancs 
„adódott ki távozásom óta, melyekkel homlokegyenest ellenkez-
nének az én nézeteim . . . Jobb — ha most — hogy már majd-



..nem fél napja, hogy más intézkedik ott, nem kezdünk új átadá-
„ sokat — átvételeket! . . . El vagyok tökélve — hisz Tersz-
„tyánszkyék úgyis csak bizonyítékot akarnak, ha baj lesz, hogy 
„annak én vagyok az oka — mondom el vagyok tökélve, hogy 
„elutazom. Vogt is határozottan kimondja, hogy egy új átadás 
„csakis ártalmas lehet! . . . " 

„Röviden, szárazon odaszólok Dánihoz:" A hadosztályt át-
„adtam! Ügy marad!" 

„Akkor kérem csak a táviratot láttamozni!" 
„A táviratra ezt írom: Gesehen doch längst übergeben. J. mp." 
„Üdvözlet nélkül távozunk! És fellélegzek, hogy a Tersz-

„tyánszky légkörből kijutok." 
„Irgalmatlan hidegben lovagolunk tovább Konstantynów, 

„Jajki, Gajecice falvakon át a mindig mélyebbedő homokban, 
„mindig lépésben az elakadt csapatvonatok mentén. Két kocsim 
„szintén mindig nehezebben halad. Hihetetlen magas erdei fenyő-
e rdők váltakoznak fiatalosokkal. Kocsijaim mindig gyakrabban és 
„jobban elakadnak félméter mélyre süppedve a homokba, lovaim 
„már alig bírnak menni. Nieporínál és Grn. Niwiskanál az irtóztató 
„hideg és gyorsan leszálló sötétség dacára hosszabb pihenőt kell 
„tartanunk. Azután mindig csendesebben vándorlunk az elhagyatott 
„fenyvesben ós sárga futóhomokban, míg fáradt lovaink mind-
„ lassabban lépdelnek. Még ma akarnék Dzialoszyn—Szczepanyn át 
„Parzymiechyre érni, hol azt remélem, hogy automobiljainkat meg-
ta lá l juk és így még az éjjel Rosenbergbe mehetnék." 

„Késő éjjel van és a holdnak vékonyka sarlója, mely az 
„egyik erdei tisztásról látható balkézt alattunk fekvő terepet meg-
világítja. A Warta, mint egy kigyózó ezüstös pánt messziről jőve, 
„a távolba kúszva kanyarog tova. Fényesen ragyogó tükre oly 
„békés, oly csendes és olyan nagyon mélabús, valami tündéri életet 
„adva a holtan sötét tájnak. Sok elakadás és bajlódás után végre 
„világosságot látunk és Dziatoszynt elérjük. A Warta hídhoz érve, 
„egy őrszem megismer a tüzek lobogó fényénél és odahívja a híd-
„ őrségül visszahagyott 44-es századot, mely szeretetteljesen meg-
éljenez." 

„Másnap automobilon sietek Ratiborba, miután Rosenbergben 
„Böhm-Ermolli hadseregparancsnoknál jelentkeztem s ő közölte 
„velem, hogy a 31. hadosztály igen nagy veszteségeket szenvedve 



„messze visszavettetett Tehát — így volt! — . . . Bizton neki 
„ kergették az oroszok betonállásainak!... 

„Oppelnben Vogt őrnagytól meleg, szívélyes búcsút vettem, 
„mert Őfelsége katonai irodájába vezényeltetett vissza." 

„Automobilutamat folytatva Teschenben Frigyes főherceg 
„hadseregfőparancsnoknál jelentkeztem, ki azt közölte velem, hogy 
„azért választott engem a VII. hadtest parancsnokául, mert ez a 
„hadtest nincs jó állapotban és két gyenge parancsnok után nagy 
„szüksége van erélyes vezetésre; feladatának eddig nem tudott meg-
felelni. Mai állapotában egyike a leggyengébb hadtesteknek. Azt 
„reméli, hogy nehéz feladatomat képes leszek megoldani . . . Hötzen-
„dorfi Couradnál, a vezérkar főnökénél is jelentkezem, aki néhány 
„magyarázatot ad, de azon kérdésemre, hogy mi a baj a VII. had-
tes tnél kitérőleg felel és csak annyit mond: ,Es ist einschwách-
„liches Korps!' " 

"Innét az én szeretett szép Kistapolcsányomnak veszem utamat." 
„Este elhagyjuk Ugróczot. Koromsötét az éj és mégis minden 

„követ, minden fát ismerek. Kedves erdős vidéken meredeken emel-
kedünk egy nagy vaskapuig, mely nyitva áll és beereszt az én 
„szeretett szép Tapolcsányomba, hol minden lehullott sárga levél-
k é t is szeretek, minden hegy, völgy, minden patak vagy szikla, 
„minden öreg tölgyfa vagy csendes völgyi rétecske saját énemnek 
„egy kis részét jelenti. Gyorsan áthaladunk a kopasz s meztelenül, 
„a jeges téli szellőben didergő erdőkön, melyek elsárgult füvek 
„vánkosaira szórták régen utolsó lombjukat." 

„Oh mily szép friss voltál, midőn négy hónap előtt innét a 
„háborúba indultam azon szorongó kérdéssel szívemben: ,Látlak-e 
„mégegyszer ez életben?'" 

„És most fagyosan, oly holtradermedten, vastag jégkéreg 
„alatt alussza minden hosszú téli álmát." 

„Tán, ha a jó Isten megengedi és újra eljövök, a duzzadó 
„bimbókat szelíden cirógató tavaszi szellő, lecsókolta már e jeges 
„álmot? . . ' . " 

„A kastély, szeretett fészkünk kivilágítva. Örömtől dagadó 
„szívvel ölelem meg feleségemet s gyermekeimet. Mennyországgal 
„szivemben köszönöm meg Istenemnek, hogy e kedves pillanatot 
„megélhettem és viszontláthattam őket." 



VII. FEJEZET. 

AZ ÁLTALÁNOS HELYZET ISMERTETÉSE. 
ÉRKEZÉS KASSÁRA. JELENTKEZÉS BOROEVIŐNÉL. SIRALMAS HELY-
ZET. SZTROPKÓN ÁTVESZEM A VII. HADTEST PARANCSNOKSÁGÁT. 
MINDJOBBAN VISSZASZORULUNK, NAGYDOBRA. ÁLLÁSHARCOK 
A JEGES KÁRPÁTOKBAN. TERSZTYÁNSZKY VALÓTLAN ÁLLÍTÁSAI. 

PARANCS AZ Á L T A L Á N O S NAGY OFFENSIVÁRA. DUKLA. 

1914. XI/26—XII/31. 

A német 9. hadseregnek és az osztrák-magyar monarchia 
haderejének második hadászati támadása kezdetén vettem át a temes-
vári magyar VII. hadtest vezérletét. Uj hadrendi beosztásom követ-
keztében búcsút mondottam az orosz-lengyelországi hadszintérnek, 
szeretett hazám határára siettem, hogy ott a Kárpátok kapuit meg-
védjem az orosz tömegek betörésétől. 

Arra nézve, hogy a második hadászati támadást mily körül-
mények között indították meg, igen érdekes adatokat olvastam 
grőf Hötzendorfi Conrád tábornagynak, a monarchia volt vezérkari 
főnökének 1925. évben megjelent emlékiratában. 

Az osztrák-magyar vezérkar főnöke Conrad még a világ-
háború előtt a német vezérkar főnökével grőf Moltke tábornokkal 
megállapodott abban, hogy a szövetkezett haderőt mily elvek szerint 
fogják egy bekövetkezendő háborúban alkalmazni.. 

Moltke biztosította Conradot, hogy a német haderő a mozgó-
sítás első napjától számítandó 6 hét alatt Franciaországban döntő 
eredményt fog kivívni, mely siker után jelentékeny erőt fog a keleti 
hadszintérre vinni, hogy a döntést ott is kierőszakolják. 

Ezen 6 hét alatt az osztrák-magyar haderőnek kell keleten 
az orosz túlerőt úgy, ahogy tudja, föltartóztatni. 

A 6 heti határidő 1914 szeptember 12-én lejárt; Conrad 
ezalatt azon meggyőződésre jutott, hogy a német haderő a Marne-
csatának elvesztése után nem keresheti a döntést a francia harc-
téren, hanem csakis az oroszok ellen. 

Ennek következtében táviratban a német hadvezetőséghez 
fordulva, kifejtette, hogy nyugaton csak nagyon hosszadalmas harcok 
árán lehet eredményt elérni, míg keleten, hol az oroszok 30 had-
osztállyal múlják felül az osztrák-magyar haderőt, sürgősen nagy 
megerősítésre volna szükség, melynek beérkezte egyszer és minden-



korra megakadályozhatná az oroszoknak akár Berlin, akár Bécs— 
Budapest felé való előnyomulását. 

Ha az erősbítést nem küldik és haderőnk továbbra is magára 
hagyatik; bár mindent meg fog tenni az orosz tömegeknek fel-
tartóztatására, mégis azon eshetőséggel is kell számolni, hogy 
esetleg a bécs—budapesti vonalig leszünk kénytelenek vissza-
vonulni és így megnyílna az oroszok részére a berlini út,is. 

A vezérkari főnök kérelmének támogatására maga 0 Felsége 
is következő távirattal fordult Vilmos német császárhoz: 

„Tisztélt Barátom! 
Közös ügyünk legmagasabb érdekében arra kérlek a 

lehető legsürgősebben, hogy tedd meg azokat az intézkedé-
seket, melyek bennünket keleten oly erőssé tesznek, hogy 
az oroszokat megverhessük." 
A német vezérkar újonnan kinevezett főnöke (Falkenhayn) 

tudta annak rendkívüli fontosságát, hogy az oroszokkal szemben 
döntő eredményeket érjünk el, azonban azt vallotta, hogy az egész 
német haderő nyugaton a francia-angol-belga erők által le van kötve. 
Ostende a németeknek föltétlenül szükséges a buvárhajók bázisául. 
A franciák és angolok elkeseredetten nagy erőmegfeszítéssel harcolnak, 
hogy a németek tervét megakadályozzák. A németek az ellenséget 
Dünkirchenre akarják visszaszorítani és Ypernt el akarják foglalni. 

Falkenhayn tábornok megígérte, hogy november 22-én négy 
hadtesttel megerősíti a keleti német 9. hadsereget. 

Ezek után Conrad látta, hogy segítséget a németektől nem 
várhat, bár az oroszok rettentő túlerővel törnek az osztrák-
magyar haderőre. 

Falkenhayn az osztrák-magyar haderőket a legnagyobb szük-
ség idejében sorsukra hagyta, nem törődve a következményekkel. 

Az osztrák-magyar haderő ez időben 49 hadosztályból állott, 
melyből 38 harcolt az oroszokkal. 

Mivel a nyugati hadszíntérről segítségre számítani nem lehe-
tett, elhatározták, hogy a 9. német hadsereg Orosz-Lengyelország-
ban a nehézkesen nyugati irányban hömpölygő orosz gőzhenger 
északi szárnyát meglepő előtöréssel megtámadja. 

Bár az osztrák-magyar hadseregfőparancsnokságnak az oroszok 
fölényes erőinek előnyomulását kellett feltartóztatnia, mégsem elége-
dett meg a merev védelemmel, hanem a németek példáját követve, 
támadást indított az orosz gőzhenger déli szárnya ellen Nyugat-
Galiciában. 

Ezen második hadászati támadás megindulásakor (1914 
november 12.) az orosz erők helyzete nagyban a következő volt: 

Az úgynevezett „orosz gőzhenger" (1., 2., 5., 4. és 9. hadsereg) 
Orosz- Lengyelországban Wtoctawek—Piotrków—Przedbórz—Krakkó 
vonala felé hömpölygött. 



A 11. orosz hadsereg Przemysl várát zárta körül. 
Az orosz haderő déli szárnya a gőzhengertől lemaradt. (3. és 

8. hadsereg.) 
Przemysl és a Visztula között a 3., Przemysl és a Kárpátok 

között a 8. orosz hadsereg széles oszlopzatban nyugati irányban 
mozgott. 

A szélső bal (déli) szárnyon körülbelül 7 tartalék (birodalmi 
véd) hadosztály és 5 kozák hadosztály Czernowitz, Kolomea, Nad-
wórna, Stryj irányában tapogatózva, a keleti Kárpátok erdős terü-
letébe behatolt. 

A német-osztrák-magyar haderő második hadászati támadá-
sának terve: 

Kelet-Poroszországot Gumbinnen és Thorn között továbbra is 
a 8. német hadsereg védelmezi az orosz 10. hadsereggel szemben. 
Arcban, Orosz-Lengyelországban a Kárpátokból Porosz-Sziléziába 
átszállított 2. osztrák-magyar hadsereg, a Woyrsch német hadsereg-
csoport, az 1. hadsereg Krakkó és Wielun terében az orosz 4., 5. és 9. 
hadsereget feltartóztatja, illetve az oroszok berlin—wieni útját elállja. 

Az orosz gőzhenger északi szárnyát a német 9. hadsereg, a 
déli szárnyát az osztrák-magyar 4. és 3. hadsereg megtámadja. 

A keleti Kárpátokat Uzsoktól a bukoviniai határig báró 
Pflanzer-Baltin lovassági tábornok hadserege védelmezi meg. 

Mackensen vezérezredes a 9. német hadsereggel (III. tartalék, 
XVII., XIII., I. tartalék, XXV., XX., II. hadtest, 1. hadosztály 
és 48. tartalékhadosztály) november 12-én megindította támadását, 
Lodz általános irányában, mely az orosz 1. és 2. hadseregeket 
észak-nyugatról meglepően érte. 

Az osztrák-magyar 4. hadsereg egy része Krakkótól délre az 
orosz 9. hadsereg déli és az orosz 3. hadsereg északi szárnyára 
tört, melyet kezdetben a Rába-folyó mentén Bochnia felé vissza-
szorított ugyan, de támadása hamarosan megakadt, mert az oroszok 
a Visztula déli partjára erősbítéseket vontak magukhoz és a vissza-
szorított déli szárny segítségére siettek. A 3. orosz hadsereg — 
melyet a 9. orosz hadsereg balszárnya mögött lépcsőben vissza-
tartottak — most a támadó 4. osztrák-magyar hadsereg jobbolda-
lában megjelent. 

Bár mindkét előtörés eredménnyel járt, mégis hamar kitűnt, 
hogy a fölényes erejű orosz tömegekkel szemben a saját erőnk 
elégtelen. Ott, hol a döntést kerestük, csak addig értünk el ered-
ményt, míg a meglepetés hatása tartott. Abban a pillanatban, mi-
dőn az ellenségnél a meglepetés krízise elmúlt és ellenintézkedéseit 
megtette, azonnal nyomatékosan jelentkezett az oroszok számbeli 
fölénye. 

November 24-én mindkét támadás holtpontra jutott. 
A második hadászati támadás keretében a 3. (Boroevic) had-

sereg feladatául tűzték ki, hogy a Kárpátok felé nyomuló 8. orosz 



hadsereget visszavetve északi irányban az orosz haderő hátába 
törjön elő. 

A második hadászati támadás hadműveleteinek megindulásáig 
Boroevic (3.) hadserege az Ung- és Poprád-folyó között a Kárpátok 
gerincén helyezkedett el, hogy megakadályozza a körülzárt Przemysl 
vártól délre előnyomuló 8. orosz hadseregnek Magyarországba való 
betörését. A IX. hadtest (10. és 26. hadosztály) Zboró títcsomónál 
a Gorliceről és Zmigródról Magyarországba vezető utakat; a III. 
hadtest (6., 22., 28. hadosztály) a duklai horpadásban a Dukla és 
Rymanówon át vezető utakat; a VII. hadtest (17., 20. honvéd-
hadosztály) Mezőlaborcnál a Przemyslről Sátoraljaújhelyre vezető 
vasútvonalat és a Sanokról vezető utat zárta el. 

A Liskoról (San-folyó völgyéből) a Cziróka-patak völgyébe 
vezető útat Cisnanál Krautwald altábornagy csoportja zárta le. 

Az Ung völgyét Uzsoknál báró Karg altábornagy csoportja 
védte. (38. honvédhadosztály, 8. lovashadosztály, 1., 2. és 102. nép-
fölkelődandár.) 

Az uzsoki hágótól délkeletre a Kárpátok átjáróinak védelmét 
báró Pflanzer-Baltin lovassági tábornok vezérlete alatt alakuló had-
sereg látta el. 

A 3. és 4. osztrák-magyar hadsereg között körülbelül 100 
km. szélességű űrben a Magyarországba vezető legfontosabb utakat 
öt lovashadosztály (10. Tymbark, 6. Limanowa, 11. Mszana, 4. Piw-
niczna-Muszyna, 5. Bártfa) és számos népfölkelőalakulata zárták le. 

Boroevic gyalogsági tábornok, a 3. osztrák-magyar hadsereg 
parancsnoka november 10-én Op. 1765. szám alatt a hadsereg-
főparancsnoksághoz küldött emlékiratban kifejtette, hogy a 3. had-
seregnek északi, illetve északkeleti irányban tervezett támadásától 
eredményt nem vár, ezért hadseregét a Kárpátok gerincvonalára 
visszavette. 

Ily szellemben Op. 1769. szám alatt utasításait ki is adta, azt 
hangsúlyozva, hogy a küzdelem mindenekelőtt időnyerésért folyik. 

Boroevic a 3. hadsereg feladatát következőképen állapí-
totta meg: 

1. a körülzárt Przemysl felől előnyomuló ellenséget, történ-
jék ez akár nyugati, déli vagy délnyugati irányban, le kell küzdeni; 

2. azon esetben, ha az ellenség fölényes erővel a Kárpátokba 
vetné magát, támadását vissza kell verni; 

3. ha a viszonyok megkövetelik, arra is készen kell állani 
a hadseregnek, hogy az ellenség túlerős nyomása elől a Kárpátok-
ban délnyugati irányban kitérjen. 

4. A 4. és 3. hadsereg között nyitva maradt űrben, különö-
sen Neu-Sandec teréből, az ellenség betörését, irányuljon az akár 
az Árva-folyó völgyébe, akár a Poprád- vagy a felső Hernád-folyó 
völgyébe, meg kell hiúsítani. 

József főherceg: A világháború. I. 16 



E négyszeres feladatot Boroevié gyalogsági tábornok akként 
óhajtotta megoldani, hogy báró Pflanzer-Baltin lovassági tábornok 
hadseregével összhangban, a keleti Kárpátoknak Mezőlaborcig 
húzódó határgerincét szívósan megvédelmezi, a duklai horpadáson át 
Magyarországba vezető utakat kézben tartja és az ekként alkotott 
védelmi bázis mögött a hadsereg zömét, ha kell, ott egyesíti, hol 
az ellenségre döntő csapást mérhet. 

Az osztrák-magyar haderőnek mikénti alkalmazását a had-
seregfőparancsnokság november 13-án kelt Op. 4212. számú utasí-
tása szabályozta, mely kivonatosan következőképen szólt: „Krakkó 
vára, az Orosz-Lengyelországban álló osztrák-magyar 1. hadsereg 
és az ahhoz északon csatlakozó Woyrsch gyalogsági tábornok 
német hadseregcsoportja az orosz 9., 4. ós 3. hadsereg támadását 
megállítja. Az osztrák-magyar 2. hadsereg Woyrsch gyalogsági 
tábornok hadseregcsoport északi szárnya mögött készen áll arra, 
hogy az oroszok netaláni átkarolásával szembeszállhasson. 

A 4. hadsereg a Visztula mentén támad, déli szárnya Krakkó 
táborvár erősségét kihasználva az orosz déli szárny ellen átkaroló-
lag előretör." 

A 3. hadsereg zömének (közép és nyugati szárny) a Kárpátok 
határgerincvonulatán való csoportosítása megtörtént, mely alkalommal 
a keleti szárny (VII. hadtest és Krautwald altábornagy csoportja) 
súlyos veszteségteljes utóvédharcokat víva tudott csak visszamenni, 
mert a Beszkidek és az uzsoki hágó között a hadsereg keleti 
oldalába az orosz XXIV. hadtest Samborról kíméletlenül előretört.1 

Az orosz 8. hadsereg a Kárpátok átjárói felé fordult, a 
XII. hadtest Zmigródon és Duklán, a VIII. hadtest Sanokon, a 
XXIV. hadtest Liskon, a VII. hadtest Turkán át közeledett a 
határgerinc vonalához, Boroevié gyalogsági tábornok hadserege ellen. 

Az ellenségnek nyomása oly erős volt, hogy a mi VII. had-
testünk november 26-án a Laborca-folyó mögé, a hadsereg szélső 
szárnyát biztosító Krautwald altábornagy csoport pedig (34., 56. 
hadosztály) a határgerincről Szinna—Homonnán át Barkóig hátrált. 

A -1. osztrák-magyar hadsereg közepe és nyugati szárnya 
(Dukla és Zboró) ellen november 26-án az orosz 8. hadsereg csak 
tapogatózva és elővigyázatosan közeledett, keleti szárnyát (VII. had-
test) azonban a Kárpátok gerincéről visszaszorította; az uzsoki 
hágót védelmező csoport és a VII. hadtest között két hadosztállyal 
(48., 49.) körülbelül 40 km.-nyire mólyen Magyarországba, Homon-
náig és Szinnáig hatolt be. 

Ebben a pillanatban az általános helyzet következő volt: 
a) A Visztula-folyótól délre a saját 4. hadsereg déli szárnya 

harcban állt az orosz IX. és XI. hadtesttel Bochnianál; a fölényes 
ellenség elől Dobczycere visszament. 



A 4. hadsereg keleti szárnyán lévő lovascsoport (11., 10. 
és 6. lovashadosztály) Limanowa vidékén a hadsereg oldalát biz-
tosította. 

b) A Visztúla-fólyótól északra a saját 4. hadsereg az orosz 
XVIII., XXV., XXI. és X. hadtesttel, az 1. hadsereg az orosz-
gárda, XIV. és III. hadtesttel, Woyrsch német hadseregcsoport és 
a 2. hadsereg az orosz gránátos, XVI. és XVII. hadtesttel küzd. 

A német 9. hadsereg a közép Visztula és a Warta-folyó 
között az orosz 2., 5. és 1. hadsereg ellen Lodz-Lowicz terében 
támadásra indult. 

c) Krakkónál. Míg a 4. hadsereg keleti szárnyát a XVII. had-
test és a német 47. tartalékhadosztály megerősítette, addig a 4. had-
seregtől kivont három hadosztály (XlV. hadtest és 13. hadosztály) 
és a VI. hadtest (Tymbark) terében gyülekezik. 

d) A hadseregfőparancsnokság akként intézkedett, hogy 
a Krakkótól északra küzdő erő, ha az ellenség szorítja, menjen 
vissza, míg Krakkótól délre eső területen a hadcsoportok Wieliczka — 
Dobczyce vonalát tartsák, hogy a Tymbarknál gyülekező csoport 
az oroszokat oldalba és hátba támadja. 

ej A Kárpátokat védelmező saját 3. hadsereg féladata volt 
a vele szemben álló orosz 8. hadseregnek a Visztula-folyótól délre 
eső területben várandó döntő harcba beavatkozását meggátolni. 

A hadseregfőparancsnokság egyidejűleg felhívta Boroevié 
gyalogsági tábornokot (Op. Nr. 2073/11.), hogy a 3. hadsereg 
állapotáról tegyen jelentést és fejtse ki legközelebbi szándékát. 

Boroevié gyalogsági tábornok Op. 2073/III. számú jelen-
tésében nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a IX és VII. hadtest 
állapota olyan, hogy azzal támadni nem lehet. Legközelebbi szán-
déka attól fog függni, hogy a 49. orosz hadosztályt Homonnáról 
ki bírja-e verni ? Ha igen, akkor támadni fog, ha nem, akkor had-
seregét az Ondava-folyó mögé (Zboró—Felsővízköz—Sztropkó) 
visszaveszi. 

Mint érdekes dolgot emlitem meg, hogy a hadseregfőparancs-
nokság Boroevié gyalogsági tábornokot Op. Nr. 4719. rendeleté-
vel felszólította, hogy indokolja azon jelentését, hogy miért nem 
tartja alkalmasnak a IX. (cseh) hadtestet támadásra. 

Boroevié gyalogsági tábornok Op. 2096. sz alatt erre azt 
válaszolta, hogy a IX. hadtest parancsnoka írásbelileg jelentette, 
hogy a IX. hadtest a legutolsó támadásnál 5600 főt veszített 
azáltal, hogy a csehek az ellenséghez átpártoltak.1 

Boroevié gyalogsági tábornok minden nélkülözhető és mozgó-
sítható erőt összeszedett, hogy hadseregének áttört szárnyát vesze-
delmes helyzetéből kimentse. 

Az uzsoki hágót védelmező 38. honvédhadosztály felét, a 8. lo-
1 Lásd a 3. hadsereg naplóját 1914. november 27-éről. 



vashadosztályt onnan elvonva, Szurmay altábornagy parancsnoksága 
alatt Nagypolány—Czirókaófalú—Takcsány—Szinna ellen harcba 
vetette. Krautwald altábornagyot utasította, hogy a támadáshoz 
Tótalmád—Papháza irányában csatlakozzék. Az 5. honvédlovas-
hadosztályt Bártfáról Sztropkóra, a veszélyeztetett VII. hadtest bal-
szárnya mögé útba indította. 

Ez volt a helyzet a VII. hadtestnél, midőn a VII. hadtest 
parancsnokságát átvettem. 

Az általános helyzet ismertetésénél azért bocsátkoztam részle-
tekbe, hogy olvasóim lássák, hogy mily nehéz feladat elé állítottak 
akko, midőn a VII. hadtest parancsnokául kineveztek és hogy helyes 
volt elhatározásom, midőn Noworadomsk előtt a 31 hadosztály 
parancsnokságát Dáni tábornoknak átadva, a VII. hadtest vezér-
letének átvétele céljából Oroszlengyelországból elutaztam. 

„November hó 26-án 11 órakor délelőtt Kassára érkeztem, 
„hol egy automobil várt reám és egyenest a 3. hadseregparancs-
„noksághoz vitt." 

„Boroevié Szvetozár gyalogsági tábornok, egy nagy térképek-
k e l leterített asztal mellett állva fogadta jelentkezésemet." 

„Nagy fejű, szögletes képű, igen fiatalosan mozgékony kis 
„ember. Első benyomásom — mindannak dacára, hogy nagy 
„egoistának nézem — az, hogy fellélekzek. Kitűnően meg fogjuk 
„egymást érteni, mert nyiltan lehet vele beszélni." 

„Bámulatának ad kifejezést, hogy az eddigi martiriumot oly 
„nagy türelemmel el tudtam viselni. Azután a helyzet magyarázá-
„sára tér át. Szavaiból nagyon szomorú benyomást nyerek. A csa-
patoknak állománya igen alacsony és ,demoralizáltak', különösen a 
„VII. hadtest, melynek csak balsikerei voltak és a szerencsétlenség 
„üldözi az egész háborúban, a jelentések szerint már semmi áll-
hatatossággal nem bír. Eddig két parancsnoka volt. Elődöm Fail-
„Griessler tábornok a legkritikusabb pillanatban megbetegedett, 
„valószínűleg a kétségbeejtő helyzet és állapotok tették tönkre 
„idegeit." 

„Mindez nagyon lehangolt engem, de nem fogom mutatni. 
„Okvetlen rendbe fogom hozni hadtestemet, mely állítólag csakis 
„balsorsot ismert addig; de kell, hogy ehhez időm legyen. Vannak 
„csapatok, melyek a tűzben ,széjjelszaladnak'. Itt nagy türelemre, 
„erélyre és szívre van szüksége a parancsnoknak." 

„Boroevié elmondja nekem négyszeres feladatát, melynek első 
„részét, a Kárpátok védelmét oldja meg először." 



„Szerinte a VII. hadtest helyzete nagyon válságos. Balszár-
„nyával a <J> 687. magaslatán áll Laborczfőtől délnyugatra. Jobb-
„szárnyával pedig Variházánál a -Ó- 309. völgyben. Egy zászló-
nalj tartaléka Havajon és Kispolányon, egy erős különítménye pedig 
«Oroszvágáson van. Homonna az ellenség kezében, azt Krautwald 
„altábornagy támadja meg a 34. hadosztállyal. Szurmay altábornagy 
„Révhelynél van. Balra tőlem Colerus gyalogsági tábornok a III. 
„és IX. hadtesttel — egyelőre én is alája vagyok rendelve." 

„Boroevic szép eredményeket remél tőlem. Adja Isten, hogy 
„így legyen. Rajtam nem fog múlni." 

„Automobilon kisietek Sztropkóra. Utunk a Mogyorós hegyen 
„át a Petőszinye—Gálszécs, Vatannónak Giráltra és Felsővízközre 
„bájos vidéken lélekandalító erdőkön át vezet. 

„Már erősen sötétedett, midőn Felső vízközre értem, ott Colerus 
„gyalogsági tábornoknál jelentkeztem. 0 szintén tájékoztatott a 
„helyzetről és egy jelentést mutatott, mely a VII. hadtesttől jött 
„és az állapotot a legsiralmasabban vázolja. A legénység hetek óta 
„nem pihent, mindig a rajvonalban van, teljesen ki van merülve, 
„apatikus és annyira át van fázva — mert téli ruhája máig sincs — 
„hogy fölállani is alig bírnak, rohamra pedig képtelenség őket 
„vezetni. Ha az orosz támad, alig lőnek és annyira elfásultak, 
„hogy az emberek vagy egyszerűen agyon engedik magukat verni, 
„vagy védekezés nélkül elfogni." 

„A hosszan körülírt állapotot egy szó is kifejezi: ,harc-
képtelenség' !" 

^A román nemzetiségű katonák fegyvereiket eldobálva, tö-
megesen megadják magukat. Colerus is azt mondja, hogy csak a 
„balsors és szerencsétlenség kisérte eddig hadtestemet, de a IX. had-
t e s t állapota még kétségbeejtőbb. — 0 maga is nagyon nyomott 
„hangulatban van. — Meleg szívélyes szavakkal adok kifejezést 
„azon meggyőződésemnek, hogy jobb időnek kell jönni és derék — 
„most túlerőltetett csapataink — Isten kegyelmével még nagy 
„győzelmeket is fognak aratni." 

„Erre ő mély meghatottsággal, meleg meggyőződéssel felel: 
„Ügy érzem most, mintha a szerencse császári Fenségeddel jönne 
„Isten segítsen meg bennünket!" 

„Arra figyelmeztet, hogy valószínűleg még további vissza-
vonulás lesz szükséges, mert a VII. hadtest balszárnya ma erősen 



„visszaszoríttatott. Utasít, hogy az állások előtt közelben fekvő 
„községeket gyújtassam fel, mert az oroszok a falvakban szeretnek 
„gyülekezni. Visszavonuláskor minden elmaradd község felgyújtandó." 

„Bizony Isten ezt soha sem fogom megengedni! Szegény 
„lakosokra is kell gondolni. Még ellenséges országban sem enged-
„ném meg! Hát még hazánkban!" 

„Azt mondottam neki, hogy azonnal ki fogok menni csapa-
taimhoz, hogy megismerjem őket. 0 azonban arra kért, hogy ezt 
„most még ne tegyem, mert az emberek nem ismernek engem és 
„a mindennapos visszamenésnél nagy baj érhetne." 

„Elbúcsúzom s mély benyomást viszek magammal, melyet ez 
„az okos, nyugodt ember bennem hagyott." 

„Vak sötétségben, csípős hidegben folytatom utamat automo-
bi lon." 

„_Sztropkó északi végén egy vezérkari tiszt megállítja auto-
mobilomat s azt kérdi tőlem — ki vastag bundába vagyok bur-
k o l v a — hogy hol van a főherceg hadtestparancsnok? — azután 
„kissé megzavarodva bemutatkozik Samánek százados — és a 
„plébániára kísér szállásomra. Ott Schilhawsky ezredes hadtest-
„vezérkari főnök mutatkozik be." 

„A régi kastélyba sietek, hol irodáink vannak, ott egy hosz-
„szú helyiségben a hadtesttörzs egész tisztikara vár rám. Melegen 
„üdvözlöm őket és úgy irántuk, mint sokat szenvedett csapataim 
„iránt táplált feltétlen bizalmamról biztosítom őket, remélve, hogy 
„hamarost sikerülni fog részemre is az ő bizalmukat teljes mér-
t é k b e n megnyernem." 

Miután részletesen kioktattam uraimat elveimről, Csanády 
altábornagy jelenti, hogy ideiglenesen vezette a hadtestet és annak 
állapotát a legszomorúbban festi, úgy, hogy azon benyomást nye-
rem, hogy hadtestemnek csekély megmaradt roncsai teljesen ki 
vannak állva és ezidő szerint semmire sem használhatók. 

Részletesen elmondva elveimet és követeléseimet, amit röviden 
abban vonhatok össze, hogy a csapatnak kötelessége • utolsó lehele-
téig küzdeni, de ehhez mi vagyunk kötelesek minden előföltételt 
megteremteni és embereink javáról, testi-lelki jólétéről egész erőnk-
kel, tudásunkkal gondoskodni; kioktatom uraimat arról, hogy a 
tisztektől mit kívánok és várok és hogyan fogom a szegény derék 
hadtestet talprasegíteni. 

Csanádyt újra kiküldőm, hogy újra átvegye a 20. honvéd-
hadosztály parancsnokságát, azt mondva neki, hogy szívem egész 



melegével üdvözlöm vitéz honvédjeit és a legnagyobb bizalommal 
tekintek további működésük elé, tudva azt, hogy nem fogok 
bennük csalódni. 

A következő hadtestparancsot diktálom: 
„A mai napon átveszem a rám bízott hadtestnek parancsnok-

ságát. Mint bajtárs és mint elöljáró, vitéz csapataimat — tiszteket 
és legénységet egyaránt — igaz szívből a legmelegebben üdvözlöm. 
Tudom mily nagy és kimerítő, fáradalmas feladatokat oldott meg 
a hadtest; mily hosszú, szakadatlan küzdelmeket vívott derekasan 
és csüggedés nélkül végig, hogy mily leírhatatlanul szenvedett, 
meggyötörtetett a kolera és az időjárás által; és összes ellenségeinek, 
kötelességéhez híven ellentállott s emberfelettit férfiasan elviselt. 
Igaz bámulattal tekintek derék és hősies csapataimra és azon 
megingathatatlan meggyőződés él bennem, hogy Isten segélyével 
akaratotok, hősiességtek szeretett hazánkat az ellenségtől, — ki el 
akarja nyomni és össze akarja zúzni — meg fogja szabadítani... 
Vitéz bajtársak! Tartsatok Isten nevében ki, szabadítsátok fel 
hazátokat, családjaitokat a végpusztulástól, úgy mint azt dicső 
őseitek tették. Rátok néz a világ, Rátok legkegyelmesebb Hadurunk, 
Rátok szent hazánk; mert a Ti kezetekbe tette le az Isten a 
j övő t ! . . . Fel további nagy tettekre, melyek hazánk sorsát elöntik el! 
Legteljesebb, legbensőbb bizalommal, leghőbb szeretettel vezetlek és 
kísérlek Benneteket a még előttünk álló küzdelmekben, amelyeket 
okvetlenül győztesen ve'gigküzdeni eltökélt, megingathatatlan 
akaratunk! — József fhg. lovassági tábornok." 

„Az volt meggyőződésem, hogy leghamarább úgy tudom 
„talpraállítani szegény sokat szenvedett csapataimat, hogyha minden 
„eszközzel az önérzetet és bizalmat újra felébresztem bennük. 
„Beléjük öntöm azon tudatot, hogy csak az ő akaratukon áll sor-
„sunk jórafordulta. Meg voltam arról győződve, hogy ezen az úton 
„rövid időn belül hadtestemet újra a legjobbak közé tudom állítani; 
„mert a csapat jó, csak elvesztette önbizalmát, kishitűvé lett a 
„testi és erkölcsi lehetetlenségig fokozott túlerőltetések folytán. De azt 
„tudtam, hogy egyszerre lehetetlen egy összemorzsoltan vissza-
szoruló csapatot megállítani." 

Most, midőn első hadtestparancsomra visszagondolva, Conrad 
V. kötetét olvasom, megdöbbenésemnek adok kifejezést afölött, hogy 
ő a katonáink teljesítményét oly könnyedén lekicsinyelte. 

A többek között a következőket ír ja: „Az kétségtelenül igaz, 
s ezt a németek javára kell írni, ők sokkal nagyobb követeléseket 
állítanak csapataik elé. Kíméletlenek a csapatokkal szemben és az 
utolsót is kipréselik belőlük. Ezt a kíméletlenséget ők már békében 
is gyakorolták, míg mi mindig túlságosan kíméletesek voltunk. 



Mennyi ellenségeskedést és rendreutasítást kellett eltűrnöm, amikor 
én ugyanilyen kíméletlen szellem meghonosítását követeltem a mi 
hadseregün kben. 

Mennyit kellett Ferenc Ferdinánd főherceggel vitatkoznom ! 
A szabályzatból mindent kitöröltek, ami ily szellem ápolására 
vonatkozott." 

Erre megjegyzésem az, hogy csak az nyilatkozhatott így, 
aki katonáink testi és lelki szenvedéseit, emberfeletti teljesítményeit 
soha sem látta, mert tescheni főhadiszállásából küzdő katonáink 
sorát sohasem kereste fel. 

A németekre hivatkozik ? . . . Hát én eme igaztalan vádat, 
magukkal a németekkel cáfolom meg. 

Cramont német tábornok, ki a német legfelsőbb hadvezetőség 
részéről meghatalmazott tábornoki minőségben az osztrák-magyar had-
seregfőparancsnokságnál teljesített szolgálatot, „Unser Österreich-
Ungarischer Bundesgenosse im Weltkriege" című munkájában követ-
kezőket mondja: „Die Kämpfe der vorangegangenen Wochen haben 
zur Genüge gezeigt, dass die Absicht der Heeresleitung sich mit 
der Leitungsfähigkeit der Truppen nicht in Einklang bringen liess. 
Selbst wenn alle zum Angriff angesetzten Verbände in Güte und 
Ausbildung auf einer Stufe gestanden, selbst wenn die Führer aller 
Grade an allen Stellen voll ihre Pflicht getan hätten, gegen die 
Tücken des Winters gab es kein wirksames Mittel und mit dem 
stetigen Anwachsen der russischen Abwehrkräfte konnten die Mittel-
mächte nicht Schritt halten. Die Truppe an der Front hatte das 
Aussichtslose ihrer Anstrengungen früher eingesehen, als die Heeres-
leitung. Mancher Befehl zum Eingreifen ist eben Befehl geblieben. 
Conrad neigte dazu, seine Operationen losgelöst von der Truppe 
zu durchdenken, er befahl gewissermassen über diese hinweg und 
übersah, dass jeder Entschluss erst durch die lebendige Kraft der 
Masse zur Tat wird. Eine Truppe, der man dauernd mehr zumutet, 
als sie beim besten Willen zu leisten vermag, verliert die Lust 
und das Vertrauen." 

Ez az eset állott be a VII. hadtestnél. Elveszítette a vezető-
ségben a hitet és magában az önbizalmat. 

Hadtestem a 17. közös és 20. honvéd hadosztályból és 
a hozzátartozó tüzérségből áll.1 

„Balsorsának okait a hivatalos akták alapján törekedtem 
„kikutatni és olyan eredményre jutottam, melyet naplómban ugyan 
„feljegyeztem, de itt nem kívánok megörökíteni. Azt leszögezem, 
„hogy a csapat semmiképen sem okolható, csakis a felsőbb vezetés." 

„Parancsnokságom első napja, november 27-ike váltakozó 
„szerencsével, szilaj harcok közepette folyt le. Az oroszok hevesen 



„támadtak és én folyton igen riasztó híreket kaptam, melyekből 
„elsősorban az önbizalomnak teljes hiányát olvastam ki. Tényleg 
„nem találom a helyzetet olyan nagyon veszélyesnek, bár az oroszok 
„lassacskán visszaszorítják — minduntalan másutt egyet taszítva — 
„vonalaimat, melyeket főkép az jellemez, hogy igen nagy kiter-
jedésük miatt, lehetetlenül gyérek." 

„Délután 4 órakor jelentik, hogy Csanády Frigyes altábor-
n a g y súlyosan megsebesült. Ezen időben dr. Makay, kit még béke 
„idejéből, mint ügyes orvost ismertem, épen nálam volt a plébánián. 
„Bundámat hamarost ráadtam, autóra ültettem és Havajra küldtem, 
„hogy Csanádyt azonnal kezelés alá vegye." 

„Csanády bámulatos hősiességgel vezetett egy ellentámadást, 
„hogy a betóduló ellenséget visszaszorítsa és ekkor sebesült meg. 
„Azonnal legfelsőbb kitüntetésre terjesztettem fel, midőn 7 órakor 
„este vettem a jelentést, hogy ő —Jtüdőlövése dacára — még kint 
„áll és maga dirigálja a támadást és várja az eredményt." 

„Sajnos 8 óra 80 perckor értesülök az ellentámadás siker-
telenségéről. Csanády támadása összeomlott. Hadtestemnek közepe 
„nagyon szorongatva. Hlimce -Ö- 551. és -C- 562. magaslatait az 
„ellenség elfoglalta és csapataim, a 43. és 96. ezredek (román és 
„horvát) visszaözönlenek. Csanádynál ,óriási veszteségek!' — Majd 
„pedig 9 óra 10 perckor este sürgős jelentés, hogy a helyzet tel-
jesen tarthatatlan." 

„Colerus utasítása értelmében, aki rám bízta annak eldön-
tésé t , hogyha szükséges, visszavonhatom csapataimat, 28-án reggeli 
„3 óra 15 perckor kiadom a parancsot a visszavonulásra, Nagy-
favas—Havaj—Korumkó vonalába, hol állítólag egy igen jól ki-
ép í t e t t állást találnak csapataim roncsai." 

„Csapataim állománya siralmas. A 4. honvéd gyalogezred 
„csak 300 fő erejű!, a többi csapat is csak árnyéka a kellő lét-
számnál." 

Hadtestemtől balra a III. hadtest jobb szárnyán küzdő 
22. Landwehr hadosztályt az ellenség Nagycsertész felől meg-
támadta és visszaszorította. 

Ezért és mivel Colerus gyalogsági tábornok hadtestemnek 
a hátrább fekvő havaji állásba való visszavételét jóváhagyta, 
a III. hadtest három hadosztálya (6., 22., 28.) szintén visszament 
Peszternve—Mórfalva— Felsőhunkócz—Alsóhímes—Dolgonya ma-
gaslataira. 



A III. hadtest visszamenetele maga után vonta a IX. had-
testet is, mely a Czeremcha—Pilipinski vrch magaslatokon Magyar-
ország határgerincén foglalt védelmi állást és az alsópagonyi— 
zborói útcsomókat biztosította. 

Tőlem jobbra Krautwald altábornagy a 34. hadosztállyal 
Homonnát arcban és mindkét oldalban Alsóberek és Nagykemencze 
irányában megtámadta. 

Az 1. lovashadosztály Alsólászlófalva irányában nyomult elő 
és Szopkócznál az ellenséggel harcba keveredett. 

Mivel az orosz 49. hadosztály a Laborcza völgyében Laborcz-
révről Homonna felé fordult, az 5. honvéd lovashadosztály paran-
csotkapott Nagyberezsnye—Borosnyán át Oroszvágásra előnyomulni 
azon feladattal, hogy az ott levő különítményemmel Homonna 
irányában az ellenség hátába törjön. 

Szurmay altábornagy csoportja egy ellenséges támadást Tak-
csánynál visszavert, jobb szárnyán 2 zászlóaljjal Ozirókaófaluról 
Méhesfalva irányában támadásba ment át. 

„28-án gyönyörű szép, de nagyon hideg reggelre ébredtünk. 
„Számtalan kis jégkristály ragyogott a légben, a napsugarakon 
„lejtvén halálos táncát és oly komoran mormogott a szűnni nem 
„akaró ágyúzás. Aggódva hallgattam és épen halálmegvetéssel 
„küzdő vitézeimre gondoltam, midőn Dieterich tábornok picinke kis 
„szobámba lépett. Jelentkezni akart, de csak mereven nézett rám, 
„erőlködött, küzködött, támolygott, mintha szédülne s végre keser-
„ves sírásra fakadt; majd összeszedte magát és zokogástól meg-
„ megszakítva jelentette, hogy dandára, az ő hős népfölkelői ember-
felettieket műveltek, de ma már csak 500 embere maradt, a leg-
f ő b b elesett, egy részük fogságba esett. Meghatva meleg szavakkal 
„törekszem őt megnyugtatni. Szent hazánkért és hadurunkért 
„estek el e hősök. Zokogva távozik és én elrendelem, hogy ma-
„réknyi kis csapata egyelőre pihenjen itt." 

Az elrendelt visszavonulás a havaji állásokba nagyobb nehéz-
ségek nélkül megy. 

A 20. honvéd hadosztály Nagytavas és Havaj között, a 17. 
hadosztály Havaj és Korumkó között foglalt védelmi állást. 

A hadtest balszárnyához a III. hadtest egyik hadosztálya 
(22.) Nagytavasnál csatlakozott. 

A déli szárnynak biztosítására egy csoport (IV2 zászlóalj, V2 
lovasszázad és 1 lövegszakasz) Kövesre volt kikülönítve. 

Hadtestemmel szemben az orosz VIII. hadtest három had-
osztálya (3. lövész, 14., 15. hadosztály), a Hl. hadtesttel szemben 
az orosz XII. hadtest két hadosztálya (12., 17.), a IX. hadtesttel 
szemben az orosz X. hadtest egy hadosztálya (9.) állott. 



Homonna—Izbugyaradvány— Szinna—Czirókaófalú terében két 
orosz hadosztály (48. 49.) volt hadtestem és Szurmay altábornagy 
csoportja közé beékelődve. 

„Én csak távoli ágyúzuhogást hallottam, mely majdnem ellen-
állhatatlanul vonzott engem az én nehéz próbára tett derék csapa-
taimhoz, hogy velük megoszthassam a veszélyt, hogy szeretet-
t e l j e s szavakkal új erőt és bátorságot öntsek beléjük. . . Ki 
„hozzájuk a harcba! Mert itt messze hátul megfulladok és elnyom 
„a bizonytalanság, a komorságot lehelő csend, a természetnek 
„ridegsége, a téli halálos dermedtség, melyben ott messze elől 
„szeretett katonáim százai vívódnak a halállal. Oly rémségesen 
„elhagyatottnak érzem magamat. Olyan a lelkem, mint fölöttünk 
„a borús ég, a hóval telt l ég . . . " 

„Este az első reménysugár! a debreceni 39-eseknek egy 
„zászlóalja hallatlan vitézséggel hajtott végre egy ellentámadást. 
„Halálmegvetően oldalba támadták az orosz lövészdandárnak 16-ik 
„ezredét és teljesen széjjelverték azt. Hej Debrecen vitéz fiai, még 
„igen sok dicsőséget fogok veletek aratni . . ." 

„Állásaink elég előnyösek; hátrányuk csak az, hogy nagy-
r é s z t erdőben vannak, ott meglepetéseknek vannak kitéve. Nagy 
„baj az, amit a jelentések folyton hangoztatnak, hogy csapataim 
„teljesen ki vannak merülve és annyira el vannak fásulva, hogy 
„akárcsak önkívületben volnának, nem lőnek és fekve maradnak, 
„ míg el nem fogják őket. Ehhez nagyban hozzájárul, hogy szegény 
„embereim még ma, XI. 29-én sem kapták meg téli ruházatukat, 
„Vékony zubbonyban és köpenyükben, hetekig fekszenek a lövész-
á r o k jeges talaján, sokszor csipőig érő vízben, hol a vizes ruha 
„testükhöz fagy és ők maguk részben vagy egészen megfagynak. 
„Ezt csak az tudja és hiszi, aki a csapatot látja. Felsőbb helyen 
„kétkedve és rosszindulattal veszik az ilyen jelentéseket és ,pessí-
„mistának' bélyegzik azt, aki ilyesmit jelenteni merészel és azt 
„vetik a szemére, hogy nem gondozza csapatait." 

„De hát h o g y a n ? . . . És m i v e l ? . . . Hogyha nem adnak 
„semmit és csak üres ígéretekkel hitegetik az e m b e r t . . . " 

„Ha látnák azok odafönt, hogy a szegény katonák holtan, 
„megfagyva fekszenek helyükön, vagy kimerültségükben látnák 
„összeroskadni és meghalni őket, mint azt én láttam; akkor nem 
„követelnének rohanó támadásokat, lehetetlen védelmet. Embereink 



„tíz-százezreit kímélnék meg. akik azután a döntést később igazán 
„meghoznák . . . " 

„Jaj lesz nekünk, ha így céltalanul odadobjuk embereink 
„életét a sok sikertelen támadásba, vagy öltözetlenül a tél hidegébe. 
„Jaj lesz nekünk a háború végén, midőn nemzetünk dicső virága 
„el leszen temetve és úgyszólván csak sírhantokon át fog minden 
„oldalról szent hazánkba özönleni az ellenség, még az özvegyek 
„és árvák jajkiáltását is vérbefojtva! . . . De a pusztában elhangzik 
„a szavam s nem hallgat rám senki! . . . Hiszen csak egy szegény 
„kis hadtestparancsnok vagyok! . . . " 

„A háborút megnyerhetnénk, de nem így! . . ." 
„Hogyha mindazt, amit eddig a háborúban láttam, úgy össze-

foglalhatnám és elmondhatnám, hogy mit szenvedett a mi katona-
ságunk, milyen strapákon ment keresztül, mint gyötörték meg az 
„események, melyek hónapokon át idegzetének minden szálát a leg-
nagyobb feszültségben tartották, milyen isteni megadással és hő-
siességgel viselt el mindent és úgy a kicsi, mint a legnagyobb 
„eredményeket mily vitézséggel küzdötte ki ; akkor még érthetőb-
„ben adhatnék itt azon legbensőbb meggyőződésemnek maradandó 
„kifejezést, hogy ezen — mondhatnám — szent háborúnkat, melyet 
„ily erkölcsi nagysággal küzdünk létünkért végig, a jó Isten segít-
ségével még meglevő erőnkkel, egy igazságos béke kivívásával 
„fogjuk befejezni . . . " 

„Ehhez azonban az kell, hogy ne áldozzák fel csak úgy 
„százezrivel embereinket, hanem a legszigorúbban kíméljék őket.. 

Tőlem jobbra a következők történtek: 
Az 5. honvéd lovashadosztály Hegyzávod—Oroszkányára, a z l . 

lovashadosztály Rubó-ra jutott előre. 
Krautwald altábornagy csoportja Homonnáról, Szurmay altábor-

nagy csoportja Szinnáról az oroszokat kiverte. A visszavetett oroszok 
részint Méhesfalvánál (48. hadosztály), részint az Ondava völgyében 
(49. hadosztály) a bekerítés elől kitértek. 

Btfroevié november 28-án a hadsereg további magatartására 
utasítást adott ki, mely kivonatosan a következőket tartalmazta: 

Ha a helyzet úgy alakul ki, hogy a hadseregnek még mélyeb-
ben kell a Kárpátokba visszavonúlni, úgy a Tapoly folyócska sza-
kasza mögött (Bártfa— Felsőköcsény között) és onnan Kerekréten 
át Minyevágására vezető úton fog szívósan védekezni. Ez esetben a 
IX. hadtest a bártfai—eperjesi müútat, a III. hadtest a kurimai — 
felsővízközi és sztropkói müutakat védelmezi. A VII. hadtest a 



jobbszárny mögött az Ondava völgyében (Turány-Nagydobránál) 
tartalék lesz. 

Szurmay altábornagy az uzsoki hágd felől oldalának biztosí-
tása mellett Méhesfalva és Tüskésre folytatja támadását. 

Krautwald altábornagy csoportja Laborcza völgyében (Laborcz-
mező) erélyesen előnyomul. 

„29-én reggel hír jön, hogy csapataink Homonnát újra elfog-
l a l t á k és attdl északra az útelágazásig előnyomúltak." 

„Krautwald ez alkalommal Nagykemenczénél 1000 oroszt fogott 
„el. Szurmay csoportja Szinnát érte el és észak felé folytatja elő-
„nyomulását. Volnék csak valamivel erősebb és ne volnának csa-
pa ta im annyira kimerülve; akkor az oroszok hátába támadnék, 
„ami óriás eredményt biztosítana." 

„Egy francia szövegű távirati parancs jön az Armee-Ober-
„kommandotól, hogy ne engedjem az oroszt innét elvonúlni, mert 
„a legközelebbi időben Krakkónál nagy döntés várható." 

„Nézetem szerint legjobb volna, ha a III. hadtestnek Hocsán 
„tartalékban álló 28. hadosztálya Izbugyaradvány felé taszítana és 
„az én hadtestem Mezőlaborcz felé mozdúlna. A 28. hadosztály 
„csatlakozhatna a Krautwald-csoporthoz, én pedig mindazzal, amit 
„nélkülözhetnék, az ellenség hátába gyakorolnék lehető erős nyomást. 
„Természetesen ehbez megfelelő erősbítésekre volna szükségem. Had-
t e s t e m ma alig egy gyenge dandár erejű." 

„Egész nap — harcnak alig nevezhető — igen csekély csatártűz." 
„Az oroszok a III. és VII. hadtest által elhagyott állásokban 

, elhelyezkedtek és nyugodtan viselkedtek. A IX. hadtestet azonban 
„megtámadták. Ugyanis az orosz 13. hadosztály északról jőve a 9. 
„hadosztályt megerősítette, mely után Grab—Radocyna-vonalból 
„Dubry Werch-magaslaton át támadásba ment át. A cseh 10. had-
osztály a támadásnak ellentállani nem tudott, Alsópagonyra, ezt 
„követőleg a szélső balszárnyon álló 26. cseh hadosztály Zboróra 
„visszavonult." 

Hadtestemtől jobbra az 5. honvéd és első lovashadosztály 
Izbugyaradvány és Homonnaolyka irányában a beásott ellenség 
szívós védekezése miatt nem bírt előrejutni és Hegyzávod —Orosz-
kánya—Rubó vonalában megakadt. 

Krautwald altábornagy csoportja a Laborcza völgyében (Ros-
kócznál) az oroszok megerődített állásába akadva megállott. Szurmay 
altábornagy csoportzöme a visszavonuló orosz 48. hadosztályt az 
Udava völgyében Papháza irányába követte, a szélső jobbszárnyon 



előnyomuló csoportja (8. lovashadosztály) Zemplénoroszit elérve Juho-
son át Yendégire vett irányt. 

Az uzsoki hágó felől Szurmay altábornagy oldalát biztosító 
csoportot (75. honvéd dandárt) az ellenség E. St.-Malomrétről 
visszaszorította. 

A 3. hadsereg nyugati szárnyának visszaszorítása következté-
ben Colerus gyalogsági tábornok a hadseregparancsnoktól előző na-
pon nyert utasítás szellemében november 29-én este elrendelte, 
hogy a IX. és III. hadtest Bártfa—Felsőköcsény—Kerekrét—Minye-
vágása vonalába húzódjon vissza. 

„Este 10 órakor kapom a parancsot Colerustól, hogy a liad-
„sereg Bártfa-Felsőköcsény—Felső és Alsóolsva-Borosnya vonalába 
„vonul vissza. A VII. hadtest mostani állásában marad, ott bevárja, 
„míg szomszédja az új állásban elhelyezkedett és azután szintén 
„visszavonul Kispetőfalva—Nagydobra környékére, hol mint tartalék 
„helyezkedik el." 

„November 30-án átköltöztem Sztropkóról Nagydobrára, hol 
„egy olasznyelvü táviratot kapok,' melyben a hadseregparancsnok-
„ság elrendeli, hogy azonnal csoportosítsam hadtestemet úgy, hogy 
„Krautwald támadásához északi irányban csatlakozhassam. Még 
„rendbe sem hozhatom csapataimat! Fáradt, menni alig bíró legény-
ségemmel az átcsoportosítás is igen sok időt fog igényelni. Had-
t e s t e m most menetel, a telefon le van szerelve s a koromsötét 
„éjszakák is nagy akadályt képeznek, ennélfogva a parancsot lova-
Sokkal kell elibük küldeni." 

A 4. lovashadosztály, mely a 3. és 4. hadsereg közötti üres 
térben Neu-Sandec felé felderített és figyelt, azt jelentette, hogy észak 
felől jött orosz lovasság Mochnaczkába ért és hogy a jelek arra 
mutatnak, miszerint utána erős orosz gyalogság is fog jönni. 

E hír folytán a 3. hadsereg nyugati szárnyának hathatósabb 
biztosításáról gondoskodni kellett. 

Ezért a 4. lovashadosztályt utasították, hogy Malczóra 
meneteljen, az ottani útcsomót biztosítsa, népfölkelő alakulataival 
pedig a Poprád völgyét, a Muszynáról Héthársra vezető útat zárja le. 

A IX. hadtest parancsot kapott, hogy a 3. hadsereg nyugati 
oldalában lévő Tapolytarnó útcsomót egy erősebb különítménnyel 
szállja meg. 

A 3. hadseregnek a Bártfa—Minyevágása-vonalba való vissza-
vétele hajnali 5 óra óta folyamatban volt, mind a három hadtest 
mozgásban volt hátrafelé. 

Ezalatt Krautwald altábornagy csoportjának támadását az 
oroszok (1. lövészdandár) nem várták be, hanem a roskóczi erődített 



állást feladva, a Laboreza völgyébea Gödrősolyka—Izbugyaradvány— 
Óbajna vonalába visszavonultak, mely állásnak megerődítésén a 49. 
orosz hadosztály lázasan dolgozott. 

Az 5. lovashadosztálynak sikerült Homonnaolykáról két orosz 
zászlóaljat kivetni. 

Az 1. lovashadosztály az Oly ka völgyében Jánosvölgyéig jutott. 
Boroevié elhatározta, hogy a hadseregének jobboldalát állandóan 

veszélyeztető ellenséggel végérvényesen leszámol, erre az intézkedéseit 
rögtön ki is adta. 

így hadtestem nem került tartalékba, hanem az Izbugyarad-
ványra intézendő támadáshoz akként csoportosult, hogy a Laboreza 
völgyében előnyomuló Krautwald altábornagy csoportját hathatósan 
támogathassa. Ezért mai napon a 20. hadosztály Nagyberzsenye— 
Borosnya, a 17. hadosztály Felsőtokaj—Királyhegy falvakban 
éjjelezik. 

Tőlem jobbra Krautwald altábornagy csoportja december 1-én 
Laborczrévre és Viravára, Szurmay altábornagy csoportja Krautwald 
altábornagy csoportjával összhangban Vendégi irányában előre-
nyomulását folytatja, oldalát és hátát Havasköz—Sóhát—Sóslak 
vonalában biztosítja. 

A IX. hadtest (26. és 10. hadosztály) Bártfa—Tapolylengyel, 
Gelb altábornagy a III. hadtesttel (6. és 22. hadosztály) Tapoly-
lengyel—Felső—Alsóolsva között fekvő magaslatokat megszállja, 
a 28. hadosztály a szélső keleti szárnyon az Ondava völgyet 
Olsva és Köves között lezárja. 

Délután 4 órakor veszem a csoportparancsnokság újabb 
parancsát. (Op. Nr. 712.) Az egésznek célja Krautwald támadását 
előmozdítani. 

„December l-re virradó éjjel óriás szélvihar volt. A fák 
„nyikorogva csapkodtak s ablakaim csörömpöltek, ajtómat pedig 
„döngeté, akárcsak ököllel vernék. Nehezen szürkült a reggel 
„mintha ólmos álom nyomná a természetet, lassan derengett s a 
„nap sötétnek Ígérkezett. Nehéz sötét felhők seregei száguldanak 
„észak felé, mélyen lelógva bujkálnak az erdőkön keresztül. A fák 
„feketék, akárcsak bekormozták volna őket, a levegő oly nagyon 
„átlátszó és puhán enyhe, mintha a tavasz balzsamos ajkai 
„lehellenék." 

„Csapataim éjjel mégis egy kicsit pihentek, anélkül nagy-
r é s z t kidűltek volna. Báró Henneberg ezredes csoportja, a 39. 
„és 46. ezredek (Debrecen és Szeged) Sztropkótól északra utóvéd-
„állásban voltak, Siemens ezredes a 29. és 43. ezredeknek (Zombor 
„és Karánsebes) egy-egy zászlóaljával Vojtvágásánál előkészített 



„állásban van, míg a 28. hadosztály Felsőolsva és Borosnya 
„közötti vonalát meg fogja szállani és azután Le Beau tábornok 
„csoportjához fog húzódni." 

„Le Beau tábornok a 17. hadosztály parancsnokságát e 
„napokban vette át." 

„A 20. honvéd hadosztály Nagyberzsenye—Borosnya—Köves 
„falvakban éjjelezett és korán reggel megkezdte előnyomulását 
„Repejőre. Le Beau csoportja, egy 37-es (Nagyvárad), egy 101-es 
„(Békéscsaba), egy 33-as (Arad) zászlóalj és a 96. (horvát) ezred 
„Dér, Felsőtokaj, Királyhegyen éjjelezett és Oroszvágásnak Homonna-
„olykára vette irányát — nagyon korán indulva." 

Délután erős ágyúzást hallok, kemény küzdelem lehet, mert 
a géppuskák is igen hevesen dolgoznak. 

„Egy menetszázad embereivel beszélgetek, több békebeli 
„ismerős van közöttük, kik a honvédeknél dandáromban szolgál-
j a k . Közöttük van egy ember, akinek testét 8 golyó járta át és 
„egy szuronyszúrása is van. Felgyógyult, de hátizsákot nem tud 
„viselni. Felülvizsgálatnál, mint rokkant elbocsájtatott, de önként 
„jelentkezve újból kijött, mert hazájáért akar küzdeni vagy 
„meghalni." 

A beérkezett jelentések szerint a heves ágyúzás a IX. had-
testnél volt, mely a III. hadtesttől nyugatra küzd. 

Nagyon aggályos lehet ott a helyzet, mert szállóige volt a 
hadseregben, hogy a csehek tömegesen átmennek az oroszokhoz, 
egész századok sőt zászlóaljak megadják magukat, minden küz-
delem nélkül. Eperjes is esetleg veszélybe kerül . . . 

Előttem esti 8 óráig az ellenséges erők a Laborcza és 
Virava völgyébe visszahúzódtak; ennek ellenére hadtestem északi 
oldalába az Ondava völgyében Sztropkóig és észak felől egészen 
Variházáig és Velkőig előnyomultak. A 20. honvéd hadosztály 
élével Jobbosnál, a 17. Homonnaolykánál. Az ellenség így 4—12 
km.-nyi távolságban áll az oldalamban és hátamban. Erős fel-
derítést és biztosítást rendelek el. 

Hadtestemtől jobbra előnyomuló Krautwald altábornagy 
csoportja elől az oroszok szintén visszavonultak Izbugyaradványról, 
mire Krautwald altábornagy csoportja a 49. orosz hadosztály üldö-
zését Alsócsebényre, Viravára, Világra és Felsőalmádra felvette. 

Szurmay altábornagy csoportjából az 56. hadosztály Juhosról— 
Csukaházáról megindította támadását Vendégire. 

A 38. honvéd hadosztály egy része az Ung-folyó völgyét 
övező hegyekben csoportosult azon szándékkal, hogy december 
2-án megindítja támadását az Uzsoki hágóra. 



Egy kihallgatott táviratból kiviláglott, hogy az ellenség 
miért nem fejt ki seholsem komoly ellentállást. Ugyanis a had-
testem, Krautwald és Szurmay altábornagy csoportjával szemben 
álló orosz XXIV. hadtest, Mezőlaborcz—Kertésztelep—Világ— 
Alsóalmád falvakon át való visszavonulásra parancsot kapott, 
hogy veszedelmes helyzetéből kimeneküljön. Megeshetett volna, 
hogy a túl mélyen betört orosz hadtestet három oldalról beke-
rítjük. Szurmay altábornagy csoportjának jobb szárnyában álló 
orosz erők is a Kárpátokon át Cisna felé visszamentek. 

Míg így a hadsereg keleti szárnyán az egyensúly helyre-
állani látszott, addig a hadsereg nyugati szárnyán baj történt. 
Délután 1 órakor az orosz 13. hadosztály IX. hadtestünket meg-
támadta, visszavetette és Bártfára betört. 

A IX. hadtest parancsnoka hadtestét komoly ellentállás kifej-
tésére képesnek nem tartotta. Jelentések arról szólottak, hogy erős 
ellenséges oszlopok (12. és 19. orosz hadosztály) északnyugatról 
Csarnóra és az Ondava völgyében Felsővízközön át Kishelyre 
(3, lövész dandár") menetelnek. 

Ezért Colerus gyalogsági tábornok, hadtestparancsnok elren-
delte, hogy a IX. hadtest és a III. hadtest balszárnyhadosztálya 
(6. hadosztály) Magyarraszlavicza—Felsőköcsény vonalába vonuljon 
vissza és ott új védelmi állást vegyen fel a III. hadtesttel 
(22. és 28. hadosztály) egy magasságban. 

„Későn éjjel veszem a parancsot: „Hátra arc". — A ma 
„megtett utat holnap visszafelé kell megtennünk. A 20. honvéd-
hadosztály Nagyberezsnyére, a 17. hadosztály Turányra és vidé-
k é r e menetel." 

A hadseregintézkedós értelmében a IX. hadtest Magyar-
raszlaviczánál, a III. hadtest egy hadosztálya (6.) Magyarkapronczánál 
elfoglalta új védelmi állását. 

A III. hadtest zöménél változás nem történt, (a 22., 28. had-
osztály Felsőköcsényen és Minyevágásán védelmi állásban.) 

Hadtestem az elrendelt hátramenetet végrehajtotta. A 20.honvéd 
hadosztály Nagyberezsnyén, a 17. hadosztály Turányban éjjelezett. 

Mivel a hadseregparancsnok hadseregének nyugati szárnya 
miatt nagyon aggódott, elrendelte, hogy a Homonnára vasúton beér-
kező 200. és 201. honvéd dandárból 12 zászlóaljat, 1 lovas századot 
és 1 üteget Eperjes és Kisszebenre szállítsanak. 

Krautwald altábornagy parancsnoksága alá helyezték az 56. 
hadosztályt, a 8. lovas hadosztályt, a 200. és 201. honvéd dan-
dárok fennmaradó részét és elrendelték, hogy ezekkel Takcsány— 
Tótalmád terét tartsa. 

Megállapíttatott, hogy a 13. orosz hadosztállyal megerősített 
XII. orosz hadtest Bártfán, a 12. és 19. orosz hadosztály Kis-
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burimán és a 3. lövész dandár Kishely—Bányavölgyen túl nem 
nyomult elő. 

Szurmay altábornagy csoportja (38. honvéd hadosztály) 
december 2-án az ellenséget Tiha—Szuha-patak—Fenyvesvölgy— 
Zolobina magaslat vonalából visszaszorította az uzsoki hágóra. 

December 2-án reggel arról értesülök, hogy hadtestem majd 
a 28. hadosztályt fogja felváltani, mely mint tartalék Giráltra 
fog jutni. 

„Délután Minyevágásán megszemlélem az ütegeket, már 
„újonnan elfoglalt állásukban. Itt láttam először a nagyváradi 4. 
„honvéd gyalogezrednek siralmas létszámú, de lelkes osztagait, 
„melyek derék parancsnokuk Kratochwill Károly alezredes vezetése 
„alatt elvonultak előttem. Nikic altábornagy hadosztály- és Per-
„neczky tábornok dandárparancsnok jelentkezett nálam és első 
„benyomásom az lett, hogy tán mégsem olyan reménytelen hely-
zetünk, mint azt nekem mondották." 

„Ugyanitt láttam a debreceni 3. honvéd gyalogezredet, ugyan-
oly benyomást nyerve, kissé nyugodtabb vagyok." 

Itt vettem a parancsot, hogy megbízhatóan zárjam el az 
Ondava-völgyét hadtestemmel, mire elrendelem: 20. honvédhad-
osztály magát a völgyet zárja el, a Lisna Horat az állásba bele-
vonva. Balszárny Felsőolsvától északra. Az első honvédgyalogezred 
egyelőre Kövesen, két ezred Minyevágásán. A 17. hadosztály egy-
előre Turány vidékén. Egy különítmény Hegyzávodra, egy Hegy-
végre és egy 1 km.-re délre onnét. 

Jobboldalamat Homonnaolykán az 5. honvéd lovashad-osztálv 
biztosította.1 

„Nehéz tarackjaimat, melyek további visszavonulásukról ál-
modozva várnak Csicsváralján, mert féltették őket, tüstént Minye-
„vágására előreparancsolom. Az ütegparancsnok arca kipirul, szemében 
„örömfóny villan meg, mintha azt érezné, hogy az aggodalmas-
„ságnak ós visszavonulásoknak az ideje elmúlt." 

„December 3-ika is csapataim látogatásával és szemlével telik 
„el, a 17. hadosztályt láttam. 

„Kellemetlen érzés, hogy Nagyberezsnye közvetlen arcvona-
l u n k előtt maradt, mert az oroszok kezében ez meglepő támadá-
s o k kiinduló pontját képezheti, annál is inkább, minthogy ismeretes 
„az, hogy az oroszok éjjeli vállalkozásaikat terephorpaszokban és 



„országutak mentén szeretik legjobban végrehajtani. Ezért meg-
parancsoltam, hogy a 20. honvédhadosztály Nagyberezsnyére egy 
„főőrsöt toljon előre. A 17. hadosztály pedig utasíttatik, hogy 
„Felsőolsvára toljon egy főőrsöt." 

Az ellenség megszállotta Sandalt, Sitnyiket és Pacató-majort. 
A többi részlet még e napon nem volt egészen tisztázva. 

Este 10 órakor igen heves harci zajt hallok. 
Örömmel állapítottam meg, hogy itt a Tersztyánszky piszká-

lódás után végtelen jóleső egyetértés és nyugodtság van. 

„December 4-ikére virradó éjjelen a Nagyberezsnyén lévő 
„főőrsöt többször megtámadta két ellenséges zászlóalj, mire a had-
osztály annak dacára, hogy fényesen visszaverték a támadásokat, 
„visszarendelte a főőrsszázadot Borosnyára, azonnal újra előre paran-
csol tam őket, ami minden nehézség nélkül meg is történt. Magam 
„kimentem délután az ottani helyzetről meggyőződni. Ott messze 
„elől találtam a nehéz tarackokat és parancsnokuk boldogan jelen-
hette, hogy mily jól hatnak. Nehéz ellenséges lövegtűz alatt voltak, 
„mely azonban csak környéküket szórta tele lövedékekkel." 

„Lelkes szavak kíséretében néhány vitézemnek, ott a küzde-
l e m helyén mellére tűztem a jól megérdemlett vitézségi érmet, 
„ami nagy lelkesedést keltett. Detrich Gyula segédtisztemnek egy 
„tiszt azt mondotta, hogy most kezdi sejteni, miért lett oly híressé 
„a 31. hadosztály! így ez a hadtest is hamar azzá fog válni . . ." 

„Le Beau tábornokkal visszajövet, Turányon megbeszélem a 
„csapatok felváltásának lehetőségét, mely egyelőre kétnaponként 
„lehetséges csak. De ez is jobb az eddigi állapotnál, bár jobban 
„szerettem volna a kivont csapatoknak hosszabb pihenőt adni. 
„Ez azonban mai helyzetünkben nem lehetseges." 

Nagydobrán várt rám a hír, hogy a IX. hadtesttől megint 
átszökött két cseh [zászlóalj az ellenséghez. Szép társaság! 

A' iX. 'és ÍIÍ. hadtestnél és Krautwald altábornagy csoport-
jánál különös esemény nem történt. Az oroszok nem támadtak. 

Szurmay altábornagy csoportja Opolonek magaslatot elfog-
lalta és az ellenséget az Uzsok-hágóra visszaszorította. 

A 4. lovashadosztály jelentette, hogy több ellenséges zászló-
aljból álló oszlop Muszynán át a Poprád-völgyében Leluchów irá-
nyában menetel. Lénártóra is előnyomulnak az oroszok. 

A 4. hadseregparancsnokság tudatta, hogy tegnapi átkaroló 
támadását Krakkótól délre az orosz 3. hadsereg déli szárnyára meg-
indította. A szélső jobbszárnyon a XIV. hadtest Bochniara támad. 



Boroevié azon szélcsendből, mely a vele szemben álló ellen-
ségnél beállott, azt következtette, bogy az orosz erő egy része 
Neu-Sandec félé tényleg elvonul, bogy az orosz 3. hadsereget 
támogathassa. Ezért elhatározta, hogy Leluchów—Héthárs terében 
nélkülözhető erejét összpontosítja és avval támadásba megy át, 
hogy az ellenség elvonulását meggátolhassa. Ezért elrendelte, hogy 
Kornhaber altábornagy hadosztálya Héthársnál felzárkózzék, Szurmay 
altábornagy pedig jelentse, hogy hány zászlóaljat és üteget tol-
hat el oda. 

Szurmay altábornagy erre jelentette, hogy a 38. honvéd-
hadosztály 8 zászlóaljat és 6 üteget leadhat. 

A hadseregparancsnokság Op. 2223/1. számú rendeletével még 
este intézkedett, hogy Szurmay altábornagy a nélkülözhető erő-
csoportot Sóslakról december 5-én este vasúton Héthársra szállít-
tassa el. 

„December 5-én nagyjában csendes napom volt. Szélső jobb-
„ szárnyamról jelentették, hogy az 5. honvédlovas-hadosztály, mely 
„ez idő szerint parancsnokságom alatt áll, Jóny ezredes vezetése 
„alatt rendkívüli eréllyel és „vitézséggel tartja Homonnaolykát és 
„fedi az én — csak igen gyenge különítményekkel biztosított — 
„nagyon érzékeny jobbszárnyamat." 

Hadseregünk csoportosításában változás nem állott be. 
A 8. lovashadosztály Zemplénoroszinál, az 1. lovashadosztály 

Felsőlászloíalva— Alsólászlófalvánál állott. 
A hadseregfőparancsnokság tudatta, hogy egy felfogott rádió-

távirat szerint az orosz VIII. hadtestparancsnokság Neu-Sandec-
ben tartózkodik, miből Boroevic azt következtette, hogy az orosz 
VIII. hadtest Neu-Sandee felé elvonulóban van hadserege eőll. 

Ha ez igaz, akkor IX. hadtestünk előtt Bártfánál az orosz 
13. hados/.tály, a saját III. és VII. hadtestünk előtt Bártfa és 
Sztropkó között az orosz XII. hadtest, míg a hadsereg oldalában 
Krautwald altábornagy csoportja előtt az orosz 3. és 4. lövész-
dandár, a Kárpátokban Beskid és Uzsok hágója között a XXIV. 
orosz hadtest (65. és 34. hadosztály) áll. 

Kémhírek szerint a 48. orosz hadosztály Cisna irányában 
a 49. oro-sz hadosztály Sambor irányában hátrafelé menetel. Az orosz 
12. szibériai hadosztály Lupkównál gyülekezik. 

A hadseregfőpancsnokság egy másik rádiótáviratot is felfogott, 
melyből az volt kivehető, hogy az oroszok VIII. hadtestüket, mely 
a 3. hadseregünkkel szemben az orosz XII. és XXIV. hadtest 
között állott, Sztropkó teréből kivonták és a 3. hadseregünk nyu-
gati szárnyával szemben gyülekeztetik, nyilván azon szándékkal, 
hogy avval vagy a 3. hadseregünk bal, vagy a 4. hadseregünk 
jobbszárnyát megtámadják. 



Este 8 órakor a hadseregfőparancsnokság Op. 5010. számú 
rendelete megérkezett, mely szerint egy ellenséges oszlop tüzérséggel 
Neu-Sandecre már megérkezett és hogy Tarnów felől is erős 
ellenséges oszlopok közelednek 4. hadseregünk oldalába. 

Boroevic minden nélkülözhető erejével múlhatatlanul lépjen 
fel a Neu-Sandecnél gyülekező ellenséges erők ellen, hogy 4. had-
seregünk küzdelmébe azok bele ne avatkozhassanak. 

E parancs következtében Boroevic december 5-én 11 óra 15 
perckor délután Op. 2238. szám alatt elrendelte, hogy a Kornhaber 
hadosztály Krynica—Tylicz, a fél 38. hadosztály Leluchów—Orló 
terében, a 4. lovashadosztály Ó-Lublónál gyülekezzék. 

A hadseregparancsnokság szándéka volt ezen erőkkel Neu-
Sandecre támadni. 

December 7-én Nagydobrán a következőket írtam naplómba: 
„Boroevic a főparancsnokság alábbi leiratát küldi nekem je-

lentéstétel végett: 

„Nagyméltóságod szólítsa fel 0 cs. és kir. Fenségét József 
főherceg lovassági tábornokot, a VII. hadtest parancsnokát, egy-
idejűleg megküld vén neki a 2. hadseregparancsnokság jelentésének 
másolatát, hogy a 31. hadosztály parancsnokságának átadásáról a 
noworadomski küzdelmek alatt, a hadseregfőparancsnokságnak je-
lentést tegyen. Frigyes fhg. gyalogsági tábornok." 

Másolat: „A IV. hadtest parancsnoka a 31. hadosztály sú-
lyos veszteségeit a parancsnokság átadásával a noworadomski küz-
delmek alatt hozza összefüggésbe és azt jelenti, hogy József fő-
herceg lovassági tábornok erre vonatkozó kérdésére azt felelte: 
„Én cs. és kir. Fenségednek nem parancsolhatom meg, hogy a 
parancsnokságot tovább vezesse: én az ön helyében nem utaznék el" 
ennek dacára elutazott 0 cs. és kir. Fensége." 

„ Aktaszerűleg az ügy a hadseregparancsnokságnál követke-
zőleg állítható össze: XI/20-án délután 8 <£ra 30 perekor jött a 
jelentés a hadseregparancsnoksághoz, hogy 0 cs. és kir. Fensége 
a parancsnokságot csak a noworadomski küzdelem befejezte után 
fogja átadni. Magától Őfenségétől, saját aláírásával ugyanaz nap 
este 11 óra 40 perckor távirati kérés érkezett be, hogy szabadjon 
neki a parancsnokságot a döntés utánig megtartani, mert a had-
osztály súlyos küzdelemben álli gen erős ellenséggel Noworadomsk-
tól nyugatra. A hadseregparancsnoksáoj részéről a következő válasz 
ment erre: „ 0 cs. és kir. Fensége kérelme, a parancsnokság ideig-
lenes továbbvezetésére vonatkozólag nagy megnyugvással tudomásul 
vétetett és a legnagyobb örömmel engedélyeztetik." Ezzel az egész 
korrespondenciával ellentétben 21-én délelőtt 10 óra 25 perkor ér-
kezett a jelentés, hogy 0 cs. és kir. Fensége a 31. hadosztályt 
Dáni tábornoknak átadta. A hadseregparancsnokság erre azonnal 
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válaszolt, hogy a parancsnokság átadása a 31. hadosztálynál e 
pillanatban a küzdelmet kétségkívül kedvezőtlenül fogja befolyá-
solni. A hadseregparancsnokságnak ezen nézetét XI/21-én délután 
1 órakor, átutazásakor a IV. hadtestparancsnokságnál jelentették; 
0 úgy döntött, hogy elutazása mellett marad, a parancsnokságot 
már végleg átadta . . . 2. Hadtestparancsnokság." 

Először is Frigyesnek egy kétségbeesett levelet írok, mely-
ben kifejtem, hogy maradni akartam, — ezt jól tudva Tersztyánszky 
eljött Jedlnora búcsúztatni és egyszersmind orrom alá dörzsölni, 
hogy ő maradna, de én megnehezítem az ő helyzetét, végül pedig 
törzsemet Dánihoz parancsolta azzal, hogy ő rögtön átveszi a had-
osztályt. Még mielőtt ezt elrendelte, tudtom nélkül támadást ren-
delt el, az én már kiadott parancsom ellenére.. . így egyszerűen 
kidobatva, azt hittem, hogy többet használok a VII. hadtestnél és 
elutaztam. 

Hivatalosan a következő jelentést küldtem a főparacsnokság-
hoz: „A főparancsnokság Op. Nr. 4895. rendeletére a következőket 
jelentem: A IV. hadtestnek vádja teljesen hamis. Midőn a táviratot 
megkaptam, hogy a VII. hadtest parancsnokságával meg lettem bízva, 
táviratilag kértem engedélyt, hogy a parancsnokság átadását csak 
a küzdelem befejezte után eszközölhessem. Ekkor 1—2 napi fel-
adatra gondoltam, mert úgy értesültem, hogy az ellenség főerejével 
elvonul és azon része, melyet a 31. hadosztály három nap óta vert 
és visszaszorított, Noworadomsk vidékén véglegesen állást foglalt. 
Igaz, hogy tudatták velem, hogy a 31. hadosztály és a lovas had-
test előtt körülbelül 16—20 zászlóalj — egy erős hadosztály — 
áll. (Ez elutazásom napján volt.) Azon benyomást nyertem, hogy 
a IV. hadtest parancsnokának nyilatkozata dacára — „én nem 
utaznék el" — nagyon is akarta velem éreztetni, hogy én ott 
felesleges vagyok. 0 az új vezérkari főnök által — engem meg-
kerülve — referáltatott magának és részletparancsokat adott neki, 
melyeknek egy részét véletlenül hallottam, amelyeket azonban velem 
egyáltalában nem közöltek. Tersztyánszky lovassági tábornok azután 
ünnepélyesen elbúcsúzott tőlem, ezzel félreérthetetlen jelét adta 
annak, hogy távozásom kívánatos; törzsemet pedig átküldötte Dáni 
tábornokhoz; „aki tüstént átveszi a hadosztályt." 

„Azon benyomást nyertem — azzal lovagoltam el, — hogy 
a hadosztálynál állóharc hullámzik ide-oda, melynél Tersztyánszky 
nagy súlyt fektet arra, hogy ne én, hanem Dáni tábornok arassa 
a győzelmet." 

„A hadtest főhadiszálláson Dáni ezredest találtam és ő 
mondotta nekem, hogy az ellenség megerősödött és hogy a 32. 
hadosztály is már a harcba fog avatkozni; ez teljesen meg-
nyugtatott." 

„Több mint egy órai tartózkodás után hozza nekem Dáni 
ezredes a hadseregparancsnokság táviratát: ,Átadás hátrányos.'" 



„Már több mint 5—6 óra mult el, amióta Dáni tábornoknak 
a hadosztályt átadtam. 0 és a hadtestparancsnok bizton minden-
féle intézkedést tettek! Most újból átvenni ? — bizton többet ártana, 
mint használna — gondoltam. Mindennek dacára megkérdeztem 
Dáni ezredest: „Mondja meg lelkiismeretére, mi a nézeteP — Vissza-
menjek" — Ha csak fejével bólintott volna, vagy csak egy szót 
szólt volna, hogy a 31. hadosztály ügye rosszul áll, vágtában vissza-
lovagoltam volna, hiszen szívvel lélekkel csüggtem még soha meg 
nem vert hadosztályomon. Vállat vont és. hallgatott. Mégegyszer 
megkérdeztem: „ A legsürgősebben kérem adjon tanácsot! Ha az 
ügynek érdeke, akkor tüstént visszafordulok?" — „Kérem talán 
saját vezérkari főnökét megkérdezni!" —Volt a lakonikus felelete. 
Vogt az én nézetemen volt: „Hogyha visszamegyünk, zavarok lesznek, 
a parancsnokság már régen át van adva; másrészt a VII. hadtestnél 
szükség lehet Fenségedre." 

„Ellovagoltam. Másnap a hadseregparancsnoknak szóbeli 
jelentést tettem és nagyon meglepett és lesújtott az ő oly váratlan 
közlése, hogy a 31. hadosztály messzire visszament. Azt jenletettem 
neki, hogy én azon benyomással lovagoltam volt el, hogy egy 
támadás a mi részünkről az erős ellenséges állások miatt nem 
lehetséges, de hogy akkori állásainkat a 32. hadosztály beérkezéséig 
okvetlenül lehet tartani." 

„Hogy az átadás — az előttem ismeretlen — igen nagy 
veszteségeknek az oka, nem lehet igaz; sokkal inkább azt hiszem, 
hogy oka a hadosztályban közmondássá vált: „Angriffsart mit 
brutalsten Mitteln,,-ben rejlik, mely nem ismer túlságosan nagy 
veszteségeket és mely távozásom után valószínűleg elrendeltetett. 
Ezek előtt én mindig alapos tüzérségi előkészítést csináltam, ismé-
telt éleshangú megjegyzések dacára." 

„Ez a szemrehányás már a háború kezdete óta előre tük-
röződött. Erre vonatkozólag az igazság kedvéért kérem Vogt őr-
nagyot, Le Beau tábornokot, Felix tábornokot becsületszavukra 
megkérdezni, hogy milyen volt az összhang és viszony a IV. had-
test és 31. hadosztályparancsnokság között és hogyan lett elő-
készítve minden esetleges kellemetlenségek átkenése a 31. had-
osztályra a háború minden fázisában és hogy micsoda nagy ered-
ményeket tud a IV. hadtest felmutatni azokon kívül, amelyeket 
a 31. hadosztály vívott ki?" 

„Elvárom, hogy^Noworadomsk okvetlen még ma be lesz véve." 
Ezt üzente nekem Őnagyméltósága, gondolom 24 órával elutazásom 
előtt egy automobilistával. Ennek dacára nem adhattam más 
parancsot csapataimnak, mint: „Támadás a megfelelő tüzérségi elő-
készítés után;" a tüzérség azonban csak érkező félben volt. Jó 
tüzelőkészítéssel és akkor midőn a sikert biztosítva látnám, akartam 
támadni. Ha azután más parancsok adattak ki, azokat nem én 
adtam, azokat indulásomkor vagy azután adták ki." 



„ Az átadás csak annyiban lehetne oka a nagy veszteségeknek, 
hogy én már nem enyhíthettem a parancsokat, mélyek a támadást 
— a „legbrutálisabb eszközökkel" — előre kergetni rendelték el. 
József lovassági tábornok, a VTI. hadtest parancsnoka." 

„Most már hivatalos jelentéseiben is hazudik Tersztyánszky! 
„Frigyesnek irott magánlevelemben még azt is kell hangsúlyoznom, 
„hogy nekem, mint katonának — ezek után, ha Tersztyánszkyval 
„találkozom — nincs más utam, mint őt inzultálni és Frigyes 
„korábbi kérelme ellenére őt, a rágalmazót végleg leleplezni. 
„A száraz valóságot tartalmazó hivatalos jelentésemet, melyet fent 
„idéztem, szolgálati úton előterjesztettem." 

„Azután automobilra ülök és Turányra hajtok, ahol Le Beaut 
„kérem, hogy azon esetben, hogyha ügyemben őt kihallgatnák, ne 
„hallgasson el semmit és mondjon el mindent, amit tud. Becsület-
„ szóra megígéri, hogy mindent a legszigorúbban az igazság szerint 
„elfog mondani . . . 0 mint pártatlan a főparancsnokságot a leg-
jobban tájékoztathatja.. . így nyugodt vagyok, hogy igazam nap-
fényre kerül, Le Beau szintén vezet naplót és ebben minden 
„bizonyítékot meg lehet találni. Bármit írt legyen rólam, kérem, 
„hogy a főparancsnokságnak mutassa meg." 

„Egész nap gyötör a gyalázatos i-ágalom. Hogyha Tersz-
tyánszky nem parancsolta volna meg törzsemnek: ,A hadosztály-
„ törzs tüstént Dáni tábornokhoz lovagol, aki a hadosztályt átveszi,' 
„ha nem intézkedett volna Remiz őrnagy — új vezérkari főnök 
„révén hátam mögött — tudja Isten mit és ezzel maradásomat 
„lehetetlenné nem tette volna: úgy, ha az engedély jókor megjött 
„volna, természetesen maradtam volna. A legvilágosabb bizonyítéka 
„annak, hogy szándékom volt maradni, az, hogy táviratilag engedélyt 
„kértem ehhez. Csak midőn oly soká késett a válasz és midőn 
„azon benyomást nyertem, hogy a támadás állóharcba ment át és a 
„32. hadosztály harcbalépését nekünk védelmi állásban kell be-
j á r n u n k , aminek tartama akkor kiszámíthatatlan volt; ingott meg 
„ezen elhatározásom. Ezenkívül a bizonytalanság is befolyásolt, 
„vájjon a Vll . hadtestnél nincs-e sürgős szükség jelenlétemre, 
„nem vagyok-e ott sokkal szükségesebb mint itt. Ebben azon tudat 
„erősített meg, hogy 4 hónap alatt én vagyok a VII. hadtestnek 
„harmadik parancsnoka, amiről nagy bajokra kellett hogy követ-
keztessek." 



Megállapíttatott, hogy az ellenséges 13., 12. és 19. hadosz-
tály egy része Bártfától délre Erdő vágás—Kolossó — Tölgyed vonalá-
ban beásta magát, nyugati oldalát a tapolytarnói útcsomónál egy 
különítménnyel biztosítva, Sztropkotól délre Radoma—Sandal— 
Sitnyik vonalában egy kombinált hadosztály (3. lövészdandár és 
a 19. hadosztály egy része) az Ondava-folyó völgyét lezárta. 

Krautwald altábornagy csoportjával szemben a szibériai 
12. hadosztály és a 4. lövészdandár áll, mely ellen Laborcza völ-
gyében Krautwald altábornagy csoportjának balszárnya, az 5. honvéd-
lovas-hadosztály egy előtörést kísérelt meg. 

Különben e nap is meglehetős csendben telt el. Az arcvonal 
előtt csakis gyér csatártüzelés. 

Kómbírek szerint tegnap Neu-Sandecre a 15. orosz hadosztály, 
Alt-Sandecre a 14. orosz hadosztály beérkezett. 

A hadseregfőparancsnokság értesítése szerint a 3. hadsereg 
megerősítésére Nottes tábornok népfölkelő dandára (5 zászlóalj) 
december 10-én O-Lublóra be fog érkezni. 

Boroevic e napon elhatározta, hogy hadseregével december 
8-án általános támadást kezd. 

Ezen intézkedéseit délután 1 órakor Op. 2262. szám alatt 
kiadta. 

Nyugati szárny. A 4. lovashadosztály (8 lovasszázad, 2 üteg, 
3 népfelkelő zászlóalj), Piwczicznáról Neu-Sandecre nyomul elő. 
Kornhaber altábornagy hadosztálya Powroznik—Muszyna teréből 
indulva Tyliczen át akként nyomul elő Tapolytarnóra, hogy azt 
délután 2 órakor elérhesse. 

Nagy tábornok csoportja Leluchówról indulva Lénártón át 
szintén Tapolytarnóra támad. 

Közép. Colerus gyalogsági tábornok a IX. és III. hadtesttel, 
délelőtt 10 órakor a Tapolyvölgye és Csergő hegység közötti térből 
megindítja támadását Bártfára. 

Hadtestem az Ondava-völgyében ugyancsak 10 órakor indul 
támadásra. 

Amint hadtestem támadása érvényesülni fog, a III. hadtest 
egy hadosztálya (22.) hozzám csatlakozik. 

Keleti szárny. Krautwald altábornagy csoportja a Laborcza 
völgyében tör elő.1 

„Délután 6 órakor kézbesítik a (Op. Nr. 719/23.) parancsot, 
„hogy holnap délelőtt 10 órakor kezdődik az általános kárpáti 
„offenzíva." 

„ A vett parancs értelmében elrendelem: Nikié altábornagy 
„csoportja, melyhez Kouff ezredes csoportja is csatlakozik, lekötő 
„csoport, mely azután a támadáshoz csatlakozva az Ondava-völgy ében 



„és attól kétoldalt Felsőrákócz, Dubinka -Ő- 357. és Pataki vona-
l ában nyomul elő; Le Beau tábornok az országúttól keletre a 
„magaslatokon át támad, nagyjában Vojtvágása—Erfalu—Szálnok 
„volna egyelőre célja, oldalvédet Velkő felé küld ki; a sztropkó-
„bavaji útig a Nikic-csoporttal szoros összeköttetést tart és vele 
„összhangban halad előre. Onnét minden .nélkülözhető erejét 
„Nagybukoczra tolja el." 

„Ezen eltolásnak ki nem mondott célja leend a Sztropkón 
„küzdő oroszok visszavonulási útját elvágni, esetleg őket bekeríteni. 
„A lovashadosztálynál lévő temesvári 61. ezred a Paciskova horán 
„át Szkripicin Pusztaházán át iránnyal Erfalura nyomul elő és a 
„hadtest támadásában részt vesz." 

„A 5. lovashadosztályhoz csatlakozik az 1. és így most 
„mind a kettő parancsnokságom alá lép. Oldalamat védve Kraut-
„wald-csoportjával összhangban nyomulnak elő." 

„December 8-án 8 óra 30 perckor Minyevágására megyek 
„automobilon, ott Nikié altábornagy jelenti, hogy Sitnyik és attól 
„jobbra-balra az ellenség által nagyon erősen meg van szállva, 
„amiért is ő csak óvatosan nyomul előre és csak akkor fog eré-
lyesebben támadni, midőn Le Beau tábornok megkerülő támadása 
„érezhetővé válik. Nem hagyom helyben előterjesztését annyiban, 
„hogy elrendelem, miszerint tüzérsége azonnal kezdje meg erélye-
s e n az előkészítést. Gyalogsága pedig a tűz hatása alatt köze-
ledjék az ellenséges állásokhoz. Le Beau átkarolásának hatását 
„csak akkor várja be, ha tüzérsége nem tudná az oroszt kielégí-
„tőleg megtörni. 9 óra 30 perckor igen heves tüzérségi küzdelem 
„kezdődik. Az ellenségnek Sztropkótól keletre erős tüzérsége van, 
„mely nekünk nem csekély veszteségeket okoz. Nemsokára ezután 
„kapok Le Beautói jelentést, hogy Erfalut és Yojtvágását ellen-
séges behatás nélkül elérte, a Ó 347. és -Q- 306. magaslatok meg 
„vannak erődítve és az ellenség ott igen erős." 

„Erre 11 óra 30 perckor személyesen a helyszínen elrende-
l e m a 20. honvédhadosztály előnyomulását. Kouff ezredesnek 
„megparancsolom és a tőle balra lévő 22. Landwehr-hadosztálynak, 
„hogy Sandalra és Sósfüredre kellő tüzérségi hatás mellett erélye-
s e n támadjanak. Nikié csoportja nem támadott a várt időben, 
„ezért most magam utasítottam erre, erélyesen. Közben megnéztem 
„az úgynevezett védett helyen lévő hadtesttartalékot, egy 39-es 



„zászlóaljat, bizony a golyók vígan csiripelnek körülöttünk és saját 
„szavát is alig hallja az ember a harci zajtól." 

„Támadásom szépen halad és kevéssé veszteséges, mert Pohl 
„ezredes tüzérsége nagyszerűen működik." 

„Hogy a hadsereg intézkedéseit bevárjam, késő délután 
„visszamegyek Nagydobrára, ott este veszem a jelentést, hogy az 
„egész vonalon sikeresen folyik az előnyomulásom." 

Mai napon tőlem balra a IX. hadtest Hervartó—Kolossó— 
Kislankás, a III. hadtest Felsőszabados—Tölgyed—Ortutó vonaláig 
jutott előre. 

Hadtestemtől jobbra Krautwald altábornagy csoportja 
Okröske—Világ vonalát elérte. 

Az oroszok Colerus gyalogsági tábornok hadseregcsoportjával 
szemben (IX. és III. hadtest) sehol sem fejtettek ki komolyabb 
ellentállást, Bártfát csak gyengébb erőkkel tartották, főerejükkel 
Zboróra visszamentek, ami érthető is, mert nyugati oldalukban és 
hátukban Szurmay altábornagy hadseregcsoportja (Kornhaber al-
tábornagy és Nagy tábornok) e napon a tyliczi-hágón és GerIá-
nál megjelent. 

Ezalatt 4. hadseregünk Krakkótól délre nehéz küzdelemben 
állott az oroszokkal. 

A XVII. hadtestet Krakkó és Raba-folyó között az orosz 
XI. hadtest megtámadta. Raba-folyó és Rajbrot között Roth altábor-
nagy csoportjának ellentállását (XI. és XIV. hadtest és a német 
47. tartalék hadosztály és VI. hadtest) az orosz IX. hadtestből s a 
74. hadosztályból álló csoport mindenáron meg akarta törni, ezért 
az orosz VIII. hadtest a Dunajec-völgyéből Neu-Sandecről Lima-
nowára, Krosnára és Rajbrotra erőltetett menetben a csatamezőre 
tódult, hogy a IX. hadtest harcába támogatólag közbeléphessen. 

Roth altábornagy hadtestcsoportjának jobbszárnya (VI. had-
test), melyet Limanowanál a 45. Landwehr-hadosztály és báró 
Nagy altábornagy lovascsoportja (6., 10. és 11. lovashadosztály) 
iparkodott fedezni, a levegőben lógott. 

A 4. hadsereg utolsó tartalékát a 39. honvédhadosztály ké-
pezte, melyet a veszélyeztetett nyugati szárnyon Tymbarknál gyüle-
keztetett. 

A hadseregfőparancsnokság és a 4. hadsereg állandóan 
Boroevictől várta a megváltást. 

„Mindent kövessen el a 3. hadsereg" — így szólott a had-
seregfőparancsnokság parancsa —, hogy a 4. hadsereg súlyos har-
cába támogatólag beavatkozzék. 

Ha az ellenség Bártfáról visszamenne, akkor a 3. hadsereg 
teljes erejével feküdjék az oroszokra és ugyanekkor minden nélkü-
lözhető erejével, erőltetett menetekben siessen Neu-Sandecre, hogy 



az orosz 3. és 8. hadsereg közé beékelődve, a 8. hadseregnek már 
elvonult erőit hátba támadhassa vagy 4. hadseregünk harcába 
támogatólag beavatkozhassék." 

A hadseregfőparancsnokság parancsának szellemében Boroevic 
elhatározta, hogy Szurmay altábornagy parancsnoksága alatt a 
Kornhaber altábornagy és Nagy tábornok csoporját (20 zászlóalj, 
7 lovasszázad és 6 üteg) a legnagyobb sietséggel Neu-Sandec irá-
nyában harcba veti. 

Szurmay altábornagy sürgős parancsot kapott, hogy hadsereg-
csoportjával'sietve Neu- Sandecre nyomuljon és akadályozza meg azt, 
hogy a 3. hadsereg elől elvonult ellenséges erők a 4. hadsereg 
harcába beavatkozhassanak; egyidejűleg tudatta vele, hogy a 
vasúton beérkező Nottes népfölkelődandárt (5 zászlóalj) a 4. lovas-
hadosztály után fogja irányítani. 

Boroevic a hadseregfőparancsnokság kívánságának megfelelően 
hadseregét utasította, hogy a megkezdett támadást északi irányban 
erélyesen folytassa. 

Colerus gyalogsági tábornok (IX. és III. hadtest) Zborót, 
Felsővízközt, hadtestem Felsővízközt, Laborczfőt, Krautwald al-
tábornagy csoportja Mezőlaborczot vegye birtokába. 

December 9. 

A 20. honvédhadosztály az Ondava-völgyét kétoldalt kísérő 
magaslatokon és magában a völgyben Felsőrákóczra (Dubinka ma-
gaslat) és Patakira támad, hogy a bal szomszédos 22. Landwehr-
hadosztálynak Sósfüredre való előrejutását megkönnyítse. A 17. had-
osztálynak az Ondava-völgyet keletről kísérő magaslatokon át 
Hocsánka-patakot (Mákos—Nagybukócz) kellett elérni. 

A 17. hadosztály jobboldalát az 5. honvédlovas-hadosztály 
biztosította, melynek feladatává tettem, hogy Jobbos—Variházán át 
Olyka-patak völgyében Havajra előre jutni iparkodjék. 

Le Beau tábornok egy éjjeli támadás végrehajtására tökélte 
el magát aSztropkót keletre uraló Kozinec magaslat O 306. -C- 347. 
ellen. A támadást megkezdték, de az ellenség rajtaütéssel meglepte, 
oldaltüzet kaptak és kénytelenek voltak Vojtvágására visszavonulni. 
Ennek dacára az ellenségnek bekerítése Sztropkónál sikerült. 

„Először egy század, azután Pilar ezredes (96. ezred) két szá-
,,zada szállotta meg még az éjjel a műútat Tizsény és Sztropkó 
..között, ezredének egy másik csoportja Körösényt érte el. Ugyan-
-akkor az ellenséges tüzérség Sztropkótól észak felé el akart vo-
„nulni, az én két századomtól tüzet kapván, visszafordult és vág-
t á b a n menekült Sztropkóra vissza; erre gyalogság jött ki onnct; 
„több mint egy zászlóalj kétségbeesett támadásba megy leghevesebb 



„tüzünkben két századom ellen. Az oroszok szuronyrohamot intéz-
n e k és elkeseredett kézitusában visszaszorítják, összesen 180 fő 
„erejű két századomat egészen a -Q- 250-ig. Ott gyülekezve, újra 
„neki mennek vitézeim az oroszoknak, akik sajnos négyszeres túl-
„ erőben vannak és kézitusában újra visszaverik az én Iiis csapa-
tomat , annyi erőt hagyva velük szemben ott, hogy nem bírunk 
„egy újabb támadást kezdeni. Ökölbeszorított kézzel hallják a 
„kocsizörgést s a tovaügető ellenséges tüzérség dübörgését. Meg-
fogyot t létszámunk miatt nem sikerült e gyönyörű fogás és a már 
„bezárult kör áttöretett. Hisz hadtestem ma alig 8000 ember erejű." 

„Délelőtt 10 órakor elfoglaltuk Sztropkót és csapataimmal 
„bevonulok, azután automobilon előre sietek Körösényre, hol heves 
„lövegtüzet kapok, a még közel lévő oroszoktól. Le Beauval akar-
„tam a további üldözést megbeszélni, de orosz csapatok vannak 
„köztünk, — ő meg Vojtvágásán van. Az úton Blednicanál írásba 
„tesszük parancsomat és a 7. huszárezrednek egyik legvitézebb 
„altisztje, Major István káplár visszaviszi Vojtvágására." ' 

„ A rettenetesen kirabolt, törmelékkel teli öreg Sztropkói 
„kastélyba költözünk, — a nép és zsidóság lelkes éljenzése köze-
pe t t e . Ott, régi kis szobámban váltom fel az orosz tábornokot. 

A 20. hadosztály Bányavölgy—Sztropkó, a 17. hadosztály 
Mákos—Nagybukócz terét elérte és ott éjjelezett. A visszavert 
ellenség az Óndava völgyében Felsővízkö/.re és az Ondava völgyet 
keletről kísérő magaslatokon át északi és északke'eti irányban 
visszavonult. 

Tőlem jobbra Krautwald altábornagy csoportja előtt az oroszok 
a Labarcza völgyét kiürítették, Hegyescsabáról Laborczrévre vonultak 
vissza, hol a beérkezett jelentések szerint védelmi állást foglaltak 
és azt műszakilag megerődítették. 

Hadtestemtől balra a IX. hadtest ellenséges ellenhatás nélkül 
Bártfáig, a III. hadtest harcolva Kolossó (6. hadosztály), Csamó 
(28. hadosztály), Felsőodor (22. hadosztály) vonaláig jutott. 

A hadseregparancsnokság a IX. hadtest teljesítményével nem 
volt megelégedve, ezért elrendelte, hogy még a mai napon Zborót 
feltétlenül el kell érnie, a III. hadtest balszárnyát (6. hadosztály), 
pedig még ma Bártfára tolja előre. 

Szurmay altábornagy csoportja az ellenséget Tapolytarnóról 
kivetette és azután Neu-Sandec irányában előnvomulását folytatva, 
este Xowa—Wies—Czyrna terét elérte és így Neu-Sandecet 
25 km.-re megközelítette. 

1 Aszódi fiú. 



Délután 3 óra 30 perckor a hadseregfőparancsnokság Op. 
5127. sz. rendelkezésében ríjból feltárja a 4. hadsereg nehéz hely-
zetét és felhívja a 3. hadsereget, hogy ne elégedjék meg a szemben 
álló orosz utóvédek ellentállásának megtörésével, hanem kíméletet 
nem ismerve északi irányban a legnagyobb eréllyel törjön elő. 

A 4. hadsereg 12 orosz hadosztállyal küzd (XI., IX., XXI. 
és VIII. orosz hadtest) Krakkótól délre. Az ellenség a 4. hadsereg 
balszárnyának támadásával szemben szívósan védekezik, a jobb 
szárnyát pedig a Koblya magaslaton és Limanowa felé elkesere-
detten támadja. 

Limanowát Arz altábornagy a 45., 13., 39. honvéd gyalog 
_ hadosztállyal és a 67J" 10., 11. lovashadosztállyal védi. 

Boroevic holnapra elrendeli, hogy Szurmay altábornagy 
csoportja Neu-Sandecre támadjon, a III. hadtest 6. hadosztálya 
Szurmay altábornagy csoportját kövesse Hutára. 

.Tekintet nélkül az ellenségre a IX. hadtest Gorlicére, a III. had-
test Zmigródra törjön elő. Hadtestem a Dukla hágóra előnyomulva 
Tylawa—Jasliskát érje el. Krautwald altábornagy csoportja támadá-
sát Mezőlaborczra és a Beszkidekre erélyesen folytassa. 

December 10. 

A 17. hadosztálynak csapatai csak reggel 4 óra felé érték 
el Mákos-Nagybukóc környékét. A 20. honvéd hadosztály még ma 
nem érte el Ladomérvágását. 

Parancsom a mai napra: Le Beau tábornok a 17. hadosz-
tállyal Peszternye—Rózsadombon át Alsó- és Felső-Komárnokra 
nyomul elő. A 20. honvéd hadosztály zömével Felsővízközön át, 
egy gyengébb oszloppal Mérgesvágásán és O 509. magaslaton át 
Ladomérvágására megy. 

„Délelőtt 10 órakor jön a hír, hogy egyik hadosztály sem 
„bír előbbre jutni. Erre automobilra ülök és előre megyek Nikié 
„altábornagyhoz. A gránátok és srapnellek fejünk felett zúgva ós 
„sívítva röpködnek és nyávogva küldik repe^zeiket széjjel. Alsó-
„ vízközön egy parasztház udvarán találom Nikicet, épen midőn 
„intézkedik, míg csapatai kettősrendekben a falun átmenetelnek 
„és odatúl a harcalakzatot felveszik. Nikiének erélyesen meg-
hagyom és elrendelem, hogy az ellenségnek utóvédjeit — mert 
„ma csak azokkal van dolgunk — átkarolva, vagy megkerülve 
„emelje ki állásaikból és üldözze erélyesen. A legnagyobb horderővel 
„bír és mindenekfelett fontos az, hogy lehetőleg gyorsan nyomul-
j u n k elő, amire különben a hadseregtől is parancsom van. Ma ez 
„aránylag könnyű és veszélytelen, mert az utóvédeket csak meg 



„kell kerülni. Ha támadással nem tudja kimozdítani; úgy menjen 
„mellettük el és fogja hátba. Ha tovább jut hadosztályával, mint 
„azt elrendeltem, annál jobb; akkor a hadtest'élén Alsó- és Felső-
„Komárnokra meneteljen; ezen esetben Le Beau jut mögéje Rózsa-
„ dombra és vidékére. A legelőnyösebb volna, ha még ma elérhetné 
„a Dukla hágót. Tehát nem késlekedni, hanem erélyesen elő-
nyomulni." 

„Visszasietek Sztropkón át Nagybukóczra, ahol Le Beau 
„hadosztályával a helyzet felderítésére vár, mert Variházánál— 
„Hegyesbisztránál, Kispolánynál, Felső-Alsó-Ladácsnál nagyobb 
„ ellenséges erők vannak, melyek oldalát és hátát veszélyeztetik. — 
„Le Beau, mint azután magam meggyőződtem — hadosztályával 
„már messze elől küzd Mérfalvánál és egy erős oldalvédet hagyott 
„vissza — tudva, hogy az 1. és 5. lovashadosztályok Variházáról, 
„Mákosról és Ha vajról ezen ellenség ellen nyomulnak elő." 

„Ezek után a hadtestparancsnoksággal Felsővízközre költöz-
t e m . Odaérkezésünkkor az ellenséges nehéz tüzérség még egy ideig 
„bombázta a városkát." 

„Ezalatt Le Beaunak parancsot küldök, miután ő heves küz-
delemben, bámulatos hősiességgel Rózsadombot és egy előretolt 
„csoporttalLadomérmezőtelfoglalta; hogy küldjön valamit Ladomér-
„ vágásán át a 20. honvéd hadosztállyal szemben álló ellenségnek 
„hátába, hogy Nikicet mentesítse. A 20. hadosztálynak pedig meg-
parancsolom, hogy okvetlen támadjon, tudtára adom, hogy az előtte 
„levő ellenséges gyenge utó védet valamivel liátbatámadtatom. 

„Utálatos ólmos eső esik s a hőmérsék a fagypont alatt van." 
„Szobám teljesen üres — még üveg sincs az ablakon —jég-

h i d e g van, s így — a padlón alszom.". 

A mai nap eseményei a következőkben foglalhatók össze: 
A IX. hadtest ellenséges ellenhatás nélkül a Gorlicére vezető 

műúton Smerekowiecet elérte. 
Az ellenség utóvédeit Szemelyne—Czigla— Cseres—Gyertyán-

patak vonalból a III. hadtest visszaszorította, mely után a 28. had-
osztály Alsópagonyról előnyomulva Krempnára és Polanyra, 
a 22. hadosztály O/ennára menetelt. 

A III. hadtest 6. hadosztálya ellenséges behatás nélkül Hutát 
elérte. 

Szurmay altábornagy csoportja Krzyzowka (Nagy tábornok 
8 zászlóalj, 572 üteg) és Czyrna (Kornhaber altábornagy 12 zászló-



alj 1 üteg) falukból reggel 6 órakor elindult. Nagy tábornok osz-
lopa Frycowánál az ellenséggel barcba lépett, Kornhaber altábor-
nagy oszlopa a rossz hegyi utakon csak nehezen tudott előrejutni. 

A 4. lovashadosztály Barciceről a fölényes ellenség által 
a Poprád völgyében Rytróra szoríttatott vissza. 

Hadtestemtől jobbra Krautwald altábornagy a Laborcza völ-
gyében Laborczrév elé ért, hol az ellenség erős védelmi állás-
ban áll. 

A 8. lovashadosztály Zemplénoroszitól északra a Kárpátok 
határgerincót elérte, melynek átjáróit előtte az ellenség megszállta. 
Az uzsoki hágó előtt Malomrétnél a V2 38. honvéd hadosztály áll. 
(Csermák ezredes csoportja.) 

Megállapíttatott, hogy a IX. és III. hadtest előtt csak gyen-
gébb ellenség van, (XII. orosz hadtest egy része,) mely minden 
komolyabb ellentállás nélkül északi irányban kitér a hadtestek elől. 

Az orosz 12. hadosztály és a 12. szibériai hadosztály az 
Ondava és Laborcza völgyben hadtestem és Krautwald altábornagy 
csoportjával áll szemben. A XXIV. orosz hadtest a beskidi műúton 
át Lisko irányában elvonult. 

4. hadseregünknél Kritek altábornagy hadseregcsoportja az 
ellenséges támadást a Raba-folyó szakaszán visszaverte, Roth 
altábornagy hadseregcsoportjának keleti szárnyát fölényes ellenség 
Bochniaról kissé visszaszorította, Arz altábornagy hadseregcsoportja 
Kobyla—Starawies —Limanowa vonalában tartja magát. 

A hadseregparancsnokság nézete szerint a helyzet kulcsa 
Szurmay altábornagy kezében van, csak akkor változik meg való-
ban itt a helyzet, ha a Szurmay-csoport Neu-Sandectől nyugatra 
támadólag erélyesen fellép. 

Késő délután arról jött hír, hogy az orosz XXIV. hadtest 
is Neu-Sandecre nyomul. 

Liskóról Neu-Sandecre a legjobb és legrövidebb út Sanok— 
Rymanów—Krosno—Jaslo—Gorlice— Grybówon át vezet. 

Ezért Boroevic elhatározta, hogy hadseregének teljes erejét 
megfeszítve, széles arccal erélyesen egyenest északi irányban előre-
tör, hogy mielőbb elérje a Grybów—Gorlice—Zmigródi műútat, 
hogy egyrészt az eltolódásban lévő XXIV. orosz hadtestet lekösse, 
másrészt megakadályozza azt, hogy annak részei Szurmay altábor-
nagy csoportjának Neu-Sandecre megindított támadását megzavar-
hassák. A 3. hadseregparancsnokság emez elhatározás alapján 
december 11-ére 6 óra 30 perckor délután Op. 2314. sz. alatt 
kiadta intézkedéseit, melyek szerint minden kíméletet félretéve elő-
nyomulnak : 6. hadosztály Grybówra, IX. hadtest Gorlicére, III. had-
test Zmigródra, hadtestem Duklára, Krautwald csoportja Mező-
laborczra. 



December 11. 
Intézkedésem: Le Beau tábornok hadosztályának (17. had-

osztály) zömével a Duklára vezető műúton s attól kétoldalt ós egy 
legalább 6 század erejű mellékcsoporttal Felsőhunkóczon, Koró-
czon, Kismedvésen, Sarbón, Smerecznen át Tylawara törekszik. 
Jobbra (kelet) szintén iparkodik valamit, megkerülés céljából kül-
deni. Az 5. lovashadosztály Laborczfő, Czeremcha környékére nyo-
mul elő. A 20. hadosztály tartalék egyelőre Ladomérvágásán. 

Éjjel az ellenség a 20. honvédhadosztály elől visszahúzódott. 
Ugylátszik, hogy Alsókomárnok, Korócz, Czeremcha vonalában 
már előkészített állásaiba ment. 

„Az offenzívát kíméletlenül (rücksichtslos) folytatni!" a kö-
vetkező napokra a hadsereg által kiadott lakonikus parancs. 

„Schilhawsky ezredessel Ladomérvágásra, onnét Pelsőhun-
„kóczra megyek, hol "Nikic altábornagyot erélyesebb támadásra 
„ösztökélem. Innét Ladomérmezőre folytatom utamat azon szán-
dékka l , hogy Rózsadombon Le Beau tábornokot és győztes csa-
p a t a i t üdvözöljem. Közvetlenül Ladomérmező előtt egy tiszt fel-
ta r tóz ta t azzal, hogy Ladomérmező és Alsókomárnok felé vezető 
„műút tüzérségi tűz alatt áll és az orosz gyalogság is minden 
„látható célra puska- és gépfegyver tüzet ad. 0 azt kéri, hogy 
„maradjak itt és ne menjek tovább. Automobilomat visszahagyva 
„gyalog folytatom utamat, A híd Ladomérmezőnél tényleg most is 
„gyalogsági-, géppuska- és lassú srapnelltüz alatt áll. Míg átsietünk, 
„egy szegény vitézem, aki a híd mellett a raj vonalban volt, ka-
„pott egy súlyos srapnellgolyó sebet." 

„ Schilhawskyval, Scheuerrel, Detrichhel és Bárczyval nézzük 
„az előttünk előnyomuló 29-es zászlóaljat, amint az Obsár O 532. 
„magaslatot elfoglalja. Azalatt a közvetlen előttünk lévő rajvonal-
„ból egy 43-as százados fut hozzám kérve, hogy az útról a vé-
de t t ebb part alá menjünk, mert itt ma már többen megsebesültek." 

„Felkeresem a 29-esek és 43-asok rajvonalát, az alig pár 
„perccel előbb elfoglalt orosz állásban, hol vitézeim nagy lelkese-
désse l fogadnak s én szeretettel üdvözlöm győztes csapataimat. 
„Néhány fényképet csinálok s elbeszélgetek vitézeimmel, kik lel-
k e s e n beszélik hőstetteiket. 

„Még egy ideig nézzük az üldözést s azután Le Beau tábor-
nokhoz megyek, ki 400 lépésnyire a támadók mögött a rózsadombi 
„fűrésztelepnél áll. A legmelegebben üdvözlöm őt és gratuláltam 
„fényes sikeréhez, melyet aránylag csekély veszteségekkel ért el." 

József főherceg: A világháború. I. 1 8 



„A liadseregparancsnokság rendeletét szóbelileg közöltem 
„vele, hogy az üldözés a legerélyesebben folytatandó, hangsúlyo-
s o m , hogy a legnagyobb súly a megkerülésre és az ellenséges 
„állások átkarolására fektetendő, amit Le Bean különben is már 
„elrendelt. Nem engedem, hogy arctámadásokkal felesleges veszte-
ségeknek tegyék ki csapataimat. Míg mi ezt megbeszéljük, addig 
„az orosz hegyes golyók felettünk zizegnek. 

„Es e szép rendben, vitézül támadó hadtest rossz volna? 
„— Várjatok csak egy kicsit ti kishitűek — nem a hadtest 
„rossz — hanem lehetetlent kívántak eddig tőle! — még sok 
„dicsőséget fog aratni ez e háborúban . . . " 

„Felsővízközön veszem visszatértemkor az örömhírt, hogy 
„17. hadosztályom úgyszólván veszteség nélkül elfoglalta a Dukla-
„ hágót, az orosz 19. hadosztály Barwinekre és Tyláwara ment vissza. 
„Bakáim nagy lelkesedéssel lépték át Magyarország szent határát!" 

A mai napon beigazolódott, hogy az orosz XXIV. hadtest 
tényleg Jaslo—Biecz—Gorlice—Grybówon át Neu-Sandecre menetel. 

Hadseregünk arcvonala előtti oldalmenetének biztosítására a 
hadtest élén menetelő orosz 48. hadosztály Grybówról Florynkara, 
Roparól Losiere, Gorliceről Sekowára és Dominikowicére oldalvéde-
ket különített ki, hogy az oldalába előnyomuló oszlopainkat 
(Kornhaber-csoport, a 6. hadosztály és a IX. hadtest) feltartóztassa. 

Szurmay altábornagy hadseregcsoportja aTrycowa—Neu-Sandeci 
út mentén támadást kezdett, melynek támogatására a 6. had-
osztályt és a Kornhaber-csoport egy részét Ostra magaslaton át, 
illetve Kamionka wk. felől harcba vetette. Hogy Szurmay altábor-
nagynak Neu-Sandec irányában való nyomása kellő súllyal bírjon, 
a 6. hadosztály nem Grybówra, hanem Neu Sandecre vett irányt, 
hogy Szurmay altábornagy rendelkezésére álljon. 

Mivel Szurmay altábornagy hadseregcsoportjának hátában 
Grybów felől az orosz XXIV. hadtest (48. hadosztály) éle meg-
jelent, Kornhaber altábornagy 6 zászlóaljat Florykan át támadásra 
rendelt Grybówra. 

A IX. hadtest nyugati oszlopa, mely Rop ara menetelt, 
Losienél az orosz 48. hadosztály oldalvédére bukkant ós azt Ropara 
visszaszorította. A hadtest zöme Gorlicere tartva Ropica—Polska— 
Sekowa—Dominikowice vonalában az orosz 48. hadosztályba ütkö-
zött és azt fejlődésre kényszerítette, itt megállapíttatott, hogy az 
orosz 48. hadosztályt jasloi-bieczi úton a 49. hadosztály követi. 

A III. hadtest Krempna alatt műszakilag igen erősen kiépí-
tett ellenséges védőállásra bukkant, melyet elfoglalni késő estig 
nem tudott. 



Hadtestemtől jobbra Krautwald altábornagy csoportjának 
egyik hadosztálya (34.) Mezőlaborczot megszállotta, a másik had-
osztálya azonban (56.) a Kárpátok hátárgerincét (Wola Michowa) 
elérni nem tudta. 

Az ellenség az 5. lovashadosztályt Laborezfőnél feltartóztatta, 
az 1. lovashadosztály Palotán át előnyomulva a Beskid-hágót 
megszállotta. 

A 8. lovashadosztály a zémplénoroszi hágó elé ért. Csermák 
ezredes csoportjánál (Uzsok előtt) változás nem történt, vele szem-
ben a 65. orosz hadosztály tétlen maradt. 

A hadseregparancsnokság december 12-ikére Op. 2329. számú 
intézkedésében elrendelte, hogy Szurmay altábornagy csoportja tá-
madását Neu-Sandecre teljes erővel folytassa, hogy a Dunajec-folyó 
nyugati partjára átjutva, a 4. hadsereg támogatására mielőbb 
harcba léphessen. Kornhaber altábornagy és a IX. hadtest minden 
eszközzel kösse le a vele szemben álló ellenséget, hogy az orosz 
XXIV. hadtest nyugati irányban el ne vonulhasson. 

A IH. hadtest Bieczre, hadtestem Dukla városra kímélet 
nélkül előnyomulva a szemben álló ellenséges erőket kösse le. 

December 12. 

„Egyik autóstisztem visszajön Kassáról és azt beszéli, hogy 
„a hadseregparancsnokság el van ragadtatva a VII. hadtestnek 
„nagyszerű teljesítményei által. Sajnos az ilyen „elragadtatás" olyan 
„szeszélyes, mint az áprilisi idő és nemsokára alig marad tábor-
nokunk, mert a legkisebb balsikeréért valamennyit elkergetik, 
„pedig a hiba legtöbbnyire abban rejlik, hogy lehetetlent követel-
n e k és végrehajthatatlan parancsokat adnak ki a zöldasztal 
„mellől, melyeket a sima általános térképen az érzéketlen körzővel 
„számítottak ki, anélkül, hogy a legkisebb tekintettel lennének a 
„csapatok állapotára, a terep nehézségeire, a csekély létszámra, az 
„ellenség ellentállására stb." 

„Egyike a legnehezebb dolgoknak az ellenségről megbízhatóan 
„pontos képet alkotni, már csak azért is, mert sokszor hihetetlenül 
„túlozzák a híreket. Minél fáradtabb és erkölcsileg kimerültebb a 
„csapat, annál jobban növekszik szemében az ellenségnek az ereje 
„és a veszély érzete, annál sötétebben ítéli meg a helyzetet. 
„Légköri depressziók, igen rossz idő ugyanígy hatnak az idegzetre 
„és befolyásolják a helyzet megítélését a csapatok részéről. Volt 
„alkalmam igen megbízhatónak ismert tisztek jelentését látni, 
„melyekben ,több ezredről' volt szó — és később kiderült, hogy 
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„csak 3—4 század volt jelen. Ködben és sötétben, lelkileg, testi-
heg kimerülve, a századokat ezredeknek nézte. Arról szentül meg 
„vagyok győződve, bogy ő tényleg azt hitte és úgy látta, hogy 
„ezredek vannak ott." 

„Különösen akkor mutatkozik ez a jelenség, ha az ellenség 
„kényszere alatt kell az illetőnek visszavonulnia. Ilyenkor a magasabb 
„parancsnokság helyzete nagyon nehéz. De viszont nincsen rosz-
„szabb, mint mindent lekicsinyelni, azután az események kény-
szer í tő hatása alatt cselekedni. A vezéri tehetség nagysága épen 
„abban gyökerezik, hogy a helyzetet helyesen kiismeri, helyesen 
„megítéli és eszerint cselekszik, minden alkalommal a csapatok 
„teljesítő képességét szem előtt tartja. Másrészt meg sokszor meg-
„esik, hogy egészen biztosan megállapított ellenséges hadosztályok 
„váratlanul másutt jelennek meg. Ezért fontos volna, hogy a tá-
bornokok ne ítéltessenek el felülről csak azért, mert valami nem 
„sikerült, hacsak nincsen valami kézzelfogható bizonyítéka annak, 
„hogy határozottan nem helyére való; a balsikert sokszor a pa-
rancsnok befolyási körén kívül álló körülmények is előidézhetik. 
„Ezek közbeeső szervek, melyek — úgy mondhatnám — hivatva 
„vannak a csapatok és a legfőbb parancsnokságok között ki-
„ egyenlítőleg hatni, ezért is morzsolódnak oly hamar a két malomkő 
„között össze. Számtalanszor vannak ezek között olyanok, akik 
„sokkal kiválóbb vezérek lennének, mint azok, akik kitekerték 
„ezeknek nyakát." 

„12-re virradó éjjel 1 órakor kiadom az intézkedést; mely 
„körülbelül így hangzik: 

„1. A III. hadtest valószínűleg ma Krempnat, egy különít-
ményével pedig Polanyt érte el. Az 5. lovashadosztály élével Cze-
remchat, a Krautwald-csoport és az 1. lovashadosztály Mezőlaborczot, 
a 17. hadosztály zöme a Duklahágót, a 20. honvéd hadosztály 
Alsókomárnokot és Ladomérvágását érte el. 

XII/12 -en a III. hadtest Zmigródra menetel, az 5. lovas-
hadosztály Rymanówra nyomul elő azon feladattal, hogy észak és 
a San felé derítsen fel. 

2. A 17. hadosztály Dukla környékét kell hogy elérje és 
nyugati oszlopaink további offenzíváját biztosítsa. A Kismedvésen 
át nyomuló oszlop a 17. hadosztálynak rendeltetik alá. 

A 20. honvéd hadosztály a Duklahágóra menetel, hol tőlem 
személyesen délelőtt 9 órakor kap további parancsot. 



3. A 17. és 20. hadosztályok felveszik az összeköttetést az 
5. honvéd hadosztállyal és Zmigróddal. 

4. A 17. hadosztály Krosno felé és attól keletre derít fel." 
Reggel Schilhawsky ezredessel Ladomérvágásán, Felsőkomár-

nokon át a Duklahágóra sietek automobilon. A hágón túl a 20. hon-
véd hadosztályt összpontosított felállításban találom. Elrendelem, 
hogy további parancsig, mint hadtesttartalék várjon ott. 

Ladom érvágásától eleinte erdős dombok között, majd a magas-
latok vonulatának erdős gerincén visz útunk a lapos hágóig, hol 
remek jegenyefenyő erdőben érjük el a magyar—gács határt, majd 
a vízválasztót. Tovább sietünk. Az út mentén temérdek lódög hever, 
melyeket nagy nehezen az útról lelöktek, de elföldelni még nem 
lehetett. — A csendes szép jegenyefenyő erdőn haladunk át 
a nagyszerű gyantaillatot élvezve. Békésen, csendesen, némán szem-
léli a felséges táj a háború borzalmait. — Te gyönyörű erdő, 
máskor lelkemnek öröme, mily hidegen hagysz ma engem! Meny-
nyire tudnám nagyszerű tájaidat élvezni és illatozó zöld, gyémánt-
poros bársonyodat bámulni! . . . Ma útban vagy nekem és szemem 
nyugtalanul kémleli a föléd emelkedő kopár ormokat s lelkem 
csak azt kérdi: „hogyan lehetne azt a hatalmas hátat, ott a kékes 
távolban, mely fölött apró felhőcskék hirtelen fakadva hamarost 
eltűnnek és helyettük újak mutatkoznak az égre sűrű szürke 
pettyeket festve, míg az ágyúk dübörgése halálos komorsággal 
morajlik és zuhog; hogyan lehetne ezt a legkönnyebben, lehetőleg 
kevés áldozattal elfoglalni?". . . Ez az egy gondolat kinoz engem. 
A jó Isten segítsen meg bennünket, hogy helyesen vezéreljem 
szeretett csapataimat. 

Ezrek torkából viharzik a kiáltás: „Éljen József főherceg 
vitéz vezérünk!" Sapkáikkal, kezeikkel lelkesen integetnek, Pilar 
ezredes vezetése alatt lévő horvát 96-osaim viharzó zsivióval 
köszöntenek. 

„Barwinek földig leégve, megsemmisülve, úgy mint Felső-
,, vízköztől idáig minden község, csak imitt-amott jelzi egy kémény, 
„meg a gyümölcsfák korommá égett törzsei, hogy itt falu volt. 
„Colerus parancsa jut eszembe: ,A falvakat felgyújtani, mert jó 
„gyülekező helyül szolgálnak az oroszoknak!' — Én ezt a leg-
szigorúbban megtiltottam! Nem akarunk gyújtogatok lenni és 
„a szegény lakosság szívébe örökre gyűlöletet oltani azzal, hogy 
„ mindenüket tönkretesszük. Nem ! . . . Ezt sohasem engedem m e g . . . 
„ Itt úgy nézem, hogy Colerus csoportja vonult vissza egy hónappal 
„ezelőtt; minden elpusztult és förtelmes kép tárul elénk." 

„Barwinek elmarad és Tylawan találom Le Beaut, délelőtt 
„10 órakor Mszana lerombolt hídjánál beszélek vele. Tylawan 



„szintén úgyszólván csak a kémények maradtak meg, szegény fa-
ház ikók elhamvadtak mind." 

„Le Beau azt jelenti, hogy az oroszok állását Barwinek és 
„Tylawa között könnyen foglalta el, ami minden esetre elsősorban 
„a kétoldali megkerülő oszlopoknak köszönhető." . 

„Jobb oszlopom azt jelenti, — magam is igen heves tüzelést 
„hallok Jasliska és Daliowa vidékéről — hogy nem bír a Bielcza 
„völgyéből kijönni, mert egy ellenséges ezred tartja megszállva 
„a kijáratot és Jasliskat; elég erős tüzérségével nagyon kellemet-
l e n ü l hat. (Jobb oszlopom Reviczky alezredes az 1. honvédgyalog-
„ezred két zászlóaljával és Jóny ezredes az 5. lovashado ztállyal.) 
„Erre elrendelem, hogy Perneczky tábornok egy egész ezreddel és 
„egy üteggel azonnal Tylawan, Daliowan át támadásra megy ezen 
„ellenség hátába." 

„Miután vitéz csapataim előttem elmeneteltek, Bátorffv őr-
n a g y o t 2 zászlóaljai Mszanan át Iwlara irányítom az ellenséges 
„ állások megkerülésére, főképen azért, mert báró Henneberg ezredes 
„oszlopáról (8 zászlóalj — 37., 101., 43., 29., 96., 46., 33., 39.) 
„mely Smereezne irányából ide volt rendelve, mindeddig nincs 
„hírem. Lehet, hogy tovább menetelt Iwla felé? Ezt alig hiszem; 
„vagy pedig Smerecznetől délre erős ellentállásra talált? Három 
„óra hosszat hiába várok ott hírekre. Ha Iwlára menetelt, úgy 
„nem árthat neki az utána küldött erősítés, ha pedig bennünket 
„itt megelőzve Dukla városa felé menetelt, akkor Bátorfiy-csoportja 
„nyugati szárnyam biztosítására nélkülözhetetlenül szükséges." 

„Miután Le Beau tábornokkal minden eshetőséget a leg-
alaposabban megbeszéltem és a végrehajtást megállapítottuk, 
„Barwinekre visszatértem, hol Thonettnek vadászlakában szálltunk 
„meg. Két szekrényen és egy asztalon kívül csak az üres falak 
„vannak. A kémények el vannak tömve és a jeges szobák sűrű 
„füsttel teltek. Az oroszok az összes bútorokat s még a fatáb-
„ lázatokat is elfütötték." 

„Alig hogy megjöttem, igen heves gépfegyvertüzet hallok 
„Dukla és Iwla irányából; Dukla és Iwla között nehéz lövegek 
„tüzét. Ugyanekkor veszem a 3. hadseregparancsnokság következő 
„értesítését: ,A 4. hadsereg súlyos küzdelemben nyomul elő. 
„A IX. hadtest az ellenséges trainek között van. III. és VH. had-
t e s t az ellenség hátában vannak . . . ' Határozott parancsot ád 



„nekem, hogy a VII. hadtesttel (rücksichtslos) kíméletet nem 
„ismerve Frysztakra és Strzyzówra nyomuljak. De ezenkívül kö-
telességemmé tétetik a hadseregnek jobbszárnyát védeni s a Dukla-
„ hágót biztosítani." 

„Súlyos aggályokat kelt bennem ez a parancs, mer t : " 
„1. Mi a visszavetett és sietve visszavonuló 8 orosz hadsereg 

„észak felé menő részét pihenés nélkül, a csapatok erejét vég-
k é p e n kimerítő sietséggel üldözzük és pedig egész erőnkkel. Meg-
győződésem az, hogy az orosz ezen hadseregének zömével i— 
„általunk észre nem véve — a legnagyobb sietséggel kelet és nem 
„észak félé vonult vissza. A logika úgy követeli, hogy gyorsan, 
„lökésünk elől kitérve, sok erőt vonjon kelet felé vissza, hogy az 
„ő ereje legyen kívül ,és a hátába kanyarodó két hadtestünket 
„ezzel oldalba támadhassa egyrészt, másrészt az én visszavonulási 
„és egyetlen élelmezési vonalamat a Duklahágón elvágással 
„fenyegethesse. Ezzel döntheti meg legbiztosabban minden további 
„tervünket. Igaz, hogy Krautwald, ha igen nagy szerencséje volna, 
„ezt az orosz manővert szintén oldalba fenyegetheti, sajnos azonban 
„— minden arra mutat, hogy vele szemben olyan orosz erők és 
„olyan előnyös állásokban vannak, hogy mire új erősbítésekkel 
„azokat talán vissza tudná annyira szorítani, hogy annak befolyását 
„mi is érezhessük; addig régen oldalbakapva összeroppanthatta 
„hadtestemet az orosz és elvághatta a Duklahágót élelmezési 
„vonalammal, és gyors üldözésünk már csak a csapatok teljes 
„kimerülése miatt is katasztrófává válhatik. Mellesleg megjegyzem, 
„hogy Varannóról — ez az utolsó vasúti állomás, hova vonat 
„jöhet — szekereken kell az élelmezésemet előre hozni és ez 
„több, mint 120 km. távolság. 

„Hogyha tehát a hadsereg szárnyát megbízhatóan kell oltal-
„máznom, akkor nem szabad zsákmány után kalandoznom messze 
„északra, hanem a ítélet félé elvonult ellenséget kéli gyorsan, meg-
-felelő távolságig követnem, azt a nagy előnyt kihasználva, hogy 
„az ő vonala tőlem északkeletre minden valószínűség szerint ez-
„által elszakadt. Az én erőimet Krautwald csoportjával — mely-
„nek iránya Sanok — összhangzásba kell hoznom és így a nri-
„ reánk nézve legveszélyesebb, keletre húzódott csoport támadását 
„feltartóztatni, vagy legalább is lekötni, hogy a mi 3. hadseregünk 
„tőlem nyugatra lévő része teljes biztonságban befejezhesse fel-



„adatát. Ha pedig azt a keleti csoportot sikerülne megvernem, 
„ úgy azt megfelelő erőkkel lekötve, nyugodtan mehetnék zsák-
m á n y t keresni Frysztakra." 

„Ha másképen cselekszem, úgy elmulasztom a végtelen 
„előnyös alkalmat jobbszárnyunk tehermentesítésére —• mely 
„alkalom néhány napon belül okvetlen az ellenség előnyére fog 
„megváltozni, ha mi messze északra kalandozunk. — Akkor a belyzet 
„az lesz, hogy az ellenség Krautwaldot a Kárpátokból ki nem en-
„gedve, újból ellenem támad s majd jobbszárnyamat megfogva 
„hátamba ütlegel." 

„2. Mert az ellenség minden bizonnyal — ostoba volna, ha 
„nem tenné — amennyivel csak tud, felém csoportosulva hatal-
„mas ütést fog rám mérni, rám, kinek tripla feladata van, t. i .: 

„a) A Dukla hágót, b) a hadsereg jobbszárnyát védeni és 
„c) Frysztakra rohanni." 

„Északról az ellenség nyomása még csak valahogy elviselhető 
„lenne, de keletről fölényes túlerővel fog az ellenség az én két 
„gyalog- és két lovashadosztályom roncsai ellen jönni. Ez nem 
„pesszimizmus, hanem józan számítás, mert hová lehetett különben 
„az egész 8. orosz hadsereg? Minden lépéssel, mellyel messzebb 
„megyek észak felé, nehezebb lesz helyzetem és az előnyös meg-
o l d á s lehetősége mindig kérdésesebbé válik. Nagyon naiv az, aki 
„azt meri állítani, hogy ezen veszélyes pontra nem hoz az ellenség 
„friss és elegendő erőket! Nézetem szerint legjobb volna Zmigród— 
„Dukla vonalától északra levő magaslati vonulatot elfoglalni, erősen 
„kiépíteni, megerődíteni, azután aránylag gyengén megszállani, mert 
„ott a történtek után nem egyhamar — 8—10 nap előtt aligha — 
„fog újból támadni az ellenség; és egy erős csoporttal — tán a 
„III., VII. hadtestekkel és Krautwalddal együtt, egyesült erővel 
„Brzozów—Sanok—Lisko teréből előtörve az ellenségnek keleti 
„csoportját — mielőtt még azt megerősíti — megverni." 

„A IX. hadtestnek feladata volna arról gondoskodni, hogy a 
„4. hadsereg és Zmigród közé ne ékelődhessék be az ellenség. 
„Mindenesetre' határozottan el vagyok tökélve arra, hogy ma, 
„de legkésőbb holnap reggel az Iwla—Dukla—Lubatowatól északra' 
„levő, minden uralkodó magaslati vonulatot elfoglaljam. Ennek ck-
„vetlen kezemben kell lennie, mert nélküle a Dukla-hágó csak a 
„tylawai állásban védhető, ez pedig sokkal nehezebb feladat volna." 



„Aggályaimat tüstént Schilhawsky ezredes révén közlöm a 
„hadseregparancsnoksággal. Ha azután — általam tán nem ismert 
„körülményeknél fogva — más parancsot kapok, vagv a régit nem 
„változtatják meg; úgy azt erélyesen végre fogom hajtani. Aggá-
lyaimat háttérbe kell szorítanom, hiszen lehetnek dolgok, melyek-
b ő l én nem tudok semmit és amelyek a képet teljesen meg-
változtatják." 

2 őra 30 perckor a hadosztályokhoz küldött intézkedésem: 
„A Wyslok-folyó (Besko—Haczów—Krosno—Frysztak) szaka-

szának fontosságát, a felderítést illetőleg különösen hangsúlyozom. 
A 17. hadosztálynak zöme ma Dukla környékén éj jelezzen, a ki-
küldött különítmények Iwla és Miejsce—Piastowen. Zömük va<;y 
részeik esetleg menetelő ellenséges oszlopokon való rajtaütés cél-
jából törjenek azonnal elő. 

A 20. honvédhadosztály pihenője után úgy menetel Zawadka — 
Rymanowska—Tylawa környékére, hogy még az estalkony előtt 
érjen oda." 

Iwlat és Duklat támadom estefelé s igen heves harc folyik. 
Jelentések szerint az ellenségnek duklai állása Glojsceig terjed és 
tüzérségét megerősítette. Erre Le Beau még két zászlóaljat irányí-
tott Henneberghez Iwlara. Később ezen jelentést még azzal egészí-
tették ki, hogy a -C- 494. Kokorzyska és 526. A Lysa Góra is erő-
sen meg van az oroszok által szállva. Popardytól északra ellen-
séges tüzérség. Ez arra késztette a hadosztályparancsnokságot, 
hogy átcsoportosítsa csapatait, súlypontját távolabb nyugatra tol-
ván el. Ezáltal a csapatok készenléte nagyon megkésett és tekin-
tettel arra, hogy nagyon fáradtak, a támadást reggelre halasz-
tottam el. 

Az ellenséges tüzérség késő estig igen hevesen tüzelt. Este 
Iwla és Dukla csapataim nagy lelkesedése közepette elfoglaltatott. 
A roham a magaslatok ellen csak reggel haj tátik végre. Bátorffy 
és Henneberg Iwlara, Pilar Duklara vonultak be. 

Le Beau tábornok még ma este értesít, hogy éjjel mindent 
elkészít a magaslatok rohammal történendő elfoglalására és mert 
ő nappal bevehetetlennek tartja az oroszok állását, szürkületkor 
fogja a rohamot végrehajtani 

Intézkedése tökéletes, mindent a legpontosabban, teljesen 
meggyőződésem szerint készített elő, miért is a legmelegebb el-
ismerésemet fejezem ki. 

Egyedül elballagok a Barwinek feletti szép csendes ősfeny-
vesben az ezüstös kérgü vastag jegenyefenyők alatt haladva, hogy 
egy kicsit magamra lehessek és lelkem nyugalmat lelhessen. I t t is 
elhagyott lövészárkok szomorúan — mondhatnám sóvárogva — 
néznek észak felé. Kis földhányások fakeresztecskékkel kimond-



hatatlanul szomorú, szívetfacsaró emlékek! . . . Komor a gyászoló 
fenyves a sok elnémult alvóval, a sok apró maradékkal, melyek az 
itt nyugvó, örökre elcsendesült hősök sanyarú, szenvedésteli létére 
vallanak. Üres konzervdobozok, fekhelynek összerakott fenyőgalyak 
vagy a fagyos lábak köré gyűjtött néhány szalmaszál, kis papiros-
rongyok, egy elszakadt bakkancs, egy összetépett véres és sáros 
ing, egy hátbőrönd, egy fél kar, a rókák által lerágott kézzel, 
véres vatta és megint a csendes, dermesztően hideg sírok. Fölöttük 
halkan suttog az óriás fenyők sötét ágazata. Es én lassan tovább-
megyek sírtól sírhoz és szívemben mély megindultsággal gondolok 
az itt nyugvó hősökre, kiknek neve máris el van felejtve. Pedig 
müvelhet-e nagyobbat, tehet-e többet valaki, mint azt, hogy hűsé-
ges kötelességteljesítésben életét adja oda, ifjúsága virágában, négy-
hónapi leírhatatlan kínok betetőzéséül ? . . . És most itt a csendes 
őserdő feledő rengetegében a jeges föld fagyos hantjai zárják le 
örökre az elfakult ajkak elhalt rózsáit. Szegény öreg anyóka ott 
a házikóban ne sírjál, mert nemes fiad szent mártír dicsfényével 
mosolyogva vár reád odatúl s föl fog vezetni oda, hol a fájdalom 
örökre megszűnik. Öreg anyóka veled érez, veled sír és veled hisz 
dicső fiadnak szerető vezére. Hiszen van Isten, ki még igazságot 
teend . . . Továbbmegyek a csendes rengetegben és érzem, hogy 
a jó Isten, a magyarok Istene csendesen őrködik fölöttünk mind-
örökre . . . Holnap vitézeim között leszek, ott a helyem kimerült 
csapataim között e döntő pillanatban és látni akarom rohamukat. 

Hadtestemtől nyugatra, az ellenséges erőknek visszaveretése 
után a III. hadtest Zmigródot, a IX. hadtest Gorlice—Grybów 
terét birtokba vette. 

A 4. hadsereg szélső keleti szárnyán Arz altábornagya a 
39. honvédhadosztály részeivel Golcow magaslatot délről meg-
kerülte és a magaslatról az oroszokat letaszította. 

Szurmay altábornagy csoportja (Nagy tábornok, Kornhaber 
altábornagy, 6. hadosztály és a 4. lovashadosztály) Alt-Sandecet és 
Neu-Sandecet elfoglalta, a visszavetett ellenség Dunajec mentén 
északi irányban visszavonult. 

Délután 2 óra 30 perckor Arz hadseregcsoport előtt az 
oroszok megkezdették visszavonulásukat. Tőlem jobbra Krautwald 
hadseregcsoportja a Kárpátok határgerincét átlépte. Az 1. lovas-
hadosztály a Sanokra vezető műúton Kulasznet érte el, melyet a 
34. hadosztály a Beskid-hágón át Radoszycere követett. Az 5. lovas-
hadosztály Laborczfőn át Czeremcha magaslatra ért. 

Az 56. hadosztály a baligródi úton Wola Michowa—Balnica 
terét, a 8. lovashadosztály a zemplénoroszi hágón át Rostoki Grnt elérte. 
Az uzsoki hágóval szemben álló csoportot (Csermák ezredes a 
fél 38. hadosztály) mai napon a hadseregfőparancsnokság báró 
Pflanzer Baltin lovassági tábornok hadseregéhez csatolta. 



Boroevic délután 6 órakor kiadta intézkedését az ellenség 
üldözésére. 

Szurmay altábornagy csoportja Zakliczynre, a IX. hadtest 
Gromnikre, a III. hadtest Jaslon át Tarnówra, hadtestem 
Frysztak—Strzyzów terébe, Krautwald altábornagy csoportja 
Sanok—Liskora erélyesen folytatja előnyomulását azon feladattal, 
hogy a hadsereg megakadályozza az oroszoknak keleti irányban 
való visszavonulását. 

December 13. 

A hadseregparancsnokság aggályaimat nem osztja és elren-
delte, hogy a legkíméletlenebbül folytassam az üldözést Frysztak 
felé. Ennélfogva éjfélkor következő parancsot adtam ki : 

1. A kíméletnélküli üldözés folytattatik; és pedig a III. 
hadtest Zmigródtól Jaslon át Pilznora. Krautwald-csoport Lisko— 
Sanok felé (ez nagyon elmaradt). 

2. József főherceg csoportja, mely északkelet és kelet felé 
kiadós felderítést vezetett be, Krautwalddal összeköttetést keresve, 
parancs szerint Frysztak és Strzyzówra fog előnyomulni. 

3. Elsősorban a Duklanál állást foglalt orosz 19. hadosztályt 
vissza kell vetni, illetőleg az 5. lovashadosztály elől Rymanów felé 
visszavonult ellenséget tovább kell üldözni. 

4. Ezen célból a 17. hadosztály a bevezetett támadást végre-
hajtja. Két ágyúsüteg (20-as) délelőtt 8 órakor a Hyrowa A 694-en 
legyen és támogassa a támadást. 

A 20. honvédhadosztály az 1., 3., 4. ezreddel és egy üteggel 
délelőtt 5 órakor Zawadka Rymanowskaról indulva a -Q- 508-on vélt 
ellenség keleti szárnyát Lubatowa irányából átkarolva megtámadja. 

A 17. honvédgyalogezred és a tüzérségnek fennmaradó része 
hadtesttartalék Trzciananál. A Perneczky-különítmény 5 órakor 
délelőtt indul Daliowaról, visszaveti az ellenséget, mely esetleg 
Rymanów előtt ellentállani találna, megnyitja ezáltal az 5. honvéd-
lovas-hadosztálynak útját oda ós azután Iwoniczon át Iskrzyniára 
nyomul elő. 

Az 5. honvédlovas-hadosztály Rymanówon át Brzozównak 
Domaradzra. A nehéz tarackosztály Le Beau tábornoknak rendel-
tetik alá. 

5. A további előnyomulás Duklan át rendeltetik el. Szándék 
a 20. honvédhadosztályt Krosnon át, a 17-et Zrecinen át küldeni. 
Egy összekötőcsoport a III. hadtest felé küldetik." 

„A támadás kezdete 5 órára lett kitűzve. 6 órától kezdve 
„hallom az igen heves tűzharcot. Géppuska- és össztüzek minden 
„oldalon. K i s i e t e k ! . . . Most értek a part alá, mely Duklától és 
„Iwlától enyhén emelkedik a hatalmas bástyaszerű állásokig. 



„Most kezdődik a támadás. Hamar még egy kiegészítőparancsot 
„küldök az átkarolás végett Nikiének, azután automobilon Schil-
.. hawsky val és két más tisztemmel, miután az orosz foglyok a sárban 
„elakadt automobilomat kiszabadították, Dukla" felé indulunk. 
„A könnyű tarackokat elhagyjuk, odébb a nehezeket, mind a leg-
hevesebben tüzelnek és ellenséges tűzben állanak. Csak úgy 
„zengenek a völgyek, sivít, üvölt és csattog körülöttünk s fölöt-
„tünk. Knapp százados könnyű tarack ütegét, mely épen felmoz-
„donyozva előre vált állást, látom az útra kijönni és vágtában 
„előrehajtani. Nagy örömmel üdvözlöm vitéz tüzéreimet, amint az 
„úton elhagyom őket, hisz mozdulatuk jót mond nekem jelentés 
„nélkül is. A Hyrowa Gora és a Cergowa Gora között áll egész 
„ágyústüzérségem és óriási tűzzel árasztja el úgy az ellenséges 
„gyalogsági állásokat, (Lysa Góra A 526., Frankow 534.) a 
„Duklától északra fekvő magaslati vonulatot, (Paclianowa A 512.) 
„melyeket a 17. hadosztály támad meg, mint a Zboiskatól észak-
keletre és keletre levő magaslatokat, melyeket a 20. honvéd-
hadosztály fog elfoglalni. Hatalmas az én előkészítő tüzem és 
„érzem, hogy a roham is sikerülni fog. Egy pillanatra megállok 
„és Le Beau holléte után kérdezősködöm. Senki sem látta itt. 
„Vagy a Hyrowa Goran, vagy még előbbre lesz. Jól látni innét a 
„bevehetetlennek látszó orosz állásokat, még sapkáikat is látom 
„távcsövemmel és puskáik villanását s tüzét. Látom a kitűnően 
„haladó előnyomulást, különösen Pilár ezredes csoportjának táma-
dását . Négy 39-es, egy fél 46-os század irány O 398-on át 
„Zboiska, két század 39-es meg egy 46-os irány Ó 402. felé 
„haladnak, kemény tűzharcot harcolva. Henneberg báró csoportját 
„is elég jól ki tudom venni. Lélekemelő a nyugalom és halál-
„megvetés, mellyel vitéz csapataim a borzasztó ellenséges tűzben 
„előremennek. Nem bírom ki itt! Semmi sem tarthat vissza attól, 
„hogy hozzájuk, legalább közelükbe ne siessek. A soífőrnek szólok: 
„,Tovább hajtani!' Durrog, ropog, zeng és reng minden, leírhatat-
..lan pokoli lárma van körülöttünk. Fölöttünk pedig süvít és üvölt 
„az oroszok ágyúmagzata. Gépészünk ülésén mindig kisebb lesz, 
..míg végre csak sapkája látszik ki az ülés fölött, úgy látszik így 
„nagyobb biztonságban érzi magát a szegény struccmadár. A ma-
gaslatról ellenséges lövegtüzben hajtunk le Dukla teljesen kihalt 
„városkájába. A főtéren egy ház mögé állítom automobilomat, ki-



„szállunk s azt egy kissé védettebb Helyre küldjük, egy mellék-
u t c á b a s gyalog folytatom útamat a vezérkari főnökömmel, Sti-
„ petic századossal és Scheuer hadnaggyal. . . Két nagyszakállú, 
„hosszú kaftános zsidó jön elibém futva és integetnek, kiabálnak: 
„ ,Herr Graf, Herr Excellenz! Hier eine schäne Wohnung in 
„diesem Hause für Sie!' Ekkor sustorogva jön egy gránát, akár 
„csak épen ránk akarna esni, a két zsidó a fal mellett lehúzódik, 
„mintha ezt a sivítva repülő halált már jól ismernék! — ,Herr 
„Grat kommen Sie doch auf einen Blick herein!' — és mindent 
„megrázó reccsenéssel robban a gránát és nyávogva küldi széjjel 
„repeszeit, melyek a téglatetőket csörömpölve beverik, a szellő 
„pedig az ekrazit mérges bűzét hozza hozzánk. — ,Köszönöm, most 
„az ütközetbe megyek, onnét a kastélyba.' — ,Herr Graf, Schjloss 
„schljecht, schmutzig, kalt. Herr Excellenz bei mir gut warm!" 

„ Nemsokára a kastélyhoz érünk, melynek igen kiterjedt szép öreg 
„parkja van. A fal mellett fekszik egy század tartalék. Itt csiripelnek 
„az orosz golyók és az ágyúlövedékek süvöltve vonulnak el fölöttünk. 
„ Még két honvédszázad jön, ezeknek megparancsolom, hogy húzód-
j a n a k a falhoz, különben egy-kettőre egy rakás halottunk és 
„sebesültünk lesz. A park fala mentén a temető felé megyek, az 
„azonban meg két oldalról gépfegyvertüz alatt áll. Előttem 300 
„lépésre levő -Q- 398-as magaslat ellen készül szuronyrohamunk. 
„Tüzérségem gránátokkal elárasztja a hatalmas orosz állást. Tör-
zsemnek meghagyom, hogy a fal mellett egy parancsot készítse-
l e k elő, hogy az üldözés a megfelelő pihenő után folytatandó és 
„a hadtesttartalék meneteljen Duklára elő. Üvöltve jönnek tarack-
j a i m lövedékei és majdnem kivétel nélkül mind bevágódnak az 
„orosz állásokba, magas ívben sok földet, testrészeket és holtakat 
„vetnek fel a levegőbe. Csak elvétve esnek egyes orosz puska-
lövések s a géppuskák teljesen elnémultak. A szuronyroham meg-
i n d u l és zúgó örömriadal támad. A legnagyobb lelkesedéssel ira-
„modnak neki hős csapataim az ellenség állásainak, az akadályok 
„át vannak törve, az oroszok a mellvédre állanak, vagy 300-an, 
„puskáikat elrejtve, felemelik két kezüket. Vitézeim riadó éljen-
„zéssel nyomulnak az ellenséges állásba. Soha nem éreztem még 
„lelkemben ilyen örömteli felindulást és lelkesedést." 

„Az oroszokat gyülekeztetik és elvezetik — nagyon sokan 
„vannak." 



„A duklai temetőtől, mely a park mellett van, az orosz 
„állásig egy fedezéknélktili enyhe part emelkedik glacis-szerűleg. 
„Itt lépten-nyomon halottak hevernek és nyögve vergődő sebesül-
t e k . Ha ezek nem volnának, úgy boldognak is nevezhetném e 
„dicső órát. Az elkészült parancsot aláírom s azután automobilom-
h o z sietünk és visszamegyünk, mert Le Beau-tói lovaskiildönc-
„tiszt jön Duklára és jelenti, hogy olyan helyen áll a hadosztálv-
„parancsnokság, honnét a Henneberg-csoport támadását igen jól 
„lehet látni és a hely nincsen túlságos tűznek kitéve. A ravasz 
„ Le Beau! Azzal akar rávenni, hogy az itteni veszélyes helyről 
„távozzak, hogy ott az egósz csatateret át lehet tekinteni!. . . 
„Odamegyek, mialatt még néhány lovas jön elibém, hogy kérje 
„jövetelemet. Elsőnek Major István aszódi legény, 7-es huszár-
káplár, ki midőn mosolyogva kérdem, hogy sürgős-e menetelem ? 
„azt feleli: ,Igenis Fenséges Uram, nagyon sürgős' és még utána 
„hozzáteszi: ,Igaza is van a tábornok ú r n a k . . . ' a mondatot itt 
„felében elharapta. Nem kérdem! Minek? Hiszen egy kis fény-
Sugár őszinte tekintetében mindent megmondott nekem.' ,Köszönöm 
„vitéz fiam, de te sem kerülöd a golyót!'" 

„Le Beau helyéről tényleg látom az egész hadosztály hely-
Setét! Henneberg ezredes rendkívüli nehéz és sajnos, igen veszte-
séges támadása 300 lépésig közeledett az ellenségnek bástya-
„szerű állásához és annak rettenetesen heves tüze alábbhagy, 
„mert az én tüzérségem azt a lövedékekkel a szó szoros érteimé-
h e n elárasztja." 

„Most, midőn az enyéim felugranak, tüzérségem elnémul, 
„vitézeim nekiiramodnak s egyszerre az egész hosszú vonalon fel-
„ állanak az oroszok, jobbraátot csinálnak és felemelt kezekkel 
„kimenetelnek állásaikból." 

„Az izgalomtól kissé reszketve Le Beau-hoz fordulok és 
„gratulálok neki. 0 rám akarja hárítani a fényes győzelmet azzal, 
„hogy én személyesen legelői voltam! . . . Nem! . . . Ez a nagy 
„siker majdnem kizárólag az ő és derék csapatainak érdeme és 
„müve . . . Most szélső balról Diendorfer százados csoportja, a szegedi 
„vitéz 46-osok zöme, rohamozza a A 534-es magaslatot, miután csak 
„igen nehezen és lassan bírt a rohamtávolságig eljutni. Keserves 
„és szívós kézitusa után az oroszok megadták magukat. Ott az 
„enyhe parton 46-osaimnak egész rajvonala — 40—50 ember fek-



„szik egymás mellett — nem kelnek fel, nem is lőnek, csak csen-
desen fekszenek, a legtöbb csendesen alszik. Néhány megmozdul, 
„hörög s nyöszörög, hiszen golyó járta át testüket. Szivetfacsaróan 
„fájdalmas egy látvány e csendes rajvonal . . . A hazaszeretet an-
„gyala a martírok dicső koszorúját teszi elcsendesült véres fejükre . . . 
„Es egyenként elviszik elhunyt hőseim sorait s a hideg sírba fek-
t e t i k . A dombtetőn pedig az oroszokat ezrivel lefegyvérzik. Ez a 
„véres győzelem! . . . " 

„Vágtában prüszkölő, ziháló lovaktól vontatva robog a gya-
logsági vonalak elé egy könnyű tarackütegem Knapp századossal 
„élén és a Zboiska meg Wietrzno között visszamenő hosszú orosz 
„gyalogsági oszlopot veszi tűz alá. Az első össztűz már belevág 
„az ellenséges oszlopba és azután mint a jégeső hullanak gránát-
j a i n k a nagy zűrzavarban széjjelszaladó oroszok közé. A meg-
v a d u l t lovak a kocsikat felborítják, az ágyúk az útszél árkába 
„fordulnak, rakásra hullanak az emberek és lovak." 

„Kora délután Barwinekre érkezve, a parancsnokságnak 
„Duklára való költözését rendelem el. Ekkor vettem Le Beau-nak 
„két jelentését. Az első azt jelzi, hogy az ellenség a -Ó- 508-as 
„magaslaton Jasionkától északkeletre erősebb csoporttal Dukla 
„felé nyomul elő." 

„Ez nagyon is komoly veszély, mert további előnyomulása 
„esetén a 17. hadosztályt oldalba és hátba fenyegeti. Le Beau 
„egy fáradt tartalékát küldi ki ezen irányban, mely a jasionkai 
„útat és a Ó 402-es magaslatot megszállja és később erősbítése-
„ket nyervén, támadásba fog átmenni." 

„A második jelentésében értesít, hogy amint elegendő erőt 
„gyűjtött Duklán, a 20. honvédhadosztály segítségére fog sietni. 
„Úgy látszik, hogy az igen súlyos harcot vív a -Q- 508-as magas-
t a t é r t . " 

„Egy órával később Esterházy gróf főhadnagy jelenti, — őt 
„összeköttetésnek küldtem ki — hogy a honvédek a -Q- 508-at 
„elkeseredett tusában elfoglalták." 

1 óra után veszem Le Beau-nak újabb jelentését: „17. had-
osztály Duklánál gyülekezőben van. A magaslatokon Duklától 
északra, visszahagyott csapatok biztosítják, szintúgy a Ó 534-en 
hagyott főörs." 

Miután a 20. honvédhadosztály a -Q- 510 és -C- 508-as 
magaslatok körüli küzdelemben lemaradt, a 17. hadosztály csapa-



tainak egy részét a keleti szárnynak biztosítására kellett fel-
használnia (Jasionka körül). Ezáltal a hadosztály gyülekezése és 
további előnyomulása is késedelmet szenvedett. Csak most gyü-
lekezik ezen oldalvéd, azután étkezni fog és csak azután kezdheti 
meg a hadosztály további előnyomulását. . . 

A III. hadtest előtt — jelentés szerint — már délelőtt 
9 óra 40 perckor kiürítette az ellenség a Lysa Górat. (596.) 
Összeköttetés a III. hadtesttel Zmigródnál felvétetett. 

A 20. honvédhadosztály délután 12 óra 20 perckor elfog-
lalta az ellenséges állásokat Lubatówkatól kétoldalt, -O 508-at, 
Zabiagorat és 2 órakor folytatni akarja előnyomulását egész 
Rogi—Iwonicz vonaláig. 

Le Beau-nak benyomása az, hogy az ellenség Równe— 
Wietrzno-Leki vonalát fogja tartani és ennek megtámadására 
a csapatok állapota miatt ő ma már nem vállalkozik. — Teljesen 
igaza van! Továbbá jelenti, hogy a Zboiskatól északra levő erdész-
lakban az erdész közlése szerint mult éjjel egy ellenséges törzs 
volt elszállásolva s ő maga hallotta, amint egy telefonértesítést 
vettek fel, melyben a megvert orosz erők fel lettek szólítva 
a legszívósabb ellentállásra, minthogy holnap két hadosztály ér-
kezik erősbítésül ide. 

Délig több mint ezer foglyot küldött hátra a 17. hadosztály 
és még folyton újabb csoportok érkeznek. 

Duklán délután 5 órakor az alábbi parancsot adom ki: 
„A 17. hadosztály még ma Draganowa—Polacówka—Lazy 

és Równetől délre levő magaslat vonalába nyomul elő. Jobb 
szárnya közvetlen pachanowai A 512-es magaslattól északra. 
Ennélfogva ne támadjon a 17. hadosztály most elszigetelten és 
ne menjen ma Lubatówka oldalán levő magaslatok és Heszpak 
-O- 438. magaslat vonalán tul. Perneczky tábornokot és az 5. hon-
védlovas-hadosztályt saját helyzetéről tájékoztatni." 

Azon lesújtó jelentést veszem, hogy a 101-eseknek 75*/o, 
a 46-osoknak és 39-eseknek 69% és a 96-osoknak közel 50% 
vesztesége van halottakban és sebesültekben. A honvédekről még 
nincsen hirem, pedig ott tán még keményebb harc volt. Ezekről 
késő délután sem kapok jelentést. Minden összeköttetésem velük 
megszakadt, pedjg nem vagyok tőlük 2 — 3 km.-re 

„A ma elért vonalat meggyőződésem szerint ki kellene 
„építeni és e mögött kellene erőinket kelet felé átcsoportosítani. 
„E mögül kellene azután északkelet és kelet felé nagy erőkkel 
„erélyesen támadni, nem pedig zsákmány után rohanva, gyenge 
„hadtestemet szétforgácsolni, egyrészét Frysztakra irányítva, a többit 
„pedig legyező szerűen széjjelszórva. így erőnk végkép fel fog 
„morzsolódni, úgy, hogy majd nagy vereséggel Nagydobrára vissza-
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„futhatunk. De hiába, parancs, parancs! Bennünket csak nem 
„hallgatnak meg." 

A 4. hadsereg Kritek és Roth hadseregcsoportja (XVII., 
XI., XIV. hadtest, 47. német tartalékhadosztály) még mindig 
szívósan védekezett a fölényes erejű oroszok támadásával (XI., 
IX., XXI. és VIII. hadtest részei) szemben. A szélső keleti szár-
nyon azonban Arz és Szurmay csoportjánál Limanowa—Neu Sandec 
terében a döntés már megtörtént. Az orosz VIII. hadtest a Duna-
jec mentén Tarnówra megkezdette visszavonulását. 

A 3. hadsereg szélső nyugati szárnyán Szurmay altábornagy 
csoportja a visszavetett ellenséget a Dunajec és Biata-folyó 
között üldözve, Zakliczynt 10 km.-re megközelítette. 

Szurmay altábornagy csoportja és a III. hadtest között a IX. 
hadtest a visszavonuld ellenséggel harcolva Luzna—Biecznál 
a vasútvonalat elérte, a III. hadtest azonban Jastóra nem jut-
hatott, mert az ellenség (4. lövészdandár) Jaslótól délre a Wis-
loka szorosát, Ostra Gora—Dembowiec—Zarzecze magaslatait 
szívósan védelmezte. 

Tőlem jobbra Krautwald altábornagy csoportjából az 1. lovas-
hadosztály a San völgyében Lisko előtt Dl. Tarnawaig jutott előre, 
a 34. hadosztály ezt Kulaszneig követte. 

Este 7 órakor Boroevié Op. 2353. sz. intézkedésében el-
rendelte, hogy a visszavonuló ellenséget a kiadott általános út-
mutatás szellemében kíméletet nem ismerve, üldözni kell. A 6. had-
osztály Grybów-Stróze terében, mint hadseregtartalék gyüle-
kezzék.. 

December 14. 
Krautwald erősen elmaradt, a legjobb esetben ma érheti el 

Liskot. A hadseregparancsnokság szerint aggodalmam jobbszár-
nyunk miatt alaptalan, vagy legalább is nagyon túlzott. 

Reviczky László alezredes az 1. honvédezreddel Miejsne-
Piastowera menetelt, ez kiváló teljesítmény. Éjjel nála jelenték-
telen csatározások vannak csak. 

Parancs: „Az üldözésnek legerélyesebb kíméletlen folytatása." 
Ezen parancsot megfelelő intézkedés formájában hajnalban 

magammal viszem, midőn Wietrznora megyek automobilon vitéz 
csapataimhoz. 

Kiérve, már az ellenségnek — nagy gonddal, a mai véde-
lemre előkészített — állásaiban találom őket. Miután Le Beau 
tábornokot hiába keresem, visszamegyek Zboiskara, ahol délelőtt 
11 óra 30 perckor ér el a jelentés, hogy ő már Chorkówkaban 
van törzsével, csapatai szintén e vidéket érték el. Eire kiadom 
a parancsot. 

József főherceg: A világháború. I. 19 



290 

„17. hadosztály Zrecin—Chorkówka, 20. honvédhadosztály 
Miejsce—Piastowe környékén éjjelezik, két csoportot előretol 
a krosnoi magaslatokra és a rymanówi vasúti állomásra ; az 
5. honvédlovas-hadosztály Brzozdw vidékére előnyomulva jobb-
oldalamat és hátamat biztosítja." 

Ez már magában véve óriási teljesítmény, és ma saját 
felelősségemre semmi esetre sem megyek tovább. Úgyis elértük 
már a lehetőség határait. Csapataim nagyon ki vannak merülve. 

Alig hogy a hadosztályok ezen parancsom vételét jelentik, 
jön a hadseregparancsnokságtól egy sürgős parancs, mely az elő-
nyomulást ezen vonalon túl is a leghatározottabban elrendeli. 

Aggodalmamat telefonon a leghatározottabb hangon és 
módon újból kifejtem : „Ha kiadjak végső erőnket, akkor a közelgő 
döntésnél, kimerült csapatainkra — legjobb akaratunk mellett 
sem számithatunk teljes mértékben." A válasz: „A hadsereg nem 
lát okot arra, hogy parancsát megváltoztassa." 

Erre előbbi parancsomat vissza kell vótmom és újat adok ki: 
„17. hadosztály Jedliczere, 20. honvédhadosztály Krosnora 

nyomul, utóbbi egy különítménnyel Iskrzyniara, egy másikkal 
Rymanówra, hol az állomást szállja meg. 5. lovashadosztály 
Rymanówon marad!" 

Ezen utóbbi, az 5. honvédlovas-hadosztályra vonatkozó el-
határozásra azért jutottam, inert az ellenség Rymanówtól egy-két 
kilométerre keletre eső állásban áll és biztos jelentésem van arról, 
hogy Sanokon két ellenséges gyaloghadosztály gyülekezik ; tehát 
az 5. honvédhadosztályt felelősségemre megállítom azon paranccsal, 
hogy a legintenzívebben derítsen fel északkelet és délkelet felé — 
jobbszárnyamban és hátamban, mely minden további észak felé 
tett lépésemmel nagyobb veszélynek van kitéve ; főképen azért, 
mert jobb szomszédom Krautwald, alig és csak igen nagy veszte-
ségek árán bír haladni és így napról napra jobban elmarad. 

„Nagyon is ügyetlen volna a szembén levő orosz hadsereg, 
„hogyha nem hozná össze a legnagyobb gyorsasággal minden má-
„sutt nélkülözhető erejét, az ón — teljesen a levegőben lógó — 
„jobbszátnyam ellen; annál is inkább, mert minden bizonnyal 
„jelentős erőkkel vonult kelet felé vissza, míg én észak felé kalan-
dozok és parancshoz híven zsákmányra vadászok. A fenyegető és 
„gyorsan növekvő veszély tán még ma el volna hárítható, hogyha 
„minden összeszedhető erőnkkel nagyjában kelet felé támadva le-
begőhöz juthatunk s azután Odrzechowa—Besko—Brzozów—Do-
„maradz vonalában megállanék és magamnak egy erős mozgótar-
„talékot — 17. hadosztályt — Iskrzynianál ellentámadásra készen 



„tartanék. (Magától értetendő, hogy nem a községek, hanem a 
..magaslatok vonalát gondolom.)" 

„Feladatomat, a hadsereg jobbszárnyát és a Dukla-hágót 
„(hol van az már?) biztosítani, ha parancs szerint Frysztak és 
„Strzyzówra nyomulok, teljes lehetetlenség megoldani. . . Örömest 
„nyomulnék elő, de így nem lehet borzasztóan nehéz feladatomat 
„előnyösen megoldani. És ha a sejtett orosz támadás — mely ha 
„az ellenségnek csak egy kis taktikai és hadászati érzéke van, 
„feltétlenül Rymanów és Domaradz között fog főlökésével jönni — 
„bekövetkezik, akkor majd azt mondják, hogy a VII. hadtestet 
„rosszul vezettem és majd én ihatom meg a levét." 

„Ez az előnyomulási parancs — igen enyhén mondva — 
..legalább is egy semmivel sem menthető könnyelműség . . . Ennél-
.. fogva újra kérem a hadseregparancsnokságot, hogy gondolják 
„meg a helyzet súlyos voltát és legalább is vagy két gyalog-
,. hadosztályt adjanak nekem a jobbszárnyam mögött elszakadó vo-
„ual egyensúlyozására, mint tartalékot, vagy azt rendeljék el, hogy 
„ Krautwalddal összhangban nyomuljak elő és ő oldalamat és há-
..tamat födje, ami az ő nagy elmaradottsága miatt ezidőszerint 
„lehetetlen. Helyzetem a legabszurdabb lehetetlenség, hiszen jobb-
„szárnyam (Rymanów) és Krautwald (Kulaszne) között legalább 
„egy 30 km.-es lyuk van már ma, melyet az 5. honvédhadosztály 
„7—800 emberével képtelen elzárni." 

„Midőn ezen töprengve töröm fejemet, hogy hogyan zárhatnám 
„el e mind nagyobbodó lyukat, melybe máris orosz erők ékelődnek be, 
„hátamat a legnagyobb veszélybe hozva, az alábbi táviratot veszem: 

„József főherceg lovassági tábornok Dukla. 3. hadsereg-
parancsnokság 2365. hadműveleti szám: Császári Fenségednek a 
VII. hadtestnek merész és kezdeményes vezetéséért legkiválóbb 
köszönetemet mondva és a VII. hadtestnek teljesítményeit külö-
nösen elismerve, hozzáteszem, hogy az offenzívának gyors folyta-
tásától — észak felé — és a lovasságnak kíméletlen latbavetésé-
től az ellenséges trénnek déli szárnya ellen, kiváló eredményeket 
lehet várni. Boroevié gyalogsági tábornok s. k." 

Felkelek a munkától, mert amennyire jól esik az elismerés 
és amennyire örülök neki, annyira a fejembe hajtotta a vért a 
sürgöny „hozzátétele" . . . Kimegyek a tegnap elesettek sírjait 
meglátogatni és nyugodtan magambaszállva gondolkozni . . . 

Egy kis fenyőgalyat tettem virágkoszorú helyett a nagy tö-
megsírra, az utolsó zöld e szomorú évben. Sivított a szél és jeges 



esőt kergetett szeretett magyar hazám felé. Néhány sírt találtam, 
melyen még kereszt sincs. A temető szélén pár galyat vágok és 
kis kereszteket csinálok belőlük és a sírokra tűzöm. Oly nagyon 
szomorúan lehangol, tegnap lángoló lelkesedéstől vitt hőseim sírja. 

Kissé megnyugodva térek vissza pici szobámba s azután tör-
zsem vezérkari tisztjeit az utasítások kiadására összehívom. Teg-
napi rohamom a 17. hadosztálynál 241 halottunkba került és hány 
ezer sebesültbe ? 

A hadsereg nyugati szárnyán előnyomuló IX. hadtest tuzna-
nál, Biecznél az ellenséges utó védek visszavetése után Gromnikre 
nyomult előre és Ciezkowice—Rzepienik-suchy vonalát érte el. 

Tőlem balra a III. hadtest az ellenség által Zarzeczenél 
makacsul védelmezett jasloi Wisloka-szorost támadta. Hadtestem-
től jobbra Krautwald altábornagy csoportjából az 1. lovashadosz-
tály Tarnawát, a 8. lovashadosztály Cisnát, az 56. hadosztály 
Wola-Michowat elérte. 

Az oroszoknak visszavonulása következőképen történik: 
A VIH. hadtest Tarnówra, a Dunajec- és Biata-folyók között a 
13. hadosztály és a 3. lövészdandár, Biala- és Wistoka-folyó kö-
zött a XXIV. hadtest, a Wisloka-folyó völgyében a 4. lövész-
dandár. A 19. hadósztály Krosnonál, a 12. hadosztály Rymanów-
nál, a 12. szibériai lövészhadosztály Sanok—Lisko terében gyüle-
kezik. (XII. hadtest.) 

A hadseregfőparancsnokság most egy csapásra végleg el akarta 
intézni az orosz 3. ós 8. hadsereg sorsát, annak dacára, hogy 
József Ferdinánd főherceg, erejének megszakadással határos meg-
feszítésével tudta csak Ratko Dimitrijew támadását felfogni és 
hogy Boroevié hadserege, mellyel az oroszokat, hogy úgy mondjam, 
agyon akarta csapni, emberietlen és erőszakos, kíméletlen követel-
mények, a hiányos felszerelés és ruházat, a zord időjárás, a rossz, 
feneketlen útak, az utánpótlásnak nehézsége, a visszavonuló oro-
szokkal folytatott szakadatlan nehéz harcok következtében, a hó 
és fagy által megdermedve, puskalétszámának alig negyedével, 
teljesítőképességének határán állva érte el Grybów—Biecz— 
Jaslo—Krosno vonalát. 

Ismét idéznem kell itt Cramon német tábornok ítéletet: 
„Conrad neigte dazu, seine Operationen losgelöst von der 

Truppe zu durchdenken, er befahl gewissermaßen über diese hin-
weg und übersah, daß jeder Entschluß erst durch die lebendige 
Kraft der Masse zur Tat wird." 

A hadseregfőparancsnokság Op. Nr. 5300. intézkedésében 
elrendelte, hogy a további előnyomulást a legkíméletlenebb módon 
folytatni kell; a IX. hadtest Tarnówot, a III. hadtest Debicat, a 
VII. hadtest Ropczycet ós Sedziszówot érje e l ; Krautwald al-
tábornagy csoportjának a körülzárt Przemyslre kell előtörni. 
(Krosno—Ropczyce 50, Jasto—Debica 42, Biecz—Tarnów 40 km.) 



December 15. 

Szándékom ma a hadtesttel Frysztak—Strzyzów-vonalat el-
érni, ezért akként intézkedtem, hogy a 20. honvédhadosztály 
mindenekelőtt Krosnot foglalja el, jobboldalamnak biztosítására 
egy csoportot Iskrzyniara a műúton Domaradz felé különítsen ki. 
A jobbszárny fedezésére az 5. honvédlovas-hadosztály Rymanówról 
Brzozówra elöayomul. A 17. hadosztály Ustrobnatól délre fekvő 
magaslatot ( A 326.) vegye birtokába. 

Hajnalban a parkban járok. A kopár lombtalan fák a tónak 
mozdulatlan tükrében csendesen szenderegve tükröződnek s a pon-
tyok, mint álomképek vonulnak el halkan a lassan piruló víz tükre 
alatt. Furcsa szájuk folyton mozog, akárcsak beszélgetnének. 
Komor, de enyhe téli nap ébredez, halvány pírral szegélyezve a 
terhes sötét felhők alját. Az ágyúk döreje szünet nélkül dünnyög. 
Gondolataim odakinn vannak szeretett derék csapataimnál, kik e 
tűzben véreznek és kínlódnak. Hősök, kik csendesen múlnak el e 
véres förgeteg pusztító tüzében, hazánkért ifjú életüket minden 
édes reményével szótlanul áldozván fél. 

Többször hallottam azt az ostoba megjegyzést: „Ezek köny-
nyen adhatják oda életüket, hiszen szegény fickók, nincs mit vesz-
teniök, nincs semmijük s csak a nyomort kerülik el!" . . . 

Elfelejtik ezen ostoba vagy rossz emberek, hogy ennek a 
„szegény fickónak" is van érző szíve, mely nemcsak az életet 
szereti, hanem feleségét, gyermekét vagy öreg szüleit, akik az ő 
erős dolgos kezei nélkül a legnagyobb nyomorban éhen pusztulnak 
és így ő nemcsak magát áldozza fel, de övéit is, mindent, amit 
szegény derék szíve tán még sokkal jobban szeret, mint ezeké a 
fajankóké, akik ilyet mernek mondani . . . Éljenezve mennek a 
halálba ha kell, és híven tűrik a lelketölő folytonos veszélyt. 

Sötét gondolatokba merülve, visszajövök a kastélyba, hol je-
lentést kapok, hogy Kratochwill alezredes a 4-es honvédekkel az 
Iskrzyniatól északkeletre levő magaslatokon erősen elsáncolt ellen-
séggel áll szemben és egyelőre nem képes előbbre jutni. A 20. honvéd-
hadosztály délelőtt Krosnotól közvetlen északra levő magaslatokat 
rohammal elfoglalta, további támadása azonban megakadt, mert az 
ellenség Korczyna—Odrzykon vonalában szívósan védekezik. 

Az elfogott orosz tisztek azt mondják, hogy mi még mindig 
nem tapasztaltunk eleget a háborúban, mert még mindig emberölő 
meneteket erőltetünk és oly soká rohanunk utánuk, míg csapataink 
nem bírnak tovább, és akkor vereségre éretten ütközünk meg a 
friss orosz erőkkel és így veszítjük el hiába csapataink nagy részét. 
Ok különben bámulattal beszélnek a magyarokról, ezek a leg-
vitézebbek és legfélelmetesebbek. 

Délelőtt 10 órától igen heves harcizaj hallható Krosnotól 
keletre és délkeletre, mely délután 2 órakor még erősen fokozódik. 



A Rymanówra kiküldött báró Haupt-Stummer aggasztó 
hírt hoz. 

Az 5. honvédlovas-hadosztály Brzozówra nem volt képes 
előnyomulni, mivel az ellenség Besko irányából megtámadta. 
Sikerült azonban magát Rymanównál tartani. 

Pontosan úgy fejlődik a dolog, mint azt előre jeleztem napok-
kal ezelőtt. Rymanów felé, kelet felől erős ellenséges oszlop elő-
nyomulóban. Ugyanígy Jabtoniea-Polskaról Iskrzynia felé. Másfelől 
pedig azon örvendetes hírt kapom, hogy Krosnotól északkeletre 
levő magaslatokat csapataim kemény küzdelemben, sajnos nagy 
veszteségekkel, elfoglalták. 

Az utolsó rendelkezésemre álló honvédzászlóaljat Desznon 
át Rymanówra küldöm. 

Le Beau-nak parancsot küldök, hogy két zászlóaljat ós egy 
üteget Dobieszynről Iwoniczre küldjön azon utasítással, hogy ha 
csak lehetséges, még ma érjék el azt. Adja Isten, hogy ne érkezze-
nek későn oda. 

Későn délután Krosnonál igen jól áll minden, az ellenséget 
visszavertük. 

A visszavetett 19. orosz gyalogsági hadosztály a 20. honvéd-
hadosztály előtt és annak keleti oldalán Odrzykon—Czarnorzeki— 
Korczyna—Jabtonica—Polska—Haczów vonalában a krosnoi medencén 
uralkodó magaslatok párkányán újból védelmi állást foglalt. A 20. hon-
védhadosztály oldalát biztosító Kratochwill-csoport Iskrzynianál. 
az 5. honvédlovas-hadosztály a rymanówi hegyen áll. 

Ugyanakkor érkezik a III. hadtest értesítése, hogy nagyon 
szorongatolt helyzetben van. 

Es most már őrült sebességgel kergetik egymást az esemé-
nyek. Alig, hogy a jelentést elolvastam, hogy közepem az ellen-
séget visszaverte, máris újabb hír érkezik, hogy az ellenség igen 
nagy erővel támadja jobbszárnyamat és nagyon szorongatja azt. 
3 óra 30 perckor jelentik, a -C- 331-en Iskrzynianál a helyzet 
rendkívül válságos, az ellenség igen erős. Kratochwill csoportja 
a -C- 313-on Raczowtól nyugatra (?) rendkívül heves lövegtüz által 
nagyon szenved, nagy veszteségei vannak. 

4 órakor indult meg Le Beau támadása a A 326-ra . . . 
4 óra 30 perckor a vitéz 1. honvédhuszár-ezred Wróblik- -Kro-
lewskiről gépfegyverekkel egy igen erős ellenséges támadást 
a A 408. felé visszavert. Ugyanekkor nagyon heves küzdelem 
Krosnonál. Le Beau pedig az ellenségnek meglehetős ellenállása 
mellett Jedliczeről Jaszczewre nyomult elő. 

„A helyzet válságos. A nagy krosnoi medence körül, fél-
körben többé-kevésbé erősen megszállott ellenséges állások az 
„északi uralkodó magaslatokon, nagyszerűen elhelyezett tüzérségükkel, 
„és én a medencén sugárszerűen széjjelmenve és áthaladva, csekély 



„erőimmel támadjak és győzzek ? . . . Élihez először is az egész 
„keleti magaslatot kell kezembe yennem, ez pedig rengeteg vérbe 
„kerül — borzasztó sok vérbe! . . . Ha pedig ez nincs birtokom-
b a n , úgy a hadsereg jobbszárnyának védelme, a Duklahágónak 
„védelme és további előnyomulásom észak felé kizártnak tekint-
h e t ő . . . Hogy ezen sokoldalú feladatomnak megfelelhessek, 
„legalább öt teljes értékű, hadilétszámú gyaloghadosztályra teljes 
„tüzérséggel volna szükségem. Ennyivel ez a feladat megoldhatő, 
„de 12.000 puskával és 1000 karabéllyal igazán teljesen lehetetlen. 
„Tessék csak a térképre nézni és megmondani, hogy 13.000 ember 
„hogyan védje az alább jelzett vonalat és folytassa ugyanekkor 
„támadását észak felé. Nowotaniec—Odizechowa—Besko —Bukow— 
„ Jablonica-Polska— Czarnorzeki—Odrzykon—Ustrobna—Przybówka 
„ Lubla! . . ." 

„Azon vonal, melyet födnöm kell, 55 km. hosszú és minden 
„lépéssel, melyet észak felé teszek — hiszen további kíméletlen 
„előnyomulás van elrendelve Frysztakon át Sedziszówra és Rop-
„czycere — csak növekszik a vonal hossza. Tekintetbe véve azon 
„körülményt, hogy én most már nemcsak sejtem, de határozottan 
„tudom, hogy nagy ellenséges erők közelednek Sanok és Brzozów 
„felé; kénytelen vagyok mindig több csapatot visszahagyni oldalam 
„és hátam védelmére és úgy, mint a feszített gummi mindig 
„jobban nyúlik, mindig gyérebbé válik a harcvonalam, és oda 
„fogunk jutni, hogy a legrövidebb idő alatt sem a támadást, sem 
„a védelmet nem leszünk képesek folytatni. Ott, ahol az ellenség 
„támadni fog, ott menthetetlenül el fog szakadni a vonalam. . . 
„Ilyen körülmények között minden további előnyomulás sem-
„ mivel sem menthető bűn. De a hadseregparancsnokság úgy 
„látszik nem hisz jelentéseimnek és azt gondolják, hogy aggályos-
„kodó vagyok és csapataimat nem engedett módon akarom kí-
„mélni . . . Ismételten telefonáltatok Boog tábornoknak, a 3. had-
s e r e g vezérkari főnökének, és a katasztrofális kimenetel elkerül-
he te t len voltára figyelmeztetem, ha nem kapok azonnal legalább 
„3 gyaloghadosztálynyi erősbítést. Beláthatatlan következményű 
„katasztrófát idézek elő, hogyha a mai körülmények között a vett 
„parancsnak engedelmeskedve, minden erőmmel a kitűzött vonalba 
„nyomulok elő, mert akkor a Brzozówban és Sanokon gyülekező 
„ellenséges erők kétségtelenül délnyugatnak fognak előtörni, hol 



„én képtelen leszek támadásukat kivédeni.. . Tessék ezt a tér-
k é p e n kimérni és azután Krosnora kijönni arra a magaslatra, 
„honnét most jövök vissza és majd akkor tudni fogják, hogy mit 
„fognak a legközelebbi napok hozni; amiért én minden felelős-
s é g e t a 3. hadsereg parancsnokságra hárí tok. . ." 

4 óra 30 perckor jön a jelentés, hogy a 20. honvédhad-
osztály 500 oroszt fogott el. 

5 óra felé egybehangzóan jelentik egész arc vonalomról, hogy 
a helyzet nagyon válságos kezd lenni. Aggályaim mind jogosul-
tabbaknak bizonyulnak. Közben egy pillanatnyilag megnyugtató 
hír is érkezik, hogy Rymanównál, illetőleg Pisarowcenél egy igen 
erős orosz támadás részben megállí t tatott . . . Két öl-es zászlóaljat 
Bátorffy alezredessel Miejsce—Piastowera rendeltem, mint tar-
talékot. 

Estefelé igen erélyes parancs jön a 3. hadseregtől, hogy 
folytassam feladatomat, észak felé előnyomulván; a mellett a régi 
feladatom, a biztosítást illetőleg, továbbra is fennmarad. — Hát 
ez teljesen lehetetlen! — Meghagyom Schilhawsky ezredesnek, 
hogy kérdezze meg legalább, hogy melyik feladatomat tartják 
odafönn legfontosabbnak, mert óriási kiterjedésemnél fogva mind 
a három feladatnak eleget tenni lehetetlenség.. . 

Le Beau jelenti, hogy a A 326. magaslatot elfoglalta, de 
többre ma már nem képes. 

Hadtestemtől balra, a III. hadtest Jaslot kemény harc árán 
elfoglalta, tovább azonban előre jutni nem sikerült, mert az ellenség 
Jaslotól közvetlen északra levő magaslatokat és a Wistoka völ-
gyét megszállotta; balszámyát, mely a Ropa-folyón át előnyomult, 
az oroszok Dabrówka irányából megindított ellentámadással ismét 
visszavetették a Ropa-folyó mögé. A IX. hadtest Gromnikot 
nem tudta elérni. A visszavonuló orosz 13. hadosztály a Biala 
völgyében Turskonál és a Biatatól keletre fekvő hegyekben Jod-
tówka—Rzepienik-biskupi szakaszban a hadtest további előnyomu-
lásának gátat ve t e t t . . . 

Biafa-folyón túl Szurmay altábornagy csoportja sikeresen 
nyomult elő és az ellenséget Zakliczynig visszaszorította. 

A saját 4. hadsereg elől mai napon az egész 3. orosz had-
sereg megkezdette általános visszavonulását a Dunajec mögé. 

E hír egy általános utasítás kiadására ösztökélte Boroevicot 
(Op. Nr. 238(5.), melyben hangsúlyozta, miszerint a 3. hadseregnek 
az adott viszonyok között kötelessége, hogy az ellenségnek 
a krakkó—przemysli nagy vasútvonaltól délre esetleg megkísé-
relendő ellentámadását megtörje, ezért feltartóztathatatlanul és kí-
mélet nélkül északi irányban előre kell törni. 

Ezen utasítást este az Op. Nr. 2388. parancs hamarosan 
követte, melyben Boroevic kilátásba helyezte, hogy a 3. hadsere-



get meg fogják erősíteni, úgy, hogy egyrészről előretörését sikere-
sen végre tudja hajtani, másrészről Jaroslau—Przemysl—Chyrów 
teréből a hadsereg jobb oldalába várható ellenséges ellenlökéssel 
sikeresen szembe fog tudni szállni. 

Tőlem mintegy 25 km. távolban működő Krautwald altábor-
nagy csoportja ma a San-folyó szakaszát védelmező ellenség ellen 
Sanok és Lisko irányában támadást indított, ennek sikerében nem 
igen bíztam, mert a Krautwalddal szemben álló ellenséget Przemysl 
várfalai alól elvont erőkkel megerősítették, dacára annak, hogy 
Kusmanek gyalogsági tábornok, Przemysl védője mai napon a 
Sanokra vezető műút mentén mozgótartalékával (23. honvéd-
hadosztály) Bircza irányában kitört, hogy vagy áttörje az orosz 
gyűrűt és Krautwald altábornagy támadását ezáltal támogassa 
vagy legalább is a Przemyslt körülzáró orosz erőket lekösse. 

December 16. 

Az éjjel elég csendes volt, csak hajnalban hallottam igen 
heves harcizajt a III. hadtestnél Jaslo irányából. 

Elrendelem, hogy minden, ami a 17. hadosztályhoz tartozik, 
hozzá bevonuljon. A 20. honvédhadosztály a Krosnotól keletre 
levő magaslatokat támadással hatalmába keríti és így biztosítja 
j obbszárny amat. 

„Sabac, Yaljevo, Belgrád állítólag újra szerb kézen van? 
Ha igaz ez a hír, úgy biztos, hogy ezen szégyenletes vereség 
megint a csapatok esztelen túlerőltetésének köszönhető." 

Napközben ismételten hírek jönnek a III. hadtesttől, hogy az 
ellenség erősen szorongatja, főkép Jaslo körül. Sajnos nem vagyok 
abban a helyzetben, hogy segíthessek rajta az én óriási kiterje-
désem mellett, melyet napról napra tovább feszítenek. 

Ma a 20. honvédhadosztály 900 (19. orosz hadosztály) és 
az 5. honvédlovas-hadosztály 300 oroszt (48. és 12. szibériai 
hadosztály) fogott el. 

A 17. hadosztály harcban áll Moderówka- és Ustrobnával 
szemben, tovább északi irányban nem tud előrejutni, mert Frysz-
takról Moderówkára orosz erősbítések érkeztek. 

A 20. honvédhadosztály az orosz 19. hadosztályt vissza-
vonulásra kényszerítette, mely Czarnorzekinél újból védelmi állást 
foglalt. Az 5. honvédlovas-hadosztály elől az ellenség Brzozówra 
ment vissza, hol hírek szerint a 12. orosz hadosztály gyülekezik. 

Este jelentik, hogy a 20. honvédhadosztállyal szemben álló 
19. orosz hadosztály egyrészt Weglówkára, másrészt Jasienicára 
visszament. 

Hadtestemtől balra sem a III. hadtest, sem a IX. hadtest 
Jaslon túl előrejutni, illetve Gromnikot elérni nem volt képes, 
az ellenség szívós ellenállása miatt, bár a hadseregtartalék 



(6. hadosztály) a III. hadtest harcának támogatására a Ropa 
Yölgye'hől Biecz és Otpiny között harcba lépett és Kornhaber 
altábornagy csoportja Gromnikra nyugatról előretört. 

A 3. hadsereg előnyomulása Biala- és Wislok-folyók között 
Gro nnik—Biecz—Jaslo—Moderówka—Odrzykoií—Iskrzynia—Ry-
manów vonalában megakadt. 

Krautwald feladata volt, hogy Brzozów felől hadtestem jobb-
szárnyát biztosítsa. E feladatnak azonban megfelelni nem tudott, 
mert összes erejét a San ok—Liskora megindított támadásra fel 
kellett használnia, mivel kiderült, hogy nemcsak a 60. orosz tar-
talékhadosztállyal áll harcban, hanem a 65. orosz tartalék-
hadosztállyal is. 

A 4. hadseregünk Ratko Dimitrijew visszavonuló hadseregét 
a Visztula és a Dunajec—Biata összefolyása közötti térben ül-
dözi; a hadsereg jobbszárnyán a kassai VI. hadtestünk Tarnówra. 
Szurmay csoportja Tuchówra nyomul elő. 

Boroevic Op. 2401. számú hadseregintézkedésében újból nyo-
matékosan hangsúlyozza, miszerint az általános helyzet megköveteli, 
hogy a támadást kíméletlenül folytatni kell. 

Hogy a támadás lendületet kapjon, a IX. hadtestet Gromnik-
nál Kornhaber altábornagy csoportja, a III. hadtestet Otpiny— 
Biecz között a hadseregtartalék (6. hadosztály) és a 4. lovas-
hadosztály fogja támogatni. A 10. lovashadosztályt Zmigródra 
irányította. 

Mivel Krautwald csoportja a Sanok—Liskoi ellenséges állás 
ellenállását megtörni nem tudta és a VII. hadtest és Krautwald 
csoportja között körülbelül 25 km. széles űr tátong és itt a had-
sereg oldala a levegőben lóg, a közeli napokban a 3. hadsereg-
segítségére a X. hadtestet Mezőlaborczra fogják elszállítani. 

Késő este kérdésemre megjön a válasz: „Hogy feladatom a 
hadsereg jobbszárnyát oltalmazni" . . . Ennélfogva nem szabad 
olyan „kíméletlenül" tovább rohannom. Remélem megengedtetik, 
hogy Krosnotól keletre és északkeletre a magaslatokon — leg-
alább rövid időre — megállhassak, hogy azután friss és tán új 
csapatokkal kelet felé a legveszélyesebb ellenséggel szembeszáll-
hassak. Amennyire tőlem telik, törekszem az ellenséget a szélső 
magaslatokról távoltartani, mert ha azok az ő kezében vannak, 
elvesztem az egész krosnoi medencét, mely mint egy mosdótál 
fekszik előttem. 

December 17. 

A hadsereg balszárnyán küzdő IX. és III. hadtest ma az 
ellenség ellenállását megtörte; az orosz 13. és 49. hadosztály 
visszavetése után a IX. hadtest Olszyny—Otpiny—Szerzyny vona-
láig jutott. A hadtest balszárnyán Kornhaber-esoport Gromnikre, 



a 4. lovashadosztály Rzepienikre ért. A III. hadtest nehéz harc 
ntán a 6. hadosztállyal Jodlowat, zömével a Wistoka völgyében 
Brzostektől délre levő magaslatokat megszállotta. 

Hadtestem elkeseredett harcban állott az ellenséggel. Do 
A 17. hadosztály Nieplára, a 20. honvédhadosztály Czarnorzeki 
magaslatra folytatta támadását. 

„Nincs nyugtom, folyton gyötrődöm azon, hogy hogyan 
„állhatnók meg helyünket e lehetetlen helyzetben. Sötét éjjel 
„óvatosan, csendesen kimegyek, úgy, hogy senkit fel ne keltsek. 
„2 óra 20 perckor egyedül gyalog elhagyom a kastélyt. Teljes 
„csend, semmi sem mozdul, még a levegő is halálosan csendes. 
„Egy pontyot hallok hangosan pocsogva ugrani. Egy lövést sem 
„észlelek. Majdnem nélkülözöm az ágyúk dörmögését. Irgalmat-
„lanul fázom." 

„Mily borzasztó e hosszú háború, melyben az emberek 
„mindjobban vérszomjas állatokká fajulnak. Mi lesz még csak 
„ ezután ? . . . Es mégis mily bámulatos jellemek csillannak fel s 
„ragyognak a legnagyobb önzetlenség- és áldozatkészségben. 
„A nyirkosán hideg éjszakában csendesen tovaballagok, mindig 
„messzebb és nem veszem észre, hogy egy sötét alak egy vastag 
„fához lapul: ,Halt! . . . Wer da? . . .' ,Korpskommandant' . . . 
„,Az, a fenébe, — az fog most itt mászkálni. — Halt, vagy 
„lövök !' . . . Az előhívott őrsparancsnok jön, gyufát gyújtva, arcomba 
„világít, azután feszes vigyázzba vágja magát és tisztelegve jelent-
kez ik . . . A bakához lépek, akinek lélekzetében hallom heves 
„ szívverését és szívélyesen szólok hozzá, vállát megveregetve: 
„ ,Jól csináltad fiam, megbízható vitéz vagy'. Akadozó lélekzettel 
„feleli: ,Igenis Fenséges Uram!' Még szürkület előtt visszatértem 
„s az alvó természet nyugalmát hoztam magammal'." 

Ma fogta el hadtestem — amióta parancsnoka vagyok — a 
15.000-ik oroszt. Egy erős hadilétszámú hadosztályt vettem*el 
tőle! S mégis milyen csekélység ez . . . 

„Délelőtt csak kisebb csatározások vannak. Azt jelentik, 
„hogy az ellenség állásait pánikszerűen hagyja el, ha csapataim 
„szuronyrohamra mennek. Adja a jó Isten, hogy a hadsereg-
parancsnokságnak legyen igaza és én legyek tévedésben. A leg-
„boldogabb ember volnék akkor, de hinni ezt alig merem." 

Délelőtt sűrű esőben Krosnora megyek, hol Nikié tábor-
nokkal, a hadsereg parancsa alapján megbeszélem a 20. honvéd-



hadosztály feladatát. Azután kimegyek Bialobrzegitől keletre 
levő -C- 337-es magaslatra, honnét a 3-as honvédek előnyomulá-
sát egyik ütegem állásából megfigyelem. Ezek egy oszloppal 
Odrzykoúon át támadnak, míg a többi Korczyna és Odrzykoií 
között állóharcot folytat, a borzasztóan jól lövő oroszok tüzében 
sajnos, nagy veszteségeket szenvedve. 

Beérkezik a hadseregparancsnokság Op. 2426. számú pa-
rancsa, mely szerint a IX. hadtest Ryglicen át Tarnów—Pilzno 
vidékére (Szynwald), a III. hadtest Debicára feladatát folytatja, a 
VII. hadtest a 17. hadosztállyal Frysztakot, a 20. honvédhadosztály -
lyal Lutczát és Domaradzot foglalja el, a 4. lovashadosztály Biecz 
irányában csatlakozik a IX. hadtesthez, a 10. lovashadosztály a 
VII. hadtest jobbszárnya mögé Iwoniczre menetel, Krautwald 
Sanok—Lisko terét tartja. 

„Örült gondolat! . . . Mert Pisarowce és Krasna között egy 
„óriás kapu marad, melyet néhány lovasom őrizhet. így nyitva 
„áll az út az oroszoknak Duklára. Mire fog ez még vezetni? . . . 
„A legjobb esetet feltéve, a legmegerőltetettebb menetben végre-
h a j t o t t visszavonulás lesz ennek a szerencsétlen kalandnak a 
„vége; ha az ellenség Iskrzynianál Kratochwill alezredes igen 
„gyenge különítményét és az alig 500 lovas erejű 5. honvéd-
hadosztályt benyomja, ami minden bizonnyal be fog következni, 
„mert ehhez nem kell több, minthogy az ellenség két hadi-
lé tszámú ezreddel és megfelelő tüzérséggel támadjon." 

Parancs értelmében nekem a leggyorsabban Frysztakot kell 
elérnem. Ezért elrendelem, hogy az 5. honvédlovas-hadosztály 
Brzozówra és egy erős különítmény Jasienicara megy, hogy legalább 
ideig-óráig lekössem az ellenséget és biztos híreket szerezzek róla. 
Azt megengedte a hadsereg. 

Gondterhesen gubbasztok és azon töröm a fejemet, hogy 
hogyan javíthatnék ezen a nehéz helyzeten. 

A 4. hadsereg jobbszárnyával tarnów—debica—rzeszówi 
nagy vasút mentén folytatja az ellenség üldözését. A VI. hadtest 
Tarnówra, Szurmay-csoport Tuchówon át nyomul elő. 

Nagyon aggódtam jobbszárnyam és hátam miatt, mert 
Krautwald csoportját az ellenséges 60., 65., és 69. hadosztály 
a lisko—mezőlaborczi műúton 12 km.-re délnyugati irányban 
visszaszorította (Brzozowiec — Serednie W k ) . 

A 3. hadsereg jobboldalán beállott helyzet következtében 
a hadseregfőparancsnokság Boroevié közbelépése folytán belátta, 
hogy a hadsereg keleti szárnyát múlhatatlanul meg kell erősíteni: 
ezért elhatározta, hogy a krakkói arcvonalból két hadtestet kivonva, 
a X. hadtestet a Laborcza völgyébe (Mezőlaborcz), a XVIII. hadtestet 



az Ung völgyébe (Uzsok) vasúton eltolja. A hadsereg "balszár-
nyának feladata megmarad, a megerősített jobbszárny hármas 
feladatot fog kapni, és pedig előnyomulását erélyesen folytatnia 
kell északi irányban Ropczyce —Rzeszówra, továbbá meg kell 
akadályoznia, hogy a visszavonuló ellenség az alsó Wistoka sza-
kasza mögött a lábát megvethesse, végül szembe kell szállnia azon 
ellenséggel, mely keleti irányból a hadsereg oldalába és hátába 
esetleg előretör. 

Egy orosz fogoly vallatásakor azt beszéli, hogy midőn ők 
Przemyslnél már nem akartak rohamozni, saját géppuskáikkal 
lőttek beléjük hátulról és 70.000 halottjuk és sebesültjük lett. 
Ezért Nikolajewieh bűnhődni fog, meggyilkolják és a cár bukik. 

December 18. 

Heves délnyugati vihar fúj, az ágak ropognak, az öreg fák 
keservesen nyikorognak, az ágyúk szakadatlanul bömbölnek és 
halált ordítanak körülöttünk. Heves a küzdelem. Le Beau parancs 
szerint Frysztak irányában támad és szépen halad előre; a 20. hon-
védhadosztály igen kemény tusában csak rendkívül nehezen és 
nagy veszteségekkel tud kissé mozogni. Kratochwill alezredes 
csoportja délig egyáltalában nem, azután csak igen lassan, rém 
nehezen, igen nagy veszteségek árán tud valamicskét előbbre jutni. 
Jelentése szerint vele szemben négy erős ezred áll borzasztó hatású 
tüzérséggel. O maga 3 zászlóalj és 3 üteg erejű. — Délután 
3 órakor balszárnya kissé előremegy. de jobbról lehetetlen, minden 
erőfeszítés hiábavaló. Az orosz megállította. 

Iskrzynianál és Haczównál a helyzet óráról órára válságo-
sabbá fajul, aggasztóbb, fenyegetőbb lesz. 

Déltájban távirat érkezik: „Az oroszok 400 kilométeres 
fronton teljesen meg vannak verve és megkezdik a visszavonulást!" 
Törzsem riadó lelkesedésben tör ki, én nyugodt maradok és két-
kedve fogadom ezt a hírt, mert ismerem már az efféle „Stimulálá-
sokat", kámforinjectiókat, ha válságos a helyzet. 

Délután 4 órakor a 17. hadosztály elkeseredett harcok árán 
Przybówkat és Laczkit elfoglalta. E harcba a III. hadtest egy 
különítménye (2 zászlóalj és 1 üteg) Lublanál támogatólag 
közbelépett. 

A 20. honvédhadosztály a Królewska Gora 541. A erdős 
magaslatot minden erőlködése dacára sem tudta elfoglalni. 

Kratochwill balszárnya ellen két ellenséges ezred vonult 
fel. Az ellenség keletről erős oszloppal nyomul jobbszárnyam és 
hátam ellen. Este 8 órakor rendkívül súlyos a helyzet. A 3. hon-
védgyalogezred visszaverve. Még bizonytalan, de mindig gyak-
rabban ismétlődő hírek jönnek, hogy az ezrednek nagy részét 



elfogták; hogy erős megkerülő oszlopok már hátamat is a leg-
veszélyesebben fenyegetik. 

A hadsereghez fordulok, hogy segítsen, küldjön végre csapa-
tokat, erősbítést, mert feltétlen szükségem van rájuk. Javasoltam 
a hadseregparancsnokságnak, hogy Frysztakra vessen harcba vala-
mit, bogy a 17. hadosztály egy részét a 20. honvédhadosztály 
nehéz harcának támogatására Weglówka irányában az ellenség 
hátába irányíthassam. 

Javaslatomra a hadseregparancsnokság éjjel 11 óra 30 perc-
kor Op. 2443. sz. alatt azt válaszolta, hogy a hadsereg jobbszár-
nyának biztosítása érdekében Krosno terét feltétlenül meg kell 
tartanom. Ássák be magukat a csapatok. A 10. lovashadosztály 
a hadtesthez van irányítva, más segítséget e pillanatban nem 
küldhet. 

A 10. lovashadosztály ma érkezik ide. Zeiss őrnagy négy 
39-es menetzászlóaljával Sanok felől Zarszynra vonul vissza. Ez is 
valami segítséget j e len t . . . 

József Ferdinánd főherceg hadserege elől visszavonuló orosz 
3'. hadsereg a Dunajec-folyó szakaszán üldöző csapatainkkal kemé-
nyen szembeszállt. Az üldözés megakadt. A VI. hadtest harcolva 
közeledett tarnówi és dunajeci szakasza felé. Szurmay csoportja 
élével Tuchów elé ért és harcba lépett a Biala-folyó keleti part ját 
védő ellenséggel. A IX. hadtest ryglicei, a III. hadtest Brzosteknél 
a Wisloka völgyét kísérő magaslatokon harcban áll a Tuchów— 
Pilzno terét fedező orosz erőkkel. 

Hadtestemtől jobbra, Krautwald csoportja Serednie wk.— 
Brzozowiec vonalában az ellenség előtörését megállította. 

A hadseregparancsnokság Op. 2441. sz. intézkedésében 
elrendelte, hogy a mai napon kiadott parancsa szellemében a ki-
tűzött feladatokat holnap folytatni kell. 

Késő este a hadsereg még arról értesített, hogy a hadsereg-
főparancsnokság tájékoztatása szerint az oroszok a Visztula északi 
partjáról erősbítéseket vonnak magukhoz, és makacsul védelmezik 
a 4. hadseregünkkel szemben a Dunajec-folyót és Tarnów vidékét. 
Azzal kell számolni, hogy a 3. hadseregünk ellen Pilznon és 
Ropczycen át déli irányban friss orosz erők fognak fellépni. (Op. 
Nr. 5456.) 

Egész nap zuhog az eső, a magasabb hegyeken hó fekszik, 
egy kínszenvedéssel több csapataimra. 

„Éjjel 11 órakor mind lármásabb beszédet hallok odakint, 
„és Schilhawskyval kimegyek. Nagy meglepetésünkre — szuronyos 
„fegyverükre támaszkodva vagy 25 orosz katonát találunk ajtónk 
„előtt. Teljes felszerelésben vannak és a mieinkkel beszélgetnek. 
„Azon kérdésemre, hogy mit akarnak, hogyan kerülnek ide? egy 



„zsidó azt feleli: ,Rosszul bánnak velünk, éhezünk és fázunk, 
„azért az erdőkön keresztül — hozzátok jöttünk, hogy megadjuk 
„magunkat. ' Enni adattam nekik, amit alázatosan megköszönve, 
„egy bakámtól kísérve a vasútra mentek. Egy orosz vezérkari 
„századost is hoztak, aki sorsával teljesen meg van elégedve. 
„Vannak jelek, amelyek arra mutatnak, hogy orosz részen nincs 
„lelkesedés!.. . Volna ennek ma már komoly jelentősége?.. ." 

December 19. 

Reggel 8 óráig a helyzet a jelentések szerint nem változott. 
Hat honvéd-menetszázad érkezik, 1500 fő. Ez is valami. Énekelve, 
lelkesen jönnek a derék fiúk. Sejtik-e azt, hogy mi a háború ? . . . 
Ha igen, akkor bámulatra mél tók . . . 

12 órakor kapom a hírt, hogy Przemysl helyőrsége kitört 
a várból és Birczaig előre jött. Ez fele útja hozzám. 

Kusmanek gyalogsági tábornok 23 zászlóaljjal és 15 üteggel 
(a megerősített 23. honvédhadosztály J"amasy altábornagy parancsnok-
sága alatt) hajtatta végre a kitörést. Négy napig tartó győzedel-
mes harcban, számos erős védelmi állások és támpontok legázolása 
után, december 18-án a győztesen támadó csapatok az ellenséget 
mindenütt visszavetették, Przemysl várát körülzáró gyűrűt áttörték, 
miáltal a várból kivezető út Birczaig megnyílt. 

Mivel azonban a fölényes ellenséges erő Krautwald altábor-
nagy csoportját Sanok—Lisko teréből kb. 20 km.-re visszavetette, 
Kusmanek azon szándéka, hogy hadseregünkkel együttműködve az 
oroszok vereségét — azoknak hátukban való veszélyeztetése 
folytán — előmozdítsa, meghiusult! 

Sem mi, sem Kusmanek nem volt eléggé erős arra, hogy a két 
tűz közé került oroszokat megsemmisítsük. 

E hadmüvelet elhibázott megalapozásáról, és arról, hogy 
a nagy kudarc mennyi hiába kiöntött magyar vérbe került, a had-
seregfőparancsnokság mélységesen hallgatott. 

Strzyzów felől és egész jobboldalam ellen több hadosztály 
erejű ellenség előnyomul. 

A hadseregparancsnokság rendeletére Krautwald Sanoktól 
délre eső vidékről — mint már tegnap feljegyeztem négy 39-es 
menetzászlóaljat küld nekem segítségül. 

E csoport (4 zászlóalj, 2 lovasszázad és 1 üteg.) Czerteznél 
harcba keveredett az őt Sanok felöl követő ellenséggel, így tehát 
közvetlen segítségemre nem állhatott. 

A 10. lovashadosztályt Rymanówra rendelem, mert ott van 
a legnagyobb baj. 

Délután mindig több és sürgősebb jelentések és segély-
kiáltások érkeznek, hogy a 20. honvédhadosztályt az ellenség 



egész kiterjedésében rendkívül szorongatja. Bátorffy őrnagynak 
különítménye megtizedelve, Wojkówkanál visszavonul és az üldöző 
ellenség tüzében óriási veszteségeket szenved. 

Hatalmas lövegtüzet hallok, csak úgy dübörög . . . 
Amennyit csak lebet, elvonok a 17. hadosztályból, hogy a 

most rendkívül hevességgel támadott Odrzykont megvédhessem és 
a végletekig szorongatott 20. honvédbadosztályt egy ellenlökéssel 
kissé mentesítsem. A 10. lovashadosztály parancsot kap, hogy 
Rymanówról Jacmierz környékére nyomuljon elő jobbszárnyam 
biztosítására és Brzozówra derítsen fel. Talán lehet ezáltal a 
többieken még könnyíteni. 

A hadsereg értesít, hogy kevés napon belül, esetleg már 
24-én jelentős erősbítések érkeznek a hadsereg jobbszárnyának 
segítségére, először a X., azután a XVIII. hadtes t . . . Folytassam 
megnyugvással támadásomat és a hadsereg jobbszárnyának bizto-
sítását. 

„ Hej ! Be nagyszerű lett volna, ha e csapatok egy-két nap-
„pal ezelőtt érkeztek volna meg ide; de 24-ike után már későn 
„lesz és aligha fog már a helyzeten javítani. Ma 19-ike van és 
„már oly nagyon szorult helyzetben vagyok és oly erősen bele-
harapot t már az ellenség jobbszárnyamba és pedig igen nagy 
„túlerővel, hogy csak azon egyetlen esetben leszek képes kitar-
t a n i — támadásról szó sem lehet —, hogyha arcvonalamat, mely 
„ma már — Krautwald és köztem keletkezett nagy lyukat bele 
„nem értve — 48 km. kiterjedésű, legalább is a felére tudnám 
„redukálni. Ez akkor volna megoldva, ha csapataimat az egy hét 
„óta jól kiépített állásba Zrecin—Suchodól—Widacz—Besko vo-
n a l á r a visszavehetném, melyben még most feltétlenül ellent bír-
n é k állani, de csak akkor, ha azt nem az ellenségtől üldözötten 
„ós a kényszer súlya alatt szállanánk meg. Ezen utóbbi esetben 
„a legjobb állás sem igen tartható . . . De hát parancsom van 
„tovább támadni, mert az általános helyzet állítólag okvetlenül 
„megkívánja ezt . . . Ezt én nem tudom megítélni, mert mást nem 
„közölnek velem, csak két szomszédom helyzetét." 

Rendkívül elkeseredett a küzdelem és minden lépésért, bár 
merre történjék az, véres szuronyharc folyik. 

lírosnotól keletre egy magaslaton állva, dermedésig meg-
fagyva a jeges viharban, közelből nézem e kétségbeesett tusát. 
Az orosz ütegek iszonyatos veszteségeket okoznak nekünk, de az 
én tüzérségem által ők is nagy károkat szenvednek. 

Bár a 20. honvédhadosztály balszárnya Królewska Gra. A 541. 
magaslatot elfoglalta, további támadásomat a honvédeknél be kel-



let t ideiglenesen szüntetni és őket kissé visszavenni a borzasztó 
hatású ellenséges lövegtüz elől. 

Délután 7*5 órakor nagyban enyhült az orosz tűz, állítólag, 
mert ütegeiket tüzérségem nagyon összerombolta. 

A 3-as honvédek, kikről azt jelentették, hogy elfogattak, 
egyszerre egy fényes átkaroló mozdulattal megjelennek és az ottani 
orosz állást dühös tusában elfoglalják és néhány száz szibériait 
elfognak . . . Csapataim rendkívül ki vannak merülve. 

Dacára minden erő latbavetésének, dacára a csapatok rend-
kívüli vitéz magatartásának, a hadseregparancsnokság által ki-
tűzött feladatot hadtestem nem volt képes megoldani. A 17. had-
osztály Frysztakot elfoglalni, a 20. honvédhadosztály Lutcza— 
Domaradz terét elérni nem tudta. 

Tőlem balra sem a III., sem a IX. hadtest nem tudott 
északi irányban tért nyerni. A III. hadtestet a Wistoka-völgyében 
Brzostek—Skurowa-szakaszban és a jodlowai hegyekben, a IX. 
hadtestet Joniny—Uniszowa vonalában az ellenség feltartóztatta; 
az ellenség (orosz IX. hadtest) délután 4 órakor Zalasowo felől 
beérkezve, a IX. hadtestünk ellen támadásba ment át, mely elől 
•csapataink Joniny—Kowalowy-szakasz mögé kitértek. 

Szurmay csoportja Tuchównál egész nap küzdött, támogatá-
sára Gromnik felől Kornhaber altábornagy is beavatkozott a harcba. 
Késő este a Szurmay-csoportnak sikerült a Biala keleti partján lábát 
megvetni. A VI. hadtest nehéz harcban az ellenséget a Dunajec-
folyó mögé visszaszorította ugyan, de Tarnówot elérni már nem tudta. 

Hadtestemtől jobbra Krautwald altábornagy csoportjánál ne-
vezetesebb esemény nem volt. 

Hadtestem és Krautwald-csoportja közötti 40 km.-es hézag-
ban Bukowskonál az 1. lovashadosztály, Czerteznél Zeiss őrnagy 
különítménye, Jacmierznél a 10. lovashadosztály, Widacz táján az 
5. honvédlovas-hadosztály áll. 

Ez is valami, de véleményem szerint korántsem elegendő 
arra, hogy a 3. hadsereg keleti oldalát megbízhatóan biztosítsa. 
Három gyenge lovashadosztály és 4 zászlóalj egy 40 km.-es szé-
les tér megfigyelésére elegendő ugyan, de annak megvédésére kevés. 

Este 8 órakor megérkezik az Op. 2455. sz. hadseregintéz-
kedés holnapra. Eszerint a IX. és III. hadtest az elért állásban 
kitart, a VII. hadtest a 3. hadsereg jobboldalát biztosítja. A 4. lovas-
hadosztály Krosnora menetel és a VII. hadtest parancsnoksága alá lép. 

Este a tavak bánatos tükre mellett járkálok. Néhány 39-es 
bakámat látom a parton állani és elmerengve az estalkony rikító 
színezetét nézni. A csupasz nagy fák, mint fekete aludtvérrel 
telített erek, az izzóan sárga égen, sötéten elütve annak lángoló 
fényétől, a vízben komoran tükröződnek, míg az esteli égboltozaton 
lehanyatló napnak utolsó vakító zsarátnoka a jeges tóban alszik el. 
Fájdalmasan sóvárgó költői kép, ez dobogtatja hevesebben szívemet 
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és mégis csendesen összeszorítja . . . Hányszor láttam a felséges 
varázst Alföldünk szeretett tájain imaként lebegni ?r Magyar Al-
földem, szeretett hazám, könnyezve csókollak! . . . És egy 39-es 
baka szól: „Atyám! Fenséges Ur ! Be szép alkony, akár az én 
szegény kis tanyám előtt a Hortobágyon . . . " 

December 20. 

Az oroszok jobboldalamban nagyon megerősödtek, állásaik 
zsúfolva vannak. Lutcza—Domaradz—Jasienica—Brzozów terében 
a XII. orosz hadtest áll, így az elrendelt támadásról szó sem 
lehet! . . . Hálát adhatunk az Istennek, ha egyáltalán tartani tud-
juk magunkat. Három állást készítettem elő — úgy ahogy kevés 
munkaerőmmel lehetett. Legrosszabb esetben lépésről lépésre hát-
rálok, úgy, hogy Duklatól északra legyek még csapataimmal, mire 
a nagy erősbítések megjönnek. S azt remélem, hogy karácsonykor 
újra fel vehetem ezen esetben az előnyomulást. Állítólag én is 2 — 3 
hadosztályt kapok. Ma is már 3 lovashadosztály jön hozzám, ami 
reményt nyújt arra, hogy a nagy vereséget, melytől tartottam, — 
talán most már el tudjuk kerülni. 

A 20. honvédhadosztály parancsom dacára, hogy minden 
körülmények között tartsa mostani állásait, hátrább keres védelmi 
vonalat. Nagyon gyengének érzi magát a nagy túlerővel szemben. . . 
A parancsot megismétlem, hogy okvetlenül ki kell tartani és az 
én személyes parancsom nélkül nem szabad visszafelé m e n n i . . . 

Czarnorzeki és Wola Komborska között és Kombornianál 
kétségbeesett küzdelem tombolt anélkül, hogy eddig valami ered-
ményre vitt volna. Igen nagy veszteségeink vannak ott. 

A 17. hadosztály Lubla—Widacz vonalát tartja, egy ezrede 
a Wojuszówka-magaslatot ismételve megtámadta, de elfoglalni 
nem tudta. 

Délután a hadosztály nyugati szárnyát az ellenséges túlerő-
visszaszorította, mire Le Beau hadosztályát Nieplatól délre fekvő 
magaslatra visszavette. A 4. lovashadosztály Le Beau támogatá-
sára Moderówkara van irányítva. 

A 20. honvédhadosztály Królewska Ga. 541. A 517. -O- ma-
gaslaton, az 5. honvédlovas-hadosztály, 4 zászlóalj és 2 üteg Apor 
tábornok parancsnoksága alatt Kombornia—Jablonica Polska— 
Buków magaslatain elkeseredett harcban áll. 

A 10. lovashadosztály Besko —Jacmierz teréből Brzozówra, 
az 1. lovashadosztály Buskowskoról Pisarowcere van irányítva. 

Hadtestemtől jobbra Krautwald csoportjánál csend van. 
Tőlem balra a Biata-folyóig Kornhaber-csoportnál, a IX. és 

III. hadtestnél különösebb esemény nem volt, előttünk az orosz 
IX. és XXIV. hadtestek Ryglice—Jodtowa—Brzostek magaslatain 
beásták magukat. 



A VI. hadtest és Szurmay-csoport az orosz VIII. hadtestnek 
(13., 32. és 3. hadosztály) Tarnów felől jött támadását a Dunajec— 
Biata-szögletben visszaverte. 

A 4. hadseregünk egész arcvonalával ma az alsó Dunajec 
szakaszát elérte, mely mögött az orosz XI., XXI. és XIV. hadtest 
védelemre csoportosult. 

A hadseregfőparancsnokság Boroevic javaslatára elhatározta, 
hogy az egész 4. hadsereg és a 3. hadsereg nyugati szárnya az 
ellenségnek előtörését meggátolja. A 3. hadseregnek a VI., X. és 
X V n i . hadtesttel megerősített jobbszárnya (8—9 gyaloghadosz-
tály és 5 lovashadosztály) Sanok—Lisko irányában támadni fog. 

A hadseregfőparancsnokság ezen elhatározását később oda-
módosította, hogy Boroeviénak a főtámadás keresztülvitelére még 
a XI. hadtestet is rendelkezésére bocsátja. 

A hadseregparancsnokság este Op. 2474. sz. parancsában 
holnapra következőképen intézkedett: 

A 4. hadsereg, Szurmay-csoport, a IX. és III. hadtest az 
ellenségnek a Dunajec-folyóról nyugati irányban, illetve a Dunajec-
és Wistoka-folyók közötti térben déli irányban való előtörését 
meggátolja. 

A VI., X. és XVIII. hadtest a hadsereg jobbszárnya mögött 
gyülekezik külön kiadott útmutatás szerint. 

A 11. lovashadosztály Jastora menetel. 
A VII. hadtest a hozzá beérkezett 5., 4., 10. és 1. lovas-

hadosztályokkal a jelenlegi védelmi feladatot folytatja; leplezi 
a hadsereg jobbszárnyán a saját erők gyülekezését és Przemysl 
irányában felderít. 

A telezsúfolt kórházakat felkerestem, hogy sebesültjeimet 
meglátogassam. Egy alibunári fiút hoznak, lába van átlőve, a csont 
széjjelroncsolva, inidőli részvéttel megkérdem, hogy nagy fájdalmai 
vannak-e? Büszkén szembe nézve azt feleli: „Katonának semmi 
sem fáj, ha a hazáért van!" 

December 21 
Jóval hajnal előtt az oroszok Sanok felöl nagy túlerővel 

megtámadták jobbszárnyamat (1. lovashadosztály és Zeiss őrnagy 
különítmény) és igen heves küzdelemben, melyet csapataim ember-
fölötti vitézséggel vívtak meg, visszaverettek. Alig hogy szürkült, 
a támadás még nagyobb hevességgel ismételtetett meg és sajnos 
Pisarowceről Beskora visszaszorította csapataimat; több mint ezer 
halottat és sebesültet vesztettem e támadásnál. 

„Ha sikerül 24-ig a három új állás egyikében az ellenséget 
„feltartóztatnom és az ígért hadtestek valóban 25-én megérkez-



„nek, akkor csapataim hallatlan teljesítményükkel megmentették 
„a helyzetet." 

„Helyzetem fölötte válságos, úgy, hogy felvetődik a kérdés, 
„hogy csapataim mai helyzetükben képesek lesznek-e egyáltalán 
„ állásainkat tartani ? . . . Schilhawsky ezredest megbízom, hogy 
„tegyen részletes jelentést a hadseregnek." 

Délelőtt 11 óra 45 perckor erős ellenség megtámadta a Lisa 
Gorát és elfoglalta azt, ezzel állásom a legközelebbi támadásnál, 
mely sikerrel járna, tarthatatlanná válik! Ahogy előre je lez tem. . . 

Más módom nincsen, ha a helyzetet megmenteni és fel-
adatomat úgy ahogy lehet, teljesíteni akarom, minthogy az egész 
— sajnos gyenge — 17. hadosztályt Wróblik—Królewskire menetel-
tetem, annak helyébe az éjjel Szebniere érkezett 4. lovashad-
osztályt teszem. Ha egyszer Wróblik—Królewskin és Rymanówon 
lesz a 17. hadosztály, akkor a Beskonál levő ellenséget vele 
visszavetem és észak felé kanyarodva Brzozówra támadok, ami 
által a 20. honvédhadosztályt, meg az 5. honvédlovas-hadosztályt 
kelet és délkelet felől jövő igen nagy ellenséges nyomás alól fel-
mentem. A 4. lovashadosztály a Nieplanál és Przybówkanál levő 
aránylag gyenge ellenséges gyalog- és kozákcsapatokat biztosan 
fel tudja tartóztatni. Ezzel magától értetődőleg a frysztaki 
támadás egyelőre abbamaradna; de a hadseregnek jobbszárnya 
minden további baj ellen lehetőleg biztosítva volna, szintúgy 
a Dukla-hágó. . . Ha nem teszem ezt, akkor a legnagyobb baj 
fog bekövetkezni. Ezen elhatározásomat a hadseregnek j e l en t em. . . 
Sajnos tüstént megjön a nem várt válasz: „17. hadosztályt nem 
szabad eltolni! Elért vonalat okvetlen tar tani!" 

Helyesen láttam és ítéltem meg a helyzetet. 
Hadtestem mindkét gyaloghadosztálya (17. és 20.) egymás-

mellett arccal északnak Lubla—Królewska-Ga. A 541. vonalban 
állott kb. 20 km. kiterjedésben hasonló erejű ellenséggel szemben, 
melyet napok óta lépésről lépésre folyton észak felé visszaszorí-
tottunk. A 17. hadosztály mögött volt még a 4. lovashadosztály 
is. E három hadosztály kb. 14.000 puskát és 1560 lovast kép-
viselt. (Eltekintve a tüzérségtől, melynek zöme is itt volt 
alkalmazva.) 

Itt baj nem történhetett. 
A jobbszárnyam azonban kb. 30 km. kiteijedésü — 

(Kombornia—Czertez), itt csak 3 lovashadosztály és 7 zászlóalj 
állott (Kratochwill alezredes ezrede és Zeiss őrnagy különítménye), 
mely csak 3380 lovast és kb. 7000 puskát képviselt gyengébb 
tüzérséggel —, ahol az ellenséges XII. orosz hadtest oldalamba 
tört. Hogy ezen támadásnak a lovasság nem fog tudni ellenállani, 
azt előre láttam, azért akartam a veszélyeztetett oldalamba 



a 17. gyaloghadosztályt alkalmazni, mely szándékomat, sajnos 
keresztül nem vihettem, mert a hadseregparancsnokság megkötötte 
kezemet. 

„A hadseregparancsnokság szememre veti, hogy az ellenséget 
„nagyon túlbecsüljük, pedig csak rossz csapatok azok, ócska fegy-
verekkel, rozoga ágyúkkal! Ne csapassam be magamat a foglyok 
„vallomásával. — Csak látná Boroevié ezen ,rossz' csapatokat, 
„melyek óriási túlerővel a mi leghevesebb tüzünkben rendületlenül, 
„minden veszteségük dacára rohamoznak, akár csak gyakorlótéren 
„volnának, semmi által sem engedvén magukat megfélemlíteni. 
„Ezen szibériai hadosztályok bámulatosan hősiesek, rengeteg eréllyel 
„bírnak. Támadásuk olyan, mint az árvíz, amely akadályt nem 
„ismerve mindent elsöpör magával . . . Tüzérségük pedig rettenete-
d e n k i tűnő . . . — A hadseregparancsnokság állíthat amit aka r . . . 

„Parancs szerint tartani fogjuk mostani vonalainkat, küzdeni 
„fogunk a végletekig ós emberfölötti dolgokat fogunk véghez 
„vinni; de a helyzet menthetetlenül el van rontva és el is vau 
„veszve . . . Majd kényszer alatt óriási veszteségekkel fogunk vissza-
vonu ln i és oly messze fognak visszavetni, hogy Dukla is és az 
„egész nagyszabású müveletek elvesztek és óriási veszteségeink 
„hiábavalók voltak." 

Arról értésülök, hogy a III. és IX. hadtest visszavonulóban van. 

Az oroszok egész napon át kisebb támadásokat intéztek 
a hadsereg arca ellen. A IX. hadtest jobbszárnyát Kowalowynál 
megtámadták és visszavetették, mire a hadtest parancsnoka had-
testét Olpiny—Szerzyny szakaszára visszavette. Ugyané sors érte 
a szomszédos III. hadtestet is, mely a Koatczycetől délre fekvő 
magaslatra ment vissza. 

Minden eshetőségre kidolgoztatom a visszavonulási parancsot 
az előkészített állásig, — Zrecin—Suchodól—Posada vonalába, de 
nem adom ki, mert épen azon pillanatban, midőn a szomszéd 
hadtestek visszaszoríttatnak, nem szabad nekem engednem. . . 
Közben sajnos azt jelentik, hogy honvédjeim előretolt osztagait 
elfogta az ellenség. Az orosz a Pisarowcenél volt 1. lovashadosz-
tályon rajtaütött és még a parancsnokság is igen kényes helyzetbe 
jutott. A 33-as törzsszázad nagy veszteségek árán mentette meg 
a parancsnokságot az elfogatástól. 

Most — papíron — elég erős csoportom van; a 17., 
20. gyaloghadosztály, az 1., 4., 5. és 10. lovashadosztályok, tehát 
egy gyalog- és két lovashadtest, melyek azonban valamennyit 
összevéve alig tesznek ki valamivel többet, mint egy hadilétszámú 



hadosztály.. . (20. honvédhadosztály 13.100, a 17. hadosztály 
4100 puska, 4. lovashadosztály 1560, 10. lovashadosztály 1300, 
5. honvédlovas-hadosztály 680, 1. lovashadosztály 1400 lovas.) 

Haczówból jelentik, hogy Ap ór-c so portom at igen nagy erejű 
ellenség visszaverte, ennélfogva a 20. honvédhadosztály helyzete 
tarthatatlan s ez is megkezdette a visszavonulást Biatobrzegi— 
Zagórzere, hol újból állást foglalt. Minthogy most meg Le Beau 
lóg teljesen a levegőben, elrendelem, hogy ő is visszahúzódjék 
Jaszczew—Ustrobnara, különben ott is teljesen elszakadna arc-
vonalam. Peteani tábornoknak (1. lovashadosztály) parancsot kül-
dök, hogy tartson feltétlenül ki Beskonál. I t t most két lovas-
hadosztály (1., 10.) és Zeiss őrnagy különítménye van. Sajnos, 
azonban a helyzet most már kétségbeejtő kezd lenni, mert 
a kimerült csapatok már nem tartanak ki. A visszavonulás „kény-
szer" alatt és rettenetes ellenséges tűzben történik; csapataim 
ellenállókópessége és erkölcsi ereje ennek hatása alatt teljesen 
megtörött. A siralmas, kétségbeesett jelentések gyors egymás-
utánban jönnek. A haczówi Apór-csoport jelenti, hogy óriási kava-
rodás, nagy káosz van, sürgősen kér engedélyt a további vissza-
vonulásra, hogy a teljes megsemmisülést elkerülhesse, az ellenség 
óriási erővel szorongatja és a lövegtüz — a híres „ócska ágyúk" — 
elviselhetetlen. Azt felelem: „ Csak ha a további kitartás teljesen 
lehetetlen, szabad a Morawaig visszamenni, tovább külön parancsom 
nélkül semmi szín alatt." Aggályaik vannak, mert ezt a vonalat 
is már hathatósan és hevesen lövi az ellenséges tüzérség és ' 
nekik amúgy is rendkívüli nagy veszteségeik vannak, a kézitusá-
ban mindig vereséget szenvednek a szuronynélküli rövid kara-
béllyal küzdvén a hosszú szuronyos orosz puska ellen . . . Erre 
azt felelem: „vagy a mostani, vagy a jelzett állásban okvetlenül 
kitartani, minden további visszavonulását megtiltom, mert akkor 
az egész szárny átkaroltatván, felgöngyölíttetvén, az egész vonal 
összeomlik és a hadsereg a legnagyobb katasztrófába sodortatik !" 

„Az én végtelenül súlyos, de magasztos feladatom azt kö-
ve te l i , hogy itt a végletekig kitartsak és csak a szomszéd had-
t e s t e k visszavonulásának mérve szerint lépésről lépésre menjek 
„vissza. Mindnyájunkat Isten kegyelmébe ajánlom; mi kötelmünk 
„teljesítésében i t t ki fogunk tartani, vitézeim és én együtt itt 
„maradunk. En egyedül innét nem megyek, ezen csatatér gyá-
„szos halmait csak velük együtt hagyom el, vagy velük halok 
„it t meg." 

A jelentések szerint több mint két friss hadtest támadja 
jobbszárnyamat, 250—300 ágyúlövést hallok percenként. 

A sötétséggel, mely mint a gyászfátyol száll a temérdek 
halottra és haldoklóra le, a tűz és küzdelem is lassan lecsilla-



pul. Dermesztően hideg, hollófekete az éjjel. Olyan fekete, mint 
az én lelkem keserve, midőn a jelentésekből látom, hogy ebben 
a szerencsétlen vállalkozásban, melyben vakon kellett engedel-
meskednem, sokkal több mint 10.000 vitézem esett el és sebe-
sült meg hiába . . . 

A hadtest jobbszárnyán történtek folytán a hadsereg dél-
után 6 óra 25 perekor (Op. Nr. 2499.) tudatta, hogy a X. had-
testnek már vasúton beérkezett élhadosztálya (24.) holnap Bu-
kowskoról Pisarowce irányában elő fog nyomulni a Sanok felől 
támadó oroszok oldalába, miért is a Beskorá visszament csoport 
ott magát tartsa. 

Este 8 órakor kiadta a hadsereg december 22-ikére szóló 
intézkedését. (Op. Nr. 2502.) 

Krautwald Liskora újból előnyomul, a 24. hadosztály a 
Sanokról előretört ellenség déli szárnyát támadja, VII. hadtest 
jelenlegi helyzetében kitart. III. hadtest a 4. lovashadosztállyal 
együtt, a IX. hadtest a 11. lovashadosztállyal együtt állását 
védelmezi. VI. hadtest Bieczre menetel. 

December 22. 

„Reggel aránylag csend van, lassú tüzelés kezdődik, mely 
„azután gyorsan fokozódik. Haczów és a magaslatok egyrésze 
„még a kezemben van és nem vagyunk teljesen visszaverve. 
„A tegnapi rettenetes hevességű két nagy támadást nagyjában 
„kibírtuk; részben vissza is vetettük, részben pedig megállítot-
t u k ; tán 8—10 órára nyugtunk lesz. Egészben alig vesztettünk 
„3—4 km.-nél mélyebb terepsávot. Két szárnyamat benyomták s 
„így közepemet is egy kissé vissza kellett vonnom. Ha megint 
„olyan túlerő támadna, újból iparkodunk helytállani s lehetőleg 
„keveset visszamenni, amennyiben az még tőlünk függ. Ha az 
„ígért hadtestek tényleg 3—4 napon belül harcba lépnek, akkor 
„a helyzetet tán még meg lehet menteni, de ha addig nem érnek 
„ide, akkor végleg elkéstek, mert minden valószínűség szerint 
„pár napon belül gyenge erőinkkel a Dukla-hágót is elvesztem. 
„Tegnap határozottan az volt az érzésem, hogy minden elveszett. 
„A tegnap kidolgozott visszavonulási parancs még itt van, nem 
„adtam ki." 

Míg a teendőkön töröm a fejemet, addig odakint marós 
hideg szél sóhajt búsan, nyirkos a lég. Oly éles és kemény a 
puskaropogás és erős az ágyúdörgés, akárcsak a halálnak hahotázó 
gúnykacaja volna. 



Az utolsó 8 napon 8810 oroszt fogott el hadtestem. 
Kémliírek szerint Oroszországban egy hadsereget állítanak 

fel a 17 és 18 évesekből, úgy, hogy 850 gyalogezrede lesz az 
orosz hadseregnek. (?) 

A hadseregparancsnokságtól meleg dicséret jön kemény 
kitartásomért és közli, hogy a legközelebbi erősbítések 18 km.-re 
vannak már tőlem. Az Isten adjon erőt csapataimnak, még hat 
szörnyű órát kitartani. 

Délelőtt 10 óra 15 perckor az Apór-csoport elkeseredett 
tusát vív nagy orosz erőkkel és óriási veszteségeket szenvedve, 
a kézitusában mind jobban visszaszorul. — Hogyisne, a hosszú 
szuronyos orosz puska — a szegény rövidke szuronynélküli 
karabélyok ellen játszva küzd . . . 

Meggyötrött szívvel megismétlem parancsomat, hogy nem 
szabad visszamenni. Sajnos, az ellenség igen nagy túlerőben van. 
Az 1. és 5. lovashadosztályt gyorsan veri tovább vissza. Szár-
nyam most már teljesen védtelenné vált. Egész vonalamat a 
legnagyobb hevességgel támadják. Le Beau sem bírja már tovább 
állását tartani. Csapataim elvesztették önbizalmukat és kishitűség 
vesz rajtuk erőt. — Hogy is ne ? 

És az annyira várt, annyiszor ígért segély még semerről sem 
j ö n ! . . . Délután 2 órakor a helyzet teljesen tarthatatlan, kény-
szer alatt — hogy a teljes megsemmisülést elkerüljem — kiadom 
a visszavonulási parancsot. 

A 17. hadosztályt a zrecini, a 20. honvédhadosztályt a 
suchodóli, Apór csoportját Wróblik—Królewski magaslatokra 
visszarendelem és meghagyom, hogy azokat feltétlenül tartsák. 

Az 1. és 10. lovashadosztály és a Zeiss-különítmény a 
íymanówi hegyeken elkeseredett harcban áll az ellenséggel, mely 
Zarszyn felől fölényes erővel támad. 

„A hadseregnek meleg dicsérete érkezik ugyanekkor a 
„mindenekfölött hősies kitartásért! — H e j ! Küldött volna csa-
pa toka t , akármilyen szidással, az jobb lett volna . . . Félelmetesen 
„nehéz órák, midőn az aggodalom s az óriási felelősség mar-
cangol ja lelkemet, soha sem fogom ezeket elfelejteni . . . Ha csak 
„egy muszka golyó el nem felejteti velem . . . Borzasztó azon 
„tudat, hogy feltétlen kötelességem az újonnan elfoglalandó állás-
iban kitartani, jól lehet meggyőződésem, hogy a feladat meg-
„ oldása lehetetlen! Legderekabb szeretett vitézeimet ezrivel és 
„ezrivel veszítem el és mind hiába, nagyon gyengék vagyunk, 
„jobbról átkarolva, hátban fenyegetve . . . Mindezt előre láttam, 
„el voltam rá készülve és midőn hirtelen bekövetkezett a lelki 
„és testi kínoknak ezen rettenetes órája, akkor mégis váratlan 



„volt. Sokkal borzasztóbb és elviselhetetlenebb, mint mikor a 
„legrosszabbra is el voltunk készülve . . . Reméltem és reméltem, 
„hogy tán mégis nagyon is feketén láttam! Ellenkezőleg, még 
„én is optimisztikusan ítéltem . . . " 

„Telefonon a hadsereghez fordulok, hogy a jaáliskai útat dél-
„felől elzárassa; nekem nincsen sem erőm, sem lehetőségem, 
„hogy ezt tehessem. Az ellenség ezen útat Rymanówtól délre 
„már birtokába vette és semmi sem akadályozhatja meg abban, 
„hogy azon csapatokat hátamba küldjön Jaáliskán át Tylawara, 
„ami annyit jelentene, hogy a Dukla-hágót elvesztettük és vissza-
vonulási meg az egyetlen utánszállítási vonalam el lenne vágva. 
„Ha ez bekövetkezik, egy többé jóvá nem tehető szerencsétlenséget 
„jelent hadtestemre." 

Közben csapataim Heppner őrnagy által igen nagy gond-
dal előkészített és kiépített állásba mennek vissza és ott veszik 
parancsomat, hogy ezen állást okvetlenül a legvégsőkig tartaniok 
kell és nem szabad senkinek visszamennie. Minden hátrafelé 
mozgást feltétlenül meg kell akadályozni. A 17. hadosztály dél-
után 3 órakor Zrecinre kezdi meg visszavonulását, csoda lesz, ha 
nem morzsoltatik teljesen össze . . . Igen erélyes intézkedéseket 
adok ki, amelyeknek hivatása a teljes összeomlást meggátolni. 
Nehéz feladat! 

A legnagyobb hiba az volt, hogy közel 50 km. kiterjedésű 
vonalat kellett tartanom ós még támadnom is muszáj volt gyenge 
hadtestemmel, aminek természetes következménye az lett, hogy 
csapataim alig nevezhető tartalékkal egy percnyi pihenést sem 
lelve vízben ós hóban küzdenek s teljesen kimerültek. Csak nagy 
nehezen tudtam 2 zászlóaljat összakaparni, hogy valamelyes ta r -
talékom legyen, mely egy áttörést talán meg tudjon állítani. 

Az emberek egészen el vannak fásulva a nagy kimerültség 
folytán; azt jelentik, hogy egészen letargikus állapotban vannak, 
örömmel küzdenek, de a test nem bírja tovább, olyan gyengék, 
hogy sokan még fölkelni sem bírnak. Sokan kétségbeesésükben 
öngyilkosságot követnek el . . . 

Es mégis, hogy még nagyobb szerencsétlenséget elhárítsak 
— hiszen hazánk létéről, vagy nem létéről van szó —, muszáj 
ezen borzasztó helyzetet bárhogyan is orvosolni és nem szabad 
engednem, bármennyire fáj is szeretett vitézeimet ily nyomorult 
állapotban látni és tudni és kénytelen lenni őket további sanyar-
gattatásokra kényszeríteni. Ha mindnyájan itt pusztulunk is el, 
ezen állást előbb, mint a helyzet szomszédomnál meg nem en-
gedi, nem fogjuk önként elhagyni. 

Az 1. lovashadosztály, mint értesülök, már messze ezen 



vonal mögé szorult, mert az oroszok mindenütt nyomon követve 
üldözik. Határozott parancsot adok, hogy tüstént megfordulva 
előnyomuljon és az elrendelt állást támadás árán is okvetlen 
foglalja vissza és tartsa feltétlenül. 

Délután 4 órakor erős ellenséges támadás indul Wróblik— 
Królewskiről a Srednia Gora ellen. Lovasságom felbomolva egyen-
ként megy vissza; hogy az utolsó lehetséges támaszt megadjam, 
utolsó két zászlóaljamat küldöm oda . . . Es a sokat emlegetett és 
ígért X. hadtestnek még se híre, se hamva! . . . Csak tudnék 
legalább egy picinke tartalékot kivonni, csapataimat mélyebben 
tagozni és ne kellene ilyen lehetetlen kiterjedésben küzden i . . . 
Ez meríti ki végleg minden erőnket . . . Ott ver meg az ellenség, 
ahol neki tetszik, ha nincs tartalékom, mely egyensúlyozhatná 
támadásait. 

Rendkívül heves és elkeseredett harc tombol az egész vona-
lamon. Schilhawsky és én törekszünk még egy lehetséges állást 
Duklatól északra és keletre találni. Ha azonban tovább szorít az 
ellenség, akkor feladatom, a hadsereg szárnyát védeni, mind nehezebb 
és kétesebb eredményű lesz. 

Közben a III. hadtest jobbszárnyát féltvén, minden látszat 
szerint engem a hadseregpancsnokságnál feljelentett és ösztökéli 
Boroevicet, hogy engem keményebb kitartásra kényszerítsen . . . 
Bajtársiasabb lett volna Colerustól, ha aggályait, mint jó szomszéd 
közvetlenül velem közölte volna és bizton — amennyire ilyen 
rettenetes helyzetben lehetséges — számbavettem volna kívánságait. 

Tüzérségem lőszere majdnem egészen kifogyott és hiába sür-
getem az utánszállítást. Több ütegnél már nincs egy lövés sem, 
gyalogságom lőszere szintén elfogyott, csak szuronnyal tad majd 
legközelebb védekezni. A szerencsétlen lovasságnak nincs más fegy-
vere, mint karabélytusa. Folyton sürgetem telefonon, táviratilag 
a hadseregnél a lőszert, azt hangsúlyozva, hogy így teljesen lehe-
tetlen tovább küzdeni és csak célnélküli embermészárlásnak teszem 
ki szegény csapataimat, amiért nem vállalhatom a felelősséget. Az 
oroszok úgyszólván sarkunkra taposva üldöznek és védtelen vitéz 
embereimet halomra lövik és gyilkolják. 

Az általam előre látott ós jelzett katasztrófa bekövetkezett 
és a könnyelmű zsákmányhajsza miatt kérlelhetetlenül büntet a sors. 
Keleti szárnyam teljesen megverve és benyomva, visszavonulási 
vonalam a legnagyobb veszélyben, csapataim félig eszméletlenül 
züllenek szét és sokan meghalnak a kimerültségtől. 

Az egész napon a legnagyobb elkeseredéssel megvívott harcok 
késő délután azzal záródtak le, hogy a 17. hadosztály Jedlicze— 
Zrecin vonalát képes volt megtartani, a 20. honvédhadosztályt 
azonban a túlerővel támadó ellenség Suchodólról délre mélyebben 
visszaszorította, Wróblik—Królewskinél harcoló Apór csoportját 
pedig Iwonicz irányában áttörte, amire a szélső jobbszárnyon 



a rymanówi magaslaton küzdő csoport (1., 10. lovashadosztály és 
Zeiss-különítmény) Deszno irányában visszavonult. Mivel az iwoniczi 
áttörés következtében a 20. honvédhadosztály attól tartott, hogy 
hátába került oroszok bekerítik, a hadosztály Duklatól északra 
fekvő uralgó magaslatokra visszavonult és ott újból állást foglalt. 

Értesítem a hadseregparancsnokságot parancsomról, hogy 
a 17. hadosztály végső önfeláldozásig köteles mostani állását tar-
tani, hogy a hadsereg szárnyát megvédje és a 20. hadosztály, mely 
Dukla közelében egy új állásba szoríttatott vissza, köteles, amint 
az ellenség hatalmas erejű üldözését abbahagyja, előbbi állásába 
előremenni. Erre a hadseregparancsnok azt üzeni nekem, hogy 
Colerus panaszát ne vegyem tudomásul. 

Nemcsak nálam voltak a mai napon véres küzdelmek, hanem 
az egész 3. hadseregnél is fellángolt a harc, persze ott az arcban 
nem tombolt oly hevességgel, mint nálam a szárnyon. Sőt a 4. had-
seregünket is megtámadták az oroszok, mely szívósan védte állásait. 
Szurmay csoportja a Ryglice és Tuchów vonalát csak nagyon súlyos 
és veszteségteljes harc árán tudta megtartani. 

A szomszédos III. hadtestet még tegnap késő délután heve-
sen megtámadták az oroszok. A nagy túlerővel bekövetkezett 
nyomás elől Colerus gyalogsági tábornok erre az éj folyamán had-
testét Jastotól északra fekvő magaslatokra (342. A — Lipnica) 
visszavette. 

A IX. hadtest ennek következtében — bár megtámadva nem 
lett — a délelőtt folyamán a A 385. — A 425. magaslatra 
visszament. 

Boroevic a 3. hadsereg balszárnyán keletkezett helyzet miatt 
azt határozta el, hogy a IX. ós III. hadtest megsegítésére keletre 
eltolódó VI. hadtesttel Olszyny irányában az ellenség oldalába tör. 
Erre az intézkedéseket délelőtt 11 órakor (Op. Nr. 2515.) kiadták. 

A hadseregparancsnokságnál felvetődött azon kérdés, hogy 
az oroszok nem várt támadó fellépése következtében a tervezett 
főtámadásra szánt hadtesteket egyáltalában zömösítheti-e a hadsereg 
szélső jobbszárnyán; kétségbe vonták, hogy a VI. és XI. hadtest 
eltolása a IX. és III. hadtest arcvonala mögött megtörténhetik-e, 
illetve hogy az utóbbi hadtestek képesek lesznek-e állásaikat tartani. 

Ezért Boroevic a hadseregfőparancsnokságnak azon javaslatot 
tette, hogy a megváltozott helyzet következtében az ellenségre 
mérendő csapásnak sikere biztosabban érhető el, ha hadseregével 
nem a jobbszárnyon, hanem a balszárnyon intézi a főtámadást 
és pedig a VI., IX. és XI. hadtesttel a Wistoka—Biala-folyók 
közötti térben, melyhez Szurmay csoportja és a III. hadtest is 
csatlakoznék. (Op. Nr. 2516.) 

Conrad erre azt válaszolta, hogy a javaslattal egyetért, hozzá-
fűzte azonban, hogy azért a hadsereg jobbszárnya is támadjon 
a vasúton odairányított X. és XVIII. hadtesttel. (Op. Nr. 5591.) 



Hadtestemtől jobbra a 24. hadosztály délután 4 óra 30 percig 
Bukowskora ért. Krautwald csoportjának támadása Zakucie A 568. 
Bania A 613. magaslatig jutott. 

A X. hadtest parancsot kapott, hogy a 24. hadosztállyal 
holnap a Krosno irányában támadó ellenség hátába törjön, a 2. had-
osztálynak a Beszkideken már túl jutott részei kövessék a 24. had-
osztályt, míg a többi része Laborczfőn és Jasliskán át Rymanówra 
tartson, hogy az ottani harcokba beavatkozhasson. 

December 23. 

Barwineken picinke kis szobámban Thonet vadászlakában 
a huszárom által rögtönzött asztalon írom e sorokat. Pompás fenyo"-
illat van idebenn, inert fenyőgalyakat rakott a padlóra Bánffi, 
ez lesz ágyam. Hideg van, nem lehet fűteni, mert a kéményt egy 
gránát ledöntötte s eldugaszolta. Bundában ülök s így írok, míg 
odakint üvölt a szél s ólmos esőt ver be a törött ablakon és sűrű 
ködöt kerget a zúgva sopánkodó fenyvesen tova. Egy szál viasz-
gyertyám van, lángja táncol és vastag fekete füstöt ereszt a légbe, 
nagy cseppeket sírva. 

Ha rettenetesen össze is roppantotta az ellenség szegény had-
testemet, mégis azt hiszem, elértem azt, hogy temérdek orosz 
csapatot vontam magamra, ami másutt tán még nagyobb bajt 
okozott volna. — Mint hallom, az általános helyzet kedvező és 
az én balsorsom csak egy kis epizód a nagy események között. 
Hej, de milyen véres, milyen iszonyatos egy epizód, melyet végig-
kínlódni borzasztó . . . 

Nikié altábornagy jelenti, hogy hadosztálya tökéletesen ki 
van merülve és az oroszoknak újabb támadásai esetén, teljesen 
képtelen lesz ellenállani. Hadosztálya Dukla városától északra 
fekvő magaslatokon foglalt állást. Jobbszárnya mögött Peteani 
tábornok csoportja (1., 10. lovashadosztály és Zeiss-különítmény) 
Królik Polski magaslaton áll. A csoportját követő oroszok Desznonál 
megálltak. A 20. honvédhadosztályt sem támadták meg ma az 
üldöző oroszok. 

Zuhogó esőben és feneketlen sárban költöztem át Duklaról 
Barwinekre és a kirabolt vadászlakban, minapi kis padlásszobám-
ban telepedtem le. Még a padlót és bútorokat is elfütötték az 
oroszok. 

Mindig__siralmasabb jelentések jönnek. Csapataim roncsai tel-
jesen elcsüggedve, holtra fáradva, a legkisebb ellenállásra is kép-
telenek." „Sie sind ganz fertig!" — Még ha géppuskával lőnének 
is~"beféjük, akkor sem lehetne harcra kényszeríteni őke t . . . Mind 
gyakoribbak a kétségbeesés okozta öngyilkosságok. 

Minthogy csapataim másra ma nem képesek, elrendelem, 
hogy a 20. honvédhadosztály legalább néhány különítményt 



küldjön ki, hogy az érintkezést az ellenséggel felvegyék és nyug-
talanítsák őt. 

A 17. hadosztály balszárnyát, mely a jedliczei magaslatokon 
állott, délelőtt erős ellenség megtámadta, mire a hadosztály vissza-
vonulva, Dukla városától északnyugatra fekvő Kobylany-magas-
latokat megszállotta. A szomszéd III. hadtest sem volt képes az 
ellenség nyomásának ellenállani. A hadtest Zmigródnál foglalt új 
védelmi állást. 

A IX. hadtestnél különösebb esemény nem volt, mellette 
balra haladt el a VI. hadtest támadó előnyomulása. A VI. hadtest 
támadása Obszar 487. — szerzynyi országútig jutott előre. 
A hadtest az orosz X. hadtestet magára vonta, mely Tarnów— 
Tuchów teréből Joniny felé délkeleti irányban sietett a meg-
támadottak segítségére. 

Tőlem jobbra a X. hadlest élhadosztálya (24.) Odrzechowan 
át előnyomulva, harcba keveredett az orosz 69. tartalékhadosztállyal, 
mely tegnap Peteani tábornok csoportját Beskoról visszavetette. 

A hadtest véghadosztálya (2.) elővédével késő délután Jas-
liskat elérte. Krautwald támadásának jobbszárnya a Hoczewnél és 
Bachlawanál a San-folyó kanyarulatáig előrejutott. 

A hadsereg holnapra elrendelte, hogy mindkét szárnyáról 
megindult támadás erélyesen folytatandó. A balszárnyon a támadó 
VI. hadtesthez a IX., a jobbszárnyon támadó X. hadtesthez a 
VII. hadtest csatlakozik. A III. hadtest állását feltétlenül tartja. 

Keleten a 20. honvédhadosztály erős ellenséges oszlopnak 
előnyomulását észleli jobbszárnya ellen. 

Estefelé Boroevic magánlevelét veszem: 
„Császári és királyi Fenség, legkegyelmesebb Herceg U r ! 

A VII. hadtestnek harcászati vezetése és a helyzetnek ottani 
felfogása az utóbbi napokban a hadseregfőparancsnokságnál aggá-
lyokat keltett, melyeket én teljesen osztok. Azon telefonbeszél-
getések, melyek a mult éjjel törzsem és a VII. hadtest vezérkari 
főnöke között folytak le, arról győznek meg engem, hogy ezen 
oly fontos közeg császári Fenségedet nem tájékoztatja a helyzet-
ről oly módon, mint ez okvetlenül szükséges ahhoz, hogy császári 
Fenséged a megszokott módon legyen képes tevékeny lenni. 

A VII. hadtest Przemysl napján, Chyrówtól keletre, a 
lupkówi harcokban nem felelt meg („hat versagt") és mindig 
más hadtestekkel kellett támogatni. Ez a hadseregben a leg-
erősebb ; vele szemben olyan csapatok állanak, melyeknek öreg 
fegyvereik és öreg ágyúik vannak; a X. hadtest fogható közelben 
van, miért is a vezérkari főnöknek pesszimizmusa teljesen alaptalan. 

Az ő idegzete legyengült, már nem képes kitartani. Ennek 
bizonyságára kérem császári fenségedet az ottani Op. Nr. 734/23-as 
mai táviratot megmutattatni. Azt hiszem nem szükséges azt bi-
zonyítanom, hogy a hadtest az utolsó töltényig köteles küzdeni, 



ennélfogva feltételeket nem szabhat. Ezenkívül kimondottan el 
van rendelve a tüzérségi lőszerrel való takarékosság. A vezérkari 
főnöknek pedig tudnia kell, hogy nem a hadseregparancsnokság, 
hanem a monarchia oka a lőszerhiánynak. 

Ez a végzetes helyzet csakis a vezérkari főnök felváltásával 
szüntethető meg. Szabadjon császári Fenségednek értésére adnom, 
hogy friss, még el nem használt erőt veszek kilátásba ezen helyre. 

Engedje meg császári és kir. Fenséged múlhatatlan tiszte-
letemnek kifejezését. Császári Fenségednek legalázatosabb 

Boroevic gyalogsági tábornok s. k 
Bártfa, 1914. XII/23.« 

„Sok az igazságtalanság ebben a levélben, bár Schilhawsky 
„tényleg ki van merülve. De a ,Pesszimizmust' az én általam 
„tollbamondott jelentésben találták, mely a valóságnak csak enyhe 
„képét adja. Tessék, nézzék meg a csatatereket, hol ezrivel fe-
„küsznek szegény halottjaim és akkor majd szégyenleni fogják 
„magukat azon ostoba mese miatt, hogy ,öreg puska, öreg ágyú!1 

„Lőszerhiány ? . . . Hát hogy az ördögbe küzdjünk lőszer nélkül P . . . 
„Takarékoskodjunk a lőszerrel, mikor gyér vonalaim ellen sűrű 
„tömegekben rohamozik az orosz és lovasságom szurony nélkülr 

„még a szurony ellen sem tud védekeeni . . . Ne csináljanak nagy 
„offenzívákat, ha tudják, hogy a monarchia nem képes annyi 
„lőszert szállítani, amennyi ilyesmire okvetlenül kell . . . Akkor 
„nem fog a VII. hadtest elvérezni és nem foghatják rá, hogy 
„ ,hat versagt' . . . Jöjjön egyszer ki a hadseregparancsnok, vagy 
„helyette egy tudósítója s nézze meg, hogy mit kíván csapataitól 
„s tudom elképed, ha látja a rettenetes valót. Rossz volt a 
„hadtest? . . . S most egyszerre a legjobb legyen? . . . Nem volt 
„az rossz, csak olyat kívántak tőle — mint jelenleg is — ami 
„lehetetlen! Fütyülök a fogható közelben levő X. hadtestre, ha 
„akkor jön ide, midőn a VII. már teljesen megsemmisült. . . 
„Szegény Schilhawsky, most betegség miatt szabadságoltatik a 
„felső vezetés hibái miatt . . . Miért nem kergetnek el e n g e m ? . . . 
„Hisz borzasztóan igazam volt, hogy el kell vesztenünk ezen 

»CStlixlij . • . 
„Levélben felelek Boroevicnek ós azonfelül nagyon őszintén 

„kimondom nézetemet telefonon, hiszen minden beteljesedett, amit 
„előre mondottam — még az is, hogy mindennek dacára, hogy 
„előre láttam, én leszek az oka mindennek az Armee-Ober-
„ kommandonál." 



Elte feleletül parancsot kapok, hogy a X. hadtesttel össz-
hangban — mely Laboreza völgyében nyomul elő — újra kezdjem 
meg az offenzívát . . . 

Schilhawsky helyett Eisner-Bubna alezredes jön hozzám. 
De Isten bizony sem ő, sem a X. hadtest nem lesz képes a tel-
jesen elpackázott helyzetet megmenteni és meggátolni, hogy az 
orosz újra be ne hatoljon édes magyar hazámba . . . 

Felkérésemre a m. kir. Hadtörténelmi Levéltár a nála 
őrizetben levő hivatalos és eredeti hadműveleti okmányok alapján 
összeállított egy kimutatást, melyben feltüntette azon orosz had-
osztályokat, melyek a kérdéses időben a magyar VII. hadtesttel 
szemben állottak és vele harcoltak.1 

E kimutatásból kivehető, hogy ezen orosz csapatok leg-
nagyobb része a nyugatoroszországi VIII. és XII. hadtest köte-
lékébe tartoztak, mely hadtestek köztudomásúlag már békében 
majdnem hadilétszámon állottak és Oroszországnak legtökéleteseb-
ben kiképzett és legjobban felszerelt hadtesteit képezték. 

Ezzel bizonyítani kívánom, hogy azon vád — mely szerint 
a magyar VH. hadtest Oroszország legrosszabb csapataival állott 
szemben, melyek ócska, rozoga puskákkal és ágyúkkal lettek volna 
felszerelve — helyt nem álló . . . 

Itt még megemlíteni óhajtom, hogy Przemysl túlnyomólag 
orosz tartalékos hadosztályokkal (60., 65., 69., 78., 82.) küzdött, 
de azért még senkinek sem jutott eszébe, hogy Przemysl védő-
erejének vitézségét és hősiességét kétségbe vonja, vagy teljesítmé-
nyét azért lekicsinyítse, mert tartalékos orosz hadosztályokkal 
állott szemben. 

December 24. 

„Elkergetnek engem is? . . . Mert kíméletlenül jelentettem a 
„szomorú igazat!? . . . Nyugodtan várom az ítéletet és még kí-
„méletlenebbül jelentem a valóságot. . . Lássák, hogy kinek adnak 
„az események igazat. . . Ja j nekünk, ha az oroszoknak igazán 
„csak öreg puskáik és ágyúik vannak és mégis képesek összezúzni 
„ te rve inke t . . . De ez nem igaz, ez csak olyanféle vígasz, amilyennel 
„iskolásgyermekekre lehet hatni s melyet valaki odafönt kitalált. 
„Hej, de nagyon szeretném, ha a magas Armee-Oberkommando 
„csak 5 percig ezen ócska puskák és ágyúk tüzében állana. Akkor 
„bizton nem állítana ilyen badarságot." 

A hadseregtől vett intézkedés szellemében elrendelem, hogyha 
a X. hadtestnek jelzett támadása érezhetővé válik, az én jobb-



szárnyam csatlakozva, szintén támadásba menjen át. Ha az ellen-
ség a X. hadtestre vetné magát, akkor a 20. honvédhadosztály 
oldalba támadja őt, adott lehetőség szerint. Mondhatom, türelmet-
lenül várjuk a megváltást; a jelzett támadást . . . De bizony hiába . . . 

Végre automobilra ülök 'és Duklara sietek, hol Nikié al-
tábornagyot keresem. 0 nem lévén ott, csak egyik vezérkari tiszt-
jével beszélek, aki igazán borzasztó részleteket mond el a csapa-
tok állapotáról. Az emberek telve vannak a legjobb akarattal, de 
nem bírják az óriási strapát ós nélkülözést, teljesen ki vannak 
merülve. Az egész hadtest rajvonalban van, melynek mai létszáma 
alig üti meg egy dandár erejét. Az 1. lovashadosztály vezérkari 
főnökétől gróf Takács-Tolvay József alezredestől távirati jelentés 
érkezik, hogy úgy a lovasság, mint a csoportjukban levő gyalog-
osztagok a teljes hasznavehetetlenségig ki vannak merülve és er-
kölcsileg teljesen zilált állapotban vannak; nagyrészük már fel 
sem tud kelni, állva is elalszanak s így buknak fel, sírva panasz-
kodnak, hogy mindent megtennének, ha még volna annyi e re jük . . . 
Ezalatt fölöttünk sustorognak és sivítanak az orosz lövedékek, 
nyávogva okádják a srapnellek tölteléküket Dukla városkájára és 
a viharban zúgó öreg parkra. 

Hadtestem helyzete következő: 
A 17. hadosztály Iwlatól északra fekvő magaslaton, a 

20. honvédhadosztály Duklatól északra a műút mindkét oldalán 
védőállásban. Peteani tábornok csoportja Królik-Polskinál a 
Rymanówról Jasliskara vezető útat lezárta. 

A beérkezett hírek szerint a XII. orosz hadtest friss szibériai 
tartalékhadosztályok bevetésével Krosno—Besko vidékéről, a nyu-
gati szárnyával Piotrówka, közepével Wietrznon, keleti szárnyával 
Desznon át előnyomulását folytatta. 

Az ellenséges jobbszárny a III. hadtestet a zmigródi és a 
17. hadosztályomat az iwlai magaslatokon, az ellenséges közép 
a 20. honvédhadosztályomat a duklai magaslaton késő délután 
megtámadta, az ellenséges balszárny Rymanównál megállott. 

Ügy a 20. honvéd-, mint a 17. hadosztálynak egyes állásait 
mindig újból megtámadják az oroszok és nagyon szorongatják. 

Eisner Bubna alezredessel, ki ma jelentkezett nálam, Dukla-
ról Iwlara megyek automobilon. Az oroszok 15 cm.-es gránátokkal 
lövik az útat és ropogva fekete füstgomolyokat vetnek fel néha 
autónk közvetlen közelében. Le Beau-t Iwlan találom. 0 is nagyon 
panaszkodik csapatainak nyomorúságos állapotáról, de bízik abban, 
hogyha az emberek egyszer egy kis pihenőhöz jutnak és tető alatt 
megszáradhatnak, megint összeszedik magukat . . . 

O egy szegényes kis házikóban van elszállásolva és megkér, 
hogy az ő karácsonyfáját is tekintsem m e g . . . Egyszerűen díszített 
nagy karácsonyfa áll a dohos levegőjű, apró ablakú szobában, 
melynek magas küszöbén át mindenki megbotlik. A 17. hadosztály-



törzs tisztjei összegyűltek körülötte. Kint az ágyúk dörögnek és 
nagy robajjal robbannak a sivítva érkező gránátok, puska- és gép-
fegyvertűz ropog hevesen, s i t t mint csendes ima álla karácsonyfa... 
Es ott a lővonalban, hol ólom- és acélzápor hull? . . . Nem 
hírom ki ideben, kisietek. Épen néhány nehéz gránát villan és 
rohamra indulnak az orosz tömegek, vad „urra-urra" üvöltéstől 
reng a levegő, dúl a kézitusa s kacagva kaszál a halál, tombolva 
tapossa le az emberiség virágát — a békének szent e s t é jén . . . 
Ugyanazon a helyen, hol e hó 13-án mi győztünk, ma az orosz 
győz ! . . . Ott fekszenek sorban vitézeim, nem lőnek, meg vannak 
dermedve és véres a föld a la t tuk . . . Ez karácsonyi a j ándékuk . . . 
Hideg acélgolyó járta át tes tüket . . . Egyiknek homlokából még 
szivárog a lassan feketedő vér, a mellette levő még hörögve 
mozog s gőzölögve ömlik melléből a martírvér, a hősvér, mely 
a Kárpátokat megszenteli. Hosszú sorokban feküsznek a halottak 
•és sebesültek. . . És csak tovább kopognak a géppuskák, tovább 
sustorognak a közelgő gránátok és szakító reccsenéssel marcan-
golják magasan légbevetve a halottakat s ölik meg a vergődő 
sebesülteket. . . Tovább dühöng a csata, tovább folyik a hősök 
áldott vé re . . . Szent Isten, add vissza halálosan fenyegetett áldott 
hazánkat az övéiknek, kik drága vérüket ontva vásárolják azt 
és szabadságukat vissza, add meg szívük vérével keresett békénket 
s azon áldásaidat, melyek e dicső nép kiontott véréből kell, hogy 
fakadjanak. . . Halott halott mellett hever és az alkonnyal el-
csendesül a csatazaj, békesség száll alá a Kárpátok véres koszorú-
jára. A csendesen hulló tiszta fehér hó az elesettek megdicsőült 
homlokát csókolva, puha fehér ágyat vet nekik és selymes takarót 
sző, mely békelehelettel elfed mindent, míg el nem jő az Ür, 
hogy megdicsőítse ő k e t . . . Ellágyulva, mély meghatottsággal hala-
dok el az enyhe hegyoldal alatt Iwlatól északra, az oroszok élénk 
gránátverésétől kísérve. Automobilon Duklara s onnét liarwinekre 
sietünk. Egy nehéz gránát automobilunk mögé vág, az útat fel-
szakítva, mintha azt örökre el akarná vágni mögöt tem. . . 

Barwineken autós-tisztjeim karácsonyfájukhoz kéretnek, hol 
Pallavicini őrgróf százados gyönyörű beszéddel fogad és egy orosz 
puskát ad át nekem törzsem parancsőrtisztjeinek berakott ezüst 
aláírásaival. Meghatottan köszönöm meg kedves figyelmüket. 

Azután apró padlásszobámba vonulok vissza. Szeretett felesé-
gem által küldött tapolcsányi kis fenyőcskét a vele jött díszít-
ményekkel ellátom, a pár kis gyertyát meggyújtom s miután az 
ő rózsás mosolygó arcát látom és gyermekeimet körülötte, fájdal-
mas sóvárgással elmerengek.. . Oly egyedül s oly nagyon boldog-
talan vagyok, nehezen tudok csak érzelmeimnek ura maradn i . . . 
A csend jólesik. . . Csak néha serceg egy gyer tya . . . Nézem, mint 
ég le lassan mind az öt, míg gondolataim messze, messze vannak, 
majd visszatérnek azokhoz, akik itt feküsznek és szívük egész 

József főherceg: A. világháború. I. 2 1 



érzelmével a kis viskót keresik, hol boldogságukat h a g y t á k . . . 
Otthon most bizton ide gondolnak azok, akikhez szivünk minden 
dobbanása szeretetteljes üdvözletet kü ld . . . Az Isten így a k a r t a ! . . 
Áldva legyen az ő szent akara ta . . . 

Kint lármás beszélgetés. Gyorsan eloltom rövidre égett ö t 
gyertyácskámat s otthoni kis karácsonyfámból egy galyat letörök 
és sapkámra tűzöm, mint tábori jelvényt. A jó Isten meg fogja 
áldani . . . Ekkor megszólal az orosz ágyúk serege, mely szent 
esténk békéjét is meg akarja rontani, de az Úr mondá . . . „És 
békesség a földön a jóakaratú embereknek!. . ." 

Lent nagy karácsonyfa! Körülötte törzsem és a békéscsabai 
101-eseknek és a szegedi 46-osoknak legénységi küldöttsége, mely 
karácsonyi dalokat énekel szép karban . . . Ima száll el mindnyájunk 
a jkáról . . . Míg odakint ordítva kaszál a halál csörgőkezü réme 

Mai napon a hadsereg egész frontján lezajlott véres harcok 
ismét bebizonyították, hogy a vezérek oly feladatokat adtak 
csapatainknak, melyeket azok a legjobb akarat mellett sem voltak 
képesek megoldani. A hadseregfőparancsnokság Teschenben az 
Albert-Gymnasium Geographie 93. sz. tantermében, a zöldasztalnál 
disponált, és nem vette figyelembe, hogy november 12-ike — 
tehát 6 hét — óta szakadatlanul folyó hadmüveletek, a télvíz 
idején feneketlen kárpáti útakon végrehajtott erőltetett menetek, 
a sorozatos véres és elkeseredett harcok folytán ijesztően leapadt 
létszámok, a rossz útak és a téli nedves időjárás következtében 
az élelmezés és lőszer utánpótlásának megakadása, a kíméletlen 
követelmények, nélkülözések, betégség és fáradtság a csapatok 
erkölcsi és testi erejét annyira meggyengítette, hogy támadásaik 
szokott lendülete, védelmüknek ismeretes szívóssága megbénult. 

A hadseregfőparancsnokság kalkulációinál úgy látszik mind-
ezeket számításon kívül hagyta és mert csapatainkat oly messze 
hátulról nem láthatta, jelentéseinknek hitelt nem adott ; kom-
binációinál tér, erő és idő tekintetében hadilétszámú friss és első-
rangú hadikészültségü hadosztályokkal látszott disponálni, melynél 
az oroszoknak ijesztően fölényes túlerejével és az orosz fővezérlet 
ellenrendszabályaival úgy látszik magát megzavartatni nem engedte. 

Pedig valóságban az orosz 3. hadsereg Krakkótól délre 
vissza lett ugyan szorítva a Dunajec-folyó mögé — de megverve 
korántsem volt. 

Conrad ekkor azt hitte, hogy ha a 4. és 3. hadsereggel most 
üldözésbe átmegy, az orosz 3. és 8. hadsereget végleg elintézi. 

Az oroszok azonban Oroszlengyelországból a Visztulán át 
és keletről erősbítéseket és pihent erőket vontak magukhoz és 
az őket üldözni akaró osztrák-magyar haderőre rácsapva — maguk 
mentek át támadásba. 

Szurmay-csoport az ellenség támadását nem bírta ki és 
kényszerülve tuchówi állását feladta. Mesznaopackára csoportját 



visszavonta, hangsúlyozván, hogy csapatainak feltétlenül szükségük 
van rövid pihenőre, és hogy csapatainak küzdelmét kellően tüzér-
séggel nem képes támogatni — mivel ehhez nincs elegendő 
lőszere. A VI. hadtest egynapos támadása megakadt, Zurowa— 
Szerzyny-vonalon túl nem képes a támadást folytatni. Ezért 
a IX. hadtest Swiecany ,A> 385. — Siepietnica-vonalra csapatait 
visszavette. 

A III. hadtestet erős orosz támadás arra kényszerítette, 
hogy Zmigródtól délre fekvő magaslatokra menjen vissza, ezáltal 
a iX. hadtesttől elszakadt, közte és a IX. hadtest között 20 km. 
széles lyuk keletkezett Harklowa—Zawadka között. 

így nézett ki karácsony estéjén Boroewié hadseregének 
balszárnyán a nagy főtámadás megindulása után következő első 
napon! 

Conrad elrendelte, hogy Boroevic hadseregének jobbszárnyán 
is támadni kell, Boroevic ennek alapján itt akarta megindítani 
főtámadását. 

Azonban a X. hadtest azt jelentette, hogy mivel az élhad-
osztálya (24.) exponált helyzetben van és a véghadosztály (2.) még 
nem érkezett be, visszament Bukowskora, pedig mai napon azon 
feladata volt, hogy Besko irányában erélyesen támadjon, hogy 
a hadsereg veszélyeztetett jobboldalát tehermentesítse. A hadsereg-
főparancsnokság közbelépésére a X. hadtest jelentését utólag 
azzal toldotta meg, hogy a 24. hadosztály az erőltetett éjjeli 
menet következtében idő előtt kimerült. 

A XVIII. hadtest élszállítmányai Szinnara beérkezőben voltak. 
Mindezekből láthatni, hogy a Conrad által elrendelt támadást, 

úgy a hadsereg jobb, mint annak balszárnyán nem lehetett végre-
hajtani, mert sehol sem volt együtt a kellő erő és ami már helyén 
volt s előre megindult, az már a támadás első napján kudarcot 
vallott. 

December 25. 

Nagyon aggaszt csapataim megbízhatatlan nemzetiségű részé-
nek teljes felbomlása, kik önként megadják magukat, a menetelő 
oszlopokból megszöknek, nagyrészük visszamaradva elbujdosik; 
mielőtt az ütközetbe érnének, falvakban, erdőkben meglapulva 
húzódnak meg a „lógósok". Le Beau-nak meghagyom, hogy meg-
bízhatatlan csapatok mögé néhány magyar géppuskát állítson f e l . . . 
Azt hiszem jelenlétük elég lesz arra, hogy gyáva magaviseletet 
meggátoljon. Ennek oka az, hogy legvitézebb magyar csapataim 
óriási véres veszteségeket szenvedtek már ismételten, midőn meg-
bízhatatlan nemzetiségű osztagok átszaladtak, s az ellenség ezt 
kihasználva, oldalba vagy hátba támadta a vitézül kitartó magya-
rokat. Ezen géppuskák hivatva vannak az állásunkba esetleg betört 
oroszt visszaverni és minden árulást megakadályozni. 



Sűrű köd kúszik, az ormokat lassan fésülve, az erdőkre, a 
csatatérre a feledés nyirkos fátyolát borítva. Az ellenség kímélet 
nélkül a legnagyobb eréllyel folytatta támadását az egész had-
testemre. 

A 20. honvédhadosztály több helyen áttörve s átkarolva 
óriási veszteségeket szenvedve A 512-ről vissza veretett és Duklara 
visszahúzódik. A felváltásnál lepték meg az oroszok és irtóztató 
tűzzel tizedelték meg. Amennyire meg tudom ítélni, a hadosztály-
nál is igen nagy hibák történtek. 

Sajnos, most is — mint már olyan sokszor — lehetetlent 
követeltek, ami a csapatokat nemsokára kimerítette és képtelenné 
tette az igen nagy eréllyel végrehajtott ellenséges, támadás 
visszaverésére. 

1 órakor veszem a jelentést, hogy a 17. honvédgyalog-
ezred elveszett!? („ist verloren"). De arról közelebbi hírem nincs, 
hogy tulajdonképen mi történt . . . 

Az utóbbi napokban megfigyeltem az oroszoknak előnyomu-
lási módját, mely egy egészen különös előregvülekezésen alapszik 
és tüzérségünk hathatós tüzelését módfölött megnehezíti. Terep-
hullámtól terephullámig, illetőleg fedezéktől fedezékig úgy mennek 
előre, hogy egyes emberek aránylag nagy időközökben egyenként, 
alig észrevehetően, ügyesen lopódzva átszállingóznak a tüzünk 
alatt tartott területeken,, a fedett helyeken folyton eltünedezve, 
így tüzünket elkerülve, rohamtávolságra közelednek, hol — ha 
nyilt a terep — beássák magukat. Födött terepen, amennyire 
lehet, előnyomulnak és meglepetésszerűen indulnak rohamra. 
Sokszor órákig tart ez. Addig tüzérségük állásainkat lövi. Egy-
idejűleg sokhelyütt történik ezen gyülekezés, míg végre valahol 
rohamra előtörnek. Ott, hol meglepetés, a terep miatt, nem lehet-
séges, mélyen tagozott több egymásután következő hullámverés-
szerű rohamsorok, bámulatos vitézséggel a győzelmes betörésig 
vagy a teljes megsemmisülésig nyomulnak elő, a veszteségre való 
tekintet nélküL 

A hadseregparancsnokságtól vett útmutatás értelmében el 
akartam rendelni, hogy a 20. honvédhadosztály, a 17. honvéd-
gyalogezrednek csekély maradványa a szomszéd csoportok támo-
gatása mellett foglalja vissza az előbb elvesztett duklai állást, mely 
ránk nézve végtelenül fontos, mely nélkül valószínűleg még ma 
kénytelenek leszünk egy nagy lépéssel hátrább visszahúzódni. 

Eisner-Bubna alezredes azonban a csapatok állapotára való 
tekintette] aggályosnak és végrehajthatatlannak tart ja a paran-
csot és kéri, hogy ne adjam ki. Úgy véli, hogy ily kétségbeejtő 
állapotban levő legénységgel, teljes megsemmisülésre és esetleges 
elfogatásra vezethetne az. Sajnos, az én nézetem is ugyanez és 
teljesen igaza van neki, de a hadseregnél is kell, hogy keresztül-
vigye véleményét, amit én sajnos, nem tudtam elérni. 



0 vállalja s így a parancsot nem adom ki, melyet amúgy 
sem lehetett volna már végrehajtani, mert délután 4 óra 15 perc-
kor a 20. honvédhadosztály balszárnyát is „igen nagy túlerejű 
ellenség" megtámadta és visszavetette. Súlyos vereséget s óriási 
veszteségeket szenvednek szegény honvédjeim. Nagyon bánt és 
rosszul esik nekem, hogy a 2. hadosztály (X. hadtest) 5 orosz század 
ellen küzd — saját jelentése szerint — és tétlenül nézi, mint veri 
el az ellenség közvetlenül mellettük a kétségbeesetten viaskodó 
20. honvédhadosztályt. A 2. hadosztály Daliowatól északra állott 
alig 5 km.-re a keserves tusában teljesen felgöngyölt jobbszár-
nyamtól. Táviratilag segítséget kértem tőle, de azt felelte, hogy 
nem lehet oly hamar; szomorú következménye ennek az volt, hogy 
ahelyett, hogy előbbre jutottunk volna — amint el volt rendelve — 
egész hadtestemet kénytelen vagyok Duklatól délre visszavonni. 

5 óra 15 perckor még mindig nincs hírem a 17. honvéd-
gyalogezredtől és parancsnokáról, Gombos ezredesről; fel kell té-
teleznem, hogy fogságba estek. Kratochwill alezredes révén érte-
sülök később, hogy az ezred legnagyobb része tényleg el van 
fogva. A 4-es honvédeknek szintén igen nagy veszteségeik van-
nak, úgy, hogy alig maradt 800 emberük. 

Nehéz szívvel, de kényszerülten, kiadom a parancsot: 
„Visszavonulás a tylawai állásba" . . . Ez kitűnően ki van építve, 
dupla és háromszoros akadállyal, fűthető fedezékei, vízlecsapoló 
árkai vannak, úgy, hogy a csapatok amennyire háborúban lehet, 
védve vannak a súlyos fagyások ellen. 

December 25-én hadseregünknél szomorú dolgok történtek. 
A VI. hadtest védelmi állását az orosz túlerő olpiny—szerzynyi 
út mentén áttörte, mire a VI. hadtest Lipie ^ 425. magaslatra 
visszavonult. Ennek következtében, és mivel az oroszok itt is fö-
lényes erővel támadtak, a IX. hadtest a Ropa-folyót kísérő ma-
gaslatok mentén szintén visszament délnyugati irányban a 
Kobylanka—Zagorzany magaslatokra. 

így nézett ki a Boroevic-hadsereg balszárnya. Addig a jobb-
szárnyon . . . 

A X. hadtesten orosz fölényes erő sűrű ködben és hóziva-
tarban Bukowskonál rajtaütött, mire a 24. hadosztály Kalusznere 
visszavonult (10 km.). A hadtest balszárnyán álló 2. hadosztály 
teljesen passzíven viselkedett, dacára annak, hogy támadnia kellett 
volna; úgyannyira, hogy Peteani tábornok szárnybiztosító vonalát 
Królik Polskinál el sein érte. Ennek következtében Krautwald 
csoportja a támadást beszüntette. 

Conrad által elrendelt támadásokat így az oroszok már a 
második napon csírájukban elfojtották. A 3. hadseregnek nagy 
garral elrendelt támadása — mely azt célozta, hogy Nyugat-
galiciában a helyzetet a mi javunkra gyökerestől egy csapásra 
megváltoztassa — megbukott és szívós védelembe fulladt bele. 



Erre vonatkozólag a 3. hadsereg hivatalos naplójából szó-
szerint közlöm a következőket: 

„Mit Rücksicht auf die heute an der ganzen Front nötig 
gewordene Rückbewegung, die übergroße Ausdehnung der Armee-
front bei stark geschwächten Ständen, Mangel an Artillerie-
munition und schließlich das von fast allen Gruppen gemeldete 
Vorgehen starker feindlichen Kräfte erscheint es fraglich, ob die 
ursprünglich am rechten Flügel der Armee geplante Aktion des 
X. und XVIII. Korps Erfolge verspricht und auf die Gesamt-
operation einflußnehmend sein kann. Der Armeekommandant hält 
daher dafür, daß bisherige Operation neuen Entschlüssen Platz ma-
chen muß, deren leitender Gedanke ist, in einer den gegenwärtigen 
Kräfteverhältnissen entsprechenden, Stellung bis zum Komplettieren 
der Stände und der Artilleriemunition Widerstand zu leisten.1' 

A hadseregparancsnokság a főtámadásokat így egészen el-
ejtve, esti 10 órakor kiadott Op. Nr. 2573. intézkedésével követ-
kezőket rendelte el: 

A IX. hadtest Gorlicenél a Zboróra vezető útat, a VI. had-
test Grybównál a Bártfára vezető útat védelmezi. A hadsereg 
arccsoportjai a Kárpátokon át Magyarországba vezető belövési 
utakat védik és pedig: A VII. hadtest a Dukla-hágót, a III. had-
test a zmigródi útat. A X. hadtest egyik hadosztályával (2.) és 
Peteani tábornok lovassági csoportjával a Rymanów felől Jas-
liskára és Laborczfőre vezető betörési vonalat fedezi. 

Tschurtschenthaler altábornagy a X. hadtest másik had-
osztályával (24.), a beérkező XVIII. hadtesttel és Krautwald al-
tábornagy csoportjával (34., 56. gyalog- és 8. lovashadosztály) 
Lisko—Sanokot elfoglalja, az ellenségnek előtörését Kulasznere 
meggátolja és ezáltal a hadsereg jobbszárnyának biztos támaszt ad. 

December 26. 

A reggeli szürkületben apró padlásszobámban pár holmimat 
becsomagolom. Soha, ameddig élek ezt a csörömpölős ablakú padlás-
szobát nem fogom elfelejteni, hol a legborzasztóbb karácsonyomat 
töltém, hol csendes kis társam a tapolcsányi karácsonyfa, melyet 
szeretett feleségem küldött, némán szomorú kérdésként áll. Meg-
csókolom illatozó ágait és szétvagdalom s a vaskályhába teszem, 
meggyújtom s nézem, mint ég el recsegve, vastag kékes füst-
jével szobámat elárasztva. Csak egy keresztalakú galyacskát teszek 
jegyzőkönyvembe emlékül . . . Midőn az utolsó sziporkája a hamu 
alá menekülve meghalt, elhagyom a kopár üres padlásszobát. 
Egy keserves emlékkel gazdagabban sietek le a nyikorgó falépcsőn. 

Utólag értesülök arról, hogy a 4. honvédgyalogezred tegnap 
szintén teljesen széjjelveretett és csak 80 ember gyülekezett az 
éj beállta előtt össze. 



Telefonbeszélgetésből igen határozottan kiveszem, bogy 
odafent kezdik belátni, hogy igazam volt és kár volt már e hó 
12-én nagy határozottsággal kifejtett aggályaimra nem hallgatni. 
Boog tábornok, Boroevic vezérkari főnöke ma kereken kimon-
dotta, hogy bizony „. . . kissé meggondolatlan és könnyelmű 
vállalat volt ezen offenzíva . . . " és hogy sajnos, az események 
nekem adtak tökéletesen igazat. Vájjon az Armee-Oberkommando 
is belátja-e ezt ? . . . Azt hiszem, hogy elvből nem . . . 

A mi szerencsétlen offenzívánknak az az egy eredménye 
mégis tagadhatatlanul megvan, hogy több mint 5 orosz hadtestet 
vont magára és legkényesebb helyeinket mentesítette. Ellenfelünk 
Oroszlengyelországból is hozott erősbítéseket. 

„És mi lett volna, ha úgy mint én javasoltam, a magasla-
t o k o n Duklatól északra megállunk s pihent csapatokkal fogjuk 
„fel erődített állásban a nagy ellentámadást, melyet azután a 
„X. és XVIII. hadtesttel megerősített Krautwald-csoport oldalba 
„kap ? . . . Akkor is azt mondotta volna a vezérkar főnöke, 
„Hötzendorfi Conrad, hogy „ . . . a VII. hadtestnek harcászati 
„vezetése és a helyzetnek ottani felfogása a hadseregfőparancs-
nokságnál aggályokat ke l t e t t . . .' ? . . . Alig hiszem! Azt azon- i 
„ban biztosan tudom, hogy akkor én ma nem írhatnám azt, / 
„hogy az Armee-Oberkommando a vakságig rövidlátó volt! . . . " 

Visszavonulásunk folyamatban van és délben csapataim leg-
nagyobb része már új állásában van. A 20. honvédhadosztály 
állománya 2000 fő alatt van. Ha jól emlékszem, e hó 12-én 
11 vagy 12.000 fő volt. 

Délben Tylawara megyek, hogy a 17. hadosztály utóvédeit 
meglátogassam. Kevéssé északra találom az állástól. Le Beau 
tábornok is ott van. A csapatok teljesen kimerülve. A hadosztály-
parancsnok leverten jelenti, hogy a legjobb ezredek is, mint 
39. és 46. egészen odavannak, a többi pláne teljesen elfásultan 
várja sorsát, teljesen közömbösek minden iránt. Az ellenség egy-
szerűen agyonbunkózza az embereket. 

Automobilon Bátorhegyre megyek. Alsókomárnokon várnak 
lovaim, mert az útak járhatatlansága miatt automobilon nem le-
het tovább menni. Elakadt ágyúk mellett, ^nelyeket még 20 ló 
sem bír a sárból kimozdítani, haladunk el a meredek úton föl-
felé, azután le a völgyben fekvő kis községbe, a plébániához. 
A lakosság mind itt van, csak a plébános menekült el. Szomorú 
jelenség, ha a pásztor hűtlenül elhagyja nyáját és megfutamodik . . . 
A ház üres és csak egyes bútordarabok maradtak meg benne. 
Bánfi nagy művészettel egy ágyat improvizál nekem, a bezúzott 
ablakú szoba legkevésbé szeles szögletében. 



A sötét, jéghideg szobábau ülök és vágyódom ki az én 
szegény annyit szenvedő csapataimhoz . . . 

8 óra után jelenti Kratochwill alezredes, hogy értesülése 
szerint a 2. lengyel hadosztálynak egy része gyenge ellenségre 
bukkant és futva visszaszaladt. 

A 17. hadosztály Olchowiec—Smereczne vonalában és a 
tylawai út mindkét oldali magaslatain helyezkedett el, tőle jobbra 
614. -p- —Lipowiec-szakaszban a 2. hadosztály foglalt állást. 

A 20. honvédhadosztály hadtesttartalék Barwineken. 
Hadtestemtől balra a III. badtest Polányra vonult vissza és 

ott foglal védelmi állást. 
Most a 111. hadtest képezi a 3. hadsereg nyugati szárnyát. 

A hadseregfőparancsnokság a IX., VI. hadtestet és Szurmay cso-
port ját a 4. hadsereghez csatolta. A nyugati szárny fedezésére és 
a 4. hadsereggel fenntartandó összeköttetésre a 10. lovashadosz-
tály Tyliczre, az 5. honvédlovas-hadosztály Zboróra lett irányítva. 

Hadtestemtől jobbra az 1. lovashadosztály Laborczrévnél van ; 
a XVIII. hadtest Cisna—Jablonki—Rabe ad Baligród vonalában 
gyülekezik és felzárkózik. 

Köztem és a XVIII. hadtest között a X. hadtest 24. had-
osztályát Bukowsko felől az ellenség megtámadta és Komancza 
felé a beskidi műútra visszaszorította, miért is Krautwald cso-
portját Lupków felé visszavonta. 

Helyzetünk tehát az, hogy a 3. hadsereg újból Magyarország 
határán áll a Kárpátok gerincén. 

A velem szemben álló orosz XII. hadtest főerejével Iwlara 
és a duklai műúton déli irányban folytatta előnyomulását. 

December 27. 

Csendesen esik az eső. Az éjjel csend volt, az orosz nem 
közeledett, nem szorított. Ennélfogva feladatom értelmében — a 
parancsnokok véleményének meghallgatása után — szándékom az. 
ellenséget kisebb lökésekkel kitapogatni. 

Délután 1 órakor Alsókomárnokra lovagolok és onnét 
automobilon Barwinekre sietek. Csak úgy zuhog az eső nagy 
hópelyhekkel keverve. Tömérdek hulla fekszik az út mentén. 
Hosszú sorban és egyenként menetelnek az alig bekötözött sebe-
sültek és betegek, éhezve és fázva és senki sem törődik velük, 
pedig ismételten elrendeltem, hogy az egészségügyi intézeteknél 
gyűjtendők, ellátandók, sebeik rendesen bekötözendők és oszta-
gokban egyesítve küldendők vagy szállítandók a legközelebbi 
kórházhoz vagy vasúthoz. Egyiket megkérdem, hogy hová megy 
gyalogosan ? . . . Önérzetesen és mint magától értetődő dolgot 
mondja : „Szögedébe az ispitálba megyek". . . „így gyalog fiam ?" 
„Majd csak eltalálok valahogy oda!" . . . 



Barwineken először Le Beau tábornokkal, azután a '20. honvéd-
hadosztály tábornokaival és ezredparancsnokaival közlöm kívánsá-
gomat és néhány kifogást teszek a mult napok tapasztalatai alap-
ján. Az összbenyomás azonban arra kényszerít, bogy most ne 
próbálkozzak meg aktív védelemmel, mert a csapatok mai állapo-
tukban erre teljesen képtelenek. Ennélfogva ezidőszerint csupán 
az állás feltétlen védelmére szorítkozom. 

Hadtestem védelmi állása tulajdonképen csak egy lazán, 
csoportonkint megszállt vonalnak tekinthető, mert a 17. hadosztály-
nak csak 3000, a 20. honvédhadosztálynak pedig 2000 puskája van. 

Velem szemben az orosz 15. hadosztály csoportosul táma-
dásra, egyrészt a tylawai úton, másrészt a Jasiolka-patak völgyé-
ben Jasliskánál. Késő délután az oroszok támadása a tylawai út 
mentén bekövetkezett. 

Az eső sűrű havazásra vált és úgy sejtem, hogy beköszön-
tött vele a Kárpátok nagy tele. 

„Este 8 órakor az oroszok a Dzialt megtámadják — ez egy 
„nagy hegyhát Tylawatól keletre — és sajnos, gyenge, erkölcsileg 
„megtörött csapataim vonalát áttörik. Elrendelem, hogy tartalé-
„kom — a 20. honvédhadosztály alig hogy pihenőjét megkezdte — 
„előnyomuljon és foglalja okvetlenül vissza ezen oly fontos ma-
gaslatot , mely nélkül — különösen mai állapotunkban — aligha 
„tarthatom állásomat . . . Sajnos, szegény csapataim ma már sem-
„mire sem képesek, ezt az amúgy elég könnyű támadást sem tud-
j á k végrehajtani. És mégis egész szívemet, egész lelkemet nekik 
„szentelem és bennük és Istenben bízva mondom: ,Ha nem is 
„tüstént, de nemsokára erkölcsileg erősek leszünk és igazságos 
„ügyünket győzelemre fogjuk vinni'. Bízom szegény szeretett, 
„annyira megsanyargatott csapataimban és hiszek bennük, mert 
„láttam már fellángolni azt, amit bennük keresek és erőssé akarok 
„tenni. Ez a szikra Krosno—Nieplaig vitt előre . . . A visszatérő 
„testi erővel ez is vissza fog térni s én gondoskodni fogok, 
„hogy ilyen túlerőltető, kíméletet nem ismerő örült zsákmány-
„hajsza többé ne forduljon elő . . . Talán a keserves lecke után a 
„jövőben jobban fognak rám hallgatni odafent . . . Azt akarom, 
„hogy amit hadtestem ezentúl elfoglal, azt meg is ta r t sa . . . Istenben 
„bízunk és hiszünk mindnyájan és reményünk nem fog csalni, 
„ha mi is okosabban dolgozunk, mint eddig . . . De ha ily irtóz-
„ hitó vérpazarlást folytatunk, akkor kétségbe kell esnem a háború 
„kimenetele fölött . . . " 



Sajnos, a többször megismételt kísérletek dacára sem lehe-
tett a Dzialt visszafoglalni. Pedig ez állásaim kulcspontja, ba onnét 
az ellenség tovább támad, kérdéses, hogy a Dukla-hágót tudjuk-e 
majd tartani. Egy honvédszázad,, melyet átkaroló támadásra küld-
tek a betört ellenség ellen, hősiesen rohamozott, de kelepcébe 
került s csak 15 embere tért vissza. 

Délelőtt 9 órakor az oroszok a tylawa—barwineki út két 
oldalán támadva áttörnek, a 39-eseket és 46-osokat széjjelverik és így 
Le Beau állása összeomlott; lehetetlen a Dukla-hágót tovább tar-
tani, hiszen az egész állás majdnem teljesen az ellenség kezébe 
Serült. . . 

Lóra ülök, mert ki akarok, ki muszáj mennem szegény csa-
pataim közé. E rettenetes pillanatban náluk kell lennem s inkább 
ott halok meg velük, mintsem hogy egyedül hagyjam őket. 
Eisner Bubna alezredessel és törzsem két tisztjével Alsókomárno-
kon át friss hóban — mely alatt feneketlen a sár — a rettene-
tesen kijárt úton a Dukla-hágóra sietek. Sok elakadt és megrekedt 
málhavonat között sebesültszállító-kocsik vannak, tele félig meg-
fagyott sebesültekkel, kiknek láttára összeszorul az _ ember szíve. 
Szegények oly sokat, oly rettenetesen szenvednek. Es mégis mo-
solyogva tisztelegnek nekem. 

Tovább patakzik a vér és az oroszok déli irányban tovább 
szorítanak vissza. 

Le Beau tábornok szóbeli parancsom folytán jelenti: 
„193/2. hadműveleti szám. 0 császári és királyi Fenségének, 

a hadtestparancsnok úrnak parancsára a következőket jelentem 
a 17. hadosztály csapatainak állapotáról: Ezeknek a csapatoknak 
legnagyobb része október elején Sztropkó közelében tartott pi-
henés óta csaknem szakadatlanul menetekben és ütközetekben van. 
Ezen idő alatt kétszer vonult át a Kárpátokon és csak igen ritkán 
jutott abba a szerencsés helyzetbe, hogy elszállásolják. Különösen 
a legutóbbi kárpáti offenzíva a legsúlyosabb megpróbáltatások elé 
állította a tiszteket és legénységet, főleg a menetteljesítmények 
tekintetében és az időjárás nehézségei miatt. A csapatok jelenleg 
a legnagyobb mértékben ki vannak merülve. A legutóbbi napok 
kényszerült visszavonulásai miatt erkölcsileg is erősen sülyedtek. 
ami a nagy tiszthiány miatt az ütközeteknél gyakran igen 
aggasztó következményekkel jár. Le Beau tábornok, s. k." 

Ezen jelentést mellékelve, a következő jelentést küldtem 
a hadseregparancsnokságnak 740/16. hadműveleti szám alatt : 

„Mint már telefonon jelentettem, felhagytam azon kísérlettel, 
hogy az állást Barwineknél tovább tartsam, miután megszemléltem 
a 17. gyalogsági hadosztály egyes részeit, mely eddig igen dere-
kasan és vitézül harcolt. A III. hadtestnek Ozennanál történt 



visszavételével egybehangzóan elrendeltem a duklai hágó mögé 
való visszavonulást... Indokolásul csatolom: a) a 20. honvédhad-
osztály veszteségi jegyzékét, b) a 17. hadosztály parancsnokának 
jelentését, amely az általam jelentett tényállást bizonyos mértékben 
enyhítve vázolja. Hozzá keli tennem, hogy a hátulról való tüzelés 
nem tudná a csapatokat attól visszatartani, hogy — ha az ellen-
ség erősebben támad — állásukat el ne hagyják. A borzasztó 
kimerültségtől sokan kétségbeesésükben öngyilkosságokat követnek 
e l . . . A mai visszavonulással kívánatos a pihentetés időszakát 
megkezdeni, miközben újabb erősbítések érkezhetnének és a csapa-
tokat újból fegyelmezhetném... Ha mindenáron tartottam volna az 
állást, félős volt, hogy gyenge csapataim teljesen felbomlanak. 
Kötelességemnek tartottam ezt megelőzni, annál is inkább, mert 
a helyzet nem kívánta meg okvetlenül e hagy áldozatokat. József 
főherceg lovassági tábornok s. k." 

Az úton egymásba akadt ágyúk fogataikkal együtt, vonat, 
egészségügyi kocsik, nehéz tarackok elzárnak minden közlekedést. 
Alig tudunk a műúton tovább jutni. Ha a lőtávolban levő orosz 
ezt sejtené s pár gránátot küldene ide ? . . . Az Isten óvjon meg 
e t tő l . . . Eisner Bubna visszamaradt és dirigál, s a csodát létrehozza ; 
nemsokára 4—5 sorból kettő lesz és megindul rendesen a forgalom. 

A széjjelvert gyalogság kis csoportokban és egyenként jön, 
ki az úton, ki az erdőben, a felséges ősfenyvesben, mely vastag 
hóval van borítva és itt a hágón gyülekeznek. Alig 100 lépéssel 
előbbre ordit a halál sok ágyú torkából. Ropog és zuhog és fül-
siketítőén hangzik az ősfenyves méla bús templomában. Nem egy 
derék 39-esemnek intek kezemmel, ők mosolyogva emelik felém 
sapkájukat. 

Kilovagolok a tüzvonalba. — Eisner Bubna kétségbeesett 
kiáltásait hallom, hogy vakmerőség, biztos halál; de nem törődöm 
vele ! . . . Lássák, hogy hadtestparancsnokuk a legvészesebb órában 
velük van. Gyalogság már aiig van s tódul vissza,, míg vitéz 
ütegeim — melyeknek minden lövegéhez elmegyek s buzdítom 
derék embereimet — a legnagyobb hidegvérrel végzik vészes 
veszélyteli munkájukat. Néhány meleg, szívélyes szót szólok mind-
egyikhez s ebédre hozott csokoládémat és cigarettáimat osztom ki 
közöttük. Lady lovam csak füleivel játszik, hisz ismeri e rém 
tragédiáját, csak ha nagyon is közel robban, akkor rázza a fejét 
a derék állat. Lóról szállva harcoló embereim között mászkálok 
és szeretetteljes szavakkal buzdítom őket, „vitéz fiaimat". . . 

I t t jelentkezik Le Beau kitűnő tábornokom, ki nagyon 
nyomott hangulatban van, mert csapatai: „a legrettenetesebb 
állapotban vannak és kimerültségtől teljesen harcképtelenek!" 
Vele a tüzelő könnyű tarackokhoz megyek az ősfenyves szegélyére, 
az úttól keletre. Ott mennek el mellettem visszavonuló csapataim 
siralmas roncsai. En az utóvédnél maradok. 



Látjuk az üldöző oroszokat. Borzasztó percek és órák . . . 
A 61. ezrednek egy épen most ideérkezett menetszázadát, mely 
még friss és lelkesen üdvözöl engem, ellentámadásra küldöm, hogy 
legalább pillanatokra megállítsa az üldözőket, kik tüzérségemet is 
már nagymértékben veszélyeztetik, míg megtört hadtestem marad-
ványait gyülekeztetem. 

Lendülettel rohamoznák temesvári vitézeim, kézitusában 
71 foglyot ejtenek s egy géppuskát zsákmányolnak s az oroszok 
legkellemetlenebb üldöző csoportját megállítják. A honvédek jelentik, 
hogy ellentámadásuknál a Dzialra, 6 tisztjüket szabadították meg 
orosz fogságból, kik teljesen ki voltak fosztva, még ruháikat és 
fehérneműjüket is lehúzták ró luk . . . 

Aggodalommal telve látom és csüggedő szívvel szemlélem 
rettenetesen megtizedelt csapataim nagy részének rendetlen vissza-
vonulását. Égbekiáltó bűn volt ezt idáig ju t t a tn i ! . . . Most teljes 
erőben Krosno terében kellene lennünk a X. és XVIII. hadtesttel 
egyesülve. Nyugodtan szakaszról szakaszra előnyomulva, megoldható 
feladatokat végrehajtva, nem kellett volna ilyen vereséget szen-
vednünk, ez csak a vak rohanásnak siralmas következménye. 

Mégegyszer hűségesen jelentem a hadseregparancsnokságnak 
e szomorú helyzetet . . . Ekkor értesülök, miszerint Eisner Bubna 
jelentette, hogy lóháton a tüzvonalba mentem és orvoslást kért 
a tidseregnél ez ellen . . . Ezért most kikap tő lem! . . . 

Ezután elvegyülök az egyenként gyülekező 39-es bakáim közé 
az erdőben, a tüzérség mögött és elbeszélgetek velük s nagy meg-
nyugvásomra törhetetlen önbizalmat és jókedvet találok náluk. 
Sajnos, reggel óta alig 100-an gyűltek össze. . . Hallom, amint egyik, 
aki épen most érkezett vissza, bajtársainak nevetve dicsekszik, hogy 
az oroszok őt már el sem talál ják. . . Odaszólok: „Ki az, akin nem 
fog az orosz golyó?* — „Én vagyok!" — Elibém ugrik mosolyogva. 
„Hogy mondtad?" — „A kutyafáját, rajtam már nem fog a muszka 
golyó?" — „De a tied fiam azután annál jobban fogjon ám 
a muszkán!" — „A kutyafáját neki, csak gyűjjön a majd 
megmutatom neki! Ügy, mint mikor a Fenséges úr előtt megvertük 
őket ott fönt Duklán túl." 

Az ős jegenyefenyők szép erdejébe száll tekintetem. Csupa 
hófödte karácsonyfaóriás, oly csodaszépek téli pompájukban. Oly 
békésen hallgatag, oly némán felséges, illatozó, a természetnek nagy 
és csodálatos kincse az erdő! És mi emberek itt az erdei béke 
eszményi világában létünk eldöntéséért, élet-halálharcot vívunk. . . 
A jég és hó alatt csendesen szendergő Kárpátok most ezer és ezer 
hősnek nagy temetője! . . . Csendes s í rker t ! . . . 

Midőn a tűz és küzdelem csillapult, az értem jöt t automobilon 
Felső vízközre megyek, ahol a járásbíróság teljesen üres épületében 
ütöm fel tanyámat. 



Alig hogy ideérkeztem, kapok egy sürgönyt a hadsereg-
parancsnokságtól, melyben a főparancsnokságnak következő táviratát 
közli velem: 

„Nachdem am Stocken des großangelegten Angriffes das 
VII. Korps die Ursache zu sein scheint, erwartet das Armee-Ober-
kommando Vorschläge." 

Ez azt jelenti, hogy odafent elvárják, hogy engem állítsanak 
bűnbaknak. 

Ezenkívül értesít Boroevic, hogy az egész balsorsot a VII. had-
test vezetésének tulajdonítják. Boroevic azonban megnyugtat, hogy 
ő erélyesen védelmemre kel, mert a tények igazolták, hogy igenis 
nem én vagyok a hibás, ellenkezőleg én életemet kitéve, a leg-
nagyobb eréllyel elkövettem mindent, amit a siker érdekében egy-
általán meg lehetett tenni. A hiba másutt rejlik. Boroeviének e 
fellépését nagy hálával veszem... 

„Nézetem szerint az egész terv, a térképen körzővel kiszámítva 
„a legnagyobb, még lehetségesnek vélt teljesítményeket követelve 
„és számításba véve, nem számolt az időjárással, a tereppel és 
„főkép az ellenség ellenállásával és ellenrendszabályaival. Azt is 
„elfelejtették már, hogy nincs még egy hónapja annak, hogy 
, a VII. hadtestet, mint majdnem hasznavehetetlent adták át nekem, 
„elfelejtették, hogy a szegény, sok balsorstól kísért hadtest Minye-
„vágásától Nieplaig pihenés nélkül ,kíméletet nem ismerő' offen-
zívában a Kárpátok összes magaslatait út nélkül, sokszor ismételt 
„szuronyrohamokkal kiküzdve mászta át és fényesen győzve odáig 
„verte az ellenséget vissza és végül, midőn elvérzetten pár csatá-
„rommal 50 kilométeres kiterjedésben három feladatot kellett 
„végeznem, melyek mindegyikéhez egy teljes létszámú kipihent 
„hadtest kellett volna, — jött az ellenségnek — általam meg-
jósolt hatalmas ellentámadása védetlen oldalamba és hátamba, 
„amely ellen egyedüli — talán némileg hathatós — intézkedé-
seme t , a 17. hadosztály áttolását is megtiltották s ezzel minden 
„ellenintézkedésem lehetetlenné volt'téve. Elfelejtették mindezt?... 
„ Most, hogy minden úgy következett be, ahogy előre láttam és 
„jeleztem, most én vagyok a hibás és engem akarnak pellengérre 
„állítani ? . . . " 

„Szeretném, ha azok, akik ilyen szemrehányással illetnek, 
„csak egynapi harctéri tapasztalatot szereznének az itteni ret-
t ene t e s küzdelmeinkben... Az Isten látja lelkemet, másképen nem 
„oldhattam meg ezen szerencsétlen kalandos feladatot, mert egy-



„mást követő, sürgető parancsok teljesen elvették cselekvési 
„szabadságomat és ha még többre szorítottam volna csapataimat — 
„amit a legjobb esetben ágyú- és géppuskatűzzel hátulról, talán 
„pár órára lehetett volna kierőszakolni—akkor csapataim teljesen 
„megsemmisültek volna és a katasztrófa még sokkal végzetesebbé 
„vált volna. . . Kritizálni könnyű, de megkötött kezekkel helyesen 
„cselekedni vajmi nehéz! . . . " 

„Hogyha elkergetnek, mindenki ujjal fog rám mutatni, az 
„ügyetlen, csatavesztes elcsapott hadtestparancsnokra. Ezért, ahogy 
„megfogadtam, a valóságot híven leírom itt, hogy megtudják a 
,teljes igazságot, hogy nem a hős magyarok voltak rossz kato-
„nák . . . Ok vitézül harcoltak, végre azonban a túlfeszített húr 
„ elszakadt, ahogy előre megmondtam volt . . . Ha elkergetnek, a 
„39-eseim, vagy a 46-osaim sorában fogok a hazámért meghalni . . . 
„Beszélni azonban csak ezen naplóm fog . . . " 

Elrendelem a további visszavonulást, a duklai műúton a 
17. hadosztály Rózsadomb—Ladomérmező terébe megy vissza, a 
20. honvédhadosztály a 17. hadosztály mögött Ladomérvágásán 
gyülekezik. 

Alsóodor—Felsőhímes—Kismedvés—Felsőkomárnok—Mere-
dély vonalában csakis az útak és völgyek elzárására szorítkoz-
hatunk, mert ezen óriási kiterjedésű vonalat két gyaloghadosztá-
lyom roncsaival lehetetlen egy összefüggő vonalban megszállani. 
Az egész egy rendszeres előőrsi megszállás jellegével bír, fő- és 
tábori őrsökkel. így legalább egyes csapatok falvakban pihen-
hetnek. Sajnos, két nap óta újra jelentkezik a kolera 10—20 
napi megbetegedéssel. 

Az oroszok egy röpiratot sok száz példányban szórattak 
repülőgépekről vonalaink mögé. Érdekes tartalma és irálya. Ezért 
szószerint egészben közlöm: 

„Magyarok! Az osztrák birodalom Németországgal együtt 
kijelentette Oroszországnak a háborút és mind a kettő betört 
az orosz földre. A vitéz orosz hadsereg nemcsak megverte az 
osztrák és német seregeket az egész vonalon, de ki is dobta 
őket Oroszországból, azután átment utánuk az osztrák és a német 
határon túl és most egyenesen Budapest, Bécs, Krakkó, Berlin 
felé megy. Halics, Lemberg, Jaroslaw és néhány németországi 
város már a nagy orosz cár birtokában vannak. 

Mikor a győző oroszok átmennek a Kárpátokon túl és 
meghódítják Przemyslt, ők lesznek az egész osztrák-magyar biro-
dalom urai. 

Magyarok! A ti szép hazátoknak és ti maguknak sorsa van 
a ti kezeitekben! Mikor ti küzdetek az osztrák-német érdekért 



ti játszatok a ti sorsotokkal. Hetven évvel ezelőtt ti küzdettétek 
már egyszer az osztrákokkal, de sajnos, akkor Oroszország szövet-
séges viszonyban volt az osztrák birodalommal, segített neki. 
Debrecen mellett bosszú időre betemetve volt a magyar függet-
lenség. Ez volt nagy történelmi biba, akiért Oroszország drágán 
fizetett. A jelen háborúban az orosz hadsereg ezt a hibát ki-
jobbítani fogja s a magyaroknak függetlenséget és szabadságot hoz. 

A szabadság órája ütött már! I t t az idő, most vagy soha! 
Fogjatok fegyvert az oroszokkal együtt és az osztrák-német járom 
lesz megsemmisítve. Az oroszok nem akarják Magyarországot meg-
hódítani, Oroszország anélkül is igen nagy, Magyarország az oro-
szoknak nem kell. Semmit, ami jogosan a magyaroké, a győző 
oroszok nem vesznek el tőlük. De a magyaroknak kötelessége 
segíteni az oroszoknak, hogy a német járom tönkre lesz téve. 
Éljen szabad független Magyarország! Éljen a nagy Oroszország!* 

Mivel hadtestem roncsa a csapatok kimerültsége miatt a 
Dukla-hágót tartani nem tudta, a szomszédos III. hadtest 
Czarne—Dtugie—Grab-Ozenna mélységi vonal mögötti gerinc-
vonulatra visszament és azon arccal északkelet felé állást foglalt. 

Tőlem jobbra Jasliska terében álló 2. hadosztályt (X. had-
test) az ellenség fölényes erővel szintén megtámadta. Mivel e 
hadosztály keleti szárnyában Wola Nizna felől is erős orosz 
csapatok voltak előnyomulásban, a X. hadtest parancsnoka el-
rendelte, hogy a 2. hadosztály Czeremchan át a Laborcza völgyé-
ben Laborczfőre vonuljon vissza. A X. hadtest másik hadosztálya 
(24.) fölényes ellenséges erő elől — mely a műúton nyomult elő — 
a Beskid-hágó felé hátrált. 

A 3. hadseregparancsnokságnál megállapítást nyert, hogy a 
hadsereg 40.000 emberrel küzd 120.000 orosszal szemben. 
(Op. Nr. 2623.) E háromszoros túlerővel szemben a hadsereg 
magát nem tarthatja. Ezért a hadseregparancsnokság délután 6 
órakor kiadott Op. Nr. 2624. intézkedésében megparancsolta, 
hogy a hadtestek az ellenséges nyomás mérvéhez képest lépésről 
lépésre harcolva visszavonulnak. 

A III. hadtest Bártfára, a VII. hadtest Felsővízközön át 
Giráltra, a X. hadtest a hegyeken át Sztropkóra, Krautwald al-
tábornagy csoportja Lupkówon át Mezőlaborczra és Wola Micho-
wara, a XVIII. hadtest Cisnan át a Cziróka völgyében Tak-
csányra megy vissza. 

Az 1. lovashadosztály, a X. hadtest és Krautwald-csoport 
közötti térben Mikónál a Hocsánka-völgyet lezárja. 

A 3. hadsereg visszavonulása következtében a 4. hadsereg-
től elszakadt. E két hadsereg közötti tér megfigyelésére Berndt 
tábornok parancsnoksága alatt a 11. honvédlovashadosztály Uscie 
ruskiere, a 10. lovashadosztály Tyliczre, az 5. honvédlovashadosz-
tály Lénártóra, a 4. lovashadosztály Czarnere rendeltetett. 



Minthogy az ellenség óvatosabb lett, előesapataimat a Dukla-
hágóra, Sarbó—Kishollód—Mészégetőre előretoltam, Pilipinski 
vrch. hegyen a III. hadtesttel az összeköttetést helyreállítottam, 
így előcsapataim a magyar határon állanak. 

Boroevic mai kelettel a következőket jelentette a főparancs-
nokságnak fégnapi felszólítására: 

„Cs. és kir. 3. hadseregparancsnokság, hadmüv. sz. 2462. 

Cs. és kir. hadseregfőparancsnokságnak, 
Teschen. 

Csatolva bemutatom a VII. hadtest jelentéseit, amelyek 
megmagyarázzák ennek a hadtestnek a legutolsó napok harcaiban 
tanúsított magatartását. A jelentésekhez a következő megjegyzé-
seket fűzöm: 

1. A VII. hadtest az egész háború alatt gyengének bizo-
nyult és csak olyan parancsnoknak felelt meg, aminő Krautwald 
altábornagy, a 34. gyaloghadosztály parancsnoka. Elég rámutat-
nom ennek a hadtestnek magatartására Gródeknél, a déli szár-
nyon Przemyslnél és a lupkówi medencében. 

2. A hadtest jelenlegi parancsnoka József főherceg, mióta 
a hadtestpaiancsnokságot átvette, mindent elkövetett,_ hogy a 
viszonyokat megjavítsa. Nála erélyben nincsen hiány. 0, mint a 
legfelsőbb uralkodóház tagja, magára vette az ódiumot, hogy 
csapatokat géppuska-tűzzel tartson vissza a meghátrálástól, a 
rettenthetetlenségnek fényes példáját mutatta, midőn hadtest-
parancsnok létére lovon megjelent az ütközetben. Ezért úgy-
hiszem nem rajta múlik, ha a hadtest egyes részei csődöt mon-
danak. Ezért nem vagyok igazságtalan és nem ártok az ügynek, 
ha azt ajánlom, hogy ne történjék változás a hadtest vezetésében. 
Véleményem szerint a baj oka nem a VII. hadtest csapatainak 
megbízhatatlanságában rejlik, hanem abbm, hogy ~álcatonák teljesen 
ki vannak merülve. A körülmények hozták magukkal, hogy külö-
nösen a 3. hadsereg túlságosan nagy fizikai megerőltetésen ment 
keresztül. A hadsereg november 5-ike óta úgyszólván soha sem 
jutot t pihenéshez. Mindenki azt mondja, hogy a harcokban a 
lövészárokban való tartózkodás Przemysl mellett volt az utolsó 
pihenés, pedig ott napokon át súlyos harcok voltak. Ott legalább 
aludni lehetett, de azóta nem jutnak alváshoz. A 3. hadseregnek 
lakatlan hadműveleti területe lehetetlenné teszi a jobb élelmezést, 
mert az amúgy is szegény falvak csaknem teljesen elpusztultak. 
Hozzájárul ehhez a hegyi terep a maga természeti nehézségeivel, 
végül a rossz időjárás. A lövészárkok vizesek, nincsen szalma. 
Tábori tüzeket nem lehet gyújtani. Sokan alvás közben meg-



fagytak és ezért most már a katonák nem mernek elaludni. 
Emiatt olyan kimerülték, hogy a legjobb élelmezés sem segít 
rajtuk. Sokan a kimerültség miatt öngyilkossággal vetnek véget 
életüknek. Sokkal kedvezőbb helyzetben van az ellenség. A 3. had-
sereggel szemben álló ellenséges csapatok legnagyobb része csak 
rövid ideig volt a Kárpátokban; többnyire a krosnoi medencében. 
Számbeli fölényük megengedi a tartalékok pihentetését. A tűz-
vonalban levő katonákat rendszeresen felváltják. A 3. hadseregnél 
ez a hadsereg kis létszáma és a kitűzött nagy feladatok miatt 
lehetetlen. Nálunk mindenki az első vonalban van. A viszonyok 
ma sem jobbak. 

Nem panaszképen, hanem hogy tiszta képet adjak a had-
sereg helyzetéről, adom elő a következőket: Nem a csapatok 
száma, hanem a harcosok állapota játszik nagy szerepet, ami ki-
tűnik például abból, hogy tegnap egy újonnan érkezett menet-
század könnyen visszavetett egy orosz zászlóaljat. A jövőben is 
mindent el fogok követni, hogy a 3. hadsereggel a lehető leg-
nagyobb teljesítményeket vigyem véghez, de nagyon meg lennék 
elégedve, ha a viszonyok egy bármilyen rövid szünetet engednének 
meg, hogy a csapatok erőt gyűjtsenek és nagyobb önbizalomra te-
gyenek szert. Azonban semmi esetre sem hallgathatom el, hogy a 
X. hadtest nem pótolja kellőképen a Szurmay-csoportot, a 6. dan-
dárt és a 43. Landwehr-dandárt, úgy, hogy a 3. hadseregnek 
harcértéke ma kisebb, mint volt 3 héttel ezelőtt. Boroevié gya-
logsági tábornok s. k." 

„Azon jelentésre, hogy ,erős ellenséges oszlop' északnyugat 
„felöl előnyomulóban van a duklai műút felé, a hadtesttartalék 
„egy részét, a 4. honvédgyalogezredet előrevonom... Ekkor ki-
„derül, hogy az ,erős ellenséges oszlop' nem más, mint Le Beau 
„csoportjának egy százada... így fújnak fel képzeletükben mindent 
„az elcsigázott idegzetű csapatok... Kénytelen vagyok, hogy ezen 
„alaptalan rémhírek keletkezését és terjesztését végre egyszer meg-
akadályozzam, azaz megszüntessem, igen erélyes rendszabályokat 
„alkalmazni..." 

„Egybehangzó jelentések szerint az ellenség csak igen lassan 
„követ." 

A hadsereg helyzete mai napon csak annyiban változott, 
hogy a bal szomszédom (III. hadtest) Ondavafő—Yáradka—Alsó-
pagony—Felsőmerse vonalában az Ondava-patak mögött egy 
hátrább fekvő kedvezőbb állásban helyezkedett el. Meixner gyalog-
sági tábornok csoportja ( jobb szomszédom) Nagybukócz—Havaj 
(Hocsánka-patak) vonalába ment vissza. 

József főherceg : A világháború. I . 2 2 



„Hajnalban Kapisóra lovagolok, hol a falutól keletre a magas-
l a t o n állásokat ásva találom a 46-osokat. Jókedvűek, mert éjjel 
„fedél alatt pihentek. Elbeszélgetek derék vitézeimmel s azután 
„Kouff és báró Henneberg ezredesek jelentkeznek nálam és elren-
de lem, hogy azonnal adják be a kitüntetési javaslatokat, mert 
„vitézeim a támadásnál valóban mind megérdemeltek egy vitézségi 
„érmet. Azután Le Beau tábornokot keresem fel, akinek meg-
f a g y o m , hogy a lazuló fegyelem helyreállítása végett, ha netán 
„pihenőt engedélyeznének nekünk, a rendet, tisztaságot, fegyelmet 
„és főképen a becsületérzést és öntudatosságot honosítsuk meg 
„újra csapatainkban. A pihenőnapokon is, bár a legénységnek 
„elegendő alvás és szórakozás nyújtandó, mégis napontafegyelmező-
„ gyakorlatok végzendők. Ez szükséges, mert most igen nagy rended 
„lenséget ós meglazult fegyelmet észlelek.. 

„Le Beau kérve-kért, hogy ha csak lehet, még ne kezdjük meg az 
„újbóli támadást, mert a pihenés minden tekintetben okvetlenül 
„ szükséges... Magától értetődőleg azon pillanatban, amelyben elren-
deltet ik, meg fogják a támadást kezdeni, de előnyösebb volna 
„várni vele. Megnyugtatom őt, hogy én is ezen állásponton vagyok, 
„melynek érvényt is iparkodok szerezni. 

„Kapisóról Ladomérvágására lovagolok, hol Nikié altábor-
„nagygyal beszélek; ő reménytelenül kétségbe van esve, elvesztette 
„lelki egyensúlyát. Míg nála vagyok, jön részemre egy távirat, hogy 
„Nikié leánya súlyosan beteg — elrendelik, hogy azonnal eresszem 
„ szabadságra.. . Ertem !!!" 

„Miután az oroszok kellő távolban megállottak és nem mutat-
„nak további támadó szándékot, csapataimat községekben törekszem 
„elszállásolni erős biztosítás mellett. Állást fogunk itt építeni 
„pihenő csapataimmal." 

„A hadsereg arca előtt ma nyugalom van." 
„A VII. hadtest vezetésére vonatkozó jelentésemet összeállí-

t o m — a parancsok, jelentések és minden fontosabb adat alapján, 
„mert bekövetelték tőlem. Most már nyugodt vagyok, mert egytől-
„ egyig csalhatatlan bizonyítókot nyújt arra, hogy az események 
„igazoltak engem/' 



„Kerekrét az új szállásom, a kis kastély teljesen ki van rabolva, 
„gazdagon aranyozott bútorzatának roncsait lelem. Csupa piszok és 
„ganéj a szobákban, lapáttal kell belőlük a szemetet eltávolítani. 

„Agyam két szál deszka s rozsé, de pompás ez, a sár és hó-
„ággyal szemben." 

„Délután Szinyei-Merse főispán látogat meg és keservesen 
„panaszkodik, hogy 17 községet porrá égettek saját csapataink. . . 
„Colerus parancsa. . . Fájlalom e barbárságot, mert nemcsak a fal-
ovak népe vesztette el mindenét és jutott koldusbotra, hanem 
„csapataim most a leégett falvak helyén esőben, hóban sátrak 
„alatt kénytelenek nyomorogni, a dermesztő hidegben ott fagynak 
„meg embereim, ahol ezelőtt virágzó falvak voltak!. . ." 

„Hull a hó zajtalanul csendesen! Olyan tiszta, oly f ehé r ! . . . 
„Szilveszter-est!... Szomorú gondolatokba mélyedve, a kerekréti 
„vadpark szakadékaiban barangolok. Ott, az erdők sötétedő rejte-
kében kissé jobban érzem magamat, mert szeretett Tapolcsányomra 
„emlékeztet, hol tán szintén gondolatokba merülve mendegélnek 
„enyéim.. . És a hálaadó Istentisztelet! — ? — Ezt egyedül, itt 
„a természet nagy templomában, Isten szabad ege alatt végzem, 
„lelkem mélyéből hálát adva neki, hogy a rettenetes 1Ö14 el-
„mult. Kérve kérem őt, hogy 1915 meghozza a várt szent békét, 
„hogy a csendes munka megkezdődjék szeretett hazánkban; az újra-
é p í t é s munkája. Oltalmazzon meg mindnyájunkat, otthonmaradt 
„szeretettjeinket, az én áldott magyar testvéreimet, jó öreg 
„királyunkat." 

„Soká, igen soká Istenemmel szívemben, mendegélek az erdős 
„szakadékokban, a jeges ösvényen lépdelve és csak mikor a hal-
dok ló évnek utolsó világossága már régen elhomályosult és a némán 
„hulló hó hidegével annak sírját elfödé, indulok lassan sivár 
„lakásom felé. Bánatos csendes áhítattal küldöm egész szeretetemet 
„családi fészkem felé. Áldja meg őket s vitézeimet a jó Isten 
„1915-ben." 

„Hej pedig mégsem hozhatja még meg 1915 a várt b é k é t ! . . 
„Előbb el kell mindennek pusztulnia, mint a bibliai vizözönkoÄ«y»T^r 



v n i . FEJEZET. 

€. TÉL A KÁRPÁTOKBAN.1 

Az 1914. év december havában lefolyt elkeseredett és véres 
küzdelmekben a német 9. hadsereg, a Woyrsch hadseregcsoport, 
az osztrák-magyar 2. és 1. hadsereg az orosz „gőzhenger" északi 
szárnyát és közepét (1., 2., 4., 5. és 9. hadsereget) Oroszlengyel-
országban a lodzi sorozatos csatákban megállította, szintúgy az 
osztrák-magyar 4. hadsereg -— támogatva a 3. hadsereg által — 
az orosz „gőzhenger" déli szárnyának (3. hadseregnek) további 
előnyomulását Nyugat-Galiciában meggátolta. 

Az orosz hadvezetőség megállított hadseregeit védekezésre 
utasította és elhatározta, hogy hadászati harcvonalának északi 
szárnyát yeszélyeztető erőt — a német 8. hadsereget — Kelet-
Poroszországban szétzúzza és ilymódon északi oldalát biztosítja; 
délen pedig a Kárpátokat védő osztrák-magyar erőt (3, hadsereget) 
Magyarországba visszaszorítja és a Kárpátok övén át a magyar 
Alföldre betörve, az osztrák-magyar erő oldalában és hátában 
a döntést kierőszakolja. 

A lefolyt harcok után ítélve, a Kárpátokat védelmező 3. had-
seregünk nem látszott elég erősnek, hogy az orosz 8. hadseregnek 
Magyarországba való betörését biztosan megakadályozhassa. 

Ezért Conrad a Kárpátok védelmére minden még rendel-
kezésre álló csapatot lázas sietséggel északkeletre irányított, míg 
a szerbiai hadszintéren csakis á XY. és XVI. hadtestet hagyta 
meg, ott szigorúan csakis védelemre szorítkozva. 

A segítőseregeknek a Kárpátokba érkeztéig hetek multak el 
s így 3. hadseregünkre háramlott Magyarország védelme a fölé-
nyes 8. orosz hadsereggel szemben. 

A Visztulától a bukovinai határig a monarchiának 180.000 
fegyveres embere harcolt. Ezzel szemben Galíciában és Bukovinában 
az oroszok 500.000 főnyi fegyveres erővel rendelkeztek. 

A több mint kétszeres orosz túlerőnek Magyarországba való 
betörésével komolyan kellett számolni. Ez a 3. hadsereg nyugati 
szárnyát az Ondava-folyó mögé, a hadsereg közepén küzdő had-

1 Lásd a 23., 24. és 25. sz. mellékleteket. 



testemet (VII.) a duklai horpadás mögé szorította vissza; a had-
sereg jobbszárnyán az uzsoki szoros az oroszok kezébe került. 

A 3. hadseregtől keletre harcoló 7. hadsereg (báró Pflanzer-
Baltin) az Erdős-Kárpátok gerincvonulata mögé tért ki az orosz 
túlerő elől. 

Az orosz — túlereje tömegeivel — ott törhette át gyér 
vonalainkat, ahol akarta, hiszen ezidőben hadosztályaink, melyek-
nek hihetetlen széles területeket kellett megvédeniök, alig voltak 
ezrederejüek. 

Már 1915 január első napjaiban felismerte a hadsereg-
főparancsnokság, hogy az oroszok főbetörési iránya a duklai hor-
p adáson vezet át. Itt vannak a legkönnyebben leküzdhető terep-
nehézségek, itt vezet a legrövidebb út Budapestre. 

Ha az ellenség itt a Kárpátok kietlen övén át az Alföldre 
jut , elvágja az Erdős-Kárpátokban küzdő csapatainkat és a 3. had-
seregünk hátába juthat. 

Ezért mi nem szorítkozhattunk a tiszta védelemre, hanem, 
bár erőink messze mögötte maradtak az orosz tömegeknek, 
a Kárpátok védelmét támadó szellemben kellett megoldani. Dacára 
annak, hogy emberfölötti nehéz megpróbáltatások és szenvedések-
ben volt része csapatainknak, meg volt annak a lehetősége, hogy 
az orosz erőket a lakatlan, kietlen, úttalan hegységekben folytonos 
támadásainkkal megkötjük, a sík rónára kijutni nem engedjük és 
így a zord időjárás, télvíz vagy a hihetetlen szenvedések és nél- A 
külözések következtében, a Kárpátok hótengere és jege között az 
orosz túlerő lassanként mégis csak felőrlődik. 

Minden attól függött, hogy kinek volt nagyobb akaratereje 
a kárpáti telet kibírni. 

Mindezzel számolva, a hadseregfőparancsnokság azt határozta 
el, hogy a 3. hadsereg a duklai betörési útakat a legszívósabban 
megvédelmezze, míg a harcvonal kevésbé veszélyeztetett részeiről 
kivont csapatok és a szövetséges német erő segítőcsapatai a meg-
erősített 3. hadsereg jobbszárnyával Przemysl—Sambor—Stryj 
irányában intézendő támadással a döntést kierőszakolják.1 

1915. január 1. 

„Elmúlt a borzasztó 1914. év és a háború még tetőpontját 
„sem érte el. Jobb azt nem is kérdezni, hogy mit fog ez az ú j 
„esztendő hozni! . . . ,Istenünkkel Hazánkért és királyunkért' legyen 
„továbbra is jelszavunk." 

„Borongós jéghideg reggel dereng, midőn kimegyek. Meg-
l epe tve állok meg, mert a 39-es törzsszázad tisztelegve áll előttem 



„glédában. Az őrmester fővetést vezényel s egy karcsú csinos 
„szakaszvezető — ki polgári életben miskolci színész — lép az 
„arcvonal elé és az egész legénység nevében szeretetükről biztosít 
„és hűséggel, ragaszkodással telt üdvkívánataikat fejezi ki, melyet 
„,szerető, hű katonái szívünkben viselünk1. Meleg szeretetteljes 
„szavakkal köszönöm meg megható figyelmüket." 

„Miután mostani feladatom azt követeli, hogy az oroszok 
„elvonulását, vagy a velem szemben levő erőknek gyengítését 
„mindenáron megakadályozzam, parancsot adok, hogy különít-
„mények — különösen önként jelentkezők — az ellenséges állások 
„mögé törekedjenek bepillantást szerezni és az ellenséget, főleg 
„éjjel, rajtaütésekkel, erőszakos riasztásokkal nyugtalanítsák." 

„Kratochwill alezredes jelenti, hogy egy ilyen különítményt 
„ma éjjel Barwinekre küld, hogy az ottani kis vadászkastélyba 
„beszállásolt magas parancsnokságot lehetőleg elfogják. . . Kissé 
„kalandos terv, de mint nyugtalanítás meg fog felelni." 

„Törekszem lehetőleg sok tüzérséget a magaslatokra állítani, 
„hogy bárhonnét nyomulna elő az orosz, mindenütt kereszttűz 
„alá vehessük." 

„Mult éjjel azon helyeket — hol az orosz éjjelezéséről 
„biztos tudomásunk volt — tüzérségem meglepőleg tűz alá vette,, 
„ami a jelentések szerint igen nagy riadalmat és zavart oko-
„zott náluk." 

„Az oroszok — úgy hírlik — egy millió újonnan kiképzett 
„újoncot hoznak és ezekkel akarják a végleges döntést kierő-
szakolni. Nincs módomban megítélni, hogy mi igaz ezen hírből... 
„Valószínű, hogy az orosz is minden emberét harcba viszi, ha 
„eszközei engedik, hiszen mi is úgy tesszük." 

Január 1-én az általános helyzetben különösebb változás 
nem állott be. 

A 4. hadsereg jobbszárnya (Szurmay-csoport, VI. és IX. had-
test) a Biala-folyótól (Ciezkowice) Luzna—Gorlice—Malastów-
vonallal szemben fekvő magaslatokon — az orosz 3. hadsereg 
déli szárnyával szemben — védelemre rendezkedett be. 

A 4. hadsereg a Mafastówtól délnyugatra fekvő magaslato-
kon kapcsolódott a 3. hadsereg balszárnyához. 

Azon hírre, hogy a 49. orosz hadosztály Matastów—Banica 
terében a IX. hadtestünk szélső jobbszárnyának átkarolására 
csoportosul, Boroevic a hadseregfőparancsnokságnak Op. 2686/1. 
számú előterjesztésében javasolta, hogy a Berndt lovascsoport, 



a III. és IX. hadtesttel egyetemben vesse vissza ezt az ellenséges 
csoportot. A hadseregfőparancsnokság jóváhagyásával erre az 
intézkedéseket kiadták. 

A IX. hadtest egy dandárt (23.) Uscie ruskie felé Klim-
kówka Losie terében helyezett készenlétbe. Az orosz 49. hadosz-
tály elől visszavonult ll.honvélovashadosztály Uscie ruskienél tartja 
magát, a 10. lovashadosztály W. H. Huta felől Polany—Czarna, 
a 4. lovashadosztály és az 5. honvédlovas-hadosztály Hariczowa 
irányában az ellenség mindkét oldalába előnyomul. A Hl. hadtest 
egy különítménye (Vucinié ezredes, 4 zászlóalj és 2 üteg) Lúgon 
át a 604. műút nyerge irányában az ellenség hátába tör. 

A vállalat támogatása céljából a III. hadtest mai napon 
Radocyna, Grab, Ozenna terébe különítményeket tol előre és 
január 2-án általános előnyomulását megkezdi. 

A 28. hadosztály Biharó—Felsőpagony vidékén támadásra 
csoportosul, a 44. Landwehr-dandár Ozennanál a krempnai or-
szágútat megszállja. 

A VII. hadtesttől jobbra a szomszédos X. hadtestnek a 
Jasliskaról Mezőlaborczra vezető országútat Czeremchanál és a 
hegyekből tovább keletre Jasiel falun át a Laborcza völgyébe ve-
zető útakat kellett tartani. 

Jasielnél az ellenség éjjel a 2. hadosztály egy részén rajta-
ütött, mire ezen harccsoport Jasielröl Kalenóba visszament. 
Az ellenség a visszavonuló 2. hadosztályt nem üldözte. 

Krautwald altábornagy csoportja a lupkówi (Beskid) vasútat és 
a Mezőlaborczra vezető műútat biztosította (Radoszyce—Smolnik). 

A XVIII. hadtest a Kárpátok gerincvonalalát Wola Mi-
chowa—Cisna—Dolzyca—Przyslup vonalában tartotta, az 56. 
hadosztály és a 8. lovashadosztály Telepócz—Felsőalmád—Méhes-
falva terében gyülekezett. 

A 3. hadsereg szélső jobbszárnyán az uzsoki csoport az 
orosz 65. és 34. hadosztállyal szemben nem tudta magát tartani. 

Megállapíttatott, hogy Colerussal (III. hadtest) szemben az 
orosz XXIV., velem (VII. hadtest) és a szomszédos X. hadtesttel 
szemben az orosz XII. (4. lövészdandár, 12., 19., 15. hadosztály), 
Krautwald altábornagy csoportjával és a XVIII. hadtesttel szem-
ben az orosz XXIX. hadtest (60., 69., 58. hadosztály, 2 kom-
binált kozákhadosztály, 34. hadosztály egy része) állott, míg az 
Uzsok-hágóra az orosz 65. hadosztály és a 34. hadosztály egy 
része megkezdte előnyomulását. 

A III. hadtest szélső nyugati szárnyán Vuöinic ezredes 
csoportja Gladyszównál az ellenséggel megütközött, támogatására 
a 22. hadosztály egy dandára (55.) Czarnen, a 28. hadosztály 

Január 2. 



pedig Zdynián át előnyomult. A 22. hadosztály egy dandára 
(56.) Nieznajowanál, a 44. dandár Ozenna—Grab szakaszban a had-
test jobboldalát biztosította. 

A III. hadtest támogatása céljából hadtestem egy része meg-
szállotta Felsőodort és Alsómersét, ezáltal a III. hadtest oldalának 
biztosítását kiegészítette. 

Egy erős különítmény Kishollódra menetelt, hogy Ciechania 
irányában tüntessen. 

Elhatároztam, hogyha a III. hadtest előnyomulását folyta-
tan dj a, holnap hadtestem egy részével Olchowiecre szintén előre-
megyek. Szándékom nem volt végrehajtható, mert Boroevié Op. 
2697. számú parancsával meghagyta, hogy egyelőre nagyobb 
vállalkozástól tekintsek el, mivel a hadseregparancsnokság egy 
nagyobbszabású támadást készít elő. 

Hadtestemtől jobbra a X. hadtest tegnap elveszített Jasiel 
visszafoglalására az egész 2. hadosztályt össze akarta vonni, mert 
az ellenség ott elsáncolta magát — s így holnapra halasztotta el 
"támadását. 

A XYHI. hadtest helyzete nem változott, csak balszárnya 
(59. dandár) szállotta meg a Wola Michowatól északra fekvő 
uralgó magaslatot (816. -Q-). 

Krautwald altábornagy csoportjánál nyugalom. 
Az uzsoki csoport az ellenség fölényes nyomásának E. St. 

Malomrétnél ellenállani nem tudva, Csontosra vonult vissza. 
Mivel az ellenség (65. hadosztály és a 34. hadosztály egy 

része) az Ung-völgye felől a 3. hadsereg jobboldalát és hátát 
fenyegette, a hadseregfőparancsnokság Op. 5924. szám alatt el-
rendelte, hogy az Y. hadtest (37. honvédhadosztály és 33. had-
osztály) a 3. hadsereg keleti szárnyának segítségére szállíttassék 
vasúton oda. Ennek megérkeztéig a 3. hadsereg védelmi állását 
műszakilag rendezze be és csak azon esetben támadjon, ha a 
szemben álló ellenség erőket tolna el nyugat felé 4. hadsere-
günk ellen. 

A hadseregfőparancsnokság a 3. hadsereg megerősített jobb-
szárnyával (Krautwald altábornagy csoportja, XVIII. és V. had-
test) egy egységes, erőteljes támadással Lisko—Sanok irányában, 
Uzsok-hágó felé való biztosítás mellett, előretörni szándékozik. 
E támadáshoz a 3. hadsereg nyugati szárnya csatlakozzék 
Rymanów—Krosno irányában. 

„A Kratochwill alezredes által kiküldött különítménynek 
„sikerült éjjel az ellenséges tábori őrsvonalon áttörni, két főőrsöt 
„elkergetett, melyek futva menekültek. Barwinekig azonban nem 
„tudott eljutni, 10 órakor sokszoros túlerejű ellenséges csoport 
„által megtámadva kénytelen visszavonulni." 



„Automobilon Le Beau tábornokhoz megyek Alsóodorra. 
„Midőn belépek pici, dohoslevegőjű szobácskájába, vezérkari 
„főnökével pokróccal lefödött rőzsefekbelyén találom, tetveket 
„fogdosva, melyek napok óta nagyon kínozzák őket. Tréfára 
„fordítom a dolgot, azt mondva, hogy jobban szeretném, ha 
„tetvek helyett muszkákat fogdosnának. Midőn hamarost fel-
öltözött, gyalog — a jég miatt sem kocsin, sem lóháton nem 
„lehet — Felsőfenyvesre megyek vele." 

„A kelő nap sugaraitól minden színben csillogó, gyémánt-
„ porral behintett jégborította kárpáti táj téli pompáját lelkembe 
„vésve, megyek le. Le Beau-val elmúlt és jövendő eseményekről 
, beszélgetek. 0 boldog, hogy tovább szolgálhat, de inkább vég-
„leg távozott volna, mintsem — hogy Tersztyánszky alatt a 
„IV. hadtesthez vonult volna be újra. 0 a lelketlen Tersztyánszky-
„ uralmat nem bírta volna tovább elviselni. Szerinte a IV. had-
t e s t a világ legjobb hadteste és ily átkozottan gonosz ember ke-
„zében kell mindig újra elvéreznie. Eljön még az ő napja is és 
„jellemtelensóge elveszi büntetését . . . Bizalmas beszélgetésünkből 
„egy őrszem kemény: ,Halt'-ja riaszt fel . . . Kopár havas dombon, 
„sivító hideg szélben, mely millió jegecet korbácsol kavarogva fel, 
„egy 39-es baka áll és figyel, hűségesen őrizve ezredét. . . Midőn 
„megismer, tiszteleg. Egy jó szót szólva hozzája, tovább megyünk." 

„Felsőfenyves pici kis falu. Ott báró Henneberg ezredes, 
„mint ideiglenes dandárparancsnok jelentkezik. A szegényes 
„kis falun túl áll derék 39-es ezredem összpontosított fel-
áll í tásban tömegekkel. Zeiss Oszkár alezredes jelentését fogadoni, 
„ki ideiglenesen vezeti az ezredet. Az ezred, melynek tisztjeivel 
„és legénységével hosszasan beszélgetek, reám igen jó benyomást 
„tesz. Csupa mosolygó, hűséges, őszinte tekintettel találkoznak 
„szemeim. Azon biztos tudattal távozom, hogy pár hónap alatt 
„híres és keresett lesz a VII. hadtes t . . . Ma felsőbb parancsra 
„bejelentettem a hadtest eddigi veszteségeit . . . Rettenetes szám! . . . 
„68.000 halott és sebesült." 

Január 3. 
A3.hadsereg nyugati szárnyán tőlem balra következők történtek: 
A 4. hadsereg szélső jobbszárnyán a IX. hadtest előnyo-

muló hadosztálya (12.) támadásra indult a Przyslop — 814. A — 
501. -Ó- hegygerincen át Matastów—Petnara. 



Vuéinic ezredes csoportja G lady szó w — Wirchne magaslatait 
elfoglalta, az 55. dandár Krywán át Banicara, az 56. dandár 
Czarne Dugtie teréből Nieznajowara irányította támadását. Vuöinié 
ezredes a támadásnak keleti irányban való folytatását javasolta. 

Berndt lovascsoportja (10., 11., 4. és 5. lovashadosztály) a 
támadásnál nem érvényesült. 

Minthogy egységes vezetés a malastówi harcnál nem volt, 
a 4. hadsereg parancsnoka a hadseregfőparancsnoksághoz fordult 
hogy szabályozza ott az összmüködést. 

A hadseregfőparancsnokság erre Op. 2721. számú intézkedé-
sével a III. hadtest Nieznajowara szándékolt támadását beszün-
tette, mert a harccél a IX. hadtesttel való összefüggés helyre-
állításával el volt érve. Malastów—Gtadyszów teréből a támadás 
nem folytattatik, a fődolog az, hogy a 4. és 3. hadsereg közötti 
szoros kapcsolat állandósuljon és erőt gyűjtsenek a küszöbön álló 
nagy hadmüveletekre. Hadtestemnél, a szomszédos X. hadtestnél,. 
Krautwald-csoportnál és ,a XVIII. hadtestnél nyugalom volt 
A X. hadtest Jasielre előkészített támadásának végrehajtása előtt 
az oroszok Jasiel magaslatát kiürítették és északi irányban el-
vonultak. 

A hadseregfőparancsnokság egy lehallgatott rádiótáviratból 
megtudta, hogy az orosz 34. hadosztály zöme és a 65. hadosztály 
egy része Huszna—Starostyna 1229. A —Ruski put A 1311. vo-
nalban Magyarország határát átlépve Havasközre, Roszt okara és 
Bukóczra előnyomult, a 65. orosz hadosztály zöme az uzsoki hágón 
át az Ung völgyében Malomréten át Csontosra és a hegyekben 
Patakújfalura előretört, ezen fölényes ellenséggel szemben az 
uzsoki csoportunk (előbb Rónay-Horváth altábornagy, utóbb 
Siegler altábornagy) Sóslakról Sóhátra és Révhegyre visszaszorult. 

Boroevié erre, hogy a 3. hadsereg jobboldalában fellépő 
veszélyt elhárítsa, az 56. hadosztály egy dandárát az uzsoki cso-
portunk segítségére Me'hesfalváról Czirókaófalun át Utczásra indította. 

A XVIII. hadtest parancsnoka ugyanezen célból a 8. lovas-
hadosztályt Takcsányról és Czirókaófaluról egyrészt Ugarra, más-
részt Utczásra irányította. 

A 3. hadsereg keleti szárnyán az ellentámadás céljára a had-
seregfőparancsnokság Op. 2714. szám alatt három csoport al-
kotását jelezte, ezek következőképen alakultak meg: 

a) Lipoééak altábornagy 2. hadosztály, 
b) Krautwald altábornagy 24., 33., 34. hadosztály és 1. lovas-

hadosztály, 
c) Puhallo táborszernagy XVIII. hadtest, 37. honvéd-

hadosztály, 
d) az uzsoki csoport, a 128. dandárral és a 8. lovas-

hadosztállyal. 
A 37. honvédhadosztály Czirókaófalu, Takcsány és Szinna 



terében gyülekezik. Az Attems-dandárral (56.) s a 8. lovashad-
osztállyal megerősített uzsoki csoport (Siegler altábornagy) feladata, 
hogy a 3. hadsereg jobbszárnyát Sóhát—Révhegy—Patakújfalu— 
Wotosate terében fedezze. 

A hadseregfőparancsnokság Op. 5924. számú intézkedésben 
hangsúlyozta, hogy addig, míg a 3. hadsereg keleti szárnya a 
nagy támadást megkezdi, legfontosabb a szembenálló oroszok 
helyzetét szorgos felderítés által tisztázni és csoportosításának 
megváltoztatását megakadályozni. 

Támadni csakis azért kell, hogy csapateltolásokat az oro-
szok végre ne hajthassanak. Állásaink műszakilag szorgalmasan 
kiépítendők. 

„Éjjel parancsomra tüzérségem rajtaütött a barwineki kas-
té lyon, melyben egy orosz hadosztályparancsnokság volt. Ezek 
„ugyan 13 fokos hidegben kellemes éjjelt töltöttek a szabadban." 

„A hadseregfőparancsnokságtól ma meleg elismerésben 
„részesültem, mivel személyesen sokat vagyok csapataimmal." 

„Egy elfogott orosz tiszt Bacsics Vazul nevű szakaszvezető-
nmet kitüntetésre hozta javaslatba, mert midőn egy nagy csoport 
„foglyot vezetett, egy orosz különítmény rajtuk ütött és csakis 
„az ő rendkívüli vitézsége folytán volt képes pár emberével az 
„erős támadást visszaverni, a foglyokat megtartani és még egy 
„csomó új foglyot ejteni. Bacsicsnak már megvan az arany vi-
tézségi érme." 

„Temérdek kitüntetési javaslat jön, sok még a mult szep-
temberből . Emiatt a hanyagság miatt nagyon ingerült vagyok, 
„mert bizton a fölterjesztetteknek fele már régen elesett. Egész 
„nap megszakítás nélkül elintézésükön dolgozom." 

„Egyszerre haragosan bejön Eisner-Bubna alezredes és 
„jelenti, hogy egy 46-os baka van odakint és mindenáron velem 
„akar beszélni s másnak semmi szín alatt nem mondja meg titkát. 
„ 0 azt kéri, hogy ne álljak szóba vele . . . Ellenkezőleg! Küldje be 
„tüstént szobámba, tegyék be mögötte az ajtót, hadd öntse ki 
„lelkét előttem . . . Eisner kissé meghökkenve távozik s jön a 
„kérelmező. Nyúlánk, igen fiatal aranyszőkehajú, sárgás-szemű 
„— jótekintetű — pozsgásképü legény, kissé félszegen meg-
h a j t j a magát és zavartan áll előttem, szemeit földre sütve." 

„Na fiam, mi hozott ide? Bármi legyen, mondd el, mintha 
„apádnak mondanád . . ." ,Alázatosan megköszönöm' — felel mele-
„gen rám nézve — ,de nem kéréssel jövök, hanem jelentéssel. 



„Ezredes úr Henneberg parancsolta, hogy Fenséges Úrnak meg-
„leferáljak mindent. Duklánál, mikor sturmoltunk, én előre sza-
badtam a drótot vágni. Ott megsebesültem, a sturm nem sikerült 
„és az orosz elfogott, mert nem tudtam gyorsan menni, lábamat 
„érte a golyó. Elvittek magukkal. Tyű mondok, a fene egye meg, 
„ha bajonétom volna, leszúrnám a muszit, ki vezet — mert ket-
„ten egyedül voltunk' . . . Zsebéből egy fél patkót húz elő, melyen 
„éles sarok van s el ibémtart ja . , . ,Ekkor ezt a félpatkót látom 
„az úton, felkapom s egy jó pillanatban fejbeverem vele az oroszt, 
„ki összeesik, míg én sebes lábainmai, amint köpenyegét és sap-
k á j á t magamra vettem, úgy szaladtam, ahogy csak b í r t am. . . 
„Tessék itt felírtam: Tylawa körül nagyon sok muszka van. 
„Egy magyarul tudó zsidó mondta, a 12. divizió. Attól jobbra 
„ — tetszik tűnni tőlük felénk nézve — van a 12. szibériai divizió. 
„A zsidó mondotta, hogy a Végortovány félé menjek, ott van 
„a 47. muszka gyalogezred, az csak a völgyeket szállta meg, ott 
„éjnek idején átbújhatok észrevétlenül rajtuk. Kismedvésnél 
„a saját posztni lőtt rám, de rosszul lőtt a pimasz, nem talált 
„el. Alázatosan jelentem, most elvégeztem jelentésemet. ' . . . ,Várj 
„itt fiam, rögtön j övök! ' . . . Kimegyek és a kitüntetési referensnek 
„meghagyom, hogy ha kijön a legény, vegye jegyzőkönyvbe jelen-
t é s é t . Egy nagy ezüst vitézségi érmet veszek s vele szobámba 
„megyek, hol vitéz bakám lesütött szemmel csendesen vár rám.. . 
„,Fiam! Te oly kitűnő jelentést hoztál és oly szép, hogy így 
„sebesülten visszaszöktél és ezer veszély között hozzám jöttél, 
„hogy én ezért a nagy ezüst vitézségi érmet adom neked. Viseld 
„jó egészségben és az Isten áldjon meg!' . . . Kezet szorítok vele, 
„ekkor újból megszólal: , Alázattal megkérem, — szemeiben 
„könnyek csillannak. meg — énnekem semmim sincsen, szüleim 
„elhaltak, meggondoltam és 19 éves lévén önként jelentkeztem, 
„nincs másom, mint ez a félpatkó, ha nem sérteném mög vele, 
„tessék ezt tőlem emlékül elfogadni és Auguszta Nagyasszonyunk-
n a k elküldeni, egy szegény katona szeretetével együtt!' — meg-
h a t v a köszöntem meg neki ezt és intézkedtem, hogy könnyű 
„sebesülése dacára ,Szögedébe' vigyék, hadd pihenjen kissé otthon 
„a hős. Négyheti szabadságot is adtam neki. Ezt a kis kihágást 
„jó lelkiismerettel magamra veszem... Az ellenségre vonatkozó 
„jelentése minden tekintetben valónak bizonyult." 



A 4. és 3. hadsereg belső szárnyán a tegnapi harcok után 
Vucinic ezredes csoportja és a 11. honvédlovas-hadosztály Kry-
wanál Banica előtt megállott. A III, hadtest Czarne—Dtugie 
(28. hadosztály), Grab—Ozenna (44. dandár) vonalát megszállotta. 
A 4., 5. és 10. lovashadosztály Zboró—Bártfa terében, mint had-
seregtartalék gyülekezett. Hadtestemmel szemben a 12. szibériai 
hadosztály Olchowiecnél, Wilsznianál és Sarbónál előőrseit meg-
erősítette. 

A szomszédos X. hadtestnél, Krautwald altábornagy csoport-
jánál és a XVIII. hadtestnél említésre méltó esemény nem tör-
tént. A 3. hadsereg szélső jobbszárnyán az Attems-dandár 
(6 zászlóalj és 6 ágyú) és a 8. lovashadosztály (1100 lovas és 
8 ágyú) erőltetett menetben Utczást és Ugart elérte. 

„Ladomérvágására megyek a két tartalékban levő honvéd-
„ gyalogezredhez (1. és 4.), hogy a tisztekkel és legénységgel 
„érintkezhessek és beszélhessek, hogy jobban megismeijük egy-
-mást, ez feltétele annak, hogy a csapat bizalmat nyeij en 
„magasabb parancsnoka iránt. Hiszen emberek vagyunk mind-
n y á j a n , akik éreznek és azon tudatra van szükségünk, hogy 
„érzelmeinket mások is osztják — átérzik. így tudunk csak 
„szívvel-lélekkel végrehajtani valamit. Miután sokakkal beszéltem, 
„lelküknek-szivüknek aggodalmait, kívánságait törekedtem ki-
tapogatni , visszajöttem Kerekrétre." 

„Különös megelégedéssel értesülök Le Beau felderítési 
„módszeréről és annak kiválóan jó eredményéről. Jelentései meg-
lepően kitűnőek." 

„A kitüntetési javaslatok között egy rendkívüli eset leírását 
„találtam, melyet itt egész terjedelmében meg akarok örökíteni." 

„A 46. ezredbeli Szeles Ferenc szakaszvezető Weiss zász-
..lóssal és egynéhány bakával, miután kiváló vitézséggel küzdöttek 
„egy éjjeli vállalatnál, melynél eltévedtek, két orosz tábori örs 
„és egy főörs által — Fenyvesvölgynél az uzsoki hágó alatt — 
„legyőzettek és elfogattak. Más foglyokhoz Takcsányba vitték 
„még 1914 november 22-én és ott a majorban erős őrizet alatt 
„elzárattak. Szeles Ferenc első perctől fogva azon törte a fejét, 
„hogy egy végrehajtható tervet kieszeljen. Ebbe 12 magyar fiút 
„avatott be és velük minden apró részletet megfontoltak. Meg-
„ figyelték, hogy hol állanak rendesen őrszemek, hol tartják az 
„oroszok fegyvereiket, hol található lőszer. A pajtában, ahol leg-



„többnyire be voltak zárva, egy helyiséget fedeztek fel, melyben 
„csákányok, lapátok, botok és seprők voltak elraktározva. Ezen 
„rekeszt azonban az oroszok mindig gondosan elzárták s a kulcsot 
„magukkal vitték. A derék összeesküvők észrevették, hogy a 450 
„fogoly között — kik a 37., 39., 46., 103. és osztrák népfölkelő-
nezredekhez t a r toz tak—majdnem olyan óvatosságra van szükség, 
„mintha az oroszok volnának. A népfölkelők között sok szerb ós 
„cseh is volt, akik mindig a magyarokat figyelték és már egyszer 
„figyelmeztették is az oroszokat, hogy a magyarok terveznek vala-
„mit, s azóta megduplázott éberséggel őrizték a magyar foglyo-
„kat. Ezek az árulók azt ajánlották az oroszoknak, hogy ne ad-
j a n a k a magyaroknak enni, hadd pusztuljanak éhen. Egyik arcul 
„üti Szeles szakaszvezetőt és nevetve mondja: ,Most fütyülök rád! 
„—Ez itt megszűnt Magyarország lenni!'" 

„A derék magyarok szomorúan tették volt le Weiss zászlós 
„parancsára fegyvereiket, midőn ő kardját átadta az oroszoknak. 
„Most azonban forrpontra ért bosszúvágyuk, szerették volna ezt 
„ az árulót azonnal lebunkózni; de az okosság elővigyázatra inti 
„őket és amennyire rosszul is esett nekik, mégis szótlanul tűrték 
„még azt is, hogy kirabolták őket. Éheztek, de türelemmel vártak 
„az előnyös pillanatra, melyben — a most már végleg megálla-
p í t o t t — szökési tervet végreha j tha t ják . . . Tudták, hogy egy-
n é h á n y fogoly tiszt a kastélyban van őrizet alatt, ezeket akarták 
„mindenekelőtt megmenteni . . . Apránként, lassacskán meglazí-
t o t t á k a szerszámrekeszbe nyíló ajtót. Csakis éjjel, mikor 
„a többiek aludtak, dolgoztak, ezt is csak a legnagyobb óvatos-
s á g g a l . . . Midőn a munka már annyira haladt, hogy ckak egy 
„erős lökés kellett az ajtó kiemeléséhez, az összes magyarok és 
„a románok jóravaló része be lett avatva a nagy titokba. Ki-ki 
„megkapta a maga szerepét. Először a szerszámok birtokába kell 
„jutni, azután az őrséget lefegyverezni, vagy ha máskép nem 
„megy — agyonütni, ós ugyanakkor az árulókat ártalmatlanná 
„tenni. Egy részük az orosz fegyvereket veszi magához, melyek 
„nem messze egy kikémlelt helyen vannak. A készültséget tüstént 
„foglyul kell ejteni, azután a kastélyon rajtaütni, a tiszteket ki-
szabadí tani és ha egyszer szabadok, a mindjobban közeledő nagy 
„ csatába s ie tn i . . _ A terv meg van véglegesen állapítva, a pillanat 
„itt van, az alkalom kitűnő, erős gyalogsági tüzet hallani, az 



„oroszok nyugtalanok, kevésbé szigorúan vigyáznak, hiszen harc-
vona luk mindjobban hátraszorulva közeledik. . . Egy roppanás, 
„egy puffanás — a szerszámtár nyitva van, a hatalmas csapások-
t ó l bezúzott koponyával holtan rogynak össze az őrszemek, 
„néhány áruló fejszével főbevágva a földön hever s haldokolva 
„vonaglik. Az előre megbeszélt nagy ,Hurrá'-kiabálástól meg-
r émü l t készültséget leteperik s lefegyvérzik, mire ez megadja 
„magát. Odébb 38 orosz kész fegyverrel előrerohanva, a támadók 
„láttára elejti fegyvereit s megadja magát. Két magyar fiu marad 
„az orosz foglyok őrizetére vissza. Szeles ,századát' futólépésben 
„a kastélyhoz vezeti. Berontva nagy lármát csapva, néhány véde-
kező oroszt agyonlőnek, és ime egy egész orosz század felemelt 
„kezekkel kegyelmet kér, megadja magát és a magyar hősök pici 
„csoportja 238 orosz fogollyal az erdőbe menetel, ahol a heves 
„küzdelem az oroszok meghátrálásával végződött. Szeles csapatával 
„kerülő uton a 22. honvédgyalogezredhez ér s ott foglyait át-
„adva jelentkezik. Hogy mi lett a sok árulóból, azt nem tudtam 
„megállapítani, mert kérdéseimre hallgatás volt a felelet, vagy: 
„,alázattal kérjük, bennünket a válasz alól felmenteni!' Azt hiszem 
„igazságos sorsuk elérte ő k e t . . . A fogságban levő tiszteket az oro-
„szok még jókor elvitték. Szelest arany vitézségi éremre adták be." 

Január 5. 

A 3. és 4. hadsereg belső csatlakozási szárnyán újból súr-
lódások keletkeztek. 

A III. hadtest parancsnoka még el akarta foglalni a Banica 
magaslatait, viszont a IX. hadtest parancsnoka nem tartotta 
a támadást érdekében állónak és így csakis arra szorítkozott, hogy 
a jobbszárnyán levő 12. hadosztállyal a műútat a 604-es 
nyeregnél és a 814. A magaslatot megszállva tartsa, Malastów— 
Petna magaslatra azonban támadni nem szándékozott. 

Az áldatlan huzavona végre elintézést nyert. 
A IX. hadtest jobbszárnya (12. hadosztály) 604. -Ó- — 814. A 

magaslaton marad, a III. hadtest balszámya (Vuőinic ezredes cso-
portja és az 55. dandár) Lug—Jasionka vonalba visszamegy, a 
11. honvéd-lovashadosztály Lug — 604. -©- között állást foglal 
a IX. és III. hadtest belső szárnya mögött. A 4. lovashadosztály 
Bártfánál, az 5. honvédlovas-hadosztály Csarnónál, a 10. lovashad-
osztály Gerlanál pihen. 

A 3. hadsereg jobbszárnyán, a vasúton beérkező 33. had-
osztály Lupków—Öslawica—Palota—Mezőlaborcz terében gyüleke-



zett. A 37. hadosztály zöme Takcsány—Szinna—Czirókaófalu 
vidékére érkezett. A XVIII. hadtest Smerek—Jablonki—Wola 
Michowa—Majdan táján felzárkózott. 

Az oroszok úgy látszik erősbítéseket várva, csendesen visel-
kednek és állásaikat erődítik. 

„Egy orosz sírt véletlenül felszakítottak és csontok helyett 
„temérdek lőszert és fegyvereket találtak benne. Gondos szemre-
vételezés után rájöttek, hogy azon sírokban, melyeken deszka-
„ kereszt van és felirata egy bizonyos szövegben elmondja az ott 
„nyugvó hősi halálának körülményeit, lőszer és fegyver van. Ha nincs 
„kereszt, vagy csak kicsiny, akkor tényleg halott van „benne. 

„Az oroszok nyugtalanítására mára rajtaütést rendeltem el, 
„melyet következőképen hajtottak végre: 

„Az ezen célra összevont tüzérség a Kobilar -0- 350. és 
„Csertész <p- 559. magaslatokon levő orosz állásokat gránátokkal 
„össze rombolja. Erre főképen meredek röppályájú tarackokat 
„rendeltünk, mert az ágyú inkább csak a mellvédet borotválja le; 
„különösen, ha völgyből kell a magaslatra lőni." 

„A gyalogságnak egy százada Bátorhegyről egyenesen irányt 
„vesz a -Q- 559. Csertészre, 3 század Kismedvésről közvetlen ke-
„letre támad Csertészre és 1 század Felsőhímesről ugyancsak 
„Csertészre, úgy, hogy az 3 oldalról lesz körülfogva; 6 század 
„pedig a Kobilart foglalja el, Végortovány déli végén át a cser-
készi állás hátába küld megfelelő erőket, ha az addigra nem 
„volna elfoglalva . . . Ennek azt hiszem sikerülnie kell és nem lesz 
„sok veszteségünk. Ezenkívül egy erős hírszerző-különítményt 
„küldtünk a 39. ezredből Olchowiec felé, egy másikat Wilsznia felé. 
„Mind a kettő elsőrendű jelentéseket küldött, részben az ellenség 
„háta mögül is." 

„Nagy Pál tábornok bízatott meg a 20. honvédhadosztály 
„vezetésével." 

„Éjfélkor veszem a jelentést, hogy Csertészt, Kobilart el-
foglal tuk. Végortoványban sok foglyot ejtettünk . . . Hála Istennek 
„ s ike rü l t . . . " 

Január 6. 
A hadsereg egész arcvonala előtt igen élénk felderítési te-

vékenység folyt, melynek eredménye a következő: 
Hadtestem különítményei Dukla-hágótól nyugatra fekvő 

magaslaton — Végortoványon — befészkelték magukat és meg-



állapították, hogy Olchowiecnél, Wilsznianál a 12. szibériai had-
osztály biztosítócsapatai vannak. A 12. orosz hadosztály a duklai 
műút mentén laktáborozik, előőrsei Sarbónál és Barwineknél. 
A. 19. orosz hadosztály Jasliskanál, biztosítócsapatai Czeremcha 
Pojana magaslat és Jasiel vonalában állanak. 

Megállapíttatott, hogy hadtestemtől keletre az ellenség a 
Kárpátok átjáróit csoporterődítésekkel szívós védelemre rendezi be. 

Ily erődítések folynak a Wislok Wk.-nál, a beskidi műút 
menfén a Turzansk magaslatain, a Baligródtól délnyugatra és dél-
keletre fekvő hegyeken; Lutowiskanál a 12. orosz lovashadosztály, 
a 2. kombinált kozákhadosztály és 6 Tscherkesk kozákezred 
táborozik. 

Az oroszok állandóan csendesek. Ebből arra következtetünk, 
hogy a karácsonyi ünnepek alatt csapataikat pihentetve, a sambori 
nagy újonckiképző-táborból állományaikat kiegészítik s azután 
szándékoznak támadni. 

„Meleg vihar, zuhogó esővel. Csapataim nagy része fedél 
„alatt van és a kintievőket folyton felváltatom. Ameddig egyik 
„fél sem támad, ez így marad ós csapataim szemlátomást maguk-
„hoz jönnek. Olyan a helyzet, mint egy ki nem mondott fegyver-
szünet." 

„Úgy hírlik, hogy Károly trónörökös ma, vagy holnap hoz-
„zám jön. Ha szép volna az idő, a Rohula-magaslatra vinném 
„fel őt, hol biztonságban van és mégis úgy a saját, mint az 
„ellenséges állások nagy részét láthatja. Elszállásolása nagy 
„nehézségekbe ütközik. Az én szobámat adom át neki, de nincs 
„ágy, hisz én fenyőrőzsén nyugszom s nem tudok jobbat adni. 
„A padlón, gályákon nem valami jól fekszik az ember." 

„Délelőtt 10 órakor nagy eréllyel támadják az oroszok a 
„felderítő csatározások alatt elvesztett állásokat, de vitézeim is-
„mételt támadásaikat igen véresen visszaverik." 

„Honvédeim keményen kitartva, véglegesen megtartják a 
„kibővített előőrsi állásaikat." 

Január 7. 
A 3. hadsereg egész arcvonala előtt nyugalom. A szünet 

nélkül folyó felderítés megállapította, hogy a zmigródi és duklai 
műút közötti térben a 48., a 12. szibériai és a 12. orosz had-
osztályok állanak. 

„Az útakat és hidakat aláaknáztattam, hogy átmeneteléskor 
„légberepüljenek.a 
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„Aggódom a Pilipixiski vrchen álló két 43-as századom 
„miatt, mert oly nagyon messze előretolva, úgyszólván egészen 
„elszigetelve állanak. Egyelőre azonban nem segíthetek rajtuk, 
„mert muszáj lehetőleg sok csapatot pihentetnem, hogy újra 
„harcképesek legyünk. Reggel 8 órakor több erős ellenséges 
„oszlop előnyomulását jelentik. Ellenem jönnek . . . Az aknák 
„majd elárulják további előnyomulásukat. Korán reggel elég he-
„ves ágyútüzet hallok, biztosan tarackjaim lövik az előnyomuló 
„oroszokat." 

„Le Beau, kit Alsóodoron újra felkerestem, jelenti, hogy a 
,,39-esek nagy része az éjjeli vállalkozástól és az intenzív fel-
„ derítőszolgálat következtében nagyon ki van merülve és ok-
ve t l en pihennie kell. Több mint 150 orosz foglyot hoztak haza, 
„mind a 12. szibériai hadosztályból valók, sok a mohamedán 
„közöttük." 

„Bizony nehéz a mi feladatunk, mert széles a harctér és 
„rendkívül hosszú harcvonalaink folytán egyes hadtesteknek 
„kényszerülten óriási terepszakaszokat utalnak ki. Csapataink 
„létszáma igen alacsony, ennélfogva, ha a kiutalt terepszakaszt 
„meg akarjuk védeni, összes csapataimat ra j vonalba kell küldenem, 
„ha az ellenség támad. Ennek magától értetődő következménye 
„az, hogy nem marad tartalék és a mélyen tagozott ellenség a 
„mi vékony vonalunkat keresztültaszítja és mi egy döntő ellen-
támadásra — ami minden védelemnek alapfeltétele — nem 
„rendelkezünk még a legminimálisabb erőkkel sem . . . Keskeny 
„terepszakasz, igen mély tagozódás, hogy az utolsó lökés a mienk 
„legyen — a modern háború minden eredményének alapfeltétele. 
„Es ezt nem bírjuk elérni s kénytelenek vagyunk mindig egy 
„lehetetlenségig ritka hadsereg-rajvonalat csinálni. Hol vannak 
„az olyan szükséges tartalékok, amelyek felválthatnák fáradt 
„csapatainkat, hogy pihenhessenek, vagy a küzdelembe bevetve, 
„döntést idézhetnénk elő ? . . . Ilyenekkel csak óriási ellenfelünk 
„rendelkezik." 

„Délután 5 órától kezdve teljes nyugalom." 

Január 8. 
A 2. hadosztályunk (X. hadtest) a Pojana-magaslaton és 

Jasielnél az orosz különítmények támadó vállalatát meghiúsította, 
mire az ellenség a Jasiel-patak völgyéből elvonult. I t t az oroszok 



védelmi állása Czeremcha—Kamién .A 863. — Wola Wyzna— 
Kiczara A 641. vonalban lett megállapítva, mely Wislok Wk. 
magaslatain keresztül Komanczanál csatlakozik a beskidi orosz 
erődítményekhez. 

Különítményeink a Beszkidek és Uzsok között az orosz állá-
sokban változást nem állapítottak meg. 

Uzsok előtt Patakújfalunál kozákcsapatok vannak, Határ-
hegy—Fenyvesvölgy—Studnica A 1035. —• Tiba—Ruski put 
A 1311. vonalában az ellenség lázasan dolgozik állásának csoport-
szerű megerődítésén. 

A hadseregfőparancsnokság Op. 6081. szám alatt fontos 
adatokat közöl a magasabb parancsnokságokkal. 

A 3. hadsereg keleti szárnyát január 17-ig a XIX. hadtest 
(7. és 29. hadosztály) és a 40. honvédhadosztály meg fogja erő-
síteni, az előbbi Mezőlaborczra, az utóbbi Nagybereznára jön vasúton. 

Január 22-ig ezen erősbítésen felül egy német hadsereg 
(3 gyalogsági és 1 lovashadosztály) fog Munkácsnál megalakulni.1 

Amint ezen erősbítőcsapatok beérkeznek, a nagy támadást 
a 3. hadsereg keleti szárnyáról meg fogjuk indítani és pedig 
Turkára: az V. hadtest, az uzsoki csoport (Bartheldy altábornagy) 
és a 40. hadosztály; Lisko—Sanok—Bymanówra: a XIX., XVIII., 
X. hadtest és a 34. hadosztály; Dukla—Krosnora: a VII. had-
test; Zmigródra: a III. hadtest. 

„Tegnap este értesített a X. hadtest, hogy az ellenség 
„Czeremcha vidékéről kelet és északkeleti irányban elvonul. Ezt a 
„17. hadosztály ma korán reggel vett jelentése egészíti ki, mely 
„hírt ad az egész éjjel hallott erős kocsizörgésről Polany felé." 

„Ha ezen hírek igaznak bizonyulnak, úgy holnap utóvéd-
„jeiket megtámadom. Én azonban nem hiszek ebben." 

„A franciaországi eseményekről alig hallok valamit. Olasz-
ország Valonat elfoglalta. Az olasz valamire k é s z ü l i . . . Tán 
„hátba fog minket támadni? . . ." 

Január .9. 
Boroevié Op. 2795. szám alatt a következőket rendelte el: 
A nagy támadás január második felében fog megindulni. 

Addig különítményekkel kell tüntetni s emellett állásaink műszaki 
kiépítésén a csapatok tovább dolgoznak. 

A küszöbön álló támadáshoz szükséges tudnivalókat a maga-
sabb parancsnokságok szorgos terep- és harcfelderítés útján szer-
zik meg, hogy előnyomulásunk kevés veszteséggel legyen végre-



hajtható, a megerődített álla'sok ellen való arctámadás a nagy 
véráldozatok miatt kerülendő. 

A csapatokat pihentetni kell és fegyelmezésükre és harc-
készültségükre nagy súly fektetendő. 

A magasabb parancsnokságokat értesítette, hogy a XVIII. 
hadtesthez tartozó 43. Landwehr-hadosztály és a 86. Landwehr-
dandár 19 vasúti vonattal január 10-ikétől kezdve Szinna Takcsányra 
érkezik. 

A Nagybereznán történő vasúti csapatki rakodások biztosítá-
sára az uzsoki csoport ú j parancsnoka Bartheldy altábornagy 
intézkedjék, hogy Rozok A 796. — A 648. — Piposki v. -6- 834. — 
Sóhát vonala biztosan kézben legyen. 

„Kisebb járőrharcoktól eltekintve, csend van." 
„Korán reggel automobilon a kapisói hídig megyek hova 

„lovaimat előre küldtem. Kapisón jó atyám ezredének, —a37-esek-
„nek — 2. zászlóalját találom, mely most alattam küzd hősi-
e s e n . Onnét leírhatatlan sárban Ruzsolyra lovagolok, az útelága-
zásná l Alsóhímes felé a szegedi vitéz 46. ezredemmel találkozom, 
„mely Ruzsolyra menetel néhány napi pihenőre, miután a 61-esek 
„felváltották őket nehéz előőrsi szolgálatukban Alsó- és Felső-
„ hímesen. Pár ezer cigarettát osztok ki és elbeszélgetek vitézeim-
nmei, akik a sok viszontagság dacára jókedvűek. Innét Kis-
„fagyalosra sietek, hol a 43-asokat találom előőrsi szolgálatban. 
„Széles, katlanszerü völgyben van a kis község, erdős magaslatok-
t ó l környezve. Minden tele sűrű köddel, semmit sem lehet látni." 

V- " ' , „Egy jle'ri Pál nevű újságírót küldött a főparancsnokság 
f „azzal az utasítással hozzám, hogy engedjek neki mindenbe bepil-

lantás t . Én azonban nagyon óvatos vagyok vele, mert ez az 
I ^ J o ' „ember sehogysem tetszik nekem sunyi sötét tekintetével." 

lESpSTelő t t elhagyjuk az útat és egy szűkebb völgyben 
„lovagolunk. Mellettünk széles kavicsos mederben rohan tova a 
„megdagadt Kapisonka. Rettenetesen felázott dülőútakon haladunk 
„s többször kénytelenek vagyunk lóról szállni, mert azok hasig 
„süppednek a sárba." 

„Diendorfer százados 46-os zászlóaljával épen lejön az 
„állásból és büszkén jelenti, hogy zászlóaljának a duklai harcokért 

'„76 ezüst vitézségi érmet adtam. Elmenetelnek mellettem és nagy 
„megnyugvással látom a mosolygó tekinteteket a piszkos gondo-
l a t l a n arcokból felém ragyogni. E piszok, e sápadtság egész tör-
t éne lem s a lelkinagyság tükre, melyben a sok szenvedés és 



„nélkülözés képe vetődik vissza. Szeretetteljesen üdvözlöm őket, 
„lelkes éljenzésük közepette." 

„Midőn elmentek, Alsóhímesre lovagolok, ahol épen az 
„iménti ellenséges tüzérségi tűzben elesett hős árkászaimat temetik. 
„Még a temesvári 6l-eseket meglátogatom s azután visszalova-
„golok. Közben kisüt a nap és nevetve csókolgatja a vizes, ragyo-
„gón gőzölgő földet, Inajd megint felhőpárnák közé fekszik s foly-
t a t j a téli álmát." 

„Délben igen nagy havazás állott be s lehűlt a levegő." 

Január 10. 

A 3. hadseregparancsnokságnak Op. 2800. számú intézkedése 
a beérkező seregtestek csoportosítását szabályozta. 

A 33. hadosztály Wola' Michówa—Balnica—Lupków teré-
ben, a 37. honvédhadosztály Juhászlak—Kistopolya—Zuhatag— 
Takcsány—Jármos—Szedreske terében gyülekezik. 

A beérkező XIX. hadtest részére szabadon tartandó Vidrány— 
Mezőlaborcz—Szinna—Nagy- és Kiskemencze tere. 

„Óriási hóvihar." 
„A hadsereg parancsa értelmében elrendelem, hogy a leg-

szívósabb védelmet kell előkészíteni, mert mai állásainkat feltét-
j e n ü l tartanunk kell. Kisebb támadólökéseket is elrendelek, melyek 
„felderítés céljából törekedjenek az ellenséges állásokat áttömi. 
„Az ellenséges állások gyengéit és hézagait akarom tudni, hogy 
„esetleges támadáskor ki tudjam használni." 

„A tegnapi előörscsatározásnál egy határmagaslatot elfog-
lal tunk." 

„Üvölt az északi szélvész és nagy tömegekben hordja a 
„havat, mely kavarogva rohan tova . . . Szegény csapataim! Még 
„tüzet sem rakhatnak. A tábori őrsök a legmagasabb ormokon 
„állanak, ahol ma a vihar sivítva korbácsolja arcukba a havat s 
„a kopár havasokon vad táncot lejt az őrülten kavargó hóförge-
„teggel és keringő hópelyhek sűrű fátyolát húzza a zúgó erdőkre." 

Január 11. 
Teljes szélcsend. 
A felderítés megerősítette az eddigi megállapításokat. 

A zmigródi úton a 48., a duklai úton a 12. orosz hadosztály van, 
a két út közötti térben a 12. szibériai hadosztály. A 3. lövész-



dandár a X. hadtestünkkel szemben Wislok Wk. terében, a 60. 
és 69. tartalékhadosztály a XVIII. hadtestünkkel szemben a 
beskidi műúton és Baligródnál áll. 

A beérkezett hírekből arra lehet következtetni, hogy Uzsok 
mögött az orosz VIII. hadtest tartalékviszonyban van csoporto-
sítva, ennek 13. és 15. hadosztályai az állásban levő 34. és 65. 
hadosztályt kölcsönösen felváltják. 

„Felségesen verőfényes kemény téli nap. Oly tiszta és 
•„ragyogó a vastag hóréteg, s a mélyen lehajló ágak nehéz hó-
tömeggel födvék, az erdő szűzi téli díszében pompás és béketeli. 
„Mily ellentét ezen mélységesen bámulatos békés csend és a mi 
„borzasztó, megsemmisítő háborúnk között . . . Ma azonban mi-
n á l u n k is csend van és mint egy fehér vasárnap oly jóleső a 
„télnek mélységes nyugalma. Es mégis a szívben olyan hideg 
„van . . . Olyan nagyon fagyosan hideg! . . . Ott is tél van . . . 
„A legborzasztóbb tél . . . Csak néha villan egy nagyon futó nap-
„sugárka felém, ha csapataimmal lehetek s nem dúl a véres halál 
„közöttük és ha levélke érkezik hazulról — feleségem keze-
„ írásával." 

„Mintha gyémántpor volna a föld agg fején, úgy csillog 
„a fehér táj. Az est hóban, jégben megdermedve talál hegyet-
„ völgyet, midőn félénken lappangva jön s az égbolt első mécsesét 
„felgyújtja." 

Január 12. 

Hadtestem védelmi vonalát a műszakilag kiépített bíztosító-
vonalba előretoltam. A jobbszomszédos X. hadtesttel a csatla-
kozást Meredélynél, a balszomszédos IH. hadtesttel Pilipinski 
vrch. magaslaton létesítettem. 

Jobbszárnyam a 20. honvédhadosztály Ladomérmező—Lado-
mérvágása, balszárnyam a 17. hadosztály Kisfagyalos—Felsőfeny-
ves terében helyezkedett el. 

A 33. hadosztály Lupków—Balnica, a 37. honvédhadosztály 
Czirókaófalu—Nagypolány táján gyülekezett. 

Boroevic a küszöbön álló nagy támadásra hadseregét követ-
kezőképen szándékozza csoportosítani: (Op. 2832. szám). 

a) Vuhatto táborszernagy: 33., 37., 40., 44. hadosztály, uzsoki 
csoport és 8. lovashadosztály. 

Bartheldy altábornagy saját csoportjával, a 40. hadosztállyal 
és a 8. lovashadosztállyal az uzsoki hágót délről és délnyugatról 
támadja meg; támogatására a 33. hadosztály egyrészt Wo losatén 



át, másrészt Smolnikon át az uzsok—turkai műútra gyakorol 
nyomást. 

A 37. és 44. hadosztály Berechy Grn.-ról Lutowiskara és 
Kalnicaról Chrewtre előnyomul. 

b) Krautwald altábornagy: 2., 24., 34. és 43. hadosztály. 
Baligródon és Kulasznen át nyomul elő Sanok—Lisko ellen. 
Az előnyomulást a 2. hadosztály Bukowskonál a baloldal-

ban biztosítja. 
c) József főherceg lovassági tábornok: 17., 20. hadosztály és 

1. lovashadosztály a duklai és jasliskai műút vidékét tartja és 
megakadályozza, hogy a vele szemben álló ellenséges erők keletre 
eltolódjanak. 

d) Colerus gyalogsági tábornok; 22., 28. hadosztály és 4. lovas-
hadosztály a zmigródi müútat biztosítja és az ellenség eltolódását 
meggátolja. 

A VII. és III. hadtest előnyomulását Krosno—Jastora csakis 
akkor fogja megkezdeni, ha a hadsereg jobbszárnyán Sanok— 
Lisko—Ustrzyki Dl. elleni támadás az ellenség szívós ellenállását 
már megingatta. 

e) Hadseregtartalék: 7. hadosztály Cisnanál, a 29. hadosztály 
Vidránynál. 

Első hadműveleti nap — január 23-ika. 
„Hajnalban automobilon Alsókomárnokra megyek. Még jóval 

„a község előtt el kell hagynunk az autót és gyalog folytatjuk 
„útunkat, mert a falutól délre levő hídtól kezdve nehéz orosz 
„lövegek tüze alatt áll az út. Stipetié és Kloimüller századosok 
„közlegényeknek öltözve, puskával és szuronnyal előjárőrként 
„30 lépésre előttünk mennek. Utánuk Eisner-Bubna és én, távo-
l a b b törzsemnek néhány ura követ bennünket. Alsókomárnoknál 
„egy ágyúsütegen mérgelődöm, mely azért, hogy a Klepka-magas-
„latot lője, teljesen szabadon az országúton mozdonyzott le és 
„fogatai 50 lépésre az ágyúk mögött szabadon állanak. Szerencsé-
j ü k , hogy a hegytetőkön kis ködbóbíták csimpaszkodnak és így 
„az orosz megfigyelő még nem látta meg őket, különben azonnal 
„ hosszantozva agyonveretné őket nehéz lövegeivel. Azonnal be-
foga tok és a szomszéd magaslatra küldöm őket azzal, hogy ott 
„fedezéket emeljenek ki, legalább a legénység s lőszer részére, 
„a lovakat pedig küldjék védett helyre." 

„Ott találkozom a 20. honvédhadosztály parancsnokával 
.„Nagy Pál tábornokkal, ki jelenti, hogy épen a fő- és tábori 
„őrsökhöz megy azokat megszemlélni. Annál jobb, én ugyanazt 
„akarom s így együtt megyünk." 



„Itt csak igen kis csoportokban lehet menni, mert az ellen-
s é g e s táboriőrsök óvatosak és már messziről minden elfogad-
h a t ó célra lőnek. Ugyanígy a tüzérség, mely az útat amúgy is 
„lassú, de állandó tűz alatt tart ja még akkor is, ha célokat 
„nem lát." 

„Felvesszük fehér gyolcs-hóköpenyeinket és így megyünk 
„tovább a műúton Felsőkomárnok felé odáig, ahol a völgy hirtelen 
„kitágul a falutól 800—1000 lépésre délre. Szép bükkerdő, melyet 
„nagy hó borít, az ég sötétszürke, a ködök égnek szállanak és 
„kibontakozik a Kárpátoknak siváran komor jégbedermedt lánco-
l a t a . Nagy, 600—700 méter magas, többnyire erdős kúpok, elég 
„keskeny völgyek sok árny vágással." 

„Az út igen enyhén emelkedik a Dukla-hágó felé és Felső-
„komárnoktól délre a hídnál, ahol nyugatra a Bily—Brod hatal-
„mas tömbje áll egy szakadékszerü völgyecskében, az út nyugati 
„oldalán 5—6 honvéd egy kis tűz mellett guggol a mély hóban . . . 
„Jobbkézt, keletre egy 24 emberből álló tábori Örsünk van, mind 
„4-es honvédek. Az úttól balra az erdőbe térünk, 6—8 honvéd 
„fekszik, a többi majdnem térdig vízben áll a lövészárokban, mely 
„még igen kezdetleges. A kilövés észak és nyugat felé a völgybe — 
„jó. Kérdésemre az emberek panaszkodnak, hogy mindenük elázik 
„s így a vízben állva vagy térdelve rettenetesen fáznak. Utasítom 
„a tiszteket, hogy ásassanak lefolyásokat, vagy vezessék úgy a lövész-
„ árkot, hogy a víz lefolyhasson, akkor a legénység nem lesz abban 
„a rettenetes helyzetben, hogy a vizes ruha testéhez fagyjon. A hegy-
oldalakba pedig ásassanak barlangszerű, fűthető helyeket, hol 
„a szolgálaton kívül levők pihenhessenek és száradhassanak. Amint 
„lehet, fel fogom őket váltatni, másképen akármennyire szeretnék 
„is, nem tudok rajtuk segíteni, mert biztosítócsapatok nélkül nem 
„lehetünk. Ügyis oly gyéren szabtam a megszállócsapatokat, hogy 
„hadtestemnek közel négyötöde pihen és így a harcoló csapatokat 
„gyakran fel lehet váltani. Ilyen jó helyzetben e háborúban még 
„nem voltunk." 

„Az ellenség táboriőrsei közvetlen közelben vannak és több 
„százada Felsőkomárnokon áll. Ma teljesen csendesen viselkedik és 
„lázas szorgalommal dolgozik egy erős védőállás kiépítésén Bar-
„winek—Zyndranowa—Klepka vonalában." 

„Kimegyek az egyes legszélsőbb táboriőrsökhöz, azoknak 



„figyelő és hallgató őrszemeihez. Csend van, az ellenség nem 
„mozdul." 

„A nagyszerű téli tá ja t nézve, alkonyatkor visszatérünk 
„szomorú Kerekrétünkre, hol a mai tapasztalatok alapján egy 
„parancsot adok ki, a praktikusabb csapatelosztásra vonatkozólag." 

Január 13. 
A hadsereg arcvonala előtt teljes nyugalom. 
A 40. honvédhadosztály élszállítmánya Nagybereznára érkezett. 
A X. hadtest parancsnoka azt hiszi, hogy a feneketlenné 

vált rossz útak, a zord időjárás és a terepnehézségek következ-
tében a gyalogság óránként csak 1 km.-nyi útat képes megtenni. 

„Parancsot adok k i : Minden előkészületet megtenni, hogy 
„ma éjfélkor mindazon ütegek, melyek tüzükkel azon községeket 
„el tudják érni, ahol az oroszok nagyszámban vannak elszállásolva, 
„gránáttüzet adhassanak le, a könnyű és nehéz tarackok a rajta-
ü t é s b e n okvetlenül résztvesznek. Időtartam félóra. Tüzéreim nagy 
„lelkesedéssel veszik a parancsot." 

„Úgy hallik, hogy Boroevié beteg és Tersztyánszky jönne 
„helyére. Ha ez igaz, akkor én azonnali felmentésemet kérném. 
„Végtelenül sajnálnám, ha hadtestemet el kellene hagynom, midőn 
„látom, hogy rossznak hiresztelt csapatomban az önérzet újra fel-
é b r e d és munkám nem hiábavaló. Rövid időn belül a legjobb 
„hadtestek közé fog tartozni, hiszen ,emberanyaga' jobb nem is 
„lehetne." 

„Délelőtt 11 órakor körülbelül 1000 orosz megtámadja Dol-
„gonyát. Báró Henneberg ezredes ellentámadást csinál, visszaveti 
„az oroszt és messze a batáron túl üldözi. Ilyen nagyon messze 
„vitt elszigetelt üldözéssel nem érthetek egyet, bármily szép is 
„legyen az mint teljesítmény, igen veszélyes helyzetbe juthat, 
„amit — minthogy egyelőre nem kell mennem — nehéz volna 
„jóvátenni a teljesen fölösleges veszteségektől eltekintve." 

„Este, a nálam dolgozd 250 orosz fogoly gyönyörűen énekel." 

Január lá. 

A XIX. hadtest 15 zászlóalja, 7 lovasszázada, 11 ütege és 
2 árkászszázada beérkezett. 

Boroevié Op. 2870. számú intézkedésével a nagy támadásra 
kiadott intézkedését némiképen módosította, illetve kiegészítette. 



A 3. hadsereg hadműveleti célja egyelőre Sanok—Ustrzyki 
Dl.—Stary-Sambor terét elérni. 

Az uzsoki csoport fölött a parancsnokságot Szurmay al-
tábornagy veszi át (40. honvédhadosztály, 8. lovashadosztály, 
75. és 128. dandár, 1 népfölkelő-lovasdandár). A csoport feladata 
Puhallo táborszernagy csoportjával összhangban Űzsok-hágóját 
déli és délnyugati irányból megtámadni, melynek birtokbavétele 
után Turkán át Stary-Samborra erélyesen előretör. 

Puhallo táborszernagy (33., 37., 44. hadosztály) Chrewt és 
Lutowiskán át nyomul elő és birtokba veszi Ustrzyki Dl. terét. 

A Szurmay-csoport támadását a 33. hadosztály egy dandárával 
segíti, mely Wolosaten át az uzsoki hágóra az ellenség hátába tör. 

A 3. hadsereg támadásának a német déli hadsereg támadá-
sával való összhangbahozatala érdekében Boroevic Linsingen 
gyalogsági tábornokkal Munkácson összeköttetést keresett. 

„A tüzérségi rajtaütés éjjel megtörtént, mely után egész 
„nap teljes a csend. Majd ha foglyokat szerzünk, tudhatjuk csak 
„meg, hogy milyen eredménye volt a rajtaütésnek. 

Január 15—1G. 

A 3. hadsereg egész arcvonala előtt csend. 
Kémhírek arról szólnak, hogy az oroszok Lemberg felől 

erősbítéseket kaptak. 
A XIX. hadtestnek 20 zászlóalja és 14 ütege már együtt van. 
Az időjárás hidegre fordult. A Kárpátok gerincét 1—1V2 

méteres hó födi, ott a terepen csakis skível lehet előrejutni. 

„Azt jelentik, hogy rajtaütésem az oroszokat Czeremchaból 
„kikergette. A 4. honvédgyalogezrednek egy önkéntese éjjel — kis 
„osztagával egy 50 ember erejű orosz tábori őrsöt megtámadott, 
„nagy része elesett, 18-at elfogtak és ő kilenctagú járőrével 
„veszteség nélkül visszajött. Azonnal az I. osztályú ezüst vitézségi 
„érmet adományozom neki." 

„Különben csak kisebb tapogatódzó csatározások folynak, 
„később nyugalom." 

A 40. honvédhadosztálynál 9 zászlóalj, 2 lovasszázad, 6 ágyús-
üteg, 2 hegyiüteg, 1 hegyi tarackosüteg már beérkezett. 

Colerus a hadseregnél ma bepanaszolt azért, mert hadtestem 
átcsoportosításával a balszárnyam kiterjedését rövidíteni szándé-
kozom, miáltal szerinte hadteste és hadtestem között Pilipinski 
vrch. magaslaton 7 km.-es űr keletkezne. 



Boroevié úgy döntött, hogy Colerus a Pilipinski-magas-
latot vonja csak be a III. hadtest védelmi állásába; így nekem 
adott igazat. 

Január 17. 

A hadsereg helyzetében változás nem állott be. 
A XIX. hadtest és a 40. honvédhadosztály összes csapatai 

már beérkeztek. 
Felderítésem megállapította, hogy hadtestem szélső jobb-

szárnyával szemben a Jasliska—Czeremcha műúttól nyugatra 
fekvő 670. -Ó- magaslaton az ellenség előörsvonalát két zászlóaljjal 
megerősítette. A X. hadtest arcvonala előtt Bukowskoról egy 
ellenséges oszlop Wislok Wk.-re menetelt. Lutowiska—Skorodne— 
Czarna terében tényleg a 12. orosz lovashadosztály, a 2. kombinált 
kozákhadosztály és még két cserkészezred táborozik, 4 cserkész-
ezred Turkára elvonult. 

„A hadseregparancsnok engedélyével — feleségem ma érke-
., zik Kassára. Rég nem érzett örömmel sietek oda s mégis va-
„lami fájós aggodalom rágja lelkemet, hogy helyes-e 60 kilomé-
t e r r e eltávozni állomáshelyemről s vájjon csapataimnak nem 
„lesz-e reám szükségük? Útközben megnyugszom, hiszen ottan 
„is van telefon és bármi történjék, azonnal jelentik nekem. 
„Az örömteli békés megnyugvás győz lelkemben . . . Az ú t vég-
t e l e n ü l hosszúnak tetszik. Az elakadt vonatlépcsők miatt bosz-
„szankodom, mindegyiknél hosszas várakozásra vagyunk kény-
szerülve s amellett a förtelmes rossz jeges úton igen nehezen 
„és lassan tudunk csak haladni." 

„Kassán a pályaudvaron a késő vonatra várva járkálok. 
„Két vonat német katonákkal érkezik, ezek a Gotterhaltet éneklik, 
„kurjantanak s nevetve integetnek zsebkendőikkel. Egy tisztet 
„magamhoz intek; a német 48. tartalék ágyúsezred segédtisztje, 
„ki most utazik itt keresztül, Oroszlengyelországból jönnek, hol 
„minden jól áll és nyugalom van." 

„Feleségemmel a Salkház-szálloda éttermében vacsoráztam, 
„egy gyorsan elrepült délután után. Olyan különös és szokatlan 
„már nekem ily nagy és elegáns helyiségben szeretett felesé-
g e m m e l oly jól és annyi finom ember között étkezni. . . Bizony 
„ a háború nagyon megtanít az igénytelenségre... Nagyon későn 
„mentünk Kassa már csendes utcáin lakásunkhoz és hálát adtunk 
„Istennek, hogy hosszú két hó után viszontláthattuk egymást." 



„Reggel 6 órakor automobilon csapataimhoz megyünk. 
„Az lit, a vidék, a kilátás — melyeket magyarázok, oly szépnek 
„tetszenek, mint még soha . . . " 

„Kerekréten Eisner-Bubna alezredes jelentkezik és Lado-
„mérvágására előrehajtok, ahol senkit sem találva, azon parancsot 
..hagyom vissza, hogy Kratochwill alezredes visszajövetelünkkor 
„itt jelentkezzék. A duklai úton előrehajtok a hídig — az lit 
„elágazásánál az Obsar-Ó-532. alatt —, hogy Augusztám a 
„,háború közelségét' érezze. A teljesen leégett falvak, melyeknek 
„utolsó szomorú maradványai a házak téglából épített kéményei 
„és tűzhelyei, sanyarú benyomást tesznek. Felsőhunkócznak Lado-
„mérvágására megyünk, hol a megszenesedett gyümölcsfák körül 
„hamu szürkül, minden földig leégve. A hídnál, mely ma nem 
„áll ellenséges tűz alatt, megállunk s megmutatom a Dukla-hágó 
„magaslatait, melyek, sajnos, az oroszok kezében vannak. Tovább 
„menjünk? . . . Nem! . . . Nem szabad feleségemet egy gyilkos 
„golyónak kitenni . . . Eisner-Bubna röviden előadja a helyzetet, 
„azután elmondom én a véres küzdelmeket, melyeket szeretett 
„hadtestem itt győzedelmesen, majd pedig balszerencsével foly-
t a t o t t . Elmondom, hogy itt az Obsaron hőseimnek mily dicső 
„rohamát láttam s ott a sok kis keresztecske alatt nyugvó már-
t í r j a ima t szeretettel és bánattal üdvözlöm. Minden hant, minden 
„rög, minden ami körülöttünk van, áldott magyar hősi vérrel 
„szenteltetett meg . . . Fog-e itt valaha egy kő- vagy fémkereszt 
„állani . . . Fog-e itt valaha egy ájtatos szív egy Miatyánkot el-
őimádkozni ? . . . I t t az erdők csendes, áhítatos magányában ? . . . 
„Még ha nem is, itt a jó Isten őrködik csendesen alvó gyerme-
„kei fölött, kik a becsület mezején drága vérüket ontva haltak meg 
„ édes szép Hazánkért! . . . A jó Isten kis ibolyákat s más 
„illatozó virágocskákat növeszt örökre elcsendesült gyermekeink 
„sírján, illatozó mártírkoszorút fonatván angyalaival e sírokra. 
„ Szent e hely! Hazánk ősbástyái a Kárpátok zordonan fölséges 
„ óriáskoszorúja." 

„A nagy hídnál, Felső vízköztől északra vártak lovaink. 
„Nyeregbe szállva Kapisóra lovagolunk, ahol Le Beau törzsével és 
„a fogadtatásra felállított 7-es huszárszázad, meg a kolera miatt 
„vesztegzár alatt levő 46-os zászlóalj várnak bennünket. Éljenezve 



„fogadnak vitézeim . . . Feleségem kiosztja szeretetadományait, 
„azután elbeszélgetünk a tisztekkel és legénységgel s vissza-
kérünk automobilunkhoz, hol Kratochwill alezredes ezredével 
„vár; 8 honvéd lép elő s egyszerű meleg szavakkal megköszönik 
„feleségem ajándékait." 

„Felsővízközön Nagy Pál tábornok egy zöld levelekből össze-
„állított csokrot nyújt át, mely leveleket a honvédek a raj-
„ vonalban kapartak ki a hó alól . . . Szinyei-Merse főispán a 
„súlyos csapásoktól sújtott megyék nevében szintén üdvözli fele-
„ségemet s a honvédek egy vastag füzetet adnak át, melyben a 
„20. honvédhadosztály minden emberének aláírása van. Ez törté-
„Tielmi kincs. Még hamar 39-eseimhez Alsóodorra megyünk, hol 
„sok derék vitézemnek nyújtok kezet, kik Duklánál szemem-
„ láttára foglalták el a Zboiska-magaslatot." 

„Kerekréten szegényes kis hideg szobámban feleségem min-
„dent áhítattal megnéz, azután visszaviszem Kassára." 

A hadseregfőparancsnokság Op. 6404. számú intézkedésében 
hangsúlyozta, hogy a támadás sikerének biztosítására elengedhe-
tetlen, hogy a Szurmay-csoport a Borynia-magaslatokat és a Strvj 
völgyében Wysocko nz. terét biztosan kézbevegye, ezért a had-
seregtartalékból még a 7. hadosztályt is rendelkezésére bocsátotta. 

A Szurmay-csoport támadásának biztosítására a német déli had-
sereg az orosz védelmi állást Vezérszállásnál meg fogja támadni 
és a vereckei hágót Uzsok felől Huszna—Hnylán át Libuchora 
irányában megkerüli. 

A 3. hadsereg és a német déli hadsereg támadásának össz-
hangba hozatala céljából Boroevié Linsingen gyalogsági tábornok-
kal holnapután Sátoraljaújhelyen fog találkozni. 

Január 19. 

A 3. hadseregnél semmi különös nem történt. 
Tévedések kiküszöbölése végett Boroevic Op. 2912. szám alatt 

közhírré tette, hogy az első hadműveleti nap január 23-ika. 
„Korán reggel feleségemmel a híres kassai dómot látogatjuk 

„meg, oltárfülkétől oltárfülkéig megyünk, Rákóczi sírjánál hosz-
„szasan állunk s lelkünket komoran áhitatos hangulat szállja meg. 
„Kijövet a kapu előtt Libits jószágigazgatómat talaljuk, ki a volt 
„honvédelmi államtitkárral, Bolgár Ferenccel beszélget. Elvisszük 
„őket lakásomra. Ott Bolgár elmondja, hogy Boroevic rendkívül 
„melegséggel dicséri működésemet s ezért — mivel azt mondotta, 



„hogy legjobb hadtestparancsnoka vagyok — össze is tűzött a 
„hadseregfőparancsnoksággal, hol Tersztyánszky rágalmainak adnák 
„hitelt . . . " 

„Me'g feleségemmel étkezem . . . De elrepült az öröm . . . 
„Hiszen pár perc múlva indul vonata . . . Fájdalmas a búcsúzás . . . 
„Adja az Isten, hogy boldog viszontlátásunk legyen a háború után." 

„Eltűnt a vonat, csak füsljét látom, ahogy tovatolja a szél, 
„belefésülve azt a didergő téli tá j reszkető zúzmarájába. Sokáig 
„nézek utána, mintha visszajöhetne . . . Hiszen mindenemet viszi e 
„vonat . . . Uralkodva magamon, elsietek, az addig összegyűlt 
„közönség viharos tüntetésétől kísérve. Automobilomra ülve bebur-
„kolódzom bundámba és Kerekrétre sietek egyedül. Hála tölti el 
„lelkemet, hogy láthattam feleségemet. Most vaslelkü leszek 
„ m e g i n t . . . " 

„Jeges északi szélvész kavargó förgetegekben kergeti a sűrűn 
„hulló havat. Az út mellett fázva ezerszámra gubbasztanak tol-
„laikat felborzolva az éhes varjak, borzadályos téli kép. Ugy 
„üldögélnek itt, mintha az út mentén — hol emberek szoktak 
„járni — kissé melegebb volna. Girált és Eperjes között a szer-
„pentináknál vonatszekerek állanak, nem bírnak továbbjutni; 
„a lovak annyira csúsznak, hogy képtelenek húzni. Itt fognak-e 
„megfagyni? . . . Körülöttük búsulva, fejüket lógatva üldögélnek a 
„fekete varjak, türelmesen és megadással várnak, akárcsak fekete 
„kérdőjelek volnának a havon . . . " 

„Kerekrétre visszatérve, nagy meglepetéssel olvasom a had-
., seregparancsnokság rendeletét, hogy kisebb vállalkozások meg-
t i l t a tnak . . . Mi az ellenséget folytonosan felriasztgatva azon hitre 
„akartuk terelni, hogy ezek inkább csak játékszerű piszkálódások 
„és majd, ha komolyan nekimegyünk, azt higyje, hogy az is csak 
„jelentéktelen játék és komoly ellenintézkedéseivel elkéssen. Más-
r é s z t most már igazán nem tudom, hogy mivel akadályozzam meg 
„a parancs értelmében azt, hogy az ellenség ne gyengítse itteni 
„helyőrségét, ha még kisebb vállalkozásokkal sem szabad őt 
„háborgatnom? . . . " 

Utóbb megtudtam, hogy Boroevic Op. 2901. számú intézkedését 
a XVIII. hadtest parancsnokának állásfoglalása miatt adta ki. Az 
tapasztalatai alapján azt állította, hogy az ellenséget vállalataink 
által folyton felriasztva kifáraszthatjuk ugyan, de ily vállalatok a 
mi csapatainkat is fölötte kimerítik, ami egy küszöbön álló támadó 



hadművelet előtt aggályos. Különben az ismétlődő felriasztások 
által az ellenség egy rendszeres védelmi eljárásra iskoláztatik s így 
harckészültsége csak fokozódik, ami által épen az ellenkezőjét 
érjük el, mint amit akarunk. E nézetet én azonban nem osztom! 

Január 20. 

A német déli hadsereg tudatta, hogy annak dacára, hogy a 
3. gárdahadosztály Csontoson csakis január 25-én fejezi be gyüle-
kezését, a támadást január 23-án mégis megindítja. 

Szurmay altábornagy elhatározta, hogy a Malomrét—Viharos— 
Studnica A 1035 vonalában levő orosz állásokat a 75. dandárral és 
az 1. népfölkelődandárral Sóslak, illetve Sóhát felől arcban meg-
támadja, az északi szárnyat Patakújfalun át a 128. dandár Határ-
hegy irányában, a déli szárnyat a 40. honvédhadosztály Turja-
remete és Poroskő felől Havasköz irányában megkerüli és átka-
rolja; a 7. hadosztály Nagybereznánál tartalék. 

Kérésére a 33. hadosztály intézkedett, hogy egy dandár 
Ustrzyki Grn.-ról Wolosate—Kinczyk—Bukowski A 1251. magas-
laton át az oroszok hátába nyomuljon elő az Uzsok-hágóra. 

„Lassan, morogva dübörög az ágyuk tüze, midőn hajnalban 
..az országútra megyek. A reggeli jelentések szerint a csapatok az 
„ellenséggel érintkezésben vannak ugyan, de a lövegtüztől eltekintve, 
„teljes a nyugalom." 

„Nem lévén intézkedni való, Eisner-Bubna-val és báró 
„Stummerrel automobilon az alsókomárnoki hídhoz megyünk. Tovább 
„nem lehet, mert az orosz tüzérség nagyon éber és minden moz-
g á s r a azonnal tüzel. Sajnálnám a kitűnő autót, hiszen mink 
„kiugranánk, de az minden bizonnyal összelövetne. így gyalog 
„megyünk tovább, ami a csikorgó hidegben amúgy is igen 
„kellemes." 

„Először a nehéz vártaracküteghez megyünk, mely alig pár 
„napja érkezett Polából. Az Alsókomárnok—bátorhegyi úton köz-
ve t l en a duklai országút mellett nagyszerűen van beépítve, pom-
„pás fedezékei vannak. Az emberek irgalmatlanul fáznak, hiszen 
„istriai és dalmata fiúk, kik 15 fokos hideget és e jeges vihart 
„nem szokták meg. Az ütegparancsnok jelenti, hogy ezek az üteg-
„nek első harcnapjai, tegnap lőttek először élesen élő emberekre 
„és először hallottak ellenséges lövedékeket ,énekelni'." 

„Innét azon ágyúüteghez megyek, melynek felállítását a 
„minap kifogásoltam. Kitűnően kiépített állásban találom, vitézeim 



„fedél alatt, tűz mellett ülnek s örömmel jelentik kérdésemre, 
„hogy most már jól érzik magukat, hűséges tekintetükből látom, 
„hogy jól esik nekik az érdeklődés." 

„Innen bejelentetlenül felmegyek a Jamy magaslatra, ahol 
„hamarost fel fogják váltani a főőrsöt, a felváltásnál jelen akarok 
„lenni. Honvédek vannak fenn éá 46-osok fogják őket felváltani. 
„A méteres hóban, a meredek parton felmegyek. Nagyon kihe-
„vülünk, mert a napnak sugarai erősek az igen alacsony hőmérsék 
„dacára. Az oromra érve, először a tüzérmegfigyelőt találom meg, 
„aki nekem a szemben álló orosz állásokat magyarázza . . . Fel-
s é g e s kilátás nyílik a számtalan hófödte oromra, a Kárpátok 
„jeges tájára. Jobbról a Klepka és a Zyndranowa melletti kopár 
„magaslatok, melyeken az oroszok igen nagy sietséggel és szorga-
lommal építik állásaikat. Felsőkomárnok falvának végénél két magas 
„lucfenyő áll, ezek alatt orosz mozgókonyhákat látok, melyek füstö-
„lögnek és gőzölögnek. A falu és tőle 1000 lépésre nyugatra 
„álló néhány öreg tölgyfa között látható a lövészárok. Nehéz meg-
lá tn i , mert srapnellernyőkkel van ellátva, melyek az árok elé 
„emelkednek s vastag hóval borítvák. Az állást nem lehetne ki-
„ venni, ha nem mászkálnának folytonosan ki és be a muszkák. 
„Előttünk északra, fogható távolban a Bily-Brod -C- 642., melynek 
„ innenső lejtőjén az orosz táboriőrsöket szabadszemmel is jól látom. 
„Fáznak és karjaikat hónaljuk alá csapkodva ugrálnak. Tovább nyu-
g a t r a látni Csertész, Kobilár és Pilipinski vrch. magaslatait. Akár-
c s a k térkép volna előttem, rajta az orosz állások a szakadatlan 
„sietséggel dolgozó oroszokkal olyan tisztán láthatók, mintha mozi-
nképet néznék. . . Miután ezt hosszabb ideig szemléltem, a kopár 
„Jami-orom mentén nyugat felé mentem. Az oroszok néhány 
„lövést tettek ránk, úgy, hogy egy kicsit a hegyhát mögé húzódva 
„kellett útunkat folytatni. Ott egy munkásosztagot találok, mely 
„a földalatti férőhelyeket építi. Kitűnő munkát végeznek e buda-
p e s t i fiúk." 

„Innét vezérkari főnökömmel a főőrs keresésére indulok. Két 
„honvédet találok egy vastag fa tövében, épen tüzet raknak. Ugy 
„fáznak, hogy alig képesek beszélni. Midőn a parancsnokot hívom, 
„egy káplár jön. Kérdésemre, hogy hol van a főőrs, nagyon zava-
rodo t t an azt feleli, hogy ő azt nem tudja. Meglepetten kérdem, 
„hogy hányas számú táboriörs ő, és hogy mit keres ez a két 



„honvéd előttük a magaslaton, kik háttal állanak az ellenség 
„felé? A káplár jelenti, hogy ő nem tábori őrs, hanem raj vonal, 
„tábori őrs itt nincs, mert ők csoportokba osztva vannak felállítva 
„és feladatuk: ellenséges támadás esetén a védőállást megszállani; 
„ez a két honvéd pedig azért van itt elől, hogy a megfigyelő és 
„hallgató őrszemek jelentését továbbadja s az őrszemnek ne kelljen 
„ideszaladnia. További kérdésemre, hogy van-e és hol tartalék?, 
„azt feleli, hogy ő ezt nem tudja biztosan, azonban azt igenis 
„tudja, hogy parancsnokuk egy tartalékos hadnagy innét 400 
„vagy 500 lépésre nyugatra tartózkodik, állásuk közepe táján, ott, 
„hol a födött férőhely már készen van. Vagy 400 lépéssel odébb 
„egy századot láttam egyenkint az erdőből kijőve a meredek havas 
„parton feljönni. Elibük sietek. Szegedi 46-osok. A századparancs-
n o k bemutatkozik: ,Fülöp százados'. Neki és a honvédhadnagy-
„nak néhány utasítást adok s meghallgatom Fülöp százados intéz-
kedését . — Fülöp? ...Messze-messze a múltból fülembe cseng: • 
„,Sie Kadet Fü löp ' . . . ? . . .H iába ! nem találom meg a régmúlt 
„ködében, hogy hol hallottam oly gyakran ezt a mérgesen kimon-
d o t t megszólítást." 

„Míg intézkedését magyarázza, elmegyek a legénységhez s 
„mindegyikkel néhány szót váltok, buzdítom őket. Mosolyogva ön-
tuda tosan felelnek és látom, hogy e bámulatos fiúk keble az 
„önbizalom, bátorság és hit által meg van acélozva. Egyik fesze-
„sen ,vigyázz'-ba vágja magát, mosolygós tekintetében valami 
„meleg sugár villanik fel, midőn azt mondom neki: ,Bízzál fiacs-
k á m ! Jól fog menni minden, úgy hiszek bennetek, mint az egy 
„élő Istenben!' Dagadozó kebellel felel: ,Jól fog menni, mert Fen-
s é g e s Urunk is itt van velünk! . . .Kipusztí t juk a musz-
k á n a k m é g magzatát is!' Kezet nyújtok neki: ,Az Isten tartson 
„meg derék fiam!'..." 

„A kopár hegyháton a fedezékben fekvő csatárvonal mentén 
„továbbhaladok s a 4 nap óta itt fekvő emberekkel beszélek. 
„A fedezékek jók. A térdelő csatárt teljesen fedik, a terephez 
„vannak simulva és srapnellbiztos fűthető lebujaik vannak, melyek-
b e n az emberek krumplit sütve üldögélnek. . . Öreg népfölkelők 
„marcona képpel, hosszú lelógó bajusszal gubbasztanak a ténylegesek 
„s újoncok között. Elég jól érzik itt magukat, de oly kevesen 
vannak, hogy erősebb támadást képtelenség velük feltartóztatni." 

József főherceg: A világháború. I. 2 4 



„Az ormon állok s így beszélgetek vitézeimmel, ekkor veszem 
észre, bogy Fülöp százados izgatottan int, hogy jöjjek hozzája 

„az ellenség által be nem látott domboldalra.. . Odamegyek, míg 
„néhány lövés esetten és csiripelve mennek fölöttünk a muszka 
„golyók. Fülöp bocsánatot kér, de ő egy kisebb orosz osztagot 
„látott harcalakzatban a szemben levő hegyháton átjönni és az 
„ellenséges golyóknak nagyon kitett helyről el akart csalni engem. 
„Azután bátortalanul kérdi, vájjon emlékszem-e a Fülöp kadétra? 
„aki Kottur százados 9. századánál a 72. ezredben Pozsonyban 
„a vizikaszárnvában egy emelettel lejjebb szolgált, mint én? — 
„ . . . Igaz! Most már tudom, s örömmel üdvözlöm a 22 év óta nem 
„látott ifjúkori bajtársat. Mindaketten egyet sóhajtunk a szép had-
„ nagykori időkre, ifjúkori ábrándokra gondolva. A szegény ,kis 
„kadét1, akit mérges kapitánya naponta legalább is egyszer irgal-
mat lanul összeszidott s kinek oly keserves óráira emlékszem vissza, 
„melyeket azt hiszem főképen magyarsága miatt kellett elszenvednie." 

„A Jamy-állás balszárnyára értünk, mely csillagszerű tám-
„pont — tekintettel a rövid munkaidőre — kitűnően van kiépítve, 
„a kerek hegykúpot körülkoszorúzza. Csatáljaim között leülök 
„a rajvonalban és az enyhén lejtő Erdős Kárpátok vonulatait tanul-
mányozom. Akármilyen jól is legyen kiépítve állásuk, bármepnyi 
„torlasz és drótakadály, akna, torpedo legyen körülötte, nem 
„tetszik nekem, mert egy ezer lépés hosszú kopasz ormot vár-
„szerüleg övez, előtte pedig 20—20 lépés távolban sűrű erdő vant 
„jobbról balról úgy, mint elől meredeken alászálló erdős hegy-
oldal , — mely ugyan torlaszokkal, földi és faaknákkal sűrűn ei 
„van látva, melyet a nagy csapathiány miatt csak ritka időközök-
„ben kutatnak felületesen át a Csertész -C- 559. magaslatra járó 
„összekötőjárőrök. Épen a balszárnyon, ahol egy mély — nagyon 
„sűrű növésű, igen nehezen járható erdővel benőtt — völgy,, 
„csapatok híján egyáltalában nincsen megszállva, alig van 50 lépésnyi 
„kilövésünk. Mindezeknél fogva nincsen kizárva — éber őrszemeink 
„s a legaprólékosabb gondoskodás dacára —, hogy az ellenség 
„bennünket itt legkellemetlenebb meglepetésekben fog részesíteni. 
„Ennélfogva egy, a mi viszonyainkhoz képest megfelelően, erős 
„tartalék kirendelését parancsolom meg, melynek kizárólagos fel-
a d a t a az legyen, hogy az esetleg betóduló ellenséget egy erélyes 
„ellentámadással a támponton kívül oldalba kapja." 



„Visszamenet még egyszer megállok a tüzérmegfigyel önéi, 
„hol az imént voltam. A megfigyelő, Stinghe tűzérfőhadnagy meg-
k é r , hogy engedjem őt egy századdal, megfelelő felderítés után éjjel 
„a Bily-Brodra átmenni, ő jótáll, hogy az ott levő századot el-
f o g j a . Szívesen megengedném merész vállalatát, ha nem volnék 
„arról meggyőződve, hogy következményeképen súlyos harcok fejlőd-
„ nek majd ki, ami most épenséggel nincsen összhangban a liadsereg-
,, parancsnokság szándékával. így nem engedélyezem. Még azt kéri, 
„hogy az Alsókomárnokon álló nehéz tarackütegjével szabadjon 
..egy lövést tennie a Felsőkomárnok melletti erősen megszállott 
„orosz állásra. Igenlő válaszomra kéri, hogy a Jamy-magaslat keleti 
„végére a magas erdő széléig menjek előre, honnét kitűnően látni 
„az ellenséges állást. Egyelőre ő a telefonnál visszamarad, amint 
„-intézkedett, tüstént utánam jön. A másik tüzértiszt a távcsövet 
„hozza és míg én az oroszokat figyelem, felállítja azt és belenéz. 
„Hamarost felkapja s rám szól: ,Kérem hamar néhány lépést vissza 
„az orom mögé, itt ugyanis szabadon állunk, épen láttam, hogy 
„egy orosz lőni akar!' Vagy 15 lépéssel hátrább megyünk és 
„a távcsövet megint felállítja, belenézek és látom az oroszt, még 
„mindig archoz emelt puskával. Nemsokára leteszi fegyverét és 
„társának int valamit. Ekkor szól a tarack lövése és hallom 
„suhogva jönni, fejünk fölött bőgve elhaladni, majd sivítva az 
„ellenség felé repülni a nehéz gránátot. Nézem a helyet, ahová le 
„kell esnie; a három öreg tölgyfánál. Látom is a nagy füstosz-
„lopot, a vörös lángcsillagból felszökni és belőle deszkákat, gerenda-
„darabokat, nagy föld- és sárcsomókat meg rongyokat ívben ki-
r epü ln i . Telitalálat az orosz fedezékbe. Még egy lövést tesz száz 
„lépéssel odébb kelet felé s megint telitalálatot csinál az öreg 
„s nagy ívben repülnek ki a roncsok az állásból." 

„A nagy hóban gyalog sietek ezután le Bátorhegyre s onnan 
„autón Kerekrétre." 

Január 21. 

„Rettenetes a hideg! Majd megfagyunk, midőn automobilon 
„Ladomérvágására megyünk. Ott Le Beau tábornokkal megbeszélem 
„annak lehetőségeit, hogy hogyan óvhatnám meg óriási kiter-
j e d é s ű szakaszomat csekély erőimmel az áttörések ellen, és hogyan 
„védhetnénk ki az ellenséges támadásokat." 



„Parancs szerint térképen mérve 24 kilométer széles a sza-
kaszom, melyet tartanom kell. Ebbe a hegyek, völgyek által meg-
fo ldo t t távolság nincs beleszámítva. Csatáraim száma alig 6000. 
„Nyugaton a Pilipinski vrch.-et, keleten Jaworzynát (Czeremcha-
„ tói keletre) kell tartanom. Ezen hosszú vonalat minden elképzel-
h e t ő akadállyal eltorlaszoltuk, temérdek aknát raktunk le. A leg-
fontosabb pontokat, amennyire csak lehet, erődítésekkel láttuk el, 
„főőrsökkel szálltuk meg és minden szakaszban — amennyire 
„gyenge létszámunk megengedi — erős mozgó tartalékokat gyüj-
„töttem, hogy a veszélyeztetett helyeken lehetőleg nagy erőkkel 
„léphessünk fel. Minden olyan helyre, mely az állásaink előtti 
„terephosszantozását lehetővé teszi, óriási erőfeszítéssel ágyúkat 
„vonszoltattam fel, úgy, hogy hosszú arcvonalamnak most nincs egy 
„picinke darabja sem, melyet ne tudnék a leghathatósabb tűz alá 
„venni. Azt nem tagadom, hogy nem egy ágyú áll olyan helyen, 
„ahol eleve elveszettnek kell tekintenem, ha az ellenség vissza-
szorítana engem. A tisztikar és legénység ki van oktatva, hogy 
„ezen ágyúkat ekrazittal semmisítse meg, ha elvesztésük elkerül-
hetetlenné válik. Végtelenül nehéz feladat ezen terepszakaszokat 
„megbízhatóan biztosítani. Derék csapataim hősiesen ki fognak 
„tartani és ha arra kerül a sor, mindnyájan utolsó leheletünkig 
„fogjuk a Kárpátok szent vonalát megvédeni. Hadtestemben min-
„den ember tudja, hogy én is velük-élek, velük halok." 

„Míg ezeket a legalaposabban megbeszéljük, skí-osztagom 
„érkezik nagy sebességgel le a Timovika Vrch.-ról. Énekelnek és 
„nevetnek, míg idelenn egy szívetfacsaróan keserves csoport köze-
l ed ik ; sok kocsi súlyosan és könnyen sebesültekkel megrakva. 
„Akik a kocsikon nem fértek el, azok fáradtan, kínosan csoszog-
„nak mögöttük. Egyiket két egészséges katona, kezeikre ültetve 
„viszi. Mind a két lába térdig lefagyott, életefogytáig nyomorék 
„marad szegény . . . Hősiességéért most talán, még igen hosszú 
„életen át éhezve és nyomorogva fog kelleni koldulnia . . . Szegény 
„még fiatal! . . . Midőn részvéttelten, szótlanul kezemet sűrű haj-
„ zatára teszem, könnyes szemekkel néz rám és halkan szól: 
„,Nyomorékká lettem!' Nem tudok mást felelni, mint: ,Szegény 
„fiacskám bízzál az Istenben!' . . . ,Hiszek benne és bízom benne 
„Fenséges Uram! ' . . . Midőn a szomorú menet elhaladt s én mé-
„lyen megindulva utánuk nézek, jön egy orosz srapnell és fölöt-
„tük robban . . . Nyávogva okádja ki ólmos tartalmát." 



„Ez a háború! . . . Még sok vérnek kell folynia, ártatlanok 
„hős vérének . . . És a gonosztevők? . . . Akik a háborút felidéz-
t é k ? . . . Ezekre az igazságos Isten rettenetes ítélete v á r ! . . . " 

„Megint Sztropkón vagyok, régi apró szobámban." 

Január 22. 

A hadseregfőparanesnokság Op. 6517. szám alatt körvona-
lazta hadműveleti tervét. 

A hadművelet január 23-án indul meg. 
A 3. hadsereg keleti szárnycsoportja és a német déli had-

sereg a Przemysltől délre és délkeletre fekvő területet támadja, 
ehhez keletre lépcsőzetesen Pflanzer—Baltin hadserege csatlakozik 
Delatyn—Nadwórna irányában. 

Amint a hadművelet tért nyer, a 3. hadsereg nyugati szárnya 
Zmigród—Dukla irányában megmozdul, ezzel összhangban a 
4. hadsereg déli szárnyával Jaslóra szintén támadásba megy át. 

A 3. hadsereg bal- és a 4. hadsereg jobbszárnya összhang-
ban támad, hogy az ellenséget Matastów—Banit-a—Wotowiec te-
rében két oldalról átkarolva megverhesse. 

A 4. hadsereg közepével (Arz-, Ljubicié- és Roth-csoportok) 
a Dunajec alsó szakaszára támad főerejével, a Visztula déli partja 
mentén lépcsőzetesen követi a támadást, hogy a hadsereg északi 
szárnya elleni esetleges ellenséges támadást kivédhesse. 

Az 1. hadsereg Kielcere, Woyrsch német hadseregcsoport 
Cmiiískre, a 2. hadsereg Nowemiasto—Drzewicára támad. Fontos, 
hogy e hadseregek az ellenséget lekössék és erőinek a keleten 
várandó harcok felé való eltolását megakadályozzák.1 

„Nagybukócznak, Ha vajra sietek autón. Ott Berzeviczy ezre-
desse l és Ruiz tábornokkal fontosabb gazdászati kérdéseket be-
szélek meg. A 7-es és 12-es huszárokat meglátogatom, kik nagy 
„lelkesedéssel üdvözölnek. Tovább megyek Variházára, útközben 
„Nagycsertészre menetelő 39-eseimet hagyom el, melegen üdvözölve 
„őket, kik sapkát emelve, lelkesen köszöntenek. Variházán Peteani 
„tábornokot, az 1. lovashadosztály parancsnokát látogatom meg és 
„további teendőire vonatkozó néhány utasítást adok neki. Meg-
..magyarázom neki, hogy jobbszárnyammal a X. hadtest támadásá-
énak megkönnyítésére kell az előnyomulást megkezdenem, melyhez 
„siker esetén lépcsőzetesen csatlakozik egész hadtestem. Ezért 
„39-eseimet Nagycsertészre rendeltem, mint tartalékot." 



„Sztropkóra visszatérve, előkészítjük a támadási parancsot. 
„20. honvédhadosztály a Czeremcha-nyerget, Kamién A 863-at 
„foglalja el. A 3. hadseregnek Czeremcha—Mezőlaborcztól keletre 
„levő része támadásba megy át, az ettől nyugatra levő része, 
„amennyire lehet, lövegtüzzel támogatja ezt, esetleg később csat-
lakozik hozzája." 

Január 23. 

A nagy támadóhadművelet megkezdése előtt az általános 
helyzetet a 24. számit mdl'•klet (vázlat) tünteti fel.1 

Mai napon feladataink következők voltak: 
Cólerus és hadtestem balszárnya a 17. hadosztály elfoglalt 

állását tartja. Hadtestem jobbszárnya a 20. hadosztály a szomszé-
dos 2. hadosztály támadásának támogatására Kamiét) A 863. ma-
gaslatot fogja elfoglalni. 

A X hadtest Wola—Wyznara, Kiczara A 641. magaslatra 
(2. hadosztály), a beskidi műút mindkét oldalán Turzarískra 
(24. és 34. hadosztály) és Baligródra (43. hadosztály) támad. 

Puhallo csoportja Chrewtre (44. hadosztály), Dwernikre 
(37. hadosztály) és Smolnikra (33. hadosztály) nyomul elő. 

Szurmay-csoport Uzsokra támad. 
„Hajnalban Eisner-Bubna-val 14 fokos hidegben automobilon 

„Nagycsertészre indulok. Törzsemnek néhány ura a második autón 
„követ." 

„Felséges dermesztő téli reggelen Körösényen, Nagybukóczon, 
„Havajon át sok szerpentinán felhajtunk az Obrubane-hágóra. 
„A magaslatokon ködsipkák csimpaszkodnak, akárcsak rococo-
„parókák volnának. Az erdők vastag jéggel födvék és az ifjú nap 
„első sugaraitól, mint a karácsonyfák ezüstje csillog a vastag 
„zúzmara, Számtalan karácsonyfa zuzmarapompában! . . . Felülről 
„ Laborcza völgyébe nyílik a kilátás. Ott isteni áhítattól áthatott csend 
„uralkodik a holt természeten . . . Szinte el tudnám felejteni, hogy 
„háborúban vagyunk és kurjantva tudnám a fenséges csendben 
„szendergő Kárpátok pompáját üdvözölni . . . Megint éles szerpen-
„tinákon kanyargunk lefelé . . . A magas hóból hópárnákkal födött 
„keresztecskék állanak ki . . . Hősök sírjai, melyek a háború ke-
„ selves nyomorára emlékeztetnek újra . . . Rokitócz fölött . . . I t t 
„rohamozott oly bámulatos hősiességgel tavaly november 28-án a 
„vitéz debreceni 39. ezrednek egy része . . . Ezek az ő sírjaik. 



„A jó Isten a mártírok koronáját tette vitéz fiaim fejére s én áldom 
„dicső emléküket.". 

„Rokitócz—Laborczréven át a rettenetesen elpusztított Mező-
„laborczra érünk. Mind a három helyiség majdnem teljesen le van 
„égve. Törmelék és piszok mindenütt. Mezőlaborcz állomása is tel-
jesen elpusztítva. Az állomáson túl van a X. hadtest parancsnok-
sága . Meglátogatom Krautwald altábornagyot, ki mindenáron azt 
„akarta, hogy Wola—Wyznán át csatlakozzam a 20. honvéd-
„ hadosztállyal az ő támadásához, amit akkor nem teljesíthettem 
„feladatomnak más volta miatt. Most őszintén ki akarom magam 
„erről vele.beszélni, mert hiszen tudom, hogy ő épen úgy mint én, 
..kizárólag nagy ügyünket akarja híven szolgálni." 

„Krautwald karcsú magas ember, okos, erélyes vonású arccal 
„— aránylag fiatal kinézésű. Miután bemutatkoztunk egymásnak, 
„az egyedüli székkel — mely szobájában van, megkínál. Egyedül nem 
„akarván ülni, én is állva maradok és azonnal hivatalos ügyünk 
„megbeszéléséhez látunk. 0 röviden, velősen, igen érthetően ki-
f e j t i szándékát, ahogy a hadseregtől vett parancsot végre akarja 
„hajtani. A 2. hadosztály 1 balszárnyával a Nagycsertésztől észak-
ke le t re levő Ó 789-en át Wola-Wyznára akar előnyomulni; a 
„29. hadosztály, Zanantoni tábornok Mezőlaborcz—Boró—Laborczfőre 
„megérkezett és hadseregtartalék marad egyelőre. . . Itt közbe-
szólok, hogy mindennek dacára, hogy el van rendelve, hogy igen 
„kis létszámú hadtestemmel főkép a duklai műút vidékét tartsam 
„feltétlenül, mégis eltökéltem magamat a 20. honvédhadosztály 
„zömével jobbszárnyamon előnyomulni és a Kamieií A 863-at 
„elfoglalni. Ezzel a 2. hadosztály nehéz feladatát akarom meg-
könnyíteni és balszárnyát fedezni. Feladatomat tekintetbe véve 
„nagyon túlzott merészség volna részemről az egész 20. honvéd-
„ hadosztályt a frontból kivonni és az egész nagykiterjedésű vonalat 
„a 17.hadosztály 3000 puskájára, meg az 1. lovashadosztály 600 kara-
bélyára felosztani . . . Krautwald belátja igazamat és abban egye-
s ü n k meg, hogy szándékom mellett megmaradok; amint a lehe-
„ tőség meg lesz arra, s az ellenségről világos képem lesz és az 
„eredményt legalább is valószínűnek tartom, akkor egész hadtes-
t emmel támadásba megyek Krantwaldhoz csatlakozva." 

„Nem tehetek róla, de attól tartok, hogy Krautwald elszámí-
t o t t a magát, saját erejét túlbecsülvén, az ellenséget lekicsinyel-



„vén — majd úgy az ő, mint az én támadásom megint valami 
„véres sikertelen kalandba keveredik. Megnéztem nagyjában az 
„orosz állások alig bevehető, a terepalakulatok által miránk lehető 
„leghátrányosabb bástyáit, melyeknek elfoglalására tízszer annyi 
„tüzérség és ezerszer annyi lőszer kellene, mint amennyi rendel-
kezésemre áll . . . Úgy érzem, hogy igen nagy eredmény lesz 
„már az, hogy ha a ma — esetleg holnap elért vonalat majd 
„tartani tudjuk. Ezt azért hiszem, mert minden jel arra mutat, 
„hogy előttem nagy muszka túlerő gyülekezik. A szibériai 12. 
„hadosztálynak valamennyi ezrede és a 12., 15. és 19. sorhadosztályok 
„bukkantak fel az Ondava és Laborcza között az én arcvonalamon. 
„Hogy ezen túlerőt felbírjam tartóztatni, minden erőm teljes és 
„végső megfeszítésébe fog kerülni, ami, ha sikerül — csapataim-
n a k csodálatosan nagy teljesítménye lesz." 

„Krautwaldnak azonban csak a száraz tényt mondom el, 
„hogy ezek az erők vannak előttem jelezve . . . Colerus feljelen-
t é s e óta óvatosabb lettem. Ha akkor az események nem igazoltak 
„volna engem, régen el volnék csapva. Megdönthetetlen tapaszta-
l a tom e háborúban, hogy fölfelé csak biztos számokról szabad 
„jelenteni, de következtetést ezekből levonni nem tanácsos, mert 
„ez minden tekintetben ártalmas, még ha bekövetkezik is. Épen 
„úgy a szomszédokkal is, csak akkor leljük meg az egyetértést, ha 
„kerüljük a következtetéseket, amelyek esetleg félre magyaráztatnak." 

„Krautwaldtól a legjobb benyomással távozom." 
„Borón át sietünk tovább, ahol a 29. hadosztály mindenféle 

„támadást gyakorol." 
„ Nagy csertészen találom 39-eseimet, kiknek szeretetado-

mányokat hoztam." 
„Az ellenség közvetlen közelsége és a zúgó harcizaj dacára 

„lelkes fogadtatásban részesítenek vitézeim. Melegen üdvözlöm őket 
„s mint fájdalmas árnyat látom fölöttük a fekete kérdést lebegni: 
„Hányan esnek el közülök holnap." 

„A falu déli végétől gyalog megyek előre, annak északi 
„végéhez, hol a 8. honvédágyúsezredet heves küzdelemben talá-
„lom. 1000 lépéssel tovább, délnyugatra áll a lovas ágyúsosztály 
„s délkeletre a nehéz tarackosüteg, mellette a könnyű tarackok. Ezzel 
„nem értek egyet, mert arcba lövik az ellenséges állásokat minden 
„hosszantozás nélkül és így eredménytelenül puffogják el a lőszert." 



„Van egy bivaly csordám, melyet az Armee-Oberkommando 
,, kifogásai dacára vettem meg, mert a Kárpátokban a lovak nem bírják 
„az ágyúkat vontatni, ezek pedig mindenhová felhúzzák. Épen 
„erre a célra vettem őket, hogy a legnehezebb helyekre tudjuk 
„lövegeinket felvinni. Ezt Pohl ezredes, tüzérparancsnoknak 
„megmondom azon utasítással, hogy holnapig a Klin magaslaton, 
„vagy annak közvetlen közelében, szintúgy a -C- 607-es magas-
„ laton Nagycsertésztől keletre, úgy ágyúk, mint könnyű tarackok 
„legyenek felállítva, az állások előtti terep hosszantozására." 

„Nagy Pál tábornok, hadosztályparancsnok jelentkezik nálam 
„azzal, hogy a támadásra minden elő van készítve." 

„A Kratochwill-csoport a Czeremcha-nyerget és a 651-C-en át 
„a -C- 772. magaslatot fogja megtámadni. Az 1. és 3. honvédgyalog-
„ ezred erős jobbszárnnyal a Ó 720. és -C- 789. között jobbról 
„átkaroló támadásra a A 863. Kamieií ellen vonul." 

„Sajnos, igen kellemetlen súrlódások vannak a 2. hadosztály 
„parancsnoka és Nagy Pál tábornok között. Azonnal sürgönyzök 
„ Krautwaldnak, hogy lehetőleg békésen intézzük el ezt a kényes 
„dolgot, melyben Nagy Pálnak van igaza." 

„Azután az ütegekhez megyek, hogy lássam működésüket. 
„Látszat szerint az oroszok nincsenek tisztában azzal, hogy hol 
„ állanak tüzelő ütegeim, mert az egész katlant folyton újra végig-
„ szórják srapnellekkel. A völgyet végigsöprik, de eddig találatuk 
„nem volt." 

„Fel akarván menni a Klinre, hogy onnét a támadást meg-
„figyelhessem, a 4. honvédgyalogezredtől egy vezetőt igénylek, ki 
„azonnal jelentkezik is: Kun Ferenc szakaszvezető. Mély hóban, 
„felséges meleg napsütötte enyhe lejtőn az erősen tüzelő lovas 
„ütegosztály előtt megyünk el. —• Míg elhaladunk, a tüzelést 
„beszünteti. — Onnét libasorban, elől a szakaszvezető; utána én, 
„utánam törzsem néhány ura halad, a mind mélyebbedő nagy 
„hóban. Irány a Klin erdőfödte magaslata. Az orosz tüzérségi meg-
„figyelő meglátott. Alig, hogy a teljesen fedezéknélküli, enyhén 
„emelkedő hosszú lejtőn — a Klin délkeleti nyúlványán — ötven 
„lépést haladunk, négy össztüzszerűleg leadott ágyúlövést hallok 
„ Czeremcha irányából . . . talán Soltystwonál áll az orosz üteg ? . . . 
„s tüstént rá — majdnem egyidőben — a közelgő lövedékek jól-
„ ismert sivítását . . . Akárcsak vezényszóra, mindnyájan hasra-



„vágódtunk a mély hóba süppedve, csak Kun Ferenc — fel sem 
„pillantva — megy tovább. A gránátok repeszei nyávogva repül-
„nek el fejünk fölött, a dombról pedig nagy ugrásokban rohan 
„felénk egy tüzéraltiszt s kiáltva figyelmeztet, hogy távozzunk, 
„mert erre nem szabad járni, minthogy az orosz tüzérség jól be 
„van erre a pontra lőve. Ezt előbb mondhatták volna . . . Sivítva 
„érkezik a második össztűz, négy gránátja bizony közel hozzánk 
„veti magasba a havat, repeszeit surrogva röpíti közénk s füstje 
„bennünket érintve indul útnak a szellő szárnyain." 

„Mindegy, most már nem fordulok vissza, így hamarább 
„érjük el a hegyet— a veszélyeztetett helyet elhagyva, — legfeljebb 
„még 400 lépésünk van. Kiáltva felelek a tüzérnek, hogy köszö-
nnöm figyelmeztetését, de nem fordulhatunk vissza. Még beszé-
„lek, midőn újabb össztűz hangzik és durrognak a robbanó löve-
dékek . Eisner-Bubna alezredes kifulladva kér, hogy kissé fújjuk 
„ki magunkat . . . Majd ott, hol takarásban leszünk — a válaszom. 
„A mind meredekebb lejtőn nemsokára védett helyre érünk, az 
„ellenséges lövegek be is szüntetik tüzüket. Itt kissé pihenünk s 
„azután a jégborította, kristályként csillogó bükkösben kapasz-
k o d u n k fel a Klin kerek kúpjára." 

„Közvetlen a kúp alatt körben, mint az indiánus ,Vigvam' 
„részben hegyes, részben lapostetejü földkunyhók állanak. Itt 
„tanyázik a 7. huszárezred gyalogosztálya; csupa újonc, erőteljes 
„viruló kinézésű ifjak, kiknek még alig pelyhedzik bajszuk friss 
„rózsás ajkuk fölött. 250-en vannak s égnek a vágytól: ,A 
„muszka pofáját látni'. Egynéhánnyal beszélek s azután fel-
„ megyek a drótakadályokkal ellátott, még igen sekély lövész-
á rokba , melyet táboriőrsök tartanak megszállva. Kun Ferenc sza-
kaszvezető kéri, hogy egyenkint — 20 lépés távközei — menjünk 
„át az előttünk levő kis erdei tisztáson, mert az ellenség, valahány-
s z o r mozgást lát ott, igen hathatósan lövi azt géppuskákkal és 
„gyalogsági tűzzel. Egyenkint futva haladunk át, egy a túloldalon 
„levő kökényes sűrűhöz, hol meghúzódunk." 

„Innét megkapó nagyszerű kilátásunk van. A Kárpátok jég-
„ borította erdős ormai, zizegve mozgó faóriások! Csörögve játssza 
„siránkozó xilophon-dalait rajtuk — arcunkba ezer késsel 
..Vnetszve — az idegenből hazánkba tóduló, dermesztően hideg 
„szellő. Csupa ezüstbársonnyal takart hegyvonulatok váltakozó 



„hullámai. Ameddig csak ellát a szem, az Erdős Kárpátok áldott 
„bástyái, melyeken az orosz rabiga örökre meg fog törni s melye -
„ket áldva tisztelend majd minden magyar széles e világon s ret-
t egve említi majdan az aranykalászos Alföld kincseire sóvárgó 
„muszka sereg . . . " 

„A Kamieri A 863, a-C-720-as és-C> 772-es magaslatok s ezek-
n e k nyúlványai Czeremcha felé, Czeremcha-völgye, Jaworzyna s a 
.. Klepka -C- 670. a szabadszemmel is jól látható orosz állásokkal, 
„melyekben rendkívül élénk tevékenység van. Czeremcha község-
b e n erős mozgás, sok csapat, a templomnál felmozdonyzott tü-
zérség. A Klin A 691. kúpjának nyugati oldalára megyek a se-
„kély lövészárokban. Ott ágyúdörgést hallok a 17. hadosztály 
„irányából. Le Beau erős küzdelemben van? . . ." . 

„Messze, igen messze a hóban csillogó jégben ragyogó nagy 
„hegyek. Oh, ez az én szeretett Magas Tátrám, mely szelíden 
„alussza örök álmát a béke ezüstös fátyla alatt szenderegve." 

„A Tátra! . . . Gyermekkorom ezer kedves emlékével, ártat-
„lan álmaival. Oly felségesen szép, oly magasztos megdermedt 
„nyugalmában . . . " 

„Hová lettetek ti, rózsás idők? . . . Midőn ott a sziklákon a 
„természet szépségeitől elbűvölten, boldog lélekkel mászkáltam . . . 
„Legbensőbb bánatos sóvárgással vágylak vissza t i t e k e t ! . . . 
„És te felséges táj, a rideg sziklaóriások lidérces hazája, békés 
„álmod elmerengve lelkemet cirógatva andalítja s néhány percre 
„visszahívja a fiatalság, a gyermekkor édesen szép napjait . . . 
,.Te a fenyők ezreinek karácsonyfáitól környezett, jégben és hóban 
„megvénült szeretett hegyóriás légy üdvözölve s fogadd köszöne-
temet , hogy egy pillanatra gyermekkorom régmúlt boldogságába 
„vezettél vissza." 

„Ropog, pattog s dübörög körülöttem minden, vad kiabálás 
„hallik . . . A csata tombol s én visszasietek — addig elkészült 
„megfigyelőhelyemre — a kökénybozóthoz és a boldog pillanat 
„el van felejtve, mintha sohasem lett volna . . . A távcső fel van 
„állítva s egy deszka, ülésnek a hóra téve, a telefonösszeköttetés 
„is megvan . . . Fehér hóköpönyegemet felhúzva, a távcsőhöz ülök 
„s a küzdelmet figyelem." 

„ A 4 , honvédgyalogezred a ezeremchai úttól keletre körül-
b e l ü l 1500 lépéssel a -Ó- 789., -Ó- 720., -Ó- 722. gerinctől délre 



„igen meredek parton csak nagy nehézségekkel tud felfelé haladni. 
„A Czeremcha-nyergen igen élénk váltakozó gyalogsági tűzharc." 

„Az általam be nem látott -Ó- 789. vidékén rendkívül heves 
„ tüzbarc és nagy kiabálás . . . Tán kézitusa P! . . . Ez rám mindig 
„velőtrázóan, lelketfagyasztóan bat . . . Tüzérségem állandóan he-
„vesen tüzel, különösen tarackütegeim hajítanak szüntelenül gráná-
t o k a t az ellenséges állásokba . . . Ropogva döng a hegység s 
„jajgatva zeng a völgy. Ágyúim Czeremchát lövik hevesen, hol 
„tarka forgatagban rohannak ide-oda a muszkák . . . Az állásból 
„szakaszonként látom az oroszokat a Kamieií-hegyre felszaladni. 
„Bizton a 39-ik gyalogezred Il-ik zászlóaljának átkaroló támadá-
s á t érzik a Kamien-tetőn ? . . : Deszkákat, nagy szalmakötegeket, 
„takarókat, fegyvereket cipelnek s mind az oromra sietnek ro-
„hanva, oda, hol a csata idegrázó zsivaj közepette tombol." 

„Egyik üteghez telefonálok, hogy ezen -C- 722-es ormot 
„lőjjék azonnal, hol az orosz tömegekben tolong a hegyre fel. Nem-
Sokára, a második össztűznél — vergődve látok vagy 20 muszkát 
„a parton legurulni, a hóban sötét sávot hagyva maguk u tán . . . 
„Az ellenség egyik századot a másik után küldi a Kamieiíre fel, 
„az állás azonban nem ürül ki, még mindig látom benne a sok fejet." 

„Czeremchan nagy baj érhette őket, mert a helység egyszerre 
„teljesen üres lett, kihalt . . . Számos halott hever az utcákon." 

„Az ellenség azon állást, melyet a 39-esek támadtak meg, 
„futva kiürítette, mögötte közvetlen közelben van egy második 
„állásuk, melyet megint sok drága hős vérével kell megváltanunk." 

„Midőn az alkony szürkülve az éjbe szenderül, sietve vissza-
megyek Nagy csertészre." 

„Sztropkóra visszatérve veszem a szomorú jelentést, hogy a 
„támadás nem sikerült és az egész 20. honvédhadosztály a mai 
„kiindulási helyzetbe vétetett vissza . . .Ezzel nem értek egyet és 
„a hadosztályparancsnok intézkedését, mellyel az egész, nagy-
„ nehezen elfoglalt terepet feladta — elítélem . . . Azért, mert az 
„oroszok főállását nem tudta elvenni, most minden előnyt fel-
„adni — oly végzetes hiba, melynek nem szabadna előfordulnia. 
„Ennek következménye az, hogy holnap a támadást újra elölről 
„kell majd kezdenünk . . . Ezt a vett parancs értelmében el is 
„rendelem azon megjegyzéssel, hogy az egyszer elfoglaltakat ok-
vet len meg is kell tartani. Mai veszteségeink, sajnos, nagyok." 



A 20. honvédhadosztály következőképen csoportosult volt 
a támadáshoz. Főtámadási csoport: A 81. dandár (a 3. és 1. gya-
logezred) Pojana -p- 728. — Menki Hrun -Ó- 651. magaslaton fel-
fejlődött azon feladattal, hogy Kamién A 863. — 789. -Ó- ural-
kodó magaslatot elfoglalja. 

A 4. gyalogezred Czeremehaval szemben -C- 511-nél az 
országút mindkét oldalán, a 17. gyalogezred Jaworzyna -C- 627. 
magaslaton és Meredély falutól északra fekvő magaslaton egyelőre 
lekötő csoport; amint a 81. dandár támadása tért nyer, úgy a 
4., mint a 17. gyalogezred is támadásba megy át. 

A tüzérség Nagy csertésznél a támadást előkészíti és kíséri. 
A támadás döntő eredményt nem ért el, a hadosztály Kamieií-

magaslatot elfoglalni nem tudta, mivel az ellenség Lipowiec felől 
két zászlóalj erősbítést kapott és a jobbszárnyon támadó 3. honvéd-
gyalogezredet a 2. hadosztály nem támogatta. 

Azonkívül a főtámadási csoportban az 1. és 3. ezred között 
nem volt meg az összhang; az 1. ezred elszigetelten támadott, 
úgy, hogy 1 óra 35 perckor délután támadása megakadt. 

A 3. ezred a szélső szárnyon a Pojana — -Ó- 789. gerincre fel-
kapaszkodott, de ez nagyon sok időbe került és az 1. ezredtől elszakadt. 

A 3. ezred délután 5 órakor a 789. -C- magaslatot meg-
támadta, két századdal meg is szállotta, de az orosz ellentámadás 
megint letaszította onnan. 

Mivel délután 4 óráig a 20. hadosztály parancsnoka a 3. ezredtől 
semmi hírt nem kapott, Nagy Pál tábornok elrendelte, hogy a 81. dan-
dár az éjjel a január 22-i kiindulási helyzetbe menjen vissza. (Nagy-
csertész *C> 651.) A 3. ezred este 8 órakor kapta meg a hadosztály 
parancsnok rendeletét, hogy Nagycsertész templománál gyülekezzék. 

„Szívből fakadó kiáltványt intézek a 39-esekhez, hogy ő 
„rájuk vár a dicső feladat Magyarország határait visszafoglalni és 
„az ellenségtől megtisztítani. Ok a hősök, kikben egész hitem 
„gyökerezik, kik iránt bizalmam megingathatatlan, Isten segélyével 
„meg is fogják oldani e nehéz feladatot." 

A 4. hadsereg jobbszárnyán és a 3. hadsereg balszár-
nyán (III. hadtest és 17. hadosztály) semmi különös nem történt 

Tőlem jobbra Krautwald csoportja súlyos harcban Yola-
Wyzna—Kiczara A 651. — Wislok Wk. — Jawornik vonaláig 
küzdötte magát előre. 

A Puhallo-csoport jobbszárnya és közepe Stuposianynál és 
Dwerniknél küzd. balszárnya a San-folyót Terka és Tworylne 
között harc nélkül elérte, 

Szurmai csoportja rendkívül nehéz terepviszonyokkal küzdve 
az ellenséget Havasköz—Studnica A 1035. — Fenyvesvölgy— 
Határhegy vonalából kiszorította. 



„A jelentésekből nagy meglepetésemre arról értesülök, hogy 
„a 3. honvédgyalogezred még tegnap elfoglalta a -C- 789-es magas-
l a t o t és egy 85-ös zászlóaljjal ott éjjelezett. Annál súlyosabb hiba 
„volt, hogy a 81. dandárt visszarendelték a kiindulási helyzetbe." 

A tegnap megkezdett támadást úgy én, mint Krautwald ma 
folytatjuk. Puhallonak a Sant kell elérni, Ohrewt—Zawóz között. 

A 20. honvédhadosztály délután 12 óra 50 perckor meg-
indította a támadását Kamieií elfoglalására. A 4. ezred -C- 772,, 
a 81. dandár -Q- 720. magaslaton beásott ellenség állását délután 
4 óráig 80—400 lépésnyire megközelítette. 5 órakor az 1. ezred 
rohamra indul, mely azonban az ellenség géppuska-tüzében 
összeomlott. 

Ennek dacára Kratochwill alezredes és Perneczky tábornok 
a sötétség beállta után is folytatták támadásukat, de az ellenséges 
állást elfoglalni nem tudták. 

„Egész nap kemény harc folyt a tegnap önként feladott 
„vonal visszafoglalásáért, melyet derék, vitéz csapataim meg is 
„szálltak. A tegnap megtámadott ellenséges állás ma sem esett 
„el, és csapataim a legnehezebb helyzetben 20—100 lépésre 
„feküsznek előtte. Elrendelem, hogy lehetőleg ássák be magukat, 
„és a támadást most már főképen a rendelkezésünkre álló műszaki 
„eszközökkel holnap kell folytatni (rohamárkok, aknavetők, föld-
„ alatti fúrás, stb., stb.), mely célból a hadosztálytartalékomból egy 
„zászlóaljat a hadosztály rendelkezésére bocsátottam (39. ezred 
„2-ik zászlóalja.)" 

„Ez alkalommal az oroszok még szívósabbak,mint rendesen... 
„De Isten segítségével majd csak elintézzük e nehéz feladatot." 

Jobb szomszédom a X. hadtest sem tudta Wola-Wyznát 
(2. hadosztály) és Wislok Wk.-t (24. hadosztály) elfoglalni, bár 
a 24. hadosztály az utóbbi elfoglalására egy éjjeli támadást is 
megkísérelt; Krautwald csoportjának közepe (34. hadosztály) 
a 605. -Ó-, jobbszárnya (43. hadosztály) Túrnia A 979., Piaski 
A 782., Chyszczata A 990. magaslatokat érte el. 

A Szurmay-csoport N. Rosztokát, Tihát elérte és a Zolobina 
A 822. magaslaton harcban áll. A 66. dandár Kinczyk—Bukowski 
magaslatot támadja. 

A német déli hadsereg a XXIY. hadtesttel Mencsil -Q- 1346. 
magaslatról holnap Toronya—Felsősebes—Csuszka vonalat fogja 
támadni. A Hofmann-hadtest a vereckei műút mentén Felsőgere-
ben magasságába jutott , holnap Vezérszállásra támad. 



„Kora reggel már Nagycsertészen vagyok. Igen heves a küz-
de lem. Délelőtt 9 óra 30 perckor egy pillanatra a még parancsra 
„itt váró két 39-es zászlóaljhoz megyek és lelkes beszéddel üd-
vözlöm Dukla hőseit. Parancsnokuk Zeiss Oszkár alezredes meleg 
„szavakban köszöni meg bizalomteli szavaimat. A közvetlen köze-
günkben folyó elkeseredett küzdelem dacára viharos éljenzéssel, 
„magasra emelt sapkákkal köszönt a legénység." 

„Sajnos, tegnap már 600 halottam és sebesültem volt jobb-
szá rny amon." 

„Délelőtt 10 órakor úgy tetszik nekem, mintha a gyalog-
s á g i tűz valamelyest gyengülne, ami azonban a tüzelésnek pil-
lanatnyi lankadása is lehet. Vagy tán az átkarolásra küldött 
„ 39-es zászlóalj érvényesülésére várnak ? . . . " 

„Nagycsertész északi kijáratánál állunk a sűrű ködben, 
„mely ujjnyi vastag zúzmarát von a fákra s jégcsapokat rak 
„bajuszom köré. Várjuk, hogy fellibbentse a dermesztő szellő, 
„hogy megláthassuk a duló csatában híven küzdő vitézeimet. 
„A muszka puskagolyók folyton zizegnek körülöttünk s esetten ve 
„ütődnek a jeges hóba." 

„10 óra 45 perckor fölemelkedik a köd s a Klepka lábá-
„nál egy tüzelő orosz üteget állapítunk meg, villanásai szerint. 
„A 8. honvédágyúsezred azon ütege, melynél állok s egy tarack-
„üteg azonnal röviden, de hevesen megdolgozza azt, mire a muszka 
„üteg teljesen elhallgat. A másik ellenséges üteg bennünket keresve 
„a Nagycsertész körüli katlanba szór folytonosan s tüzérségemet és 
„gyalogságomat kivéve — mindent eltalál." 

„Délután 1 óra 30 perckor gyalogságom egy ugrást tesz 
„előre, mert tarackjaim kitűnő hatással lőtték az ellenséges állást, 
„úgy, hogy az oroszok csak igen gyengén tüzeltek. A 3. honvéd-
gyalogezred kemény elkeseredett harcban szépen nyer teret. 2 óra 

„15 perckor több jelentésből azon benyomást nyerem, hogy a 39-esek 
„támadása a -Ö- 720-as magaslaton érezhetővé válik." 

„Nagy Pál tábornokkal a falu északi végénél az erősen tüzelő 
„ágyúsütegnél állok és pokoli, gyilkos géppuska- és gyalogsági tüzet 
„hallok. Ostorvágásszerü ütést érzek lábamon. ,Megsebesültem' — 
„azt gondolom s az ütés helyére nézek, ott fénylik a golyó. Kör-
„meimmel megfogom és kihúzom a csizmából, kissé véres. Épen 



„csak hogy kissé megsértette lábamat. . . Természetesen amatőr-
fényképészek is vannak a helyszínén, kik e jelenetet felveszik; 
„ ez ingerel engem s kissé csípősen odaszólok: ,Megörökítik a hőst, 
„ki sajátkezüleg veszi ki a kapott golyót. . . Okosabb volna — ott 
„kint a támadók között, a valódi hősöket fényképezni! " 

„Az 1. bonvédgyalogezred 3 óra 15 perckor jelenti: — az 
„ezred 80—20 lépésre fekszik az ellenségtől, s hogy a 39-esek 
„a Ó 789-et támadják. . . Ezután soká nincs hírem." 

„Aggódó türelmetlenséggel az én szegény sebesültjeimhez 
„megyek, hogy tőlük türelmet tanuljak. Egy omladozó sötét házikó-
b a n , melyben dohos a levegő s telítve vérszaggal, néhányan fáj-
da lmas haláltusában hangosan nyögnek, mások megadással és 
„magasztos türelemmel várnak arra, hogy a sor rájuk kerüljön és 
„sebeiket bekötözzék. Egy angyali szépségű ifjú — ki 5 sebből 
„vérezve temérdek vért vesztett — a hidegtől vacogva nyúl felém 
„és kínoktól gyötrődve sóhajt : ,Jaj! Édes Istenem, de hideg ez 
„a halál!' Letérdelek hordagya mellé és szeretetteljesen hideg 
„homlokára teszem kezemet. Leírhatatlan az ő hálás tekintete, 
„melyet a halálsejtelme tesz átszellemültté és melyet soha felejteni 
„nem fogok. Lelketrázó kínnal telt hangon ismétli: ,Jaj édes Istenem, 
„de hideg ez a halál!' Kezemet megfogva kebléhez húzza: ,Jó 
„Fenséges Uram az Isten áldja meg azért, hogy úgy szeret minket!' 
„Valami meleget érzek folyni kezemről a könyökömig... V é r ! . . . 
„Hűséges hős kebeléből fakadó vé r ! . . . Hívom az orvost, hogy hamar 
„segítsen, itt a legsürgősebb!... S a lihegő ifjúnak mondom: 
„,Azonnal segít az orvos.' . . . K é s ő ! Kifordítja szemeit, egész teste 
„reszketni kezd s ez rázássá fokozódik és halkan hörögve sóhajt 
„szegény: ,Csak a jó Isten, az én édes jó Istenem segít már itt!' 
„Teste meglazul, keze puhulva lassan elereszti az enyémet és halk 
„hörgéssel száll hősi lelke az utolsó sóhajjal örök urához. . ." 

„Kimegyek, hogy felindulásomon uralkodni tudjak s friss 
„levegőt szívjak. Ott áll Rácz László 39-es újonc és vígan ne-
vetgélve beszél egy bajtársával, majd jelenti nekem, hogy holmi-
„ mat ebédemmel együtt az automobilba rakta, most pedig ütközetbe 
„megy századával. Odaszólok: ,Az ilyen derék gyereket megoltal-
mazza az Isten!' Vígan megy s én tudom, hogy hősiesen fog küzdeni." 

„Este veszem a ,megbízható' jelentést, hogy az ellenség a 
„17. hadosztály előőrseit mindenütt háromszoros, négyszeres túl-



„erővel támadja. Ezenkívül a Dukla-hágótól jobbra-balra egy-egy 
„gyaloghadosztálya nyomul elő, melyek körülbelül hadilétszámon 
„vannak. Úgy látszik megint kezdődnek az elkeseredett küzdel-
„mek? . . . Folytatódik a kárpáti nagy csata." 

„ Mezőlaborczon Zanantoni tábornokot keresem fel, ki a 
„sabaci rettenetes napon hűséges bajtársam volt. 0 most a 29. had-
osztállyal a hadseregtartalékot alkotja. Az összes keserves pilla-
na tokró l megemlékezünk, melyeket ama szerencsétlen napon 1914 
„augusztus 23-án átéltünk. Be nehéz nap volt az! . . . Megint 
„ilyenek jönnének? . . . Csak meghallgat az Isten s győzelmet ad 
„fegyvereinknek! . . . Vájjon azonban megnyerhetjük-e a há-
„ borút? . . . " 

A 43. hadosztály a Puhallo-csoport kötelékébe lépett, úgy, 
hogy most két hadteste (V., XVffl.) van. 

Az oroszok Wola-Wyzna felől ellentámadással a X. hadtestet 
a Kiczara Dluga gerincen visszaszorították. 

A XVIII. hadtest jobbszárnya (44. hadosztály) az ellenség 
ellenállását Chrwetnél megtörve, Solinka-patak keleti partján 
Horodeket elérte; balszárnya a 43. hadosztály az ellenséget Mar-
kowska A 747. magaslatról visszavetette, de ez Bereznica Wz.-nél 
újból állást foglalt, hol most a hadosztály a Solinka-patak nyugati 
partján harcban áll vele. 

Az V. hadtest Zurawia—Lütow iska elé érkezett, utóbbi falunál 
az ellenség magát elsáncolta. 

A Szurmay-csoport Zolobina A 822. magaslat elfoglalása után 
támadó előnyomulását folytatva, estig Starostyna A 1229. — Kin-
czyk-hnylski A 1115. — E. St. Csorbadomb—Kinczyk—Bukowski 
A 1251. vonalat elérte. 

A hadseregtartalékot képező 29. hadosztályt Boroevic Mező-
laborczról keleti irányban Lupków—Wola Michowra tolta. 

A hadseregparancsnokság által január 26-ikára kiadott intéz-
kedés szerint az V. hadtest Lutowiskára, a XVIII. hadtest Berez-
nica Wz.-re támad. A Krautwald-csoport (X. hadtest és 34. had-
osztály) állásait tartja. —, 

Hadtestem feladata: az ellenség előtörését a duklai műúton 
és a Kamién A 863. magaslat felől feltartóztatni. 

A német déli hadseregnek a vereckei, a Szurmay-csoportnak 
az uzsoki hágó ellen és a Puhallo hadseregcsoportnak Stary Sambor 
irányában nagy szívóssággal megindított támadása következtében 
az oroszok szélső keleti szárnyuk segítségére siettek. E célból 
4. hadseregünkkel szemben álló 3. orosz hadseregtől kivont erő-
ket a krosnoi medencén át sietve, keleti irányban eltolták, melynek 
biztosítására a szibériai 12., a 12. és 19. orosz hadosztály a duk-
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lai műúton és ennek mindkét oldalán elterülő erdős Kárpátokon 
keresztül hadtestemet megrohanta. 

A lökés főképen a gyenge 17. hadosztályom ellen irányult, 
mely Dolgonya — Kismedvés — Bátorhegy— Alsókomárnok — Mere-
dély vonalában védte a magyar határt. 

A 20. honvédhadosztály a Kamién A 863. magaslattól délre 
fekvő harántgerincen 720. -C> — 772. -C- (81. dandár) és a cze-
remchai műút mentén (4. gyalogezred) állásának műszaki megerő-
dítésén lázasan dolgozik. 

Mivel az ellenséges 47. ezred Bátorhegy irányában igen 
hevesen támadja a 17. hadosztály jobbszárnyát, elhatároztam, hogy 
a 20. hadosztály balszárnyán, Jaworzyna-magaslaton álló 17. honvéd-
gyalogezredet és a Nagycsertésznél álló 39. ezred két zászlóalját 
hadtesttartalékként a 17. hadosztály jobbszárnya mögé Rózsa-
dombra tolom el, hogy kéznél legyen az ellentámadásra. 

A 20. hadosztály a 789. <> magaslat gerincén a 2. had-
osztállyal szoros kapcsolatban van. 

„Nagy eréllyel sokhelyütt ismételten támadták a muszkák 
„állásaimat, mindenütt igen nagy veszteségeket szenvedve vissza-
„ verettek. Csak Henneberg báró ezredes csoportjánál a Bátorhegy-
„től északra fekvő 569. -Q- magaslaton szoríttattak ki csapataim a 
„kitűnő és minden műszaki eszközzel megerődített és előkészített 
„állásból egy meglepő, igen nagy túlerejű támadás — mondhat-
„nám rajtaütés által. Ezen főörsöm a szemben levő magaslatra 
„volt kénytelen visszahúzódni." 

„Elrendelem, hogy a 14. huszárezred felváltsa a Jaworzyna-
.. magaslaton levő 17. honvédgyalogezredet, mely utóbbi — minthogy 
„Le Beau tábornok csoportja igen válságos helyzetbe került — 
„a 17. hadosztály mögé, mint annak tartaléka lesz felállítva. Az 1. 
„lovashadosztály pedig mint hadtesttartalék Felsővízközre menetel." 

„Dél tájban az oroszok Le Beau tábornok védelmi állását 
„közel háromszoros túlerővel támadják meg. Hat egymást követő 
„hullámszerű harcvonalban nyomulnak példás rendben rohamra. 
„Mindannak dacára, hogy első két harcvonalukat gépfegyvereink 
„teljesen lekaszálták, — mintha nem történt volna semmi sem — 
„feltartóztathatlanul folytatják vérben úszó rohamukat. A Kobilár-
„ magaslatot körülzárják, ott a földi torpedók és aknamezők közé 
„kerülnek — egész osztagaik semmisülnek meg az óriási robba-
násoktól, támadásuk pillanatnyilag megreked; gyalogságom irtóz-
ta tóan pusztító tüzében temérdek vitéz orosz esik el s mégis a 
„következő rohamhullámok szuronnyal iramodnak neki a hős vé-



„dőknek . . . A főörs magatartása, vitézsége emberfölötti! Nem ad-
j á k meg magukat az óriási túlerő által körülkerítetvén sem, 
„szuronnyal védekezve egytől egyig hősi halálukat lelik szeretett 
„dicső magyar fiaim . . . " 

„Azután halotti csend lesz a Kobiláron, csak a haldoklók 
„fájdalmas vergődése kiált igazságért az égbe . . . Halott, halott 
„mellett fekszik a pirosló hóban, mely alatt a hideg anyaföld vár 
„arra, hogy itt e nagy sírkertben csendes nyughelyet adjon ha-
.. zánk legnemesebb fiainak, s vérükből ezer nefelejcs és millió 
„illatozó virág fakadjon. Csendes, elhagyatott nagy magyar temető, 
„hol csak a jó Isten fogja meglátogatni örök álomban szunnyadó 
„gyermekeit. 0 el fog jönni hozzájuk tavaszi virágpompájában, a 
„csendesen suttogó, halkan regélő üde zöld erdőkön át, hogy 
„minden tavasszal újabb virágocskákat fakasszon s illatozó szín-
pompás takaróval födje őket és a reggeli harmat gyémántkoroná-
jáva l illesse mártírfejüket; szeretettel megóvja békés, örök nyu-
galomban alvó hőseit, míg a tél rettenetes viharjai dúlva rázzák 
„a sírva zokogó őserdőt és hatalmasan orgonáznak a természet 
„kirabolt nagy templomában." 

„Arcvonalam át van ugyan törve, de ki fogjuk foltozni, 
„hiszen csak a Kismedvés—ladomérvágásai út van nyitva . . . És, ha 
„még a felsővízközi út is az oroszok kezére kerülne, akkor is 
„legrosszabb esetben még mindig Rózsadomb—Nagybukócznak vo-
.. nulhatok vissza. Magától értetődik, hogy ha az ellenség Ladomér-
.. vágására nyomulna elő, én Rózsadombon át oldalba fogom támadni. 
„Azt hiszem azonban, hogy az orosz főerejével Rózsadombon át 
„akar előnyomulni, hogy a Laborcza völgyében levő csapatainkat 
„ visszavonulásra kényszerítse." 

„Miután, sajnos, igen nagy veszteségeink vannak és Le Beau 
„csoportjának közepe át van törve, délután 4 óra 30 perckor 
„— hogy végzetes vereségtől megóvjam csapataimat — elrendelem, 
„hogy Le Beau a már elkészített állásba Belejöcz—Ruzsoly— 
..Kapisó—Ladomérvágása vonalában visszavonuljon és ott minden 
„körülmények között a legszívósabb ellenállást fejtse ki." 

„Helyzetem megint rendkívül válságos, mert össze-vissza 
„alig egy dandár erejű a hadtestem, melyet a szibériai 12., — 12. 
„és a 19. vonalbeli orosz hadosztály támad és szorongat. Ezúttal 
„legalább hat-hétszeres túlerővel állok szemben." 



„Mindennek dacára kínos lelkitusámba kerül, a feltétlenül 
„szükséges visszavonulást a második állásba elrendelni, az oly sok 
„drága vérrel megvédett magyar határt feladni." 

„Vezérkari főnököm sürget s könyörög, hogy ne halasszam, 
„mert minden késedelmes perc óriási veszélyt rejt magában, mint-
„hogy csapataim a legszorongatottabb helyzetben vannak . . . Belső 
„küzdelem fölött alig tudok úrrá lenni, hiszen szent hazám ezer-

( „éves határairól van szó . . . Az alezredes lelkiállapotomat látva, 
\„részvéttelin ellágyulva szól: ,Császári Fenség! Ez életünknek 
„talán legnehezebb pillanata, de más menekvést nem látok. Vissza 
„kell mennünk, ha nem akarunk teljesen megsemmisülni!' . . . 
„ ,Várjon egy pillanatig!' . . . Halálos csend picinke szobámban. 
„Eisner sóhajtva vár, az ajtó kilincsét fogva; arca fehér . . . Lel-
kemben tombol a vihar, mint a jeges havasokon odakint, midőn 
„a tél jön, vagy megy! . . . Életem legnehezebb vihara ez! . . . 
„Magyar hazám szent határát ellenségnek átengedni? . . . Soha! . . . 
„S mégis muszáj, mert ha kierőszakolja, akkor már seholsem 
„tudom őt megállítani." 

„El vagyok tökélve s mégis, — csak nehezen küzködve 
„tudom a szót ajkamra kényszeríteni: ,Vissza a Ladomérvágása— 

r>- ,_ .• -
„belejőczi vonalba!' . . ." 

„Eisner-Bubna csendesen meghajtja magát és szótlanul el-
f a g y j a kis s z o b á m a t . . . És én nem tudok olvasni, mert szemeim 
„előtt táncolnak a betűk és nem értem a szavakat; csak a sok 
„halottat és haldoklót látom, kik ott maradnak szent határainkon. 
„Mintha csak integetnének és kiabálnának, hogy miért hagyjuk 
„egyedül őke t? ! . . . Látom, hogy mily temérdeken fognak még 
„elesni azért, hogy a most elhagyott állást újra rohammal vissza-
szerezzük. Nyugtot nem lelve, fel-alá járkálok, kérve az Istent, 
„hogy legyen velünk s ne hagyjon el ezekben a rettenetes 
„napokban." 

„Több mint két óra múlik el ezen idegölő letargiában 
„midőn ajtómon kopog valaki. Eisner-Bubna! Arcán nagy öröm 
„tükröződik . . . Talán egy váratlan napsugárka bukkant elő a leg-
sötétebb nehéz viharfelhők közül ? . . . Az édes reménynek jóleső 
„ napsugár kája ? . . . " 

„Örömtelin jelenti: Most érkezett Le Beau tábornoktól egy 
„ 5 óra 30 perckor keltezett jelentés: ,hogy hős csapataink legalább 



„10 hatalmas ellenséges támadást — melyek hihetetlen makacs-
ósággal ismétlődtek — a duklai műúttól nyugatra, az oroszok 
..rettenetes veszteségei mellett, visszavertek. Mindenekfölött kivá-
l ó a n küzdöttek és tüntették ki magukat a Jamy-magaslaton levő 
„szegedi 46-osok. Ismételten három oldalról átkarolva sikerült 
..nekik részben pusztító tűzzel, részben elkeseredett kézitusában a 
„támadásokat visszaverni és így állásainkat megtartani' . . . Az 
„Isten áldja meg hős csapataimat. Talán mégis még jóvá tehetjük 
„ — nagyobb terepveszteség nélkül — az áttörést ?!! Talán mégis 
„sikerül még a mostani állásokat tartani?! . . . " 

„A 20. honvédhadosztály a legsúlyosabb elkeseredett küz-
delemben áll az ellenség közvetlen közelében. Veszteségei rend-
k ívü l súlyosak, különösen a vitéz 1. honvédezrednél." 

A mai nap eseményei tőlem jobbra és balra következő képet 
adják: 

Colerusnál is fellángolt a harc, de korántsem oly nagy heves-
séggel, mint nálam. A III. hadtest jobbszárnya (22. hadosztály) 
a déli órákban az ellenség támadásait visszaverte, de a Pilipinski 
vrch. magaslat elveszett. AKrautwald-csoport balszárnyát az oroszok 
Wola-Wyzna felől újból megtámadták, de a 2. hadosztálynak sike-
rült a támadást kivédeni. A beskidi műút mentén nyugalom volt. 

A XVIII. hadtest jobbszárnya és közepe Chrewt—Horodek— 
Rybne vonalában harcol. Az oroszok Moklik A 676. magaslatot 
védik; Solinaról és Telesnica Sannaról az ellenség a 44. had-
osztályunkat támadja. A hadtest balszárnya (43. hadosztály) Berez-
nica Wz.—Baligród és Kamionkin át előnyomulását a San felé 
folytatja. 

Az V. hadtest Lutowiskanál az oroszok erősen elsáncolt, 
egymás mögött fekvő többszörös védelmi vonalára bukkant. 

Szurmay arccsoportja Opolonek A 1028. magaslatot elfog-
lalta, mire az oroszok Uzsok-hágóról visszavonultak. A balszárny 
Beniowan át folytatta előnyomulását, a jobbszárny (40. honvédhad-
osztály) Libuchorát elérte. 

A német déli hadsereg XXIV. hadteste Toronyánál és Felső-
sebesnél az oroszok támadását visszaverte, Vízköz—Repenye vidé-
kéről az ellenséget állásából kivetette. 

A Hofmann-hadtest Almamező —Kiczirka 734. — Felsőgere-
ben vonalából Vezérszállásra támad. 



„A hadseregparancsnokságtól meleg dicséret jön. Ezt igazán 
„nagyon is megérdemlik vitéz csapataim. Szeretném, ha a felsőbb 
„parancsnokságok személyesen látnák az ilyen csatát, hogy tud-
j á k mi az! . . 

„Bátorhegytől ezer lépésre északra fekvő völgyben egy századnyi 
„í'őőrsöm állott, ezt nagy túlerő támadta meg s elkeseredett harcban 
„visszaszorította. Különben egész hadtestem tegnapi állásaiban áll." 

Boroevic már tegnap utasította Colerust, hogy hadtestem 
súlyos harcát támogassa. Sajnos, a III. hadtest erre képtelen volt, 
mert gyenge csapataival maga is csak nagy nehezen tudja a részére, 
kiutalt 24 km.-es szakaszt megvédeni. 

Annyit azonban mégis megtett, hogy tartalékából 2 zászló-
aljat Alsómerse és Felsőodor terébe hadtestem balszárnya mögé 
eltolt és utolsó tartalékát (26. Landwehr-gyalogezred) harcba vetette, 
hogy a veszendőbe ment Pilipinski vrch. magaslatot az ellenségtől 
visszafoglalja . . . 

„Egy új ellenség érkezett ma, ez azonban igazságos, mert 
„úgy az oroszt, mint bennünket egyaránt gátol. Ez az igen nagy 
„hó és kegyetlen hideg, mely ma éjjel köszöntött be. Érkeznek is 
„már siralmas jelentések, különösen a 20. honvédhadosztálytól, hogy 
..temérdek fagy ás van, sajnos sok a súlyosabb fokú." 

„Délelőtt 9 órakór Ladomérvágására megyek azon szándékkal, 
„hogy derék főörsömet, a 46-os századot a Jamy-magaslaton meg-
látogassam és ott sajátkezűleg tűzhessem a vitézségi érmeket az 
„ellenség közvetlen közelében vitézeim mellére és kezet szoríthas-
s a k velük, azért, mert a sok heves és nagy túlerejű ellenséges 
„támadást oly példás hősiességgel verték vissza, ami majd mind-
annyiszor a legelkeseredettebb kézitusában történt, mint a közép-
korban, midőn karddal kard ellen küzdöttek." 

„Ladomérvágásánál két tiszt elállja útamat, úgy, hogy auto-
„mobilom igen hirtelen kénytelen megállani." 

„Császári Fenség! Nem szabad tovább! A. főörs a Jamyn 
„vissza van vetve és most a -Ó- 541. erdőszegélye felé húzódik. 
„Az ellenség pedig a bátorhegyi völgyben nagy tömegeket gyűjt 
„ellene újra és ezen állás alig fog újabb rohamoknak ellentállam 
„tudni, mert a két 46-os századnak igen nagy veszteségei vannak." 

„Ennek dacára felmentein az -C- 541-re, honnét a rettenetes 
„harcot láttam." 



„Ujabb ,megbízható' jelentések szerint a szibériai 12. had-
osztály még 3—4 vonalbeli ezreddel megerősítve a duklai műút-
„tól nyugatra nyomul elő és támadásra csoportosul! E szerint 
„igen nagy harcokra kell elkészülve lennünk, annál is inkább, 
„minthogy okvetlenül ki akarok tartani, dacára annak, hogy a 
„támadó orosz igen nagy számbeli túlsúlyban jön és kilátásai min-
d e n sikert neki ígérnek." 

„Midőn Höss műszaki századossal az -Ó- 541-re felérek 
„látom, hogy két vitéz 46-os századom tüze óriási veszteségeket 
„okozott az ellenségnek, de ez oly tömegeket vitt harcba, hogy 
„ennek dacára még mindig többszörös túlerővel behatolt és a két 
„hős századot három oldalról szorongatta. Rettenetes kézitusa 
„keletkezett. Borzasztó látvány volt ez. Vad lárma tölté be a gő-
zö lgő levegőt, a hó piros lőn a vértől és sárgára tapostatott . . . 
„Hullák gurultak le a parton a fáknak nekiütődve, haldoklók kézzel-
„ lábbal kapálódzva vergődtek, míg lassacskán mindjobban lecsende-
s ü l t a harcizaj. Kétségbeesett élet-halálküzdelem volt ez, míg végre 
„a túlerő győzött s 46-osaim kénytelenek voltak meghátrálni." 

„Alig pár lépés után megint visszafordulnak s újult erővel, 
„megduplázott dühhel folytatódik a vad tolongás, a kétségbeesett 
„ viadal, mely 45 percnél tovább t a r to t t . . . Mindenki kifulladt! 
„Nem bírják már tovább! . . . A végsőkig kimerülve, támolyogva 
„mennek le a Jámyról 46-osaim. Az oroszok leülnek, nem is 
„ lőnek! . . . Elfoglalták az állást, de ők sem bírják már tovább, 
„még puskájukat is leteszik és zsibbadtan a hóba, vagy a szám-
ta lan halottakra dőlnek l e . . . Es mi lett ötszörös túlerejükből ? . . 
„Felére fogyott az!" 

„Elcsendesült a vérrel pirosra festett szép Jamv erdeje, or-
„mán 400 orosz ül a végsőkig kimerülve s lógatják fejüket, míg 
„körülöttük fázó haldoklók és sebesültek nyögése reszket szivet-
„szaggatóan a légben és a még gőzölgő vérrel borítva alszanak — 
„vadan eltorzult képű, vagy mosolygó sápadt halottak, kialudt 
„szemükkel akarván a mindenséget befogadni. . . Örök álmukat 
„alusszák itt szegények, a Kárpátok jégben ragyogó — átszelle-
„mülten felséges ormain. Ezek örökre megkötötték a békét, s az 
„Úristen mártírkoszorúját nyújtja feléjük az örökkévalóság kapu-
j ában . . . A Jamyt elvesztettük!... És oly sok dicső vitéz embert 
„áldoztunk fe l . . . " 



„ Midőn a Jamyval szemben levő parton az erdő széléhez fölér 
„egy csoport, a rettenetes véres csata újra kezdődik. Először tűz-
„harc, mert az orosz kifújta magát s jön le a Jamyról. Tüzérsé-
„gem vereti. Géppuskáim irgalmatlanul kaszálják s mégis jön, mert 
„friss tartalékai érkeztek. De hiába! oly iszonyú veszteségeket 
„szenvednek, hogy még a Jamy oldalán lejövet vérbefullad táma-
„ dásuk. Midőn az oroszok vad futásban menekülnek vissza a Jamyra 
„és vagy 80%-uk fetreng a hóban — azt pirosra festve, 46-osaim 
„kebléből riadó éljenzéssel kitör az öröm." 

„Köszönöm hős fiacskáim az Úristen áldjon meg benneteket 
„mindkét kezével! . . . " 

„Csend lett a kies völgyben, melyre a szellő a hegytetőkön 
„felkapott zúzmarát a lenyugvó nap utolsó arany sugaraiba szórva, 
„mint villogó gyémántesőt ereszti le. Jamy, te kies szép táj, de 
„borzasztó voltál ma." 

„Az ellenség úgylátszik most nagy támadásra készül egész 
„hadtestem ellen, most már a duklai műúttól keletre is megkezdi 
„az előnyomulást." 

„Sebaj! . . . Jobb így, mert az ő legújabban alkalmazott táma-
• „dási módszerével — nagy tömegekkel megy rohamra — olyan 

„rendkívül nagy veszteséget szenved jól célzott tüzünkben, hogy 
„hatalmas túlereje nemsokára összeroppan és majd lassacskán el 
„fog jönni az idő — talán hetek vagy hónapok múlva —, hogy 
„majd mi beszélhetünk talán egy döntő és a legkevésbé sem kalan-

| „dos offenzíváról... Ha így csinálják tovább az oroszok, akkor itt 
„a Kárpátokban fog megérlelődni, az ő részükre a háború el-
vesztése ." 

„Tudva, hogy most 'igen nagy ellenséges erők támadása 
„kezdődik, — hogy Kolibár, Csertész, Jamy — a legjobb tám-
pont ja im a duklai úttól nyugatra elvesztek, — hogy az én nagyon 

v „megtizedelt csapataim az átlyuggatott védelmi vonalat csakis teljes 
„feláldozásukkal tudnák még ideig-óráig tartani; eltökéltem magam, 

\ „hogy az előkészített nem kiváló, de elég jó állásba Ruzsoly— 
„ Kapisó—Ladomérvágása—Yégcsarnó—Rózsadomb vonalába vissza-
veszem csapataimat. A 20. hadosztály állásában megmarad. Ezen 
„lépést önként a kényszert megelőzve teszem meg. Ott a kötelé-
nkeket, amennyire lehet, rendezni fogjuk s azután megint szívós 
„ellentállást fejtünk ki, az ellenség nagy támadását visszaverve. 



„A jó Isten adja, hogy így lassacskán fel bírjuk morzsolni a musz-
k á k nagy túlerejét." 

A 17. hadosztály balszárnyával a dolgonyai útat Ruzsolynál 
lezárja és Belejőcznél csatlakozik a szomszédos III. hadtest szár-
nyához. A 17. hadosztály és 20. honvédhadosztály belső szárnyán 
Yégcsarnónál, Rózsadombnál a szoros kapcsolat létesítésére és biz-
tosítására a 39. ezred két zászlóalját tüzérséggel Ladomérmezőre 
irányítottam. 

Az 1. lovashadosztályt hadtesttartalékként Nagybukóczra 
rendeltem. 

„Vitéz 17. hadosztályom, a most vett jelentés szerint, még 
„mielőtt megkezdte volna az elrendelt állásba való visszavonulását, 
., kürülbelül 20.000 orosznak támadása által visszaszoríttatott, mi-
„után elkeseredett ellenállást fejtett volt ki. Veszteségei nagyok. 
„Most foglalja el új állásait. Amennyire szemmel meg lehet ítélni, 
„az oroszok igen nagy veszteségeket szenvedtek." 

„Este nagyon erős havazás kezdődött, mely csak javunkra 
„lehet, mert a messze előre merészkedett oroszok utánszállítását 
„nagyon meg fogja nehezíteni." 

„A legnagyobb haditeljesítmények közé számítandó az, amit 
„vitéz 17. hadosztályom véghezvitt, midőn az oly hatalmas támadást 
„ismételten visszaverte, az ellenséget oly soká visszatartva és 
„a kis visszavonulás után megint a legkeményebb ellenállást 
„fejtvén ki." 

„Amit a becsmérelt VII. hadtest teljesít, az majd csak akkor 
„fog igazán értékeltetni, ha az utána következő előnyomulás, tá-
„madás lehetősége, mint az érett gyümölcs fog ölünkbe esni. . ." 

A III. hadtestnél ma csak ágyúharc folyt. 
A Krautwald-csoportnál semmi nevezetes nem történt. 
A Lisko felől jött 14. orosz hadosztály 43. hadosztályunkat 

Baligródnál megtámadta és a XVIII. hadtest balszárnya vissza-
vettetett. A hadtest jobbszárnya Chrewt—Horodek—Rybne vonalát 
tartotta. Tartani kellett attól, hogy a 43. hadosztály balsorsa miatt 
a 44. hadosztály is kénytelen lesz állását feladni. Ennek meggát-
lására Boroevic hadseregtartalékából (29. hadosztály) egy dandárt 
a 43. hadosztály támogatására Wola Michowaról Raben át Bali-
gródra irányított. 

Az V. hadtest Lutowiskat elfoglalta. 
A 33. hadosztály fele Boberkanál a Ryka völgyét lezárta; 

a 66. dandár a Szurmay-csoport balszárnyán Byczok A 915. magas-
lat ellen nyomult elő. 



Szurmay arccsoportja a Szczawinka A 953. magaslatot el-
foglalta. 

A 40. honvédhadosztály utasíttatott, hogy Libuchorán át 
Tucholka irányában a vereckei műútra előnyomuljon, hogy a Vezér-
szállásnál az ellenséggel harcban álló Hofmann-hadtestet támo-
gathassa. 

A német déli hadsereg kötelékében küzdő Hofmann hadtest 
Kiczirka A 734. magaslatot és Almamezőt elfoglalta, az oroszok 
előtörését Vezérszállásra visszaverte. 

A 24. hadtest mai napon döntő eredményt ért el a szélső 
jobbszárnyon. Az oroszok megverve, menekülésszerűen vissza-
vonultak, mire a hadtest Wyszków—Pereszlő—Tarjúfalu—Fülöp-
falva irányában az üldözést nyomban felvette. 

Január 28. 

„A tegnapi nagy hóvihar után az oroszok Kismedvésne'l igen 
„hevesen támadtak, de gépfegyvertüzünkkel a szó szoros értelmé-
b e n teljesen lekaszáltattak és csak igen kevesen menekültek meg 
„sértetlenül. Ezóta az ő rendkívüli erős támadásuk látszólag meg-
á l lo t t és alig követik visszavonuló csapataimat." 

„9 óra 30 perckor jön a hír, hogy a 2. gyaloghadosztály a 
„-Ő- 789. magaslatot a Kamieritől délkeletre elvesztette, onnét 
„ visszaszórittátott s az attól délkeletre levő -Q- 717-re megy vissza 
„balszárnyával. Jobbszárnyam így megint a levegőben lóg és 
„kampóba kell visszahajlítanom azt." 

„Parancsom nélkül, de teljesen a helyzetnek megfelelően 
„ — Nagy Pál tábornok ezen veszélyes helyzetről tudomást sze-
gezve, azonnal a Czeremcha műúttól keletre levő csoportját 
„ — az oly sok drága vérrel megváltott állásból — (789. -Ó- 575. <> 
„vonal a határomon) — visszarendeli, jobbszárnyával a 2. had-
osztály magasságáig. Ugyanekkor veszem a siral nas jelentést, 
„hogy az én bal szomszédom, a III. hadtest már az Ondava mögé 
„szorult vissza." 

„Egy jól eső meleg szó is jön. A 3. hadseregparancsnokság 
„a VII. hadtestet táviratilag szokatlan lelkes hangon dicséri meg. 
„Bizony megérdemlik szeretett csapataim ezt. Valóban ember-
fö lö t t i t teljesítenek." 

„Veszteségeim súlyosak; a hó 25-ike óta 2800 embert vesz-
„tettem halottakban és sebesültekben." 



„Sztropkón, egy teljesen kirabolt helyise'gben — mely fölött 
„sárgabetűs kopott cégtáblán vigyorog a név: ,Süsskind' — ebéd-
„nél ülünk. A bosszú sötét helyiségből még a padlót is felszed-
t é k . A közepén egy pici vaskályha, akár csak a kelő nap volna 
„— úgy izzik túlfűtötten; 10 lépéssel odébb ülök és bundában is 
„didergek. Egyszerre csak egy vidámképű zászlós jön felém és 
„feszesen tisztelegve, a többiek nagy gaudiumára jelenti: ,Kaiser-
l i c h e Hoheit ich melde mich gehorsamst als Büffelkommandant'. 
„Jelenti, hogy bivalyaim a leglehetetlenebb útakon könnyedén fel-
húzzák minden magaslatra az ágyúkat, ha épen kedvük van 
„ehhez. Vigyázni kell, ha például valamely nehéz löveg a sárban 
„elakad — mert, ha nekifekszenek, még az ágyú is tönkre 
„mehetne." 

A III. hadtestnek ma nehéz napja volt. Az orosz 48. had-
osztály Ozennan át Alsópagony irányában nagy hevességgel tört 
a 22. Landwehr-hadosztályra; mire Colerus elhatározta, hogy had-
testét az Ondava mögé Zdynia—Felsőpagony—Váradka—Felső-
merse vonalába visszaveszi. A 28. hadosztálynak sikerült ugyan 
kivédeni a Radocynara intézett ellenséges támadást, az állásába 
betört oroszokat Czarnenál is kiverte, de mivel a szomszédos 
22. Landwehr-hadosztály és a 4. lovashadosztály az elrendelt 
visszavonulást már megkezdette, a 22. Landwehr-hadosztállyal össz-
hangban ő is visszament. 

Jobb szomszédom, a X. hadtest, nem bírva az ellenség nyo-
másának ellenállani, a 2. hadosztály Pojana, a 24. hadosztály 
Hanasiówka—Czystohorb magaslatra visszavonult. 

Ennek következtében a hadtestem jobbszárnyán küzdő 
20. honvédhadosztály, mely erejének végső megfeszítésével nagyon 
nehezen bár, de mégis tartotta magát, kénytelen volt 607. -Q-
Menki—Hrun—Klin vonalába visszamenni. 

A XVIH. hadtest jobbszárnyán a 44. hadosztály a Solinka-
patak mindkét partja mentén az orosz ellentámadással daeol gtau 
de balszárnyán a 43. hadosztály a baligródi országúton vissza-
vonul. A hadtest parancsnoka azt hitte, hogy a gyenge 43. had-
osztály a súlyos harcok, a szokatlan kemény fagy, erős havazás 
következtében annyira megviselődött, hogy a cisnai utat nem 
tudja majd tartani addig, míg a hadseregtartalék (57. dandár) se-
gítségére beérkezik, ami 2—3 nap előtt alig várható. Boroevié 
erre az egész hadseregtartalékát (29. hadosztály zömét) a már 
útbaindított 57. dandár után menesztette. 

Az V. hadtest a 60. orosz és a kozákhadosztályt vissza-
vetette, 1000 foglyot ejtett, Boberka—Zurawia—Lutowiska vo-
nalát megszállotta. 



A Szurmay-csoport balszárnya (8. lovashadosztály és 66. dan-
dár) a visszavonuló oroszokat Tarnawa wz. irányában üldözte, kö-
zepe Sokolnikit, Byczok A 915. — Szczawinka A 953. magaslato-
kat elfoglalta, jobbszárnya előnyomulásban van Matkówra. Szurmay-
val szemben a Wysocko nz. — Jasiowiee A 863. —• Ostry A 839. 
vonalban az orosz 34. hadosztály áll. 

A német déli hadsereg XXIV. hadteste általános előnyomu-
lásban van Lawoczne felé, a Hofmann-hadtest az ellenséget Vezér-
szállásról visszavetve Volócz—Felsővereczke—Alsóvereczke vonaláig 
jutott előre. A német déli hadsereg tartaléka (3. gárda-hadosztály) 
Fenyvesvölgy—Uzsok—Hnylán át Libuchoára menetel. 

Január 29. 

Mai napra feladatunk volt állásainkban Mtartani. 
A 17. hadosztály Felsőfenyves—Alsófenyves — Felsővargony 

vonalában áll, hozzá Szemes—Körmös—Mérfalva között és Nagy-
csertésztől nyugatra fekvő 673. -C- magaslaton az 1. lovashad-
osztály csatlakozik, a 20. honvédhadosztály Nagycsertész körül 
esernyőszerűen félkörben Klin 691. -Q- 651. — 607. -C- magaslatait 
tartja. A déli órákban az oroszok 720. -C- felől 651. -C—re Nagycser-
tész irányában előretörtek, a 4. honvédezrednek azonban sikerült 
a támadást visszavernie. 

„Most értesülök, hogy az éjjel rendkívüli hevességgel támadta 
„az orosz a 20. honvédhadosztályt. Erős, elkeseredetten heves 
„közelharc és kézitusa után a támadás visszaveretett; az ellenség 
„temérdek halottat és sebesültet hagyott vissza." 

„A 39. gyalogezred Il-ik zászlóalja, mely a 20. hadosztály 
„jobbszárnyán, jobban mondva a szárny közelében fönt a 789. -Ó- és 
„-Ó- 720-as magaslatok között az orosz fedezékek előtt, közvetlen 
„rohamtávolságban fekve, tegnap esti 7 órától kezdve éjfélig öt-
„ször támadtatott meg legalább háromszoros túlerejű ellenség által, 
„keserves hüzdelemben állott. Tolongó kézitusában, rettenetes 
„veszteségek közepette sikerült bámulatraméltó 39-eseimnek mind-
e z e n óriási súlyú s nagy lendülettel vítTszuronyrohamokat vissza-
v e r n i és jóllehet visszavonulási parancsom már a zászlóaljnál volt, 
„csak akkor húzódtak vissza Nagycsertészre, midőn az ellenség viha-
r o s a n heves rohamai után belátta^.hogy sikert nem tud kierő-
szakolni. Megverték előbb az ellenséget és csak azután mene-
t e l t e k le Csertészre, hová visszarendeltem volt őket, mint had-
„testtartalékot. Táviratilag melegen üdvözlöm őket." 

„Délben Rózsadombot és Szemest támadják erősen a muszkák." 



„A hadsereg elrendeli, hogyha lehet, tartsuk állásainkat. 
„Meglesz! Azt remélem, hogy lehet! Csapataim tudják is, hogy 
„ miről van szó és ugyanazt akarják, amit én! . . . Inkább itt ha-
j u n k meg mindnyájan, mintsem hogy az oroszt beljebb eresszük 
„szent hazánkba . . . Ebben egyek vagyunk és aligha kell erre 
„külön parancs; mert magyar véreim, istenáldotta vitézeim híven 
„harcolnak. És ha az Isten nem hagy el bennünket, mint a 
„sziklafal fogjuk az ellenség vad áradatát feltartóztatni s vissza-
ve tn i . " 

„Az oroszok 15 cm.-es nehéz ütegei, sajnos, nagyon jól 
„lőnek. Állásaink körül csupa ,kút' van, ahogy embereim a grá-
náttölcséreket nevezik. Sajnos, sok a telitalálat és ezáltal a vesz-
t e s é g is." 

„Le Beau balszárnyán Pilar ezredes csoportja súlyos küz-
de lemben Felsőfenyves mögé szoríttatott vissza." 

„Egész délután gubbasztva töröm a fejemet, hogy biztos 
„módot eszeljek ki arra. hogy a kezdeményezést magamhoz rántva 
„az oroszokat megállásra kényszerítsem. Az elhatározások most 
„beláthatatlanul nagy jelentőségűek. Okvetlenül és minden körül-
..mények között még olyan túlerejű ellenséggel szemben is úgy 
„kell kitartanunk, hogy teljesen fel ne morzsolódjunk és amellett 
„a Kárpátokból ki ne engedjük magunkat szorítani." 

„Egész nap ismétlődnek az oroszuknak bámulatos követ-
kezetességgel és eréllyel végrehajtott, rémséges véráldozatokba 
„kerülő támadásai." 

„Délután 3 órakor jelenti Nagy Pál tábornok, hogy ezen 
„párját ritkító halálmegvetéssel végrehajtott támadások, saját csa-
pa ta ink hősiessége, a hosszantozó kitűnő hatású lövegtüzünk, jól 
„lövő géppuskáink s gyalogságunk által az oroszok óriási nagy 
„veszteségei mellett vagy összeomlottak, vagy visszaverettek mind." 

„Most, hogy beesteledett és sűrűn havazik, megint rémhírek 
„kelnek szárnyra ós továbbíttatnak a jelentésekben: hogy állítólag 
„kolosszális ellenséges oszlopok nyomulnak elő, hogy mind nagyobb 
„támadások indulnak. . . Esik a hó és mint a tengerészek a vihar-
„ban a bolygó hollandit látják, úgy itt is a morajló erdőből az 
„előnyomuló óriási orosz tömegek fegyverzörgése hallik, kísértve..." 

„Nyugodtan várok! Azt hiszem nagyrészt rémlátomás az 
„egész. . . Ügy is van! Zászlóaljak azok, amiket dandároknak néztek." 



Szomszédaimnak a III. és a X. hadtestnek az Ondava mögé, 
illetve a Pojana—Hanasiówka vonalra való visszavonulása zavar-
talanul ment végbe. 

A XVIII. hadtest Horodek—Zawóz—Górzanka vonalban áll, 
visszaszorított balszárnya (43. hadosztály) Baligródtól délre fekvő 
magaslaton foglalt védelmi állást. 

Támogatására a 29. hadosztály egyik dandára Rabét, a másik 
dandára Cisnát érte el este. 

Az V. hadtestnél nincs változás. 
Megállapíttatott, hogy Puhallo csoportjával szemben a bes-

kidi műút és Lutowiska között az orosz VIII. és XXIX. had-
test van. 

Egy lehallgatott távirat szerint a 11. orosz lovashadosztály 
holnap Telesnica Sannaról, a 4. lövészdandár Paniszczówról 
támadni fog. E támadás XVIII. hadtestünk jobbszárnyát, a 44. had-
osztályt fogja érni. 

Lutowiskanál V. hadtestünk az orosz 12. lovashadosztály 
ellen harcolt, melynek feladata a Czarna és Mszaniecre vezető 
útakat lezárni. 

A Szurmay-csoport ma pihen. 
A német déli hadsereg XXIV. hadteste még nem tudott 

Wyszkównál az erdő sűrűjéből kibontakozni. 
A Hofmann-hadtest a lawocznei vasútvonal és a vereckei 

műút mentén előnyomulva Kisszolyvát és Uj-Rosztokát érte el. 

Január 30. 

„Éjjel 14 fokos hidegben hatalmas támadásra indul az ellen-
s é g balszárnyam ellen. A méteres hóban csak rendkívül nehezen 
„tudnak a hegynek menni, s mire a drótakadályig érnek, tűzünk-
..ben támadásuk össze is omlik." 

„Sajnos, az én három hadosztályom csatárállománya összesen 
„8500 fő." 

„Vett hírek szerint az ellenség keletről és nyugatról nagy 
„erőket összpontosít a Klin és Rózsadomb ellen. Ugy látszik, fáj 
„neki, hogy a Klin még az én kezemben van és 150 karabélyos 
„debreceni vitéz huszárom oly szívósan tartja azt." 

„Egy másik megmagyarázhatatlan jelentés szerint az ellen-
s é g Dukla hágótól keletre erős állásban arccal a Klepka felé 
., áll. Mi attól délre állunk, és ő arccal keletnek lenne ? . . . Azt hiszem, 
„hogy ez tán egy visszahajlított kampóállása lehet, az oldalozó 
„sánc végén. Ezek alkalmazásában végtelenül ügyes a muszka. 
„E mesterektől igen sokat kell még tanulnunk." 



„Keservesen fájdalmas jelentést veszek a 39. ezred Il-ik 
,, zászlóaljától; nagy véres veszteségei folytán létszáma 2Ó0 főre 
,, csökkent." 

„E fölött búsulva, s gondolatokba merülve a sztropkói kis 
„plébánia előtt fel-alá járkálok. Erősen dübörögnek az ágyúk, 
„midőn a templom óra 12-öt üt és az összes vidékbeli harangok 
„az úrangyalára megkondulnak. Búsan könyörögnek, az ágyúk 
„halálhangjába belesírva. Azokért könyörögnek, akik ott nem 
„messze küzdenek és haldokolva véreznek hazánkért. Es a küz-
d e l e m tovább folyik, míg a harangok imája kongva elhal. Oly 
„szomorú, mint a haldoklónak utolsó lehelete." 

„Zokogva, jajveszékelve szaladgálnak ide-oda az asszonyok 
„és gyerekek. Az utcákon pajeszes, kaftános zsidók állanak csopor-
tokban egy parancs felett tanakodva; ,Sztropkó 48 óra alatt 
„teljesen kiürítendő!' Mindenki köteles ingóságait magával vinni, 
„hogyha az oroszok jönnek semmit sem találjanak. Ugyanez áll 
„az összes községekre, melyek 10 kilométeren belül vannak 
„ állásaimtól." 

„Szívtelennek látszik ezen parancsom, de nem az — mert 
„hivatása a lakosságot nagyobb károktól megóvni és lövetés esetén 
„őket a véres veszteségektől megkímélni." 

„Minden tekintetben kiváló jelentéseket kapok az 1. lovas-
hadosztály tói, (huszárok) felderítése elsőrangú, járőrei telve a leg-
nagyobb hősiességgel." 

„Délután ismételten és hosszasan heves géppuskatüzet hallok, 
„szintúgy gyalogsági tüzet. Nemsokára meg is jön a jelentés, 
„hogy úgy Felsőfenyvesnél, mint a kápolnás magaslaton erős 
„ellenséges támadást vertünk vissza, annak igen nagy veszteségei 
„mellett." 

Itt Pilar ezredes csoportja, tőle jobbra, az Alsóvízköztől északra 
fekvő magaslaton, Henneberg báró ezredes csoportja küzd. 

Az 1. lovashadosztály és Henneberg csoportja között Felső-
vargonynál a 17-ik székesfehérvári honvédezredet a harcvonalba 
rendeltem, hogy a szibériai 48. orosz ezrednek Ladomérvágásáról 
való előretörését meggátolhassam. 

oö 
„Mérfalvánál és az attól nyugatra levő magaslatokon Körmös 

„és Szemes előtt, szintúgy Meredélynél erős ellenséges csapatok 
„(46. és 47. orosz ezredek) gyülekeznek. Délután 5 óráig semmi 
„néven nevezendő hírem nincs a 39-esekről, kiket megint a 17. 



„osztályhoz rendeltem, hogy Szemesnél erősen benyomott vonala-
„mat, hol ma újból betörtek az oroszok, ellentámadással rendbe-
nhozzák. A 46. ezred parancsot kapott, hogy Mérgesvágására mene-
te l j en , ott éj jelezzen, hogy az ellentámadást velük együtt hajtsa 
„végre. Félreértés folytán Szorocsányra jöttek, ennek dacára az 
„ ellentámadásban résztvesznek." 

„A 20. honvédhadosztályt a mai napon szintén nagy túl-
e rővel ismételten keményen szorongatták az oroszok, de mind-
„annyiszor igen nagy veszteségeket szenvedve visszaverettek." 

„Ezen támadások mindig nagyszabásúan és merészen vannak 
„tervezve, de mindannyiszor a hilietetlenségig menő veszteségek 
„mellett a közeltűzben és kézitusában összeomlanak, vagy a támadó 
„kénytelen visszafutni állásaiba. A 20. honvédhadosztály alacsony 
„gyúpontú srapnelltűzzel födte be az orosz támadást, míg az álláso-
„kat gránátokkal lőtte. A megfigyelők jelentik, s ezzel összhang-
b a n az orosz foglyok is vallják, hogy rettenetes nagy veszteségeket 
„szenvedtek tüzérségi füzünkben a támadók." 

„6 óra 30 perckor veszem az örvendetes hírt, hogy a 39. és 
„46. ezredek együttesen, ismételt hősies rohammal, lelkes küzde-
lemben Szemestől északra az erős ellenséget visszaverték. E fé-
n y e s fegyvertény hatása alatt Le Beau tábornok a 17. hadosztály 
„parancsnoka eltökélte magát a támadás folytatására, hogy La-
„domérvágása—Kapisó—Felsőfenyves vonalát újra visszafoglalja." 

A 43. ezred négy százada a Kapisó és Ladomérvágása közötti 
hegyre, a 96. ezred két százada a kápolna magaslatról (352. -0-) 
Alsófenyvesre, a 61. ezred három százada Felsőfenyvesre támad. 

„Ugyanazon időben Peteani báró tábornok az 1. lovashad-
osztály parancsnoka panaszkodik, hogy Körmösnél — hol csak 
„120 karabélya van és egy 39-es százada — az ellenség nagy 
„túlerővel támadja állásait; kéri, engedjem meg, hogy a Nagy-
„bukóczon álló 46-os menet századot ott harcba vethesse . . . 
„Sajnos, igen rossz tapasztalataim vannak a menetalakulatok köz-
ve t l en harcbavetésével, csak emberpazarlás az — többnyire ered-
m é n y nélkül. Ennélfogva Peteani kérését elutasítom." 

„Hogy azonban csapatain, melyek igazán keservesen nehéz 
„helyzetben vannak, segíttessék, Henneberg báró ezredesnek paran-
c s o t küldök, hogyha csak lehetséges, küldjön Szemesről egy erő-
„sebb különítményt a Körmösnél támadó ellenség oldalába; legjobb 



„volna, ha még lehetséges, a -C- 599-en át a falunak irányí-
t a n i azt." 

„Közben azonban Eber alezredes főörsén, Körmöstől északra 
„a 4Gl.-c--en az ellenség rajtaüt és körülzárja azt! . . . Mint az 
„oroszlánok küzdenek, még a faluban is heves küzdelem folyik és 
„a 76 vitéz huszárnak sikerül magát keresztülvágnia. Ez rátok 
„vall, dicső 12-es huszárjaim! . . . Ne felejtsük azt, hogy az orosz 
„hosszú szuronyos puskával óriási előnyben küzd huszárjaim rö-
v i d szuronytalan karabélyai ellen." 

Mai napon a 3. hadsereg helyzetében nagyobb változás nem 
történt. 

A német déli hadsereg XXIV. hadteste a toronyai műút men-
tén Wyszków—Határvölgy—Jelenkowate, a Hofmann-hadtest a 
beskidi vasút — vereckei műút mentén Wyslów—Yerbias vonalában 
áll az ellenséggel szemben. 

Egy lehallgatott rádiótáviratból megállapították, hogy a 
34. orosz hadosztály a Szurmay-csoporttal szemben Jablonów— 
Ostry .A, 839. — Szandrowiec vonalában áll s mögötte Borynianál 
3, Turkán 1 ezred tartalék. 

Puhallo csoportja előtt a 11. orosz lovashadosztály Telesnica 
Sanna, a 14. orosz hadosztály Rybne, a 15. hadosztály Baligród; 
Krautwald csoportja előtt a 15. orosz hadosztály Turzarisk, a 3. 
orosz lövészdandár Wislok Wk. terében áll. 

A 4. orosz lövészdandár Ustrzyki Dl.-ről Czarnára menetel 
és parancsot kapott, hogy a 12. orosz lovashadosztállyal együtt 
Lutowiskát foglalja vissza. 

Tőlem balra az ellenség a Colerus által felhagyott állásba 
benyomult, honnan a III. hadtest közepére (22. és 28. hadosztály 
belső szárnyára) Váradkával szemben támadásra csoportosul. 
A hadtest jobbszárnyán levő 4. lovashadosztály Alsómerse magas-
lataira visszament. 

Január 31. 

„Le Beau nehéz éjjeli támadása — csapataim lelkes hősies-
s é g e , merészsége, a gyalogságnak és tüzérségnek fényes együtt-
„müködése folytán sikerült. Az orosz állást elfoglalta és 250 fog-
„lyot ejtett." 

A 17. hadosztály a vele szemben levő 45. és 48. szibériai 
ezred szélső két szárnyát Felsőfenyves és Szemesből kiverte, a kö-
zépen pedig Kapisótól nyugatra fekvő gerincet elfoglalta. A Kapisótól 
keletre levő -6- 437. magaslat azonban az ellenség kezében maradt. 
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„Szegény vitéz 39-eseim, miután két napig a mély lióban 
„menetelve teljesen átáztak, a nehéz támadást lelkesen végre-
„hajtották, csuronvizesen úgy, ahogy voltak, 18 fokos hidegben a 
„hóban fekve, melegítő tűz nélkül voltak kénytelenek éjjelezni . . . 
„Sajnos, ennek következtében ma közel 50°/o-uk, többé-kevésbé 
„súlyos fagyásokkal kórházba k e r ü l . . . Es ez ellen ne tudnánk 
„védekezni ? . . . " 

„Az 1. lovas és a 20. honvédhadosztályok siralmasan gyenge 
„állományuk dacára, bámulatraméltó szívóssággal tartják magukat 
„a nagy túlerejű, folyton ismétlődő muszka támadások ellen, me-
lyeket mind nagyszerű eréllyel és lelkesedéssel vernek vissza." 

„Ezzel szemben jobb szomszédom, a 2. hadosztály, engem 
„folyton nyaggatva kér, hogy én oltalmazzam őket . . . Pedig Lan-
„ger tábornok, midőn — a minap nagyon szorongatott helyzetem-
b e n — támogatását kértem, röviden azt felelte: ,Nincs lehető-
„ s é g ! ' . . . Magától értetődik, hogy én azért mindent el fogok 
„követni, hogy teljes erőből segítsek rajta — ezt szent ügyünk, 
„meg a bajtársiasság megköveteli." 

„Végtelenül kellemetlen nekem, hogy a 4. lovashadosztály 
„— valószínűleg felsőbb parancsra — az Ondava mögé vissza-
vonul t és ez által Le Beau balszárnya teljesen a levegőben lóg s 
„legjobb esetben erős kampóba kell visszahajlítanom." 

A déli órákban az ellenség a 20. honvédhadosztály bal-
szárnyát a Klin 691. -O- magaslaton, a 12. orosz hadosztály egy 
ezredével, az 1. lovashadosztályt pedig az egész 13. orosz had-
osztály Rózsadomb és Végcsarnó felől megtámadta. 

A 20. honvédhadosztály elkeseredett harcban megállította az 
ellenséges támadást és állását megtartotta. 

Az 1. lovashadosztály az ellenségnek fölényes rohamát kivé-
deni nem tudta, dacára annak, hogy a 20. honvédhadosztály tartalék-
ezrede (1.) Nagyderencs felől támogatólag beavatkozott a harcba. 

„5 óra 45 perckor Kisgombásnál és Peszternyénél az 
„1. lovashadosztálynak pókháló gyengeségű arcvonalát áttörte az 
„ellenség és e szakaszt védő huszárezredet teljesen széjjel verte. 
„Egyelőre az összes tisztek hiányoznak . . . " 

„így van az, ha oly óriási kiterjedésű vonalat kell tartani 
„és ha egy lovas- vagy gyalogszázadra ezer lépés esik, ennyit 
„kell megszállva tartani." 



Rózsadomb felől Mérfalvára előretört két orosz ezred nyo-
másának az 1. lovashadosztály nem tudott ellenállani, ezért Ruiz 
tábornok a hadosztálynak roncsait Nagytavas—Felsőladács vonalába 
visszavette. 

Attól kellett tartanom, hogy hadtestem közepét az ellenség 
véglegesen áttöri. Ennek meggátlására elrendelem, hogy a 17. had-
osztály Pilar csoportja Alsóvízköz és Felsővízköz, Henneberg cso-
portja Mérgesvágása—Kisvajszló—Kisolysó vonalába, a 20. honvéd-
hadosztály Laborczfő—Mikó vonalába menjen vissza. 

Hadtestem és a III. hadtest között ekként keletkezett hézag 
lezárására Colerus a 4. lovashadosztályt Alsóodortól délre eső 
Makovicza-magaslatra rendelte, hogy az Alsóodorról Kiskurimára, 
illetve Felsőcsernyére vezető útakat biztosítsa. 

Nagy Pál tábornok a 3. ezreddel Laborczfőt és attól dél-
nyugatra fekvő hegyet, a 4. ezreddel Mikótól északkeletre fekvő 
hegyet megszállotta, az 1. ezred tartalék Mikónál. 

A vitéz és sok megpróbáltatáson átment 20. honvédhad-
osztály ütközetlétszáma 2644 puskára fogyott le, úgy, hogy alig 
képviselt egy ezredet. 

A X. hadtest balszárnyát (2. hadosztály) Weretyszów A 742. 
magaslat és Laborczfő falu közötti gerinc vonalában kampószerűen 
visszakanyarította. 

„Egy jóleső meleg elismerés a hadseregtől! Ily meleg szavak-
éhoz nem vagyok szokva, hiszen a IY. hadtestnél úgyszólván csak 
„maró megjegyzéseket hallottam, még nagy sikereknél is. Boroe-
„vic a helyes útat találja el, mely a győzelemhez és nem a gyű-
lölethez vezet." 

„Csige József 39-es bakát — ki Luzek gornyn jelentkezett 
„nálam, midőn orosz fogságból szökve hozzánk ért — ma az utcán 
„látom, amint karját fogva lépdel s útját a havon vérével jelöli 
„meg. Könyökét zúzta össze az orosz golyó; tisztelegni nem tud, 
„csak feszes fő vetéssel jelzi azt. Bekísérem az iskolában levő kór-
h á z b a s ott fejét fogom, míg alaposan bekötözik. Hallom, mint 
„csikorog könyökében a sok csontszilánk, midőn az orvos helyre-
„igazítja azt. Ügy hangzik, mint jégzacskóban a jég, mikor azt a 
„beteg fejére teszik . . . Vitéz Csige József arca fehér, mint a fal, 
„fogaitösszeszorítja srámnézve mosolyogni próbál . . . ,Fáj fiam?'... 
„S ő nagynehezen, mintha nagy súlyemelés közben beszélne, feleli: 
„ ,Egy kicsit, Fenséges Uram!' S midőn a nagy ezüst vitézségi 
„érmet tűzöm lihegő mellére, melyre tavaly októberben adtam be 
„— Tersztyánszky azonban nem adta meg neki —, kipirult fehér 
„képe s egészséges kezével megfogja kezemet s ajkához emeli azt: 



„,Köszönöm Fenséges Atyám!' Szegény fiú nem sejti, hogy nyo-
morékká lett, hazánkért feláldozta egész jövőjét, s még ő mondja: 
„,Sebaj Fenséges Uram, meggyógyulok én s jövök harcolni! 
„Hamarost itt leszek!' . . . " 

A Krautwald-esoport jobbszárnyát is hevesen támadta az ellen-
ség. A 34. hadosztály Prelukinál visszaverte a Mezőlaborcra vezető 
műút menti orosz támadást. 

A Puhalló-csoportnál nem történt semmi különösebb. A 37. hon-
védhadosztály még mindig harcban áll Lutowiskatól északra a 
W. H. Pod Ostrem hegyein; a 33. hadosztály a csoport szárnyát 
fedezi Boberka—Lokiec vonalában. 

A Szurmay-csoport nem tudta elfoglalni az Ostry A 839. — 
Jasiowiec A 863. magaslati vonalat, jobbszárnya Wysocko nz.— 
Zubowiec -Q- 783. vonalban harcol a műszakilag igen erősen ki-
épített állásban levő ellenséggel. 

A német déli hadsereg szélső jobbszárnyán a XXIV. had-
test a toronyai műúton tért nyert, Hofmann hadtesténél a helyzet 
változatlan; a döntést itt a 3. gárdahadosztálytól várják, mely-
nek feladata Matków felől Tucholkánál az ellenség hátában fel-
lépni, hogy ezáltal a vereckei műút megnyíljék a német Süd-
armee előtt. 

Február 1. 

„Ma hat hónapja, hogy a déli harctérre érkeztem és több 
„mint száz ütközeti napom volt azóta. A tél közepén vagyunk és 
„a háború — az emberiségnek e zordon tele — még mindig 
„tart . . . Meddig? . . . Hány évig fog még tartani? . . . " 

„Minyevágására költöztem át törzsemmel. E pici falucskában 
„a jegyzőnél telepszem le, hol egy világos, tiszta szobám van. 
„Oly jó, mint kevés volt még e háborúban." 

„Reggel csend volt." 
„Délelőtt 10 óra 39 perckor jelenti Le Beau tábornok, hogy 

„több erős létszámú zászlóalj támadja Szemes felől és ő kénytelen 
„nyiltan bevallani, hogy bár mindent elkövetnek annak vissza-
verésére — az ő igen csekély erőivel alig lesz erre képes . . ." 

„Délben értesít a X. hadtest, hogy a 2. hadosztályon a 
„Weretyszów A 742. magaslatain rajtaütöttek az oroszok és vissza-
szorították azt. Mindent el fog követni, hogy a magaslatokat újra 
„birtokba vegye." 

„Az ellenség biztos értesülésem szerint 5 ezreddel Mérfal-
„ván és Körmösön át Havaj, illetve Nagybukócz vonalában nyomul 



„elő, így eme fölényes ellenséges erő a gyenge 1. lovasliadosztályt 
„fogja találni. Ennélfogva a hadseregnek a következő javaslatot 
„teszem. 

„Felsőodor vidékéről egy ott gyülekező erősebb csoporttal 
„erélyes támadást kezdeni a duklai műút ellen, hogy a VII. és 
„X. hadtestek veszélyesen szorongatott arcvonalát tehermente-
s í t sük . A VII. hadtest, amint ezen módfölött súlyos nyomás 
„megszűnne és a támadás az orosz vonalakat megingatná, a tá-
madáshoz csatlakozna. Ez azt hiszem e pillanatban az ellenséget -
„a legkellemetlenebb irányban érintené." 

A helyzet szerintem az, bogy az ellenséges 12. és 13. 
hadosztály (körülbelül 5—6 ezred) a duklai műútról letérve, Pesz-
ternye—Kisgombás irányában Havajra és Nagybukóczra fog tá-
madni, s azon veszély fenyeget, hogy az ellenséges fölényes erő 
hadtestem derekát áttöri, mivel az 1. lovashadosztályom végtelen 
gyenge puskalétszáma miatt a lökésnek semmi esetre sem fog 
tudni ellenállani. 

A duklai műútra intézendő ellentámadáshoz szükséges erők 
híján Boroeviéot kértem, hogy a 111. hadtesttel hajtassa végre a lökést. 

„Délután 9 óra 15 perckor Le Beau-nak balszárnyát egy 
„igen erős támadás éri; az ellenség Alsó vízközt elfoglalja. A köz-
ve t len Alsó vízköztől keletre levő magaslatokat is keserves, igen 
„heves tusa után szintén elfoglalta az ellenség. Az ezzel kapcso-
l a tban Felső vízköz ellen végrehajtott hatalmas ellenséges táma-
„dás — az ellenség sokszoros túlereje dacára — az én csekély, 
„de mindenekfölött hősiesen küzdő csapataim által nagyon véresen 
„veretett vissza; 100 foglyot ejtettünk." 

„Azon hírre, hogy Le Beau-t visszaszorították, az 1. lovas-
hadosztály önként visszamegy." 

Kuiz tábornok csoportja Nagytavas—Alsóladács között, Nagy 
ezredes csoportja (14. huszárezred) Felsőladácsnál rendezkedik be 
védelemre. Peteani tábornok lovashadosztálya már csak 300 puskából 
és 600 karabélyból áll. 

A 17. hadosztály ennek következtében visszavonulását Hocsa—• 
Felsőrákócz vonalába megkezdette, a 96. ezred Felsőrákóczra, a 
43. ezred Bányavölgyre, a 39. ezred Hocsára ment vissza, a 46. ez-
red tartalékként Tizsénynél gyülekezett. 

Az 1. lovashadosztály balszárnyának fedezésére a 17. honvéd-
ezred Mákosnál foglalt állást. 

A hadsereg parancsnoka utasított, hogy állásaimat okvetlenül 
tartsam, mivel február 3-án 6 zászlóalj erősbítést fogok kapni. 



Colerus kijelentette, hogy a III. hadtest képtelen hadtestem 
tehermentesítésére. 

A hadseregfőparancsnokság utasította a III. hadtestet, hogy 
állásában feltétlenül tartson ki, sőt február 3-án a 28. hadosztály-
lyal törjön elő, mivel ekkor hadtestem keleti szárnyáról egy erő-
teljes támadás fog megindulni Mezőlaborcz elfoglalása céljából, oda 
két gyalogezreden (81. és 887JT kívül még másfél hadosztály fog 
beérkezni és pedig az 1. népfölkelődandár és a 21. Landwehr-
hadosztály (VIII. hadtest). (Op. Nr. 6787.) 

A X. hadtestet az ellenség nyomása szintén visszaszorította 
Laborczfő .-— A 849. Pasika—Komarícza vonalba. 

„A hadtest balszárnyán a szerencsétlen 2. hadosztály Laborcza 
„völgyében menekülésszerüen visszaözönhk ós a 20. honvéd-
hadosztály jobbszárnya, mely a leghevesebb hatalmas támadások 
„dacára sziklaszilárdan bámulatos hősiességgel kitartva, mindent 
„elkeseredett küzdelemben visszavert és egy lépést sem hátrált 
„— teljesen pőrén maradt az ellenséges átkarolásnak kitéve." 

A XVIII. hadtest is nehéz harcban áll Chrewtnél s Gór-
zankanál és Baligródtól délre. Az V. hadtestet az ellenség kissé 
hátraszorította. 

Jobbszárnya (33. hadosztály) a Dydiowa—Boberka—Krywka, 
balszárnya (37. hadosztály) Krywka—Skorodne vonalában áll. 

A Szurmay-csoport az Ostry—Jasiowiec magaslatokat nem 
tudta elfoglalni és mivel csoportja igen ki volt merülve, azt 
Krokosza w.—Szczawinka—Byczok—Kiczera sokilska hegyekre 
visszavette. 

A német déli hadsereg sem jutott előbbre. 

Február 2. 

„Le Beau tábornokot Sztropkón meglátogatom, ő azon ör-
vendetes jelentéssel vár reám, hogy a 43. ezred rövid roham-
„mal betört az orosz állásba és 100 foglyot hozott vissza egy gép-
fegyver-osztaggal s 5 lóval. Az egyik orosz foglyot megkérdem, 
„vájjon szívesen jött-e hozzánk ? mire ő minden habozás nélkül 
„felel: ,Tak tocsno!' — Úgy van!" 

„Egy 46-os bakát figyelek meg, amint jelekkel alkuszik egy 
„orosszal annak csizmáiért. Pénzerszényét mutatja a muszkának 
„s a benne levő pár koronát, int — hogy vesse le a csizmáit és 

I „adja neki és akkor 3 ezüstkoronát kap. A jóképű orosz moso-
„lyogva leveti csizmáit ós udvarias fejbólintással átadja a bakának, 



„aki azonnal kifizeti, s a vásárolt csizmákat hátára vetve, meg-
elégedetten vigyorogva távozik. Az orosz hátizsákjából egy pár 
„halinacsizmát vesz elő, felhúzza s azután szintén megelégedetten 
„vigyorogva nézegeti a három ezüstkoronát." 

„A karánsebesi 43-asokkal elbeszélgetve, az orosz hangulatra 
„érdekes világot vető dolgot tudok meg. A 43-asok lövészárkában 
„két orosz katona — miután szökve jöttek át — jelentkezett. 
„Magától értetődő, letartóztatták őket. kik a legkevésbé sem ellen-
kez tek , hanem azt kérték, hogy tőlünk néhányan menjenek át, 
„de csak akkor, ha egy előre megmondott jelet adnak, mely azt 
„jelenti, hogy most nincs tiszt a közelben. Ha megadják a jelet 
„és a mi embereink átjönnek, akkor sok orosz meg fogja magát 
„adni. Ezt meg is próbálták, s igaznak bizonyult. Vagy 100 oroszt 
„hozott át a szakaszvezető, ki két emberrel ment át. Ekkor újból 
„átküldték az oroszok és azt jelezték, hogy egy áltámadást csinál-
„nak, a mieink lőjjenek a levegőbe, és a rohamozó osztag le fogja 
„fegyvereit tenni. Ez megint akkor történik, ha a jel megadatik, 
„hogy nincs tiszt a közelben. Ezen utóbbit egyik zászlóaljparancs-
„nokom — cselt sejtve — nem engedélyezte." 

„Le Beau tábornokkal automobilon Blednicara megyek, ott 
„tüzérségemet teljes működésben találom. Dubail ezredes jelent-
kezik , mint dandárparancsnok, s néhány megjegyzést teszek tüze-
lésére vonatkozólag." 

„Innét a 39-esekhez és 46-osokhoz akarok menni Hocsára 
„és Körösényre; de Le Beau majdnem goromba lesz, mert előbbi 
„állandó nehéz ellenséges lövegtűz alatt áll s az erősen pásztázott 
„Hocsánka-patakon a mai körülmények között átjutni lehetetlen. 
„Azt állítja, hogy nem volna értelme a nagy veszélyt keresni, 
„midőn nem muszáj . . . Lehet, hogy ebben igaza van, de elfelejti 
„az én derék hű tábornokom, hogy nem a veszélyt keresem, hanem 
„derék csapataimat, melyek állandó veszélyben oly hősiesen küz-
,denek és tartják állásaikat — ezekkel akarok lenni, őket buzdítani. 
J)e mára nem lehet. Le Beau törzsemben egész palotaforradalmat 
„ sinált és Eisner-Bubna magából kikelve, tiltakozik tervem ellen 
„s a többiek is kérlelnek. Haragosan automobilra ülök és Minye-
„vlgására sietek, míg egész belsőm forr a felindulástól; heves 
„cs.tazajt hallottam Blednicaról indulva, s ez is csak fokozza fel-
„inmlásomat. Pedig jól tudom, hogy igazuk van, mert most nem 



„az a feladatom, hogy a szívemre hallgassak, hanem acélos akarat-
t a l a csatát kell a telefon mellől vezetnem, bármennyire vágyó-
ndoni is utána, hogy csapataimmal lehessek a veszély legsúlyosabb 
„óráiban." 

„12 órakor érkeztem Minyevágására. Addig vitéz 39-eseim, 
„mint az oroszlánok küzdenek és megint nagy veszteségeket szen-
tednek . Nagy orosz erők támadták meg őket és kemény kézi-
t u sá r a került a sor. Csak akkor engedtek és húzódtak vissza, 
„mikor erre vonatkozó parancsomat megkapták. A küzdelembe 
„a 46-osok és 43-asok is derekasan és vitézül vettek részt." 

„Azt jelentik, hogy 2—3 ellenséges zászlóalj van Laborcz-
„főn! Igen nagy erők támadják a Felsőladácsnál álló 14-es huszáro-
k a t . Egy dandár nyomul Nagy tavas ellen, melyet két ellenséges 
„ezred követ Mérfalva felől." 

„A létszámjelentések szerint három hadosztályból álló had-
tes tem 6700 fő erejű ma, tehát alig két ezred áll kilenc erős 
„létszámú ellenséges ezreddel szemben." 

„A 3. hadseregparancsnokság utasít, hogy okvetlen ki kell 
„tartanom, mert holnap az állásaim előtt levő ellenséget két ol-
da l ró l meg fogják támadni." 

Boroevié parancsa következőképen szól: 
A VII. hadtest tehermentesítése céljából, a Sztropkó—Havaj 

tere ellen előnyomuló ellenség mindkét oldalába ellentámadás haj-
tandó végre. A keleti irányból megindítandó támadást a VII. had-
testparancsnokság vezeti, melynek e célból a Mezőlaborczon február 
3-ig gyülekező 81. és 88. ezred alárendeltetik. Ezen támadással 
egyidejűleg a III. hadtest jobbszárny hadosztálya (22.) az Ar&_ 
csoportjából beérkező erőkkel együtt nyugat felől Felsővízköz— 
Kishely közötti térbe előretör. (Saját 776/27. szám.) 

„Úgy lesz, ahogy ajánlottam: egy csoport a duklai úttól 
„nyugatra fog támadni, a másik támadást pedig a Mezőlaborcznál 
„rendelkezésemre bocsátott két ezreddel (6 zászlóalj) én fogon 
„végrehajtani. Az egész támadás vezetését rám ruházza Boroevié.' 

„Délután 1 órakor igen riasztó hír jön. Az 1. lovashados'.-
„tályt nagyon szorongatja az ellenség; helyzete kétségbeejtő. Sajms, 
„nekem már egy embernyi tartalékom sincsen, minden kint van az 
„első vonalban, — elkeseredett tusában." 

A 20. honvédhadosztály előtt ma az ellenség passzívan visel-
kedett. Nagy Pál tábornok jelentette, hogy ha a két szomsédos 



hadosztály továbbra is visszamenni kényszerül, akkor a jobbszárnyát 
Vrsok-magaslatra, a balszárnyát Zdjar-magaslatról Kispolányra kampó 
szerűen visszakanyarítja. 

A gyenge 1. lovashadosztályt Felsőladács- Alsóladácsnál és 
Nagy tavasnál három ellenséges zászlóalj megtámadta s Ha vajra 
visszavetette. 

A hadseregintézkedés szellemében elhatároztam, hogy a 20. hon-
védhadosztály állása mögött a Mezőlaborczra vasúton beérkező 
6 zászlóalj nyugatra eltolódva, a Rózsadomb felől előnyomuló 
ellenség oldalába fog támadni. A támadást Nagy tábornok fogja 
vezetni. 

A 17. hadosztálynak meghagyom, hogy a Felsőrákócz—-Bánya-
völgy—Hocsa vonalat tartsa. 

Este értesít a hadseregparancsnokság, hogy a III. hadtest 
nem támad, mivel a 4. hadsereg déli szárnya csak február 7-én 
fogja támadását megindítani és ehhez csatlakozik majd a III. hadtest. 

„Egy orosz zsidókatona — állásukból egyedül menetelve — 
„jön át és Sztropkóra nyomul elő. Senki sem lő rá, mert mindenki 
„neveti e bohó embert, ki mindegyik vállán és mindegyik karján 
„két-két (tehát 8) orosz szuronyos puskát hoz, s öntudatos mo-
sol lyal leteszi, tenyerét — pénzt kérve — előre nyújtja. Azt 
„hallották odatúl, hogy minden behozott orosz puskáért négy 
„koronát fizetünk; — azért jött át 8 puskával.. . Hát legyen — 
„megkapta a 32 koronát. 0 különben is büszkén vallja, hogy 
„a löveglövedékekről a biztosítékot elvből sohasem vette le, hogy 
„ne robbanjanak és ezáltal sokan maradjunk életben, akik a musz-
k á k a t elfoghassuk, hiszen oly szívesen adják meg magukat." 

„Kimondhatatlanul fájdalmasan érint engem az, hogy két 
„havi legsúlyosabb küzdelmek után megint úgyszólván ott vagyunk, 
„honnét eleinte oly diadalmas előnyomulásunkat megkezdtük volt 
„Krosno—Niepla felé." 

Egy felfogott orosz rádiótáviratból nyilvánvaló lett, hogy 
az orosz Dniester-hadsereg köteles az uzsoki—vereckei és toronyai 
műutat minden körülmények között tartani, míg a 8. orosz had-
sereg határozott parancsot kapott, hogy Dukla—Lupków és Cisna 
irányában erélyesen folytassa támadását. . 

Es tényleg ennek folytán a X., XVIII. és V. hadtest súlyos 
harcokat vívott ma az ellenséggel a Laborczfő—Lutowiska közötti 
hegyekben. 

A szélső jobbszárnyon a német déli hadsereg XXIV. had-
teste nem tudott előrejutni, az ellenség Wyszkównál a műúton 
Seneczównál és Jelenkowatenél, a hegyekben makacs és szívós 



ellenállást fejtett ki. A Hofmann-hadtest a vereckei műút nyergét 
(Lysa -Q- 1000) nagy erőfeszítéssel elfoglalta ugyan, úgyszintén 
a 3. gárdahadosztály Dl.-Smorzenál az ellenséget állásából roham-
mal kiverte, de nem tudott tovább tért nyerni. 

A Szurmay-csoport ellen az ellenség ellentámadásra indul. 
Az Y. hadtest jobbszárnyát (33. hadosztály) Lokiec—Boberka-

nál nyolc orosz zászlóalj támadja, a balszárnyon (37. hadosztály) 
a 60. és a 12. lovashadosztály támad Lutowiskára. 

A XVIII. hadtest jobbszárnyát, a 44. hadosztályt, a fölényes 
ellenséges támadás elől Czarna-patak mögé visszavette, mire 
a 11. orosz lovashadosztály Polana—Skorodne irányában a 37. had-
osztály hátába iparkodik jutni. A balszárnyon (43. hadosztály) dél-
után 2 órakor Baligródnál is támadnak az oroszok. 

A X. hadtest közepének (24. hadosztály) sikerült az ellenség 
támadását Hanasiówkatól délre megállítani, de balszárnyán (2. had-
osztály) Kalenó elesett. 

A hadseregfőparancsnokság Op. 6804. számú intézkedésében 
hangsúlyozta, hogy a VII. és X. hadtest fokozatos visszavétele 
nemcsak az összhelyzetre lesz aggályos, de arra vezet, hogy harc-
kiterjedéseik ezáltal nagyobbodnak és az ellenállóvonal mind gyé-
rebb lesz. 

A beérkező erősbítéseket ebből kifolyólag szorosan együtt-
tartva, erélyes lökésre kell felhasználni. 

A 3. hadseregnek tekintettel a német déli hadsereg helyze-
tére, feltétlenül ki kell tartani. 

Február 3. 

Az oroszok ellentámadásunkat megelőzték. A Mezőlaborczra 
február 3-án beérkezett dandár egy nappal megkésett. 

A Február 2-ikáról 3-ikára virradó éjjelen 1 óra 30 perckor egy 
orosz ezred Nagyesertész felől a 20. honvédhadosztály jobbszárnyán 
(3. ezred) rajtaütött, egy második orosz ezred Mikóra tört be. 

„Az éjféli rajtaütésszerű, nagyon erős és erélyesen végre-
h a j t o t t orosz támadás következtében Nagy Pál tábornok szívós 
„és igen véres küzdelem után Boró — 687. -Ó- — Hlimce -Ó-
„551. vonaláig visszamenni kényszerült." 

Mákos- és Ha vajra erős támadás indult meg, melyet a 160 
karabélyra olvadt 1. lovashadosztály és az alig 300 puska erejű 
17. honvédezred feltartóztatni nem tudott. 

A lovashadosztály a székesfehérvári honvédezreddel Hegyes-
bisztra és Variháza magaslataira szorult vissza. 

Délután az oroszok a 17. hadosztály jobbszárnyát is meg-
támadták Hocsanál és a 39. és 46. ezred két-két századát (Konff 



ezredes csoportját) a Tizsény—Körösénytől délre fekvő magaslatokra 
visszaszorították. 

„Le Beau Felsőrákócz—Bányavölgy—Kisberezsnye vonalában 
„tartja magát. Három hadosztályom ma már csak 4000 fő erejű, 
„és ezekkel kell 24 kilométer kiterjedésű vonalat tartanom, míg 
„az orosz óriás mindig erősebben szorongat bennünket. Leghősie-
„sebb ellenállásban elvéreztünk és a tél irgalmatlan hidegében 
„megfagytunk." 

„A X. hadtest Radoszyce—Boró vonalába megy vissza." 
„Délután 12 óra 30 perckor nagyon erős ágyúdörgés hallat-

Szik észak-északnyugati irányból." 
„A X. hadtest azt kérdezi, hogy mit akarok a rendelkezé-

s e m r e bocsátott ezredekkel csinálni ? Nem tudok még végleges 
„választ adni erre a kérdésre, csak annyit, hogy a kitűzött célra 
„fogom felhasználni." 

A Laboreza völgyében történtek következtében a kombinált 
dandár csak részben tudott Mezőlaborcznál a vasútvonatokból ki-
rakodni, nagy része nyilt pályán Mezőlaborcztól délre szállt ki. 

Nagy Pál tábornok a 88. és 81. ezred egy-egy zászlóalját 
hadosztálya balszárnya mögött Rokitóczra vonta, míg nevezett 
ezredek két-két zászlóalját Roskócznál gyülekeztette, melyek ott 
este 8 órakor beérkeztek. 

Ezért az ellentámadás végrehajtását holnapra halasztottam. 
Az ellenség még késő este egy ezreddel támadást kísérelt 

meg Szorocsánynál a 17. hadosztály balszárnyára, azonban a 96. ezred 
azt véresen visszaverte. 

Az ellenségről megállapították, hogy a 17. hadosztállyal szem-
ben Pelsővízköznél a szibériai 45., Bányavölgynél a szibériai 48., 
Hocsanál a 46. ezred áll. A 20. honvédhadosztály és az 1. lovas-
hadosztály ma a 12. és 19. orosz hadosztály ellen harcolt, melynek 
erős tartalékai (3—4 gyalogezred) még Nagytavas—Kisgombás— 
Mikó terében vannak. 

Február 4-ikére akként intézkedtem, hogy Nagy Pál tábornok 
a helyzet tisztultával az ellentámadást indítsa meg. Feladata: 
Havajtól északra fekvő magaslatokat elfoglalni. 

A hadseregparancsnokság este értesít, hogy holnap Magyar-
raszlaviczára egy népfölkelődandár fog vasúton beérkezni, mely a 
4. lovashadosztálynak lesz alárendelve. Berndt tábornok e csoportot 
Kurima—Felsőköcsény terében csoportosítja s azután a 17. had-
osztályom balszárnyát Sztropkó irányában támadó ellenség hátába 
és oldalába fog előtörni. 

Mai napon a német déli hadsereg nyugati szárnya (1. és 
3. gárdahadosztály) Tucholkát elfoglalta, mire a Hofmann-hadtest 



a vereckei műúton és a lawocznei vasútvonal mentén Skolera 
előnyomult. 

A Szurmay-csoportnak sikerült az ellenség ellentámadását 
visszaverni. 

Puhallo csoportjánál (V. és XVIII. hadtest) nem történt semmi 
különös, a hadseregcsoport állását szívósan tartja. 

A Krautwald-csoportnak balszárnyát az ellenség Borónál be-
nyomta ; mivel a X. hadtest tartalék fölött nem rendelkezett, kény-
telen volt az esthomály beálltakor Mezőlaborcz—Vidrány—Rado-
szyce vonalba visszamenni. 

Február 4. 

„Reaumur 20 fok hideg a védett udvaron! . . . Hát még sze-
„gény derék csapataimnál?.. ." 

Hadtestem helyzete következő: 
20. Honvédhadosztály (3., 1. és 4. ezred) 687. -C- — Obru-

bane -Q- 515. — Hlimce -C- 551., arccal északnyugatnak, 81. és 
88. ezred egy-egy zászlóalja tartalék Rokitócznál. 

Nagy ezredes csoportja (6 gyalogszázad, 250 karabély, 
2 ágyúsüteg és 1 nehéz taracküteg) Havaj—Mákostól közvetlen 
délre levő magaslaton. 

Hegyesbisztranál a kombinált dandár négy zászlóalja Wächter 
őrnagy parancsnoksága alatt (81. és 88. ezred). 

17. hadosztály Felsőrákócz—Kisberezsnye vonalában; és pedig: 
Pilar ezredes csoportja (96. ezred) Felsőrákócz mindkét oldali 
magaslatain, Henneberg ezredes csoportja (43. ezred) Bánya völgy-
nél, Kouíf ezredes csoportja (46. és 39. ezred) Körösénynél és Kis-
berezsnyénél; tartalék 2 zászlóalj (37. és 61. ezred) Sztropkónál. 

Az 1. lovashadosztályt kivontam a harcvonalból, hogy kissé 
kipihenje magát és pótlásait felvegye. 

A X. hadtest Horb áredni (24.) magaslaton és Radoszycenél 
(34.) van a műút mindkét oldalán. 

Hadtestem balszárnyához csatlakozva a III. hadtest Vuöinic 
ezredes különítménye (1 zászlóalj és 1 üteg), Rónánál a Gyertyán-
patakról jövő útat lezárta. 

E különítményen túl a Makovieza-hegyet a 4. lovashadosz-
tály tartja megszállva. 

Brauner-dandár (5 zászlóalj, 2 üteg) Kurimánál gyülekezik; 
állítólag holnap már készen lesz a hadműveletek megkezdésére. 

Az ellenség mintegy két ezredet (szibériai 45., 48.) Gyertyán-
patakra, Kishelyre, Szorocsányra és Patakira előretolt, de semmit 
sem kísérelt meg a 17. hadosztály ellen. 

„Az oroszok éjjel Le Beau hadosztályának két főorsót meg-
támadták és lemészárolták, alig pár ember jött vissza, azok azt 



„mondják, hogy a végsőkig védekeztek, de az oroszok leteperték 
„s leszúrták legtöbbjüket s néhány embert vittek csak fogságba, 
„azokat is úgy kellett megkötözni és erőszakkal elhurcolni." 

„Le Beau tábornok a tegnap elvesztett állásait vissza akaqa 
„foglalni. Örömmel üdvözlöm elhatározását. 1600 emberrel haj t ja 
„végre Hocsa irányában ezen támadást. Kezdete délelőtt 9 órakor." 

„Nagy Pál tábornok most már 6 zászlóaljjal megerősítve 
„szintén délelőtt kezdi előre jelzett támadását." 

„Nagy lelkesedést keltett e parancsom csapataimnál. Az ő 
„vitézségük Isten segítségével sikerre fogja vinni vállalkozásunkat." 

„Pilar ezredes derék 96. ezredével, Vucinic ezredes különít-
„ményének támogatása mellett Kishely és Szorocsányt újra birtokba 
„akarja venni. A támadás végrehajtását estére halasztották, mivel 
„ez még nem volt egészen előkészítve." 

„Délután ennek megfelelő harcizajt hallok." 
„Két 39-es menetszázad jön vígan énekelve! Kimegyek elibük 

„s cigarettákat viszek nekik. Midőn elmegyek mellettük, egy jó 
„mosolygó kerek arcot látok. Fazekas Bálint, ki Luzek Gornyn 
„ Csige Józseffel nálam jelentkezett. Megható örömmel jelentkezik 
„nálam, mikor kihívom a sorból, könnyek csillannak becsületes 
„szemeiben. Ezt is beadtam a nagy ezüst vitézségi éremre tavaly, 
„de Tersztyánszky kérésemet visszautasította. Most egy nagy ezüst 
„vitézségi érmet hozatok elő, s utólag tűzöm fel mellére, hiszen 
„százszor megérdemelte az akkori nehéz napokban." 

„Nem tetszik nekem, hogy Nagy Pál tábornok támadását 
„még nem kezdte meg. Sok baja lehet az idegen ezreddel!!!" 

„Tegnap Roda-Roda újságíró volt nálam s én kiküldtem, 
„hogy lásson egy magyar támadást. Extázisban jött vissza mind-
a n n a k dacára, hogy csak messziről látta a támadás utolsó fázisát." 

A 17. hadosztálynál különösebb esemény nem volt. csupán 
Kouff ezredes csoportja támadott sikeresen a jobbszárnyon Hocsara 
és Viskóra, hogy a tegnap elveszített terepszakaszt az ellenségtől 
visszaszerezze. Ez sikerült is. Az ellenséget vitéz 46-osaim és 
39-eseim Kisvajszló felé visszaűzték és úgy Hocsát, mint Viskót 
megszállották. 

Nagy hevességgel és erővel támadta az ellenség a 20. hon-
védhadosztályt és Nagy ezredes csoportját. 

Délelőtt egy ellenséges zászlóalj Nagy ezredes csoportját 
Havajról visszavetette, mely az prszágút mentén a 316 7_-ig vissza-



menni kényszerült, mivel Mákos felől erős ellenséges osztagok e 
csoportnak baloldalát akarták Velkő felől megkerülni. 

A Wächter őrnagy által vezetendő főtámadás balszárnya ezáltal 
veszélyeztetve lőn, az őrnagy ezt még a főtámadás előtt el akarta 
hárítani s így a kombinált dandár támadása késedelmet szenvedett 
és csak lassan tudott előbbre jutni. Este felé pedig egészen meg-
feneklett, mert oldalában Havaj—Yelkő irányából kb. 6—8 ellen-
séges zászlóalj előnyomult, mely elöl Nagy ezredes csoportja 
a 316. V -tői Yariháza magaslataira hátrált. 

Délután 12 óra 30 perckor a 20. honvédhadosztályt is igen 
erősen megtámadták. Egy ellenséges ezred a 687. O magaslaton, 
a 20. hadosztály jobbszárny-ezrede (3.) előtt támadásra fejlődött 
az orosz 76. és 47. ezred pedig Mikó—Alsóladács között Kis-
polányra nyomult elő. 

Nagy Pál tábornok Wächter őrnagy javaslatára elhatározta, 
hogy a kombinált dandár támadását holnap hajnalban indítja meg, 
tartalékát (81. és 88. ezred egy-egy zászlóalját) pedig jobboldalá-
nak biztosítására Rokitóczról Hlimce -C- 551. magaslaton át -C-554. 
Spalenik-hegyre vonja előre. 

Este a szomszédos X. hadtest 2. hadosztályát fölényes ellenséges 
támadás állásából kivetette, mely azután Mezőlaborczra visszavonult. 

Nagy tábornok ennek következtében a 20. honvédhadosztályt 
Rokitócz—Malecovy vrch vonalba visszavonta. 

A német déli hadsereg lassan bár, de állandóan előre tolódik. 
(XXIV. hadtest Jelenkowate—Seneczow—Wyszków, Hofmann-had-
test Tarnawka—Orawa.) 

A Szurmay-csoport jobbszárnya súlyos harcban áll Magura 
A 1013. — Zelenie A 877. magaslatokon: a balszárny nem támadott, 
mert az ellenség állása Szainskie tarnawskie A 873. magaslaton 
igen erős. 

A Puhallo-csoport jobbszárnyán az V. hadtest súlyos harcot vív 
Lutowiskanál, a XVIII. hadtest Wola-górzanska—Terka—Tworylne 
vonalba visszament a vele szemben Chrewtnél gyülekező fölényes 
ellenséges erő miatt. 

Az ellenség a X. hadtestnél a 2. hadosztály állását áttörte, 
mire a hadosztály a Laborcza völgyében Laborczrévre hátrált. 

Az ellenséges 8. hadsereg csoportosítása a következő: 
A III. hadtesttel az orosz XXIV. hadtest (2 kombinált kozák-

hadosztály, 48. és 49. hadosztály); a VII. hadtesttel az orosz XII. 
hadtest (12. szibériai hadosztály, a 12. és 19. hadosztály); Kraut-
wald és Puhallo csoportjával az orosz VIII. hadtest (3. lövészdan-
dár, 14., 13., 15. hadosztály és 11. lovashadosztály, 4. lövészdandár, 
60. tartalékhadosztály, 12. lovashadosztály és egy kozákhadosztály); 
Szurmay csoportjával, az orosz VII. hadtest (34. hadosztály és 
a 65. tartalékhadosztály); a német déli hadsereggel az orosz 78. 
és 82. tartalékhadosztály állanak szgmben. 



Február 5. 

Pilar ezredes hajnali 3 órakor betört Kishelyre, de két orosz 
zászlóalj Szorocsányról végrehajtott ellentámadása kiindulási helyze-
tébe visszakényszerítette őt. 

Vuéinic ezredes Gyertyánpatak felé nyomult ugyan elő, de 
azt elfoglalni nem tudta. 

A 17. hadosztállyal szembenálló oroszok ma csendesen visel-
kednek. 

„Óriási havazás, kemény hideg." 
„A 2. hadosztály Mezölaborcz mögé délre visszavonult. Mindig 

»szárnyam mögé megy. — ? — " 
„A 20. honvédhadosztály kénytelen jobbszárnyát vele egy 

„magasságba visszahajlítani." 
„Délelőtt 10 óra 30 perckor értesít Boroevic, később a 20. hon-

védhadosztály és maga Krautwald is, hogy a X. hadtest egy erős 
„ellenséges támadás következtében a -Q- 464. (Laborczrévtől nyu-
ga t ra ) Nyágó-Brincowa A 787. — Lupkówr vonalba vissza-
„megy . . . Ez már igazán valódi versenyfutás hátrafelé — mely a 
„legnagyobb mértékben aggasztónak és veszélyesnek minősítendő, 
„és nekem végtelenül kellemetlen, mert jobbszárnyam most már 
„teljesen a levegőben lóg. Es itt, hol elég jó állásaink a további 
„kitartás lehetőségét megadták, most a nagyon is könnyen hátráló 
„2. hadosztály miatt a 20. honvédhadosztály is kénytelen vissza-
„menni és kérdéses, hogy nem rántja-e magával az egész VII. had-
festet . Ez reánknézve vészes következményekkel járhat." 

„Le Beau tábornok jelenti, hogy vitéz hadosztályával mindent 
„teljesíteni fog, csak egy napi pihenőre van okvetlen szüksége. Az 
„Isten látja lelkemet, hogy mily örömest adnám meg a pihenőt." 

„Délután 6 órakor veszem a megrázó hírt, hogy a 2. had-
osztály megmaradt 700 emberével elszaladt és csak Hegyescsabá-
„nál, hadtestem szárnya mögött 10 km-re hátul, tudták megállítani. 
„Ezáltal a szomszédban levő — nem értesített — 3. honvédgyalog-
„ ezred tekintet nélkül súlyos helyzetére és heves küzdelmére, jobb-
szárnyán teljesen szabadon lett bagyva. És sajnos, be is követke-
z e t t a rettenetes katasztrófa: úgy a vitéz debreceni 3., mint a 
„nagyváradi 4. honvédgyalogezredet oldalba és hátba támadta az 
„ellenség. Az előbbi körülzárva, kétségbeesett védekezés után lemé-
szároltatva, részben Draskóczy ezredes ezredparancsnokkal együtt 
„letepertetve fogságba esett, a 4. ezredet hiába keresik. Nyomtala-



J „nul eltűnt! Nem tudom máskép elképzelni, minthogy ezt is hátba 
f „kapták, hiszen nyitva volt az ellenség számára az út." 

„A 81. és 88. ezredek az elrendelt támadást lanyhán csinál-
j á k . Egy nap alatt alig pár száz lépést közeledtek az ellenséges 
„állásokhoz és ott heásták magukat." 

„A szláv 2. hadosztály magaviselete sötét foltja marad had-
történelmünknek. Ezek után ezentúl gépfegyvereket állíttatok fel 
„honvédjeimnél azon paranccsal, hogy tűzzel kényszerítsék a gyává-
k a t kitartásra . . . Hiszen dicső honvédjeim tízezreibe kerül az 
„ilyen csúnyaság." 

Ezen katasztrófa következtében és mert Havajnál az orosz 46. 
és 47. ezred van, a kombinált dandár (81. és 88. ezred) támadását 
Havajra nem folytathatta. Ezért elrendeltem, hogy Nagy tábornok 
Roskócznál és Variházánál akadályozza meg az ellenség további 
előnyomulását. A 17. hadosztály pedig állásait egyelőre tartsa; mivel 
Brauner ezredes bécsi népfölkelődandára Kurimanál még nem áll 
készen, a Gyertyánpatak—Felsővízköz terébe intézendő ellentámadást, 
sajnos, el kellett halasztanom. 

A német déli hadsereg helyzete változatlan. 
A Szurmay-csoport jobbszárnya Zelenie—Magura magaslatról 

Bukowinkara és a Stryj völgyében Wysocko nz.-re előnyomulásban. 
Az ellenség részint Wotcza Á 893-ra, részint az Ostry—Jasiowiec 
főállásra húzódik vissza. 

Puhallo csoportjánál a jobbszárnyon (V.) harc, a balszárny 
(XVIII.) új állásában elhelyezkedett. A 44. hadosztályt egész kiter-
jedésében délután 1 órakor támadja az ellenség. 

A XIX. hadtest balszárnya (29. hadosztály) Mikóvka—Mików— 
Maguryczne vonalába visszament, mert a szomszédos 34. hadosztály 
(X. hadtest) Oslawicára hátrált. 

Krautwald hadtesténél az ellenség egy éjjeli támadással a 2. had-
osztályt Laborczrévből is kivetette, mire a hadosztály maradványa 
— alig 1000 ember — Hegyescsabáig futott vissza. 

Ez az utolsó napokban 22 km.-t hátrált (Pojana-magaslatról 
Hegyescsabáig), így a szomszédos 20. honvédhadosztályt — mely 
szívósan kitartott helyén — súlyos bajba döntötte. 

A hadtest közepe és jobbszárnya kénytelen volt a Mező-
laborcz—Lupków vasútvonaltól délre fekvő hegyvonulatra (Magura— 
Beszkid) visszamenni. 

A III. hadtestnél ma csak tüzérségi harc volt. 
A 4. lovas hadosztály egyes részeit az ellenség Rónáról vissza-

szorította. 
Minthogy Mezőlaborcz elvesztése következtében Pflanzer-Baltin-

nak, a német déli és a 3. hadseregnek folyó hadművelete és így Prze-
mysl sorsa is veszélyeztetve volt, a hadseregfőparancsnokság Op. 



6898. szám alatt elrendelte, hogy a 4. hadsereg a XVII. hadtestet 
(45. és 11. hadosztály) vonja ki és irányítsa holnap Zboróra, hol 
a III. és VII. hadtest közé ékelve a 3. hadseregparancsnokság által 
Mezőlaborcz—Sztropkó terébe benyomult ellenség oldalába alkal-
maztassák. 

Boroevic a hadseregfőparancsnokságnak azt javasolta, hogy az } 
Uzsokra vasúton szállításban levő VIII. hadtestet is irányíttassa a 
Laborcza völgyébe, hogy így annál biztosabban ki lehessen szorítani 
a Sztropkó—Mezőlaborcz közéből az ellenséget. 

A hadseregfőparancsnokság ezzel nem értett egyet. 
A hadmüvelet célja Przemysl felmentése, mely csak akkor 

érhető el, ha a német déli hadsereg támadása — a 3. hadsereg erős 
keleti szárnya által támogatva — sikerül. 

Ha az ellenség — mint ez nyilvánvaló — Stary Sambor tájára 
erősbítéseket von, a Przemysl felmentésére indított támadás megakad-
hat, ezért nekünk is a keleti szárnyon kell erőt gyűjtenünk, ennél-
fogva a VIII. hadtestet Uzsokra kellett irányítani. (Op. 6904. szám.) 

Február 6. 
„Nagyon rosszul érzem magamat. 40 fokon felüli lázam volt 

„egész éjjel. Szemeim előtt vörös- és szivárványszínű karikákat 
„látok, nagyon fájnak és homályos a látásom. Torkom erősen be-
dagad t s nagyon köhögök. De nem akarok beteg lenni és nem 
„fekszem le, ha bele (is pusztulok. Most nem lehet magunkra 
„gondolni . . . " 

„Szegény Bánfi huszárom a legsúlyosabb hagymáz jelenségei 
„között fekszik, kórházba kell szállítani." 

„Ma 27 fok (Reaumur) a hideg és szél fúj. Rettenetes, hogy 
„mit kell szegény vitézeimnek kiállaniok." 

„A hadseregparancsnokságnak igazán kitűnő ú j intézkedése 
„jött, mely a szomszédságomban indít támadást, ez majd sokat szen-
vedet t szegény csapataimon nagyon fog könnyíteni." 

„A minap a legbensőbb meggyőződésemből fakadó melegen 
„elismerő dicsérő sorokat írtam Boroevicnak — mondva, hogy a VII. 
„hadtest még igen nagy dolgokat fog művelni. Ma meleg köszönő 
„levelét veszem, mely szép jutalom eddigi munkámért. A levél 
„fordításban így hangzik" : 

„Császári és királyi Fenség, legmóltóságosabb herceg és Ür! 
„A kegyes sorok e hó 3-ról, melyeket most vettem és melyekért 
„legalázatosabb köszönetet mondok, egyben megörvendeztettek ós. 
„mélyen meghatottak. Megörvendeztettek, mert azokból kiviláglik, 
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„hogy es., és kir. Fenséged a szörnyen nehéz feladat és végtelen 
„nagy gondok dacára, melyeket cs. és kir. Fenséged mint a VII. 
„hadtest parancsnoka kénytelen volt magára vállalni, önbizalommal 
„ telten tekint a jövő dolgoknak elébe; meghatva, mert én azon 
„bensőséges lelki érintkezést cs. és kir. Fenséged és csapatai között 
„fennállani látom, mely —• habár előfeltétele minden eredménynek, — 
„ritkább, mint azt kívánnunk kell." 

„A VII. hadtest sokáig aggodalmam tárgya (Sorgenkind) volt; 
„hogy ma nem az már, azt cs. és kir. Fenségednek köszönöm 
„Midőn ezért cs. és kir. Fenségednek legalázatosabb, legbensőbb, 
„legszívélyesebb köszönetet mondok, kérem az Istent, hogy leg-
bővebb áldásával kísérje cs. és kir. Fenséged odaadó működését." 

„Őszinte hü tisztelettel maradok cs. és kir. Fenségednek 
„legalázatosabb 

„Kassa, 1915. II. 5. Boroevié s. k. gytbk." 

„Hazulról két levélke — kedves jóleső napsugárka." 

A 3. hadseregnek beérkezett tájékoztató intézkedése szerint 
a XVH. hadtest holnap Zboróra jön, hogy Bendt tábornok csoport-
jával együtt (4. lovashadosztály, Vuéinic ezredes különítménye, 
Brauner ezredes bécsi népfolkelődandára) egy erélyes támadást 
indítson Felsővízközön át Ladomérmezőre. 

Ezen nagy eredménnyel kecsegtető hadművelethez jobbról 
hadtestem, balról a III. és IX. hadtest fog csatlakozni. 

A vett tájékoztatás alapján kiadtam hadtestemnek a jövőbeli 
magatartását szabályozó parancsomat. (Op. 780/11. szám.) 

„Mivel a 20. honvédhadosztálynak a szenvedett súlyos meg-
rázkódtatás folytán pihenésre van szüksége — arra kell törekedni, 
„hogy a jelenlegi állásokat lehetőleg kevés erővel tartsuk." 

„A 17. hadosztály állásait tartja és balszárnya Molnár-
„ vágásánál összeköttetést keres a Kurimánál gyülekező cso-
por t ta l . 

„Ha az ellenség nyomása elől kénytelenek volnánk vissza-
„ menni, a hadosztály Nagyberezsnyére megy, ekkor a balszárnyon 
„Pilar ezredes csoportja Kerekrétnél, Zeiss ezredes Kövesnél megy 
„védelmi állásba. A hadosztály csak az én engedélyemmel mehet 
„vissza." 

„A 20. honvédhadosztály Roskócz—Variháza vonalban állva 
„marad. Kényszer esetében a Homola gerincén vonul vissza Szukó 
„és Repejő között." 



„Ha a szomszédos X. hadtest balszárnyán a 2. hadosztály 
„Hegyescsabáról is meghátrálna, a 20. honvédhadosztály Homonna-
„olykára megy vissza, melyet akkor szívósan kell tartani." 

Megállapíttatott, hogy Felsővízköznél a szibériai 45., Gyertyán-
patak— Szorocsánynál a szibériai 48., Havaj—Mákosnál a szibériai 
46., a 73., 74. ezredek vannak. A Laboreza völgyében Felsőesebény-
Alsócsebénynél kb. 2 orosz zászlóalj áll a 2. hadosztállyal szemben. 

A hadtest-intézkedés következtében a 20. honvédhadosztály 
következőleg csoportosult. 

Perneczky tábornok (1. ezred, 88. ezred egy zászlóalja, 3 ágyús-
üteg) arccal Roskócznak, a Homolka-hegyen át vezető út mentén, 
a nyergen ment védelmi állásba, Teuss ezredes csoportja (17. ezred, 
81. ezred és a 88. ezred egy-egy zászlóalja, 14. huszárezred) Roskócz— 
Variháza közötti, — (438. -C-) és Variházától nyugatra húzódó gerin-
cet (508. -C-) szállotta meg. A 20. honvédhadosztály és a kombinált 
dandár maradványa, valamint a beérkezett 13 menetszázad Variháza— 
Repejő—Jobbos—Homonnaolyka terében tartalék. 

Jobbra tőlem, minthogy a 2. hadosztály Hegyescsabára özön-
lött vissza, a X. hadtest közepót (24. hadosztály) Viraváig vette 
vissza, jobbszárnya Lupków vidékén maradt állva. Hadtestemtől 
balra Berndt tábornok csoportja (5 zászlóalj, 16 lovasszázad és 
3 üteg) Tapolylippó—Hazslin hegyein arccal Felsővízközre, György-
földére és Felsőodorra csoportosult. 

Berndt tábornok csoportja és a 17. hadosztály között az össze-
köttetést az 1. dzsidásezred Molnárvágásánál tartotta fenn. 

A hadseregfőparancsnokság szándéka szellemében Boroevic 
február 6-án délelőtt 11 órakor Op. 3148. szám alatt kiadott intéz-
kedése röviden ezt tartalmazta: 

A XVII. hadtest február 7-én Zboró vidékére érkezik. Kritek 
gyalogsági tábornok feladata hadtestével és Berndt tábornok csoport-
jával (4. lovashadosztály és Brauner népfelkelő dandár) Felsővíz-
köz—Ladomórmező általános irányában az ellenséget megtámadni 
és visszavetni. 

Amint a támadás érvényesül, a VII. hadtest csatlakozik hozzá. 
A III. hadtest a támadást balról fedezi. 
A XVIII. hadtest jelenlegi állásait szívósan tartja. 
A 34. hadosztály a XIX. hadtest kötelékébe lép; Trollmann 

altábornagy a X. hadtesthez csatlakozva Lupków—Wola Michowa 
vonalában a Kárpátok gerincvonulatát védi. 

A X. hadtest feladata a Virava és Laboreza völgyét meg-
bízhatóan lezárni. 

A német déli hadseregnél semmi különös nem történt. Bal-
szárnyán a gárda Rykówra támad; csatlakozva a Szurmay-csoport 
arcban Ostry—Jasiowiec magaslatra, jobbszárnnyal A 77l-re, bal-
szárnnyal Sokolikire támad. 



Puhallo csoportja (V. és XVIII. hadtest) heves harcban áll. 
A XIX. hadtestnél nincsen újság. 
A X. hadtest jobbszárnyát (24. hadosztály) fölényes ellenséges 

támadás Csabaházáról visszaszorította. A hadtest balszárnyán a 2. had-
osztály támogatására a 21. Landwehr-hadosztály egyik dandára 
(41. Landwehr-dandár) Okröskére érkezett be. 

Február 7. 
„Erős szél üvölt és fagypontra emelkedett a hőmérsék." 
„Kratochwill ezredest nem ta lá l ják? . . . Az ő hőslelkü ezredé-

ből csak két század maradt; a 3. honvédgyalogezredből csak egyes 
„emberek. Ezek zokogva beszélik el az oly kiválóan derék ezred 
„rettenetes tragédiáját; épen a legsúlyosabb kézitusába elegyedvén, 
„elkeseredetten küzdött, midőn bajtársaikat utoljára látták, teljesen 
„körül voltak fogva és az agész ezred vagy legalább is túlnyomó 
„része elesett, hiszen ki volt mondva: ,Utolsó emberig küzdeni 1'" 

„Magam kissé jobban vagyok. Éjjel ugyan még 39 fokos 
„lázam volt, de most láztalan, kissé bágyadt vagyok, de már tudok 
„rendesen dolgozni." 

„Sajnos, Nagydobrán több mint 100 hagy mázas betegem 
„fekszik." 

„A tegnapi tusa helyén, hol visszaverték az orosz támadást, 
„több mint 1000 orosz hulla fekszik." 

Délelőtt 8 óra 30 perckor a 47. szibériai ezred Havaj felől, 
a 46. szibériai ezred egy része Velkő felől Variházára, illetve Szál-
nokra indult támadásra. 

Iiottmund alezredes a Szálnoknál álló különítményét (61. és 
39. ezred két-két százada és V2 század lovasság) — mely a 17. had-
osztály és a 20. honvédhadosztály összeköttetése volt — az ellenség 
fölényes támadása Pusztaházára vetette vissza. 

E hírre úgy a 20. honvédhadosztály, mint a 17. hadosztály 
Vojtvágásáról és Repejőről Pusztaházára segítséget küldött. 

A 20. honvédhadosztály az ellenség támadását megállította. 
Mindennek dacára Nagy tábornok hadosztályát a repejői állásba 
visszavette azon indokolással, hogy a hadosztály csapatait pihen-
tesse ós a beérkezett pótlásokkal a csapatokat kiegészíthesse. 

Nagy tábornok azt jelentette, hogy szándéka hadosztályának 
rendezése után makacs és szívós ellenállás érdekében Homonna-
olykánál megbízható védelmet szervezni. 

Perneczky tábornok csoportja a Repejő és Szukó közötti magas-
laton (Homola), Teuss ezredes csoportja Repejő és attól nyugatra 
fekvő 575. -O- magaslaton (Korumkó) ment új állásba. 



Homonnaolykára és Sztropkóolykára 17 menetszázad be-
érkezett és az 1. és 4. honvédgyalogezred is, mint hadosztály-
tartalék ott gyülekezett. 

A Perneczky tábornok és Teuss ezredes csoportja, a kombi-
nált dandár (81. és 88. ezred) ós a 17. honvédezred volt. 

A 17. hadosztálynál ma teljes nyugalom. 
Berndt csoportjában és a X. hadtestnél nincsen változás. 

„Nagy Pál tábornok jelenti, hogy hős 3-as honvédjei Roki-
„tócznál az utolsó emberig küzdöttek, körülzáratván, lemészárol-
t a t t a k és legfeljebb csekély töredékek estek fogságba." 

„Kratochwill alezredes két század 4-es honvéddel előkerült, 
„az ezrednek többi része teljesen megsemmisült. Az Isten oltal-
„ mazza szegény hőseimet. Es mindez az átkozott szlávok miatt, 
„kik elfutottak . . ." zCaeAJ j^ 

„Délután 7 órakor Rottmund alezredes jelenti, hogy beteg, 
„de nem akar kiállani ily rettenetes órában, az ő — Szálnoknál 
„levő — csoportja kemény küzdelem után visszaveretett, ő ós 
„50 embere maradt meg, akik Kövesen gyülekeznek . . . Na ez 
„kissé sok! Hol van Köves? . . . Azt hiszem, hogy ő 50 emberével 
„elsietett és a többi a harctéren maradt! . . . ? . . . " 

„Nemsokára egy tüzérmegfigyelő jelenti, hogy az orosz tá-
„madást Szálnoknál kézitusában visszaverték vitézeim és állásaikat 
„megtartották a magaslaton. Számtalan hulla és haldokló hever 
„ott a nagy hóban . . . Hát most mi az igazság ? . . . Mit higyjek ? . . . 
„Ezek után úgy képzelem a dolgot, hogy tényleg visszaverték az 
„orosz támadást és csapataimnak csak csekély része bomlott fel 
„ vagy szóratott széjjel; és ezek visszaszaladtak a faluba, ahol a 
„fagyásokban szenvedő Rottmund alezredes tartózkodott és a meg-
r i a d t emberek a legnagyobb izgalomban elmondták neki a kép-
„zelt katasztrófát és erre ő az ,utolsó' 50 emberrel Kövesig szaladt, 
„ahonnét telefonon leadta jelentését. A többi azonban hősies küz-
delemben visszaverte az ellenséges tömegrohamot." 

„Este 9 órakor veszem Le Beau tábornok jelentését, hogy 
„Rottmund alezredes 50 emberével Kövesre menekült azon hitben, 
„hogy az egész csoport meg van verve és visszavonulni kény-
szerült . A többiek tényleg fényesen megállották helyüket." 

„Elrendelem, hogy részletes jelentést küldjenek nekem, mert 
„nem tűrhetek i lyesmi t . . . " 



A német déli hadseregnél nincs újság. 
Szurmay támadása lassan tért nyer. 
A Puhallo-csoport súlyos harcban áll. 
Trollmann hadtestét (XIX.) a balszárnyon (34. hadosztály) 

az ellenség áttörte, mire a 29. hadosztály Smolnik ad Baligrddra 
visszament, a 34. hadosztály Neu Lupfców vasúti állomásnál gyü-
lekezik. 

X. hadtestnél nincs újság. A hadtest vezérkari főnöke egy 
magánlevélben a hadsereg vezérkari főnökét arról értesítette, hogy 
a 2. és 24. hadosztály erkölcsi és fizikai ereje annyira megtört, 
hogy katasztrófától tart. 

Mivel a X. hadtest csődöt mondott, félő volt, hogy az ellen-
ség a Laborcza völgyében a 3. hadsereget derékban áttöri. 

A XVII. hadtest támadása előreláthatólag csak február 
10—11-ike táján indulhat meg. 

Hogy Laborcza völgyében az egyensúlyt, amennyire lehet, 
helyre lehessen állítani, a X. és VII. hadtesten sügősen segíteni 
kellett. Ezért Boroevic az Uzsokra szállításban levő VIII. hadtest 
egyik hadosztályát (21. Ladwehr-hadosztály) Homonnán át Laborcz-
bérre irányította a 2. hadosztály támogatására, a kombinált dan-
dárt (81. és 88. ezred) pedig a VII. hadtest rendelkezésére bo-
csátotta. 

A hadseregfőparancsnokság jóváhagyta Boroevic intézkedését, 
de kikötötte, hogy a VIII. hadtest másik hadosztályát (9. had-
osztály) okvetlen Uzsokra kell szállítani; ezek után azon reményé-
nek adott kifejezést, hogy egyrészt a 3. hadsereg a nyert erősbítés 
folytán a Laborcza völgyében az egyensúlyt helyre fogja tudni állí-
tani, másrészt az uzsoki csoport és a német déli hadsereg a 9. had-
osztály beérkezésével biztosítani fogja Przemysl megtartására irá-
nyuló hadmüveletek sikeres folytatását. (Op. 6990. sz.) 

A késő éjjeli órákban a hadseregfőparancsokságnak egy újabb 
intézkedése is érkezik Boroevichez. Ebben elrendeli, hogy az egész 
VIII. hadtestet Boroevié rendelkezésére bocsátja azon megjegyzés-
sel, hogy a 9. hadosztályt Fenyvesvölgy—Csontos—Nagyberezna 
terébe akként csoportosítsa, hogy Cisna irányában alkalmazható 
legyen. Ha erre nem kerülne sor, akkor a hadosztályt Uzsokon át 
vonja előre. (Op. 6946. sz.) 

Február 8. 
„Madárkák dalolnak, ragyogó napsugarak, a halványkék ta-

vasz i égboltról világítva, nevetve akarják életre csókolni a holt 
„földet; s a hó ijedten, szégyenkezve omlik össze s a még fagyos 
„föld rögei alá bújva eltűnik . . . De az ágyúknak komoran a völ-
„ gyeken végighömpölygő moraja minden tavaszi mosolyt kiolt és 
„elnyom lelkemben. A háború! A csontosnak aratása kíméletlenül 



„végigkaszál hazánk virágoskertjében; halált és romlást, pusztu-
l á s t szór vadan hahotázva mindenre, ami él." 

„Sajnos, Le Beau és én tévedtünk!. . . Rottmund alezredes 
„csoportja, a temesvári 61. gyalogezred derekasan és vitézül védte 
„állásait — bátran küzdött; de az orosz támadás hatalmas lendü-
l e t e és nagy ereje visszaverte és széjjelszórta. Rottmund al-
ezredes pedig tényleg utolsó 50 emberével jött Kövesre." 

„így tehát védelmi vonalam egy módfölött kényes ponton 
„ — a Mákost és az Ondava völgyét összekötő legrövidebb vonalon — 
„van áttörve és csak 50 ember áll rendelkezésemre, hogy az ellen-
s é g beözönlését tán még pillanatokra, némileg meggátolja, azaz 
„meglassítsa " 

„Alapos meggondolás és igen nehéz lelkitusa után azon tel-
etett szándékkal lelkemben, hogy amint a rajtunk ütött rést ki-
foltoztam — betömtem, újból előre fogok menni; délelőtt 10 óra-
„kor kiadom a parancsot: ,17. hadosztály visszavonul a Boksa— 
„Sztropkó—Yojtvágásától kétoldalt levő előkészített állásba, Pilar 
„ezredes megmarad mostani állásában — Felsőrákócztól északra." 

„1 órakor jön a hír, hogy erős ellenséges oszlop Szálnokról 
„Velkőre és onnét északra menetel, tehát tőlünk elmegy. Erre Le 
„Beau tábornok azon hitben, hogy szándékom szerint cselekszik, 
„a visszavonulási parancs végrehajtását beszüntette. Helyes! . . 
„En sem tettem volna mást." 

Megállapíttatott, hogy a 12. szibériai hadosztály Szorocsány— 
Gyertyán patak—Felsővízköznél, a 12. orosz hadosztály NagybukÓcz— 
Mákos—Havajnál, a 19. orosz hadosztály Mezőlaborcznál áll, míg a 
X. hadtesttel szemben a 3. orosz lövészdandárral megerősített 
VIII. hadtest van. 

A 17. hadosztálynál semmi különös nem történt. Csupán egy 
Hocsa elleni támadást utasított vissza jobbszárnya. ~ 

Határozott híreket kaptam arról, hogy a 12. orosz hadosztály 
zöme a 20. honvédhadosztály elől Havaj irányában elvonul. 

Csodálatos jelenség, hogy dacára az ellenség önkéntes vissza-
menésének, Nagy tábornok is önként elválik az ellenségtől és 
Homonnaolykára visszaveszi hadosztályát. Ezáltal a 17. had-
osztály és a 20. honvédhadosztály között egy 12 km.-es űr támad. 
Ilyesmit nem szeretek! 

A 12. orosz hadosztály egy része Mákoson át Nagybukóczra 
tolódik el. 

A 20. honvédhadosztályt az ellenség Yariházától délre nem 
követte, vele szemben csakis biztosítócsapatokat hagyott vissza. 



A X. hadtestnél változás nem történt. 'A XVII. hadtest a 
küszöbön álló támadáshoz csoportosul. A 45. hadosztály Kiskurima — 
Csarnó—Endrevágása körül, a 11. hadosztály Hazslin—Bélavésze --
Felsőkomarócz—Bártfáújfalu terében gyülekezik. 

Azt tervezem, hogy a pihenő 1. lovashadosztállyal a 17. had-
osztály egy részét felváltom, hogy amint a XVII. hadtest hadmü-
veletét megkezdi, a 17. hadosztályt jobban tömöríthessem a táma-
dáshoz. Ezért a lovashadosztálynak parancsot adtam, hogy Turány— 
Kelese tájára vonuljon előre. 

A mai napon a 3. hadseregnél semmi említésre méltó nem tör-
tént; az általános helyzet nem változott. 

A hadseregfőparancsnokságnak aggályai vannak, hogy ha a 
Laborcza völgyében az egyensúly helyre nem állítható, úgy az egész 
hadművelet, mely Przemy-il felmentésére irányul — megfeneklik. 
Ha a hadművelet folytatása sokáig késik, az ellenség időt nyer, 
mely alatt erősbítéseket vonhat magához s így ellenállása még 
szívósabb lesz. (Op. 6965. szám.) 

A hadseregfőparancsnokság Boroevicet jövőbeni terveiről érte-
síti. (Op. 6971. szám.) 

Tekintettel arra, hogy a 3. hadsereg túlnagyra növekedett 
és feladata is többirányú, a hadseregfőparancsnokság azt tervezi, 
hogy a vezetést megosztja. 

Böhm—Ermolli, a 2. hadsereg parancsnoka február 11-én 
Ungvárra érkezik, ki a 3. hadsereg keleti szárnyának vezetését át 
fogja venni. 

Amint a Nagybereznára irányított 27. és 41. hadosztály be-
érkezik, a támadó hadmüvelet meg fog újból kezdődni. 

A 3. hadsereg nyugati szárnycsoportja a Sztropkó—Mezőlaborcz 
terébe behatolt ellenséget visszaveti. 

Keleti szárnycsoportja addig, míg az erősbítósek beérkeznek, 
állását tartja. 

A Szurmay-csoport feladata az ellenséges Borynia állást kelet 
felől átkarolva megdönteni. Amint ez megtörténik a 3. hadsereg 
keleti szárnycsoportja Böhm Ermolli vezetése alatt megindítja táma-
dását Stary Sambor ra, mely előreláthatólag február 15-ikére van 
tervbe véve. 

A német déli hadsereg addig az időt arra használja, hogy 
támadását tüzérségével előkészítse. 

A Pflanzer-Baltin hadsereg nyugati szárnya Nadwórna-Delatyn 
terét birtokba veszi, hogy ezáltal a német déli hadseregnek a Kár-
pátoktól való kibontakozását támogassa; a keleti szárny Kolomeát 
foglalja el. 

Február 9. 
„Ma a néhány nap előtt pihentetés céljából a tűzvonalból 

„kivont 1. lovashadosztályt megint előbbrevontam, hogy a gyalog-



„ságot részben összébb szorítva, belőle tartalékot vehessek ki, hogy 
„egy kis ütőerőt gyűjthessek magamnak. A lovasságot gyalog a lövész-
á r o k b a teszem az Ondava—Bányavölgy—Körösény vonalában." 

„Kocsin Detrich Gyula segédtisztemmel és Eisner—Bubna-val 
„Borosnyán át Kövesre megyünk a Brusniczka völgyén, a patak 
„medrében hajtva. Onnét Pusztaházára (ruthénül: Puczak) sietek, 
„hol a széjjelvert 61. gyalogezrednek szép számmal összegyűlt osz-
t a g a i t akarom látni. Ugyanott néhány 96-os és 39-es század is 
„van. Ezeket mind lövészárkukban látogatom meg. Az emberek az 
„ellenség közelsége dacára vígan beszélgetve dolgoznak fedezékeiken 
„és lelkes tüntetéssel fogadnak engem. Fegyvereik lövésre készen 
„feküsznek előttük, mert az oroszok a munkát minduntalan tüz-
„megrohanásokkal zavarják. Míg ott voltam, egy puskalövést sem 
„hallottam, de annál élénkebb volt az ágyúzás." 

„Yásáry százados, a 61-es zászlóalj parancsnoka, megmagya-
r á z t a állását, mely egy cseppet sem tetszik nekem. Ez a völgy-
„ zárlat egy félig-meddig ügyesen vezetett ellenséges támadásnál 
„aligha tudna hosszabb ideig ellenállani, mert a leghathatósabb 
„kereszttűz alá vehető." 

„Nagyon nyugtalanít engem, hogy vitézeim oly soványak és 
„sápadtak — kimerültségig fáradtak. Mindenemet odaadnám, hogy 
„segíthessek rajtuk. Most is a talajvíz színig megtelíti a völgyön 
„átfutó lövészárkokat és embereim térdig állanak a vízben. Ha nem 
„mozognak, megfagy a víz lábuk körül, csillagos táblákat húzván 
„össze. Ha lő az ellenség, a jeges vízben kell feküdniök 
„És a lecsapoló árok itt nem használ sokat, szintúgy a kilapátolás 
„sem . . . Mégis mindig vízben kell harcolniok." 

„Délután Sósfuredre (Scsavnik) hajtatok, hogy a 15-ös dra-
„gonyosezredemet meglátogassam. Szánkón Alsóolsván, Felsőolsván 
„át rettentő útra értünk, mely az erdőben meredeken vezet fel a 
„Kerekrét fölötti magaslatra. Felséges a kilátás onnét, a mély hóban 
„oly békésen szendergő erdősgerincü, szelídhalmú öreg Kárpátokra. 
„Lent Kerekrét." 

„Sósfüreden derék 15-ös dragonyosaimat üdvözlöm a világ 
„legszebb szalonjában, az Úristen szabad ege alatt. Régi jó öreg 
„századbeli bajtársamat, Kopecek ezredest, dandárparancsnokot 
„találom ott. 21 éve nem láttam. Brünnben együtt képeztük ki 
„az újoncokat, ott törtem ki majdnem nyelvemet a cseh tanulással. 



„Megöregedtünk mind a ketten; de a szív nagyot dobban az ifjú-
nkori emlékek felidézésekor . . . " 

„Rövid látogatás után tovább kell sietnem. Az ágyúk nyelvén 
„hív a kötelesség, s az én derék dragonyosaim is előre mennek 
„egy gyalogtámadásra." 

„Visszasietek komor szegényes állomásunkra, Minyevágására-
„A magaslatról a pirosló estalkony aranyos zsarátnokába -nézek, 
„mint alszik az ki lassan; a sűrű nehéz fellegek tündöklő sugár-
kévéktől átjárva, kigyulladt szegélyükön lángolnak. A Kárpátok 
„végtelen hegy sorozata hólepel alatt megdermedten gyengéd viola-
„ színben csillog és a didergő meztelen erdők zörgő holt ágazatuk-
h a l oly halálosan ridegek téli gyászukban . . . Ott, hol pompában 
„izzik minden és tündöklő sugaraival cirógatja a haldokló nap a 
„lángoló eget, oda messze repül el lelkem, az erdőkbe sülyedő fény 
„után s ott egy rózsás szomorú mosolyú arcocskát keres, egy arcot, 
„melyet oly nagyon nélkülözök s szeretek — Augusztámét. . . 
„Gyermekeimnek édesanyja, tán ő is most e lángtengerben, e bíbor-
„ pompában elmerengve velem együtt nézi a természet isteni búcsú-
nját az elmúló naptól. Jégben, hóban és bús szürkületben lelte 
„holtát a Kárpátok téli estéje . . . " 

A 20. hadosztály felderítése megállapította, hogy Variházán 
egy ellenséges ezred laktáborozik, mely a Repejőre vezető országút 
mindkét oldalán Variházától 1000 lépésre délre egy védelmi állás 
kiépítésén dolgozik. Az ellenség figyelő őrsei 535. -C- — 396. 
<y 542. -Ó- magaslatokra vannak előretolva. Szukónál is épül egy 
ellenséges állás. 

Hadtestem a támadáshoz a Szorocsány—Nagybukócz—Havaj 
vonaltól délre akként fog csoportosulni, hogy parancsra a két had-
osztály belső szárnyával Mákos—Nagyderencs irányában a támadást 
megkezdhesse. 

Az 1. lovashadosztály az Ondava-folyó keleti partján a 
17. hadosztály részeit Bánya völgynél és Tizsénynél fel fogja 
váltani, hogy az onnan kivont erőkből magamnak tartalékot 
gyüjthessek. 

A 17. hadosztály akként fog csoportosulni, hogy Nagybukóczra 
támadhasson. 

A 20. honvédhadosztály biztosítóvonalát holnap Repejő ma-
gasságáig előretolja, mely mögött csoportosul, úgy, hogy február 
11-én Havajra támadását megindíthassa. 



A Laboreza völgyében a 2. hadosztály megerősítésére a 21. 
Landwehr-hadosztály Izbugyaradványon át menetben van Hegyee-
csabára. 

A 8. hadsereg helyzete nem változott; csupán a XIX. had-
testet támadta hevesen az ellenség, de visszaveretett. 

Boroevié Op. 3201. szám alatt elrendelte, hogy Eritek gya-
logsági tábornok a XVII. hadtesttel, a bécsi 1. népfölkelődandárral 
és a 4. lovashadosztállyal holnap indítsa meg a támadást a 
Sztropkó—Meeőlaborcz terébe benyomult ellenség ellen. A támadás 
általános iránya Felsővízköz—Ladomérmező, melyhez a 3. hadsereg-
parancsnokság külön kiadandó parancsára a kombinált dandárral 
megerősített VII. hadtest Mákos—Nagyderencs irányában csatla-
kozni fog. 

Február 10. 

„Egyes járőrcsatározásoktól eltekintve, az éjjel csendesen 
„mult el." 

„Az itt átmenetelő 1. lovashadosztályt magam előtt elvonul-
t a tom. Vitéz huszárjaim tisztelegve, hűséges tekintettel néznek 
„szemembe. Az Isten kísérje szeretett vitézeimet." 

„Egyes jelek arra mutatnak, mintha az ellenség fáradni 
„kezdene és erőket vonna ki a velem szemben levő csoportjaiból ? . . . 
„Vagy megint elvonulna, mint mult decemberben? . . ." 

„A XVII. hadtest délután súlyos, kiválóan vitéz küzdelemben 
„rohammal elfoglalta Cérna horat ( A 670.)" 

„Én is támadást rendelek el." 

A XVII. hadtest támadása a nagy hóban a Makovicza-
hegyvonulat meredek, erdővel borított lejőtjén lassan, de feltartóztat-
hatatlanul halad. 

Az ellenség a Kisbukócz—Mákostól délre fekvő magaslaton 
(Radivoj, Kozuchow) és Havajtól délre a műút mindkét oldalán 
(366. O , 365. -C-, 438. -Q-), valamint Szukótól keletre és délre 
állását védelemre berendezi; Havajnál nehéz tüzérség áll két-
tábori üteggel. 

Az 1. lovashadosztály ma az Ondava-folyó keleti partján a 
17. hadosztály csapatait Bányavölgynél felváltotta. 

Intézkedésem a holnapi támadásra. (Op. 784/24. szám.) 
A 17. hadosztály Kisberezsnyénól akként csoportosul, hogy 

a Kozuehow-magaslatra déli 12 órakor megindíthassa az előnyomu-
lást, feladata Kisbukóczot és Mákost elfoglalni. 

A 20. honvédhadosztály a kombinált dandárral együtt déli 
12 órakor Repejő—Jobbos teréből kezdi meg a támadást, feladata 
Havajt elfoglalni. 



„Este egyszerre két jelentést kapok:" 
„1. A XVII. hadtest rendkívül kemény tusában a Felső-

„odortól nyugatra levő Ó 660. magaslati vonulatot, Ó 622. Ma-
„kovicza, A 670. Cérna horat, -C- 601. Vrch Bosikat, Rajtova 
„horat, Grach vrchot elfoglalta . . . " 

„2. Nagy Pál tábornok jobboldala veszélyeztetve van." 
„Nem világos a jelentés, hogy ez Roskócz," vagy Szukó irá-

nyából van-e, amit pedig tudnom végtelenül fontos* volna." 

A német déli hadseregnél változás nincs. 
A Szurmay-csoport arcban az Ostry-magaslatot éjjel sikertelenül 

megrohamozta. 
Boroevié értesítette Szurmay altábornagyot, hogy két had-

osztály a közeli napokban Uzsokra fog megérkezni, miért is ne 
kockáztasson oly vállalatot, mely az uzsoki hágó elvesztését von-
hatná maga után. 

A Puhallo-csoport jobbszárnya (V. hadtest) heves harcban áll. 
Míg a 33. hadosztály Zurawinnál az ellenség támadását visszaverte, 
addig a 37. hadosztályt Lutowiskanál az ellenség nyomta vissza. 

A XVIII. hadtest helyzete változatlan. 
A Trollmann-csoportnál (XIX. hadtest) tüzérségi harc. 
X. hadtestnél nyugalom. 
A III. hadtest tüzérségével támogatta a XVII. hadtestet, 

jobbszárnya (22. hadosztály) Felsőodorra nyomult elő. 

Február 11. 

„Éjjel lassú tűzharc, semmi más. Sztropkóra megyek, hol 
„Le Beau-nak egyet-mást tudtára adok." 

„A XVII. hadtest nem igen bír továbbhaladni, igen nagy 
„veszteségei vannak." 

„Hogy nehéz küzdelmében támogassam és azt megkönnyítsem, 
„a hadseregparancsnoknak azt az ajánlatot teszem, hogy a két nap 
„óta függőben tartott támadásomat végrehajtom, hogy azzal elő-
„ször is megakadályozzam az ellenséget a további erőknek innét 
„való elvonásában, másodszor könnyebbé tegyem a XVII. hadtest 
„nehéz helyzetét. A hadseregparancsnokság egyetért velem és ter-
ceme t helybenhagyja. De annak időpontját maga fogja majd ké-
s ő b b meghatározni . . . Jól van, várni fogok." 

Az orosz 47. ezred egy éjjeli támadással a Makovicza -Ó- 622. 
magaslatot visszafoglalta, minek következtében a XVH. hadtest 
támadása megakadt. 



Hadtestem balszárnyán Felsőrákócznál Pilar ezredes csoport-
ját a 4. lovashadosztály felváltotta. 

Berndt tábornok csoportja a Rónától Bányavölgyig terjedő sza-
kaszban áll, a balszárnyon Gyertyánpatakkal szemben Brauner 
népfölkelődandár, Felsőrákócznál és Bányavölgynél Kopeéek ezredes 
lovasdandára van. 

A 17. hadosztály erős jobbszárnnyal Kisberezsnye—Hocsa 
vonalában támadáshoz csoportosítva készen áll, mögötte Tizsény— 
Körösény—Sztropkó körül hadtestem tüzérségének zöme a támadás 
támogatására állíttatott föl. 

A 20. honvédhadosztály Repejő—Jobbostól délre a völgyben 
és annak mindkétoldali lejtőjén Perneczky tábornok parancsnoksága 
alatt összpontosult. A kombinált dandár egy része Homola—Re-
pejő—Korumkó vonalában biztosítási szolgálatban, zöme mint had-
osztálytartalék Homonnaolykán van. 

A 17. és 20. honvédhadosztály között az összefüggést Puszta-
házánál Vásáry százados csoportja (IV2 zászlóalj, 7a lovasszázad, 
1 ágyús- és 1 tarackosüteg) biztosította. 

Hadtestemmel szemben Pataki—Viskó—Radivoj—Kozuchow— 
Velkő — 366 -Ó- — Szukó vonalában megerődített védelmi állásban 
a 12. orosz hadosztály áll. 

A X. hadtest 2. hadosztályának biztosítási vonala a 20. hon-
védhadosztály jobbszárnya mögött, körülbelül 4 km.-re a Laborcza 
völgyében Felsőcsebény körül áll, mögötte a 21. Landwehr-had-
osztály Okröskére érkezett. 

Megkértem a X. hadtestet, hogy biztosítási vonalát a 20. hon-
védhadosztállyal egy magasságba tolja előre. 

Az oroszok délben Györgyfölde teréből ellentámadásra indul-
tak a XVII. hadtest ellen, melyet ez visszavert ugyan, de további 
támadása újból megakadt. 

Boroevicot megkértem, rendelje el, hogy a X. hadtest bal-
szárnya támadásomhoz csatlakozzék, nehogy jobbszárnyamat Szukó 
felől az ellenség veszélyeztethesse. 

Este megérkezett Boroevié válasza, hogy a X. hadtestet uta-
sította, hogy hadtestem jobbszárnyát Szukó felől biztosítsa. 

A már tegnap kiadott támadóintézkedésemet Op. 785/39. 
számú paranccsal odamódosítottam, hogy a gyaloghadosztályok holnap 
készen álljanak arra, hogy az elrendelt támadást végrehajtsák. 

A 20. honvédhadosztály jobbszárnyával Homola gerincén fog 
támadni, a 17. hadosztály egvelőre Velkő terét foglalja el, az 
1. lovashadosztály Ondava- és Hocsánka-patakok között az ellenseg 
esetleges támadását verje vissza. 

A német déli hadseregnél és a Szurmay-csoportnál nincs 
változás. 

A'l V. hadtest az ellenség erős nyomása miatt a Felső-San 
folyó mögé visszament (Stuposiany—Dwernik—Ruskie). 



A XVIII. és XIX. hadtesteknél csak ágyúharc volt. 
Boroevic este 8 óra 50 perckor elrendelte holnapra, hogy a 

XVII. hadtest támadását folytassa. 
A VII. hadtest készen legyen, hogy egy rövid felhívásra csatla-

kozhasson a támadáshoz. 
Hogy a megindított támadás sikerét a hadseregparancsnokság 

biztosíthassa, Boroevié a 9. hadosztályt is a Laborcza völgyében 
akarta harcba vetni. Ehhez azonban a hadseregfőparancsnokság nem 
járul t hozzá, hanem elrendelte, hogy a 9. hadosztályt február 12-én 
Cisnára irányítsa azon feladattal, hogy Wola Wichowa—Cisna 
terében a Kárpátok átjáróit megbízhatóan lezárja.1 

Február 12. 

„6 fok meleg! Nagy locs-pocs, heves déli vihar." 
„Egy egész raj újságíró jött ide, mert megtudták, hogy a 

„Dukla-hágót én védem s ezt akarják tanulmányozni." 
„A XVII. hadtestnek jobbszárnya (11. hadosztály) az ellen-

s é g támadását, melyet Cérna hora A 670. magaslatra intézett, 
„visszaverte, balszárnya (45. hadosztály) délelőtt 11 órakor Mako-
„vicza 622. -C- hegyet újból elfoglalta. Tovább a hadtest azonban 
.„nem bír előbbre jutni és igen súlyos harcban áll. Szívesen lettem 
„volna segítségére, de most a hadsereg parancsára kell várnom . . . 
„Hatalmas tüzelést hallok onnét." 

„A 46-osok két menetszázadát Nagyberezsnyén szemlél-
t e m meg." 

„Utóbbi időben az oroszok aránylag sok foglyot vesznek tőlünk, 
„azt azon parancsomnak tulajdonítom — melyet a kényszerűség 
„íratott meg velem —, hogy az ellenséget semmi körülmények 
„között sem szabad előbbre engedni és bármi történjék, állásaink-
b a n feltétlenül ki kell tartanunk, ha csak nem én magam rende-
nlem el a visszavonulást. Ennélfogva csapataim most minden táma-
d á s t , ha még akkora erejű volt is — kézi tusában vertek vissza, 
„vagy ők szoríttattak az oroszok által hátrább. Ilyen körülmények 
„között lehetetlen, hogy foglyok ne ejtessenek mind a két részről . . ." 

„A hadsereg értesít, hogy a X. hadtest 30'5 cm.-es mozsarakat 
„kap, melyeket holnap a Laborcza völgyében állítanak fel és a 
„lehetőség szerint fognak lőni. Ennélfogva támadásomat még holnap 
„ne hajtsam végre." 

1 A 9. hadosztály a 21. Landwehr-hadosztállyal együtt a VIII. had-
testet alkotta, mely vasúttal az északkeleti hadszíntérre épen beérkezett . 



Hadtestem helyzetében ma nincs változás. A X. hadtest biz-
tosítóvonalát a 20. honvédhadosztály magasságába előretolta (260. 
- >—454.. -C- vonalba). 

A 20. honvédhadosztály a kombinált dandárnak biztosítási 
szolgálatban álló részét felváltotta. |A kombinált dandár Homonna-
olykán gyülekezik, holnap a szomszédos X. hadtest 21. hadosztá-
lyának kötelékébe lép. 

Nagy Pál tábornok hadosztálya így csoportosult: 1. ezred 
Repejőnél és attól északra s keletre, a 17. ezred Jobbosnál és 
attól északra s nyugatra, 4. ezred Hegyzávodon. Minden ezred 2—2 
zászlóaljból áll, a hadosztálynak 4158 puskája, 4 ágyús-, 1 tarackos-
és 1 nehéz tarackosütege van. 

A 17. hadosztály ütközetállománya 5031 puska és l lVs (ágyú, 
tarack ós nehéz tarack) üteg, az 1. lovashadosztályé pedig 719 kara-
bély és 3 lovas ágyúsüteg. 

A német déli hadseregnél változás nincsen; a gárda a hadsereg 
balszárnyán Zwinin hegyhátat támadja, azonban csak lassan halad. 

Szurmay csoportja Klewa A 901. — Zubowiec <> 783 magas-
latokon csatlakozásban van a német hadsereggel. 

A Puhallo-csoport jobbszarnyán (V.) ma különös esemény nem 
volt, balszárnyán (XVIII.) azonban fölényes ellenséges támadás indult 
meg a San- és a Solinka-folyók közötti sávban (Terka falunál); a 
hadtest jobbszárnyát az ellenség Kryweről visszaszorítva, táma-
dását Stoly-magaslatra folytatja. E harcokban az orosz 41. és 
42. ezred jelenlétét kétségen kívül megállapították, amiből a hadtest 
azt következtette, hogy az oroszok 11. hadosztályukat — mely az-
előtt a dunajeci fronton volt — a Puhalloval szemben álló cso-
portjuk megerősítésére hozták ide. 

A XIX. hadtest is harcolt ma a Smolnik — Maguryczne szakasz-
ban. Ámbár az ellenséget csapataink kétszer is visszaverték, az 
oroszok támadásukat makacs szívóssággal tovább erőszakolják. 

A 9. hadosztály Szinnáról Telepóczra és Zemplénoroszira 
menetelt. 

Böhm-Ermolli ma Ungvárra érkezett; tájékoztatására Boroevic 
egy vezérkari tisztet küldött Kassáról. 

Február 13. 

„Csak kis csatározások. Vezérkari főnökömmel Sztropkón át 
„Tizsényre megyek, ahol Ruiz tábornokot felkeresem és vele a 
„-C- 250. magaslatra megyek. Ott a huszárok gyalogosztaga van 
„a lövészárokban. Útközben azonban meglátogatom a nehéz vár-
„ taracküteget, mely az agyagbányában Sztropkótól északnyugatra 
„a Tizsényre vezető út mellett áll. Pompásan fedett állás. A legény-
s é g az agyagba vájt pincékben, melyeket maga kotort ki, kedélye-



„sen beszélgetve pipázik és az orosz tüzérség tüzétől teljesen védve 
„van. Kérdéseimre vígan felelnek. Pólai emberek, kik úgy találják 
„hogy kissé hideg van itt . . ." 

„A -Ó- 250-en a tüzércsoportparancsnok jelentkezik, szegény 
„alezredes rettenetes izgalomban van, mert az ellenséges tüzérség 
„gyakran lövi ezt a magaslatot mindig megrohanásszerűen — rap-
szodikusan. Meg akarja akadályozni, hogy felmenjek, aggódik éle-
t e m é r t és kérlel. De én Ruiz tábornokkal felmegyek, mire ő helyet-
t e sé t hagyja a telefonnál és utánunk jön." 

„Enyhén emelkedő, elég lapos hófödte kúp ez, melyet félkör-
k e n vesznek körül, illetve szelnek át a lövészárkok. A legmaga-
s a b b ponton egy fedezékben van a tüzérmegfigyelő. A kilátás jó, 
„az egész lovashadosztály állásait pompásan lehet látni és áttekin-
t e n i ; Bányavölgytől a -C- 259-en át az árokig, Körösénytől észak-
nyugatra húzódik. A keletre csatlakozó ormon az orosz állástól 
„alig 200 lépésre van az én vitéz 37-es zászlóaljam. Látom embe-
re imet a lövészárkon kívül a hóban fegyver nélkül körbe szaladva 
„melegedni a ragyogó napsugarat keresve. Ügy látom, hogy hall-
gatólagos fegyverszünet van itt pár órára, mert az oroszok is 
„kint álldogálnak fegyver nélkül, a kezüket hónaljuk alá csapkodva 
„melegszenek, de ez csak a Kamjanec vidékén van így . . . " 

„Kissé odébb látom bakáimat, amint a fedezékből kibújnak 
„s azon igazán ostoba viccet csinálják, hogy kint állanak, amint 
„a gránátot hallják jönni — versenyt futnak be a fedezékbe, hogy 
„vájjon ők érnek-e előbb be, mint a gránát hozzájuk; gyerekek. 
„De parancsnokuk erélyes orrot kapott tőlem ezért . . . " 

„Az Ondava völgyében pedig súlyos küzdelem folyik. Nagy 
„a harcizaj, a völgy csak úgy zeng tőle. Temérdek srapnellfelhőcske 
„a sötéten komor Cérna horán s az égen, majd megjelennek, majd 
„széjjelfoszlanak . . . Kishelynél kemény tusa és ezért a tüzérmeg-
„ figyelőhöz sietek . . . " 

„Tüzérségem megrendítő hatással lövi a Szorocsányban levő 
„erősebb orosz csoportokat. Mint por a szélrohamban, úgy vágód-
n a k széjjel a muszkák és rohannak le a védelmet nyújtó vízmo-
sásba . . . Ott még rosszabb dolguk lesz, mert össztűz-össztűz után 
„vág közéjük és srapnelljeimtől korbácsolva menekülnek mindenfelé. 
„Milyen keményszívüvé tesz a háború! . . . Örömmel látom tüzér-
ségemnek katasztrofális hatását! . . . 



„Közel egy félóráig néztem ezt, azután a tüzelő ütegekhez 
„megyek le. A legénység főzve és pipázva kedélyesen viselkedik a 
„kitűnően fűtött kunyhókban a rajkályhák mellett, míg az ágyúk 
„hevesen működnek. Az emberek meg vannak elégedve és azt 
„mondják, hogy megvan mindenük, ami kell." 

„Minyevágására visszatérve, egy jelentést találtam, hogy a 
„37. zászlóaljnak Lakos nevű őrmestere egyedül átment az oro-
szokhoz és 120 foglyot hozott magával; ezt rendkívüli eréllyel 
„és vakmerőséggel hajtotta végre, ő egyike a legjobb, legvitézebb 
„altiszteknek. Az arany vitézségi éremre adtam be." 

„Estefelé erősen beborul és gyorsan emelkedik a hőmérsék-
l e t , az ágyúdörgés is sokkal tompábban s mélyebben szól, mint a 
„nagy hidegben . . . Biztosan eső lesz." 

A XVII. hadtestnél következők történtek. 
A 11. hadosztály két támadást vert vissza a Cérna hora 

magaslaton. A Rónától északra fekvő 606. -Q- magaslaton azonban az 
ellenség befészkelte magát. A jobbszárnyon a 4. lovashadosztály 
Kishelyre betört és azt megszállotta. A hadtest arcvonala este 
Felsőodor—Györgyfölde -O- 606. magaslat Gyertyánpatak—Szoro-
csány előtt fekszik, holnap Györgyföldét és a 606. -Q- magaslatot 
akarja elfoglalni. 

Mivel a XVII. hadtest támadása pillanatnyilag megakadt, az 
én támadásom ismét elhalasztatott. 

Az ellenség Nagybukócznál a Radivoj-magaslaton már a 
harmadik védelmi vonalán dolgozik. Variházánál is két megerődí-
tett állása van; az egyik a falutól délre, a másik attól északra 
húzódik, az utóbbi műszakilag igen erős. 

A X. hadtestnél nyugalom. 
A német déli hadseregnél, a Szurmay-csoportnál és az V. had-

testnél nincsen újság. 
A XVIII. hadtestet az ellenség szívós makacssággal támadja 

és mindjobban benyomja; a hadtest Smerek A 1223. — Kalnica 
vonalba húzódott vissza. 

Az ellenség a XIX. hadtest balszárnyát (29. hadosztály) is 
hátrább szorította Smolniknál. 

Ezek miatt Boroevié a hátráló hadtestek támogatására a 
9. hadosztály egy különítményét (3 zászlóalj), mely Telepóczot 
érte el tegnap, a XIX. hadtest, a 9. hadosztály zömét pedig a 
XVIII. hadtest rendelkezésére bocsátotta. 

Böhm-Ermolli a 2. hadsereg parancsnokságát február 15-én 
átveszi. 
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A 3. hadsereg a Beszkid-hegygerincen ketté osztatik. A besz-
kidi vasútvonaltól keletre levő hadtestek (XIX.. XVIII., V., Szur-
may-csoport) a 2. hadsereget fogják alkotni, melynek megerősítésére 
a 27., 31., 32., 38. és 41. hadosztályok útban vannak. 

Február 14. 
„A hirtelen beállott erősen lágy idő által gyors olvadásnak 

„indultak az óriási hótömegek és az Ondava temérdek vizet visz, 
„a medréből teljesen kilépve az egész völgyet elárasztja." 

„Igen korán reggel, a falu végén a töltésen állok s a ter-
mészetnek e hatalmas játékát nézem . . . Recsegve-ropogva tor-
nyosainak egymásra az óriási jégtáblák és bukfencezve zúzzák 
„pozdorjává a következők, midőn rájuk tolja a rohanó vízár. 
„Egész tömegekben torlaszolódnak fel a csikorogva verekedő jég-
darabok, egymást messze kilökik a szántóföldekre s mindjobban 
„felhalmozódva hatalmas falakká építi azokat a vadan rohanó 
„barna vizek tömege. Nyikorog, ropog és recsegve jajgat, mintha 
„jégháború tört volna ki. E nagyszerű elemi látványba elmélyedve 
„ mindközel ebb megyek, egy nagy jégtáblára lépek, melyet kitolt 
„az ár az összesodort homokra s mely a meleg tavaszi nap suga-
r a i t ó l haldokolva fekszik itt. Több tábla jön ki az utánuk tolako-
dók tó l szorítva . . . Mind menekülnek a tavaszi varázslehelet elől 
„— eszeveszetten halálukba rohanva . . . Akár csak élnének, úgv 
„másznak ki sisteregve a homokon csúszva hozzám." 

„Egy különösen nagy jégtábla van közöttük, amely alatt 
„valami feketeséget látok a jegen át. Mindközelebb tolakodik; 
„pontosabban odanézek s egy felpuffadt kék emberi kezet látok 
„egy pillanatra a kávébarna vízből előtűnni, mely azonnal megint 
„eltűnik alatta. A tábla egyik élével a homokba lökődik, fölemel-
k e d i k s ropogva kettétörik, mire a tajtékzó víz egy halott hu-
„szárt emel a jégre, a jég pedig a hullával a lábaimhoz csúszik. 
„Erős ember, arca nagyon felpuffadva és szilvakék, sűrű fekete 
„haja, mely alól vér szivárog elő, sűrű fekete szemöldökei és an-
„golosan nyírott bajsza. Fekete szemei félig nyitva, a szaruhártya 
„ráncosán összeesve. Szegény merev, mint a fa, karjai görcsbe-
nhúzva. Erősen feldagadt ajkai közül ragadós, üveges nyál nyúlik 
„hosszú cseppekben . . . Egy pillanatig elképedve állok az eltorzult 
„halott előtt . . . Embertársam! . . . Hamar hozzálépve lehajolok s 
„jeges kezét megfogom . . . Kellemetlenül különös ez a jeges 



„hullahidegség, mely érintésénél borzadó testemen fut tovább, háta-
„mon végig . . . Ugyan mit ?! . . . Erősen megfogom mindkét kezét 
„és teljesen kihúzom a vízből. Eközben feje barázdáról baráz-
d á r a csúszva, kopogva ütődik a még kemény földhöz. Oly kel-
bemetlen e halk csettegő hang, melyet a zajló jégtáblák csi-
korgása túlharsog . . . Ott hagyom, s befutok a faluba embere-
nkért . . . Amint a faluhoz érek, visszapillantva látom, hogy egy 
„jégtorlasz az ártól feltaszítva, a hullát eltolja s az újra a vízbe 
„gurul . . . Ezt néhány 39-es baka — kik épen erre jöttek — 
„meglátta s odasietve megint kihúzták szegényt. Megmosva kezei-
„met, újra lemegyek . . . Ott a két újságíró, Kéri Pál és Gonda 
„Henrik. A 14. huszárezred egyik őrmestere a halott. Valami 
„bűntény volna ez ? . . . Vagy a jégen ment át az este és 
„beszakadt. — ? — " 

„A lövészárkokban, ahol lejtő nincsen, egy méteres a víz. 
„Déli szél és 6 fok meleg." 

„Egész nap lassú ágyútűz, különben nyugalom. Késő este 
„veszem a hadsereg parancsát: ,VII. hadtest 15-én támad, X. had-
t e s t a támadáshoz 16-án csatlakozik.'" 

„Jobbszárnyamat féltem, de ezen lehet segíteni. Kampóba 
„visszahajtom s úgy vonom magam után." 

A XVII. hadtest jobbszárnya (11. hadosztály) délelőtt 11 óra-
kor elfoglalta a 606. -Ó- magaslatot Rónától északra. 

Boroeviétől este 10 óra 40 perckor jött a fenti parancs, hogy 
hadtestem indítsa meg holnap a támadást, melyhez a jobb szom-
szédos X. hadtest február 16-án fog csatlakozni. (Op. 3288. sz.) 

Erre Op. 789/1. szám alatt elrendeltem, hogy a 17. és 20. 
hadosztály holnap délelőtt 10 órakor Hocsa—Szálnok—Repejő 
vonalát lépje át. 

A 17. hadosztály a támadáshoz következőképen csoportosult: 
Jobbról Pilar ezredes csoportja (61., 96. ezred három zászlóalja) 
Pusztaháza terében, Henneberg ezredes csoportja (37., 39., 43., 46. 
ezred öt zászlóalja) balról Kisberezsnye—Hocsa vonalában; tarta-
lék Sztropkónál (46. ezred fél zászlóalja). 

A 20. honvédhadosztálynál nincs változás. 
A német déli hadseregnél ós a Szurinay-csoportnál semmi újság. 
Az V. hadtesttel szemben az ellenség Kiczora A 788. — 

Smolnik—Trohaniec A 938. — Chmiel, a XVIII. hadtesttel szem-
ben Stoly A 967. — Jaworzec vonalban áll. 

A XIX. hadtestet az ellenség Chryszczata A 990. és Rabe 
irányából megtámadta és visszaszorította. 



A hadtest támogatására a 9. hadosztály egy ezrede (11.) a 
29. hadosztályhoz, két zászlóalja a 43. hadosztályhoz beérkezett. 

A XVIII. hadtest segítségére a 9. hadosztály zöme (9 zászló-
alj hadosztály tüzérséggel) Zemplénorosziról Kalnicara menetel. 

A X. hadtestnél nyugalom van. Ökröskénél egy 3072-es 
mozsárüteg állíttatott föl. 

A 3. és 4. hadsereg parancsnoka megegyezett abban, hogy a 
két hadsereg belső szárnyhadteste (III. és IX.) csatlakozni fog a 
XVII. hadtest támadásához, de csak akkor indítja meg ezt, ha a 
XVII. hadtest az Ondava-folyó völgyét átlépi. 

Február 15. 
„Meleg vihar és zuhog az eső. Az Ondava óriási vize nem-

s o k á r a apadni fog, mert már alig van hó. Az árvíz az összes fa-
„ hidakat elvitte. Térdig érő a sár. A magaslatokon sűrű felhők 
„hasalnak s nem látni a hegyek félmagasságáig sem." 

„Délelőtt 11 óra 30 perctől egész hadtestem heves harcban 
„áll, tüzérségünk erősen tüzel." 

„A XVII. hadtest csak nagyon nehezen bír előbbre jutni és 
„ismételt erős ellenséges támadásokat vert vissza." 

„Le Beau-t felkeresem Sztropkón." 
„Összes jelentések egybehangzóan azt állapítják meg, hogy 

„a küzdelem szerfölött heves. En csak az erős tüzérségi küzdelmet 
„hallom és betege vagyok annak, hogy ily nehéz órában nem lehetek 
„kint vitézeimmel; de ma a telefonnál a helyem, ahonnét a küz-
d e l m e t irányítom. Ez esik nekem legnehezebben." 

„Egy pillanatra megnézem a híd verést. Derék hidászaim az 
„őrülten rohanó óriási Ondavat hidalják át Sandal felé." 

A hadtest támadása intézkedés szerint 10 órakor délelőtt 
megindult. 

A 20. honvédhadosztály a Repejő—variházai út mindkét olda-
lán nyomul elő, az úttól jobbra az 1. ezred, az úttól balra a 17. 
ezred és a 4. ezred. 

A harcvonal csak lassan tud előrejutni, mivel a megerődített 
állásában makacsul kitartó 47. és 48. orosz ezredet arcban találja. 

Nagy Pál tábornok ezért elhatározza, hogy a támadást holnap 
fogja folytatni, midőn a szomszédos X. hadtest balszárnya a Laboreza 
völgyében megmozdul, addig ezredei ássák be magukat. 

A 17. hadosztály jobbszárnyán Vásáry százados csoportja a 
20. honvédhadosztállyal szoros kapcsolatban támad, kezdetben előre 
is jut, azonban egy orosz ellentámadás következtében kénytelen kissé 
visszavonulni. 



A 17. hadosztály jobbszárnyán Pilar ezredes csoportjának egy 
része arcban, a 96. ezred egy zászlóalja Szálnoktól nyugatra át-
karolólag megy támadásra. 

A támadás itt is megakad. 
Henneberg ezredes csoportjának balszárnya közvetlen Radivoj 

elé ért, jobbszárnya a Kozuchow-magaslatot támadta meg, de egy 
orosz ellentámadás visszavetette. 

Spiess ezredes csoportja a hadosztály balszárnyán Hocsát tartja. 
Elrendelem, hogy a 20. honvédhadosztály az elért vonalban 

ássa be magát, vonjon össze balszái-nyán tartalékot és holnap, amint 
a szomszédos 21. hadosztály a Laborcza völgyében előbbre jut, támad-
jon újból. 

A 17. hadosztály Velkőre támadását holnap folytassa. 
Az 1. lovashadosztály tartsa állását és ha lehet Spiess ezredes 

csoportjának egy részét váltsa fel Hocsánál, hogy további táma-
dásomra tartalékom legyen. 

Havajt és Mákos-t el akarom foglalni, a hadosztályok ezért 
vessék latba egész erejüket. (Op. 789/33. számú parancsom.) 

Keleti szomszédom, a X. hadtest ma még nem avatkozott a 
harcba. A kombinált dandár a holnapi támadáshoz a Repejő és Szukó 
közötti nagy teknőben és a Homola-gerincen, a 21. hadosztály a 
480. -Ó- hegyen és a Laborcza völgyében csoportosul. A 2. hadosz-
tály Hegyescsabán tartalék. 

A XVII. hadtest súlyos harcban az ellenség támadásait úgy 
Cérna horán, mint a 606. -Ó- magaslaton véresen visszaverte, azonban 
a hadtest nem tudott előbbre jutni. 

„A hadseregnek jelentem, hogy feltétlenül szükséges, hogy a 
„21. hadosztály is beavatkozzék a küzdelembe, mert enélkül jobb 
„szárnyamnak előmenetele alig lehetséges. Boroevic azonnal elren-
d e l i ezt." 

„A völgyben egyméteres víz folyik, az útak járhatatlanok. 
„De hát ez egyenlően árt úgy az orosznak, mint nekünk." 

„Szép számmal ejtettünk foglyokat. Számukról azonban pon-
t o s jelentésem még nincs." 

Mai napon mégalakult a 2. hadsereg. 
A VIII. hadtest hadosztályait a 2. és 3. hadsereg között fel-

osztották. A 9. hadosztály a XVIII. hadtesthez, a 21. hadosztály 
a X. hadtesthez osztatott be. 

Utóbbi a Laborcza völgyében Felsőcsebénynél csoportosul; a 
kombinált dandár Homonnaolykáról Jobbosra menetel. 

A X. hadtest köteles a Laborcza- és Virava-völgy biztosítása 
mellett balszárnyával a VII. hadtestet lépcsőben követni. 



Nyugati szomszédom, a XVII. hadtest a Györgyfölde felől 
jött ellenség támadását véresen visszaverte. 

Boroevié a 4. hadsereg parancsnokával megállapodott, hogy a 
két egymással érintkező szárnyhadtest, a IX. és a III., Kritek gyalog-
sági tábornok támadását támogatandó február 17-én szintén támad. 

Február 16. 

„Támadásom 50—100 lépésre az ellenséghez férkőzött, de 
„pusztító tűz által megállíttatott, hol esapataim beássák magukat 
„és Radivoj —450. -C- — Korumkó- Variháza vonalában állanak. 
„Iszonyúan nehéz terepen kitűnően elsáncolt ellenség ellen, 
„kinek „gyalogsági és géppuskatüzíink nem árthat és kinek leküz-
désére tízszer annyi tüzérség kellene — küzdenek derék csapataim 
„ emberfölötti hősiességgel." 

„Elrendelem, hogy a támadás minden rendelkezésünkre álló 
„műszaki eszközzel folytatandó. Másképen nem lehet, mint a föld 
„alatt — akárcsak a vakondok — az ellenséges állást aláásni, fel-
lobbantani s azután rohamozni . . . Ez elméletben igen szép, de 
„ott, hol 30—40 cm.-es mélységben már sziklatalajra bukkanunk 
„— mint itt — eszközök híján nem lehet aknafolyosót fúrni, 
„hiszen ez hónapokig tartó munka volna. Itt csak egyenkint észre-
vét lenül kell az ellenséges állásokhoz kúszni — lehetőleg éjjel — 
„gyülekezni és rajtaütéssel az ellenséget kiverni." 

„Itt sziklás a talaj, ásni nem lehet, — sűrű erdő födi, mely-
b e n minden lépten-nyomon meglepetéseknek van kitéve a támadó. 
„Egyszóval az elképzelhető legnehezebb körülményekkel találkozunk. 
„Itt a katona teljesítőképességének legvégső határáig szoríttatik 
„s idegzete a lehetetlenségig feszíttetik." 

„És ilyen körülmények között küzd derék hadtestem . . 
„Lehet-e ennél nagyobb dicséretet mondani? . . . " 

A 20. honvédhadosztály új állásában arra várt, hogy a szom-
szédos 21. hadosztály a harcba avatkozzék. Közben a hadosztály 
jobbszárnyán az 1. honvédezred egy erős ellenséges támadást vert 
vissza, mely a 20. és 21. hadosztály között keletkezett űrből az 1. 
ezred szárnya ellen irányult, A 17. ezredet is két orosz zászlóalj 
megtámadta Variháza felől. Ezt is visszaverték a honvédek, a had-
osztály tüzérsége által kiválóan támogatva. 

A 20. honvédhadosztállyal szemben a 48. orosz ezred áll. 
A 21. hadosztály rohammal elfoglalta a Felsőcsebénytől észak-

nyugatra fekvő 454 -C- és a Szukó-tól délnyugatra fekvő 381. -Ó-



magaslatot. A kombinált dandár utasíttatott, bogy a 21. hadosztály 
támadását a Homola-magaslaton átkarolólag támogassa. 

A kombinált dandár támadása nem volt egységes és így ereje 
széjjelforgácsolódott, ezért a sikertelen támadás után a dandár kény-
telen volt az 539. -Ó- magaslatra visszamenni. 

A 17. hadosztály parancsnoka Yásáry százados csoportját, mely 
a 20. honvédhadosztály támadási övébe hatolt, a szélső jobbszárny-
ról Kisberezsnyére vonta. 

A Henneberg-csoport Radivoj- és Kozuchow-magaslatokkal 
szemben súlyos küzdelemben volt; négy ellenséges támadást vissza-
utasított. 

Le Beau tábornok elhatározta, hogy a Kadivoj magaslat el-
foglalására tartalékát és Yásáry százados csoportját Hennebergnél 
harcba veti. Pilar ezredes és Spiess, ezredes Velkő-nél és Hocsánál 
az ellenséget leköti. 

A Kadivoj—Kozuchow-magaslatokat és Velkőt az orosz 46. és 
47. ezred és a 75. ezred egy része tartja megszállva. 

A VII. hadtest a kétnapi kemény harcban több mint 200 
halottat és 800 sebesültet veszített ütközetlétszámából, azaz 10% 
veszteséget szenvedett. 

A csapatok rendkívül vitézen harcoltak. Igen erősen megerő-
dített állásokra kellett támadniok, innét a nagy veszteségek. 

Ugy látom, hogy a XVII. hadtest harcbavetésével megkéstünk. 
A hadtest az Ondava-szakaszt az ellenségtől visszafoglalni nem 
tudta, hadtestem ezért pár napig vesztegelt, minthogy csak akkor kellett 
csatlakoznia a XVII. hadtest támadásához, midőn az az Ondavát átlépi. 

Ezalatt az orosz 12. hadosztály Radivoj és Kozuchow-magas-
laton három, Variházánál két védelmi állást épített. 

Hadtestem támadása csak akkor indulhatott meg, rpidőn a 12. 
orosz hadosztály már nyakig volt beásva, géppuskáit és tüzérségét 
tervszerűen elhelyezte és magát pontosan belőtte. 

A 21. hadosztály a hegyekben Felsőcsebénytől nyugatra cso-
portosul, hogy Szukóra támadjon. Vele szemben a 19. orosz had-
osztály a 73. e/reddel Szukónál, a 74-ikkel Szentbazilzárdánál, a 
76-ikkal Laborezrévnél áll. 

A XVII. hadtest súlyos küzdelemben van az ellenséggel 
Györgyfölde—Gyertyánpatak vonalában. 

A XVII. hadtest támadását ma nem folytatta, mert a holnapi 
általános támadásig a csapatoknak némi pihenőt akart adni. Nyu-
galom azonban nem volt, mert az ellenség az egész vonalon heve-
sen támadott. 

A X. hadtest támadáshoz csoportosul, hogy holnap balszárnyá-
val a Szukótól északra fekvő magaslatokat elfoglalja. 

A 2. hadseregnél a helyzet általában változatlan, csupán a 
XVIII. hadtest harcolt ma jobbszárnyával Smerekről Stoly A 907. 
magaslatra támadva és késő este elfoglalta azt. 



Február 17. 

„Éjjel mindenütt kisebb csatározások, csak a z l . honvéd gyalog-
ezrednél voltak nagyon erős támadások; kétségbeesett viaskodás 
„és kézitusa után az oroszok vad futásban menekültek, vagy vérükbe 
„fulladva omlott össze támadásuk." 

„A 21. hadosztálynál nem előre, hanem sajnos, hátrafelé megy 
„a dolog. Remélem, hogy még jókor meg fogják tudni állítani." 

„A foglyok vallomása szerint a szibériai 46. ezred az utolsó 
„napok súlyos küzdelmeiben teljesen megsemmisült." 

„Sztropkóra megyek, hogy Szászik János albertirsai születésű 
„7. huszárezredbeli őrmestert a nagy ezüst vitézségi éremmel ékít-
„sem fel. Peteani báró tábornok, egész törzse, összes tisztek és 
„legénység fel van állítva. Rövid, meleg beszéd után ezen vakmerő 
„altisztem derék mellére tűzöm a kitüntetést, mint már megelőző-
l e g az arany és kis ezüst vitézségi érmet." 

„Ismét Le Beau tábornokkal, Peteanival ós Takács-Tolvay 
„gróf alezredessel a 17. hadosztály egészségügyi intézetébe megyünk, 
„ahol Gyárfás századost súlyos haslövéssel találom. Sajnos elég rosszul 
„van szegény . . . Nehezen beszél, de telve lelkesedéssel hős magyar 
„csapataimról könnyező szemekkel mondja: „Császári és királyi 
„Fenség a 39-eseket bámulni kell, minden egyes ember valódi hős!" 

„Egy elhagyott sarokban csendesen fekszik és megadástelin 
„várja sorsát egy 39-es ifjú s könyörgő tekintettel pillant rám . . . 
„Megismerem őt, Gönczi József hajdúböszörményi legényt, ki a 
„duklai szuronyrohamnál a legelsők között volt és oly nagyon ki-
t ün t e t t e magát. Mélyen mégindulva szólok: ,Jaj fiam Gönczi! Te 
„itt vagy? Mi a bajod?' . . . G y e n g e örömpír borítja el sápadt 
„arcát és felém nyújtja sárga kezét. Megfogom e derék érdes kezet 
„és félelemteli tekintetét látva, érzem, hogy a halált sejti; lehajolok 
„hozzája: ,A jó Isten segíteni fog fiam. Bízzál benne!' Rendkívül 
„súlyos haslövése van. Forró homlokára téve jobbomat, próbálom 
„vigasztalni: ,Az Isten áldjon meg téged hős fiam és gyógyítson 
„meg mielőbb!' Mély sóhajjal felel és szótlanul néz rám, míg 
„kezemet magához vonja. Tekintete benső bizalomtól sugárzik és 
„mégis érzem, hogy a halál már tükörképét vetette bele . . . Tovább 
„megyek. Sok százan feküsznek egymás mellett, türelmesen és 
„reménytelin. Ők, akik mindenüket feláldozták h a z á n k é r t . . . Mi 
„lesz majd belőlük otthon? . . . " 



„Le Beau a legszebb fegyvertényekről tesz jelentést, hol a 
„39-esek és a 46-osok hősiessége különösen remekelt. Hőstettekről, 
„amilyeneket a régi hadiregék jegyeztek fel. Regék, melyek itt 
„valósággá válnak. Egy zászlóalj tisztek nélkül, a legénység vezetők 
„nélkül — hisz azok mind elestek — azon kiáltással: ,Főhercegünk 
„azt mondja, hogy hősök vagyuk! . . . Rajta tehát gyerekek, verjük 
„ki a muszkát!' — rohamoznak s véres tusában kiverik az ellen-
sége t . Az ellenség megduplázott erővel támad s a legrettenetesebb 
„kézitusában kényszerül támadását abbahagyni s menekülni. 300 
„debreceni fiú tiszt nélkül önként tette ezt. Azonnal kérvényt írok, 
„hogy Felséges Urunk dupla nagyságú arany vitézségi érmet adjon 
„zászlajukra. Ezt csak az én 44-es ,Rosseb'-bakáim részére kértem 
„volt eddig." 

„És mégis, minden hősiesség dacára, támadásunk a súlyos 
„veszteségek miatt megállásra kényszerült. A 39. ezred az ellen-
séges állás második vonala előtt lielyenkint alig 20 lépésre áll ; 
„ott a leghevesebb tűzben ássák be magukat." 

„Fogalma sem lehet annak,. aki nem látta, hogy mi ez a 
„kis megszakításokkal 5 hónap óta dúló téli csata a Kárpátok 
„vadonában." 

A 17. hadosztály kora reggel új erővel támadja Radivojt. 
(Henneberg ezredes.) 

Pilar ezredes Yelkőre dolgozza magát előre, a tüzérség zöme 
Kozuchow-magaslatot erősen lövi, hogy az ottani ellenséget Radi-
vojtól — melyet támadunk — távol tartsa. 

Vásáry százados zászlóalja, hogy a döntést kierőszakolja, dél-
után 4 óra 20 perckor a Radivoj és Ivozuchow közötti nyergen 
előnyomulva, balra kanyarodik, hogy Radivoj (428. -o ) sáncait oldalba 
és hátba támadja. E merész vállalkozás — sajnos — nem sikerül, 
mert a zászlóalj Kozuchowról hátba tüzet kapván, válságos hely-
zetbe kerül, melyből Pollak alezredes úgy rántja ki, hogy a támadó 
csoport jobbszárnyát (39. ezredet) kampószerüen visszahajlítja és 
arcba fordul a Kozuchow felé, hol Vásáry százados zászlóalját 
tartalékhelyzetbe veszi vissza. 

A 20. honvédhadosztály jobbszárnyát (1. ezred) az ellenség 
többször megtámadta, de minden alkalommal vissszaveretett. 

A kombinált dandár a Homola-hegyháton nem ment előre. 
Mivel Radivoj magaslatát elfoglalni nem tudtuk, elhatároztam, 

hogy holnap Viskó irányában fogok előtörni, hogy onnan Radivoj 
sáncait oldalba támadhassam. Op. 791/24. számú parancsommal elren-
deltem, hogy az 1. lovashadosztály Körösénynél váltsa föl a 37-es 
zászlóaljat, mely Spiess ezredes rendelkezésére álljon a hocsai műúton. 



A 20. honvédhadosztály holnap az ellenséget Variházánál 
kösse le, föerejével a 17. hadosztály támadását megkönnyítendő 
Korumkó hegyhátat támadja. A szomszédos két hadtestnél (X. és 
XVII.) ma különös esemény nem volt. 

Böhm-Ermolli értesítette Boroeviéet, hogy a 41. hadosztály-
lyal megerősített 2. hadsereg nyugati szárnya február 19-én a lup-
kówi vasútvonal mentén Maguryczne—Terpiak magaslatok ellen 
fog támadni, szükségesnek tartja, hogy a 3. hadsereg keleti szár-
nya, a X. hadtest, Brincova A 787. gerincen át a 698. -C- és 
Pa'ota felé támadjon. 

Boroevic azt válaszolta, hogy a X. hadtest jobbszárnyán tá-
madó csoportot alakítani lehetetlenség, mivel a hadtest főereje a 
Laboreza völgyében épen a balszárnyon csoportosult támadásra; 
mindazonáltal a 24. hadosztály a Magura gerincvonulaton át a 
XIX. hadtest támadásához csatlakozni fog. (Op. 3314. sz.) 

Hadtestemtől balra a XVII. hadtest a nehéz terep következ-
tében csak nagyon lassan jutott előre. 

A III. és azon túl a IX. hadtest támadása Jasionka— 
Wirchne terében megindult. 

A 2. hadsereg helyzete nem változott. 
A hadsereg megerősítésére a 27., 32. és 38. hadosztályok 

jönnek. 
A 41. hadosztály már megérkezett, holnap Wola Michowra 

menetel. 

Február 18. 

„A mai napra szóló parancsom: ,Spiess ezredes csoportja 
„ Viskót és magaslatait támadja meg; Henneberg báró ezredes 
„csoportja okvetlen tartja az elért vonalat.'" 

„Délután 2 órakor automobilon a küzdelmi vonalba megyek, 
„hogy két arany vitézségi érmet adjak át hőseimnek. Körösénynél 
„egy ágyúsiitegnél állok meg. Ez egy vízmosásszerü mélyedésben 
„kitűnően van fedve, az ágyúlövések felvillanását egy terephullám 
„miatt nem láthatja* meg az ellenség. Miután az urak figyelmez-
te t tek , hogy a nehéz orosz tüzérség ezen útra nagyon jól van 
„belőve és nagyon figyelmes megfigyelői vannak a bukdez hurkai 
„koli storban, automobilomat a domb mögé visszaküldve, gyalog 
„folytatom útamat. Zagar ezredes megy elől és én Le Beau-val 
„követem a síkos parton fölfelé a Kozinec-hátra, egészen a taligaút 
„elágazásáig a gerinc tetején. Ott a 20. tábori ágyúsezred egy 
„ütege áll és hevesen tüzel. Egyik lövegnél glédában áll a legény-
s é g . Elsőnek egy egészen fiatal, szelídtekintetü legény, akinek 



„alig pelyhedzik finom, selymes fekete bajsza, jelentkezik: ,Vor-
„meister Johann Grema!' 0 , midőn a minap az ellenség állásainkba 
„behatolt, hol két ágyúnk a rajvonalban állott, látva azt, hogy 
„e két ágyú el van veszve, hamarost kivette a závárzatot és el-
„ásta. Utolsó percben az ágyúkat mégis meg lehetett menteni, a 
„závárzatok azonban ottmaradtak. Tüzvonalnnkat a második állásba 
„visszavontuk s az orosz előretolta állásait ú j állásunk közelébe. 
„Grema önként jelentkezve, minden halálos veszedelmet megvetve, 
„egyedül észrevétlenül átkúszott az orosz állásokon, a keresett 
„závárzatot — nem tudom bizonyosan, egyet vagy kettőt — ki-
„ásta; az ellenséges vonalakon keresztülvágta magát, egy orosz 
„táboriőrsöt elkergetett és az elveszettnek hitt závárzattal ütegénél 
„jelentkezett. A fiú csak románul tud és így tolmács fordította le 
„meleg üdvözlő szavaimat. Midőn az arany vitézségi érmet mellére 
„tűzöm és jobbját megszorítom, szerényen azt mondja: ,Bár csak 
„megismételhetnék ilyesmit többször.'" 

„Eközben fülszaggatóan ordítanak az ágyúk és ropog a 
„puskatűz." 

„Ezután Le Beau-val lemegyek a műútra, hol a 7-es nehéz 
„tarackok legénységének szeretetadományokat osztok ki. Onnét az 
„úton előremegyek, hogy Spiess ezredes csoportjának támadását 
„pontosan láthassam. Első benyomásom az, hogy a támadás tago-
l á s á t épen megfordítva kellett volna csinálni. Sajnos, már nem 
„lehetett változtatni és nemsokára az események igazolták, hogy 
„helyesen láttam a helyzetet. Spiess ezredes tartaléka, mely a 
„meredek erdős partok alatt Hocsától északra állott, eleve már 
„súlyos veszteségeket szenvedett a Nagybukócznál teljesen födötten 
„álló ellenséges ütegek tüze által. Épen így támadása is, melynek 
„a parancs szerint át kellett volna az ellenséges állást karolnia, 
„azt arcban találta és így a tűzben elakadt; ráadásul az ellenséges 
„tüzérség által hosszantoztatva nagy veszteségeket szenvedett. így 
„dugába dőlt az egész támadás. Helyszínén elrendelem, hogy az 
„eredeti állásba kell visszamenni." 

„Ha az átkaroló támadás nyugatról lett volna megkísérelve, 
„határozottan az a benyomásom, hogy sikerült volna, mert nem 
„vették volna észre és felgöngyölítette volna az ellenséges állásokat." 

A 17. hadosztály közepén Henneberg ezredes csoportja a 
Badivoj-magaslaton pár száz lépésnyire, közvetlen az oroszok 



lövészárkai előtt áll, jobbszárnya kampóalakban derékszögben 
visszakanyarítva, arccal keletnek a Kozuchow-magaslattal szemben, 
az orosz sáncok előtt fekszik. A hadosztály jobbszárnyán Pilar 
ezredes csoportja Velkőtől délre a magaslaton az elért helyzetben 
kitartott. 

Ügy Henneberg, mint Pilar csoportja helyéből megmozdulni, 
az oroszok gyilkos tüze miatt, nem tudott. A döntést ma a had-
osztály a nyugati szárnyon Viskó felől kereste, mely azonban ki-
maradt, mert Spiess ezredes csoportja az ellenséget, mint följebb 
mondtam, nem oldalában, hanem arcban találta. 

„Le Beau tábornok panaszkodik, hogy a 39-eseknek nincs mit 
„enniök és az ellenség közelsége és gyilkos tüze miatt semmit 
„sem tudnak odaszállítani, mert amint megmozdul valaki, azonnal 
„agyonlövik." 

„Nehéz tarackütegem a Hocsától északra fekvő házcsoportot 
„lövi, mert abba két géppuska van beépítve és vagy két orosz 
„szakasz van ott. A harmadik lövésre nagy porfellegként repül 
„légbe a ház, ahol a géppuskák voltak és midőn az enyhe szél 
„a port uszályként maga után vonszolva a szántásokon már le-
ni-akta, a háznak, géppuskának s az ott volt oroszoknak minden 
„nyoma eltűnt; pár orosz különböző irányban szalad eszeveszet-
t e n széjjel." 

A 20. honvédhadosztály támadása nem sikerült. A balszár-
nyon a 4. ezred, a jobbszárnyon az 1. ezred ment előre, a kö-
zépen a 17. ezred tűzzel támogatta ezeket. 

A kombinált dandár az 539. -Ó- magaslatról délután 2 óra-
kor kissé előbbre jutott, de mivel igen erős orosz állásra bukkant 
és az oroszok Hegyesbisztráról segítséget kaptak, a támadás meg-
akadt és a dandár kiindulási helyzetébe vonult vissza, mire a velük 
támadó 1. honvédgyalogezred is kénytelen volt megállani. 

Jobbról a X. hadtest a Szukótól nyugatra fekvő magaslaton és 
a Laborcza völgyében kissé előbbre jutott. 

Balról a XVII. hadtest heves ellenséges támadást utasított vissza. 
A 4. hadsereg jobbszárnyán a IX. hadtest támadása meg-

indult ugyan, de az erősen kiépített orosz vonalakkal szemben 
megint elakadt. 

A III. hadtest támadása is megrekedt. 
A 2. hadseregnél sem volt nevezetesebb esemény. A had-

sereg balszárnyán (XIX. hadtest) a lupkówi vasút mentén tervezett 
támadás előreláthatólag február 22-én fog megindulni. 

Hadtestem látható eredményt ma sem tudott elérni, dacára 
annak, hogy két hadosztályommal szemben csak 10 —12 orosz 



zászlóalj állott, melyek a nyilvántartás adatai szerint alig állottak 
egyenként 6—800 puskából. 

Op. 792/22. számú parancsomban nyomatékosan felhívtam a 
17. és 20. hadosztály parancsnokait, hogy minden erővel és a műszaki 
eszközök alkalmazása mellett a támadást folytatni kell. Kifogásoltam, 
hogy a 17. hadosztály élelmezése nagyon hiányos, ami annál is 
inkább megfoghatatlan előttem, mert a 20. honvédhadosztálynál 
az ellátás kifogástalanul működik. Elrendelem, hogy a küzdő harc-
vonaltól a csapatok hátravezető árkokat ássanak, hogy ezekben 
élelmet lehessen hozzájuk kivinni, mert a legénységnek naponta 
legalább egyszer meleg ételhez kell jutnia. 

„Egy jóképű orosz századost hoztak elém mint foglyot s vele 
„beszélgetve elmondtam neki, hogy a németek a mazuri tavaknál 
„ 50.000 oroszt fogtak el és 11 orosz hadosztályt semmisítettek meg; 
„elkezdett sírni és keservesen sóhajtott: ,Oroszország! . . . Szeretett 
„Oroszországom, a te napjaid meg vannak számlálva! ' . . . Midőn 
„azt kérdeztem tőle, hogy mit akar ezzel mondani, így felelt: 
„Hogyha gyilkosoknak kezébe fegyvert nyomunk, hogy még többet 
„gyilkoljanak, akkor magunk is gyilkosok vagyunk, akiket az Isten 
„is elhagy! . . 

„Tehát ők nyomtak fegyvereket a gyilkosok kezébe, hogy még 
„többet gyilkoljanak! . . . Ez sokatmondó vallomás!" 

Február 19. 

„Korán délután Blednicára megyek, honnét Le Beau-val 
„gyalog folytatjuk utunkat, Körösényre, mert az orosz nehéz tüzér-
s é g minden járműre tüzel. Feneketlen sárban megyünk, a nehéz 
„orosz gránátok számtalan ,kút'-jai között a Hocsanka-patakon 
„pár deszkából rögtönzött gyaloghídon. át Körösényre, enyhe szép 
„tavaszi napsugaraktól kísérve. A 37. gyalogezred II. zászlóaljának 
„ideiglenes parancsnoka egy főhadnagy, mint a ,József-zászlóalj' 
„parancsnoka jelentkezik. Egy század díszszemlére van felállítva. 
„Az arcvonal előtt egyedül áll Lakos őrmester, ki mint póttartalé-
k o s vonult be s most a legdiesőbb kitüntetést, az arany vitézségi 
„érmet fogom mellére tűzni. Pár lelkes szót mondok a zászlóaljnak 
„és köszöntöm Lakost, mint kiváló vitézt. A dekorálás után ,oszolj'-t 
„vezénylek s Lakossal elmondatom fegyvertényét, mely következő: 
„Egyedül ment át az ellenséges állásba és az oroszok csak akkor 
„vették észre, mikor már ott volt. Néhány muszka célzott is r á ; 



, 6 azonban elővette cigarettatárcáját zsebéből, egy cigarettát szájába 
„vett és tárcáját a célzók felé nyújtotta. Ezek a fegyvert letették 
„és örömest elfogadták a cigarettát. Ezután szalonnát és kenyeret 
„adott nekik. Midőn mások őtet hátulról el akarták fogni, intett, 
„hogy ne tegyék, mert ő nekik is akar ennivalót hozni, de egy-
p á r a n vele jöhetnének és nálunk megadhatnák magukat, ott sokkal 
„jobb dolguk lesz. Néhány orosszal visszajött és nemsokára megint 
„eledelt vitt át hozzájuk, de most már néhány fegyveres legény 
„kíséretében. Ott kijelentette, hogy most azonnal tüzeltet, ha meg 
„nem adják magukat. A meglepett oroszok — 120-an — megadták 
„magukat s a vitéz őrmester egy orosz századdal jött vissza hozzánk." 

„Még egy ideig elbeszélgetek a tisztekkel és legénységgel, 
„azután 0 Felségét, jó királyunkat háromszor éltettük s én vitézeim 
„lelkes éljenzése mellett Le Beau-val a Hocsánka-patak mentén 
„továbbmegyek. Míg a számtalan gránáttölcsért — ,kútat' — 
„nézve haladunk, egy távoli ágyúlövés tompa durranását hallom, s 
„bőgve megy el a gránát fejünk fölött arra az ütegre, melynél 
„tegnap voltam." 

„Zágár ezredes egy teljesen rejtett földalatti lebúvóból jön 
„elő, melyben mint tüzérdandárparancsnok csoportjának tüzét vezeti 
„és annak helyes együttműködéséről gondoskodik. A többek között 
„jelenti, hogy egyik lövege mindenekfölött kiválóan dolgozik, de 
„viszont az oroszok folyton azt keresik és lövik, elég, ha az egy 
„lövést tesz, hogy az oroszok azonnal össztüzekkel feléljenek, eddig 
„azonban nem okoztak bajt." 

„Ezen löveghez megyek, mely a blednicai útkanyarulatnál, 
„a begyoldalban borókabokrok között van elrejtve." 

„A begy délkeleti oldalán meredek, borókával benőtt part 
„kíséri lítunkat és Hocsa felé minden kilátást elföd. Balkézt néhány 
„méterrel lejjebb, mint az út, folyik a Hocsánka és szemben Körö-
„sény egészen közel van. A műúton gyalog megyünk egyenkint. 
„Az útkanyarulathoz érve, igen jól látni a magaslatokat Viskónál, 
„a falut, azután Hocsa templomának tornyát és a házak tetejét 
„a Radivoj- ós Kozu'chow-magaslatokat, hol vitéz 39-eseim kőzve t-
„ lenül az ellenség előtt oly nehéz helyzetben feküsznek. Itt kiszé-
lesedik a völgy és kelet felé is van kilátás. A Radivoj lábáig 
„enyhén hullámos a terep, csupa szántóföld, északra—északnyugatra 
„szép erdős magaslatok emelkednek Mérgesvágásától és Kisvajszló-



„tői délre és a hírhedtté vált Bukóezhurka-kolostor, amely decem-
b e r b e n oly sok vérbe került. Vakítóan ragyog ma fehér templom-
to rnya . Az erdő szélén s a kopasz partokon mindenütt látni az 
„orosz állásokat. Ezalatt Le Beau a 39-esek állásait magyarázza 
„nekem: Sűrű erdő minden kilövés nélkül, csapataink nincsenek 
„50 lépésre az oroszok állásától . . . Midőn véletlenül jobbra pil-
lantok, tekintetem megakad a pompásan eldugott ágyúmon, melyet 
„csak azért vettem észre, mert egyik embere a borókás egyik ágát 
„megmozdította, hogy engem lásson. Nem voltam 10 lépésre a 
„lövegtől. Odamegyek. Az emberek most kint üldögélnek, mert az 
„orosz tüzérség nem lő. A szolgálati jelentések után elbeszélgetek 
„velük s azután visszafelé indulok. Szembe jön — egy jó magyar 
„dalt dúdolva — égy 39-es baka zsákkal a hátán. Előttem fesze-
s e n arcba fordulva tiszteleg. Kérdésemre, hogy hová megy? 
„szelíd mosollyal szemében azt feleli, hogy a faluban szalonnát 
„és hasonló dolgokat vett százada részére. ,Es most — a Radi-
„vojra mutat — odamegytk, hogy bajtársaimnak a vett jószágot 
átadjam." 

„Nevét kérdem: ,Fazekas Sándor'. Még egyet-mást megtudok 
„tőle. Szegény fiú, ki hetek és hónapok óta a lövészárokban él 
„elhanyagolt állapotban van, sűrű, kékesfekete hajzata a nyakába 
„lóg, selymes szakáll környezi szép, keskeny arcát. Könnyedén meg-
h a j l o t t orra finommetszetü vonásaival, koromfekete, sűrű szem-
öldök és a nagy, szelid, kékesbe játszó tengerzöld, nagyon kifejezés-
„teli szemei festőien széppé teszik a legényt. Gyermeki bizalom-
„mal néz szemeimbe, tekintetében valami bánatos kifejezés van. 
„Karját megfogom bizalmasan: ,Fiacskám, mondd csak, hogyan 
„vagytok ti odafönt ? Tehetek-e valamit értetek, kik egész büszke-
s é g e m vagytok!' — ,Köszönöm jó Atyám! Jól vagyunk, meg-
„van mindenünk, ami szükséges, nem várunk semmit, csak egy 
„látogatást!' — ,Azt akarod^ mondani, hogy én látogassalak meg 
„benneteket?1 — ,Igen, mert akkor hosszú időre vidámak leszünk! 
„ — ,Lásd fiam alig pár napja, hogy nálatok voltam; azóta a többi 
„ezredek felét sem láttam. Amint azonban sorra kerültök, öröm-
nmei hozzátok fogok jönni, addig is üdvözöld szeretett 39-es baj-
„társaimat és mondd meg nekik, hogy hamarost kijövök hozzátok. 
„Az Isten oltalmazzon meg fiam.' — ,Az Istennek ajánlom Fen-
séges Atyánkat!' — Tiszteleg s ragyogó tekintettel megy tovább... 



„Ezt azért jegyeztem fel ilyen pontosan, mert a magyar katonára 
„nagyon jellemző. Fegyelmezett, feszes katona, de mélyen érző 
„kedélyű. A bánásmódnak vele szemben szeretetteljesnek kell lennie. 
„Mindenekfölött hűséges, megbízható, a végsőkig hősies, ha lelkesí-
t e n i tudják; mindennel meg van elégedve, ha szeretettel bánnak 
„vele és ragaszkodását megbecsülik és sorsát vele megosztják. Midőn 
„üdvözletemmel megbíztam őtet, akkor kimondhatatlan melegség 
„lángolt fel tekintetében, telve hűséges szeretettel." 

„A hadsereg újabb támadásról beszél, ennélfogva én is gon-
dolkozom már megoldása fölött. Három lehetőség van:" 

„1. Vagy minden erőmet — amit az állásokból egyáltalán 
„ki lehet vonni — a Korumkó-háton áttörés céljából összpontosítani 
„és a -C- 498. — -Q- 508. vonalában támadásra vinni s az ottani 
„ellenséges állást rajtaütésszerűén rohammal elvenni. Hogy ezt 
„végre tudjam hajtani, előtte való napon a kopasz -6- 450-et Velkő-
„től délkeletre kell elfoglalnom . . . " 

„2. Vagy ugyanezt lassan műszaki, végül árkásztámadással 
„magunkat előredolgozva kell elérnünk. Ez hosszabb időt igé-
nnyel, de kevésbé veszteségteljes és az eredményre nézve sokkal 
„biztatóbb." 

„3. Vagy egy, a tüzérség által jól előkészített előtörés Szál-
„nokról Velkőre. Ezeket még alaposan megfontolom, hogy mire a 
„támadás elrendeltetik, a legelőnyösebbet válasszam, ha választást 
„ugyan engednek." 

Hadtestem helyzete ma nem változott. 
Nagy Pál tábornok jelenti, hogy nézete szerint a támadás 

csak akkor hozhatna sikert, ha véráldozatra nem lennénk tekin-
tettel, mert a szemben levő ellenség műszakilag igen erős állásban 
szívósan kitart, sáncai előtt fatorlaszokat és drótakadályokat emelt. 
Egy aknatámadás nagyon hosszadalmas lenne, mert az erős talaj-
ban a földalatti ásás sok munkaerőt és időt igényel. 

A két szomszédos hadtestnél semmi különös újság. 
Mint hírlik, a 4. és 3. hadsereg belső szárnyán megindult 

támadás (IX. és III. hadtest) teljesen megfeneklett. Colerus azt 
jelentette, hogy Banica—Jasionka terében nem sikerülhet a táma-
dás, mert az oroszok ottani csapataikat szakadatlanul megerősítik 
és állásaik műszakilag kiválóan erősek. 

Przemyálből jött jelentés szerint már csak 4 orosz hadosztály 
zárja körül a várat, a többi a Kárpátokba elvonult. 



Február 20. 

„Reggel 6 órakor erős támadás indul meg a 20. honvéd-
hadosztály ellen az -Ó- 508-ról a -Q- 498. felé, tehát az oroszoknak 
„is ugyanazon gondolatuk volt, mint nekem. Rendkívül kemény 
„küzdelem után az ellenség óriási veszteségekkel visszahúzódott." 

„Délelőtt 11 órakor nagy tömegtámadás 39-eseim ellen a 
„Radivojon, mely az oroszok nagy veszteségei mellett veretett 
„vissza. A támadás ugyanilyen eredménnyel még egynéhányszor 
„megismétlődik . . . 39-eseimnek 17 halottjuk és 95 sebesültjük van. 
„Minden támadást fokozódó könnyedséggel vernek vissza bámulatos 
„vitézeim." 

Tekintettel arra, hogy a lefolyt harcokban nagy vesztesége-
ket szenvedtem és mivel a két szomszédos hadtest (XVII. és X.) 
sem tud előrejutni, felvetettem a kérdést (Op. 794/16.), hogy célra 
vezető-e, ha így tovább is erőszakoljuk a véres támadásokat? 
Nem volna-e célszerűbb addig, míg az ezredek a pótlásokat meg-
kapják, a csapatok egyes részeit fedél alá helyezni, hogy pihenő-
höz jussanak? 

A hadseregtől megkapom a választ: Támadásaink beszünte-
tendők és — nagyobb térveszteség nélkül — jófekvésü állásban 
a további parancsig védelmi harcra szorítkozzunk. A támadás 
majd a pótfások beérkezése után lesz folytatva.1 

Boroevié válasza után Op. 794/26. szám alatt akképen intéz-
kedtem, hogy az 1. lovas- és a 20. honvédhadosztály jelenlegi 
helyzetükben maradnak, a 17. közepét és jobbszárnyát — jelen-
legi állásban tábori őrsöknek visszahagyása mellett — (Henneberg-
és Pilar-csoport) Hocsa—Kisberezsnye-patak — 450. -Ó- magaslat 
vonalába vegye vissza, ezredeit rendezze és tagozza mélyen. 

„Esti 9 órakor az 1. lovashadosztályt támadja meg az orosz 
„és azon benyomást nyerem, hogy a hadosztályparancsnokság túl-
ságosan aggályoskodóan fogja fel a helyzetet. A támadást vissza-
verték." 

A 4. és 2. hadseregnél nincs változás. 
Böhm-Ermolli hadseregének balszárnyán (XIX. hadtest) Lup-

kówra a támadást február 22-én akarja végrehajtani. 

Február 21. 

„Csendes mise a kis görög kápolnában! Ot fok meleg, zuhog 
„az eső, a patakok megint gyorsan dagadnak, a lövészárkok tele 

1 Lásd a 25. számú mellékletet. 
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„vízzel . . . Azt jelentik, hogy az oroszok dumdum-lövedékekkel 
„lőnek." 

„Kéri Pál újságíró még mindig itt van, elrendelem, hogy 
„ellenőriztessék és megkérdeztettem a főparancsnokságot, hogy 
„hogyan adhattak ilyen messzemenő szabadságot neki, melyeket én 
„itt kezdettől fogva nagyon megnyirbáltam." 

„Ma nem történt semmi nevezetes." 

A mára kiadott hadtestintézkedés szerint Henneberg ezredes 
csoportját Radivoj és Kozuehow magaslatairól Hocsa—Kisberezsnye 
vonalába az éj leple alatt visszavette, amit az ellenség nem vett 
észre. A jobbszárny a kisberezsnyei patak déli partján arccal Vei-
kőre foglalt állást. 

Pilar ezredes csoportja 450. - C > magaslattól Erfalu felé dél-
nyugati irányban húzódó gerincvonulatra ment vissza. Ezáltal a 
két csoport belső szárnyán tűzzel egymást veszélyeztette. 

Amint este a csoportosításról értesültem, intézkedtem (Op. 
795/31. szám), hogy hajnalban az erős törésből az arcvonalat Velkő 
felé előre kell tolni. 

Hogy a 20. hadosztály csapatainak egy része is pihenéshez 
jusson, Op. 795/22. számú parancsommal elrendeltem, hogy az 
esthomály beálltával az ezredek zömét a harcállásból, melyben csak 
főörsök maradjanak, ki kell vonni. 

Az 1. ezred az országúttól keletre, a 17. ezred attól nyu-
gatra levő magaslatokon, a 4. ezred Korumkón eszközli a biztosí-
tást, mely mögött a csapatok Repejőn és Jobboson fedél alá 
helyezendők. 

A 3. ezred Homonnaolykán és Sztropkó oly kán újból meg-
alakulj 

így a 20. hadosztály egyharmadrésze, a 17. hadosztály 
egynegyedrésze fedél alá került. 

„Pilar ezredes azt állítja, hogy Kratochwill alezredes niu-
„csen a Ó 498-on, mint ahogy hiszi, hanem attól délre. Én azt 
„hiszem, hogy Kratochwill tudja, hogy hol van és csak akkor je-
„lenti ezt, ha minden tévedés kétségtelenül ki van zárva." 

A 3. hadseregnél ma nyugalom volt. 
A 4. hadseregnél nincsen változás. 
A 2. hadseregnél az erősbítések kezdenek beérkezni. A 27. 

hadosztály- Cisna terében gyülekezik. A 32. hadosztály Szinna— 
Czirókabélánál áll. A 38. honvédhadosztály menetben van a német 
déli hadsereg és a Szurmay-csoport belső szárnya irányában 
(Stryj-f'olyó völgye), ma Alsó-Verecke—Verbiás—Smorze terébe ju-
tott. A 31. hadosztály beérkezésének idejéről még hír nincsen. 



Február 22. 

Hadtestemnél ma nyugalom van. 

„Minthogy semmi különös nem történt, Sztropkóra megyek 
„és Le Beau-val történt megbeszélés után Peteanitól búcsúzok, kit 
„felmentettek, meleg szavakban megköszönöm jó szolgálatait." 

„Ezután Bányavölgyre megyek Eisner-Bubna alezredessel. 
„A templomnál visszahagyjuk automobilunkat és gyalog folytatjuk 
„útunkat. Berzeviczy ezredes, a 7. huszárezred parancsnoka jelent-
kez ik és elkísér. A falunak északi kijárata el van torlaszolva és 
„onnét 300 lépésre a hídnál, közvetlen az Ondava partján kezdő-
„dik a lövészárok, az 1. lovasbadosztálynak állása, mely mondhat-
„nám művésziesen van kiépítve, kitűnő kilövéssel, nagyszerűen al-
kalmazott géppuskákkal; ezek az útat a második feszületig Szo-
„rocsány előtt pásztázzák. Fedezéktől fedezékhez megyünk, egyrészük 
„hasznavehetetlen, mert tele vannak vízzel. Az állás egy darabon 
„egy vízmosásos szakadék mentén húzódik, mely ügyesen ki van 
„használva, amennyiben a támadó gyilkos közeltűzben, a nehezen 
„járható, de mindenütt kitűnően pásztázott szakadékon át kényte-
l e n mászni, a futva végrehajtott szuronyroham helyett. Itt azt 
„hiszem, hogy egy ellenséges támadásnak sikere egyszerűen ki van 
„zárva. A fiatal, sűrű erdő egy méter magasságban le van vágva 
„és dróttal össze-vissza fonva, ezalatt mindenütt aknák vannak, 
„úgy, hogy ezen szakasz biztosnak tekinthető . . . " 

„A legénység jókedvű, kedélyes feleleteket ad kérdéseimre, 
„midőn fedezékeikben felkeresem őket." 

„Valamivel a -Q- 259-es magaslaton túl nyúlik a 7. huszár-
ezred állása. Innét kezdve a 12. ezred van. Itt elhagyja az állás 
„a szakadékot és a lapos, kopár magaslaton kelet felé húzódik 
„tovább. A szakadéknak egyik ága sűrű fanövéssel mégegyszer az 
„állásig nyúlik." 

„Itt támadtak a minap az oroszok és verettek vissza vitéz 
„huszárjaim által. Innét kezdve az állás a terephullám által oko-
„zott igen rövid kilövés miatt kevésbé előnyös, kiépítve azonban 
„kitűnően van." 

„Szemben 1000 lépés távolban, állásukon dolgoznak az oro-
„szok és a Kamianec körüli erdőből erős füst emelkedik. Azt 
„hiszem, hogy ott főznek. Azonnal odalő tüzérségem. Ezalatt egy 
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„huszár hintaszéken ülve himbálja magát, ölében a karabélya és 
„így sütkérezik a lövészárok mellett." 

„Valami aranyosan fénylik a távolban épen a magaslaton, 
„közöttünk és az oroszok között egy nagy kereszt ragyog; mintha 
„üdvözítőnk szent jelvénye békét hirdetve, mennyei fényben eleven 
„imaként békéért esdene Istenhez és az emberiséghez . . . " 

„Innét a 14-es huszárokhoz megyek, akik egy ritka nyírfa-
nerdőben vannak beásva és az előterepet jól kiritkították. Fenn, 
„egy emeletes építményben vannak a géppuskák beépítve, kilövé-
s ü k kitűnő s mégsem érthetek egyet a fapagodával, melyet 
„messziről látni s az ellenséges tüzérségnek tüzét kihívja." 

„Egy ideig nagy érdekkel figyelem az orosz munkálatokat. 
„Azután még a 37. ezred II. zászlóaljának állásába is elmentem. 
„Úgy a huszárok, mint bakáim lelkesen fogadtak mindenütt. Egész 
„idő alatt csak egyes lövések voltak." 

„Ezután Bányavölgyig visszagázolunk a feneketlen sárban, 
„mely úgy ragad, hogy csizmáim majdnem bennmaradnak." 

„Lelkemben a legkitűnőbb benyomással távozom vitéz csa-
pataimtól, akik e rettenetes időkben is megtartották lelkes jó 
„kedvüket és minden kérdésemre megelégedett választ adtak, azt 
„csodálatos szívélyességgel fejezve ki." 

„Báró Leonhardi tábornok veszi át az 1. lovashadosztályt." 

Jobb szomszédomnál (X. hadtestnél) a Laborcza völgyében az 
ellenség az éjjel egy sikertelen előtörést kísérelt meg a 21. had-
osztály ellen, azután egész napon át estig tartott a tüzelés. 

A XVIIL hadtestnél jelentéktelen csatártüzelés. 
A 4. és 2. hadseregnél semmi különös. 

Február 23. 

„Sűrű köd települt le mindenre, nem látni 10 lépésre, e mellett 
„könnyed északi légáramlat van s mindenütt sártenger, mely ak-
„kora, hogy tegnap visszajövet automobilommal a műúton elakadva, 
„vagy 60 ember bírt csak kihúzni belőle." 

„Ma tüzérségem, különösen a lovagló ütegosztály a Mérges-
„ vágása és Pataki között álló nehéz orosz tüzérséget kitűnő ered-
„ ménnyel lőtte és hamarost elhallgattatta. Egész arcvonalomon 
„lassú csatártűz." 



„Minje vágása keleti szegélyén a meredek gyalogúton fel-
„ megyek bozóton és erdőn keresztül, hol lassan csapássá változik 
„az útacska. Jól esik a magány a halkan suttogó, még dermedten 
„télies erdőben. Gondolatokba merülve barangolok tova s lelkem 
„hazarepül szeretett családomhoz . . . Hisz oly ritkán találok egy 
„percet az ábrándozásra. A Baran nevű kúpon épen vissza akarok 
„fordulni, midőn a száraz lomb megzördül és egy hatos szarvas-
„bika békésen lépdel felém a nagy vágásban, mely lábaim előtt 
„terül el, mögötte egy szép erős tizes. A Cérna hora fölött pedig 
„— honnét a köd a völgyekbe szorult s ideföntről remek kilátást 
„enged a szürke tengerből kiemelkedő, komoran fekete erdős he-
„gyekre — srapnellfelhőcskéket látok megjelenni s lassan el-
oszlani, akárcsak útszéli port dobálnának oda. Jóval később 
„hallom dörmögni a lövéseket és a szarvasok még csak fülüket 
„sem hegyezik, fejüket sem emelik fel; hosszú hónapok óta meg-
szokták e lármát. Csendesen legelészve vonulnak tovább, ekkor 
„egy galyacska halkan reccsenik lábam alatt, mindkét szarvas fel-
k a p v a fejét, egy pillanatig figyel s azután uccu neki, rohanva 
„menekülnek . . . Az ágyúk dörejét fel sem veszik, hisz ez az 
„embereknek szól, az ő legnagyobb ellenségüknek, kit menekülve 
„kerülnek ha csak egy galyacskának recsegése sejteti is j e l en lé t é t . . . " 

„ Gyorsan lemegyek, ezalatt bizton előállott már kocsim, mely 
„Sztropkóra visz. Minyevágásáu egy 39-es fél menetzászlóalj vár. 
„Örömmel látom az egészséges jó képeket, kik mosolyogva men-
„nek a tűz vonalba." 

„Le Beau tábornok telefonon egy Árvái Imre nevű 39-es 
„közlegény részére kéri sürgősen a nagy ezüst vitézségi érmet, 
„mert rendkívüli módon kitett magáért. Ezt azonnal magam ki-
„ viszem neki Sztropkóra. Eisner-Bubnával kocsira ülök és Detrich 
„főhadnagy hajtja a négy szürkét. Az országút a folytonos mur-
„vázás dacára feneketlen, a négy ló helyenként alig bírja húzni 
„könnyű kocsinkat." 

„Sztropkón az azelőtt kolerakórháznak használt iskolában 
„van a 17. hadosztály egészségügyi intézete, ott vár reám Le Beau 
„és a derék, fáradhatatlan Biró törzsorvos. Együtt megyünk be a 
„kis operációs szobába." 

„Egy kicsi, vézna emberke ül bent, acélszürke szemeiben 
„valami keménység tükröződik, erős gennyszag van körülötte. 



„Jobb karja sínek közé van kötve s gézzel a nyakába akasztva. 
„Bal felsőcombját kötözik épen be, amikor ez elkészül, a kis so-
„vány emberke felugrik és katonásan tiszteleg, míg hideg, szürke 
„szemeivel keményen a szemembe néz. Kérdésemre szőke fejét fe-
j é i n fordítja és vékony, a kimerültségtől recsegő, fojtott hangon 
„feleli, hogy három nap óta súlyos gyomorhurut gyötri, mely na-
„gyon elgyengítette és nyomorultul érzi magát; azért jött le az 
„orvoshoz, hogy csillapítószert adjon, ő azonban semmi esetre sem 
„fog kórházba menni, ellenkezőleg, azonnal visszatér a tüzvonalba." 

„Kérdésemre, hogy mi van a két lőtt sebével, egykedvűen 
„azt feleli, hogy ezek miatt nem jött volna le, hiszen már maga 
„bekötözte volt és legkevésbé sem akadályozták őt kötelessége 
„teljesítésében." 

„Ekkor a tábornok közbeszólva jelenti, hogy felsőcombját öt 
„nappal ezelőtt lőtték át, ós karjába — melyet a lövés könyök-
„és kézcsukló között hosszában ütött át, az egyik karcsontot össze-
húzva — több mint négy hete kapta a golyót. Mindkét súlyos 
„sebét igen gyatrán maga kötözte be és nehéz szolgálatát hírszerző-
njárőrében — naponta kiváló vitézséggel végezte. Arvai Imre sze-
„gény napszámos fiú, a békésmegyei Endrődön — azt mondja 
„nekem: ,Csak kötelességemet teljesítettem és nem is fájt olyan 
„nagyon!' Az I. osztályú ezüst vitézségi érmet tűzöm mellére és 
„kezet nyújtok neki magamat kérdve, hogy azt, amit Arvai Imre, 
„az endrődi szegény napszámos fiú megtett, ki u tánozná?. . . Kiben 
„lakozik hasonlóan erős lélek?" 

„Még a többi sebesülteket látogatom meg. Gyárfás százados, 
„kinek állapota igen súlyos — megint a 39-esek hősiességéről 
„beszél, melynek mély benyomása úgylátszik eltölti egész lelkét. 
„Minden 39-es a hősiességnek ragyogó mintaképe. Századok, melyek 
„tiszt nélkül maradtak, a legénység kezdeményezéséből rohamra 
„indultak, majd mind elestek s a következő század ugyanígy elő-
t ö r v e elfoglalta az ellenséges állást." 

„Sok új sebesültet találok. Oly sok nyomor, oly sok kín és 
„szenvedés, hogy mindannyiszor keservesen elszorul a szívem. Hej, 
„bár csali ide hozhatnám mindazokat, akik otthon dőzsölnek! Ide, a 
„szegényes, nyomorral telített iskolába, hogy sejtelmük legyen a 
„háborúról, a hősiességről, tűrésről és Isten akaratában való meg-
nyugvásról." 



„Nagyberezsnyén újra találkozom a 39-es menetszázadokkal és 
„nagy lelkesedéssel, sapkáikkal integetve üdvözölnek, s megint, 
„lelkem mélyébe szaggat a tudat, hogy mind ez a virágzó ifjú 
„magyar, e boldog gyermekek nevető lélekkel kimennek a Kárpá-
t o k komor erdeibe, a nagy magyar temetőbe, hogy mint hősök 
„meghalva, onnét többé vissza ne térjenek. Nemzetünk dicső virága 
„elhullatja legszebb szirmait . . . Es ja j n e k ü n k ! . . . Mi lesz 
„ezután? . . 

Minyevágásán találom a 3. hadsereg értesítését, hogy 26-án 
a X. hadtesttel összhangban támadjak. 

A VII. hadtest és a 3. hadseregnek tőle keletre levő cso-
portja február 26-án az ellenséget megtámadja, és pedig: a Kraut-
wald-csoport a Laborcza-völgyben és annak kétoldali magaslatain, 
lóerejével Roskóczon át Laborczfőre, a VII. hadtest Havajra. 

Krautwald csoportja a 45. Landwehr-hadosztállyal erősíttetik 
meg, mely február 25-én Homonnaolykára érkezik. A VII. had-
testtől nyugatra levő Kritek- és Colerus-csoport állását megtartva, 
megakadályozza az ellenségnek keleti irányban való eltolódását. 
Op. 7 97/16. sz.) 

Boroevié e szerint a XVII. hadtest támadó hadmüveletét elej-
tet te; — pedig ezt azért hozták a 4. hadseregtől ide közém és 
Colerus közé, hogy az Ondava völgyén át előretörve Ladomérmezőre 
vett iránnyal támadjon és a Laborcza völgyébe mélyen benyomult 
ellenséget Mezőlaborcz és a felső Laborcza völgyének kiürítésére bírja. 

A lefolyt harcokból kitűnt, hogy gyengék vagyunk és a Kritek 
hadtest a cél elérésére teljesen elégtelen. 

A XVII. hadtest még arra sem volt képes, hogy az Ondava 
völgyét Alsóodor és Kishely között átlépje. 

Ezért Boroevic Kí-iteket megkérdezte, hogy ha a pótlásokat 
csapatai megkapják, képes lesz-e feladatát folytatni? 

Kritek szerint a pótlások után kb. 17.000 puskalétszámú had-
teste a vele szemben műszakilag igen erősen kiépített sáncokban 
álló legalább is 12.000 orosz puska ellen, aligha lesz képes az 
Ondaván előre törni. 

Ugyanekkor Böhm-Ermolli tájékoztatta Boroevicet, hogy feb-
ruár 26-án a 2. hadsereg balszárnya, a 34. hadosztály Lupkówra 
fog támadni, hogy lekösse az ellenséget. Az összműködés érdekében 
szükségesnek tartja a 3. hadsereg jobbszárny hadtestének (X.) e 
támadáshoz Mezőlaborcz irányában való csatlakozását. Másnap 
Böhm-Ermolli főtámadását északi irányban a 27. és 32. hadosz-
tállyal megerősített XIX. hadtesttel Chryszczata A 990-en át 
Turzanskra fogja végrehajtani, ehhez a XVIII. és V. hadtest is 
fog csatlakozni. 



A hadseregfőparancsnokság Böhm-Ermolli tervével egyetértve, 
este 8 óra 55 perckor utasította a 3. hadsereget, hogy jobbszár-
nyán alkotandó csoporttal támadjon február 26-án Virava völgy 
kétoldali magaslatán át Mezőlaborczra. (Op. 7397. sz.)1 

Boroevié erre így intézkedett (Op. 3367. sz.): 
Hogy Mezőlaborcz ismét birtokunkba kerüljön a 3. hadsereg 

összhangban a 2. hadsereg balszárnyával február 26-án újra fog 
támadni. 

A 24. hadosztály a Lupkówra előnyomuló XIX. hadtestnek 
balszárnyával (34. hadosztály) szoros kapcsolatban főerejével Brin-
cova A. 787. magaslaton át a Magura hegygerinc mentén Vidrányra, 
egy csoporttal a Virava völgyében Mezőlaborczra támad. 

Krautwald csoportja (2., 21. hadosztály, kombinált dandár ós 
a 45. hadosztály) a Laborcza-völgy kétoldali magaslatain, a zömmel 
Roskóczon át Laborczfőre támad. 

József főherceg főerejével a Krautwald-csoporttal szoros érint-
kezesben Havajon át Mikóra támad. 

A Kritek-csoport (11. hadosztály és Berndt-csoport) a Kishely és 
Györgyfölde közötti szakaszt, Colerus attól tovább Lúgig terjedő 
szakaszt tartja és meggátolja, hogy a velők szemben álló ellenség 
erőket keleti irányban eltoljon. 

Február 24. 

„Rettenetes idő, üvölt az északi szélvész és zúg az erdő, 
„mintha csak a természet fellázadt volna és teljes erővel nekidőlne 
„az öreg Kárpátok bástyáinak. Zúg az erdő, nyikorogva jajgatnak 
„ős fái, ágazatukkal hadonázva védekeznek, magasan kavarogva 
„repül néhány barna levél egyik hegyoromról a másikra. Sűrűn 
„csapkod az eső, dara és hó keverve. Alig látni pár lépesre. Csak 
„2 fok van s mind sűrűbben kavarog a hó." 

„Éjjel meglepőleg rajtunk ütöttek az oroszok és két főörsö-
„met a -ó- 450-en — Szálnoktól északra — széjjelverték. Tán a 
„vihar zúgásában nem vették észre az ellenség közeledtét? . . . 
„Szálnokon gyülekeztek! . . . Elrendelem, hogy azonnal meg kell 
„támadni az elvesztett állást és vissza kell foglalni." 

„Az ellentámadást és rohamot délelőtt 10 órakor hajtották 
„végre és lendülettel verték ki az ellenséget, egy csomó foglyot 
„ejtettek s régi állásunk hiánytalanul újra birtokunkban van." 

A szorgos felderítés az ellenség helyzetét következőképen álla-
pította meg: 

1 Lásd a 3. hadseíeg naplóját 1915 február 21-ikéről 



a) A 20. honvédhadosztály előtt: 
Variháza déli szegélyén és az országút mindkét oldalán emel-

kedő magaslatokon sáncok. Variházától az ellenség lövészárka vissza-
hajlik és a 498. Ó kúpot félkörben körülövezve az 508. -Q- magas-
latra fut, onnét a gerincvonulaton a 450. -Ó- kúpon végződik. 

Az 508. -Ó- magaslat és Hegyesbisztra között az országút 
mindkét oldalán egy második védelmi állás van építve. 

b) A 17. hadosztály előtt: 
Az oroszok lövészárkai Velkőtől Kozuchow (434. -Ó-) — Radivoj 

(428. Ó ) magaslatokon át Viskóig húzódnak. 
Mákoson, Havajon, Variházán orosz tártaiékok. 
A február 26-ára elrendelt támadást következőképen gondolom: 
Nagy Pál tábornok a variházai út mindkét oldalán 1000 

puskával az ellenséget leköti s főerejét tömörítve a 20. hadosztály-
lyal és a 61. ezreddel (5000 puska) a Korumkó-gerincen az 508. -Ó-
erdős magaslatra támad. 

Le Beau tábornok a 17. hadosztállyal (kb. 3000 puska) 
Szálnok—Hocsa között, Nagybukócz és Mákossal szemben, biztosítja 
Nagy tábornok támadását. 

Az 1. lovashadosztály jelenlegi állását tartja. 
A 39. ezred hadtesttartalék Pusztaházánál. 
Szándékom az 508. -Ó- erdős magaslatot elfoglalni, azután 

a 20. honvédhadosztály zömével jobbra a Variháza—havaji ország-
útra kanyarodni és az ellenségnek állását felgöngyölíteni; ugyan-
ekkor a 17. hadosztály jobbszárnya a tartalékkal a 450. -Q~ra tör 
és a nyeregmagaslatot a keresztnél, Mákostól délre, elfoglalja. 

Erre vonatkozó intézkedésemet Op. 798/1. sz. alatt kiadtam 
és a hadosztályparancsnokoknak a mikénti megoldásra vonatkozó 
jelentését berendeltem. 

Le Beau a támadást megelőző éjjelen Radivojon egy színleges 
támadást tervez, hajnalhasadtával pedig a 96. és 43. ezreddel 
Velkő kétoldali magaslatain és a 450. -O-on át Mákos irányában 
erélyesen akar támadni 

Nagy tábornok zömével egyelőre a 498.-Ó-magaslattól 1 km.-re 
keletre fekvő csupasz kúpot akarja elfoglalni; támadását balról a 
498. -Ó- magaslaton át északi irányban előnyomuló zászlóalj födi. 

Ezzel nem értek egyet, mert azt hiszem, hogy az ellenség a 
Mákos és Havajban levő tartalékait a 20. honvédhadosztály bal-
szárnya ellen támadásra fogja rendelni. Variháza felől a hadosztályt 
kevesebb veszély fenyegetheti. A 20. honvédhadosztály támadási 
iránya azért is kedvezőtlen, mert a 45. hadosztállyal összetorlód-
hatik, midőn az Variházától közvetlen keletre emelkedő magaslatot 
fogja támadni. 

E torlódás az ellenség tüzérségének igen kedvező célul szol-



gálva, nekünk nagy vesztese'get okozhat. Meggyőződésem, hogy a 
támadás csak akkor sikerülhet, ha a 20. honvédhadosztály erejét 
együtt tartva Korurnkő gerince mentén az 508. -Q- magaslatra 
támad; ezt pedig a 498. -Ó-tól 1 km.-re keletre a csupasz kúpon, 
jobbról lépcsőben egy tartalék követi, hogy az ellenség sáncaival 
szemben biztosítsa. 

Ezért Op. 798/37. számú paranccsal elrendeltem, hogy Nagy 
tábornok támadását irányelveim szellemében hajtsa végre és az 
508. -C- magaslat elfoglalása után a Mákos és Havaj felől várandó 
erős ellenséges ellentámadások visszautasítására erőit akként csopor-
tosítsa át, hogy támadását az ellenséges ellenlökés kivédése után 
északi irányban folytathassa. 

Délután 5 órakor értesít a X. hadtest, hogy csak 27-én dél-
ben indíthatja meg támadását, mert csapatait nem tudja előbb 
összehozni. 

Ugyanis a 45. hadosztály felváltása a XVIT. hadtestnél késett, 
úgy, hogy a hadosztály mai napon csak Kerekrétet érheti el. 

Ezért támadásomat február 27-ikére elhalasztottam, hogy a 
X. hadtesttel együtt hajthassam végre. 

Krautwaldot az ellenség a Laborcza völgyében megtámadta, 
de visszaveretett, úgy látszik, az orosz ma ugyanott még készül 
valamire. 

„A vihar tombolva rázza az ajtót s döngeti az ablakokat 
„Szobámban hideg léghuzam kavarog." 

„Mily óriási sikere és szerencséje volt Hindenburgnak a Mazuri 
„tavaknál, 110.000 oroszt fogott el és 300 ágyút zsákmányolt." 

„A németek leplezetlenül kimondják most, hogy belátják saját 
„tapasztalataikon, hogy mit jelent a Kárpátokon küzdeni! . . . Tel-
j e s szívükből bámulnak bennünket." 

Krautwald tudósított, hogy támadását következőképen fogja 
végrehajtani: 

A 24. hadosztály zöme a Magara gerincén és Yirava völgyé-
ben Vidrányra és Mezőlaborczra, a 2. hadosztály és a 21. had-
osztálynak egy resze a Laborcza-patakot keletről kísérő magaslato-
kon Laborczrévre, a 21. hadosztály zöme Szukón át Roskóezra, a 
45. hadosztály Homonnaolvkáról Homola-magaslat mentén Vari-
házától közvetlen keletre hiízódó 438. -Q- harántgerincre fog tá-
mádni. 

Február 25. 

„A beérkezett jelentéseket még sötétben átnézem, azután tör-
„zsem egynéhány urával lóra ülök és Erfalura lovagolok. Eleinte 
„tűrhető az út, valahogy még kocsin is lehetne menni. Nagybe-



„rezsnye és Yojtvágása között mocsaras réten lovagolunk, mert az 
„útat most építik munkásosztagaim és ott a lovak hasig süpped-
j e k a sárba. Itt a réten is mélyen sülyedve, csak lépésben tuduak 
„haladni. Vojtvágásán túl temérdek gránáttölcsér van, melyeket az 
„orosz ,fekete nénik', vagy ,kútfúrók' szakítottak. Kisberezsnyét 
„balra hagyva a kissé szárazabb réten vágtázunk Erfaluig. Ez egy 
„kicsi, néhány házból álló falu, egy majdnem teljesen zárt völgy-
„ katlanban. Itt egy könnyű tarackütegem áll gallyakkal fedve. 
„Parancsnoka egy fiatal főhadnagy, ki mint ilyen jelentkezik nálam. 
„A meredek parton, mély sárban a gránátoktól teljesen felszántott 
„termőföldben, azután egy mély vízmosás mentén rossz nyiresek 
„között lovagolunk felfelé. Tarackjaim lövedékei bőgve jönnek fejünk 
„fölött el. A 417. -Ó~re felérve, lóról szállunk s azokat az erdőben 
„visszahagyjuk és gyalog megyünk az innét 800 lépésre keletre 
„levő kis kúpra. A tisztást kerülve, a bozótban bujkálva az ott 
„levő főörs-századnak foldkunyhóihoz megyünk. Óvatosnak kell 
„lennünk, mert a leghathatósabb ellenséges gyalogsági tüztávolban 
„vagyunk. Részemre egy fedezék van előkészítve, valamivel a 
„lövészárok mögött, az onnét felénk emelkedő parton előttünk 
„egy 96-os század van állásban. A tulajdonképeni első vonal a 
„szemben levő kopár magaslat alsó lejtőjén van a Ö- 450. alatt 400 
„lépésre az orosz állástól, mely az ormon fut végig." 

„A tarackok beszüntették a tüzet, mert az imént csak be-
jö t t ék magukat." 

„Támadásom igen nehéznek ígérkezik — mint most látom —, 
„ha a tüzérség hatása nem volna nagyon kiváló, ennek — ha ered-
„ményt akarunk elérni — meg kell az oroszokat rendítenie úgy, 
„hogy a gyalogságomat ne zavarják előnyomulása alatt. Erre van 
„reményem, mert egynéhány ütegemet jól hosszantozó állásba tud-
j a m felállítani." 

„Látom a muszkák fejét állásaikból kikukucskálni." 
„Két hatalmas, öreg vadkörtefa áll 800—1000 lépésre nyu-

„gatra a 450-es magaslattól, épen az orosz állásban. Ott két ügye-
„sen beépített géppuskát látni, ezeket az én jó öreg nehéz tarack-
j a i m , ha egyszer Pusztaházán lesznek, hamarosan el fogják intézni." 

„Egy 96-os bakát látok egy nagy csomó rőzsével a hátán 
„a két állás között haladni s az orosznak megnyugtatóan int, hogy 
„nincs puska nála és nyugodtan folytatja útját, nem is siet, hiszen 



„az oroszok fegyvertelent nem bántanak. A parton azután saját 
„állásunkhoz jön s egy ugrással a 96-osok lövészárkában eltűnik. 
„Én pedig fellélekzek, mert a vakmerő kísérletet aggodalommal 
„néztem." 

„Sehogy sem tetszik nekem a sűrű erdővel benőtt Korumkó-
„gerinc, amelyen a kis <> 508-as kúpot az oroszok nagy erővel 
„szállották meg és temérdek fedezékekkel s oldalozó állásokkal 
„láttak el. Ez igen nehéz támadás lesz, mert mindenből arra kell 
„következtetnem, hogy épen ezt a magaslatot feltétlenül akarják 
„tartani és megvédeni. — Midőn mindent pontosan megnéztem, 
„egy nagyon meredek nyomorúságos gyalogúton lelovagolok Kis-
„berezsnyére, ahol vitéz 39-eseimet találom, kik körém gyülekeznek 
„s melegen ünnepelnek." 

„Henneberg báró ezredessel és Zeiss őrnaggyal elköltjük a 
„magunkkal hozott gyér ennivalónkat, azután egy láda cigarettát 
„szétosztok vitézeim között és lehetőleg gyorsan visszalovagolok 
„ Minyevágására. Ott a hadsereg parancsát találom, hogy a táma-
„dás időpontja újból elhalasztódik, mivel a 45. hadosztály éldandára 
„mai napon fárasztó menetben csak Jakabvölgye—Köves—Boros-
„nya terét érte el és a 2. hadsereg nem fejezte be még csoporto-
s í tásá t a támadásra." 

Azért, hogy az oroszokat megtévesszem, elrendelem, hogy a 
hadtesttüzérség azon része, mely az ellenség egyes pontjaira pon-
tosan be van lőve, éjjel lepje meg erős tűzzel őket, ezután erős 
gyalogsági kézigránátos járőrök törjenek elő. 

A 2. hadsereg főtámadásának vezetésével Tersztyánszkyt 
bízták meg, ki a XIX. hadtestet (34., 29., 41. hadosztály), a Schmidt-
hadtestet (27., 43. hadosztály) és a 32. hadosztályt fogja vezényelni. 

A 2. hadsereghez beérkezett a 31. közös és a 13. Landwehr 
hadosztály. Ott különben semmi újság. 

Február 26. 

„Le Beau tábornok jelenti, hogy az éjjeli tüntetés nagyon 
„jól sikerült, amennyiben az oroszok óriási tüzet indítottak és több 
„óra hosszat teljesen hatás nélkül folytatták azt." 

„Le Beau tábornok kapacitálni próbált, hogy a Horozanna— 
„wielkai győzelemért a Mária Terézia rendért folyamodjak, mert 
„a döntést 1914 szeptember 9-én az én elhatározásom hozta meg. 
„0 a hadi archívumból mindent kikeresett és világos, hogy az 



„én átkarolásom, melyet én rendeltem el, döntötte el a küzdelmet. 
„Azt felelem, hogy én kitüntetést magam részére soha sem fogok 
„kérni, ha csak felülről el nem rendelik. Mások részére ezer 
„örömmel, de magamnak soha!" 

A 45. hadosztály ma élével Homonnaolykát elérte, vége 
azonban még csak Borosnyán van. Minyevágásán való átvonulás 
közben láttam a hadosztály csapatait, igen fáradtak és sok az 
elmaradozó. 

Böhm-Ermolli 26-án értesítette Boroeviéet, hogy a 2. had-
sereg támadását február 27-én megkezdi, mire a 3. hadsereg-
parancsnokság elrendelte, hogy a X. hadtest jobbszárny-hadosztálya 
(24.) a 2. hadsereg balszárny-hadosztályával (34.) kapcsolatban 
szintén holnap megkezdi támadását. 

A VII. és X. hadtest azonban csak február 28-án hajtsa 
végre az elrendelt támadást. 

A 45. hadosztály végdandárának, mely a X. hadtest tarta-
lékát fogja képezni, holnap az Olyka-völgybe kell érkeznie. 

Február 27. 

„Minthogy meglehetős a csend, törzsem néhány urával csa-
pataimnak látogatására kimegyek a Korumkóra. Paripáinkat 
„Kövesre előre küldtük és vezérkari főnökömmel odáig kocsin 
„megyek." 

„A Gerics-patak völgyében a Lisna Hora és Barannak s 
„Banjikovnak erdős magaslatai között feneketlen, helyenként mo-
c sa r a s úton haladunk egészen a borosnyai fűrésztelepig." 

„Tavaszias illatú erdei fenyővel benőtt part alatt visz útunk, 
„melynek sűrű galyazata szelíden susogva gyermekkorom kedves em-
léke i t ébreszti bennem fel." 

„Az út mindig rosszabb lesz, valódi sártenger, benne egyes 
„sziklák, melyeken többször majdnem felborul kocsink, míg végre 
„az igen szegényes Köves falvacskát elérjük, hol egy ideig várnom 
„kell a visszamaradt urakra. Miután egy negyedóra multával sem 
„jönnek, felülök lovamra és a falun keresztül lovagolok, azután 
„egynéhányszor a patakon keresztül és a valóban leírhatatlanul 
„rossz úton Pusztaházára. A vidék olyan, mint az ón szeretett 
.,Tapolcsányomé, erdős középhegység." 

„A völgyelágazásnál Pilar ezredes jelentkezik és egy 4-es 
„honvédhadnagy, akit elibém küldtek, hogy Skripeire felvezessen. 
„Először egy meredek gyepes parton, út nélkül lovagolunk fölfelé. 



„Jobbkézt egy erdős völgy sok kúppal. Mily felségesen szép lebet 
„ ez nyáron! . . . Innét egy erősen kimosott taligaúton mind mé-
„lyebbre hatolunk be az erdőbe. Lassú, egyenletes ütemben egyes 
„ puskalövéseket hallok, midőn a -Ó- 483-at elérjük, lövegtüzet is hal-
„lok, de ez valószínűleg az Olyka völgyében van, mert a lövedékek 
„süvöltését nem hallani. Régi, nagy gonddal kiemelt és srapnell-
„védőkkel ellátott állások mellett baladunk el; tele vannak olvadó 
„hóval és vízzel, szarvas-, őznyomok váltakoznak farkasok és rókák 
„csapásaival . . . " 

„Egy ormon lovagolunk az erdőben; balk ezt széles völgy; 
„egy batalmas, költői csendben szunnyadó erdős katlan, mely a 
„Kaminci- és Korumkó-oromtól választ el bennünket, hol csatározás 
„folyik. A Korumkóhoz már egészen közel, alig behorpadt nye-
r egben van egy nagyobb erdei tisztás, melyen nagyobb csapat-
t e s t e t pillantok meg tömegben felállítva . . . Skripci! Kratochwill 
„alezredes elibém siet és ezredének létszámát jelenti, mely itt mint 
„tartalék áll." 

„Az arcvonal előtt ellépek, azután ,oszolj'-t vezényelek. 
„Nagyon elviselt, lerongyolódott mondúrban, feszesen, tiszta hű-
„séges tekintettel szemükben állanak vitéz honvédjeim itt. Az ezred 
„mellett, egy különösen nehéz és veszélyes vállalkozásra önként 
„jelentkező osztag. Az ezrednek legszebb legényei." 

„A legénység sűrű csoportokban követ engem, midőn az 
„általuk röviddel ezelőtt épített táborhoz megyek a tisztekkel; a 
„tábor a nyereg déli lejtőjén festői erdős völgyben fekszik. Költői 
„vadonban rendetlenül elszórtan állanak a törzsekből épített kunv-
„hók és tetejükből füst száll fel a magas bükkfák koronáin át az 
„égnek. Egy mély vízmosásszerű szakadékban friss forrás csörge-
dezik. E meredekben leereszkedő szakadók a kies katonavároskát 
„két részre osztja. Mily idillikusán szép nyaralótelep lenne e z ! . . . 
„Midőn az ezredparancsnok kunyhója előtt megállok, vagy száz 
„vitéz honvédem gyülekezik körülöttem, sapkáikat leveszik és 
„balkan, megrázóan bensőséges áhítattal éneklik a magyar Himnust. 
„A szépséges dal imaként rezdül a kopár bükkös halk sóhajától 
„kísérve a Kárpátok vadonából Istenhez, tőle igazságos ítéletet 
„esdve. Mélyen megindulva, a síráshoz közel hallgatom őket, hű-
„séges fiaimat . . . Hosszú idő óta betanulva, e derék keblek-
b ő l oly megkapó bensőséggel hangzik e hatalmas ima, lelkem 



„egész hevével, áhítattal áthatva csatlakozik imám az övékéhez: 
„ ,Aldd meg és vezesd őket — testvéreimet, magyarok jó Istene!' . . . 
„Es az álmodozó őserdő áhítatosan hallgatja nagy i m á n k a t ! . . . 
„ S a jó Isten ? . . . 0 meg fogja hallgatni e szilárd hitből fakadó 
„fohászt. . . Elhangzott! . . . A természet hallgatagon csendes, csak 
„az ádáz golyók zizegnek fölöttünk és csattanva ütődnek a fák 
„koronáiba. Elszorult szívvel állok s egy szót sem vagyok képes 
„kimondani. . . Ekkor víg dalokat énekelnek a fiúk . . . Az egész 
„tábort végigjárom és sok derék bajtársammal elbeszélgetek. 
„Azután egy kis reggelit tálalnak Kratochwill kunyhójában. Egy-
ezerre felsóhajt Kratochwill: ,Gondolj a csak Fenséges Uram, én 
„riihes vagyok!'" 

„A mai naptól kezdve e tábort elnevezték József főherceg-
„telepnek." 

„Visszalovagolok Pusztaházára. Es törzsem? — Marnegg őr-
„nagy, Zeehe százados és a többiek eltévedtek, sehol sem találjuk 
„őket. így nélkülük lovagolok a csendesen sóhajtozó erdők der-
„mesztő téli magányában Sztropkóra, s azután egy derék 7-es 
„huszárkáplárral Minyevágására. 0 észrevette, hogy egyedül lova-
golok, felnyergelte lovát s utánam vágtázott: ,Nem hagyhatom 
„Fenséges Urunkat háborúban egyedül!'" 

„Fölöttünk egy orosz repülő szurrog s valami pici fényes 
„jószágot ejt el, mely sivítva jön le, úgy néz ki, mintha vízcsepp 
„volna, növekszik, végre mintha ezüst strucctojás lenne, nem nagyon 
„messze tőlünk, talán pár száz lépésre a földet éri és irtóztató 
„robajjal felrobban . . . Egy nagy bomba volt. Az élelmezőoszlop 
„vagy 100 kocsija állt ott s arra dobta a bombát, baj azonban 
„nem történt." 

„Nehéz tarackjaim Variházát lőtték és ott egy orosz lőszer-
„ telep légberöpült és egy óra hosszáig ismétlődtek a robbanások. 
„Az oroszok futva menekültek el a faluból." 

Kiadtam utolsó intézkedésemet a holnapi támadásra. (Op. 
801/16. sz.) 

A támadás déli 12 órakor fog megkezdődni, mivel a 45. had-
osztály Homonnaolykáról reggel 6 óra 30 perckor indul. 

Míg a 20. hadosztály az 508. -Q- magaslatot elfoglalja, a 17. 
hadosztálynak a vele szemben levő ellenséget okvetlen le kell 
kötnie és csak ezután tör elő Velkőn át Mákosra. 



Az 1. lovashadosztály a Hocsánka-pataktól nyugatra eső 
szakasz biztosítását a 17. hadosztálytól átveszi. 

A hadtesttartalék 39. ezred Erfalunál. 
A tüzérség, hogy a támadást idő előtt el ne árulja, csak 

délben kezdi meg a tüzelést, akkor teljes erővel. 
A X. hadtest jobbszárnya hajnalban elfoglalta Séob ó 766. 

magaslatot, a XIX. hadtest balszárnya pedig Lupkówtól délkeletre 
levő 633. -Ó- magaslatot. 

A 2. hadseregnél Tresztyánszky csoportja a Smolniktól keletre 
húzódó gerincet birtokba vette és onnét a Maguryczne A 884 ma-
gaslatot karolja át. 

A 45. hadosztály este 6 órakor Homonnaolykán együtt van. 
Máskülönben a XVII., a III. hadtestnél és a két szomszédos 

hadseregnél (4. és 2.) nincsen újság. 

Február 28. 

„Minthogy semmi különös nem történt, Érfalura lovagolok. 
„Nagyberezsnyétől kezdve több mint 1000 munkás dolgozik egy 
„járható út építésén. Ezalatt mi mély mocsaras talajon lépésben 
„is csak nagy nehezen jutunk előbbre. Vojtvágásától kezdve 
„egyes helyeken vágtázni is lehet s ezt, hol a temérdek gránát-
tölcsér megengedi, alaposan kihasználom. A völgy elágazásánál 
„Ert'alu felé fordulunk." 

„Közvetlen a falu előtt, szabadtáborban találok egy 39-es zászló-
naljat. A lelkesen éljenzőkhöz lovagolok s miután melegen üdvö-
zöl tem őket, a zászlóaljparancsnoknál kifogásolom, hogy itt 
„teljesen fedetlen helyen tömegben áll s táborozik. Ha történetesen 
„egy ellenséges repülő jönne erre, az ellenséges nehéz ütegek 
„azonnal tűz alá vennék e zászlóaljat." 

„Egész éjjel meneteltek, ezért egy áhítatos melegséggel 
„vígan rám néző legényt megkérdem, hogy fáradt-e?. . . Derűs 
„mosollyal felel: ,Ahhoz sokkal több kell, különben is a 39-es 
„soha sem fáradt a háborúban, még ha valóban az is!' Ezen 
„nagyszerű felelet által meglepetve szívélyesen mondom neki: 
„ ,A 39-eseknél nincsenek különb hősök e világon, azért is szere-
t e m oly nagyon őke t ! . . . ' " 

„Egy fél 39-es zászlóaljat találó S Erfalun, hol a minap 
„említett tarackjaimon kívül a nehéz tarackok is a legrövidebb 
„időn belül felvonulnak. Hybl százados 7. számú könnyű tarack-



„ütege egy pillanatra beszünteti tüze't, míg közvetlen előtte el-
lovagolok." 

., Erfalutól északnyugatra a bozótos vízmosásban egynéhány 
„39-es századot találok, hol szintén többekkel beszélek. Kérdéseimre 
„melegen s élénken felelnek. Altalános kívánságuk, hogy mielőbb 
„kidobjuk az oroszt magyar hazánk szent határaiból s jól meg-
verjük őket. 

„Sietve fellovagolok a <j> 417-re, hol Le Beau tábornok, 
„Henneberg báró, Pilar és Zagar ezredesek jelentkeznek nálam." 

„Jeges szél fuj s a vastag zúzmarával bevont fiatal nyírest 
„keféli, míg az halkan csilingelve nyisztorog — akár csak távoli 
„xilophon-játék hallatszana —, míg fehérre fagyott ágazata ide-oda 
„csapkod. Sűrű felhők délfelé rohannak, akárcsak száguldó nyájak 
„volnának. Az erdőkön zúgva vonul végig a vihar, sűrű hóförge-
„tegeket kergetve, a havat arcunkba korbácsolja. Borzong a morajló, 
„meztelen rengeteg és zsörtölődve verekszenek a lombtalan ágak." 

„Az igen jól látható orosz állást nézem. Ki van halva ! . . . 
„Senkit sem látni benne. A két nagy vadkörtefánál a -C- 450-es 
„magaslat nyugati lejtőjén látom a minap már megfigyelt két orosz 
„géppuskát." 

„Pilar ezredesnek meghagyom, hogy az ellenségtől 4—5 száz 
„lépésre állásban levő rajvonalunkból egy gyenge járőrt küldjön át 
„megnézni, hogy az ellenség megszállva tartja-e állásának első 
„lövészárkait; csak ha ez meg van állapítva, akkor engedem meg 
„a tüzérségnek, hogy az orosz állások rendszeres ostromát meg-
kezdje . Pilar ezredes azt hiszi, hogy a járőrt azonnal agyonlövik. 
„Ha ügyes, akkor nem! . . . Pilar telefonparanccsal kiküldi a járőrt. 
„Alig egy perccel később két 96-os bakát látok az állásból ki-
„ mászni, minden elővigyázat nélkül merészen egyenest az orosz 
„állásnak nekivágva sietnek. Erős távcsövemmel nézem őket — két 
„hóförgeteg között nagyon tiszta a lég és kilátás — látom, egész-
séges képüket és aranyszőke hajukat, amint csapkodja a szél, vígan 
„mennek, akárcsak kedvtelésből sétálnának. Aggódva nyugtalan-
kodom a két hős vakmerő vállalkozását nézve, mint sietnek min-
„den elővigyázat nélkül a halál torkába. Csak midőn vagy 50 lé-
pés re megközelítették az oroszokat, válik lassúbbá léptük s mutat-
kozik némi bizonytalanság, húzódás magaviseletükön . . . Többször 
„megállnak s figyelik a kis hullámszerű emelkedést a havon, mely-
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„bői lőrések tekintenek sötéten, baljóslatúan szemükbe . . . Az oro-
szoknál nem mozdul semmi sem . . . Tovább mennek s egyikük 
„futva eléri azt a kis emelkedést a havon, azt a fatális vonalat, 
„mely édes hazánk bástyáiban — határunkon innét — orosz határt 
„jelent. Midőn társának int, hogy az állás meg van szállva, hirte-
l e n néhány orosz kiugrik, rövid verekedés keletkezik, a derék liú 
„szuronyával erélyesen védekezik, de leteperik s a lövészárokba 
„rántják. A másik kissé elszalad, visszafordul, pár oroszt lövéseivel 
„leterít és az orosz lövöldözéstől üldözve felénk szalad s épen, 
„ziháló kebellel, izzadságtól fénylő arccal jelentkezik: az orosz állás 
„igenis erősen meg van szállva . . ." 

„Déli 12 óra van. Elrendelem, hogy az egész tüzérségem, 
„mely a -Q- 450-es magaslatra be van lőve, rombolja össze az 
„ottani orosz állást . . . A Pusztaházán és Érf'alun levő nehéz tarac-
„kok, az ugyanott levő könnyű taracküteg és a hosszantozásra 
„külön felállított ágyúütegek vannak erre kiszemelve." 

„Nagyon heves tüzelés kezdődik azonnal és mint kísértetek 
„tánca ugrálnak az ellenséges lövészárkok körül a felszökő füst-
„ oszlopok, a magasra felhajtott göröngyök, rögök, földtömegek, 
„deszkák, faszilánkok és nagy felismerhetetlen idomtalan dolgok. 
„Fejünk fölött bőgve és üvöltve repülnek a lövedékek. Az egyik 
„öreg vadkörtefát egy gránát lefejezi és koronája az orosz állásba 
„zuhan, a mellette levő géppuska összezúzva magas ívben repül ki 
„az állásból. A fehér hólepel már egészen megfeketedett. . . Egy 
„orosz áll s a fedezékek fölött eltekintve látszólag épen felénk néz. 
„Midőn a lövedéket közeledni hallja, lelapul, de midőn a vastag 
„t'üstgomolyt a szél cafatokra szaggatja, feláll s tovább figyel. 
„Lejebb balra csoportokban a mellvéden ülve az erős srapnelltűz 
„dacára ebédjüket fogyasztják, csak imitt-amott bukik fel egy orosz, 
„evőcsészéjét elejtve, ebédjét örökre befejezve. Egy sebesült biceg 
„állásukból hátrafelé vánszorogva s még vissza sem néz, midőn 
„egy nehéz gránát zúgva érkezik s tíz lépésre tőle nagy reccse-
néssel robbanva, nagy fekete fiistfelhőt hagy hátra. Elvágódik 
„a sebesült a nagy légnyomástól, majd felkel s nyugodtan tovább 
„biceg a mély hóban." 

„Tüzérségem nagyszerűen lő." 
„Támadásom a Korumkó-gerincen déli 12 órakor megkezdő-

d i k . Örült hevességű a gyalogsági és géppuskatűz." 



A Perneczky tábornok támadócsoportja (4. ezred két zászló-
alja, a 17. ezred egy zászlóalja) délután 3 órakor még nem ért az 
ellenség sáncaihoz. A támadás végtelenül nehezen és lassan halad 
előre és igen nagy veszteségeink vannak. 

Nagy tábornok a 417. -Ó- magaslaton (Erfalutól északkeletre) 
figyelő hadtestparancsnokságnak jelenti, hogy írásban utasította 
Perneczkyt a támadás erélyes folytatására. 

A támadó csoport jobb oldalát a 498. -Ó- magaslattól 1 km.-re 
keletre fekvő, az oroszok által erősen megszállott csupasz kúppal 
szemben, a 17. ezred egy zászlóalja biztosítja. 

A 20. honvédhadosztály parancsnoka a 3. ezredet Perneczky 
tábornok rendelkezésére bocsátja. A hadosztály tartalékot (61. ezred) 
pedig utasítja, hogy a hegygerincen kövesse a támadó csoportot. 
Az 1. ezred Variházával szemben áll, jobbszárnya szorosan csatla-
kozik a 45. hadosztályhoz, mely nem bír előrejutni. 

A hadosztály egyik dandára délelőtt Repejőtől északkeletre 
a magaslatokon nehéz erdős terepen, ellenséges ágyútűzben elő-
nyomulva, délután 12 óra 30 perckor 369 -Ó-tól északra a haránt-
gerinc párkányát elérte, de nem bírt tovább támadni, a hadosztály 
tüzérsége, mely még hátul volt, nem támogathatta. 

Délután 4 óra 15 perckor lóra ülök és visszasietek Minye-
vágására, Le Beau pedig Kisberezsnyén éjjelezik. 

Nagy tábornok utasította Perneczky tábornokot, hogy a dön-
tést még ma hozza meg, ha kell, a hadosztálytartalékot (61. ezred) 
is latba vetheti. 

Délután 6 óra 30 perckor a támadó csoport a 498 -O- magas-
lattól északra fekvő nyereg magasságába jutott és döntésre nem 
került a sor. 

A 17. hadosztály és az 1. lovashadosztály helyzete nem vál-
tozott. 

Holnapra akként intézkedtem, hogy a támadást folytatni kell. 
A hadtesttartalék menetkészen Erfalunál marad. 
A nehéz tarackok egy szakasza foglaljon még az éjjel Puszta-

házánál állást, hogy holnap az 508. -Ó- magaslatot és a 366 
keresztnél a nyerget tűz alá vehesse. (Op. 802/39.) 

Tőlem balra, a III. és XVII. hadtestnél nyugalom; jobbra, 
a Krautwald-csoportnál (X.) a Laborcza völgyében csak ágyúharc, 
jobb szárnyán (24. hadosztály) semmi újság. 

A 2. hadsereg főtámadási csoportjánál a XIX. hadtest bal 
szárnya (34. hadosztály) Lupkówot nem tudta elfoglalni, a közepén 
(29. hadosztály) az oroszok a smolniki magaslatokat visszafoglalták, 
de este ismét a mi csapataink kezébe jutottak. A hadtest jobb 
szárnya (41. hadosztály) Maguryczne (A 884.) magaslatot még 
nem bírta elfoglalni. A Schmidt-hadtest balszárnya, a 27. hadosztály 
Manilowa-magaslatot elfoglalta, közepe (32. hadosztály) és jobb 



szárnya (43. hadosztály) csak némileg jutott előbbre Brdo Liponea-
magaslat és Radziejowa irányában. 

„Este 10 órakor érkezik a jelentés, hogy csapataim 50—200 
„lépésre az ellenséges állástól beássák magukat, mert nagyon súlyos 
„veszteségeket szenvednek. A támadást hajnalban fogják csak foly-
t a t n i . Az Isten vezérelje s oltalmazza őket . . . 

Március 1. 

„Hajnalhasadta előtt már Pusztaházán vagyok és azon lesúj-
„tóan szomorú hírt veszem, hogy vitéz honvédjeim — az 1., 4., 17. 
„ezredek több mint 1000 embert vesztettek a tegnapi támadásban." 

„Míg törzsem a rettenetesen túlfűtött, nyomorult, roskadozó 
„—már évek óta elhagyott — plébániaépületben a telefonösszeköt-
t e t é s t keresi, addig én a falu északi végén a viskók között álló 
„erősen tüzelő könnyű tarackokhoz megyek. Útközben a nehéz 
„tarackokat látom — iszonyú kínok között — 12 ló, 6 bivaly, 
„6 ökör húzza azokat hegynek fel, kerekei legalább 60 cm. mélyre 
„süppednek az alul puha, felül fagyos tapadós agyagtalajba." 

Ezt tegnap a 17. hadosztálytól Pusztaházára rendeltem, hogy 
innét oldalozó tűz alá vegye az 5u8. -C> magaslatot. Bivalyok nélkül 
e tarackok nem lettek volna képesek Pusztaházán tűzbe lépni, ami 
így már kora délután megtörtént. 

„Közben jelentések jönnek: Kratochwill a Korumkó -Ó- 508.. 
„magaslat déli lejtőjén oldalba támadva, rendkívül hevességgel 
„szorongattatik. Le Beau tábornok két 96-os századot küld segít-
ségére, többet ő sem tud nélkülözni." 

A 6l-esek azon parancsot kapták, hogy Kratochwill bal-
szárnyát biztosítsák. 

A hadtestparancsnokságnak Pusztaházára való megérkezése 
után délelőtt 9 óra 30 perckor a hadtesttartalék (39. ezred) paran-
csot kapott, hogy Érfaluról Pusztaházára meneteljen, hogy ott 
minden eshetőségre kéznél legyen. 

„A falu déli kijáratánál várom e kiváló ezredet. Délben 
„érkezik meg." 

„Először magam előtt elmeneteltetem az egész ezredet, 
„vitézeimhez szeretetteljes buzdító szavakat intézve, azután a leg-
„lelkesebb ovációk közepette az ezred élére sietek, hol kiadom 
„a parancsot: ,Az elővéd 2 század Kaminci 488. <>-ra menetel, 



„ahová hamarost utánuk fogok jönni. Ott biztosított pihenés 
„— gyalogsági tűztől védett helyen — megérkezésemig. Az ezred 
„további parancsomig Pusztaházán pihen." 

„Sovány pár falat után Eisner-Bubna alezredessel, Bárczy 
„István főhadnaggyal s még két törzsembeli tisztemmel a Kamin-
„eire lovagolok. Elindulásomkor Spiess ezredesnek meghagyom, 
„hogy legyen parancsomra elkészülve, hogy a 39. ezred zömével 
„hozzám a Kaminci 488. -C--ra még ma délután fel kell jönnie, 
„honnét a 20. honvédhadosztály súlyos harcába támogatólag kell 
„majd beavatkoznia, mert a támadás igen heves pusztító ellenséges 
„tűzzel arcba és oldalba kapatván, elakadt. Ekkor jön a jelentés, 
„hogy odafönt kétségbeesett tusa tombol. Sietve fellovagolok.. . 
„A magaslat kúpalakú teteje ritka tölgy- és bükkszálerdővel van 
„benőve és alatta szintén ritka fiatal nyíres van, melyben vagy 250 
„lépésre lehetne látni, hogy ha kevésbé sűrűn havazna. Felérkezve, 
„mielőtt az ormot átlópnők, a két 39-es századot jól védett helyen 
„találom.. . Yadan ropog a puskatüz s pattognak a géppuskák és 
„csiripelnek fölöttünk az orosz golyók." 

„Lovamról leugorva, az oromra felmegyek, onnét az össze-
„kötőárokban a fedezékbe, melyet részemre csináltak. Két helyi-
ségből áll, mindegyik lőrésekkel van ellátva és sok szalmát hordtak 
„fel gondos vitézeim, még üléseket is rögtönöztek gályákból. Kissé 
„hátrább egy alacsony kaliba van méteres földréteggel befödve, ott 
„van a telefon." 

„Iszonyatosan erős puska- és gépfegyverharc hallatszik a 
„-C- 498. magaslat, Korumkó irányából, még fedezékeink farészeibe is 
„pattogva ütődnek a csiripelve érkező orosz golyók." 

„Délután 2 órakor jelentést kapok, hogy a 96-osok két 
„századának támadását fölényes orosz erő visszaverte és hogy 
„Kratochwill csapatai rendkívüli módon szenvednek és szorongat-
t a t n a k s aligha bírják már magukat tartani." 

„Cselekednem kell." 

Elhatároztam, hogy hadtesttartalékomat harcba vetem, hogy 
a 20. honvédhadosztály nyugati oldalát támadó oroszokat vissza-
vessem és így a 450. -Ó- magaslatot elfoglaljam. 

„A harc dühös zsivaja s ropogása alatt csendesen és sűrűn 
„esik a hó s eltakarja mind, az én szeretett halottjaimat, szegény 



„elesett hőseimet . . . Zúg az erdő, mélyen sóhajtva vonul tova 
„a jeges szél." 

„Megindulva adom ki a parancsot a megkerülő támadásra 
„a 450. <J> és 498. Ó ellen. Azalatt a nagy hidegtől dideregve 
„várom vitéz tartalékomat, a 39-eseket." 

„A legjobb hangulatban jönnek s mosolyogva mennek a küz-
delembe. Velük megyek a ritka erdőben, mely a rettenetes harci 
„zajtól csak úgy zeng és bús zúgása alig hallható." 

„Az ormon csoportosul a derék ezred, míg a szürke nappal 
„mind homályosabb lesz; a sűrűn hulló havat már nem látom, 
„csak hideg cirogatását érzem arcomon. Spiess ezredes vett paran-
c s o m alapján intézkedik, az összegyűlt tisztikarnak szép szavakban 
„adván tudtul a mai feladat fontosságát. Néhány meghatottan lelkes, 
„meleg szót intézve hozzájuk, sok szerencsét kívánva nekik, kezet 
„szorítok a tisztek nagyrészével. Spiess ezredesnek külön szívére 
„kötöm legderekabb ezredemnek sorsát; arasson dicsőséget szeretett 
„vitézeimmel s hozza lehetőleg épen vissza őket." 

Délután 4 óra 15 perckor a 39. ezred megkezdi előnyomu-
lását Kaminciről. 

„Rajvonalba bomlik fel az ezrednek első harcvonala, míg több 
„vitézemhez egy-egy szeretetteljes buzdító szót mondok s századtól 
„századhoz megyek a sivító orosz golyók halk szava mellett . . . 
„Ekkor Pintér főhadnagy siet hozzám Eisner-Bubnával — ők 
„a telefonnál voltak és a komor jelentést hozzák, hogy honvéd-
je imnél a végletekig elkeseredett a harc és helyzetük válságos; 
„másutt is súlyos a küzdelem, mielőbbi visszatérésem Minyevágá-
„sára feltétlenül szükséges, mert Boroevic értekezni akar velem 
„a további teendőkről. Tehát el kell mennem és a dicsőség nem 
„lehet osztályrészem, pedig büszkeségem lett volna velük maradni 
„ott, hol éltükkel védik szent hazánkat. . ." 

„így tehát Istenre bízom őket. Fájós szívvel, összeszorult 
„torokkal intek búcsút nekik, midőn megkezdik előnyomulásukat 
„a sipító golyók verésén keresztül. Hamar eltűnnek szemeim elől 
„a sűrűn hulló hó és köd fátyolában s az éj leszálló sötétségében. 
„A kétes homályban vakít a hó és oly borzasztóan hahotáznak 
„a számtalan gépfegyverek.. . Isten veletek!. . . Megyek és búsan 
„szótlanul lovamra ü lök! . . . Sietve lovagolok Pusztaházára, de gon-
dola ta im ott maradtak, hol a véres küzdelem szedi az emberiség 



„áldott virágát. Szerencsétlennek érzem magamat, hogy e pár órát 
„nem maradhattam ott. Vágtába ugratom lovamat, majdnem min-
denüt t , a sötétség dacára sebesen vágtatva haladok, derék Lady 
„lovam ügyesen szalad s egy-kettőre törzsem lemarad és sokkal 
„utánam érkezik Minyevágására." 

A rendkívül nehéz erdős terepen a hadtesttartalék lassan 
haladt, ügy, hogy este 9 óra 30 perckor a 39. ezred a szálnoki 
patakot tudta csak átlépni és még harcba sem lépett; közben 
a 20. honvédhadosztályt az oroszok megtámadták, de véresen vissza-
verettek. A harc azután csillapult. A 20. honvédhadosztály parancs-
noka a támadást a hadtesttartalék támogatása mellett holnap akarja 
folytatni. A véres viaskodásban a 20. honvédhadosztálynak tisztek-
ben 11, legénységben 260 fő halottja van. A sebesültek száma 
23 tiszt, 782 fő legénység. 

„Asztalomon egy jelentés: Az ellenséges állást nem lehetett 
„elfoglalni. Rettenetes gyilkos ellenséges tűzben az ellenségesállások 
„előtt fekszenek megtizedelt csapataim... A kapott parancs szerint 
„elrendelem holnapra a támadás folytatását." 

„Eisner-Bubna a hadsereggel folytatott megbeszélés alapján 
„előbbi parancsomat írásba foglalja a két gyaloghadosztály részére. 
„A parancsnak legfőbb intézkedése: ,Holnap délután 6 órakor az 
„általános szuronyroham az ellenséges állások ellen végrehajtandó . . 
„Az egész paranccsal egyetértenék, hiszen vett utasításommal össz-
h a n g b a n van, de az idézett mondattal nem. A hadtestparancsnok 
„csak akkor rendelhet el általános szuronyrohamot, hogyha bizto-
s a n tudja, hogy az ellenség — aki erősen elsáncolt, kitűnően 
„oldalozó tüzállásokkal ellátott védelmi vonalban áll — igazán már 
„teljesen megérett a rohamra . . . Ezt Eisner-Bubnának erélyesen 
„megmondom, hangsúlyozva azt, hogy ilyen parancsokkal irtóztató 
„veszteségekbe kergetjük csapatjainkat, ő azonban azt jelenti, hogy 
„Boroevic parancsa, hogy ,— nagyobb veszteségekre való tekintet 
„nélkül —' muszáj támadnunk és hogyha nem rendeljük el a 
„rohamot, akkor a támadás meg fog rekedni, illetőleg el fog lany-
hu ln i , ami Boroevié parancsával sehogy sem volna összeegyez-
te the tő . Hosszú vita, kapacitálás után, nehéz szívvel, érzelmeim 
„ellenére aláírom a parancsot. Eisnernek érveire csak azt tudom 
„felelni: ,Gondoljon rám! A , s z u r o n y r o h a m ' szó nagy bajt fog 
„okozni, mert mindenki szószerint fogja venni és követni és r o h a -
„ m u n k óriási veszteségek közepette össze fog omlani! . . .' 



„ Ö vakon bízik az eredményben . . . Én sajnos nem! . . . Neki 
„annyiban van igaza, bogy kötelesek vagyunk a hadsereg paranosá-
„nak engedelmesktdni. Én azonban alaposan szerettem volna ezt 
„megcsinálni, úgy, hogy az eredményt biztosítva lássam. így igen 
„nagv szerencsével talán elérhetünk nagyobb eredményt, de óriási 
„vereséggel is vegződhetik e kaland s azután minden további táma-
„dás hosszú időre lehetetlenné válik . . . nem is számítva az 
„óriási veszteséget, melyet drága emberéletben fog okozni." 

A 17. hadosztályt utasítottam, hogy holnap, amint a 20. 
honvédhadosztály a450.Ó- — 508.-Ó-gerincvonulatot elfoglalja,a jobb-
szárnnyal lépcsőzetesen csatlakozzék a 20. hadosztály támadásához, 
ha azonban sikerre kilátás ígérkezik, hamarább is megindíthatja 
támadó előnyomulását. hogy a 20. hadosztályt mentesíthesse. (Op. 
803/50. sz.) 

A 17. hadosztálynál és az 1. lovashadosztálynál nyuga'om 
volt. Az 1. lovashadosztály jelenti, hogy az ellenség Patakiról erő-
ket kivont és Patakinál ellenség nincsen. Véleménye szerint az 
innen kivont erőt az ellenség keleti irányban eltolta. 

A szomszédos X. hadtest értesített, hogy a 45. hadosztály rend-
kívül elkeseredett harcban az ellenség állását a 309. -Ó- magaslat-
tól keletre húzódó gerincen elfoglalta. 

Az ellenség egész éjjel folytonosan támadott, hogy az elve-
szett területet visszaszerezze. 

A hadtest jobbszárnyán (24. hadosztály) a Beszkid hegyeiben 
is rendkívül elkeseredett hare folyt. A 9. és 77. ezred, mely az 
ellenség állásába a 698. -C- magaslaton betört, kb. 500 halottat és 
sebesültet veszített. 

A 2. hadsereg balszárnyán Tersztyánszky támadó csoportja 
csak lassan képes előrejutni. 

A XVII. és III. h idtestnél nyugalom. 
A hadseregfőparancsnokság Op. 7644. számú rendeletében 

hangsúlyozta, hogy a 3. és 2. hadsereg belső szárnyain folyó táma-
dások megkívánják, hogy a 4. hadsereg déli szárnya is megindítsa 
támadását, melynek idejét később fogja meghatározni. 

Márcms 2. 

„Spiess ezredes a 39-esekkel nem messze onnét, hol az este 
„elváltunk, kénytelen volt a nagy sötétség miatt megállani, mert 
„az erdőben teljes lehetetlenség volt eltévedés nélkül előbbrejutni. 
„Éjjel több helyen csatározások voltak nagyobb jelentőség nélkül." 

„Le Beau tábornok elhatározta, hogy az 508. -C- elleni táma-
dáshoz a 43. és 96. ezreddel és a 37. ezred egy zászlóaljával is 



„csatlakozni fog, hogy a 450. -Q- magaslatot rohammal el tudja 
„foglalni. Ezzel nagyon egyetértek, mert ezt a kopár magaslatot 
„tüzérségemmel úgy meg fogom dolgozni, hogy a szuronyroham 
„úgyszólván biztosan eredményre fog vezetni. Itt jogosult a ,roham' 
„elrendelése. Spiess ezredes, ki most csoportosult végleg a -Q- 508. 
„elleni oldaltámadásra, törekedni fog a legalkalmasabb pillanatban 
„előretörni. Az ő feladata az elképzelhető legnehezebb, mert a 
„taligaút, mely a -Q- 450-en át nyugatról keletre s a -O- 508-tól 
„délre a hegyormon vezet, jelzi a kiválóan megerősített összefüggő 
„ellenséges állást, mely kitűnően hosszantozó támpontokkal van 
„biztosítva s erős drótakadályokkal meg torlaszokkal megközelít-
hetet lenné téve . . . Spiess ezredes pedig 39-eseimmel az erdőben 
„egy vízmosásos szakadékokkal keresztül-kasul szelt, úgyszólván 
„járhatatlan völgyben, mely Szálnoktól kelet felé emelkedik, két 
„völgybe ágazván el — kénytelen támadását végrehajtani. Ezredé-
„nek egyes részei tűzharcban állanak az előretolt orosz tábori 
„őrsökkel. Ezek az ő amúgy is igen nehéz előnyomulását a meredek 
„parton felfelé egyelőre lehetetlenné teszik. Mostantól fogva szoros 
„összefüggésben és egyetertésben fog Perneczky tábornokkal dol-
gozni . . . " 

„Reggel egy aránylag igen jó megfigyelőállásba lovagolok 
„fel Kamincitól északra; onnét úgy a Korumkót, mint a -C- 450. 
„és -Q- 508. magaslatokat látom s mindenfelé megvan a telefon-
„összeköttetésem. Előbbre ma sajnos nem mehetek, mert az egész 
„hadtest súlyos küzdelemben áll s mindenüvé el kell jutnia befo-
„lyásomnak, ami csak telefonon lehetséges." 

„Délelőtt 11 óra 45 perckor kezdődik a támadás a -Ó- 450. 
„és attól keletre fekvő orosz főállás ellen. Azonnal szívós küzdelem 
„fejlődik ki. A vitéz 20. honvédhadosztály szintén a leghevesebb 
„ellenséges tűzben a legkeservesebben viaskodva nagynehezen tudja 
„csak magát valamivel előbbre dolgozni." 

Délben a helyzet a következő: 
A 17. hadosztály jobbszárnyán a 43. ezred egy zászlóalja 

Yelkő völgyétől északra súlyos harcban áll. A 96. ezred balszáraya 
az ellenséges oldalozó puska- és ágyútűz miatt nem tudott előre-
jutni, a 96. ezred jobbszárnya, a 37-es zászlóalj és a 39. ezred 
balszárnya azonban az ellenség sáncait kb. 150 lépésre megközelí-
tette ; jobbszárnya az erdőben kissé lemaradt. A 20. honvédhad-
osztály lassacskán elakadt. A szomszédos 45. hadosztály délelőtt 



10 óra óta lépésenként dolgozza magát előre. Az 1. lovashadosztály-
nál nyugalom van. 

Támadásunk a délutáni órákban sem halad. Benyomásom az, 
hogy végső erőfeszítésre kell serkentenem vitéz csapataimat, 
hogy a hadsereg parancsát végrehajtsuk. Ezért délután 6 órakor 
a 17. hadosztálynál általános rohamot rendelek el, melyre az utolsó 
puskát is latba kell vetni. Egész tüzérségem készítse elő meg-
rohanásszerüen a rohamot, pont 6 órakor délután az ellenséges állás 
mögötti területeket lőjje. (Op. 804/20. szám.) 

E parancs kiadására az vezetett, hogy látom, miszerint csapa-
taimat a három nap óta folyó súlyos hareok fel fogják emészteni. 
Tehát, hogy a helyzet feszültsége enyhüljön, ma döntésre kell 
vinnem a küzdelmet. 

„A 17. hadosztály jobbszárnyán este 8 óra 30 perckor a leg-
elkeseredettebb küzdelem után nagyon súlyos veszteségekkel szurony-
rohamra megy a 96., 39. ezred és a 37-es zászlóalj; és az én 
„dicső hőseim szörnyű gyilkos kereszttűz dacára betörnek az ellen-
séges állásba és befészkelik magukat. Temérdek halott és sebe-
Sü l t borítja a hófödte talajt. Az oroszok egy erős hóviharral egy-
„ időben nagy túlerővel ellentámadást kezdenek. Az erdő rengve 
„morajlik, a szélvész sikoltva rángatja a nyikorgó, jajveszékelő fákat 
„és mint a jégverés berreg a tűzharc. Hurrá ordítás, kiabálás hall ik. . . 
„A mellett a tüzérség lökemszerűen minduntalan hatalmas tüzet 
„indít s bőgve mennek fölöttünk gránátjai. Rettenetes vad küzde-
„lem tombol. Az oroszoknak módfölötti heves támadása nem képes 
„derék 39-eseimet visszaszorítani és előttük, meg a 4-es honvédek 
„előtt elakadt. Irtóztató a lárma s a géppuskák mindkét oldalon 
„idegrázóan dolgoznak, a küzdelem zsivaja, mindannak dacára, hogy 
„már sokszor hallottam, átjárja testemet szívig, velőig. Megrázó 
„látvány.. . Az orosz ellentámadás megsemmisülve omlott össze 
„s irtóztató veszteségeket szenvedett." 

„A balszámyon 150 oroszt fogtunk el és 6 géppuskát 
„zsákmányoltunk. A mi veszteségeink sajnos az egész vonalon 
„szintén nagyon súlyosak." 

Holnapra kiadtam a parancsot. (Op. 804/38. szám.) 
A csapatok az ellenségtől elvett állásokat szívós védelemre 

rendezzék azonnal be, kötelékeiket rendezzék és alkossanak tarta-
lékokat. A 450. -Q- magaslattól nyugatra húzódó gerincre még az 
éj folyamán egy ágyússzakasz felvontatandó. A parancsnokok 
mindent tegyenek meg, hogy a csapatok még az éjjel meleg éle-
lemhez jussanak. 



Tőlem balra a XVII. és III. hadtestnél ma heves tüzérségi 
harc folyt egész nap. 

A jobb szomszédom (X. hadtest) kisebb eredményeket ért el, 
de a 45. hadosztály,a mely 20. honvédhadosztályommal szoros 
kapcsolatban Variház —Homola vonalban egész napon át harcban 
állott, nem bírta az e lenséget erős sáncaiból kiszorítani. 

A 2. hadseregnél Tersztyánszky nem képes előrejutni. Úgy 
hallom, hogy holnap még két friss hadosztályt kap (13. Landwehr-
és 32. hadosztály), úgy, hogy most már a Beszkid-hegység és a 
Solinka-folyócska között (34 km.) 75.000 puska fölött rendelkezik. 

A 4. hadsereg még nem mozdult meg állásából. 

„Hordágyon egy súlyosan sebesült magyar vitézemet viszik 
„el mellettem, kezében egy tőzikecsokrot tart s felém nyújtva 
„kéri, hogy fogadjam el és bocsássak meg érte, hogy kissé vére-
„sek a virágocskák, az ő vére cseppent véletlenül rájuk. Tovább 
„viszik, míg meghatva köszönöm meg figyelmét... Visszamenet 
„útólérem, de akkor már le van födve az arca, — kiszenvedett... 
„Egy véres kárpáti virágocskát elteszek emlékül, a többit örökre 
„elcsendesült keblére szórom szeretettel. Múlandó nyírfakereszt jelzi 
„sírját, — egy év múlva többé nem lesz feltalálható a Kárpátok 
„zúgó rengetegében." 

„A hadseregparancsnokság meleg elismerését fejezi ki. Dicső 
„is volt vitézeim hősiessége, midőn egyenként előregyülekezve el-
„ érték a rohamtávolságot és mint a szélvészes hóförgeteg, úgy 
„lepték el az orosz állást." 

„Nagyon aggaszt, hogy most 10 óra 30 perckor este sincs 
„még jelentésem a Korumkóról. Ott, úgy érzem, baj van, pedig 
„épen az volt a főtámadásom, hol az elhamarkodottan elrendelt 
„szuronyroham kimenetelétől rettegek." 

Március 3. 

„Reggel 3 órakor megszakadt az összeköttetés Spiess ezredes 
„csoportja és Perneczky dandára között. Ügy látszik, hogy Per-
„neczky egy kissé kelet felé húzódott, mert ott szorongatják leg-
jobban. 

„A 20. honvédhadosztály azt jelenti, hogy veszteségei iszonya-
tosak , feltétlenül jóval meghaladja állományának 50°/o-át és 
„a mellett szuronyrohamát az oroszok visszaverték s alig pár lépésre 
„az ellenségtől feküsznek a leghevesebb tűzben a nélkül, hogy be-



„ásni, elsáncolni tudnák magukat, minthogy odafönt a talaj még 
„nem engedett fel, még kőkeményre van fagyva. A veszteségek 
„percről percre növekszenek. Egész rajvonalak fekszenek holtan és 
„a még élők bámulatos hősiességgel tartják magukat az ellenség-
„nek folyton ismétlődő ellentámadásai ellen. A segélyhelyek és 
„hadosztályegészségügyi intézet a megszámlálhatatlan sok súlyos 
„sebesülttel túl van terhelve, nem képesek mind ellátni, nincs elég 
„személyzet, anyag s így sokan elvéreznek, mielőtt a segítség meg-
é r k e z n e . . . Egyszóval a szuronyroham a 20. honvédhadosztálv-
„nál végzetes szerencsétlenséggé vált." 

„Egészen fehér arccal, remegő ajakkal olvassa fel nekem 
„Eisner-Bubna alezredes amind megrázóbb részleteket közlő jelen-
téseket . Súlyos szemrehányással mondom neki: ,Az a szeren-
csét len szó' ,iáltalános szuronyroham!' Megtörve, vonagló ajak-
„kal sóhajt: ,Sajnos igen! ' . . . Nem szidom őt, nem teszek több 
„szemrehányást, hiszen a legjobbat akarta és most belátja, hogy 
„milyen jogosult volt aggodalmam. Hangsúlyozottan mondom neki: 
„,Ilyesmit soha sem lehet felejteni!'... ,Bizony soha! ' . . . " 

Nagy tábornok jelenti, hogy hadosztályának több mint 
507o-os veszteségeire való tekintettel és mert csapatai a bárom-
napos véres harcban kezdenek kimerülni s ételt sem képes hozzá-
juk előrevitetni, mert rohamtávolságra fekszenek az ellenség sáncai 
előtt — és végül mivel friss csapatok segítsége nélkül az ellenség 
állásába képtelenség betörni —, szándéka a sötétség leple alatt 
hadosztályát azon biztosítási vonalba visszavenni, honnan a táma-
dás megindult. 

Azt válaszoltam erre, hogy a válságon át kell esni, az álta-
lános helyzet miatt ki kell tartani az elért helyzetben, legyen az 
bármilyen súlyos is. Friss tartalék fölött nem rendelkezem, de 
mindent el fogok követni, hogy a 17. hadosztályból kivont erők-
kel a hadosztály segítségére siessek. (Op. 805/10. szám.) 

„Korán reggel Lady lovamon vágtában Erfalura lovagolok 
„és onnét gyorsan fel a 417. -Q- magaslatra, mialatt tarackjaim 
„bőgve küldik fejünk fölött ekrazit-lövedékeiket az ellenséges 
„állásokba." 

„Le Beau tábornok fönt várt rám és jelentette, miszerint 
„kár, hogy tegnap nem voltam itt a 417. -C--en, mert nagyszerű 
„látvány volt, ahogy tüzérségem az ellenséget lökemszerüleg elárasz-
t o t t a lövedékeivel és számtalan telitalálatot ért el a 450.-0— en az 
„orosz állásban. Csak úgy repültek á cafatok a levegőbe. És a 



„gyalogságnak nagyszerű előrekúszása e's egyenkénti gyülekezése s 
„azután a hősies szuronyroham, meg az ellenséges állások elfog-
l a l á s a . . . Láttam én is, de talán kevésbé jól, mint innét lehetett 
„volna, mindannak dacára, hogy ott jóval közelebb voltam a küz-
delemhez, mint itt." 

„Melegen megdicsérem a derék Henneberg báró ezredest, aki 
„mindent, amibe belekezd, kitűnően el is végzi, megdicsérem Zagar 
„ezredest is, tüzérsége oly nagyszerű működéséért." 

„Távcsővel megnézem az elfoglalt állásokat, hol élénk, de vál-
tozóan heves tűzharc folyik az alig 150 lépésre levő oroszokkal, 
„akik beássák magukat. Nehéz és könnyű tarackjaim borzasztóan 
„félelmes pontossággal lőnek bele az orosz állásokba. Széttépett 
„emberek repülnek ki a feldobott rögök között és gőzölögve lassan 
„beleolvadnak a hóba. Temérdek halott hever eltemetetlenül a két 
„tűzvonal között. Agyúim srapnellekkel hosszantozzák az ellen-
séges lövészárkokat, látom, mint korbácsolja végig azokat min-
d e n lövés . . . Ez a tűz egész nap egyenletesen tovább foly-
ta tód ik és azt hiszem, hogy az oroszoknak igen nagy veszteségeik 
„lehetnek, mert úgyszólván minden lövés belevág az ő állásaikba. 
„Időnkint rövidtartamú géppuskatűz is hallatszik." 

„Minden órában egy-két hóförgeteg jön és ekkor a haldokló 
„tél őrjöngve tombol s az emberek véres tusája mindannyiszor 
„szünetel, mert 20 lépésre sem lehet látni, midőn a vihar üvöltve 
„korbácsolja szemünkbe az élesen szurkáló havat." 

„Le Beau konyakot hoz a — ,belső fűtésre' —, egy csepp 
„jól esik. Ezt fontos eseményt ismételten lefényképezik, különösen 
„mikor ő a palackból az utolsó kortyot fölhajítja." 

„Le Beau a kitüntetésre beadottakat ide rendelte és így a 
„harc közepette tűzöm mellükre a tegnap kiérdemelt vitézségi 
„érmeket s meghatva szorítok kezet hőseim legkiválóbbjaival. 
„Egyik hőstett szebb a másiknál s ha időm engedte volna, érde-
„mes lett volna mind feljegyezni! . . . De ezt itt a dúló csatában 
„képtelen voltam megtenni. Elrendeltem, hogy összes csapataim 
„adják be azonnal kitüntetési javaslataikat, úgy mint Le Beau 
„azt megtette." 

„A kitüntetettek között volt egy Radulovic nevű ogulini 
„horvát legény, kinek a nagy ezüst vitézségi érmet adományoztam. 
„Soha olyan kitörő lelkes örömet nem láttam, mint e derék sza-



„kaszvezetőét. Feltűnően szép képe kigyulladt, sötétbarna szeme 
„ragyogott s térdet hajtva, lábaimat átölelve, köpenyem szélét 
„megcsókolta, míg a vihar aranyszőke hajába fésülte a csillogó 
„hókristályokat. Akik látták e jelenetet, lelkesen megéljenezték." 

„Miután Boroevic elrendelte az általános helyzet követelte 
„támadás folytatását, Le Beau-val és vezérkari főnökömmel meg-
beszéltem mindent." 

A 17. hadosztály balszárnyának egy részét az 1. lovas-
hadosztállyal akarom felváltani, hogy Henneberg ezredes vezény-
lete alatt a 17. hadosztály jobbszárnyán egy csoportot alkothassak. 
A 20. honvédhadosztály az 508. -Ó- — Variháza között álló ellen-
séget továbbra is leköti. A 61. ezredet ismét ki akarom vonni és 
Henneberg ezredes csoportjába beosztani. 

Ezek után, március 5-én a támadást alapos műszaki és tü-
zérségi előkészítés mellett folytatni szándékozom. (Op. 805/28. szám.) 

Boroeviéet kérem, hogy balszárnyam megrövidítését tegye 
lehetővé. Terjessze ki a 4. lovashadosztályt az Öndaván túl, hogy 
képes legyek az 1. lovashadosztály felszabadult részével a 17. had-
osztály balszárnyát felváltani és így a támadás folytatására egy 
csoportot alkotni az annyira szorongatott 20. honvédhadosztály 
támogatására. 

„Délután 5 óra tájban tüzérségem még egynéhány heves 
„rajtaütést csinál. Ezek látható nagy kárt okoznak az ellenség új 
„állásaiban. Ezután sietve visszalovagolok Minyevágására. I t t 7 óra-
„kor veszem a jelentést, hogy az oroszok a 39-eseket nagyon 
„hevesen támadják, a küzdelem rendkívül szívós és elkeseredett s 
„még nem dőlt e l . . . 8 óra 30 perckor a támadás nagyon véresen 
„vissza van verve. Az én nagyszerű 39-eseim megint fényes győ-
zelmet arattak." 

„Stipetió százados, kit a 20. honvédhadosztályhoz küldöttem 
„ki mint tudósítót, visszaérkezett és a tegnapi szuronyrohamról 
„végtelen szomorú híreket hozott. 19 tiszt, 878 bonvéd meghalt, 
„24 tiszt, 1480 honvéd többnyire súlyosan megsebesülve és a hős 
„csapatok ennek dacára rendületlenül kitartanak, közvetlen az 
„ellenség előtt fekve s elkeseredett szívóssággal küzdenek. Hosszú 
„rajvonalak fekszenek halva. Eisner megtörten jön be s mást nem 
„tudok neki mondani, mint azt megismételni: ,Ez az On szurony-
„rohama!' . . . Halálsápadt arccal kezdi meg referádáját, míg engem 
„a ma látott szörnyűséges képek gyötörnek, a holtak halmazai, a nyögő 
haldoklók szörnyű kínlódása . . . Vérfagyasztó látványok mind." 



„Utólag jelentik az esteli támadásról, hogy 1100 vitéz 
„39-esemet sokszoros túlerő támadta meg és ők csak 40—50 lépés 
„távolból kezdték meg a tüzelést és midőn az orosz támadás en-
„nek folytán megrekedt és hulla feküdt hullán, tüzünk kényszere 
„alatt sebesültjeibe, halottjaiba botolva, azokon keresztül esve 
„menekült az ellenség; ekkor még oldalba támadták és csak keve-
„sen menekültek meg közülük." 

A X. hadtestnél az ellenség a 45. és 21. hadosztály belső 
szárnyát a Laborcza-völgyben délben megtámadta, azonban vissza-
veretett. 

A 45. hadosztály balszárnya közvetlen Variháza előtt áll az 
ellenség sáncaival szemben. 

A 2. hadsereg főtámadása, Tersztyánszky nem tud előbbre 
jutni. 

Március 4. 

„Az oly fényesen visszavert ellenséges támadás után az éjjel 
„aránylag elég csendes volt és csak kisebb csatározások folytak." 

„Boroevié elrendeli, hogy a támadás ,erélyesen' folytatandó. 
„Kérem, hogy jobb szomszédom, a X. hadtest, utasíttassák arra, 
„hogy résztvegyen a nagy támadásban. Azt válaszolja, hogy ez el 
„van rendelve és egyöntetűen kell a támadást végrehajtani. Ennél-
f o g v a Krautwalddal tárgyalásokat folytatok és abban egyeztünk 
„meg, hogy holnap egyszerre kezdődik meg nála a Laborczától 
„keletre és nálam attól nyugatra, főkép a Korumkó-háton és 
„attól keletre az általános támadás. Hadtestem azon része, mely 
„a 450. -Ó--tól nyugatra van, egyelőre a mai állásban marad . . . 
„Boroevic előterjesztésemet jóváhagyja, mely szerint nyugaton az 
„én balszárnyamat megrövidítik ós a VII., meg a XVII. hadtest 
„között a határ ezentúl az Ondava helyett a Binjovec-patak legyen. 
„Ezáltal némi erőm fölszabadul, amire égető szükségem van." 

A hadseregparancsnokság intézkedése szerint a XVII. had-
test március 6-ikára hajló éjjelen (4. lovashadosztály) a Binjovee-
patakig terjedő részt az 1. lovashadosztálytól átveszi. 

Erre elrendelem, hogy az 1. lovashadosztály március 6-án 
az esthomály beálltával a 17. hadosztálytól a Hocsa-szakaszt 
vegye át. 

Minthogy a felváltás március 6-án lesz, a támadás folytatá-
sát 7-ikére óhajtottam elhalasztani. De Le Beau arra kért, hogy 
ne engedjünk időt a visszaszorított ellenségnek hogv állását meg-
erődíthesse s így az elhalasztástól elállottam. 



„Le Beau tábornok egy kiválóan megtervezett és megszer-
veze t t támadási parancsot mutat be, melyet hadosztálya részére 
„készített. Eszerint egy koncentrikus támadás az 508. -Ó- ellen 
„holnap reggel 6 órakor fog kezdődni." 

„Különösen nehéz napunk lesz holnap s erre Isten oltalmába 
„ajánlom szeretett vitéz csapataimat." 

„Napközt csak kis csatározások." 
„Honvédhadosztályom a két utóbbi napon oly borzasztó 

„veszteséget szenvedett, hogy állománya már megint nem üti meg 
„a 2000 főt . . . Es holnap: ,A veszteségekre való tekintet nél-
„kül' — muszáj tovább támadnunk! . . . " 

Hadtestem veszteségei március 1-je óta: 12 tiszt, 1121 fő 
legénység halott, 46 tiszt, 2121 fő legénység megsebesült, eltűnt 
2 tiszt és 685 fő legénység. Ez igazán borzalmas . . . 

Március 5. 

„Korán reggel a 417.-Ó--on, Érfalunál állok. Ott értesülök, 
„hogy tulajdonképen az én támadásom van hivatva a X. hadtest-
„nek támadását megkönnyíteni és nem fordítva." 

Reggel 5 órakor Henneberg ezredes csoportjának és a 
20. honvédhadosztály balszárnyának támadása megindult, ehhez 
csatlakozott jobbról az 1. honvédezred, szoros kapcsolatba a 
45. Landwehr-hadosztállyal. 

Nagy tábornok délelőtt 8 órakor jelenti, hogy az 1. honvéd-
ezred balszárnya Variházánál az ellenség sáncaiba betört, de nem 
vethette meg lábát, mivel szomszédjai lemaradtak. Kratochwill 
alezredes csoportja (4. ezred és a 17. ezred egy és fél zászlóalja), 
a műszaki csapatok közreműködése mellett az ellenség drótaka-
dálya előtt 40 lépésnyire dolgozta magát elő. A 17. hadosztály 
jobbszárnyán Henneberg ezredes csoportja (39., 61. ezred, 46. ezred 
két zászlóalja és 37. ezred fél zászlóalja) a 450. Ó és az 508. -Q-
magaslat között a Velkő felé húzódó mélységi vonalat; tőle balra 
Martinék ezredes csoportja (96. ezred egy és fél zászlóalja) a 
450. -Ó- magaslattól északra fekvő előkúpot elérte. 

Délelőtt 10 órakor azonban az általános támadás az ellen-
ség drótakadályai előtt — pokoli puska- és géppuskatűzben — 
megakadt. Nincs tovább . . . 

„A tamadás még sohasem látott lendülettel és vitézséggel 
„hajtatott végre, de az ellenség pusztító gyalogsági és gépfegyver-
füzében nem messze az orosz állások előtt megrekedt s a leg-



„borzasztóbb veszteségek mellett összeomlik. Pedig ilyen lelkese-
déssel , ilyen eréllyel még nem láttam támadni . . . A nagy völgy-
„ katlan csak úgy reng a lövöldözéstől s harcizajtól. És tüzérségem 
„kénytelen hallgatni, mert a legvadabb közelharc dúl az erdőben. 
„Egy sebesült 39-es jön s kérdésemre, hogy hogyan áll a küzde-
„lem, — elcsukló hangon feleli: ,A halál lekaszálta ezredünk két-
ha rmadá t ! ' Ugy látszik kissé megtántorodtam e rettentő hír halla-
t á r a , mert a sebesült szemében forró, hálatelt szeretet lángja 
„villant meg és szelíden szólt: ,A mi jó Fenséges Urunk szeret 
„bennünket, azt tudjuk mind ós ezért könnyű szívvel megyünk 
„neki a halálnak!' . . . Nem tudtam szólni s csak fejemmel bólintva 
„nyújtottam neki kezet s ő csendesen továbbmegy, mindannak 
„dacára — hogy véres hab jön szájából, midőn nagynehezen ki-
„ mondj a az utolsó szavakat . . . " 

Kénytelenek voltunk az elért vonalban megállani és szívósan 
kitartani addig, míg a 45. Landwehr-hadosztály segítsége érez-
hetővé válik. Ennél a X. hadtest tartalékának egyik ezrede harcba 
lépett. A balszárny a 309. -C- magaslaton Yariháza előtt az ellen-
ség állását mintegy 200 lépésnyire már megközelítette s úgy 
látszik sikerül lépésről lépésre magát még közelebbre előre-
dolgoznia. 

„A legfeketébb gyásszal telt nap, melyet soha feledni 
„nem fogok. Dermedt szívvel hallom a mindig újból kezdődő 
„rémséges küzdelmet, de az erdőben lévén, nem látok semmit sem. 
„Egy nyírfának támaszkodva, hamuszürke arccal áll mellettem 
„szótlanul Le Beau tábornok. Ora, óra után múlik, vitézeimnek 
„rohama teljesen és végképen összeomlik, vérbefullad és délfelé 
„vagy 400 lépéssel hátraszoríttatnak, ott, amennyire lehetséges, 
„beássák magukat. S én parancsot kaptam, hogy semmi veszte-
ség tő l vissza nem riadva, tovább támadjak . . . " 

„ Az oroszok újabb erősbítéseket kaptak ( ? ) . . . " 
„Az 508. -Ó- magaslat egész környéke egy hullamező, hol az 

„enyémek és az oroszok békésen egymás mellett, vagy egymáson 
„fekve a halálban megkötik a hősök barátságát . . . Az erdő, a 
„haláltusának nagy színtere, hol lépten-nyomon kínokban fetrengő 
„haldoklók nyöszörögnek . . . A halottak erdeje ez a szomorú 
„Koramkó és be jól esne, ha egy golyó odaterítene engem kö-
„zéjük . . . Közel vagyok az összeroskadáshoz! . . . Ügy látom, Le 
„Beau is, ki egy nyírfába kapaszkodva áll." 

József főherceg: A világháború. I. 3 1 



„A Kárpátoknak legsötétebb gyászhelye leend e csendes 
„erdős Korumkó." 

„Egészségügyi embereimet az oroszok agyonlövik, amint a 
„sebesültek közelébe merészkednek." 

„Mindazon vitézeim, akik még épek, mint az oroszlánok 
„küzdenek és egyik orosz támadást a másik után vetnek vissza." 

„Hej, mennyire fog e sok áldott hős vér hiányzani majd, 
„midőn a legnagyobb erőfeszítésre lesz szükség, hogy hazánkat 
„össze ne tapossák s ne tépjék széjjel. Nem tudok e könnyelmű 
„vérpazarlásba belenyugodni; azt azonban be kell vallanom, hogv 
„az általános helyzetet nem ismerem pontosan és nem tudom 
„megítélni, hogy mennyiben szükséges e kíméletlen erőszakkal 
„megkísérlett reménytelen támadás." 

„Rettenetes ez az agóniával telített erdős hegyhát . . . Tőrrel 
„sem lehetne mélyebben szívembe vésni valamit, mint amilyen 
„mélyen bevéste a mai nap a Korumkó vérfagyasztó nevét." 

„Le Beau, Nagy Pál tábornok meg én egyek vagyunk abban, 
„hogy újabb kísérlet teljesen céltalan volna és csapataimnak tel-
j e s pusztulására vezetne. Ezért saját felelősségemre elrendelem, 
„hogy ott kell bevárni a 45. hadosztály nyomásának hatását, ahol 
„most állunk. Ha ott előbbre jutunk — amit a mostani körül-
mények között teljesen kizártnak tartok —, akkor az én csopor-
t o m n a k ma megállott része (a 17. hadosztály és a 20. honvéd-
hadosztály balfelé) is csatlakozna és lehetőség szerint előbbre 
„nyomulna." 

„Délután 1 óra 30 perctől kezdve lassan csökken a harc-
„heve és nemsokára teljesen lecsillapszik. Rettenetes áldozataink 
„dacára nem tudtuk az ellenség vonalait áttörni, még állásait sem 
„vettük el." 

Délután 2 óra 40 perekor jelentés érkezik, hogy a 45. Land-
wehr-hadosztgly támadása 1 óra után megakadt, sőt kénytelen 
visszamenni. 

Nagy tábornok jelenti, hogy ily körülmények között nem 
folytatja támadását. 

Meggyőződtem arról, hogy a 45. Landwehr-hadosztály to-
vábbi támadását tényleg beszüntette. 

„ Yojtvágásáig lovagolok s onnét kocsin hajtatok Minyevágá-
„sára. Útközben két 39-es menetszázaddal találkozom. Énekelve 



„menetelnek s lelkesen köszöntenek. Alig tudom feltörő meg-
hatottságomat elnyomni, oly nagyon megviselt a mai nap . . . 
„A jó Isten ne hagyjon egészen el bennünket . . . " 

„Minyevágásán vár rám a jelentés 4 óra 30 perei kelettel, 
„hogy a X. hadtest — jobb szomszédom — visszavonulásra kény-
szerül t . Az én istenáldotta hőseim az egyedüliek, akik közvetlen 
„az ellenség előtt tartják magukat és helyenként még előre is 
„mentek . . . A felelősséget ezért tovább nem vállalhatom . . . Előre 
„kellett mennem óriási áldozatok árán is, hogy a X. hadtest táma-
d á s á t lehetővé tegyem, illetőleg tehermentesítsem . . . A X. hadtest 
„azonban már nem támad, hanem visszavonul." 

„Itt nekem is azonnali elhatározásra kell jutnom és pedig 
„arra, mely minden katonának és hazafinak a legjobban fáj és 
„legnehezebb." 

„Jobbszárnyíjm megint teljesen védetlen s a levegőben lóg . . . " 
„1500 halottamat számították eddig össze és még mily so-

k a t nem találtak meg a sürü erdőben; 4000 sebesültet láttak el 
„eddig a segélyhelyek. Ha most még teljesen szabadon hagyott 
„jobb oldalamba támad az orosz, akkor megsemmisül szeretett hős 
„ hadtestem, magyar nemzetemnek istenáldotta v i rága! . . . N e m ! . . . 
„Gonosztett volna részemről, ha bevárnám ezt. Nagy célunkat is 
„jobban szolgálom, ha önként visszamegyek egy-két hegyháttal és 
„így csapataim törmelékeit a végmegsemmisüléstől megóvom s a vé-
d e l m e t folytatni tudom, mintsem ha megsemmisülvén szabad 
„utat nyitok a hatalmas ellenségnek... Eleget mond, hogy az 
„utolsó három nap alatt 60%-nál nagyobbak veszteségeim. Ennél-
f o g v a saját felelősségemre, ezt utólag bejelentve a hadseregnek, 
„kiadom a parancsot: ,Az esti szürkületben a 20. honvédhadosz-
t á l y és Henneberg csoportja a 298. Ó- (Variházától délre), 498.-Ó-
„Korumkó, 450. -Ó- (Szálnoktól északkeletre) vonalába vissza. Innét 
„nyugatra minden állásában marad.'" 

A további támadást beszüntetem, mert nincs hozzá elegendő 
erőm. A csapatoknak pihenőre van szükségük, hogy azt, ami még 
megmaradt, összeszedjük, rendezzük. 

Elhatároztam, hogy a fentemlített biztosítóvonal tartása 
mellett a 20. honvédhadosztályt Pusztaházánál, a 17. hadosztályt 
Kisberezsnye—Erfalu terében gyülekeztetem. (Op. 807/21. szám.) 

Ezért a hadseregtől kérem, hogy a X. hadtest vegye át tőlem 
az Olyka-völgy védelmét, mivel a 45. Landwehr-hadosztály úgyis 



ott van és mivel hadtestem állományának 60%-át a harcban elve-
szítvén, a jelenlegi nagy kiterjedésű szakasz a megmaradt gyenge 
erőnek sok. (Op. 807/22. szám.) 

Boroevié Op. 3457. számú intézkedésével elrendelte, hogy a 
bejelentett vonalat a VII. hadtest tartsa, mely mögött mélységbe tago-
zódjék. A hadtest szakaszának megrövidítése egyelőre nem lehetséges. 

„Megszámlálhatatlan sok sebesült hosszú csapatokban jön 
„a segélyhelyekre. Ezek még arra is, hogy csak félig-meddig eleget 
„tehessenek oly fontos kötelmeiknek, minden tekintetben teljesen 
„ elégteleneknek bizonyultak; pedig az orvosok és az egészségügyi 
„legénység bámulatos angyali önfeláldozással, éjjel-nappal szaka-
da t lanul dolgozva, emberfölöttieket teljesítenek... Keserves pana-
s z o m kiáltson az égbe, hogy hős 46-osaim 75 %-on felül, 
„39-eseim 50% és honvédezredeim 60—95%-át vesztették el 
„mult heti állományuknak." 

„Ily borzasztó napom még nem volt és. be boldoggá tett 
„volna, ha én is ott fekhetnék holtan a holt rajvonalak előtt." 

„Az Isten másképen intézkedett és hűséges kötelességteljesí-
„tésben tovább fogok küzdeni szent ügyünkért. Örülök, hogy nem 
„tudom, mit hoz a fekete fellegekbe burkult sötét jövő! . . . " 

„Este a sötétség beállta után egy nagyon erős, sokszoros túl-
erővel végrehajtott orosz támadás éri 39-eseimet!.. . Az egész 
„dicső ezred alig 450 ember erejű és mégis hallatlan eréllyel ismé-
ntelten visszaveri az orosz tömegeket, melyek nagyrészt halomra 
„lőve omlanak állásaink előtt össze." 

„Késő éjjel még mindig a csoszogó léptek, a sebesültek 
„komor zarándoklata s én kint állok és törekszem pár szeretet-
t e l j e s szóval vigasztalni őket. Megkapó az ő csendes, megadásteli 
„reményük: ,Nem baj, ha fá j ; csak gyógyulna meg hamar, hogy 
„visszajöhessünk hazánkat védeni. ' . . . Csendesen hull a hó és 
„kemény hideg van, csak a sebesültek csoszogó lépte hallik . . . 
„Bús a fekete sötétség, bús a hó sejtett fehérsége s a reményte-
l enü l zord szellő fájdalmas sóhaja." 

Krautwald értesít, hogy ő a 45. Landwehr-hadosztállyal — 
melyet meg fog erősíteni — március 7-én Variházára és attól 
keletre levő ellenség állását újra meg akarja támadni. Kéri, hogy 
segítsem, hogy a velem szemben álló ellenséges erőt lekötöm és 
nehéz tüzérséggel támogatom támadását. 

Értesítettem Krautwaldot, hogy sajnos, kérésének nem tudok 
eleget tenni, mert rendkívüli veszteségeim miatt erre képtelen vagyok. 



Boroevic tudomást szerezvén a X. hadtestnek március 7-ikére 
tervezett támadásáról Op. 3458. számú parancsban utasította 
Krautwaldot, hogy majd ő fogja azt elrendelni, addig a X. hadtest 
feladata az elért helyzetben kitartani. 

Tőlem balra a XVII. és III. hadtestnél nyugalom volt. 
Hallom, hogy Tersztyánszky nagy támadása kudarcot vallott, 

most átcsoportosít!... 

Március 6. 

Az éj folyamán a csapatok visszamentek az elrendelt vonalba. 
Az ellenség nem követett. 

Tekintettel a nagy veszteségre, — mely különösen a 20. honvéd-
hadosztályt érte — akként intézkedtem, hogy a 17. hadosztály 
túlnyomó része az első vonalban marad, míg a 20. hadosztály ott 
csak erős főörsöket állít fel, zömét kivonja. 

Ezen parancsom alapján a 17. hadosztály a 61. ezredet és a 
37. ezred 11. zászlóalját Erfaluban fedél alá hozta, a 46., 39., 96., 
43. ezredek Kisberezsnye — 450. -Ó- vonalban a lövészárokban 
maradtak. 

A 20. honvédhadosztály a 450.-C>— 498. Ó — 298.-Ó- magas-
latokon a védelmi vonalba főörsöket állított fel, az 1. és 17. 
ezredet Repejőn és Jobboson, a 4. ezredet József főherceg-telepen 
helyezte el. 

Éjjel a 4. lovashadosztály Körösényig felváltotta (Binjowec-
patakig) az 1. lovashadosztályt, mire ez a 17. hadosztály a hocsai 
szakaszának biztosítását átvette. 

A sztropkói műúton Hocsától balra Mouillard ezredes, attól 
jobbra Ruiz tábornok dandára foglalt állást. 

„Egész éjjel folytonos, kissé fokozott csatártüz s mégis 
„csendesnek kell neveznem azt, mert nem volt sem támadás, sem 
„kézitusa. I t t pedig lassan, kínosan vánszorgó szegény sebesülteknek 
„szakadatlan vonulása tart. Ezeket a túlzsúfolt kocsik már nem 
„bírták elvinni s így csoszogva, gyalogosan kénytelenek a hosszú 
„utat megtenni." 

„A X. hadtest kéri, hogy balszárnyát föd jem! . . . Krautwald 
„e kérését feltétlenül teljesíteném, ha képes volnék erre! Tudom, 
„hogy mily rettenetes az, ha a levegőben lóg a szárny. . . Krosnó-
„nál s a Laboreza völgyében eléggé megtanítottak erre. De most a 
„legjobb akarattal sem vagyok képes e feladatot vállalni, hiszen 
„három hadosztályom együtt nem erősebb, mint egy hadilétszámú 
„ezred és ezzel a Laborczától az Ondaváig terjedő szakaszt kell 



„biztosítani. Hej az az átkozott ,Általános szuronyroham!', meg a 
„tegnapi förtelmes nap, az ominózus 1915. III. 5. leggyászosabb 
„emlékeim közé tartozik." 

„Több erős ellenséges támadás különböző belyeken egyszerre 
„indul meg és néhányszor megismétlődik, de nagy súlyuk dacára 
„az oroszok irtóztató veszteségei mellett omlik össze. Csak későn 
délután áll be újra aránylagos nyugalom." 

„Hatalmas bús zúgással vonul az erdőkön tova a dühöngő 
„vihar és átláthatatlan tömegekben kergeti a sűrűn hulló havat. 
„Sárgásbarna az ég és sötét a didergő erdők rengetege. A hó 
„szemmel láthatólag növekszik, míg a fékevesztett szélvész tombolva 
„orgonázik, megrázó gyászindulóját az örökkévalóságba harsogva. 
„A kárpáti nagy telet temeti t án? s az én csendes mártírjaimra 
„borítja jeges leplét, míg az emberek rettentő vérengzését látva, 
„vadan sikoltva menekül?. . .Vagy a gondos anyatermészet temeti 
„szeretett megdicsőült hőseimet, a mártírok tiszta fehér gyolcsát 
„borítva rájuk — melyet a vihar sietve sző a rohanó felhőkből ? . . . " 

„Krautwald altábornagy meg van sértődve válaszom miatt, 
„mely nem elégítette ki. Értesítem, hogy válaszomnak legkevésbé 
„sincsen éle ő ellene, de én képtelen vagyok mai súlyos helyze-
t emben még az ő oldalát is védeni." 

„Orosz foglyok mondják, hogy náluk a kiütéses hagymáz-
„oly nagy mértékben grasszál, hogy egy hadtestben egy napon 
„négyezer megbetegedés volt és nagyon sok a haláleset. Több ezredet 
„ki kellett ezért vonni . . . Ez nagy óvatosságra int bennünket." 

A lefolyt küzdelemre visszapillantva, önkéntelenül arra a 
meggyőződésre jutok, hogy a legfelsőbb vezetés alábecsülte az 
ellenséget és túlbecsülte saját erejét. 

A X. hadtestnek Vidrányt, Mezőlaborczot, Laborczfőt; had-
testemnek Mikót, Tersztyánszkynak Turzarísk terét kellett volna 
elérni. A kisebb helyi jelentőségű eredményektől eltekintve, ma a 
kitűzött céloktól 8—10 km.-re állunk. Az ellenség szívós védelmét 
sehol sem tudtuk megtörni, dacára annak, hogy csapataink mindenütt 
bámulatos hősiességgel küzdöttek és legnagyobb lelkesedéssel rohan-
tak a halálba. A hiba nem it t volt! A csapatok kötelességüket 
híven teljesítették. A haza dicső mártírjai e hősök! 

Hadtestem az oroszok műszakilag igen erős sáncait arcban 
volt kénytelen megtámadni, melyeket erős drótakadály és számtalan 
géppuska védett. Ily állás ellen a legvitézebbül végrehajtott szurony-
robamnak is vérbe kell fulladni. Addig, míg az ellenség közelharc 



eszközei, géppuskái nincsenek a védelemből kikapcsolva, a szurony-
roham nem sikerülhet, mert halomra lövik a támadók vonalait. 
Addig, míg a géppuskák kezelőlegénységének erkölcsi és fizikai 
ereje megrendülve nincsen — míg a kezelőlegénységet páncéllemez 
védi —, míg a géppuskák zavartalan működésére olaj, víz és töl-
tény bőségesen áll rendelkezésre, a szuronyroham lehetetlen. Ezt 
•a háború kezdete óta elkeseredetten hirdettem, de sajnos, csak go-
rombaságot kellett e miatt zsebrevágnom. 

A helyzet, terep és az oroszoknak összefüggő védelmi vonalai 
nem engedték meg, hogy sáncaikat oldalba támadjuk meg. Arra, 
hogy az ellenség közelharc-eszközeit, géppuskáit összezúzzuk — 
nem volt elég tüzérségünk s még kevesebb lőszerünk; a kellő 
harceszközök (akna-, gránátvető-gépek) is hiányoztak; görbe röp-
pályájú lövegeink, melyek az ellenséges akadályöv előtt fekvő gyalog-
ságunk veszélyeztetése nélkül a védőket hathatósan lőhették, er-
kölcsileg és fizikailag megrendíthették — akadályait és géppuskáit 
összetörhették volna —, nem voltak. 

Ily viszonyok között rendelték el felülről az „Általános szu-
ronyrohamot" — tekintet nélkül a veszteségekre. Az eredmény 
sikertelenségén tehát csodálkozni nem lehet. Megbocsáthatatlan 
könnyelműség volt ez! 

A német déli hadsereg nem tud előbbrejutni a toronyai és 
vereckei úton, a 2. hadsereg nem képes Przemyslhez közeledni, 
Krautwald és én sem tudunk a Laborcza völgye mentén előrehaladni. 

Ez az általános helyzet ma. 
Mennyi kudarc és csalódás! Mennyi hiábavaló rettenetes vér-

áldozat! Pedig még soha nem látott hősiességgel és önfeláldozással 
küzdenek bámulatraméltó csapataink. Hiába csak lehetetlent nem 
lehet végrehajtani. 

Mint hallom, a Szurmay-csoportnak ma kell, 10 zászlóaljjal 
Turka felé az oroszok állását áttörnie. Adja Isten, hogy szerencsé-
sebb legyen, mint mi és feladata lehetségesebb, mint a miénk! 

A hadseregfőparancsnokság Op. 7807. számú intézkedésében 
azt hangoztatja, hogy a 2. hadsereg támadásának Przemysl irá-
nyában feltétlenül keresztül kell gázolni az ellenségen. 

A 3. hadsereg jobb szárnyának a támadáshoz kell csatlakoznia. 
A 4. hadsereg déli szárnya március 7-ón, dacára a kedvezőt-

len időjárásnak, megindítja támadását, hogy meggátolja az ellensé-
ges erőnek keletre való eltolódását. 

Boroevié kénytelen volt Op. 3466. számú parancsában összes 
hadtesteinek meghagyni, hogy a 2. hadsereg támadását akként 
támogassák, hogy a szemben levő ellenséges erőt tüzérségükkel 
kössék le és erős különítményekkel rendezzenek vállalatokat az 
ellenség zaklatására.1 

1 Lásd a 3. hadsereg naplóját március 6-ikáról. 



Március 7. 

„14 fok nulla alatt, ragyogó téli nap. Millió kristályka lebeg 
„a légben és villogva jön le a kék égből." 

„Két kisebb éjjeli támadástól eltekintve, melyeket csapataim 
„véresen visszavertek, az egész vonalon csend volt." 

„Az első vonal megszállása miatt nézeteltérések vannak, mert 
„a tartalékok, ha nincsenek közvetlenül a tűzvonal mögött, az itteni 
„nehéz terepen mindig elkésnek. Az én nézetem az — s így is 
„döntök —, hogy'most még lehetőleg sokat kell az első vonalban 
„hagyni, mert az oroszok esetleg azt hiszik, hogy meg vagyunk 
„verve és ezért támadásaikat most még gyakran meg fogják 
„ismételni." 

„Még az utóbbi napok rettenetes küzdelmeinek benyomása 
„alatt vagyok és a nagy lelki megrázkódtatástól nem tudok szaba-
„dúlni. Borzasztó órák voltak ezek." 

„ Nagyberezsnyén Le Beau-t felkeresve, megbeszélem vele a 
„kisebb tüntetéseket, melyek az ellenség nyugtalanítására hivatvák. 
„Vele azután a hadosztály egészségügyi intézetébe megyek, meg a 
„tábori kórházba, hogy szegény sebesültjeimet láthassam." 

„Mindjárt az első beteg egy ifjú, ki agonizálva fájdalmasan 
„sóhajtozik, épen most vette fel a haldoklók szentségét. Szőke fejére 
„teszem kezemet: ,Bízzál a jó Istenben kisfiam, hozzája' mész! . . 
,Bár csak vége volna itt és már nála lehetnék Fenséges Uram 
„Ott majd imádkozom hazánkért, a'győzelemért és Fenségedért!'... 
„Oly nyugodt bizalommal néz rám s öntudatos halvány mosollyal 
„folytatja, ahogy akadozó lélekzete engedi: .Mert itt végeztem, 
„most a mennyországba megyek Istenhez! . . Kezemet fogva s azt 
„kalapáló szívéhez szorítva hamarost csendesen elhúnv s én'lezárom 
„elüvegesedő szemeit az örök álomra." 

„Csupa rettenetes a gurulatok által okozott seb, melyeket a 
„fatörzseken s ágakon elütődött golyók okoznak. Néhány ismerős 
„tisztem is itt fekszik, a legtöbb 39-es. Az egyik azt mondja, hogy 
„a 39-esek oly vitézek s hősiesek, hogy ,ő' csak sírni tud, ha 
„tetteiket látja' . . . Tényleg sírva fakad s hevesen zokog. Sok sebe-
sü l tem kéri, hogy lábbadozásuk idejére családjaik körébe vitesse-
„nek . . . Bizony jogos kérés! . . . Hányszor kértem már ezt részükre, 
„hogy ahelyett, hogy a cseheket küldik Debreczenbe a kórházba, 
„küldjék vitéz 39-eseimet oda és a 46-osaimat Szegedre." 



Az ellenség ma Jobbost, a szálnoki völgyet és Érfalu magas-
latait tüzérséggel hevesen lövöldözte, majd hatástalan tüzelése után, 
délután és este Kratochwill alezredes szakaszát ismételten nagy 
hevességgel megtámadta, de hőseim visszaverték. 

Ma Mouillard ezredes csoportja is nehéz ellenséges lövegtüz 
alatt állt. 

Március 8. 

„Erős északi szél rázza ablakaimat. 13 fok a fagypont alatt. 
„Megint sok a fagyás. Temérdek a kanyard és hasi hagymáz sok 
„halálozással." 

„Farkas ezredes a 3. honvédgyalogezred új parancsnoka, ki 
„a 2. lembergi csatában mint a IV. hadtest tudósítója volt 
„nálam, jelentkezik azzal, hogy ezredparancsnokká történt kineve-
z é s e folytán most átveszi ezredét. Boldog, hogy a lehetetlen 
„Tersztyánszky karmai közül kiszabadult. . ." 

„Nem tehetek róla, az a benyomásom, hogy Farkas őrült. 
„Nagyratágult különböző pupillái végtelenül kellemetlen benyomást 
„tesznek rám. Ez nem normális! Ez legalább is elmebeteg. Báró 
„Leonhardi tábornok sok mindenféle hiányról, hibákról tesz jelentést, 
„melyeket ő érthetetlennek tart és mégis lépten-nyomon beléjük 
„ütközik hadosztályánál. Ezt minden új parancsnok észleli!... Nem 
„aggaszt." 

„Megbeszélem vele egy őrnagy esetét, aki nekem azt írta, 
„hogy nem hajlandó Leonliardihoz vagy Berzeviczyhez bevonulni. 
„Én a leghatározottabban azon állásponton vagyok, hogy ő csak 
„módot keres arra, hogy a harctérről távol maradhasson a kádernál. 
„Ennélfogva úgy intézkedem, hogy egy itt a harctéren kitűnően 
„bevált százados veszi át tőle a kádert és az őrnagy báró úr 
„azonnal behívatik harctéri szolgálatra — ráfér egy kis lövészárok. 
„Ha vonakodik, akkor karhatalommal, láncraverve fogom idehozatni. 
„Ha a szegény munkás, akinek családja éhen halhat, míg ő távol 
„van, énekelve vonul be, vagy ha nem akár erőszakkal, kénysze-
r í t t e t ik arra, akkor ezzel az úrral szemben ón még fokozott mér-
t ékben fogom e kényszereszközöket alkalmazni." 

„Este kint járva, hallgatom az ágyúk komor szavát. Csillagos 
„az ég, a hóban jajgatva csikorognak az őrszem léptei és fáj dal -
„masan sóhajtva bújik el a haldokló szellő az erdők legrejtettebb 
„rengetegeiben csak halálos hideget hagyva maga után." 



A X. hadtest értesített, hogy éjjel jobbszárnyán a 24. had-
osztályt Laborcza-völgytől keletre az ellenség megtámadta. Meg-
állapíttatott, hogy e támadásban a 19. hadosztály és a 3. lövész-
dandárhoz tartozó csapatokon kívül a 44. hadosztály egyes részei 
is résztvettek, melyekről ismeretes volt, hogy azelőtt a Biaía-folyón 
állottak a 4. hadsereggel szemben. 

Nálam és Krautwaldnál ma nyugalom volt. 
Le Beau tábornok este a kozuchowi magaslat és Velkő ellen 

különítményekkel tüntetőleg támadott, mire az oroszok állásukat 
megszállva, óra hosszat tartó hatástalan tüzeléssel feleltek. 

A 2. hadseregnél Tersztyánszky támadása minden erőlködés 
dacára nem megy előre; egyedüli eredménye az, hogy Chryszczata 
A 990. magaslatot átmenetileg elfoglalta, melyet délután újból 
elveszített. 

A 4. hadsereg déli szárnyán Arz- és Hadfy-csoportok támadnak. 

Március 9. 

„Nagy hideg, minden jéggel borítva és sikítva nyikorog a hó 
„lépteim alatt." 

„Éjjel több kis ellenséges támadást vertünk vissza." 
„Délelőtt 8 órakor törzsem néhány urával Orosz vágásra 

„lovagolok, Jakab völgye előtt Nagy Pál tábornokkal találkozom. 
„Együtt lovagolunk fel a rettenetesen síkos parton a O 389-es 
„magaslatra. Útközben a tábornok elmondja nekem az 5.-i siker-
j e l e n támadás lefolyását. Leírhatatlan hősiességgel és vitézséggel 
„támadtak a honvédek. A borzasztó veszteségeknek részben az is 
„az oka, hogy az alacsonyabb vezetés nem felelt meg, mert a tisztek 
„hiánya igen érezhető volt és így részletekre szakadva hajtatott 
„végre a roham, melynek egységesnek kellett volna lennie." 

„Pusztaházáról Kratochwill alezredessel ezredének egy részét 
„meglátogatom és sokaknak vitézségi érmet tűzök mellére, hős 
„4-es honvédjeimet szeretettel üdvözölve. Az ezred létszáma 200 főre 
„fogyott le. Tisztek és legénység nagyon panaszkodnak a 73. orosz 
„sorezred brutalitásai miatt, kik minden egészségügyi katonámat, 
„a sebesültvivőket lelövik, még ha látják is, hogy sebesülteket 
„kötöznek. Az is előfordul, hogy előhívják segély kiáltással őket, 
„s a félrevezetett et úgy, mint vergődő sebesültjeinket is agyon-
„lövik. Ott hevernek temetetlenül összes halottaink, mert nem 
„lehet közelükbe j u t n i . . . Eddig becsültem az oroszt, mert lovagias 
„ellenfél volt — ilyesmi eddig még nem fordult e l ő ! . . . Tán ezek 



„vad ázsiaiak?. . . A történtek után honvédjeim türelme is meg-
szakadt, ja j annak az orosznak, ki kezükbe kerül, most egynek 
„sem kegyelmeznek m e g . . . " 

„A hadseregparancsnokság táviratilag értesít, hogy nyomós 
„okok vannak arra, hogy holnapra egész biztonsággal egy általános 
„orosz támadást várjunk. Azt hallom, hogy az erre vonatkozó 
„orosz parancsot elfogták." 

„Azonnal kiadom a szükséges intézkedéseket. Fokozott 
„készültség, az állásoknak erősebb megszállása és minden részletes 
„előkészület megtétele. Ezeket méltón fogjuk fogadni." 

„Egybehangzó jelentések alapján megállapíttatott, hogy^az 
„oroszok kezükbe került sebesültjeinket leszurkálták, a vonalak 
„előtt fekvőket pedig agyonlövik, s a segélyért kiáltókat külön 
„felkeresve kivégezték." 

„Délután Kövesre mentem súlyosan sebesültjeimet meg-
látogatni." 

Március 10. 

„ A német csapatok is óriási veszteségeket szenvednek a Kár-
pátokban és dacára ennek nem tudnak előre jutni. Azt hitték, 
„hogy az itteni harc gyerekjáték!. . . Valóságban azonban a had-
viselés itt rendkívül nehéz, mert az Erdős Kárpátokban minden 
„hegy, minden völgy gyalogság részére járható és eltolások észre-
vét lenül elég könnyen eszközölhetők, e mellett oly borzasztó 
„nehézségekkel kell megküzdeni, hogy tervszerű együttműködés 
„a különböző csoportok között majdnem ki van zárva. Örülök, 
„hogy egy kicsit^ a németek is megkóstolják ezt, legalább tudják, 
„hogy mily keservesen szenvedtünk mi hónapok óta." 

„Ma éjjel kisebb járőr csatározások voltak; az ellenség 
„helyenkint kissé előbbre tolódik, de más nem vehető észre." 

„Téli vihar dühöng, borzadályosan s oly hidegen és üvöltve 
„ száguld el a zúgva orgonázó erdők fölött. Örültek keringőjét táncolja, 
„örvényekbe kergetve a sűrűn hulló nagy hótömegeket, délfelé 
„söpri. Mit csinálnak szegény szeretett csapataim a lövészárokban 
„e förtelmes zord téli förgetegben, e jeges viharban?" 

„Kint állok Le Beau-val s bundám dacára úgy érzem, mintha 
„semmi sem volna testemen. Átfújja ruháimat a szélvész." 



• Szigorú készültséget rendelek el. mert ilyen idő a rajta-
„ütésekre és a meglepő támadásokra igen alkalmas. Külön elren-
de lem, hogy e mellett kíméljék embereimet. A fedezékekben füt-
„hetnek s a riadóig benn is maradhatnak, csak épen minden 
„percben készen kell lenniök a kirohanásra." 

„Dühöngve zörgeti ablakaimat a vihar és a hó vastag re'teg-
„ben borítja a komor tájat, midőn az esthomály gyorsan alászáll. 
„Egész hadtestemnél csend van." 

A hadseregparancsnokságnak azon jóslata, hogy ma az ellenség 
általános támadásba kezd, nem bizonyult valónak. 

Az 1. lovashadosztály jelenti, hogy Viskónál az ellenség némi 
erősbítéseket kapott, ezzel szemben a 20. honvédhadosztály meg-
állapította, hogy az oroszok, kik tegnap éjjel a régi elhagyott 
állásaikba előrejöttek, mai napon ismét visszamentek. Ezért elren-
deltem, hogy a hadosztályok a szigorú készültséget enyhíthetik. 

Mai napon a 3. honvédezred megalakult; ezzel a 20. honvéd-
hadosztály 2000 puskával erősbödött. 

Ezért a 20. hadosztály a Velkőtől Szálnokra vezető útig terjedő 
szakaszt a 17. hadosztálytól átveszi. 

Ma egész nap hóvihar dühöngött és minden vállalkozást le-
hetetlenné tett. Egyik hadseregnél sem történt semmi különös. 

A Szurmay-csoport támadása sem vezetett eredményre; most 
földalatti aknatámadásba kezd. 

Március 11. 

„A X. hadtest ma éjjel néhány erős támadást vert vissza. 
„Nálam nem történt semmi nevezetesebb . . . Az idő pokoli, a vihar, 
„ha lehet, még a tegnapinál is hevesebb, sűrűn hordja a havat, 
„mely nagv tömegekben hull alá. A mellett 10 fok a hideg! nem 
„látni csak pár lépésre s a viharnak kitett helyeken állani sem 
„lehet, feldönti az embert. Az erdők bömbölve zúgnak e farkas-
„ordító rettenetes időben, szélvészben. Szegény hűséges csapataim!" 

„Egy orosz szökevény a nélkül, hogy kérdés intéztetett volna 
„hozzája, azt mondja, hogy ők pontosan ismerik állásainkat, tudják 
„létszámunkat, ismerik erőnket és mindannak dacára, hogy ők 
„sokkal erősebbek, mint mi — mégsem fogják ezt a részt meg-
támadni." 

„Ügy hangzik ez, mint betanult lecke és még nagyobb 
„óvatosságra int. Azt hiszem, hogy ezt a ,szökevényt' úgy küld-
„ték át. Árra következtetek, hogv vagy ők akarnak legközelebb 



„itt támadni vagy telnek, hogy én fogok támadni. Ezen utóbbi 
„esetben arra kellene következtetni, hogy ők most gyengék s el-
„ érkezett az idő, hogy állásaikból kidobjuk őket. Én az első ese-
t e t tartom valószínűbbnek, t. i., hogy ők fognak támadni. Mind-
ennek dacára és épen azért is azonnal elrendelem, hogy a fel-
der í tés megdupláztassák. Midőn az orosz fogolynak megmondják, 
„hogy tudjuk, hogy őtet ezzel a hírrel valamely parancsnokság 
„küldte át, ő nagy színházi jelenetet rögtönöz és megbotránkozva 
„utasítja vissza az ő becsületét mélyen lealázó rágalmat. Ez csak 
„még jobban megerősíti gyanúmat. 

„Éjjel 10 órakor az egész vonalon teljes csend és nyugalom van." 

Boroevié Op. 3505. számú parancsával elrendelte, hogy had-
testei a jelenleg elfoglalt állásokat műszakilag megerődítsék, hogy 
sok tartalékot lehessen képezni. Egy második védelmi állást is 
szemeljenek ki a hadtestek. 

Ma a hadsereg egész arcvonalán teljes nyugalom volt. 
A 2. hadseregnél álló tűzharc. Tersztyánszky-csoport Rabénál 

kisebb helyi eredményt ért el, balszárnyát Smolniknál az ellenség 
fölényes erővel megtámadta és Trollmann hadtestét Maguryczne 
884. <> magaslat vonalába visszavetette. 

A 4. hadseregnél nincs líjság. 

Március 12. 

„Csendes éjszaka után fenséges verőfényes téli reggel virrad 
„ránk csikorgó hideggel. Megkapó a jeges napkelte1 s utána nem-
sokára bontogatni kezdik az enyhe napsugarak az ujjnyi vastag 
„zúzmarát a gályákról s az halk szisszenéssel hull a kérges hóra. 
„Mind vígabban csepeg az ereszekről, minden csepp lyukat 
„ütve a mély hóba. Távoli ágyúdörgés morajlik, akárcsak nyári 
„zivatar dünnyögne. Hol lehet ez? . . . Bártfa irányából jön a hang." 

„Hazulról jó hírek." 

Az újonnan felállított 3. honvédgyalogezred ma Pusztaházára 
érkezett. A hat különböző ezred menetszázadaiból alakult ezred 
igen vegyes összetételű. Sok benne a szerb és román nemzetiségű. 

A hadseregparancs értelmében második védelmi állásul 
Repejő C- 542. —C- 488.'Kaminci—Szálnok—Érfalu—Kisberezs-
nye—Blednica vonalát jelöltem meg és utasítottam a hadosztályo-
kat, hogy részletekben csapattisztekkel a terepen állapítsák meg. 

A 2. hadseregnél Tersztyánszky a főtámadást folytatja; cso-
portja négy hadtestből áll. A Trollmann-hadtest fedezi balszárnyát, 



Oslawica—Lupków felöl és ezért állásában marad. A többi három 
hadtest egyenest északi irányban Liskóra támad. 

A Martiny-hadtest Markowska A 747. magaslatra, a Lüt-
gendorfhadtest a Berdo-hegygerinc mentén, a Schmidt-hadtest Rabe 
•O- 783. magaslatra nyomul. 

A Trollmann balszárnyán álló 34. hadosztály, mely tegnap 
a Klinska-magaslatot kiürítette, holnap ellenséges támadást vár, 
melyet — úgy mondja — alig lesz képes visszaverni. 

Krautwald ennek következtében az Izbugyabélánál tartalékban 
álló 2. hadosztályt előrevonta; jobbszárnyán Viravánál egy dandárt, 
Felsőcsebény mindkét oldali magaslataira egy-egy ezredet állított 
fel tartalékul. 

Tőlem balra Kriteknél és Colerusnál semmi különös nem 
történt, csupán kölcsönös ágyúzás volt. A 4. hadseregnél nyugalom. 

Március 13. 

„Szürke égről sűrűn hull a hó s a lég megenyhült. Sajnos, 
„a hagymáz veszélyesen teljed s eddig nem tudjuk elejét venni a 
„járványnak." 

„Erfalura megyek 46-osaimhoz, kik e hó 5-én oly csodásan 
„küzdöttek. Az ezredet tegnap a 61. ezred felváltotta és most 
„ h adtesttartalék Erfalun." 

„Martinék ezredes nem tudja ezredét eléggé dicsérni. Minden 
„embere hős a szó legteljesebb értelmében. Soká elbeszélgetek 
„vitézeimmel, kik között jól érzem magam. Szeretetet és feltétlen 
„bizalmat mutatnak irántam." 

„Ezután Henneberg báró ezredessel az állások alaposabb 
„kiépítését részletesen megbeszélem. Minden műszaki eszközt az 
„utolsóig ki kell használni. Ezután még a közelben levő 96-os 
„századot és a 37-es fél zászlóaljat — ,Jóska bakáimat' láto-
g a t o m meg. E csapatok Le Beau tartalékát képezik. Epen egy 
„kocsit pakkolnak le: bor, sör és szalonna van rajta, amit az el-
„ adott marbabőrökért kaptam. Vitézeim dicsérik ellátásukat s meg 
„vannak elégedve." 

„Az egész arcvonalon csakis kis járőrharcok vannak, külön-
b e n teljes a nyugalom. Az orosz gyalogság idegesen minden ok 
„nélkül tüzel, azt hiszem, hogy fiatal legénység van ott és félel-
„mében lövöldözik oly vadul. Mint értesülök, temérdek tüzért osz-
t o t t a k be gyalogságuk állományába, kiknek még soha sem volt 
„puska a kezében, ezt a foglyok egybehangzóan vallják." 



A hadtestnél általában nyugalom van. Az ezredek lázasan 
dolgoznak védelmi állásaik tökéletesbítésén. A magasabb parancs-
nokok mai napon kiszemelték a második vonalat, melynek kiépítése 
holnap meg fog kezdődni. 

Különben sem nálam, sem a szomszédos hadtestnél újság nincs. 
Tersztyánszky Boroevichez fordult, hogy utasítsa a X. had-

testet, hogy tüzérségével és tartalékával támadjon Lupków általános 
irányában, mivel fölényes ellenséges erő támadja balszárnyát, mely 
kénytelen visszamenni a Rostoka-patak mögé. 

Boroevic értesítette Tersztyánszkyt, hogy legnagyobb sajná-
latára a 3. hadsereg jobbszárnya képtelen a 2. hadsereget támo-
gatni, mivel a lupkówi irányban kívánt előtörés nem olyan egy-
szerű, mert az ellenség ottani állásai kiválóan meg vannak erő-
dítve, ennélfogva támadása nem hatolhat át oly hamarosan, mint 
ahogy azt gondolnánk. (Op. 3516/1. szám.) 

Március 14. 

„Nagy havazás és halálesend, csak nagy ritkán esik egy-egy 
„ágyúlövés. Estefelé felmelegszik az idő és esőre változik a havazás." 

Elrendeltem, hogy az aránylagos csend alatt csapataim a leg-
utóbbi súlyos harcokban szerzett tapasztalatok alapján gyakorolják 
a támadást az erődített és drótakadályokkal ellátott állásokra. A 
tisztekkel pedig megbeszélések tartandók. 

Az ily támadáshoz szükséges műszaki személyzet kiképzésére 
a hadtestparancsnokságnál iskolát létesítettem, hová az alkalmas 
járőröket turnusokban berendeltem. 

Mivel a pótlásként beérkezett menetalakzatok legénysége és 
tisztjei az erődített állások elleni támadást és a közelharceszközö-
ket kellően nem ismerik, a legutóbbi harcok alapján összeállított 
harcászati segédleteket úgy a temesvári katonai parancsnokságnak, 
mint a budapesti és szegedi honvédkerületi parancsnokságoknak 
megküldöttem, hogy a kiképzést ezek szerint foganatosítsák. 

A szünet alatt a csapatok felszerelését kézigránátokban, puska-
gránátokban, világítópisztolyokban, homokzsákokban stb., stb. kiegé-
szítettem. 

Mivel a hegyekben az időjárás zordsága következtében a 
csapatok nagyon szenvedtek, fedezékek, férőhelyek és barakkok 
építése céljából szükséges faanyag előteremtésére1 üzembe helyeztet-
tem Borosnyán és Kelesén a fűrésztelepeket, melyek főleg deszká-
kat gyártottak csapataim részére. 

Intézkedtem, hogy a lövészárokban levő legénység rajkályhákat 
kapjon. 



A katonai munkásosztagok egy részévél, melyek nem dolgoz-
tak a védelmi állások kiépítésén, az utakat hozattam rendbe. Mivel 
a katonai munkaerő nem volt elegendő, kísérőparancsnokságokkal, 
szerszámokkal, pokrócokkal, konyhakocsikkal és szekerekkel ellátott 
orosz foglyokból és polgári lakosságból összeállított osztagokkal 
végeztettem a tűzkörleten kívül eső munkákat. 

Nagvberezsnyéről Yojtvágásán át Kisberezsnyére, Minyevágá-
sáról Borosnya—Kövesen át Pusztaházára és az Olyka-völgyben 
vezető útak így használhatókká váltak, úgy, hogy a hadosztályok-
hoz lőszer-, élelem- és anyagszállítás minden nehézség nélkül simán 
bonyolódott le. 

Tersztyánszky támadása úgy látszik megfeneklett, sőt csoport-
jának egy része visszament. A Trollmann-hadtest Maguryczne — 
-C- 704. — Zuberísko vonalát tartja. 

Különben a 2. hadseregnél és a 4. hadseregnél különös ese-
mény nem volt. 

Március 15. 

„Lóháton Vojtvágására s onnét Pusztaházára és a Skripci 
„nevű hegyen létesült ,József főherceg-telep'-re megyek. Ott vál-
na vitéz 17. honvédgyalogezred — földijeim — és parancsnoka, 
„Márky alezredes... Elől csekély ágyúzást és időnkinti mindig ismét-
l ő d ő kis csatározásokat kivéve, nyugalom van." 

„Egész fakunyhó-város létesült fent. Ott vitéz honvédjeim 
„lelkes szeretettel üdvözölnek." 

„Mindenütt névtáblák: ,József főherceg-telep' —,Orömvölgy', 
„ ,Kratochwill-körút', ,Márky-lak', .Borbélyüzlet'. — E csendes erdő-

zugban vitézeim elég jól vannak elszállásolva. Ártatlan gyermeki 
„tréfákat űznek, őszintén mulatva. A hangulat és szellem kitűnő. 
„Megnyugodva, emelt hangulatban — meghatva hagyom el derék 
„bajtársaimat." 

„A hófödte halkan regélő erdőben, — melyben a lövések, mint 
„esengő jajkiáltások völgytől völgyre hangzanak — lovagolunk az 
„ormon. Méltóságtelin evezve húz egy hatalmas királysas fejünk 
„fölött el, csendesen lenéz ránk, akárcsak azt kérdené: ,Melyik kö-
rü le tek a következő? . . .' A gerincen régi saját és orosz állások 
„labirintusa van. A srapnellernyős fedezékek már bedőltek és fenékig 
„befagyott víz tölti színig meg az árkot s jégbefagyva véres ron-
„gyok, összetépett egyenruhák, csupa szegény darabkák, elesett 
„hősök emlékei kiáltanak igazságért az égbe . . . Összeszorult szív-



„vei és tiszteletteljes megindultsággal látom e piszkos roncsokat, 
„rongyokat, e hős magyar vér szentelte reliquiákat . . . Itt egy kéz, 
„ott egy félig lerágott emberi comb áll ki a hóból. Elhagyatva holt 
„hősöm, a tél jegébe fagyva, vadállatok által széjjelmarcangolva, 
„még sírt sem l e l t . . . És olyan elragadóan szép a kilátás a hó-
nfödte, téli álmukat csendesen szunnyadó erdős hegyekre s völ-
„gyekre, melyekben csak jég, csak a halál uralkodik mindenen." 

„Állásaink előtt temérdek temetetlen halottunk van, sok se-
b e s ü l t ott fagyott meg, vagy halt éhen az oroszoknak most elő-
„ször tapasztalt barbársága miatt." 

„Feleségem azt írja, hogy tárgyalások f o l y n a k ! . . . Kivel? 
„Az o las sza l? . . . Hátba támadna e z ? . . . Akkor semlegességét 
„minden áldozattal meg kellene vásárolnunk . . . Vagy az orosszal? 
„Ezt alig hiszem, de ha úgy volna, nem adhatnánk elég hálát 
„az Istennek." 

„Több század állását megnéztem. Sokat és jól építettek." 
„Innét lóháton Kövesre szegény súlyosan sebesültjeimhez men-

„tem. Egy igen szegényes házban kevés szalmán hatan feküsznek 
„a földön, a büdös levegőjű kis szobában. A siralomnak keserves 
„tanyája ez a haldoklók szobácskája. És a csendes nyomor riká-
„csolóan kiált égbe." 

Hadtestemnél általában nyugalom volt, eltekintve az ellenség 
rövid ideig tartó hatástalan ágyúzásától. 

Hadosztályaim jelentik, hogy az ellenség ma többet mozgoló-
dik, mint máskor, járőrökkel tapogatódzik és lázasan dolgozik állása 
kiépítésén. 

Tudatom a hadosztályokkal, hogy ellenséges támadás esetén 
az első vonalban kell szívósan és makacsul ellenállani, az épülő-
félben lévő második vonal csak támaszul szolgál. Ha az ellenségnek 
sikerülne az első állásunkba valahol betörni, abban feltétlenül ki 
kell tartani, a betört ellenséget tartalékokkal kell onnan kidobni. 

A Tersztyánszky-csoportnál egyes helyi jelentőségű harcok 
voltak. 

A 2. hadsereg szélső jobbszárnyán Zawadkánál az oroszok 
a 38. honvédhadosztálynál betörtek; az ellentámadás az ellenséget 
kivetette és 600 oroszt elfogott. 

A német déli hadseregnél a gárdahadtest tüzérségi előkészítés 
után támadásra készül. 

Przemyslből hír jött, hogy egy hosszú gyalogsági oszlopot 
figyeltek meg, mely Chyrówról Stary Samborra menetelt. 

A 4. hadseregnél nyugalom. 
József főherceg: A világháború. I. 3 2 



Március 16. 

„Mindenütt teljes nyugalom, síri csend. A hideg megtörött, 
„esik az eső s a madárkák rég elfelejtett dalaikat próbálják újra 
„betanulni és kíváncsian nézegetik, hogy mikor fog az első zöld 
„a gyorsan lohadó hó alól kibújni. Hej, csak igazán beköszöntene 
„már a tavasz enyhe fuvalatú szellője szárnyain, erdőt-mezőt téli 
„dermedtségéből felcsókolva . . . És ha meghozná a békét? . . . Ezt 
„nem merem hinni." 

„Le Beau-val Nagyberezsnyén át Vojtvágására lovagolok. 
„Halotti csend van erdőn-völgyön, csak lovaink lépte kattog s oly 
„idegenül hangzik a rengeteg méla hallgatásában." 

„Yojtvágásán Spiess ezredes vár rám, kinek meleg üdv-
„kívánataimmal átnyújtom a jól megérdemelt Lipót-rendet." 

„Le Beau tábornok azt kéri, hogy Józsi fiamat, ki önként 
„jelentkezett a bevonulásra, őhozzája osszam be! Az én Józsim 
„katona. Az Isten áldja meg ezért. Boldogá tesz ez a hír." 

A nap folyamán Velkőnél és Kozuchow-magaslaton ellenséges 
mozgolódások voltak megfigyelhetők, különben csak csatártüz az 
itt-ott felbukkanó ellenséges járőrökre. 

Csapataim az első védelmi állás kiépítését ma befejezték, a 
másodikban még folyik a munka. 

A hadseregfőparancsnokság értesítése szerint a Tersztyánszky-
csoport főtámadását az ellenség teljesen megállította, miért is csak 
arra szorítkozik, hogy a Beszkid-hegység és Solinka-folyócska közötti 
teret megtartsa. 

A 2. hadsereg a megakadt támadást csak kellő átcsoporto-
sítás és erősbítések beérkezése után fogja folytatni. 

A San-folyó mögé visszaszorított V. hadtest segítségére a 
31. hadosztályt a Puhallo-csoporthoz irányították. 

A hadseregfőparancsnokság utasította a 3. hadsereget, hogy 
a Brauner népfölkelő és a kombinált dandárt vonja ki a harc-
vonalból, amint a hadsereghez a pótlások beérkeznek. A 3. had-
sereg kötelékéből a 4. lovashadosztály is ki fog válni és március 
19-én el lesz szállítva. (Op. 8102. szám.) 

Március 17. 

„A 45. Landwehr-hadosztálynál a Laborcza és Oly ka völgyé-
nben nagyon erős küzdelem, míg nálam meglehetős csend van." 

„Perneczky tábornok jelenti, hogy tüzérségi megfigyelője egy 
„ellenséges barakktábort 3000 lépés távolban vett észre, hol legalább 



„400 puskát lát gúlában. Ezt tüzérsége rövid pár perc alatt tel-
jesen megsemmisítette. 

„Ujabb értesítés, hogy a 45. hadosztály nagyon súlyos küz-
delemben, úgy saját, mint még nagyobb ellenséges veszteségek 
„mellett, igen válságos pillanatok után, véglegesen visszaverte az 
„ellenséges támadást. Most délben ott is csend lett." 

„Nálam lassú csatártűz a mutatkozó célokra." 
Az ellenséges tüzérség mai napon Hocsát, Körösényt és 

Jobbost lőtte. 
Boroevic értesített, hogy amint az erősbítések (menetzászló-

aljak) megérkeznek a XVII. hadtestnél, a 4. lovashadosztályt és a 
Brauner-népfölkelődandárt, nálam az 1. lovashadosztályt, a X. had-
testnél a kombinált dandárt ki fogja vonni a harcvonalból. 

A 3. hadsereg arcvonala előtt általános nyugalom volt, az 
ellenség passzívan viselkedett, csupán a 45. hadosztályt támadta 
meg a hajnali órákban. A hadosztály állásába betört ellenséges 
századokat a rögtön megindított ellentámadás teljesen megsemmi-
sítette. 

A 2. hadseregnél mai napon csak ágyúharc volt. 
Tersztyánszkytól a Lütgendorf-csoportját elvették, úgy, hogy 

három hadteste maradt (Schmidt-, Martiny- és Trollmann-hadtest). 
Lütgendorf-csoportja Berechy Grn.-ról holnap Ustrzyki Grn.-ra 

menetel és az V. hadtest parancsnoksága alá fog lépni. 
Este 7 óra 30 perckor beérkezett a hadseregfőparancsnok-

ság Op. 8121. számú utasítása, melyben a jövő hadmüveleteket 
szabályozta. Ezen utasítás azért érdemel figyelmet, mert most már 
nem köti időhöz az egyes támadásokat. 

A 4. hadsereg erős déli szárnnyal Gorlice—Jasto általános 
irányában támad. 

A 3. hadsereg, amint a beérkező pótlásokat beosztotta, legyen 
készen arra, hogy keleti szárnyával a megakadt támadást újból 
megkezdhesse. 

A 2. hadsereg a pótlások beérkezéséig a jelenlegi vonalat 
tartva, keleti szárnyát megerősíti, hogy a német déli hadsereg 
támadásával összhangban a Kárpátokon át folytathassa had-
műveletét. 

A Pflanzer-Baltin-hadseregcsoport balszárnya elsáncolja magát, 
jobbszárnya a támadást folytatja. 

Március 18. 

„Folytonos lassú csatártüz, semmi más. 
„Dolgom nem lévén, Kövesre kocsizok és sebesültjeimet 

„meglátogatom." 



A hadseregparancsnokság parancsa alapján az 1. lovas-
hadosztályt hadtesttartalékommal akarom felváltani, a 17. had-
osztályt egészen az Ondaváig kiterjesztve. Az 1. lovashadosztály 
Minvevágásán fog gyülekezni. 

A Vll l- ik menetzászlóaljakon kívül hír szerint a székely 
82. ezrednek egy menetzászlóalját soron kívül nekem utalják ki. 

Ma jobb szomszédomnál, a X. hadtestnél, nagy ágyúzás 
volt, melynek hatása alatt az ellenség Szentbazilzárdánál állását 
kiürítette. 

A XVII. hadtestnél nyugalom volt. 
A szomszédos 2. hadseregnél és a német déli hadseregnél 

csak helyi gyalogsági és tüzérségi harc volt. A 4. hadsereg déli 
szárnya (Arz-csoport) a támadást mai napon Staszkówka-Sekowa 
ellen (Gorlicetől északra és délre) megindította. 

Március 19. 

„József napja! . . . Régmúlt évek temérdek emléke fájdalmas 
„sóvárgást ébresztenek bennem. Csend van; sűrű átláthatatlan tö-
.,megekben fekszik a köd mindenen és lassan hull a hó, akárcsak 
„a tél közepén volnánk." 

„Csapataimtól legénység jött le e napra szeretetükről bizto-
s í t an i engem. Ezután a 15-ös József-dragonyosok vonulnak el 
„előttem, más harctérre menetelve. Végül a község jön s üdvözöl 
„névnapomra." 

„A fenyőgalyakkal díszített asztalnál Le Beau tábornok 
„nagyszerű, magas szárnyalású beszéddel köszönt, melyben kiemeli, 
„hogy minden küzdelmünkben hősként állottam soraikban. Erre egy 
„párját ritkító ovációban részesültem, mely csak azt bizonyítja, 
„hogy a helyes útat választottam az önérzet emelésére és ezzel 
„szeretetüket is megnyertem. Kratochwill alezredes sírva fakad 
„köszönő beszédem alatt. Hangsúlyoztam, hogy hadtestemnek min-
„den egyes tagja hős és így muszáj arra törekednem, hogy mint 
„parancsnokuk, én is az legyek." 

„Most itt volna a pillanat, hogy a VII. hadtest ezen vé-
d e l m i állásokból kivétessék és egy nagy, győzelmes vállalatra 
„alkalmaztassák, mert már bebizonyította, hogy már egyike a 
„legjobb csapatoknak. Hiszen egy elrendelt támadást még 70°/o-os 
„veszteségek után is folytatott. Ilyen csapatot a védelmi harcban 
„elvérezni hagyni vétek . . . Nem szabad neki a sötétben elvi rá-
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„goznia; ennek hivatása sokkal dicsőbb, hisz nagy tettekre termett. 
„Tehát ki a lövészárok halálos jegéből!" 

A 45. hadosztály közepe ellen az ellenség ismét egy siker-
telen előtörést kísérelt meg. A XVII. hadtestnél nyugalom volt. 
A 4. lovashadosztályt ma a harcvonalból kivonták. 

A 2. hadseregnél és a német déli hadseregnél változás nin-
csen. Itt-ott kisebb helyi vállalatok. 

A 4. hadsereg déli szárnyának támadása az ellenség állásáig 
jutott, hol a támadó hadosztályok beásták magukat. 

A hadseregfőparancsnokságtól a tegnapi utasításhoz Op. 8179. 
szám alatt egy kiegészítő instrukció érkezett, melyet — érdekes-
ségénél fogva — kivonatosan közlök: 

. Alapelv, hogy továbbra is a kezdeményezést megtartsuk. 
A támadást a Kárpátokban folytatni kell, hogy megakadályozzuk 
az ellenséget, hogy kedvező vasúti hálózatának kihasználásával 
Oroszlengyelországból és Nvugatgaliciából erőket összevonva, a 
monarchia ellen ismét támadólag léphessen fel. A támadó hadmű-
velet érdekében Pflanzer-Baltin hadseregcsoportja megerősíttetik, 
mely előrejutva, meg fogja a keleti szárnyon könnyíteni a szom-
széd hadseregeknek a hegyvidékből való kibontakozását. 

E célból, a pótlások beérkezte után, a Kárpátokban lévő 
hadseregeknek és a 4. hadsereg déli szárnyának folytatniok kell a 
támadást, mely most időhöz kötve nincsen, mert Przemyslre már 
nem lehetünk tekintettel, mivel annak felmentésére irányult had-
műveletünk sikertelen maradt. 

így a támadások tervszerűen és alapos előkészítés után lesz-
nek végrehaj tandók. 

Használjuk ki fölényünket, tüzérségben és lőszerben kiadós 
tüzérségi hatás elérésére. 

Előrejutott csapatainkat közvetlenül és megbízhatóan tüzér-
séggel támogatva, minden területi nyereséget azonnal biztosítanunk 
kell. Egyes részeknek hosszabb tétlen megállása kerülendő, mivel 
az ellenség csapateltolásokat eszközölhet ezalatt. 

Törekedjünk állásunkba az betört ellenséget tüzérségi tűzzel 
izolálni és a betörésnek határt szabni. 

Hogy visszavetett csapatainkat ellenállásra és küzdelemre 
képesekké tegyük, a harcvonal mögött már előzőleg és idejében 
támpontokat kell előkészítenünk. 

Minthogy a támadó hadműveletet folytatnunk kell, legyünk 
figyelemmel arra, hogy az elért területet, az ellenség minden ellen-
támadásával szemben megtartsuk, mivel a hadműveletek alatt szük-
ségessé válhat harcegységeknek egyes frontrészekből való kivonása, 
hogy azokat más helyen alkalmazzuk támadásra. 



Március 20. 

„Reggel 3 óra tájban az ellenség Szálnoktól északra a 450. -Q-
„ magaslat állásai felé kezdi magát előretolni. 5 óra 30 perckor és 
„6 órakor szuronyrohamot intéz ellene s állásunkba behatol. Ugy 
„látszik, bogy rohama rajtaütésszerű volt. Egy részét tartalékaim 
„ellentámadása azonnal kiveri. Sajnos más helyeken azonban oly 
„szívósan befészkelte magát elvesztett állásainkba, hogy többször 
„megismételt hősies ellentámadások sem tudták kiverni." 

„A XVII. hadtesttől igen aggasztó hírek jönnek. Az ellenség 
„reggel 6 órakor tőle a Grach Vrchet szurony rohammal elvette és 
„a k. k. Wiener Landsturmbrigad-ot messze visszavetette. Igazán 
„nyomorúság, hogy így megtudott bennünket lepni." 

„6 órától kezdve nagyon erős löveg- és géppuskatüzet hallok. 
„Amellett őrült északi szélvész fuj és a sűrűn hulló esőt ablakom-
„nak csapdossa. Csörögve és pacsangolva gyűlik a víz kis házunk 
„körül." 

„Délelőtt 9 órakor értesít a XVII. hadtest, hogy a Cerna-
„hora—Róna—Rajsova hora—Grach Vrch vonalából visszaszorít-
hatot t és az ellenség az összes állásokat elfoglalta. A hadtest egy 
„részével a Dubinka 357.-Ö- — Felsőrákócz—Tapolylippó vonalába 
„vonul vissza. Az ellenség egyelőre nem szorítja tovább. A X. 
„hadtest erős ellenséges támadásokat vert vissza." 

„Még a délelőtt folyamán kapom a 3. honvédgyalogezred 
„parancsnokának Farkas ezredesnek jelentését, hogy állását a 
„450. -C-tól keletre, az erdő szélén 600 lépés szélességben az ellenség 
„elfoglalta, ettől keletre 500 lépés szélességben szintén visszaszorí-
„tották. A tartalékok, a hadosztály tartalékot is beleértve, ellen-
„ támadást csinálva, már mind harcba léptek. Henneberg báró 
„ezredes ajánlkozik, hogy a 37. ezred II. zászlóaljával és egy 96-os 
„zászlóaljjal azon magaslati vonulat mentén, mely nyugatról a 
„450. -0- magaslat felé emelkedik, ellentámadást csinál . . . 
„Engedélyezem." 

„A küzdelem mindig jobban fokozódik, különösen a 498.-<^>-on 
„nagyon heves tusa folyik. Az oroszok nagy túlerővel, kemé-
n y e n támadnak. Tüzérségem óriási munkát végez s az ellenségnek 
„egyik rohama omlik a másik után vérbe fulladva össze, tüzünk a 
„szó szoros értelmében lekaszálja. Csak úgy zeng a Kárpátok 
„minden zuga a rettenetes lármától." 



„Elrendelem, hogy hadtesttartalékom — 61. ezred — beso-
rozza három menetszázadát, azután tüstént Pusztaházára mene-
te l jen és ott további parancsaimat bevárja." 

„Zuhog az eső és üvölt a szélvész." 
„Nagyon bánt, hogy az orosz el tudta venni állásaink egy 

„részét, amit meglepő fellépésével ért el. Állásaim erős torlaszokkal, 
„többszörös drótakadályokkal voltak ellátva, farkasvermek, földi 
„és faaknák, lábhorgok ezrei, világító-vedetták és minden elkép-
zelhető akadályok voltak mindenütt sürün felállítva. Csak egy oka 
„lehet, hogy a sűrű ködben, zuhogó esőben és óriási viharban 
„senki sem gondolt egy támadás lehetőségére és ezért nem figyel-
„tek eléggé. Talán riadalom támadt, melyet az oroszok ügyesen 
„kihasználtak és gyorsan betörve, az állást megszállották. De ezt 
„muszáj visszaszereznünk." 

Következő módon intézkedem: 
Teuss ezredes a 450. -C- magaslat szakaszában a parancs-

nokságot átveszi, felhatalmazom, hogy a hadtesttartalékot felhasz-
nálja arra, hogy egy ellentámadással a betört ellenséget kiverje. 
Teuss ezredes csoportja a 20. honvédhadosztály kötelékébe lép. 

„Egész délelőtt óriási tusa dühöng és vitéz csapataim ismé-
te l ten rohamoznak, de hiába; 11 óra 30 perckor még az ellenség 
„kezében vannak elvesztett állásaink." 

Délig Farkas ezredes csoportjának balszárnya, a 37. ezred 
II. zászlóalj két századának támogatása mellett az elveszett régi 
állásunkat 80 lépésre, a jobbszárny 300 lépésre megközelítette. 
A csoport nem tud továbbjutni. Ezért Farkas ezredes elhatározta, 
hogy a hadtesttartaléknak harcbalépését megvárja és e pillanatban 
fog csatlakozni a támadáshoz, hogy a lökés egységes legyen. 

„Egy lelkes 46-os menetzászlóalj érkezik s utánuk nemsokára 
„egy ,kivételesen, gyors kiegészítésre' küldött 82-es székely zászlóalj. 
„Énekelve és éljenezve jönnek. Hangulatuk emelt és le lkes . . . És 
„bennem sok-sok ezer fiúnak fájdalmas emléke ébred fel, kiket 
„szintén ily lelkesen éljenezve láttam a halálnak ezen útján előt-
t e m elmenetelni s azután odébb a Kárpátok felséges rengetegeiben 
„hősi halált halni. Egy nagy véres kérdőjel áll előttem, mint a 
„rossz álom lidérces rémkísértete . . . S a félelemteli kérdés fojto-
g a t j a szívemet: ,Hányan fognak holnap ez órában közületek sze-
de te t t fiaim még é ln i? ' . . . 970 önként bevonult szép erőteljes ifjú, 
„szülőiknek büszkesége, szemefénye, hazánk drága vére; oly bátrak, 



„oly lelkesek! . . . Nem ismerve a háború irtózatos brutalitását, 
„vakon beleszaladnak a fölösleges, irgalmatlan biztos halálba . . . 
„Szívem mélyéből üdvözlöm őket, sok tüzes ifjúval beszélek és az 
„egész zászlóalj szűnni nem akaró lelkes örömriadala közepette, 
„parancsnokuk, Lux százados lép elém, melléje egy legénységi 
„küldöttség sorakozik és szép beszédben felkér, hogy a zászlóaljat 
„ne mint kiegészítést sorozzam be más ezredekbe, hanem ők, mint 
„egységes zászlóalj akarnak a harcba vonulni. Viseltessem oly 
„bizalommal irántuk s tegyem meg a kérésüket, hűséges szívük 
„egyetlen óhaját és ők nagy, dicső tetteket fognak művelni." 

„Mélyen meghatva felelek nekik, hogy megingathatatlan biza-
lommal viseltetem irántuk és határtalan ragaszkodással; és épen 
„ezért néhány percig a legalaposabban kell megfontolnom dönté-
seme t . Az ő sorsuk, életük biztonsága annyira szívemen fekszik. 
„Félek, hogy még nem lévén háborús tapasztalatuk és heves vér-
mérsékletüknél fogva meggondolatlanul nekirohannak a biztos 
„halálnak és felmorzsolódik e szép zászlóalj, szemem fénye. Maga-
„mon érzem a felelősséget ifjú életükért Isten és hazám előtt, hisz 
„mától fogva szeretett gyermekeim vagytok . . . " 

„Egy negyedóráig hullámzó, ellentétes — egymással küzdő 
„érzelmekkel lelkemben fel-a!á járkálok és nem tudok megállapo-
d á s r a jutni, hisz lelkes örömmel teljesíteném kérésüket és mégis 
„úgy érzem, ő r á j u k nézve sokkal jobb volna, ha hidegvérű, tapasz-
„talt katonák közé osztatnának be . . 

„Megint jönnek és kérésüket azon indokkal ismétlik meg, 
„hogy ők minden ellenség fölött úrrá lesznek és parancsaimat a 
„leghűségesebben fogják teljesíteni és nem fognak vakon neki-
szaladni, ha nem parancsolom úgy , . . " 

„Isten nevében legyen hát fiaim és ő áldjon meg benneteket 
„és kísérjen úgy, mint az én érzelmeim teszik a z t . . 

„Lengő magyar lobogócskáikkal, zúgó éljenzéssel vonulnak 
„el és lángoló lelkesedéssel integetnek sapkáikkal felém. És én 
„fejük fölött, ártatlan viruló ifjúságuk fölött látom lebegni azt a 
„borzasztó véres kérdőjelet . . . Az Isten legyen veletek hőseim.. ." 

A székely zászlóaljat a 61. ezred kötelékébe osztottam be és 
elrendeltem, hogy ma Kövesre menjen, hol mint hadtesttartalék 
várja be további parancsomat. 

A Korumkón a 17. honvédezredet megtámadta az ellenség. 



„Délután 1 órakor jelentik, hogy a 17. honvédgyalogezred 
„visszaszoríttatott. A 498. -Ó- magaslatot ki kellett ürítenie, mert 
„a Farkas-csoport visszavonulván, a keletkezett űrben az ellen-
s é g baloldalában és hátában átkarolással fenyegette." 

Délután 3 órakor megérkezik Teuss ezredes a Kamincira 
és átveszi a parancsnokságot Farkas ezredestől. Mivel a 17. hon-
védgyalogezred a 498. -O- magaslatot elvesztette, az ellenség a 
17. és 3. honvédgyalogezred között keletkezett hézagba benyo-
mulva, Farkas ezredes jobboldalát fenyegette, mely közben a 
37. ezred II. zászlóalj két századával megerősítve, újból előrement. 
Farkas ezredes csoportja másodszor is hátrálni kényszerült. 

„4 órakor ernyedetlen ül folyik tovább az elkeseredett tusa, de az 
„állás változatlanul orosz kézben van. Több mint 100 oroszt fog-
f u n k el. Ezek azt vallják, hogy ma az egész hadilétszámú vonal-
f e l i 12. hadosztály támadta a Korumkó 450. -Q- magaslat vidé-
„két. 12.000 ember, akiket a legbrutálisabb eszközökkel, bot- és 
„kancsuka-ütlegeléssel s hátúi felállított gépfegyverekkel, melyek 
„amint habozás vagy ingadozás mutatkozott a támadásban — 
„saját csapataikba lőttek, kergettek előre és irtóztató veszteségeket 
„szenvedtek. így már értem, hisz az oroszok 12.000 emberével 
„szemben 4000 emberem állott s e nagy túlerő szorította vissza 
„csapataimat." 

„Utolsó hadtesttartalékomat — két 61-es zászlóaljat — még 
„előreküldöm. ,Az állást vissza kell foglalnunk!'" 

„5 óra 15 perckor igen nagy túlerejű orosz tömegtámadás 
„elől — a magasztosan hősies 1. honvédgyalogezred kivételével — 
„az egész 20. honvédhadosztály néhány száz lépéssel vissza-
szorul . A fehérvári 17-eseknek súlyos veszteségeik vannak és a 
„3-as honvédekkel megszakadt az összeköttetés. A 4-es honvédek-
„nél óriási veszteségek miatt nagy hézagok keletkeztek. Csapataim 
„hallatlan hősiességgel küzdenek." 

„A tartalékok eltolása ezen nehéz terepen hosszú időt igé-
„nyel, úgyannyira, hogy azok többnyire elkésnek. Ha pedig a tűz-
„vonalhoz közel állíttatnak fel, akkor csak azon helynek válnak 
„előnyére, melyhez legközelebb vannak. így szerencse dolga és 
„a helynek katonai fontosságától is függ." 

„Este vitéz 39-eseim és 61-eseim fogják végrehajtani az 
„ ellentámadást." 



„Elrendelem, hogy újbóli alapos tüzérségi előkészítés után 
„tartalékom még egy erélyes támadást csináljon a visszaszorított 
„ csapatokkal együtt az állás visszaszerzésére; annál is inkább, 
„minthogy az ellenséges támadás a legborzasztóbb veszteségek köze-
p e t t e megállott s nagyrészt össze is omlott." 

Este 6 órakor a 61. ezred megérkezett Kaminci magaslatra 
és ellentámadásra csoportosult. Spiess ezredes három századdal a 
gerincvonal mentén, Moldauer százados két századdal Szálnokról, 
a 61. ezred egy zászlóalja Kaminciről támad a 450. -Q- magaslatra. 

6 óra 20 perckor a 61-esek, 6 óra 30 perckortja Spiess ezre-
des csoportja, 6 óra 50 perckor Moldauer százados csoportja meg-
kezdi előny omulását. 

A terv az, ha a csoportok_Farkas ezredes vonalát elérik, az 
összefüggést kölcsönösen helyreállítják, pihennek. Az általános 
roham parancsra fog megindulni. 

Spiess ezredes csoportja 9 órakor este helyére ér, összekötte-
tést vesz Moldauer századossal. A 61-esek zöme este 8 óra 30 
perckor átlépi a szálnoki völgyet, valószínűleg a nehéz erdős tere-
pen sötétben irányt tévesztett s így sem Spiess ezredes, sem 
Moldauer százados vele összeköttetést nem kaptak. 

Spiess ezredes a 6 l-esekre tovább nem várva, végrehajtja a 
rohamot. Spiess ezredes éjfélkor betört az ellenség állásába a 
450. <> magaslaton. 

A visszavonulásra kényszerített 20. honvédhadosztály elleni 
orosz támadás késő este a Korumkó-magaslaton megállott, a 
498. -Ö- magaslat visszafoglalására tett kísérlet nem sikerült. 

A 17. hadosztálynál és az 1. lovashadosztálynál csend volt. 
Mai napon az ellenség nemcsak hadtestemet támadta, hanem 

a 3. hadsereg egész arcvonalát is megrohanta. A harc még szür-
kületben kezdődött és a legnagyobb hevességgel egész nap késő 
estig dühöngött. 

A III. hadtest jobbszárnyán a 22. hadosztály súlyos harc-
ban áll Cseresnél. 

A XVII. hadtestet (11. hadosztályt és a Brauner-népfölkelő-
dandárt) az ellenség Cérna hora—Grach vrch. magaslaton támadja. 

A X. hadtest ellen az oroszok általános támadást intéztek. 
A 45. hadosztály a Laborczavölgy nyugati magaslatain, a 24. had-
osztály Csabaházáról Viravára vezető út mindkét oldalán súlyos 
harcban áll. 

Tekintettel arra, hogy az ellenség az egész 3. hadsereget 
megtámadta, Boroevic arra kérte a hadseregfőparancsnokságot, 
hogy a 4. lovashadosztály, a Brauner népfelkelő- és a kombinált 
dandár elszállításától tekintsen el. A hadseregfőparancsnokság ehhez 
hozzájárulván, Boroevié a 4. lovashadosztályt és az 1. népfelkelő-



dandárt a XVII. hadtestnél, a kombinált dandárt a X. hadtestnél 
meghagyta. 

A 3. hadseregnek késő esti helyzete a következő: 
A III. hadtest jobbszárnyán, a 22. hadosztálynál a Dolyna-

magaslaton a harc még nem dőlt el. Az ellenség ide oda hullámzó 
elkeseredett harcok után Rónát és Grach vrch.-et a l l . hadosztály-
tól véglegesen elvette. A 11. hadosztály a Molnárvágására előre-
tört ellenséget visszaverni nem tudta. 

A XVII. hadtest parancsnoka ezért azon véleményét fejezte 
ki, hogy kénytelen lesz hadtestét az éj folyamán visszavenni, de 
ekkor a III. hadtest jobbszárnya is Spaleny vrch. -C- 593-on hátrább 
fog menni. 

A 11. hadosztály Ortutóra és Tapolylippóra, az 1. bécsi nép-
felkelődandár a műút mindkét oldalán a Molnárvágása—Tizsény kö-
zötti magaslatokra ment vissza. 

Tőlem jobbra a X. hadtest balszárnya (45. hadosztály) három 
erős ellenséges támadást visszavert; a hadtest közepe előtt (21. 
hadosztály) az ellenség kb. 100 lépésig előretolódott; a hadtest 
jobbszárnya (24. hadosztály) az ellenség támadását megállította. 

Boroevic felhívta a XVII. hadtest parancsnokát, hogy fel-
tétlenül tartson ki új állásában, mert ha a hadtest tovább is 
hátrál, úgy az egész hadsereg arcvonala megrendülhet. A pár nap-
pal előbb kivont 4. lovashadosztályt újból a hadtest rendelkezé-
sére bocsátva, azon reményét fejezte ki, hogy a XVII. hadtest 
több teret nem fog elveszteni. 

A 2. hadseregnél általában nagyobb változás nem történt, az 
ellenség a Kiczora A 788. magaslatot elfoglalva, csupán az V. 
hadtestet szorította vissza. 

Tersztyánszky csoportjának sikerült három orosz támadást 
visszaverni. 

Nagyon aggódom, mert minden kísérletem dacára igen soká 
nem tudok élőiről hírt kapni. Le Beau tábornok azt mondja, hogy 
a 3-as és 4-es honvédekből legfeljebb 120 ember maradt meg. 

Március 21. 

„Egész éjjel egy másodpercnyi szünet sem volt a súlyos küz-
delemben. Szürkületkor hős 39-eseim heves szuronyrohammal, 
„lelkes éljenzéssel a 450. <j> magaslattól nyugatra visszafoglalták 
„az elvesztett állást." 

A 61. ezred hajnali 3 órakor elérte a honvédek állását, 
mire a 450. -C--től keletre fekvő magaslatra rohamot intézett. 
A roham nem sikerült, mivel az ezred aknamezőre került. 

Farkas ezredes csoportjának (3. honvédezred) jobbszárnyához 
csatlakozott a 17. honvédezred balszámya, mire mindkét ezred 



támadásra indult. Az ellenség pusztító puska- és gépfegyvertüze 
miatt a támadás csak lépésről lépésre tudott előrehaladni. 

Reggel 5 óra 45 perckor az ellenség a 17-es honvédek 
ellen előretörve, a honvedeket a második előkészített vonalba vissza-
kényszerítette. Az ellenség most Farkas ezredes csoportjának jobb-
szárnya ellen fordult és azt is visszaszorította. A csoporttartalék 
(61. ezred két százada) sietve felkapaszkodott a Kamineire, hol a 
további hátrálást megakadályozta. 

Ezekről délelőtt 7 óra 25 perckor értesülve — elrendeltem, 
hogy a 17. és 20. honvédhadosztály belső szárnyán küzdő csapa-
tok Szálnok—Kaminci -Q- 542. vonalba menjenek vissza és ott 
tartsanak ki. A hadosztályok belső szárnyai Kamincia és Pus-zta-
házánál csatlakoznak. A hadtesttartalékból két századot Puszta-
házára küldöttem a 17. hadosztály parancsnokának rendelkezésére. 
(Op. 823'10. sz.) 

Alig, hogy visszamenetelüket megkezdették, az ellenség a 450. 
-Ó- magaslattól keletre levő erdőből sűrű tömegben elhagyott állá-
sainkba benyomult. A 61. ezred géppuskái a Kaminci-magaslaton 
azonnal megszólaltak és hathatós tüzükkel az ellenség tömegeit 
nagyrészt visszakergették az erdőbe ; a küzdelembe tüzérségünk is 
igen hatásosan közbelépett. 

így a két hadosztály belső szárnyának visszavételét az ellen-
ség nem zavarhatta meg. Délután 1 órakor csapataink az új vé-
delmi állásban elhelyezkedtek. Farkas ezredes ezrede a Kaminci és 
az 542. -Q- magaslat közötti nyergen, Teuss ezredes a 61. ezreddel 
és egy 37-es zászlóaljjal Kamincitől nyugatra fekvő terepen foglalt 
védelmi állást, balszárnyával szorosan csatlakozva a 17. hadosztályhoz. 

„Az ezen vonalban előkészített állásokat, nagv veszteségeket 
„szenvedve, igazán minden dicséreten felül álló teljesen kimerült 
„hős csapataim megszállották. Az oroszok is megelégelték a kime-
r í t ő keserves tusát és elmaradtak, hogy módfölött megtizedelt csa-
pa t a ika t gyülekeztessék. A 39-esek a régi, újra visszafoglalt állás-
„ban vannak és az ellenségnek minden ellentámadását véres tusá-
b a n verik vissza." 

„Elrendelem, hogy a mostani vonalat feltétlenül tartani és 
„tartós védelemre a leggyorsabban berendezni kell." 

A 20. honvédhadosztálynak sikerült az ellenség támadását 
— mely már kb. 60 lépésnyi közelségbe jutott — a délutáni órák-
ban visszaverni. Az ellenség a hadosztály elől menekülésszerüen 
vonult vissza. 

„Iszonyatos éjjel volt ez." 
„Ártatlanul mosolygó felhőtlen verőfényes tavaszi nap ébredt 

„ránk s a nap csillogó dér gyémántkoronáját gyorsan szedegeti le 



„a reszkető fűszálakról s a nyisztorgó száraz lombról. Folytonosan 
„dörögnek az ágyúk." 

„Midőn már minden intézkedést megtettem, mielőtt kilovagol-
„tam, az elárvult kis templomocskába mentem, bogy lelkinyugalmat 
„keressek. Az egyik hadosztály lelkésze épen csendes misét olva-
so t t . Oly bensőségesen, egész lelkemből, mint azt nehéz órákban 
„szoktam — akartam imádkozni. Lehetetlen! Még egy rövid imács-
„ fc ára is képtelen vagyok, nem tudok áhítatos lenni. Oly száraz a 
„lelkem, mint a nagy sivatag égető homokja. Erőltetve kísérlem 
„meg magamat összeszedni . . . Mindhiába... Olyan a lelkem, mint 
„az elfagyott virágoskert, oly száraz, oly elaszott; minden szín 
„és illat kihalt belőle, csak a dér jegecei keményítik meg a holt 
„szirmokat, s az üvöltő téli vihar letépte az utolsó lombot is . . . 
„Nem tudok! . . . Azt sem tudom, hogy miért? . . . Lelkemben 
„oly vad vihar tombol, mint a Szahara homokförgetege, mely min-
d e n életet kiolt és megfojt . . . Vége a misének s nem veszem 
„észre, csak midőn az ablakok a heves ágyúzástól megzördülve 
„csilingelnek . . . ,Istenem ne hagyjál el bennünket!' E sóhaj lelkem 
„mélyéből fakad, midőn a kis kápolnát elhagyom. És mint a nap-
Sugár a jeges vihar után, odakint Isten szabad ege alatt meg-
ta lá l j a lelkem bizalomban a Mindenhatóhoz az útat s mint vissz-
h a n g , mint szelíd tavaszi szellő a vihar után, enyhén cirógatja 
„lelkemet az érzés: ,Nem fog bennünket elhagyni!'" 

„Sietve kilovagolok Vojtvágására s onnét fel a 46-osokhoz, 
„kiknek tartalékszázada nagy lelkesedéssel fogad. Állásaikat egy 
„darabon megnézem és sok vitézemmel néhány szót váltva vissza-
s ie tek a völgyben hagyott lovaimhoz és visszatérek Minyevágására." 

„Orosz foglyokat hoznak, akik azt mondják, hogy e hó 5-én 
„az -Ó- 508. magaslat körül több mint 1000 orosz körül volt már 
„fogva és megadta magát, midőn tartalékuknak három zászlóalja 
„harcba avatkozva a honvédeket legnagyobbrészt lemészárolta és 
„600 foglyot ejtett." 

„Sajnos a Korumkón nagyon súlyosak veszteségeink. Az el-
f o g o t t oroszok szerint az ő veszteségeik rémségesek, hulla fekszik 
„hulla mellett, úgy, hogy temetésről szó sem lehet." 

„A 39-eseknek egy csoportja hosszú ideig az oroszokkal egy 
„lövészárokban volt együtt; ott küzdve azon a kis darabkán hetven 
„vitézem lelte hősi halálát." 



„Egyik orosz fogoly azt mondja: ,A ti Ferenc Józsefetek jó 
„uralkodó és jó ember; a miénk gyenge, ennélfogva Nikolaj ISTiko-
„ lajewitsch nagyherceg csinál mindent, ő pedig gonosz ember !"1 

„Tegnap jelentkezett Pacor ezredes, aki hivatva volt egy 
„dandárt átvenni a 2. hadseregnél. Ott arról értesült, hogy a 
„dandár egy zászlóaljra fogyott le és megszűnt. Ott értesült 
„arról is, hogy Tersztyánszky csoportjában a túlságosan erőltetett 
„támadástól teljesen kimerült IY. hadtestet az orosz ellentámadás 
„teljesen szétforgácsolta és úgyszólván megsemmisítette." 

„Groiginger tábornok előre látván és jelentvén a közelgő 
„bajt, állásából eltávolíttatott." 

„De kár ezért a nagyszerű magyar hadtestért, melyet bizton 
„,a legbrutálisabb eszközökkel' kergettek céltalanul a halálba, mit 
„lehetett volna ezzel elérni és mennyi dicsőséget aratni, ha nem 
„Tersztyánszky vezeti azt." 

„Eszembe jut jellemző mondása, melyet még a háború előtt 
„hozzám intézett: ,Be kár, hogy az én szép előnevemet ,Von 
„ Tersztyé elcsúfították ,Von Nádasra" 

„A sebesült Horvát százados mondja nekem, hogy csapa-
t a i m megrázó hősiességgel és megható bátorsággal küzdöttek. 
„Az oroszok 6—7 vonalban, ezek mögött oszlopokban támadtak 
„és első vonalaik sokszor az ötödig géppuskáink tüze által leka-
„száltattak. Csak a következők bírtak behatolni állásainkba és 
„rettenetes vérengző kézitusa után sok emberünket vitték fogságba." 

„A 20. honvédhadosztály körülbelüli létszámát jelenti: 4. 
„ezred 66 ember, 3. ezred 300 ember, 17. ezred 500 ember; míg 
„az 1. ezred tegnapi teljes létszámát megtartotta, mert csak védelmi 
„harcban volt s néhány erős orosz támadást vert vissza, a délutáni 
„orosz támadásnál sok foglyot is ejtett és az ellenségnek nagy 
„veszteségeket okozott." 

„Azt a keservesen gyászos jelentést kapom, hogy a 450. -Ó-
„körül és közelében igen sok halottunk fekszik temetetlenül. 
„Egész rajvonalak fekszenek holtan!. . . Egy kicsike négyszögben 
„több mint 300 halottunk bever. Mindenki csak könnyező sze-
„mekkel tud csapataim hősiességéről beszélni." 

„Oly nagyon fáj nekem azt a sok halottat látni, mind e sok 
„ártatlan vitézemet elveszteni, míg a gonosztevők kényelmesen 
„otthon ülnek, puha ágyakban alusznak; azok a gonoszok, akik a 



„háborút okozták s markukba nevetnek. De ezekre is még le fog 
„sújtani az igazságos Isten és akkor jaj neked te óriás Orosz-
ország, mert átok lészen rajtad és tennenmagadon fogod a bor-
zasz tó büntetést végrehajtani." 

A hadseregparancsnokságnál befutott jelentésekből arra lehet 
következtetni, hogy az ellenség a 3. és 2. hadsereg egész arcvonala 
ellen általános támadást indított meg. 

A hadseregfőparancsnokság Op. 3587. számú rendelettel 
utasította a 4. hadsereget, hogy a nélkülözhető csapatokat kése-
delem nélkül irányítsa a 3. hadsereghez. Mire ez értesítette 
Boroevicet, hogy a 26. hadosztályt részint gyalogmenetben Zboróra, 
részint vasúton Bártfára fogja irányítani. 

A III. hadtest Kastelik v. — Spaleny vrch.-on és Cseresnél, 
a XVII. hadtest Makoviczán, ortutói és tapolylippói hegyeken, 
(11. hadosztály) Grrach vrch.-on, Dubinka magaslaton (1. népfelkelő 
dandár) súlyos harcban állott az ellenséggel. A 4. lovashadosztály 
Giráltról Kurimára ment, hol a Sasótól keletre fekvő 402. -O-
magaslatot és Vk. Priloh 445. -Ó--ot a 11. hadosztály és a nép-
felkelődandár között megszállotta. 

Este a III. hadtest jobbszárnya (22. hadosztály) Spaleny vrch. 
magaslatról Krasna horára kénytelen volt visszavonulni. 

Az ellenség a XVII. hadtest előtt a Makoviczán és Cérna 
horán a támadás folytatására csoportosul. 

Jobb szomszédom, a X. hadtest is egész nap harcolt. 
A 45. hadosztály az ellenség két támadását visszaverte, a 

21-iknél az oroszok betörtek, a 24-iknél Csabaházától délre a Dielec 
előretolt állásrészt elfoglalták. 

A kombinált dandár egyik felét a 21., a másik felét a 24. 
hadosztály rendelkezésére bocsátották. 

Az eredménytelen ellentámadások után a 24. hadosztály jobb 
szárnya kénytelen volt a Kosarka gerincre visszavonulni. 

Az ellenség ma a 2. hadsereget is hevesen támadta; az V. had-
test súlyos harcokban a fölényes ellenség által a San déli part-
járól Zatwarnica—Dwernik szakaszba visszaszoríttatott. 

Tersztyánszkynak megakadt hadtestei is védekezésre szorultak. 

Március 22. 
„Még sötét van és igen heves ágyúdörgést hallok!" 
„Reggelre szép napos, csendes idő lett, a pacsirták dalolnak. 

„A tavasznak első meleg lehelete, a kis virágocskákat álmukból 
„szelíden felébresztve, vonul a téli dermedtségben zörgő erdőkön 
„keresztül. Vajha szeretett hőseimet, kik ott nyugszanak, föl tudná 
„ szintén ébreszteni." 



„Ma megint egy szörnyen ve'res napja a rettenetes kárpáti 
„csatának." 

„Ugylátszik itt mindenáron át akarja törni vonalainkat az 
„ orosz és én fölötte szorongatott helyzetben vagyok szegény dicső 
„hadtestemmel." 

„Éjjel a 3-as és 17-es honvédek az oroszok többször meg-
ismételt erős támadását verték vissza." 

Hajnalban 3 óra 15 perckor az ellenség a 20. hondvédhad-
osztálynál a 3. ezredet újra megtámadta, de a honvédek vissza-
verték. Ezután 7 óráig csend volt. Ekkor hirtelen megtámadták 
az oroszok a 17. hadosztály jobbszárnyát az Erfalutól észak-
keletre a 450. -Q- magaslat felé húzódó hegygerincen. Az ellenség 
a 417. -C- és 447. -G- magaslat között állásunkba betört és a 
447. -C- magaslatot is elfoglalta. 

Énnek kiverésére a hadosztály tartalék (46-osok két százada) 
Kisberezsnyéről ellentámadásra indult, támogatására Pusztaházáról 
a 39-esek, Kövesről egy épen beérkezett 39-es menetzászlóalj is 
előresietett. 

„Nyergeltetek s oly gyorsan, ahogy csak lehet, néhány kísé-
rőve l Érfalura lovagolok. Ott pár száz lépés távolból látom, mi-
„dőn a 96-osok vissza lesznek szorítva és újból szuronyrohamra 
„iramodnak s a negyedszeri összecsapásnál lélekemelő hősiességgel 
„elfoglalják a magaslatot. Az oroszok alul maradnak, egy részük 
„rendetlenül vonul vissza s látom, hogy vagy 300 megadja magát. 
„Vitézeim részére a kitüntetési javaslatok azonnali beterjesztését 
„elrendelem." 

„Eisner-Bubnával visszasietek Minyevágására." 

A reggel elvesztett állások sikeres ellentámadásunk után is-
mét a mi kezünkben vannak és 360 oroszt fogtunk el. Ezután 
nyugalom volt. A 17. hadosztály parancsnoka a 417.-Q-—447.-Q-
magaslatokon levő 96-osokat a 39-esek által felváltatta. 

„Hivatalos ügyeim elintézése után Kövesre hajtatok kocsin, 
„hogy sebesült vitézeimet kissé vigasztaljam és ha lehet, segítsek 
„rajtuk. Ott főkép 39-esek vannak. Meghatottan látom oly vitéz 
„embereimet, most a keserves szenvedést is a legnagyobb türe-
„ lemmel viselni. Szegény derék Fazekas Sándor, kit múltkor 
„Blednicanál megszólítottam, súlyosan megsebesült és nagyon 
„rosszul van, a halálnak jeges bélyege már szegény szenvedő ar-
„cára van nyomva. Szemeiben félelemteli kérdés. Melléje térdelek 



„a földre, ahol ő kevés szalmán fekszik és forrd fejére teszem 
„kezemet. Kimondhatatlan szomorúsággal néz rám, beszélni már 
„nem tud szegény. Pedig mily szép, víg és erős volt, midőn a 
„minap találkoztunk . . . Es most? . . . A hősnek meg kell halnia 
„és azoknak, kik mind ezt a nyomort okozták, tovább kell é lniök?. . . 
„De büntetésük nem fog e lmaradn i . . . " 

„Innét Nagyberezsnyére Le Beau tábornokhoz megyek és 
„sok mindent megbeszélek vele, amit az utóbbi időben láttam. 
„ 0 azt jelenti, hogy ma eddig több mint 360 orosz foglyot hoz-
„tak hozzája, de a legtöbb még csak most fog ideérkezni. Ezután 
„együtt meglátogatjuk az ottani sebesülteket." 

„Csodálatosan szép tavaszi nap volt ma, a legszebb szín-
p o m p á j ú napnyugtával, mely mindent violába varázsolt és az ég 
„bíborban és lángvörösben izzik, a felhők csendben lebegő sorai 
„pedig tűzben parázslanak el. Egy hatalmas királysas mozdulat-
„lanul síklik, halkan vont körökben mindig magasabbra és nézi a 
„sebesültek hosszú oszlopát, mely véresen, szomorúan vándorol 
„délnek, gyászosan vánszorgó nyomorúságát cipelvén a dicsőségből 
„haza . . . A sas, a legnemesebb madár, megvetéssel néz az emberek 
„leggyalázatosabb művére — a háborúra." 

„Ezen sast hónapok óta majdnem naponta látom keringeni 
„a haldoklókat nézegetve." 

„Este 8 órakor ;i 20. honvédhadosztály egész arcvonalát 
„nagyon hevesen támadja az ellenség. 9 órakor, míg a titáni küz-
de l em dúl, jön a gyászhír, hogy Przemysl e l e s e t t . . . Ez nagy 
„baj, mert eltekintve sok bajtársunk keserves sorsától, nagy orosz 
„erők szabadulnak fel." 

„Éjfélkor derék vitéz honvédjeim az oroszok óriási veszte-
sége i mellett a hatalmas 4 óra hosszat erőszakolt támadást kézi-
„tusában visszaverték." 

Szomszédaimnál ma is tovább dúlt a harc. A III. hadtest 
balszárnyát (28. hadosztály) Felsőpagony felől, a közepét (22. had-
osztály) Alsópagony felől támadta az orosz. A hadtest jobbszárnya 
a tegnap elvesztett Spaleny vrch.-ot ellentámadással próbálta vissza-
szerezni, mely azonban a Cseres felől Czigla irányában nagy nyomást 
gyakorló oroszok túlsúlya miatt nem sikerült. A hadtest Smilny 
vrch.—Kastelik v.—Czigla—Krasna hora—Visoka hora vonalát tartja. 

A XVII. hadtest balszárnya (11. hadosztály, 6000 puska) 
az Uhlisko-patak és Hazslin—ortutói út között húzódó gerincre 
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ment vissza, hogy a III. hadtesttel a kapcsolatot fenntartsa. 
Az ellenség a hadtestet Makovicza—Cérna hora felől csak kis 
osztagokkal követte. 

Az 1. népfölkelődandár (2550 puska) Binjovec- és Rakovi-
patakok között áll, ehhez csatlakozva a 4. lovashadosztály 
(2250 karabély) a 402. Ó magaslatig terjeszkedik ki. 

Jobb szomszédomnál, a X. hadtestnél ma a 45. hadosztályt 
az ellenség hajnali 4 órakor megtámadta s a drótakadályig jutott, 
hol a gyalogság tüzében összeomlott. Homola-gerincen is ered-
ménytelenül próbálkozott az ellenség. A 21. hadosztály a Laborcza-
völgyétől keletre fekvő magaslatokon szintén meghiúsította az el-
lenség támadását. A 24. hadosztály három támadást vert vissza 
Scob-magaslaton. A 2. hadosztály ellentámadással a Dielec-magas-
latot, melyet tegnap az oroszok elfoglaltak, vissza akarta szerezni, 
de az ellenség a magaslat védelmét feladva kitért. Ezért a 2. had-
osztály a támadást nem hajtotta végre és a Kobila-magaslaton 
és a Virava-patak völgyében megállt. 

A 4. hadseregnél különös esemény nem volt. A 26. had-
osztály egy része ma estig Zboróra, a III. hadtest támogatására 
érkezik. A hadosztály azon része, mely Magyarraszlaviczára indít-
tatott, a XVII. hadtest rendelkezésére fog állani. 

A 2. hadsereg jobbszárnyán a Lütgendorf-csoporttal meg-
erősített V. hadtest heves harcban Kiczora A 788. magaslatot 
visszafoglalta és tovább támad Szairiskie—tarnawskie A 873. ma-
gaslatra. 

A hadsereg közepén a XVIII. hadtest az ellenség nyomá-
sának ellenállani nem tudván, Stoly A 967. magaslatra vissza-
vonult; a hadsereg balszámya (Tersztyánszky-csoport) az ellenség 
támadásait nagyban megállította ugyan, de a szélső balszárnyával 
kénytelen volt Zuberískora visszavonulni. 

Március 23. 

„Przemysl elestét — melyet az élelem elfogyta okozott — 
„ellenségeink bizton nagy győzelemre fogják felfújni, habár e vár 
„elvesztésének miránk nézve nincs más jelentősége, mint az, hogy 
„az orosz ostromlósereg felszabadul. Ha tőlem függött volna, 
„eleve kiürítettem volna a várat és nem védelmeztem volna más-
„kép, mint más, — a tüzvonalba eső várost. Azaz a visszavonu-
lásná l üresen átengedtem volna az ellenségnek. Ily óriási hábo-
r ú b a n ennek a várnak ránk nézve semmi előnyös jelentősége 
„nincs. Ahelyett, hogy Budapest—Bécs és a Duna vonalát meg-
erősít ik, én a Kárpátokat Orsovától a Tátráig és a San vonalát 
„erősítettem volna meg, mert ez bevehetetlen bástya lett volna, 



„melyen különben az oroszoknak még így is el kell vérezniök. 
„Ezeket jól megerődítve, temérdek veszteségtől megkímélhettük 
„volna csapatainkat és tetemesen fokoztuk volna az ellenség 
„veszteségeit." 

„A jelentések szerint a tegnap elfogott 600 oroszon kívül 
„az ellenség igen nagy véres veszteségeket is szenvedett. Egész 
„hadtestem előtt számtalan orosz hulla fekszik. Ha tovább is 
..ilyen kíméletlenül támadnak az oroszok, úgy nemsokára meg-
tö r ik erejük és eljön az ideje annak, hogy majd azután mi tá-
m a d h a t u n k ; akkor azonban igazán eredményesen. Tisztek beszélik, 
„hogy a 39-esek és 96-osok állása előtt legalább 2500 halott 
„orosz fekszik." 

„Az ellenség ma éjjel újra megismételte támadását a 3-as 
„és 17-es honvédek, szintúgy a -C- 417. és -Q- 447. ellen. Mindenütt 
„ véresen vissza veretett." 

Hadtestem helyzetében ma vátozás nem állott be. 
Az ellenség a 20. honvédhadosztály előtt kb. 1000 lépés-

nyira fekszik és beássa magát. A 17. hadosztálynál a 450. -C-
magaslaton az oroszok csapataimmal farkasszemet néznek. Az ellen-
séges tüzérség hevesen lövi a Korumkó-gerincet. Mivel az ellen-
séges tüzérség ellen tüzérségem arcban hatni nem tud, kérésemre 
a szomszédos 45. hadosztály a Variházánál álló oly kellemetlen 
orosz ütegeket lőtte, mire azok azzal válaszoltak, hogy Kisberezs-
nyét, Vojtvágását és a Sztropkótól keletre fekvő magaslatot lövöl-
dözték. 

„A X. hadtest ma éjjel Szukót gránátokkal felgyújtotta és a 
„lángok fényénél látták, hogy egy orosz támadás készül. Ezt 
„puska- és gépfegyvertüzzel szójjelkergették. Csabaházánál és 
„ Lupkównál nagy ellenséges erők gyülekeznek, nem lehetett meg-
állapítani, hogy az arcvonalból vonták-e ki, vagy hátulról jöttek-e, 
„ennélfogva rendeltetésükre nem lehet következtetni." 

„Ablakom előtt vidám élet van. Jószívű bakáim oktatják az 
„oroszokat a mi szabályzatunk szerint tisztelegni és csuklógyakor-
„latokat végeztetnek velők. Azután az oroszok seprőnyelekkel mu-
l a t j á k be az ő szokásos fegyverfogásaikat. Az orosz szurony vívást 
„is gyakorolják bakáimmal." 

„A Baranra felsétálok és csendes magányban hallgatom az 
„erős ágyúdörgést és nézem a szép kilátást Sztropkóra és Sandáira, 
„meg az Ondava völgyére s a távolabbi erdős vidékre, Köves és 



„Vojtvágása felé. Még egészen télies minden, meztelen az erdő, 
„kopárak a földek — csak helyenként látszik néhány friss zöld 
„szál a sárgára aszott fű között. Pár percnyi ábrándozás után déli 
„irányban egy szűk meredek völgybe megyek le, melyet vadregé-
nyesnek is nevezhetnék. Egy patakocska vízeséseket képezve 
„ esurcsol és susogva szalad le kisebb sziklalapokról. Költőiesen 
„kedves hely ez s oly szívesen maradnék itt kissé hosszasabban e 
„csendes regélő erdőben; de nem lehet. Helyem a távbeszélő kö-
te lében van, hogy minden esetben parancsokat és felvilágosítá-
s o k a t adhassak." 

„Egész vonalamon folyton ismétlődnek az orosz támadási 
„kísérletek, melyek különböző erejűek. Mind könnyedén visszaverik 
„állásukat rendületlenül védő derék csapataim." 

„Jobb szomszédomnál, a X. hadtestnél befutó jelentések 
„szerint a helyzet eléggé válságos. Igen csekély létszáma van, egy 
„embernyi tartaléka sincs és minden látszat szerint erős orosz 
„támadás készül ellene. A XYH. hadtestnél, bal szomszédomnál 
„semmivel sem rózsásabb a helyzet, mert az erősbítósére beígért 
„hadosztály még nem érkezett meg. Az ellenségnek egy ,nagyon 
„erős' oszlopa Pelsővízköz felé közeledik észak felől. Ez tegnap 
„Barwineken volt jelezve. Ez azonban talán inkább nekem szólhat." 

„Tényleg este felé a X. hadtestnek balszárnya (21. hadosz-
t á l y ) ellen egy hatalmas ellenséges támadás indul meg és vissza-
szor í t ja szomszédomat a 419. -O- Felsőcsebénytől északkeletre, a 
„völgyben 260. -Q—nál, és a Laborcza völgyétől nyugatra fekvő 
„hegyekben a Homola-gerincen a -Ö- 535-nél levő vadászlakig." 

„Ezalatt engem az orosz kisebb támadásokkal folytonosan 
„piszkál, amelyeket mind az ő nagy veszteségei mellett vissza-
ve rnek vitézeim." 

„A hadseregparancsnokság a legmelegebben megdicséri a 
„VII. hadtestet, hogy tegnap a -C> 417-et és -Ó- 447-et vissza-
foglal tuk." 

A III. hadtestet Ondavafő felől és a Kastelik vrch.-on újból 
megtámadta az ellenség; Ondavafőnél a 28. hadosztály visszaverte, 
Kastelik vrch.-on a 22. hadosztálynál az ellenség befészkelte magát. 

A XYH. hadtestnél ma nem volt harc. 
A 2. hadsereg szélső jobbszárnyán az Y. hadtest elszigetelt 

helyzeténél fogva támadását nem folytatta. A középen az ellenség 
éjjel a XYIII. hadtestet rajtaütésszerűén megtámadta és Polanki 



magaslatait elfoglalta, mire a hadtest Magórec, Stoly, Belej, 
Dworzyska magaslataira az előkészített állásba visszament. Ennek 
következtében Tersztyánszky csoportja szintén a XVIII. hadtesttel 
egy magasságba visszament. 

Op. 825/21. szára alatt utasítottam a hadosztályokat, hogy 
építsék és tökéletesbítsék szakadatlanul állásaikat és jelentsék be 
az elvégzett munkálatokat. Elrendeltem, hogy Pusztaházan ós 
Kövesen hadtesttartalékul egyelőre 600 puska álljon rendelkezé-
semre, ez fokozatosan egy gyalogezredre lesz majd szaporítva. 

Március 24. 

„Az egész éjjel folyton ismétlődő kisebb orosz támadások, 
„mind már füzünkben összeomlottak. Hajnalban Kövesen át Jakab-
hölgyének Oroszvágásra lovagoltam, hogy Nagy Pál tábornokkal 
„beszéljek; némi kis érzékenységet kell elsimítanom." 

„Egyes kis virágocskák, a tavasznak első hírnökei kinyíltak. 
„A madárkák csicseregve üdvözlik az első napsugarakat s egyes 
„bokrokon némi zöldes leheletszerű árnyalatot már lehet se j ten i . . . 
„Mily kedves érzés volt az máskor és mily hidegen hágy most." 

„Nagy Pál tábornoknak megmondom, hogy nem szabad sze-
g é l y e s élűnek értelmezni parancsaimat. Ha kifogásom lenne 
„bármely személy ellen, úgy azt azonnal minden esetben az illető-
„nek magának vagy élőszóval, vagy írásban félreérthetetlenül tudo-
„mására hozom. Ennélfogva megjegyzéseimet, melyeknek egyedüli 
„célja — nagy szent ügyünket szolgálni, nem szabad másképen 
„magyarázni. Tudhatja, lio^y nálam leplezett személyes szurkáló-
„dások ki vannak zárva. Miután nagyon jól megértettük egymást, 
„megebédeltünk hamar és azután a Korumkóra lovagolunk." 

„Skripcin visszahagyjuk lovainkat és gyalog folytatjuk 
„irtunkat a kitaposott ösvényen a sűrű erdőben enyhe parton 
„fölfelé. Zúgva repülnek a saját és ellenséges gránátok fejünk 
„fölött el. Egy ütegünk heves küzdelemben van egy nehéz orosz 
„üteggel." 

„Az öreg bükkösben nemsokára felérünk a tulajdonképeni 
„Korumkóra.. I t t a gránátok már nagy munkát, ritkítást végez-
t e k ! . . . Ös törzsek szilánkokra tépve, vagy lefejezve. Az ormon 
„találom a hadosztálytartalékot, a 4. honvédgyalogezredet, igen 
„jól befödött fa- és földkunyhókban. Kratochwill alezredes Skripcin 
„van s azonnal itt lesz. Vitézeim mosolygó tekintettel, de szótlanul 



„üdvözölnek, hisz az ellenség közvetlen közelében vagyunk. Iszo-
n y a t o s veszteségeik dacára kedélyesek és meg vannak elégedve." 

„Többekkel beszélgettem s azután a tüzvonalba mentem, 
„mely innét vagy 400 lépésre van a -Ő- 49S. irányában." 

„A felséges öreg bükkösben, melynek sűrű alnövése van, az 
„erődítéseknek valódi műremekét találom. A lövészárok álló csa-
t á r o k részére ki van emelve, srapnellbiztos fej védővel ellátva. 
„Igen praktikus lőrések vannak, melyekben a puskacső, két léc 
„közé szorul és pontosan a drótakadályokra van beigazítva s így az 
„éjjeli lövés eredménye is biztosítva van. A lövészárok elég széles 
„és hátrafelé — a gyors kijövetelre — lépcsőkkel van ellátva, fő-
nképen a kézitusa miatt. Harántgátak védik a rajokat a hosszantozó 
„tűz ellen, emellett nagyszerűen oldalozó szökellések is biztosítják 
„a mi tüzünk pusztító voltát. A gépfegyverek nagy szakértelemmel, 
„kitűnően vannak beépítve. A födél előre lejt, úgy, hogy a második 
„csatársor biztos födözékből a fedélre fektetett puskákkal lőhet 
„anélkül, hogy az első sort a legkevésbé is gátolná; ez éjjeli 

I „lövésre is biztosítja az eredményt. A tűzvonal előtt tölcséralakú 
„farkasvermek vannak hegyes karókkal kibélelve, előttük 6—8 sor 
„ — előre szegzett hegyű —• szilárdan a földbe vert karó; azontúl 
„ötszörös szeges drótakadály. Még ezentúl is az aknamezők. 
„Részben az állásból, részben rálépés folytán gyújtatnak. Faaknák. 
„melyek a törzsbe a föld fölött helyeztetnek el és a robbanáskor 
„a fa törzsét elszakítva, a fa a rohamozókra dől. Világító-vedetták 
„ és megszámlálhatatlan lábhorog; egyszóval minden, ami a betö-
réseket megnehezíti és ha lehet, meg is akadályozza, bőven van 
„itt alkalmazva." 

„A valóban nagyszerűen berendezett fedezékekben itt 
„a Korumkó ormán a 17. honvédgyalogezred van állásban. Parancs-
n o k a Márky alezredes jelentkezik és közli velem, hogy az oro-
s z o k innét 200 lépés távolban vannak beásva és folyton küldöz-
ge tnek járőröket állásaink felé s ezzel minden betekintést az ő 
„állásaikba lehetetlenné tesznek. A századparancsnok Forró zászlós 
„is jelentkezik. Figyelmeztetem őt két igen vastag bükkfára, melyek 
„10 lépésre vannak az egyik géppuska-állásunktól és már szám-
t a l a n golyónkat fogták fel s így mögöttük ékforma holt tér van, 
„melybe a gépfegyver nem tud hatni, ezeket jó volna levágatni. 
„Kifogásolom, hogy a figyelő őrszemek a drótakadályok előtt sza-



„badon és fedetlenül állanak egy-egy fához támaszkodva. Ezek 
„így két tűz között biztosan elpusztulnak. Gödröt kell mindegyik 
„részére ásatni elől és hátul erős mell- illetőleg hátvédgáttal. 
„ A gödröt pedig futóárok" kösse össze'az állással, úgy, hogy ellen-
őr izni is lehessen őket amellett, hogy a tűztől is védve legyenek." 

„A kilövés az előterep ritkítása folytán körülbelül 80 lépésig 
„terjed, e mögött a szálerdőben ugyan lehet látni az alakokat 
„meg-megvillanni, de lőni alig lehetne ezekre. Különben is 
„80 lépés teljesen elegendő kilövésnek. Jobban is szeretem, ha 
„nincsen több, mert ily távolságban a hatás megsemmisítő." 

„A derék 17-es honvédek a fedezékek tökéletesítésén dol-
goznak. Az oroszoktól is jól áthallik beszélgetésük, ők is dolgoz-
„nak, a csákányok kopogását és nevetést is hallani néha." 

„Egy orosz járőr közeledik, de jól célzott tüzet kapva — meg-
futamodik. A fák födözését keresve menekülnek. Tőlünk egy 
„szakasz parancs szerint átmegy, hogy az oroszok munkálatait 
„megzavarja, vagy a járőrt elfogja. Utánuk nézek, mint mennek 
„vígan vitézeim, pedig bizton nem jönnek mind vissza. Elszórtan 
„fától fához igen nagy ügyességgel cserkészve távolodnak. Meg-
k é r d e m az ezredparancsnokot, hogy pontosan ismerik-e az akná-
nkat ? — Igen, minden ember tudja, hogy hol van százada előtt 
„akna elhelyezve. A különösen veszélyes faaknákat is mindenki 
„pontosan tudja." 

„Mellettem egy honvéd dolgozik, ki az egész háborút minden 
„megszakítás nélkül végigcsinálta s azt jelentik róla, hogy kiválóan 
„vitéz. Epen munkáját nézve vele beszélgetek, midőn az oroszok 
„hevesen kezdenek tüzelni, a golyók csiripelnek és csattanva 
„vágódnak a fákba. Eisner-Bubna azt véli: ,Egy kis támadás jön.' 
„ Azt felelem: ,Akkor mi is tüzelni fogunk!' Az egész legénység 
„fel van riasztva és a munkát abbahagyva, lövésre kész fegyverrel, 
„néhány másodperc leforgása alatt helyén van. Az oroszok hevesen 
„tüzelnek. Kiáltozás hallik és az előreküldött szakasz elszórtan 
„futva jön felénk. Ekkor négy rettenetes robbanás dördül el, egész 
„földzápor hull alá. A szerencsétlenek saját aknáinkba kerültek és 
„4 ember lett ennek áldozata." 

„Az egész ezrednek arcvonalán a lövészárok mentén, illetve 
„abban végigmegyek. Mindenki lövésre kész fegyverrel a lőrésnél. 
„Gránátok és srapnellek üvöltve jönnek és nagy reccsenéssel rob-



„barinak. Egy kis erdőtisztásról — melyet jól látok — nagyon 
„pontosan lőnek ide a muszkák. A 498. -Ó--tól nyugatra áll ezen 
„ütegük." 

„A Korumkónak elég meredek keleti lejtőjén lefelé megyek 
„a lövészárokban az 1. honvédgyalogezredhez, ahol Reviczky 
„alezredes ezredparancsnok fogad és jelentést tesz." 

„Ekkor iszonyú csatazaj támad a Korumkón a 17-es hon-
védeknél, heves puska- és gépfegyvertüz, aknadörej, rettenetes 
„zsivaj hallatszik. Telefonkérdésünkre jelentik, hogy igen erős orosz 
„támadás van, épen az akadályainkat lépik át, az ellenség, 
„veszteségei szörnyűek s mégis kézitusára kerül. Csak úgy reng 
„minden az éktelen lármától." 

„Az l-es honvédeknél még erősebben van kiépítve az állás 
„mert az orosz tüzérség az erdő dacára folytonosan ide lő és erős 
„gyalogsági támadások is igen gyakoriak, melyek eddig mindig 
„fényesen visszaverettek. Az emberek nagy szorgalommal dolgoznak 
„és igen jókedvűek. A munka alatt is egy részük lövésre kész 
„fegyverrel áll a lőréseknél. Sajnos, sokhelyütt a talajvíz igen 
„erősen szivárog föl és a munkát nagyon megnehezíti, mert 
„mindenütt fedett levezetőárkokat kell csinálni. I t t az állás 
„a Korumkónak egy kelet felé az Olyka völgyébe ereszkedő mellék-
„ gerincén húzódik. Előtte sűrű fiatalos erdőben a terep észak felé 
„meredeken ereszkedik le, hogy egy nagyon szűk völgyet képezvén 
„az előbb említett erdőtisztáshoz emelkedjék épen olyan mere-
„deken fel. Valamivel a fél part fölött van az oroszoknak állása 
„a miénktől itt már vagy 1400 lépés távolságban. Még valamivel 
„alább keletre az erdő megszűnik, szegélye azon vonal, melynek 
„mentén már olyan sokszor támadtak. Variházánál nehéz orosz 
„tüzérség áll és legkellemetlenebbül lövi gránátjaival állásainkat." 

„Meglátogatom Reviczkyt az ő újonnan épült ,Palota'-kuny-
„hójában. Azután egy nagy vágáson át megint a Korumkó ormára 
„megyünk fel, jó messze az állások mögött." 

„Addig elől a harcizaj elcsendesült, az ellenséges támadás 
.vissza van verve. Fentről délután 3 órakor a 45. hadosztálynak 
„igen súlyos harcát látom és hallom. A heves tüzelés egy percre 
„sem szünetel." 

„Skripciről, ahol csak lehet, erős vágtatva lovagolok Minye-
,vágására, hová későn este érkezem." 



A III. hadtest ma is súlyos küzdelemben volt. 
Az ellenség Kastelik v. magaslatról és Cseres felől Cziglára 

kora reggel óta folytatta támadását. A III. hadtestnek nem lévén 
tartaléka, parancsnoka Boroevicnek bejelentette, hogy Esztebnek— 
Zboró—Kiskurima vonalába szándékozik visszamenni. 

Boroevié erre elrendelte, hogy a hadtest a jelenlegi állásban 
tartson ki, támogatására a 26. hadosztály egy része 6 órakor 
délután Bártfára fog érkezni. 

A III. hadtest nagynehezen megtartotta állását. Több táma-
dást visszavert. Kastelik vrch. magaslaton vívott igen véres harc-
ban és ismételt kézitusában nagy veszteségeket szenvedett. 

A XVII. hadtest előtt Molnárvágásánál az ellenség támadásra 
csoportosul. A 4. lovashadosztályt, mely Vk. Priloh magaslaton 
áll, a 26. hadosztálynak egy ezredével megerősítették. 

Az ellenség a déli órákban támadásra indult a XVII. hadtest 
ellen. Grach vrch.-ért elkeseredett harc folyt itt, a 26. hadosztály-
nak csapatai is beavatkoztak. A 4. lovashadosztálynál is erős a harc. 

A X. hadtestet az ellenség ma is hevesen támadta. A 24. had-
osztály jobbszárnyát az oroszok Scob- és Kosarka-gerincről vissza-
vetették, mire a hadosztály Virava völgyébe visszavonult; ezáltal 
a 3. hadsereg és a 2. hadsereg belső szárnya elszakadt. 

A hadseregfőparancsnokság nagyon aggódott az itteni helyzet 
miatt, ezért Op. 8347. szám alatt utasította a 4. hadsereget, hogy 
újólag küldjön csapatokat vasúton Orlón át a 3. hadsereg segít-
ségére. 

A 4. hadseregparancsnokság a VI. hadtest kötelékéből két 
ezredet (28. és 4. tiroli császárvadász-ezreded) azonnal kivont és 
jelentette, hogy még két ezredet (1. és 3. tiroli császárvadász-
ezredet) és 2 ágyús- és tarackosüteget fog a 8. hadosztály parancs-
noksága alatt útbaindítani; hangsúlyozta azonban, hogy további 
gyengítése lehetetlen. 

A 2. hadsereg tudatta Boroeviécsel, hogy balszárnyát Világig 
fogja kiterjeszteni és a 24. és 34. hadosztály közötti lyukat Piffl 
ezredes parancsnoksága alatt egy különítmény (5 menetzásdóalj 
és 3 ágyúsüteg) és a népfölkelő-huszárdandár fogja kitölteni. 

A hadseregfőparancsnokság a 4. hadsereget újból utasította, 
hogy a csapateltolást a 3. hadsereghez siettesse, a 2. hadseregnek 
pedig meghagyta, hogy Tersztyánszky csoportját Wisoki Gron 
A 909. — Wolosan A 1070. vonalba visszavéve— a megrövi-
dült arcvonalból felszabaduló csapatok a hadsereg nyugati szárnyá-
nak megsegítésére siethessenek. 

A 4. hadseregnél csak ágyuharc volt. 
A 2. hadsereg jobbszárnyán az V. hadtest némi eredményt 

ért el, közepe parancsot kapott (XVIII.), hogy Stoly-magaslatot 
vegye az ellenségtől vissza. A balszárnyon a 34. hadosztály a Ko-
sarka-magaslatot az ellenségtől visszafoglalta. 



A hadseregparancsnok, amint a 2. és 3. hadsereg belső szár-
nyán az egyensúlyt sikerül helyreállítani, a Tersztyánszky cso-
portját Wisoki Gron—Wolosan—Jablonki—Buk vonalába vissza 
akarja venni. 

„Este veszem a hírt, hogy a XVII. hadtest az oroszok hatal-
m a s támadását, melyben a 12. szibériai lövészezred is résztvett, 
„az ellenség óriási veszteségei mellett, hála Istennek, visszaverte. 
„Eriteknek táviratilag gratulálok." 

Március 25. 
„Éjjel jelentik, hogy míg én az 1. honvédgyalogezred állá-

sa iban voltam, az oroszok ismételten nagy erőkkel hevesen támad-
j á k a 3. és 17. honvédgyalogezredet. Mind a két ezred dicsősé-
gesen megállotta helyét és az oroszokat, kik már aknáink által 
„óriási veszteségeket szenvedtek, újabb szörnyű veszteségeik mellett 
„visszakergették. Összesen 190 foglyot küldtek be." 

„Az éjjel, míg az emlékek kínos lidércei gyötörtek, odakint 
„nagyon súlyos, a végsőkig elkeseredett tusa folyt. Egész éjjel foly-
tonosan, de eredménytelenül támadták a muszkák az én 17-es és 
„3-as honvédeimet." 

„Hajnali 3 óra 30 perckor egy orosz ezred újból megtámadta 
„a 20. honvédhadosztály balszárnyát. A támadás 500 lépés széles-
ségben a 3. honvéd ezrednek azon része ellen irányult, hol Tersz-
tyánszky főhadnagy százada védte az állást. A századnál a puskák 
„éjjeli lövésre akként voltak beállítva, hogy a lövészárok előtt 
„húzódó akadályok a leghatásosabb tűzkörletbe estek." 

„Sűrű vonalakban, 6—10 rendben egymás mögött tagozva, 
„ hullámverésszerűen nyomulnak elő az oroszok és csak az akadá-
„lvoknál kerülnek tüziinkbe, soronként lövetvén halomra, a drót-
„ akadályokban összeomlik támadásuk, vagy legalább is- elakadva 
„tűzharccá fajul." . 

„A honvédek a tüzelést csak akkor kezdették meg, midőn a 
„támadó csoport a drótakadályokat elérte. A pusztító gépfegyver-
e s puskatüz hirtelen és leghevesebb megnyitása rettenetes ered-
ménnye l járt. Pillanatok alatt 400 orosz hulla fekszik a szeges 
„drótfal tövében, a többi támadó megfutamodott. Tersztyánszky 
„főhadnagy személyesen ott van mindenütt, ahol legnagyobb a ve-
szély, ő vezeti a tüzet. Folytonosan rohamoznak és ostromolják 
„a muszkák az ő századát, minden roham vértengerbe fullad, össze-



„omlik. A drótakadálynál fekszik az ellenség; két óra hosszat 
„óriási tűzharc folyik, míg Tersztyánszky, a fiatal főhadnagy 
„maréknyi emberei közül a legvitézebbeket összegyűjti és rohamra 
„viszi őket. Az oroszok részben megfutamodnak, részben megad-
j á k magukat." 

„Tersztyánszky századának csak 1 halottja, G sebesültje és 
„14 eltűntje volt. A megfutamodott oroszok után kiküldött járőrei 
„120 hadifogollyal tértek vissza. A főhadnagyot kiválóan vitéz 
„magatartásáért a hadsereg főparancsnoka — táviratilag soronkívül 
„századossá nevezte ki, én pedig táviratilag vaskoronarendre adom 
„be, mivel azon csoportot, mely az őt támadó 12 ellenséges szá-
dadból még megmaradt — részben széjj elverte s részben el is fogta." 

„Az l-es honvédek gyengébb támadásokat verlek vissza és 
„24 foglyot ejtettek. A küzdelemnek helye orosz hullákkal van 
„borítva, százával feküsznek a halott orosz vitézek torlaszaimon; 

s-jj^rjl. „ — a tőzikék ezrei pedig virágoznak, ártatlan fehér harangocskáik, 
„mint megszámlálhatatlan lélekharang ide-oda himbálóznak. Kis 
„lélekharangok, melyeknek hangja a rémülettől örökre elnémult, 
„csendesen harangoznak az ősrengetegben örökre elnémult hősök 
„komoran csendes temetéséhez! Együtt fekszik egy honvéd és egy 
„orosz, átölelve tartják egymást, kik a halálban örök békét kötöttek. 
„A két hős körül is halkan himbálja az enyhe tavaszi lég a fehér 
„tőzike liarangocskákat." 

„ A 3 , hadseregparancsnokság rendkívüli meleg dicséretet küld 
„vitéz hadtestemnek és azt az egész hadseregben kihirdetteti . . . 
„A VII. hadtest, amelyre mindenki csak követ tudott dobni, most 
„a legjobbak közé soroltatik. Ezt pedig csak azzal értem el, hogy 
„törődtem embereimmel s igaz szívből szeretem őket, amit ők tud-
„nak. — Könnyek szöknek szemembe, midőn a dicséretet olvasom... 
„Mennyi drága becses vérbe került ez! . . . Pedig Isten a tanúm, 
„hogy minden csepp vér egy tőrszúrás szívembe." 

„Nagyberezsnyére, Le Beau tábornokhoz kikocsizok, mert meg 
„akarom neki mondani, hogy állásait oly nagyszerűen építse ki, 
„mint azok a 20. honvédhadosztálynál vannak. Ki akarok vele a 
„46-osokhoz menni, hogy megmutassam neki, hogy hogyan gon-
dolom a jó állást." 

„ 0 egészen magából kikelve feleli: ,Ameddig én itt vagyok, 
„ennek nem szabad megtörténnie, mert itt én vagyok felelős és 



„olyasminek, mint tegnap, énnálam nem szabad megtörténni."' 
„ . . . Nem értettem őt első pillanatban, mire ő türelmetlen lett és 
„majdnem nyersen folytatá: ,Császári Fenség, ameddig én azt meg 
„tudom akadályozni, nem fogja magát énnálam olyan veszélynek 
„kitenni, mint az tegnap t ö r t é n t ! ' . . . Vagy úgy? ! ! ! most már 
„értem! . . . Ugy látszik, hogy gondoskodnom kell arról, hogy ö 
„csak akkor szerezzen szándékomról tudomást, ha már a tűzvonal-
b a n vagyok. . . De nem tudok a hűséges, derék Le Beau-ra hara-
„gudni! 0 a hűség jelképe és a legőszintébb becsületesség maga." 

A 20. honvédhadosztály délelőtt jelenti, hogy a 45. hadosztály 
nyugati szárnyát az éjjel az oroszok nagy hevességgel megtámadták 
A támadást visszaverték ugyan, de a csapatokat nagyon megviselte 
az éjjeli harc, úgy, hogy a honvédhadosztály jobbszárnyával való 
kapcsolata nagyon meglazult. 

„A X. hadtestnek ezért azt az ajánlatot tettem, hogy bizo-
n y o s esetekben, ha a helyzet balszárnyán válságos lenne, én babár 
„nagy nehezen, azért mégis tudnék neki segítséget nyújtani. Min-
iden köszönet nélkül az a rideg marós válasz jön: ,A X. hadtest 
„nem számít a VII. hadtest támogatására!'" . . . Hát még mindig 
„ morgunk a múltkoriak miatt ?! . . . Nem bánom! Ad notam veszem 
„a dolgot." 

Op. 827/16. szám alatt utasítottam Nagy tábornokot, hogy 
intézkedjék, hogy hadosztályának jobbszárnya a 45. hadosztály 
balszárnyának arcvonala elé oldalozó tüzet adhasson és necsak 
ellensúlyozza a szomszéd meggyengülését, hanem zárja le így közte 
és a 45. hadosztály között keletkezett hézagot. A 20. honvéd-
hadosztály köteles állását feltétlenül megtartani; a hadtesttartalék-
ból (96. ezred) két századot Pusztaházáról Skripcire útbaindítottam 
a hadosztály támogatására! 

„ Kratochwill alezredestől egy megható levelet kapok, melyben 
„kér, hogy ne tegyem magamat többé úgy ki a veszélynek, mint 
„tegnap." 

%„Este veszem az értesítést, hogy úgy a XVII., mint a X. 
„hadtest nagyon súlyos küzdelemben vannak s az én hadtestem ellen 
„minden valószínűség szerint egy újabb ellenséges támadás készül. 
„Vitézeim — azt tudom — megfelelő fogadtatásban fogják az ellen-
sége t részesíteni és az Isten segítségével vissza is verjük azt, csak 
„a szomszédok tudjanak kitartani." 



A 17. hadosztály estefelé megállapította, hogy Szálnoknál a 
völgyben ellenséges erő gyülekezik, mire tüzérségem Szálnokot lövi. 

A hadosztály jobbszárnya mögött csak két század tartalék 
áll, ezért a Pusztaházánál levő hadtesttartalékomat Le Beau tábor-
nok rendelkezésére bocsátottam. 

Hogy az ellenséggel elhitessem, hogy Viskóra támadást ter-
vezek, utasítottam az 1. lovashadosztályt, hogy este 9 órakor 
tüntetésszerüen tűzzel rohanja meg a vele szemben levő ellenség 
állását. 

„Ez sikerrel járt, mert az oroszok két óra hosszat tartó őrült 
„tűzzel felelnek anélkül, hogy csak egy emberem is közeledett 
„volna állásaikhoz. Erre tüzérségem rövid ideig gránátokkal lövi 
„az orosz állásokat s az orosz tűz hamarost elhallgat." 

„A XVII. hadtest gyönyörű szavakban gratulál a ,hős VII. 
„hadtestnek1." 

„Fölséges napnyugta, mennyei fény gyengéd pírja borít 
„mindent, akárcsak finom aranyport hintett volna a búcsúzó nap 
„az égre és földre, vagy hőseink mártírvóre elillanva festi meg a 
„mennyország aranykapuját olyan gyengéd bíborszín űre ? . . . " 

Minden eshetőségre, akár felülről rendelnék el, akár az ellen-
ség kényszerítene arra, hogy a jelenlegi védelmi vonalat feladjam 
— egy hátrább fekvő állást szemeltem ki hadtestem részére, Jobbos 
templomától nyugatra levő kúp — Skripci-magaslat—Pusztaháza— 
Erfalu—Blednica vonalában. 

Ezt bejelentettem Boroevicnak és Krautwaldot is értesítettem 
a X. hadtest balszárnyának a Jobbosnál szükséges szoros kapcso-
lata végett. Javaslatomat elfogadta. 

Ebből kifolyólag Op. 827 /6. szám alatt a hadosztályokkal 
tudattam a második védelmi állás vonalát és utasítottam, hogy a 
részletes szemrevételezést ejtsék meg. 

Ezenkívül egy harmadik védelmi állás előkészítését is tervezem. 
Homonnaolyka—Hegyzávod (Lipovica A 557.)— Borosnyától délre 
fekvő gerinc — Nagyberezsnyétől délre fekvő hegyhát vonalában. 

A harmadik védelmi vonalat azért választottam annyira hátul, 
mert ha a másodikat kiürítenénk, a Kisberezsnyétől Nagyberezsnyére, 
illetve a Szálnoktól Kövesre vezető völgy végig betekinthető és 
csakis Nagyberezsnyénél, illetve Borosnyánál zárható úgy le, hogy 
mögéje az ellenség bepillantást ne nyerhessen.1 

A 3. és a 4. hadsereg belső szárnyát az ellenség Komeczna-
nál áttörte. A löké^1 a III. hadtest balszárnyát érte, mire a 28. 
hadosztály Esztebnektől nyugatra és délre, illetve a Zborótól nyugatra 



eső magaslatra visszavonult, aze'rt is, mert erős ellenség a zborói 
műúton Biharon át Komlóspatakra törtetett. Bár a hadtest jobb-
szárnya a támadást Borókásnál visszaverte, a balszárnynak vissza-
vonulása miatt emez is kénytelen volt visszamenni. A 22. hadosz-
tály és a 26. hadosztálynak már ott levő két ezrede, valamint a 
28. hadosztály egy ezrede Zboró—Csarnó—Kiskurimai úttól délre 
Visoka hora — 466. -Q- — 640. -'')- — Zboró vonalban foglalt 
állást. A hadtest parancsnoka a 26. hadosztálynak beérkezett Prág á 
28. ezredét és a 8. hadosztálynak beérkezett 4. tiroli császárvadász-
ezredét Alsótarócznál a szélső balszárny mögött gyülekeztette. 

Az áttörés hírére a hadseregfőparancsnokság a 4. hadsereget 
utasította, hogy a kivont 8. hadosztály zömét ne szállíttassa el, 
hanem csoportosítsa Uscie ruskie körül és támadjon Regetów irá-
nyában, hogy a betört ellenséget oldalba kapja. A március 27-én 
végrehajtandó támadáshoz a 11. honvédlovashadosztály, továbbá az 
Alsótarócznál gyülekezett két ezred is csatlakozni fog. A IX. had-
test déli szárnya Smerekowiecnél állásában kitart. (Op. 8382. szám.) 

Az éjjel az ellenség bal szomszédomat is hevesen támadta 
Molnárvágása és Grach vrch. vonalában. Azonban a XVII. badtest 
a támadást visszaverte. A nap folyamán a XVII. hadtestnél csak 
ágyúharc volt. 

Hadtestemtől jobbra az ellenség egész éjjel szívósan támadta 
a X. hadtest balszárnyát. 

A 45. hadosztály nagy veszteségek árán a támadást ugyan 
visszaverte, de az oroszok a drótakadály előtt 100 lépésnyi távol-
ban magukat beásták. 

A X. hadtest többi részén nyugalom volt. A 24. hadosztály 
szélső jobbszárnyát Piffl ezredes különítménye zavartalanul föl-
váltotta. 

Március 26. 

„Éjjel az ellenség ismételten megtámadja a 3-as és l-es 
„honvédeket, de mint rendesen — nagy veszteségekkel kénytelen 
„visszavonulni." 

„Fekete, komor balsorsú nap ez. Tőlem nyugatra reggel az 
„ellense'g a XVII. badtestet megtámadta; 8 óra 46 perckor 
„Grach vrch.-on betört. Kritek utasította a népfölkelődandárt, hogy 
„ha a 392. -Q- Dubinka-magaslatot tartani nem tudja, vonuljon 
„vissza a Benedekvágása — 501. O — 336. -0- — Tizsény vona-
l á b a n előkészített védelmi állásba, melybe^ feltétlenül ki kell 
„tartania." 

„Tőlem keletre a X. hadtest balszárnya, a 45. hadosztály a 
„végsőkig szorongatva, már alig bírja magát tartani. Az én hős 



„hadtestem támadást támadás után ver vissza. Tegnapelőtt óta 
„17 tömegrohamot vertek dicső hőseim vissza a legsúlyosabb kézi-
„ tusában . . . " 

„De menjünk sorrendjében, ahogyan az események egymást 
„követik." 

„Sajnos, a XVII. hadtest a legsúlyosabb hősies harcban állá-
„sát megtartani nem tudta. Minden látszat szerint az ellenségtől 
„keményen szorongattatva és viharosan üldözve Tizsény—Benedek-
„vágása vonalába vonul vissza. Egész nap óriási harcizajt hallok." 

„Mindez hadtestemre a legbaljóslatúbb jelentőséggel bír, mert 
„semmi sem egyszerűbb, mint balszárnyomat megtámadni és egyetlen 
„élelmezési vonalamat a Sztropkó — varannói országútat elvágni. En-
„nek dacára állásomat semmi szín alatt fel nem adom és csak bal-
„szárnyamat hajlítom kampóba vissza." 

Meg kellett fontolnom, hogy a visszavonuló bécsi 1. népfölkelő-
dandárral egy magasságban, esetleg az 1. lovashadosztálynak és a 
17. hadosztály balszárcyának is vissza kell majd menni a második 
védelmi állásba. Elrendelem, hogy ha erre kényszerülnénk, az 
1. lovashadosztály és a 46. ezred hagyjon a jelenlegi állásban utó-
védeket vissza, hogy az ellenség azonnali utánnyomulását egy időre 
megakadályozzuk. Az 1. lovashadosztály oldalozó ágyútűzzel a nép-
fölkelődandár, a 17. hadosztály oldalozó ágyútűzzel az 1. lovas-
hadosztály visszamenetét támogassa. 

A 17. hadosztály zöme és a 20. honvédhadosztály jelenlegi 
helyzetében megmarad. 

A tegnap Skripcire irányított ke't 96-os századot visszarendel-
tem Pusztaházára és Pilar ezredesnek meghagytam, hogy az ottani 
századdal együtt mint hadtesttartalék Vojtvágására meneteljenek. 

Előre látva, hogy az általános helyzet miatt hadtestemmel 
vissza kell majd mennem, bejelentettem Boroevicnak, hogy ezen 
esetben Boksa—Sztropkó—Erfalu—Pusztaháza—Jobbos vonalán elő-
készített második védelmi állást szándékozom megszállani; ha ebben 
a vonalban sem állhatna meg hadtestem, úgy a Pelsőolsva—Nagy-
berezsnye—Borosnya vonalában előkészített harmadik védelmi állásba 
fogok menni. Erről a hadosztályokat is megfelelően tájékoztattam. 
(Op. 829/9. szám.) 

„Délben szomszédom a legelkeseredettebb küzdelemben elveszti 
„a Dubinkát. A XVII. hadtestnek jobbszárnya teljesen széjjel van 
„verve és nagy rendetlenségben özönlik vissza." 

A bécsi 1. népfölkelődandár a nagy ellenséges nyomás elől 
meghátrálva visszavonul. A Bányavölgynél álló zászlóalja is hozzája 



csatlakozott, ezt az ellenség pedig nem támadta meg. Az ellenség 
ezt észrevéve, Pataki felől azonnal utánuk nyomult. 

„Kényszer alatt, nehéz szívvel utasítom balszárnyamat, az 
„ 1. lovashadosztályt, hogy alkonyat után Blednica—Bányavölgy vo-
na lába , a Bánya völgy és Sztropkó közötti magaslatokra vonuljon 
„vissza. Utolsó tartalékaimat is odakiildöm, hogy balszárnyam vé-
de lmé t megerősítsék, hogy ne kelljen feladnom oly szívósan, oly 
„hősiesen védelmezett állásainkat." 

„Délután 2 órakor erős zivatar vonult el fölöttünk nagy zápor-
esőve l . Ezalatt úgy nálam, mint szomszédjaimnál tovább dühöng 
„a véres küzdelem. Az oroszok szokatlan hevességgel tódulnak a 
„XVII. hadtestnek visszaözönlő jobbszárnya után és az áttörés 
„sikerül is nekik." 

Délután 3 órakor az előrenyomuló oroszok Kőrösényt elérik. 
A bécsi 1. nópfölkelődandárnak egy zászlóalja még Tizsénynél áll; 
de mivel a bányavölgyi már visszament — félő, hogy amaz is 
követni fogja és ekkor az oroszok még ma Sztropkót elérhetik. 

Ennek pedig megtörténnie nem szabad, mert hadtestem egye-
düli utánpótlási vonalát, a müútat elvághatják mögöttem. Sürgősen 
felkérem tehát a XVII. hadtestet, hogy a tizsényi népfölkelőzászló-
aljat helyezze az 1. lovashadosztály parancsnoksága alá. (Op. 
828/23. szám.) 

„A helyzet most már kétségbeejtő. Összes ütegeim — biva-
lyokkal a leglehetetlenebb magaslati állásokba nagy nehezen fel-
vontatva — legjobb esetben csak 24 óra alatt hozhatók le leg-
a l á b b félig-meddig járható útakra. Ez alatt csapataim a legheve-
s e b b küzdelemben, állásaikban rendületlenül kitartva, jó pár kilo-
„ méterrel a visszavert szomszédomon és az őtet sarkára hágva he-
vesen üldöző ellenségen túl visszamaradtak és a legfenyegetőbb 
„veszélyben forognak; mert a szomszédomat üldöző ellenség had-
testemet már messze túlhaladta s így már sokkal közelebb van 
„az egyetlen műútamhoz, — melyen minden utánszállítás folyik — 
„mint saját csapataim." 

„Hadtestemet a bekerítésnek veszélye fenyegeti, mert jobb 
„szomszédomnál, a X. hadtestnél is rendkívül válságos a helyzet. 
„Rettenetes a harcizaj s az ágyúdörgés egészen délután 4 óráig. 
„Leonhardi tábornok jelenti, hogy most még veszteség nélkül elér-
h e t n é azon állásokat, melyekbe alkonyat után rendeltem vissza, 
„mert most az ellenség ő nála még tótlen. Nem tartom ezt jónak, 



„ós értesítem, hogy parancsom érvényben marad és aszerint csele-
kedjék . De Takács-Tolvay vezérkari főnök aggályait fejezi ki, hogy 
„később már nem lehet visszamenni; most már legfőbb ideje ennek, 
„stb., stb. Yégre értesítem, hogy saját belátásukra bízom, de azt 
„hangsúlyozom, hogy én a veszteségek elkerülése végett jobbnak 
„vélem, ha az estalkony homályában észrevétlenül történne vissza-
vonulásuk a második állásba. Intem őket, hogy az ellenséges tüzér-
s é g figyelmét ne hívják valahogy fel, mert az tüzetesen be van 
„mindenhová lőve és nagy veszteségeket okozhatna egy nappali 
^visszavonulásnál nekünk. Egyáltalában nem látom be, hogy mire-
„való e túlzott hátrakacsintgatás, midőn az ellenség előttük teljesen 
„passzív viselkedik és nem szorít a visszavonulásra; a lovas-
hadosztálynál még egyelőre nem is próbál támadni." 

Közben jelentést kaptam a 20. honvédhadosztály tói, hogy az 
oroszok minden elfogadható ok nélkül előle körülbelül 1000 lépés-
nyire hátramennek. Ebből azt következtettem, hogy az ellenség 
Viskó felé eltolja és gyülekezteti erejét, hogy ott előretörjön. Op. 
828/39. számú parancsomban meghagytam a 20. honvédhadosztály-
nak, hogy nyugati szárnyával terjeszkedjék ki a 488. <I> Kaminci-
magaslatig, a 17. hadosztály pedig balszárnyát nyugati [irányban 
tolja el és a hadtesttartalék Sztropkóra meneteljen. 

„Nemsokára jelentik, hogy az 1. lovashadosztálynak a második 
„védelmi vonalba való visszavonulása közben az ellenséges tüzérség 
„balszárnyát és a visszavonuló népfölkelőzászlóaljat heves ágyútűz 
„alá vette, minek következtében a lovashadosztály létszámának 
„körülbelül 1/xo-részét elvesztette!" 

„Leonhardi tábornok igen éles orrot kap tőlem. Elrendelem, 
.„hogy igazolja eljárását, mely minden ok nélkül e veszteségekre 
„vezetett, annál is inkább helytelenítem eljárását, mert a tények 
„nekem adnak igazat, minthogy az állásban visszahagyott osztagok 
„késő éjjelig igaz magyar hősiességgel kitartva, fel tudták tartóz-
t a t n i a visszavonuló hadosztály után megindult ellenséget. Éjjel 
„egyetlenegy emberembe sem került volna a visszavonulás." 

„A XVII. hadtest a balsors legsúlyosabb órájában, lovagias 
„bajtársiasságban átenged nekem 3 és fél századot az ő bécsi nép-
„fölkelőiből, melyeket az áttörés az én balszárnyam felé elszorított 
„és elszakított tőle. Oldalvédnek beosztom őket." 

„Parancsom szerint az én súlyosan szorongatott derék 17. 
„hadosztályomból — elkeseredett küzdelem közepette — négy század 
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„96-ost nagy! nehezen kivontunk a tűzvonalból, mint tartalékot. 
„Ezek késő éjjel Yojtvágására érkeznek, illetve Sztropkóra, hová 
„még három század fogja őket követni. Amennyire fáradtak is vité-
ze im, mégsem vehetem ezt e vészteli órában tekintetbe. Egy szeretet-
t e l j e s meleg szóval értesítem őket, hogy egész hadtestem sorsa attól 
„függ, hogy még az éjjel továbbmenetelve a + 321. Kozinecre érje-
„nek, lehetőleg korán reggel. Létünk vagy pusztulásunk függ ettől." 

„Úgy látszik, hogy az ellenség Sztropkó—Nagyberezsnyére 
„az országúton akar keresztültaszítani és ekkor a Kozinecről oldalba 
„fogom kapni őt a hadtesttartalékkal. Kétségbeesett foltozás az 
„egész, de talán sikerül. . ." 

„A hadseregparancsnokság azt üzeni, hogy kétségbeejtő hely-
zetemen nem tud segíteni ós azzal vígasztal, hogy biztosan meg-
ta lá lom én a helyes megoldást, vagy kibúvót és az ón hős had-
fes tem — az ő büszkesége — mindazt teljesíteni fogja, amire a 
„legjobb, legdicsőbb csapat k é p e s . . . Igen, feltétlenül! Hőseimre 
„apellálok, akikben sohasem csalatkoztam. E vészterhes, rettenetes 
„órában megüzenem nekik, hogy együtt fogunk meghalni ők és é n . . . 
„Mindnyájan, ha kell! . . . Ott leszek köztük s együtt fogjuk vissza-
v e r n i az ellenséget, vagy meghalunk; de parancs nélkül szent 
„magyar hazánk földjéből egy tapodtat sem engedünk át az ellen-
ségnek. Ugy-e szeretett fiaim — kik lelkem büszkesége vagytok, 
„mi egyek vagyunk a legborzasztóbb órákban is?!" 

„Miután lelkes felszólításomat a feltétlen kitartásra az összes 
„csapataimhoz elmenesztettem, a hadseregfőparancsnokságtól határo-
z o t t parancs jön : ,Minden tartson ki feltétlenül/'" 

„A XVII. hadtest a második védelmi állásban látszólag 
„egyelőre meg tudott kapaszkodni és megállott s a lyukat vala-
„hogy betömte; de az ellenségnek óriási nyomása alatt hős szom-
szédom gyorsan vérzik el és megint csak meglazul s a feltétlen 
„kényszer alatt újból visszavonul." 

„A V n . hadtest, az én büszkeségem és szememfénye kitart 
„a mindenekfölött válságos helyzetben; szorongattatva, minden 
„oldalról fenyegetve hősiesen áll, mint a sziklasziget az orkán-
„ dúlta óceánban. Összes ezredeimtől egyhangú válasz jön felszó-
lításomra, mely sanyargatott lelkembe örömsugarat lövell és sze-
„meimbe könnyet szöktet: ,Kitartunk, egy lépést sem hátrálunk! ' . . . 
„Az Isten áldjon meg érte dicső vitézeim! Ezer örömmel készen 



„vagyok arra, hogy veletek küzdve, együtt hozzuk meg hazánknak 
„a legnagyobb áldozatot." 

A III. hadtest nyugati szárnya ellen az oroszok folytatták 
támadásukat. A 28. hadosztály az ellenség nyomásának enged-
vén, nyugati szárnyával Wysota A 788. — Plazini <j> 817—715. O 
nyereg magaslat vonalában foglalt újabb védelmi állást. A IX. és 
a III. hadtest belső szárnyán a holnap megindítantó ellentáma-
dásra csoportosítják a csapatokat. 

Délután 12 óra 30 perckor a III. hadtest szélső balszárnyát 
(Haustein tábornok csoportját) erős orosz támadás Wysotáről 
Czigelkára visszaszorította; keleti szárnya (22. hadosztály) állását 
megtartotta. 

A HL hadtesttel szemben Makovicza—Spaleny wrh.—Czigla— 
Borókás—Biharó—Regettő—Wysota vonalában nyolc hadiállományú 
orosz ezred áll (szibériai 45., 189., 190., 191., 192., 193., 195., 196.). 

Hadtestemtől jobbra a 45. hadosztály az Olyka völgyében, 
a 2. hadosztály a Kobila-magaslaton heves orosz támadásokat 
visszavertek. 

Ettől eltekintve, a X. hadtestnél ma csak ágyúharc folyt. 
A 4. hadseregnél nyugalom. A 8. hadosztály zöme Uscie-

ruskie—Kwiaton—Hanczowa terében a holnapi támadáshoz cso-
portosul, melyet Regetów -Q- 853. és Lug között Ratunda A 776. 
magaslat irányában fog végrehajtani. 

A 2. hadseregnél is súlyos harcok folytak ma. Az V. had-
test a jobbszárnyán Csereszenka—A 771. magaslaton és Dydiowa-
nál, a középen a XVIII. hadtest a Wetlina-patak szakaszán erős 
ellenséges támadásokat vert vissza. Tersztyánszky csoportja heves 
és nehéz ellenséges ágyútüzet kapott két ízben is. 

Március 27. 
Egész éjjel kisebb, mondhatnám jelentéktelen csatározások. 
Az elrendelt csapateltolásokat az éj folyamán gyaloghadosz-

tályaim végrehajtották. 
Hadtestem helyzete a következő: 
20. honvédhadosztály. 
Jobbszárny Perneczky tábornok az 1. és 17. honvédezreddel 

(1971 puska) Korumkó-magaslaton, 
balszárny Farkas ezredes a 3. és 4. honvédezreddel (1374 

puska) Kaminci-magaslaton. 
17. hadosztály. 
Jobbszárny Pacor ezredes a 61. és 39. ezreddel (2879 puska) 

az érfalui magaslaton, 
balszárny Henneberg ezredes a 43. és 46. ezreddel (3696 

puska) Kisbérezsnyétől jobbra és balra eső magaslaton. 



1. lovashadosztály. 
(896 karabély) Kozinec-hegy északi nyúlványán (347. -C-) 

Körösénnyel szemben. 
A lovashadosztály balszárnyához csatlakozóan a népf'ölkelő-

dandár egy zászlóalja és a 17. hadosztály lovassága (2. század) 
Tizsény — Ó 250. orom vonalában. 

Hadtesttartalék a 96-osok 1150 puskája (3 század) Kozinecen. 
Jobbról Variházánál a X. hadtest 45. Landwehr-hadosztálva, 

balról a XVII. hadtest 1. népfölkelödandára Tizsénynél csatlakozik 
hadtestemhez. 

Hadtestemmel szemben a 12. orosz hadosztály és a 12. szi-
bériai hadosztály balszárnya áll. 

Szürkületben Velkő felől az orosz 46. ezred Henneberg ez-
redes csoportját jobbszárnyon megtámadta. 

„Reggel 8 órakor az oroszok súlyos veszteségei mellett e tá-
m a d á s megállásra kényszeríttetett, de még távolról sincs vissza-
verve. 9 óra 30 perckor rendkívül heves harcizajt és ágyúzást 
„hallok, de hírem nincs. 11 órakor jön az örvendetes hír, hogy 
„vitéz 43-asaim és 39-eseim dicsőségesen visszaverték a hatalmas, 
„többször megismételt tömegrohamot s az ellenség számtalan halot-
t a t és súlyos sebesültet hagyva vissza, hanyatt-homlok elmenekült." 

A 43. ezred 28 foglyot ejtett; lövészárka előtt 60 halott 
orosz maradt. 

Nemsokára e támadás lezajlása után jelentést kapok, hogy a 
20. honvéd- és a 45. Landwehr-hadosztály belső szárnyára is táma-
dást intéztek az oroszok, melyet a hadosztályok szintén visszaver-
tek, ez alkalomnál az 1. honvédezred 58 foglyot ejtett. 

Azután nyugalom volt. Benyomásom az, hogy a lovashad-
osztály és a 46. ezred elég jól kiépített új állásába tegnap óta 
beilleszkedett, a lovashadosztálynál háromsoros drótakadály is van 
már. Természetesen az új állásaim sorsa elsősorban attól függ, hogy 
a szomszédos bécsi 1. népfölkelődandár képes lesz-e az Ondava 
nyugati partján Banja hora A 528. magaslatait megtartani. 

Balszárnyamnak támasztására Op. 829/14. szám alatt elren-
deltem, hogy az 1. lovashadosztály balszárnyán az Ondava-folyón 
innen levő népfölkelőzászlóaljat a hadtesttartalékom három 96-os 
százada váltsa fel; — a népfelkelőzászlóalj vonuljon be dandárához. 
A 17. hadosztályt utasítottam, hogy a 96-osok fennmaradó részét 
hadtesttartalékkéat Sztropkón gyülekeztesse. 

A 20. honvédhadosztály megállapította, hogy balszárnya 
előtt az ellenség 1500 lépéssel hátrább fekvő lövészárkába vissza-
ment. A kiküldött járőrök a kiürített lövészárkokban igen sok orosz 
hullát, lőszert és felszerelési tárgyakat találtak. A hadosztály jobb-



szárnya és közepe előtt az oroszok 600—1000 lépésnyire lövész-
árkaikban vannak. Az 1. honvédezred felderítő járőrei az elhagyott 
orosz lövészárokban 150 foglyot ejtettek, kik valószínűleg figyelő 
és biztosító őrsökként voltak visszahagyva. 

„Boroevic arról értesít, hogy március 28-án déltől kezdve 
„a 45. Landwehr-hadosztályt parancsnokságom alá helyezi, to-
pábbá azt is tudatja, hogy a közeli napokban a VII. és X. had-
t e s t mögé nagyobb friss erő fog megérkezni. (Op. 3668. szám.)" 

„Védelmi szakaszom most már az Ondava völgyétől a Laboreza 
„völgyéig terjed." 

„Azt hiszem, hogy az oroszok nagy offenzívája még távolról 
„sincsen befejezve; ellenkezőleg, csak ezután fog tetőfokára hágni 
„s akkor fog csak eldőlni a hónapok óta tartó nagy kárpáti csata. 
„Bír vérezne addigra el az ellenségnek oly nagy túlereje. Akkor 
„— a jó Isten segedelmével — megnyertük a világ legnagyobb 
„ csatáját." 

„A hadseregparancsnokságtól telefonon még egyszer hangsú-
lyozzák, hogy a hős VII. hadtest vezetésétől és csapatainak maga-
viseletétől el vannak ragadtatva és lelkesen gratulálnak annak 
„a hadtestnek, mely ma az egész hadseregnek büszkesége. Értesíte-
l e k , hogy erős csapatszállítások vannak a mi megerősítésünkre, 
„ezek úgy a X. hadtesthez, mint énhozzám jönnek; tehát tartsunk 
„feltétlenül ki. (Op. 3670. szám.) Megnyugtatom őket, hogy ki 
„fogunk tartani és minket meg nem ingat semmi. Vissza, ha csak 
„a hadsereg nem rendeli azt el, nem megyünk egy lépést sem." 

„Ma jobb napunk van. Ugyanakkor értesülök, hogy az oroszok 
„a visszaszorított hadtestek elől sok csapatot elvonnak és valószínü-
t e g az én hadtestem ellen fogják latbavetni." 

„Összes felderítőim jelentik is már, hogy erős csapatcsopor-
tosulások láthatók hadtestem előtt. Engem akarnak térdreteperni ?" 

„Az 1. honvédgyalogezred épen az imént vert megint egy 
„erős és heves orosz támadást vissza és 200 foglyot ejtett. Este 
„9 órakor lassú egyes tűztől eltekintve, egész arcvonalomon nyu-
ga lom van. Azt azonban határozottan jelentik, hogy Viskó—Radivoj — 
„Pataki—Kőrösény—Bányavölgynél az ellenség erősebb csapatokat 
„von össze. Közeledik-e a döntő mérkőzés? . . . A nagy kárpáti 
„csata utolsó felvonása? . . . " 

„Az utóbbi napok küzdelmeiben az oroszok a XVII. hadtest 
„előtt is irtóztató veszteségeket szenvedtek. A jelentések szerint: 



„,A nagy szakadékok színültig tele vannak orosz hullákkal.' Az én 
„vonalaim előtt is temérdek hulla hever.1: 

„A XVII. hadtest most áll és ott ezidőszerint nincs küzde-
l e m . A X. hadtest szintén tartja magát. Ez az én magyar ezre-
kdeimnek halhatatlan dicsősége, mert szikla-szívósságukkal magukra 
„vonták a szomszéd hadtestek elől az ellenséges erők egy részét. . . 
„Nevüket aranybetükkel kell, hogy a történelem feljegyezze..." 

Bal szomszédomnál, a XVII. hadtestnél ma főképen csak 
ágyúharc volt. 

A 2. hadseregnél nagyjában nyugalom, csupán Tersztyánszky cso-
portjánál támadták az oroszoka 32. hadosztályt a Tesnicka-magaslaton. 

A 4. és 3. hadsereg belső szárnyán ma megindult az ellentámadás. 
Az ellenségnek Komlóspatakon át tegnap előnyomult csoportja 

a Zborótól északnyugati irányban. húzódó völgy mentén áll beásva. 
Biharóról és Komecznáról az ellenség Zdyniára és Regetówra 

erős gyalogcsoportot tüzérséggel tolt ki jobboldalába. 
A 8. hadosztály intézkedésszerüen megkezdte előnyomulását. 
A támadás Ratunda A 776. magaslat ellen lassan halad. 
A támadáshoz a III. hadtest balszárnyán a 28. hadosztály 

délben csatlakozott. 
Haustein tábornok a 4. tiroli császárvadászezreddel és a 

20. vadászzászlóaljjal Plazini Ó 817-ről a határgerinc mentén, a 
87. ezred Wysota A 788. magaslatra, a 28. hadosztály balszárnya 
Suchy vrch.-re támad. 

Délben beérkezett a hadseregfőparancsnokság Op. 8457. számú 
értesítése, melyben tudatja, hogy a 3. hadsereg megerősítésére a 
következő csapatok bocsáttatnak Boroevic rendelkezésére: 

1. A német 9. hadseregtől a 25. tartalékhadosztály, 
2. Woyrsch német hadseregcsoporttól a 35. tartalékhadosztály, 
3. a német déli hadseregtől a 4. hadosztály, 
4. Szurmay csoportjától az 1. népfölkelőhuszárdandár és a 

128. dandár, 
5. a 2. hadseregtől egy kombinált dandár, 
6. a 31. tábori ágyúsezred; összesen négy gyaloghadosztály 

és egy lovasdandár. 
A hadseregfőparancsnokság tudatja, hogy ezen erőt nem lyukak 

betömésére, hanem egységesen kell felhasználni egy támadásra, mely-
ben a VII. és X. hadtestek is részt fognak venni. 

„Tehát pár nap múlva nagyon meg fog az én csoportom erő-
södni. Es mikor fog a megváltó ,előre!' elhangzani? Ha a nefelejcs 
„virul s a gyöngyvirág illatozik? S a bükkös üde zöldjében a meleg 
„napsugarakkal bújósdit játszik a szellő, szeretett hőseim virág -
„ borította sírjait szelíden csókolva? . . . " 



IX. FEJEZET. 

A HÚSVÉTI NAGY CSATA A KÁRPÁTOKBAN.1 

Przemysl vára 1915 március 23-án élelmiszerhiány miatt 
elesett. 

Az oroszok Kusmanek vezérezredes védőseregét kiéheztették. 
A vár átadása alkalmával 9 tábornok, 93 törzstiszt, 2500 

főtiszt és 117.000 főnyi legénység esett hadifogságba.2 

A védősereg körülbelül 1000 táboriágyút, ostromágyút, tarac-
kot és mozsarat s különféle hadianyag nagy tömegét a vár átadása 
előtt megsemmisített. 

A veszteségnél sokkal károsabb volt az erkölcsi hatás, melyet 
a vár eleste előidézett és a Kárpátokban küzdő hadseregeink új 
helyzete még kínosabbá vált. A 11. orosz hadsereg, mely a várat 
ostromolta, felszabadult és így az ellenség a Kárpátokban várat-
lanul új erősbítéshez jutott. 

Ez a mi 3. és 2. hadseregünknél súlyos helyzetet teremtett. 
A 3. hadsereg a duklai horpadástól délre a hegyekben főállá-

sait csak erejének végső megfeszítésével tudta ezek után megtartani, 
a 2. hadsereg a túlerőnek ellenállani nem tudott, lépésről lépésre 
visszahúzódott a Kárpátok határgerincére. 

A vár eleste után a 8. orosz hadsereg még jobban ráneheze-
dett Böhm-Ermolli hadseregére, a 3. orosz hadsereg pedig Boroevic 
hadseregének két szárnya ellen, a Zboró—bártfai műúton és a La-
borcza völgyében fölényes tömeggel előtört. 

Böhm-Ermolli 110.000 puskájával 156.000 orosz puska, 
Boroevic 70.000 puskájával 140.000 orosz puska állott szemben.3 

Biztosra lehetett venni, hogy az oroszok Seliwanow hadsere-
gét sietve ezekhez csapva, harcba fogják vetni, hogy a Kárpátok-
ban pókbálószerü vonalunkat átszakítva, a végleges döntést a sok 
sikertelen harc és keserű kudarc után végre valahára kierőszakolják. 

A feszültség e rettenetes óráiban a hadseregfőparancsnokság 
a német hadvezetősóghez fordult, mely Von der'Marwitz lovassági 
tábornok parancsnoksága alatt három hadosztályt (4. hadosztály, 

1 Lásd a 26. sz. mellékletet. 
2 Az orosz fővezér törzsének lf'15 márc. 24-iki közleménye szerint. 
3 á. hadsereg naplója 1915 március 31-ikéről. 



25. és 35. tartalékhadosztály) bocsátott a hadseregfőparancsnokság ' 
rendelkezésére, ezek „Beszkid-hadtest" név alatt alakultak meg 

Ezen súlyos harcokról lesz "alább szó, mely az oroszok utolsó 
kísérlete volt, hogy a Kárpátokban áttörjenek. E nagy küzdelem 
a „húsvéti nagy csata" név alatt ismeretes. 

Minyevágása, március 28. 

„Virágvasárnap!. . . Tán a Kárpátok kínszenvedéses nagyhete 
„következik ezután? . . . Csendes szomorú esős nap." 

„Misén voltam, szegény kis kápolnánk ablakai minden ágyú-
nlövésnél megzördültek s az egész passió, meg Urfelmutatás alatt 
„csörömpöltek az erős ágyúdörgéstől, s mégis ma oly csendesen 
„s mély áhítattal tudtam imádkozni." 

„A XVII. hadtest úgylátszik szilárdan talpra állott, mert dél-
e lő t t egynéhány erős orosz támadást visszavert s az ellenségnek 
„nagy veszteségeket okozott." 

„A 45. hadosztály nagyon panaszkodik csapatainak igen rossz 
„állapota miatt. Ki vannak merülve, erkölcsileg megbomlottak és 
„ellenállásra képtelenek... Hát ezért kellett nekem átvenni őket?... 
„Ez jellemző... De ezer örömmel vállalom." 

Elhatároztam, hogy a mai nappal a parancsnokságom alá 
helyezett hadosztályt megszemlélem. 

Op. 830/29. szám alatt kiadott intézkedésemben rámutattam 
arra, hogy a hadosztály parancsnoka mindenekelőtt arra törekedjék, 
hogy csapatai jó élelemhez jussanak. 

„Bal szomszédomat, a 4. lovashadosztályt éjjel és hajnalban 
„ismételten erősen megtámadták az oroszok, minden támadás idáig 
„vitézül vissza veretett." 

Jobb szomszédomnál, a X. hadtestnél, az oroszok Kobila-
magaslatot támadták meg, de visszaverettek. 

A 3. és 4. hadsereg belső szárnyán a Biharó—zborói műúton 
betört oroszok kiverésére megindított ellentámadást a 8. hadosztály 
folytatta, a támadás azonban megakadt. 

A támadáshoz csatlakozott III. hadtest balszárnya (28. had-
osztály) sem jutott előre. 

A 2. hadseregnél súlyos harcok folytak ma. Tersztyánszky 
nem tudta az ellenséges támadásokat kivédeni, a Solinka- és Oslawa-
patak közötti csoportja Buk—Lopienka—Jablonki— 1001 O Zebrák 
vonalába visszavonult. 

Ennek folytán Puhalló Buknál a Solinka-patak keleti partján 
balszárnyát (XVIII. hadtestet) visszakanyarította. 



Március 29. 

„Este a rendes heves lövöldözés elnémaltával csend állott be 
„és éjjel csak egyes lövések voltak. A X. hadtestnél ismételten 
„heves harcizaj volt hallható. A XVII. hadtestnél az oroszok 
„a 4. lovashadosztályt erősen támadták, de visszaverettek." 

„Reggel 7 órakor Kövesen, Jakabvölgyén át Oroszvágásra 
„lovagolok. Onnét a nagyon meredek hegyen felséges erdőkön át 
„a kopár keleti lejtőre, s azon le Sztropkóolykára. Szándékom 
„a parancsnokságom alá rendelt 45. hadosztályt állásaiban meg-
látogatni ; de előbb Smekal altábornagy hadosztályparancsnokkal 
„néhány igen fontos tudnivalót akarok megbeszélni." 

„Útközben, midőn kies völgyben és erdős magaslatokon át 
„lovagolunk, rendkívül heves ágyúdörgést hallunk. Ilyet csak nagy 
„ritkán hallottam és nem tudom kivenni, hogy nálam van-e, vagy 
„a XVII. hadtestnél. Oly heves a dübörgés, mint a nyári égzengés. 
„Ez engem módfölött nyugtalanít, mert csak Sztropkóolykáról 
„tudok majd kérdezősködni, hogy mi történik. Kedvem volna 
„azonnal visszafordulni és odalovagolni, de akkor még hosszabb 
„ideig nem kapnék hírt. 8 órakor szakadatlanul dörög a sok ágyú. 
„Folytonosan fokozódva hallatlan hevességet ér el nemsokára 
„a tüzérségi küzdelem. 8 óra 30 perckor Zivanovic főhadnagyot 
„visszaküldöm Jakab völgyére, hogy kérdezősködjék telefonon és 
„hozzon vágtában jelentést nekem. — Hihetetlenül gyorsan vissza-
j ö n és jelenti, hogy az én csapataimnál csend van és a heves 
„harcizaj a XVII. hadtestnél van; minthogy oda a telefonössze-
köt tetés megszakadt, nem lehet semmit sem megtudni. . . Ha nálam 
„lett volna, azonnal visszafordultam volna és odasietnék: így foly-
t a t o m útamat s Oroszvágáson majd újra fogok kérdezősködni. 
„A O 502-re fölérve, festői szép kilátás nyílik a kedves Oly ka 
„völgyére és az egymás mellett levő Homonnaolykára meg 
„Sztropkóolykára fehérre meszelt görög templomaikkal, melyek 
„úgy néznek ki, mint a tojásain ülő fehér tyúk. Odatúl a Beszkid 
„az ő hófödte erdős magaslataival." 

„A meglehetősen összelőtt Sztropkóolyka községébe eresz-
kedünk le. Egy nagyon szegényes házikó előtt vár rám Smekal 
„altábornagy és mint hadosztályparancsnok jelentkezik, utána vezér-
k a r i főnöke, Bleiweis őrnagy. 

„Mindent részletesen megbeszéltem velük. Panaszkodik Smekal, 



„hogy az ellátásban nincsen változatosság. Törekszem ezen segíteni, 
„de én már ismételten felszólítottam a hadseregparancsnokságot, 
„hogy legalább egy kis főzeléket juttassanak a legénység részére; 
„a minap azt a feleletet kaptam: ,Ilyen kéréseket nem kell előter-
jeszteni, mert vett parancs szerint nem továbbíttatnak.' — 
„Ennek folytán saját felelősségemre különítményeket küldtem ezre-
denként a kiegészítő kerületekbe, azoknak pénzt utalva ki, hogy 
„vásároljanak főzeléket s mindazt, ami embereimnek jól eshet ik. . . 
„A pénzt pedig az eddig tudja Isten hova szállított vágó-
marha-csontok és bőrök eladásából teremtettem elő. Tegyen ő is 
„így, de tartsa titkon, mert ha fönt megtudják, hogy milyen jól 
„adjuk el a csontokat s bőröket, tüstént el fogják azokat venni s 
„a csapat megint nélkülözni fog." 

„Ezután az állásokra vonatkozólag tapasztalatainkat elmondjuk 
„egymásnak. A csapatok hangulatára vonatkozóan is néhány prak-
t i k u s tanácsot adok, bár a ,hogy-miként'-et én nem tudom 
„megmagyarázni, mert az minden csapatnak egyéni tulajdonságaitól 
„függ elsősorban. Minden esetre első a tisztikar és legénység szívét 
„megnyerni. Teljes támogatásomat ígérem nekik mindenben." 

„Ebéd után ki akartam menni a csapatokhoz a lövészárokba, 
„mert ezen — csak tegnap alámrendelt—csapatot még sohasem 
„láttam. De Smekal jelenti, hogy nappalra a legénységnek is szigo-
„riían meg lett tiltva, hogy az állások és hátsó egységek között 
„közlekedjék, mert az ellenséges nehéz tüzérség azonnal tüzel és 
„mindig a csapatok szenvedik meg és veszteségek érik, — ezért 
„csak éjjel szabad ki- és bejárni . . . Alávetem magam ezen okos 
„rendeletnek és majd valamelyik éjjel fogok kijönni, mert miattam 
„nem szabad egy csepp vérnek sem folynia." 

„Smekal még magyarázza nekem az ő hátul előkészített állá-
sa i t . Meghagyom neki, hogy olyan állást építsen, amely a VII. 
„hadtestnek mostani állását, — mert ez felsőbb parancs nélkül 
„egy lépést sem fog hátrálni, — a X. hadtestnek esetleg még hát-
„rább fekvő állásával összeköti. Ezen vonalat azonnal megállapítom 
„vele a térképen. Azután a sebesülteket látogatom meg és kiosztom 
„kis szeretetadományaimat." 

„Ekkor jön egy távirat, hogy a 4. lovashadosztályt nagy túl-
„erő visszavonulásra kényszerítette, a XVII. hadtestet az ellenség 
„áttörte, jobbszárny Alsóolsváig visszamegy!. . . Szent I s t en ! . . . 



„Ez borzasztó. Az én hadtestem hátában és oldalában fenyegetve. 
„ azonnal jelentem a hadseregnek a történteket és hogy én egész cso-
por tommal kitartok, nem fogok meghátrálni, úgy, hogy az érkező 
„erősbítésekkel a XVII. hadtestet kellene támogatni és azoknak 
„az ott történendő bevetésével a betóduló ellenséget megállítani; 
..ha ez sikerül, akkor még meg lehetne menteni a helyzetet. Egye-
l ő r e lemondok a nekem szánt erősbítésekről és szükség esetén 
„még valamit ki is vonok csoportomból, hogy azzal a XVII. had-
fe s t e t támogathassam és jótállok, hogy nálam nagyobb baj nem 
„történik, mert ma már feltétlenül biztos az én szeretett hadtestem 
„Ameddig élünk s nem estünk el, itt nagyobb baj nem fog történni." 

„Ezen jelentésemmel egyidejűleg parancsot küldök tartalé-
komnak, hogy Boksánál lépjen közbe és támogassa a XVII. had-
fes te t ." 

„Alig, hogy ezeket elküldtem, jön az újabb értesítés, hogy az 
„áttörés tényleg megtörtént, a jobbszárny azonban ,törekedni fog' 
„arra, hogy tartsa magát. A hadsereg arról értesít, hogy parancsot 
„küldött a XVII. hadtestnek, hogy az erősbítések beérkeztéig fel-
„ tétlenül tartson ki és egy lépést se hátráljon. Hálát fogok adni 
„az Istennek, ha ez megtörténik . . . Boog tábornok, a hadsereg 
„vezérkari főnöke — parancsnoka nevében meghatva köszöni aján-
la tomat és üzeni, hogy hálát ad az Istennek, hogy a VII. had-
fe s t e t kezembe adták akkor, mikor az ő nekik a legnagyobb aggá-
lyokra szolgáltatott okot. Most hálás megindultsággal gondol leg-
kiválóbb hadtestére — a VII.-re, mely a hadsereg helyzetét e 
„nehéz napokban megmentette." 

„Mondhatom jó benyomással távozom a 45. hadosztálytól." 
„Amennyire e nehéz terepen lehet, sietve lovagolok. Orosz-

„vágásán Nagy Pál tábornok jelentkezik és minden eshetőséget 
„megbeszélek vele. Felemelően jókat jelent a tábornok az én vitéz 
„csapataim elszántságáról és hangulatáról. A csapatok emelt han-
gulatban, szellemük kitűnő és el vannak tökélve, hogy nem hátrál-
„nak, ha én nem parancsolom." 

„Onnét oly gyorsan, ahogy csak lehetett, nyargaltam vissza 
„ Minj evágására, ahol részletesebb jelentést találok. A 4. lovashad-
osztály Velki Priloh Ó 445-nél és O 446-nál reggel 5 óra 30 
„ perckor tényleg áttöretett és a bécsi első népíölkelődandárral 
„minden összeköttetése megszakadt." 



A XVII. hadtest tartalékának ellentámadása a befészkelődött 
oroszokat az állásból kiverni nem tudta. Berndt csoportjának jobb-
szárnyát is hevesen támadták az oroszok, ezeknél fogva a XVII. 
hadtest az ellenség nyomásának nem tudott ellenállani, arcvonala 
Molnárvágásától délre visszaszorult. 

Az Ondava nyugati partján történtek arra kényszerítettek, 
hogy tartalékomat az 1. lovashadosztály parancsnokának, Leonhard]' 
báró tábornoknak, rendelkezésére bocsássam azzal, hogy ha szük-
séges, az Ondava-folyó nyugati partján is alkalmazhatja. (Op. 
831/13. szám.) 

„Bizonytalan hírek arról is jönnek, hogy a bécsi népfölkelő-
.,dandár ,visszaözönlik' Alsó-, Felső-olsvára. Erre legutolsó tarta-
lékomat, 3 század 96-ost, kirendelem Boksára, hogyha még lehet-
séges , azonnal avatkozzék a küzdelembe, hogy legalább félig-
meddig jobbrafordítsa a kétségbeejtő helyzetet. De mit tehet 
„3 s/ázad ott, hol egész hadosztályok sorsa forog kockán? . . . Es 
„mégis mindent meg kell próbálni." 

„Leonbardi tábornok hozzám jön és utasítom őt, hogy további 
„magatartását ahhoz alkalmazza, hogy a ,VII. hadtest feltétlenül 
„ki fog tartani'." 

„Zúg a hirtelen keletkezett szélvész és téliesre fordult az idő, 
„sűrű hótömegeket kerget őrült forgatagokban és megfehérül pár 
„perc alatt minden, csak az ég sárgásbarna és halálosan komor." 

„Jelentés: Hogy a XVII. hadtest közepén nem oly kétségbe-
e j t ő a helyzet, mint látszott, a cseh dragonyosok messze vissza-
szaladtak és így keletkezett a lyuk, mely miután az oroszok nein 
„üldöznek tovább, bezáratott." 

Jobb szomszédomat, a X. hadtestet, is szorongatta az ellenség: 
sőt Kobila-magaslaton a 2. hadosztály állásába be is tört. 

Mai napon hadtestemnél — eltekintve az ágyúzástól — nyu-
galom volt. 

Orosz nehéz tüzérség Jobbost és Repejőt lőtte. 
Válaszul tüzérségem Bányavölgyet, a Hocsától keletre fekvő 

magaslatokat és Körösényt vette tűz alá, hol az ellenség erődítésein 
dolgozott és megfigyelőim csapatmozgolódásokat észleltek. 

Csapataim védelmi állásaik tökéletesítésén dolgoztak, a 2-ik 
védelmi állás kiépítése is megkezdetett. 

Ma befejeződött az 1. védelmi állás berendezése. Előtte min-
denütt több, — általában 5-soros drótakadály, az erdei állások előtt 
fatorlaszok, faaknák, stb. tömege van. Az álló lövészek részére épült 
lövészárkok srapnellemyővel vannak ellátva. 

A futóárkok, fedett útak még épülnek. 



A 45. Landwehr-hadosztálynál Variházától délkeletre a patakot 
f'elduzzasztották, úgy, hogy a védelmi állás előtt árterület keletke-
zett. (Op. 831/55. szám.) 

Boroevié értesített, hogy egy huszárnépfölkelődandár vasúton 
Homonnára érkezik, holnapután Turány—Nagydobra—Nagydomása 
terében laktáborba száll. 

Azt javaslom a 3. hadseregparanesnokságnak, hogy mivel a 
falvak hadtestem vonataival zsúfolva vannak, a dandárt Giráltra 
irányítsa. Ezt Boroevic elfogadta és a népfölkelődandárt Kritek 
(XVII. hadtest) rendelkezésére bocsátotta. (Op. 831/64. szám.) 

A 2. hadsereg nyugati szárnya (Tersztyánszky-csoport) Zu-
bensko, (34. hadosztály) — Wola Michowa, (29. hadosztály) 1001. O 
Zebrák, (41. hadosztály), közepe Jablonki—topienka— Buk vona-
lában áll. 

Ma a hadseregfőparancsnokság egy érdekes intézkedést adott 
ki (Op. 8564. szám), mely szerint feladatunk az oroszok támadását 
aktív módon visszaverni. Az ellenség további előretolódását meg 
kell akadályoznunk és ha ereje felmorzsolódik, akkor mi fogunk 
támadni. Ezt az egyenletesen megszállott vonal védelmével nem 
érhetjük el. Gyenge erőkkel nagykiterjedésű szakaszokat meg-
védeni csak úgy lehet, ha az ellenség erősen megszállott támpont-
jaink előtt elvérzik, a támpontjaink közötti nyilt hézagokba behatolt 
ellenséget pedig ellenlökésekkel megrohanva megsemmisítjük. 
Az alparancsnokokat arra kell nevelnünk, hogy a támpontok kö-
zötti tereket hagyják nyitva az ellenségnek, hogy az csapdába ke-
rüljön, hogy a visszatartott tartalékok a lépre ment ellenséget 
minden oldalról megrohanhassák. 

„Feleségem írja, hogy Felséges Urunk nagyon gyengélkedő. 
„ A viszony Olaszországgal nagyon kiélesedett. . . Csak ezt ne! 
„Az Isten oltalmazzon ezektől . . . " 

Március 30. 

„A tegnapi áttörésnél az oroszok igen nagy hibát követtek 
„el s ez volt a mi szerencsénk, ők megelégedtek a 9-es dragonyo-
s o k állásának elfoglalásával és nem taszítottak utánuk s így a 
„lyukat körül lehetett állítani és elzárni. Ha 2—3 kilométerre 
„üldözték volna a szaladó cseheket, akkor tán jóvá nem tehető 
„baj történt volna. Ma már érkeznek az erősbítések és helyzetünk 
„tetemesen fog javulni." 

„A tegnapi harcok alatt az oroszok a mi elesettjeinktől le-
húzo t t ruhákban tettek járőrszolgálatot. Egynéhányat elfogtak és 



„felakasztottak. A fákon lógnak. Fejüket és vállukat vastag hó-
r é t e g födi." 

„Félméteres hó fekszik és csípős északi szél fuj." 
„Éjjel lassú tűzharc. Egybehangzó jelentések szerint az 

„oroszok Viskó—Körösény és Moeitkenél erősebb csapatokat össz-
pontosítanak. Talán megint nálam akarnak támadni? Foglyok 
„jelzik, hogy az ostromló hadsereg csapatai Przemysl alól már 
„ideérkeztek és ezért támadtak tegnap ismét hevesebben." 

„Délután jelentik, hogy az ellenség előretolja magát és állá-
s a i n k közelében beássa magát, továbbá, hogy állásaim teljesen 
„készek, temérdek az állásból gyújtható földi- éz faaknákkal. 
„ A hegyeken igen nagy hó esett és a lövészárkok tele vannak vízzel. 
„A második állás is készen van és most a harmadikon dolgoznak." 

Hogy a szegesdróttal takarékoskodjunk, elrendelem, hogy a 
második és harmadik védelmi állásban csakis a támpontok előtt 
építsenek csapataim drótakadályokat, más helyeken csak fatorlaszokat. 

Az ellenség állásain dolgozik és a hocsai templomtól keletre 
újabb három lövészárkot emelt ki az éj folyamán és a Variházá-
tól nyugatra fekvő csupasz, keskeny hegyháton nagyszabású erő-
dítésekbe fogott. 

A 4. és 3. hadsereg belső szárnya közé ékelődött ellenséget 
a 8. hadosztály nem tudta kiverni. A támadás sikeres folytatására 
remény nem lévén, csapataink arra szorítkoztak, hogy ott az ellen-
ség kiterjeszkedését megakadályozzák. 

A 8. hadosztály tímerekowiec—Hariczowa vonalában, a 11. 
honvédlovashadosztály Wysowanál, a 28. hadosztály balszárnya 
(Haustein tábornok csoportja) Wysota A 788. Esztebnek vonalá-
ban áll. 

Míg a III. és XVII. hadtestnél s nálam — tüzérségi és járőr-
harctól eltekintve — nyugalom volt, addig a 2. hadsereg ellen az 
oroszok kíméletlen támadásaikat folytatták. Az ellenség az V. had-
testet Dwernik A 1004. magaslatról Berechy Grn. felé vissza-
szorította, mire a Puhallo-csoport jobbszárnya (Lütgendorf) a ma-
gyar határgerinc előtt húzódó Bukowe Berdo A 1313. — Wilki 
A 1014. — Polonina Carynska A 1297. hegyekre visszavonult. 

A XVIII. hadtest Smerek A 1223. magaslatra, Tersztyánszky-
csoportja Wolosan A 1070. hegytömbre szorult vissza. 

A német Beszkid-hadtest Homonna—Varannó terében gyüle-
kezik. 

„Kelesére hajtatok, hol a tábori kórházat megszemlélem. Igen 
„sok hagymázos beteg fekszik ott, mind szalmazsákok nélkül, kö-
r ö t t ü k sok kanyarós, tüdőgyulladásos is, és nyomorultan rosszul 



„vannak ápolva, le sem vetkőztették a betegeket, hetek óta vizes 
„lábukra száradt csizmáikkal hevernek a földön, akárcsak raj-
„vonalban feküdnének. Megbotránkozva előveszem a felelőseket, 
„hogy 24 óra alatt rendet csináljanak." 

Március 31. 

„Nálam csend volt az éjjel. A X. hadtestnél néhány orosz 
„támadás veretett vissza." 

„Ma olyan szépen énekelnek a húrosrigók, és fájdalmas bo-
r o n g á s vonul el lelkem fölött, ha a béke boldog idejére gondolva 
„hallom a szép erdei tavaszi esték elbűvölő madárdalát; midőn az 
„égen az izzó parázs lassan kialszik s a természet csendes béké-
„ben szunnyad el. Most is énekelnek a rigók, de a távolból ágyúk 
„dörgése hallik és a géppuskák pokoli hahotája hirdeti a halál 
„aratását. Mennyire szerettem az esti harangszó szelíd kongását az 
„erdők csendes áhítattal tellett magányában hallgatni, mint jáija 
„be a rengeteg legtitkosabb rejtekeit is. Ma az ágyúk az én si-
r a l m a s lélekharangjaim és a húsvéti harangok hallgatnak, mintha 
„már ők is meghaltak volna." 

„A X. hadtest ma éjjel Kobila -Ó- 640., Jawirska -Ó- 431. 
„Hegyescsabától keletre fekvő vonalában erős ellenséges támadá-
s o k a t vert vissza." 

„A nagy hó majdnem teljesen elolvadt és a patakok hatal-
„masan megdagadtak. Sasok és keselyük keringenek a mult napok 
„véres küzdelmeinek tere fölött és mohón nézik a temérdek hullát." 

„Mint értesülök, a X. hadtest helyébe német csapatokat tol-
„nak be és amazt mint hadteseregtartalékot kivonják." 

„Boroevic a hadseregfőparancsnokság Op. 8546. számú pa-
r a n c s a alapján ma elrendeli, hogy mélyen tagozódjunk, az arc-
vonalban hézagokat hagyjunk, hogy a benyomuló ellenséget 
„azután elfogjuk vagy kétoldalról tűz alá vehessük. Mutassunk 
„nagy tevékenységet. 

„Feleletemben itt szerzett tapasztalatok alapján kifejtem, hogy 
„mindez teljesen végrehajthatatlan. Itt csak olyan helyen lehet 
„eredményesen támadni, ahol a támadást hosszú műszaki munkála-
t o k k a l előkészítettük és ahol nagy tüzérségi előkészítés lehetséges, 
„tehát nem az erdőrengetegben, hanem szabad terepen. Azt pedig 
„sajnos, nagyon is véres tapasztalatok alapján mondhatom, hogy 



„széjjel nem rombolt ellenséges állások ellen tcdán nagy túlerővel, 
„óriási vóráldozatok árán esetleg lehet sikert elérni; de a mi szám-
arányunkban lehetetlen, mert az ellenség jó fedezékekből lőréseken 
„át a legnagyobb lelkinyugalommal halomra lövi a mi gyenge 
„támadó csoportjainkat. Ez pedig csapatainknak bűnös feláldozása 
„lenne a nélkül, hogy a legkisebb eredményt elérhetnénk. Hézagokat 
„hagyni pedig annyi, mint az ellenséget beereszteni; mert itt a nehéz 
„terepen, csekély erőnkkel az ellenséget elfogni lehetetlen." 

„Ez csak afféle kalandos elmefuttatás a zöldasztal mellett, 
„melyet jó lelkiismerettel lehetetlen végrehajtani." 

„Egész vonalamon nyugalom van, mindössze egyes ágyúlövések 
„esnek. Csak délután kezdi az ellenséges nehéz tüzérség a Korum-
„kót lőni." 

Válaszul tüzérségem a Mocitke-magaslattól északra fekvő 
334. -C> kúpot és Bányavölgyet vette tűz alá, ahol az oroszok állá-
sukon dolgoztak. 

Általában a befutott hírek arról szólnak, hogy az ellenség 
feltűnő sietséggel dolgozik állása tökéletesbítésén. 

Viskónál már négysoros drótakadály áll. A Variházától nyugatra 
eső keskeny, csupasz hegygerincen és a 334. O kúpon új lövész-
állásai már elkészültek. 

Annak megállapítására, hogy miért épít új állásokat, elren-
delem, hogy a hadosztályok a felderítő- és megfigyelőszolgálatra 
nagy súlyt vessenek; hogy nehéz tüzérségem a 20. honvédhad-
osztály előtt Variházánál az új ellenséges erődítményeket vegye 
tűz alá, hogy az ellenség magatartásából következtetéseket von-
hassak le. 

Úgy hiszem, hogy hadtestem két szárnyával szemben az 
oroszok erőket gyűjtenek. (Op. 833/29. sz.) 

Megállapíttatott, hogy a velem szemben álló 12. orosz had-
osztály állományát kiegészítette, úgyhogy századai 160—180 csatár-
ból állanak. 

Mezőlaborczra vasúton orosz erősbítések érkeztek; a X. had-
test megfigyelte, hogy egy oszlop vonatával együtt ma Mező-
laborczról Csabaházára menetelt. 

A 3. hadseregnél ma nyugalom volt. 
A huszárnépfölkelődandár (xiráltra érkezett. 
A 2. hadsereg jobbszárnyának (V. hadtest) visszamenetelét 

az ellenség nem zavarta. 
A 33. hadosztály Bukowe—Berdo — Wilki magaslaton ment 

állásba, Berezkin túl a 31. hadosztály csatlakozott hozzá. A 37. hon-
védhadosztály Wotosatera menetel. 



A XVIII. hadtestet az ellenség Polonina Wetlinska 
A 1253. hegyen áttörvén a hadtest balszárnya Smerekre visszamegy. 

Tersztyánszky jobbszárnya ellen támadás készül, közepe 
(Schmidt-hadtest) egy áttörést igazított helyre, balszárnyán ma 
csend volt. 

Az 58. orosz hadosztály, mely a Przemyslt ostromló 11. orosz 
hadsereg kötelékébe tartozott, ma már a 2. hadsereg ellen harcol. 
Arról még biztos hír nincs, hogy a 81. és 82. orosz hadosztály 
hová irányíttatott. 

Este 9 órakor a hadseregfőparancsnokságtól Op. 8613. számú 
utasítás jön, mely szerint az oroszok offenzívája a 3. hadseregünk 
ellen meghiúsultnak tekinthető, 2. hadseregünkkel szemben azon-
ban eredményesen folyik. 

Ezért a 3. hadseregnek a 2. hadsereget egy ellenlökéssel 
kell támogatnia. A 3. hadsereg keleti szárnyán a német Beszkid-
hadtestet vesse egységesen harcba és alkosson mögötte, a támadás 
sikere érdekében, legalább három hadosztályból álló tartalékot. 

„Úgy érzem, nagy események előtt állunk." 

Április 1. 

„Hóvihar! 60 cm. friss hó, idelent 1 fok meleg. Az utak 
„járhatatlanok úgyannyira, hogy alig bírom élelmezni csapataimat. 
„A lépcsők már alig bírják. Helyenként 20 ló is alig tudja meg-
mozdítani a szekeret," 

„Tüzérségem időközönként lövi az oroszok gyülekezőhelyeit, 
„az amúgy is kiürített falvakat, hova ilyenkor a muszkák be-
bújnak." 

„Valami készül! A muszkák nyugtalanok. Foglyok azt vallják, 
„hogy tisztjeik szerint mindenütt fognak támadni, csakis a magya-
r o k a t nem, és legkevésbé a VII. hadtestet, mert ez rettenetes, ott 
„minden elesik. . . Becsapás ez, vagy komoly? . . . Jobb, ha becsa-
pásnak veszem." 

„Nagyobb dicséret hadtestemet nem érhetné, mint ez!" 

A X. hadtestnél az ellenség reggeli szürkületben a 600 -Ó- magas-
laton a 2. hadosztály jobbszárnyát sikertelenül megtámadta. 

Különben úgy a III. és XVII. hadtestnél, mint nálam 
nyugalom. 

Úgy délelőtt, mint délután Mezölaborczról Csabaházára ellen-
séges oszlopok (kb. 3 ezred) meneteltek. A X. hadtest parancsnoka 
ebből azt következtette, hogy a Laborcza völgyébe friss orosz had-
osztály érkezett. 

József főherceg: A világháború. I. 3 5 



Boroevié a hadseregfőparancsnokság Op. 8631. számú paran-
csára jelentette, hogy a német Beszkid-hadtest a X. hadtestet 
fel fogja váltani, ami április 9-ikére előreláthatólag megtörténik. így 
három hadosztályból (2., 21. és 24.) álló tartaléka lesz a keleti 
szárny mögött. 

Az ellenség hajnali 3 órakor Tersztyánszky állásába, Jablon-
kinál betört. 

A Schmidt-hadtest ennek dacára a Lopienka—Wolosaií 
vonalát tartani igyekszik. 

A hadseregfőparancsnokság kérdést intézett Boroeviéhez, 
hogy a X. hadtestnél mikorra lesz a legelső had-osztály fel-
váltva ? 

Boroevié elrendeli, hogy a Beszkid-hadtest élén érkező 
25. német tartalékhadosztály a X. hadtest 24. hadosztályát április 
4-én váltsa fel és ezt jelenti a hadseregfőparancsnokságnak. 

Délután 5 óra 45 perckor Teschenből érkezett Op. 8636. 
számú tudósítás szerint az oroszok több helyen betörtek a 2. had-
sereg állásaiba és a 2. hadsereg Világ—Telepócz—Nagypolány— 
Harczos — Csontos—Viharos—Tiha — Libuchora—Magura A 1013. 
vonalába fog visszavonulni. 

Tehát az oroszok Böhm-Ermolli hadseregét Galíciából 
Boberka—Lutowiska—Chrewt—Baligród vonaláról a Kárpátok 
határgerince mögé visszaszorították, a 2. hadsereg mintegy 30 km. 
mélységű területet veszített és az óriási véráldozatok hiábavalók 
voltak! 

Április 2. 

„Nagypéntek! Búskomor nap. A templomok elhagyatva, nincs 
„Szentsír. Ellenkezőleg a halottak ezrei temetetlenül hevernek és • 
„a halálhörgés telít el mindent. A haldoklók nyögése, ágyúdörgés, 
„puskaporfüst és vérszag mindenütt. Mi lett az áhítattal telt 
„nagypéntekből ? . . . " 

„Mindkét fiam súlyosan beteg. Mégsem jutna eszembe csak 
„gondolni is arra, hogy egy órára Budapestre siessek hozzájuk. — 
„Kemény harcos lettem, ki nem ismer semmi mást, mint szomorú 
„vaskötelességét, szívének leggyengédebb érzelmeit is legírgalmat-
„lanabbul eltaposván." 

„Gyönyörű napos, derült téli reggel 3 fok hideggel." 
„Tüzérségem egy része Hocsát lövi, mert az oroszok ott 

„gépfegyvereket építenek be és nagyobb erők gyülekeznek 
„a faluban." 



„Generalleutnant Von der Marwitz hadtestével a Laborcza 
„völgyébejön, hol a X. badtestet felváltja. A 45. hadosztályt is ki-
v o n j á k majd. 

„Midőn Kövesről visszajövök Minyevágására, Samánek szá-
zados azon jelentéssel vár reám, hogy az oroszok a X. hadtestnél 
„a 2. hadosztály állásaiba benyomultak, a menekülőket nagy 
„eréllyel üldözték és most az egész X. hadtest a hátsó állásba 
„megy vissza. Hogy a vonal el ne szakadjon, kénytelen vagyok 
„a 45. hadosztályt a minap jelzett összekötővonalba, Jobbos— 
„Repejőnél visszavenni és a 20. honvédhadosztály jobbszárnyát 
„kissé kampóba hátrahajlítani a Korumkón. Hadtestem régebbi 
„elhatározásom szerint régi állásaiban marad " 

„Von der Marwitzot táviratilag üdvözlöm, mire ő igen me-
.,legen válaszol." 

Estefelé a X. hadtest katasztrófájáról részletes tudósítást kaptam. 
Az ellenség délelőtt a Virava-völgyben, a Kobila-hegyen, a 

Laborcza-völgy keleti magaslatain és Homola-gerincen a 2. had-
osztályt és a 21. hadosztály jobbszárnyát megtámadta. 

Délben az oroszok a Hegyescsabától északkeletre fekvő 431. -Q-
magaslaton a 21. hadosztálynál betörtek, mire a 2. hadosztály 
visszavonult. 

A X. hadtest Uhlisko—Hegyescsaba vonalában új állásokat 
akart mégszállani, erre azonban az oroszok időt nem engedtek. 

A 2. hadosztály csak Vrch. Hlubovoko—Izbugyabéla—Okröske 
vonalában tudott megállani. A 21. hadosztály jobbszárnyát a La-
borcza völgye felé visszakanyarította ós az esthomályban a Ho-
monnaolykától keletre levő 428. -Q- magaslat — Okröske vonalába 
visszament. 

Részemről meggondolandó volt — kitartson-e hadtestem a 
jelenlegi állásában annak ellenére, hogy a X. hadtest visszavettetett; 
vagy visszavegyem-e a még csak kezdetlegesen megerődített har-
madik védőállásba Homonnaolyka—Nagyberezsnye vonalába, vagy 
csak jobbszárnyamat kanyarítsam vissza? 

Még élénk emlékezetemben van annak szomorú története és 
következménye, midőn a 3. honvédezred a laborczfői magaslaton 
kitartott és a megfutamodott 2. szláv hadosztály a honvédeket cser-
ben hagyva, a Laborcza völgyében messze hátra visszaözönlött 
Mezőlaborczra! Megkockáztassak ilyet? 

A harmadik védelmi állásba való visszamenetellel pedig fel-
adnám az eddig elért összes eredményeimet, sikereimet és elvesz-
teném a nagy fáradtság és munka árán kitűnően kiépített s mű-
szakilag is szívós védelemre berendezett állásomat. 



E bajokat elkerülendő, elhatároztam, hogy hadtestem jelen 
állásában rendületlenül kitart és csakis a jobbszárnyamat hajlítom 
vissza a Laborcza völgye felé. 

Hadtestem átcsoportosítását következő módon tervezem: 
A 45. Landwehr-hadosztály jobbszárnya Homonnaolykától 

északra összeköttetést keres a X. hadtest nyugati szárnyával, a 
21. hadosztállyal, közepe és balszárnya a Hegyzávodtól keletre es 
délkeletre eső gerincen új állásban szárnyával a 485. -Q- és 521. -Q-
magaslatig kiterjeszkedik, tartaléka a balszárny mögött. 

A 20. honvédhadosztály akként csatlakozik a 45. Landwehr-
hadosztályhoz, hogy arcvonala a Korumkó-gerincen arccal az Olyka 
völgye felé legyen. 

A hadosztály balszárnya az 542. <> magaslaton és attól nyu-
gatra eső részen a jelenlegi állásában megmarad. A 17. had-
osztálynak Kaminci-magaslaton levő állását a 20. honvédhadosztály 
átveszi. A 17. hadosztály jelenlegi állásában megmarad. A hadtest-
tartalék Sztropkóról a Skripici-magaslatra eltolódik. (Op. 835/17., 18.) 

Minthogy azonban a X. hadtest tudatta velem, hogy a 
21. hadosztályt utasította, hogy a jelenlegi állásában, amíg csak 
lehet, tartson ki, intézkedésemet odamódosítottam, hogy addig, 
míg a 21. hadosztály nem megy jelenlegi állásából vissza, hadtes-
tem is állva marad. Hadtestem átcsoportosítása a kiadott intézke-
dés értelmében csak akkor történjék meg, ha a X. hadtest a 
21. hadosztályt visszaveszi. Ekkor a 45. Landwehr-hadosztály erről 
jelentést tesz nekem és a 20. honvédhadosztályt rövid úton értesíti. 
Erre a VII. hadtest minden további parancs bevárása nélkül á t 
csoportosítását végrehajtja. (Op. 835/21., 23.) 

Boroevié, amint a X. hadtest visszavonulásáról értesült, el-
rendelte, hogy a Beszkid-hadtest a Laborcza-völgyet kísérő mindkét 
oldali magaslatokon az ellenség további előrenyomulásának vessen 
gátat; egységes működés céljából a X. hadtestet Marwitz lovas-
sági tábornok parancsnoksága alá rendelte. 

Marwitz tábornok este 6 óra 30 perckor a német 25. tar-
talékhadosztályt felriasztotta és utasította, hogy a 24. hadosztály 
bal- és a 2. hadosztály jobbszárnyának megerősítésére siessen előre 
és verje vissza az előnyomuló ellenséget. 

A német 25. tartalékhadosztály érvényesülése csak április 
3-án volt várható. 

A német 35. tartalékhadosztály parancsot kapott, hogy a mái-
beérkezett csapatait április 3 án a Laborcza völgyében gyülekez-
tesse. A 4. német hadosztály holnap Udva—Homonna—Barkó 
terébe érkezik vasúton. 

A 4. hadsereg déli szárnyán, a Hl. és XVII. hadtestnél ma 
nyugalom volt. 

A 2. hadseregnél az V. hadtest az esthomály beállta után 
folytatta visszavonulását. A 31. hadosztály Wolosatere, a 37. honvéd-



« 

hadosztály Révhelyen át Nagybereznára menetel, a visszavonulást 
a 33. hadosztály Bukowe—Berdo—Wilki—Polonina Carynska vo-
nalban fedi. A XVIII. hadtest új állásában Osada—Wetlina— 
Przyslup vonalában elhelyezkedett. 

A Tersztyánszky-csoport jobbszárnya a 43.. 32. és 13. had-
osztály szoros kapcsolatban a Puhallo-csoport balszárnyával Cisnára 
és Zubraczera visszavonult. 

Április 3. 
(Op. Nr. 836/53.) 

„Meixner, a X. hadtest parancsnoka és Colerus, a III. had-
t e s t parancsnoka állásuktól felmentve." 

„Gyönyörű meleg tavaszi nap, a hó elolvadt." 
„Éjfélkor veszem a jelentést, hogy a X. hadtest Ökröskéig 

„és attól keletre azonnal visszamegy. Ennélfogva szükséges, hogy 
„a 45. hadosztály és a honvédeknek jobbszárnya reggelre az el-
rende l t vonalba — 543. Ó —- 463. -Q- — Homonnaolyka — 428. O 
„már elhelyezkedjenek." 

„Reggel a hadseregparancsnokság azon óhaját fejezi ki, hogyha 
„lehet, a ma reggel elhagyott állásokat minél előbb újra meg-
„szálljuk, mert a 25. hesseni hadosztály még ma a Viravától 
„nyugatra levő Kobila ellen támad a X. hadtesttel együtt." 

„Legnagyobb örömmel fogadom e kívánságot, hiszen csak 
„kényszerből hajlítottam vissza jobbszárnyamat. Azonnal elrende-
l em, hogy a tegnapi állásokba, melyekben járőreink még kint 
„vannak, minden újra előremegy. 10 óra 15 perckor ment ki pa-
rancsom." 

„A hadsereg azon nézetét közli velem, hogy régi állásomat 
„védjem meg és ,vas'-frontomon véreztessem el az oroszokat." 

A X. hadtest arról értesít, hogy a 2. hadosztály a német 
25. tartalékhadosztállyal Uhlisko-magaslatot támadja, a 24. had-
osztály az 582. -Ó- magaslatot már el is érte. 

A 45. és a 20. hadosztálynak a X. hadtest támadásához való 
csatlakozása némi késedelmet szenvedett, mert újbóli előnyomulá-
sukra kiadott parancsomat visszavonulásuk közben kapták meg; 
csak ennek befejeztével lehetett arról szó, hogy előbb elhagyott 
állásaikat újból rendben elfoglalják. 

„Gyönyörű meleg nap van ma, minden nevet és ragyog s 
„némely helyen valami zöldes leheletszerű árny már jelzi az édes 
„tavaszt. A madárkák dalolnak és csiripelnek, úgy köszöntve a 



„virágcsókoló bársonyos szellőt. A természetnek első boldog ébre-
dése . Miután a tözikék a bosszú harangozástól kifáradva, fejecs-
ké ike t a még fagyos mohapárnára hajtották le alvásra, a párna 
„is kizöldül és sóvárogva várja a napnak aranyos sugarait. Az 
„ágyúk pedig halált és pusztulást ordítva dübörögnek szakadatlanul." 

A 45. Landwehr-hadosztály parancsnoka délután 3 órakor 
az újbóli előnyomulást elrendelte, a jelentések ennek megkezdéséről 
azonban még nem érkeztek be. 

„Nagy Pál tábornok jelenti, hogy ismételt kérdezősködései 
„dacára a 20. hadosztály hiába várt a 45. hadosztály előnyomu-
„lására. Kérdésemre Smekal tábornok jelenti, hogy nem mehet előre, 
„mert a tőle jobbra levő 21. hadosztály áll. Erre elrendelem: 
„,Az általános hadműveleti helyzet az állás visszafoglalását köve-
nteli; ennélfogva az én parancsnokságom alatt álló csapatok jobb 
„szomszédomra való tekintet nélkül — erős biztosítással jobbra — 
„azonnal megkezdik az előnyomulást. Erélyesen cselekedni.'" 

„Végre 3 óra 45 perckor megkezdte úgy a 20., mint a 45. 
„hadosztály az előnyomulást. Én pedig felkérem a hadsereget, 
„hasson oda, hogy a 21. hadosztály csatlakozzék azonnal az én 
„ előny omulásomhoz." 

A súrlódások magyarázata az, hogy a X. hadtest akkor kez-
dette meg előnyomulását, midőn hadtestem jobbszárnya parancsra 
hátrament, lj,ogy a visszavett X. hadtesttől el ne szakadjon. 

Hadtestemnek ezen mozdulata alatt a 25. német hadosztály 
a X. hadtestet előrerántotta. Erre intézkedtem, hogy a 45. Land-
wehr-hadosztály és a 20. honvédhadosztály csatlakozzon az újból 
előrenyomuló szomszéd hadtesthez. 

Míg hátramenő jobbszárnyam megállott és újból előre meg-
indult, addig a 25. német hadosztály a X. hadtesttel a mai napra 
kitűzött célt elérte. A németek a 600 <j> magaslatot, a 2. had-
osztály Uhlisko gerincet, a 21. hadosztály a Hegyescsaba—Sverzowa-
hegy vonalát elérték. Itt a X. hadtest megállott, hogy feladatát 
holnap folytassa. 

Csak délután 5 óra 20 perckor értesültem arról, hogy a 21. 
hadosztály ma csakis Hegyescsaba 433. -C- — 436. -C- vonaláig 
fog előnyomulni. így a 45. Landwehr-hadosztály sem mehetett a 
436. — 253. -O- — 521. -O- vonalán túl, melyet este el is ért. 

Minthogy a 45. Landwehr-hadosztály ma még nem juthatott 
a 20. honvédhadosztállyal egy magasságba, utóbbi még a Korumkó 
gerincén maradt. 



Késő este értesültem, hogy a X. hadtest a németek támoga-
tása mellett a Laborcza-völgy keleti magaslatain Virava—Uhlisko— 
Hegyescsaba —Homonnaolyka vonalát elérte és 500 foglyot ejtett. 

Elrendeltem, hogy holnap a 45. Landwehr- és a 20. honvéd-
hadosztály előnyomulását, — irány a két hadosztály belső szárnyával 
Jobbostól nyugatra fekvő gerincvonulat, — reggel 6 órakor kezdje 
meg, tekintet nélkül arra, hogy a szomszédos X. hadtest mit 
cselekszik. 

Sajnálatos volt, hogy a X. hadtest parancsnoka a 21. had-
osztályt ma visszavette, dacára annak, hogy az ellenség e hadosz-
tályt a Laborcza-völgy nyugati magaslatain meg sem támadta és 
így hadtestem jobbszárnya is hiába menetelt előbb hátra, utóbb 
ismét előre. 

Marwitz lovassági tábornok a 21. hadosztály visszavételét ön-
kényü eljárásnak minősítette és azonnal utasította a X. hadtestet, 
hogy a 21. hadosztály tüstént csatlakozzék a 2. hadosztály elő-
nyomulásához. 

Marwitz szerint a 431. -Ó- magaslat elvesztése nem volt 
indok arra, hogy a 2. hadosztály visszavonuljon; azt is hibáztatta, 
bogy a 24. hadosztály a 2. hadosztály visszavonulásához csatlakozott. 

„10 percnyire Minyevágásától, egy dombon állítólag hiíznak 
„a szalonkák. — Minthogy most semmi dolog nincs, — pontosan 
„megmagyarázva a helyet, ahová ki fogok ülni egy rövidke órára, 
„fegyveremet veszem és felmegyek . . . Köröskörül erdő van s én 
„egy csak néhány éves vágáson állok. Innét az Ondava völgyére 
„gyönyörű a kilátás. — Mindenütt csend van, mintha az esti ima 
„pillanatára megszűnt volna a harc is. A rigók szerelmi bánattal 
„telt énekétől üdvözölve, lassan titokzatos ihlettel ereszkedik le az 
„est. Csodálatos arany fény ben és izzópírban szunnyad el a hal-
d o k l ó nappal az estének sivár szürkeségébe merülve. Midőn a 
„napnak utolsó sugarai és izzó parázspírja már elszunnyadt és az 
„erdő rideg téli merevségében már alszik, s az égen az első csilla-
„gok félénken pislogni kezdenek, míg alattuk a látóhatár halvá-
n y u l ó sárga fénnyel lassan az erdők szürkeségével egybeolvadva 
„elenyészik, ekkor halkan hangzik a titokzatos szó: ,vau vau vau-
„vara civikk!', s engem gondolataimból felráz! — Sok elesett hős 
„ bajtársamra gondoltam, kik az ős rengetegben szunnyadnak s kikért 
„nem imádkozik sírva lélekharang, akiket szeretettel, de hiába 
„várnak a reszkető szülői karok. A most szürkébe borult erdőben 
„jártak gondolataim, ahhoz a sok-sok korhadó fakeresztecskéhez, 
„mely rövid pár év múlva elfelejtve, porrá válva a harangozó tözi-



„kék s az illatozó ibolyák közé dőlve minden emléket rájok hágy! 
„— ,Vau vau vau vara civikk!' — Szegény jószág te! . . . Szere-
nlemmel telve végigkeresed az erdőket; — ne menj tovább, hisz 
„ott csak egy nagy, igen nagy temetőt találsz, hol még keresz-
„tecske sincs! Tovább repül ,vau vau vauvara civikk' — nem lövök, 
„minek is lőnék? . . . Hadd vigye üdvözletemet oda abba a szomorú 
„rengetegbe csendesen szunnyadó bajtársaimhoz." 

„Midőn már besötétedik, szótlanul gyorsan húz egy szalonka 
„fejem fölött el, a hűs szellőtől kergetve dél felé siet. . . ,Láttad 
„a sok borzalmat és sietve menekülsz onnét? . . . Mint egy hulló 
„juharfamag a levegőben pereg le a szalonka — lövésemtől találva. 
„És én sietve szaladok lefelé és szégyenlem magam, hogy vadászni 
„voltam, míg szeretett csapataim odakint küzdenek . . . " 

„Jelentik, hogy a 20. honvédhadosztály és a 45. hadosztály a 
„Paciskova hora 636. -Q--ra előnyomuló ban van és hogy a ma reggeli 
„visszavonulásnál az 1. honvédgyalogezredet egy ellenséges ezred 
„megtámadta; a támadás nagy vitézséggel és eréllyel visszaveretett." 

Hadtestem közepén és balszárnyán a 17. gyalog- és az 1. lovas-
hadosztály Kaminci — Szál nok — Kisberezsnye — Blednica — Tiszény 
vonalában áll. I t t nem történt semmi különös. 

Bal szomszédomnál, a XVII. hadtestnél nyugalom volt. 
Azon túl a III. hadtest szélső balszámyát az ellenség hevesen 

támadta, azt Blechnarkaról és Plazini magaslatról visszaszorította. 
Az ellenséges áttörést meghiúsítandó, a 8. hadosztály két 

ezrede (3. és 4. tiroli császárvadászezred) délután 5 órakor ellen-
támadást intézett az előtörő ellenségre. 

„A hadseregparancsnokság újból a legmelegebben megdicséri 
„a VII. hadtestet: ,a 3. hadseregnek büszkeségét!'" 

A 2. hadseregnél az általános visszavonulási mozgás tovább-
folyt Fenyvesvölgy—Újszék— Juhászlak — (Puhallo-csoport) Zem-
plénoroszi—Zellő—Skura vrcli 857. -C- —Kicera 724. —Kicursky 
754. <> —Beszkid-gerinc (Tersztyánszky-csoport) vonalába. 

Megállapíttatott, hogy az orosz 82. tartalékhadosztály1 Mező-
laborczra beérkezett. 

„Tersztyánszky-csoportja Cisna körül iszonyú veszteségeket 
„szenvedett és a helyett, hogy az ellenség állásait elfoglalta volna, 
„a kíméletlen hajszolás visszahatása alatt messze a kiinduló állása 
„mögé veretett vissza. 

1 E hadosztály a Przemyslt körülzáró 11. orosz hadsereg kötelékébe 
tartozott volt. 



Április 4. 

„Húsvét vasárnapja! Mennyire szerettem hajdan a húsvéti 
„harangszót hallgatni. Valami lélekemelő érzést lehellett ez reám! 
„És ma? Olyan csend ! . . . Halotti fájdalmas csend . . . A harangok 
„is elnémultak." 

„A 21. hadosztály értesít engem, hogy előnyomulását csak 
„11 óra 30 perckor fogja megkezdeni . . . Kétlem! . . . Hiszen 
„folyton halogatják. Ez azonban a parancsomon nem változtat. 
„Én nagy figyelemmel és elővigyázattal jobbra, feltartóztathatat-
l a n u l folytatom előnyomulásomat. 5 óra 30 perckor kezdték meg 
„csapataim ma reggel a mozgást. Ha az oroszok oldalba akarnának 
„engem támadni, azt csak örömmel vehetném tudomásul ez eset-
b e n , mert ekkor a német hadtest őket hátbatámadná." 

„Turányban nagy mise volt, melyen távirászaim és telefonistáim 
„énekeltek. Hetek óta készültek erre derék embereim. Mély 
„áhítattal kértem az Istent, hogy igaz ügyünket ne hagyja elgán-
c s o l n i , szeretett hazámat és fiait oltalmazza meg, hős magyar 
„fajunkat, melynek fiai most nehéz tusában vívnak élet-halálharcot 
„hazánkért." 

„Henneberg báró ezredes csoportjánál egy orosz hadikövet 
„— altiszt — fegyver nélkül, bottal, jelvény nélkül, egy ágra 
„kötött fehér zsebkendővel lobogó helyett, átjőve, a parancsnokhoz 
„kéredzkedett. Bekötött szemekkel automobilon hozzám hozták." 

„Ügyetlen, szertartásos bókok közepette, egy mohával és 
„tözikékkel díszített kosarat hoz, melyen egy kis orosz zászló van 
„megerősítve. A kosárban szentelt húsvéti kalács, egynéhány kék 
„és piros tojás s egy eleven, szürke házinyúl — ezt kis Magda 
„lányomnak küldöm el, öröme lesz vele —, a nyúl nyakán egy 
„levél lóg. A levelet felbontom, egyik oldalán oroszul, a másikon 
„németül van írva. A német szövege szószerint ez:" 

„ ,Der Große Tag der heiligen Ostern schicken wir unsere 
„ Wünschen und das allerbeste, unsere beherzte Kriegskameraden! 
„Russischen Offiziere.'" 

„Miután a levelet elolvastam, azt mondja az orosz feszesen 
•„tisztelegve, hogy a tisztek s a legénység engem igen szívélyesen 
„kéretnek, hogy ma, holnap és holnapután ne lőjjück, mert a 
„szent húsvét ünnepe van. Azt felelem, hogy szomszédságomban 



„keserves küzdelem folyik, mert az oroszok e szent napon is 
„támadnak; ennélfogva egy részletes fegyverszünet lehetetlen an-
n á l is inkább, minthogy mi nem leszünk amúgy sem a támadók. 
„Visszafoglaltam tegnapi állásainkat és most veszteg maradunk, 
„ha ők nem támadnak." 

„Ezután jó ebédet adatok neki és egy nagy kosarat meg-
r a k u n k Törley-pezsgővel, kenyérrel, sonkával és tojásokkal és egy 
„orosz nyelven írott levelet mellékelünk, melyben szívélyes köszö-
n e t e t mondunk és nekik, a vitéz bajtársellenfélnek viszont a leg-
jobbakat kívánjuk és egy kérést is tolmácsolunk: temessék el 
„hősi halált halt szeretett testvéreinket, kiket már oly régen ki-
„ osztva, meztelenül látunk állásaik körül feküdni. Magyarok azok, 
„kiknek ily lát ta rossz világot vet különben oly lovagias orosz 
„ellenfeleinkre. Hiszen mi az ő halottaikat, mint bajtársakat saját 
„temetőinkbe tesszük örök nyugalomra." 

„Levelünket átveszi és lobogó zsebkendővel és bekötött sze-
mekkel egy tisztünk s egy altisztünk által kísérve, automobilon 
„visszaküldöm őt. Hadiköveteimet öleléssel és húsvéti csókkal 
„fogadták oda túl, megvendégelték és nagy előzékenységgel vissza -
„ kísérik drótakadályainkig." 

„Az orosz beszélgetés közben elmondotta nekem, hogy nehéz 
„tüzérségem náluk rettenetes károkat okoz és ez az ő rémük." 

„Induláskor kis lobogójával integet a ,muszi' s énekel, úgy 
„látszik nagyon tetszett neki ebédünk." 

„Délben értesültem, hogy a 20. és 45. hadosztályok lassan, 
„de folytonosan haladnak s a jobbosi templom és a -Ó- 575. vona-
„lát már elfoglalták és át is lépték. A 21. hadosztály balszárnyá-
„val a O 462-t elérte." 

Délután 2 órakor a 45. Landwehr-hadosztály jelenti, hogy 
Jobbostól délre az ellenséggel megütközött. Vele szemben az orosz 
19. hadosztály csapatai vannak. 

A 20. honvédhadosztály jobbszárnya a 45. Landwehr-had-
osztály támadásához csatlakozva a volt második védelmi álláshoz 
közeledik, most Jobbos temploma — Korumkó-gerinc (575. -C-) között 
van. Délután 5 órakor a volt második védelmi állást teljesen bir-
tokba vette; a 45. Landwehr- a 20. honvédhadosztálytól lemaradt, 
mivel a jobbosi út mindkét oldali magaslatain az ellenséggel sú-
lyos harcban áll. 

Különben hadtestemnél nyugalom van. 



Holnapra Op. 837/38. számú parancsomban elrendeltem, 
bogy a 20. honvédhadosztály a 45. Landwehr-hadosztállyal szoros 
kapcsolatban folytassa feladatát. 

Tőlem balra a XVII. hadtestet Benedekvágása és az Ondava 
között az ellenséges tüzérség igen hevesen lőtte. 

Mivel az ellenség Grach vrch.-en és Kishelyen tartalékokat 
von össze, Kritek azt hiszi, hogy az 1. népfölkelődandárt meg 
fogja támadni. 

„Délután 4 órától kezdve erős ágyúdörgést hallok. Estefelé 
„pedig jelentik, hogy az elrendelt vonalat első különítményeim 
„elérték és birtokba vették s a főcsapat- rövid időn belül szintén 
„ott lesz." 

„A 45. hadosztály köz'i, hogy orosz foglyok vallomása sze-
„rint a -6- 535-iki vadászlaknál legalább három ellenséges ezred 
„áll tartalékban." 

A III. hadtestet az oroszok nem támadták tovább. A had-
test szélső balszárnyán a 28. hadosztály Plazini—Esztebnek—Zboró 
vonalában jól megerődített állásban áll. 

A hadtestparancsnok szerint a 28. hadosztállyal szemben 
a Plazini—Zboró szakasz előtt az ellenség csapatokat von össze és 
azokat előre tolja, támadni fog. 

Tőlem jobbra a Marwitz-csoportnál a 21. hadosztály az Olyka 
és Laborcza-völgy közötti magaslatokon -C- 402. hegyet támadja, 
jobbszárnyát erős tartalékok követik. A német 35-ik hadosztály 
Okröskéről és Izbugyabéláról északi irányban nyomul elő Hegyes-
csabára a 2. hadosztály támogatására. A 2., a német 25. és a 24. had-
osztály helyzete változatlan; holnap csatlakozni fognak a német 
35. hadosztály támadásához. 

Marwitz csoportja estig 462. -Ö- — 468. -6- Alsócsebény — 
431 -O- — Jawirska — 600 — Virava vonalát érte el. Az ellen-
ség elkeseredetten védi Kobila-Jawirska — 431. -G> — 419. -O- magas-
latokat. Marwitz támadását holnap folytatja; a német 4. hadosztály 
a 21. hadosztálynál fog harcba lépni. 

A 2. hadsereg új állásában van. 
Az V. hadtest Patakófalu—Stinka hegység — Harczos, 

a XVIII. hadtest Harczos — Ml. Bukovec-hegység — Kozialata-
hegység, a Tersztyánszky-csoport Kozialata—Nagypolány— 603.-C> 
— 405. -Q- — Brinki — Borsuk—Hercate—Skura vrch (Schmidt-
hadtest), Kicursky grun — Beszkid-gerinc (Trollmann-hadtest) vona-
lában állott föl. 

Az oroszok a 2. hadsereg utóvédeit a Kárpátok gerincéről 
visszaszorították és a határgerincet átlépték. 

Mai napon Boroevié Op. 3752. szám alatt jelezte, hogy a had-
sereg keleti szárnyán nagy harcok előtt állunk! 



Mindent el kell követni, hogy az állásokat műszakilag töké-
letesbítsük és szívósan kitartsunk. Különösen a tüzérség fejtsen ki 
nagy hatást és a gyenge gyalogságot támogassa hathatósan. Minden 
parancsnok kezdeményező befolyására nagy szükség van. 

Április 5. 

„Ahogy sejtettem, nem mi kezdtük húsvét napján a lövöl-
dözést , hanem az oroszok. Már kora délután mutatkoztak biztos 
„jelei egy közelgő nagyszabású ellenséges támadásnak s még nem 
„ereszkedett volt tegnap le az est, máris heves tűzharcot kezdtek 
.,az oroszok majdnem az egész vonalon. Egész éjjel folyton táma-
d á s t hajtottak támadás irtán vonalaink ellen, mindannyiszor nagy 
„tömegekkel rohamozva, akár a hullámverés a sziklapartot, úgy 
„döngette az én 17., 20. és 45. hadosztályaimat. Nagy erélyük 
„dacára minden támadás vérbefulladva összeomlott az ellenség 
„rengeteg veszteségei mellett." 

A reggeli szürkületben a 45. hadosztály jobbszárnya 
a 474. -C- magaslatot elfoglalva, az ellenséget az 535. -Q- vadász-
kunyhó felé visszavetette. A 20. honvédhadosztály a Korumkó-
gerincre intézett támadást hajnalban visszaverte. 

„Heggel 4 órakor erős ellenséges támadás indul meg az 
„Érfalutól észak-nyugatra levő magaslat ellen. Az oroszoknak 
„sikerült a 417. -cj> és 447. -Q- magaslatok közötti nyeregbe betörni, 
„de a tartalékok az ellenséget két oldalról megtámadva, kiverik és 
„200 oroszt elfognak. E harcban az én vitéz 39-eseimet egymás-
u t á n 6-szor támadta meg nagy erővel az ellenség, de mindannyi-
s z o r nagy veszteségeket szenvedve visszaveretett. Reggel 5 órakor 
„megduplázott erővel rajtaütésszerüleg rohantak nagy orosz gyalog-
s á g i tömegek a -Q- 417. es -Q- 447. magaslatok között Szálnoknál 
„igen keskeny darabon előre és hajmeresztő veszteségeik dacára, 
„melyeket a hős oroszok szenvedtek az én géppuskáim és a 
„rajvonalban elhelyezett ágyúk gyorstüzszerü kartácslövéseitől, 
„melyeket a tömör ékben rohamozók közé lőttek egész, réseket 
„ vágva beléjük; csak úgy fröcsögött a vér, ívben repültek a cafa-
t o k r a tépett hullák bajtársaikra zuhanva le, míg a szálnoki völgy 
„dörgéssel telve bömbölt és mégis továbbtámadtak ő k ! . . . Pokoli 
„a lárma, puskaropogás, ordítás, ágyúdörej rázza a rengő erdőket 
„s az Isten szabad egét. Az oroszok áttörik az én hős 17. had-
osztályom állásait, megszállják azokat, egyik tömegük a rettenetes 



„ágyúkra veti magát, — melyek százaikat söpörték el az élők 
„sorából — érthető düh viszi őket oda. Csak egyik ágyút tudták 
„hős tüzérjeim csőrobbantásra megtölteni, hisz oly gyorsan és oly 
„hihetetlen eréllyel rohamoztak a vitéz oroszok. Abban a pillanat-
„ban, midőn vagy 200 orosz erre az ágyúra veté magát, az ekrazít-
„ töltés — mellyel az egész cső tele volt tömve — felrobbanik, az 
„ágyúcső ezer darabra és szilánkra szakadva, törmelékké válik és 
„a körülugrálókat rongyba tépi, széjjeldobva őket s a sürü füst-
komolyban testroncsok tömege hever gőzölögve, mintha az össze-
t ö r t ágyút széjjelszaggatott halottak őriznék." 

„Ekkor jön Spiess ezredes a hős 39-esek élén, a kis csapatot 
„ellentámadásra vezetve." 

A támadás Pacor ezredes csoportjának balszárnyát érte, hol 
Szálnoktól a 417. Ó- magaslatig a 39. ezred védte az állásainkat. 

A 447. <j> mögött készen álló tartalékunk a 37. ezred 
II. zászlóalja és a 43-asok egy százada is beavatkozik a harcba, 
oldalba kapja az oroszokat és 500 foglyot ejt. 

„Mint a szélvész úgy vetik magukat az oroszok rémséges 
„tüzében az elvesztett állásokra. Éljenezve rohamoznak és a halá-
l o s a n sebesültek csendesen nyögve összebuknak. Spiess ezredes 
„térdreesik, lepillantva fel akar kelni, hogy sebesülése dacára 
„a diadalmas rohamot még végrehajtsa; de ekkor egy második 
„golyó mellét üti át és a hős haldokolva terül el a földön. 
„A 39-esek a rohamot végrehajtják és elkeseredett kézitusa után, 
„melyben a 43-asok és a 37-esek egy része is dicsőségesen részt-
„vesz, az oroszokat visszaverik. Temérdek muszka megadja magát 
„s a többi futva menekül, míg géppuskáink és bakáim tüze, meg 
„a széjjel nem repesztett ágyúk, melyeket vitézeim visszafoglaltak, 
„akár csak bosszút akarnának állani, rettenetes gyorstüzet adnak 
„a legkisebb távolságról a menekülő oroszok közé. Megint minden-
f e l é frecskend a vér s magasra dobva repülnek a csonka test-
részek és cafatokra tépett hullák. Az egész hegyoldal tele mérges 
„füsttel és hulla fekszik hullán, egész rakásokban hevernek a még 
„gőzölgő testek, melyekből a piros vér patakzik. És odatúl a túlsó 
„domboldalon, ahol régi állásunk van, melyből támadásra indultak 
„az oroszok, csak igen kevesen mennek vissza oda, ahonnét egész 
„ezredek indultak rohamra és rettenetes tusára ezen magasabb 
„nyírfás berkei ellen. Csodálatraméltó hősiességgel hajtották végre 
„e roham-sorozatot, de az Isten az én hőseim mellett döntött." 



„Spiess ezredest Erfalura vitték, akol még az övéinek, baj-
társa inak a VII. hadtestben, üdvözletét tolmácsolta és Isten oltal-
„mába ajánlott mindnyájunkat s azután átszenderült a hős a bol-
d o g a b b létre. En öt a Mária Terézia-rendre adtam be." 

Megállapíttatott, hogy a támadást az orosz 47. ezred és 
a 48. ezred egyik zászlóalja ^ hajtotta végre a 450. -C- — 
417. -Ó- gerincvonnlat mentén Érfaiu irányában. 

A támadás végleges visszaverése után a kiküldött járőrök 
még összefogdosták az erdőségben szétrebbent oroszokat, úgyhogy 
a foglyok száma 900 főre emelkedett. 

Míg hadtestem minden ellenséges támadást visszavert, bal 
szomszédom az ellenség nyomásának ellenállani nem tudott. 

A bécsi népfölkelődandárt Eelsőrákócz felől a műút mentén 
(313. -C-) hajnali 3 órakor megtámadta az ellenség. Az első támadást 
megállították. A rohamot az oroszok 4 órakor megismételték; 
a népfölkelők (2. népfölkelőezred) nem bírták e támadást feltar-
tóztatni és a Kerekrétről északra fekvő magaslatra visszavonultak. 

Az 1. népfelkelőezred balszárnyát kezdetben visszahajlította 
Hradiszkó félé, de erkölcsi ereje nem volt arra, hogy kitartson; 
G órakor szintén visszavonult. 

Fölényes erőkkel végrehajtott ellenséges támadás az 1. nép-
fölkelődandár állását a sósfüredi hegyekben áttörte. Eritek elren-
delte, hogy Kerekrétnél foglaljon újból állást. Az 1. népfölkelőezred 
Banja hóra hegyre és Hradiszkó magaslatára, a 2. népfölkelőezred 
Kerekrét—Sápony vonalába vonult vissza. 

A 4. lovashadosztály az 1. népfölkelődandáron túl Benedek-
vágásától délre fekvő magaslaton állott volt. 

„Leonhardi báró tábornok reggel 8 órakor jelenti, hogy a 
„népfölkelők arról értesítették, hogy a második védelmi állást sem 
„lesznek képesek tartani; az 1. népfölkelőezred már a 336.-C-ma-
„gaslati állást ki is üríti. így hát a főparancsnokság által az égig 
„magasztalt bécsi népfölkelődandár a kerekréti műút mellett áttöre-
„tett és széjjelszaladt s azt jelentik nekem: ,A visszaözönlők Ke-
„rekrétnél kezdenek gyülekezni!'" 

„Ezáltal az én tüzérségem a legnagyobb veszélybe kerül. 
„Ekkor az ellenség alig két kilométerre volna az én egyedüli jár-
h a t ó visszavonulási és hadtápvonalamtól és pedig messze hátam 
„mögött. Az én tüzérségem ettől a ponttól előre 6—12 kilométerre 
„van és a legnagyobb akadályokat kell leküzdenie, hogy le tudjon 
„az útra jönni. Ha tehát az ellenség az utat Minyevágása és 
„Kelese között eléri, akkor az én egész tüzérségem menthetetlenül 
„el van veszve." 



Mivel a hadtestem balszárnya és a mögötte délre húzódó 
egyedüli összekötő- és ellátóvonalam veszélyeztetve lett, az Ondava 
nyugati partján történtek arra indítottak, hogy a 20. bonvéd- és 
a 45. Landwehr-hadosztálynak 7 óra 30 perckor 838/14. Op. szám 
alatt megparancsolom, hogy támadásaikat egyelőre ne folytassák, 
hanem az elért 474. -Q- —Jobbos—Skripci vonalban szívósan tartsa-
nak ki. Meghagytam a 20. honvédhadosztálynak, hogy az 575. -C-
magaslaton álló tartalékából, a 96. ezrednek három századát ren-
delkezésemre indítsa azonnal Nagyberezsnyére. 

Azt hiszem, hogy balszárnyamon legalább estig fenn tudom 
tartani a helyzetet, e tartaléknak az Ondava-folyó nyugati partján 
való alkalmazásával. 

A népfölkelők helyzetét nem ismervén és rémhíreket kapván, 
Zivanovic főhadnagyot Kerekrétre küldöttem, hogy az ottani hely-
zetről személyesen győződjék meg. 

9 órakor a XVII. hadtest arról értesít, hogy igen erős ellen-
ség a műúton Radomán át és a Radomka-völgy mindkétoldali 
erdős hegyein déli irányban előnyomul. 

Mivel beláthatatlan volt, hogy mi fog az Ondaván túl hadtes-
tem baloldalában történni és mivel félő volt, hogy egyedüli hadtáp-
vonalam komoly veszélybe jut, Op. 838/22. szám alatt tájékoztat-
tam hadosztályparancsnokaimat szándékomról. 

Tekintettel a német Beszkid-hadtest támadására, mely had-
testem jobbszárnyán túl megindult — elrendeltem, hogy a jelenleg 
elért vonalban hadosztályaim feltétlenül tartsanak ki. Azon esetben, 
ha a hadtest balszárnyán hadtápvonalam az Ondava nyugati partja 
felől tényleg veszedelembe kerülne, akkor hadtestem nyugati része 
a második védelmi állásba a 417. -C- Erfalu—Yojtavágása—321. t 
magaslat — Sztropkó vonalban fog elhelyezkedni. Ha az oroszok a 
radomai műúton Kerekrét irányában még mélyebbre hatolnának, 
akkor a 17., 20. honvéd- és az 1. lovashadosztály a harmadik vé-
delmi állásba megy vissza. A 45. Landwehr-hadosztály csatlakozá-
sát a szomszédos X. hadtest balszárnyán a 21. hadosztállyal tartsa 
fenn és a 462. -C Hegyzávod vonalba megy vissza. 

„Délelőtt 10 órakor jelentik, hogy az l-es bécsi népfölkelők 
„parancsot kaptak újra Radomára előnyomulni, abban az irányban 
„újra támadni, különben az ellenség a XVII. hadtestet felgöngyölíti 
„és hátba támadja, mire az előkészületeket már meg is teszi." 

„Az 1. lovashadosztály azon vidéket, ahol az ellenséget sejti 
„— ,ahol az ellenség lehet' — folyton egész tüzérségével végig-
„szórja . . . Erélyesen megtiltom ezen verébvadászatot ágyúval, mely 
„csak lőszerpazarlást jelent és csak a félelemnek a szülöttje . . . Erre 
„sürgönyt kapok, hogy ezt ne tiltsam meg. Röviden visszautasítom." 



Az 1. lovashadosztály 10 óra 45 perckor jelenti, hogy az 
1. népfölkelőezred Banja hora A 528. magaslatot sem tartja, hanem 
onnan is visszaszorul; egy részük Boksán át délfelé tart. A lovas-
hadosztály ezért nehéz tüzérségét, mely Sztropkó északi szélén áll 
tüzelőállásban, a harcból kivonta és a műúton Nagyberezsnye felé 
hátrairányította. 

Azért, hogy a népfölkelőknél megbomlott rendet a hadtestem 
nyugati szárnyán mielőbb helyreállítsam, utasítottam Leonhardi 
tábornokot, hogy állíttassa meg a balszárnyára visszaözönlő nép-
fölkelőket és rendelkezzék erélyesen velük. Tudattam továbbá vele, 
hogy az üldöző oroszok ellen Kritek hadtesttartalékával megerősített 
4. lovashadosztályt ellentámadásra rendelte Sáponyon át Radomára. 

Leonhardi csoportjának helyzete: Jobbszárnyon Körösénnyel 
szemben a 14-es, 12-es és 7-es huszárok a 347. -C> magaslaton, 
balszárnyon Tizsény és Körösény között a 250. -Q- terephullámon a 
96-osok három százada. 

Azon jelentésére, hogy a balszárnyon álló 96-osokat az ellen-
ség megkerüléssel fenyegeti, utasítottam őt, hogy állásában tartson 
feltétlenül ki, veszélyeztetett balszárnyát erősítse meg úgy, hogy 
lovashadosztályából — melyet az ellenség ezideig még nem táma-
dott meg — vonjon ki csapatokat és ezeket tolja el balra a 96-osok 
nyugati szárnyának biztosítására. (Op. 838/33. szám.) 

Délig a hadtestem nyugati szárnyára szorult bécsi népfölkelők-
nél rendet teremtettünk. Az l-es népfölkelők két és fél százada 
a Sandaltól keletre fekvő nyerget, két százada a Sandaltól délre 
fekvő magaslatot megszállotta. 

Az oroszok Boksa-Rovnya magaslat felé és Sandalra foly-
tatták előnyomulásukat. 

Kora délutáni órákban jelentik, hogy a 45. Landwehr-
hadosztály szélső jobbszárnyát az oroszok fölényes erővel délben 
Jobbos és Homola felől megtámadták, miért is a hadosztály szélső 
szárnya a 474. -O- magaslatról visszaszorult. 

A 17. hadosztály közepét Velkő felől is megrohanta az el-
lenség, azonban a Kisberezsnyétől északkeletre álló 43. ezred vé-
resen visszaverte. 

„A 20. honvódhadosztályt nagyobb ellenséges erők ismételten 
„megtámadják, minden támadás tüzünkben összeomlik és vérbe-
„fullad." 

„A hadseregparancsnokság értesít arról, hogy a 45. had-
osztályt a németek felváltják. Ennek folytán elhatározom, hogy 
„ezt balszárnyamra tolom át, hogy a végzetes helyzetet ott a mi 
„javunkra billentse és a XVII. hadtest támogatására ott latba 
„vethessem. Egyidejűleg utasítom két vitéz gyaloghadosztályomat, 
„a 17-et és 20-at, hogy állásaikat feltétlenül tartsák mindannak 



„dacára, liogy nagy erővel és kitartással ostromolják és támadják 
„azokat az oroszok. Ma ismét bizonyságát adja szeretett VII. had-
tes tem annak, hogy minden egyes csatára valódi hős. És ezek 
„voltak rossz csapatok? . . . Ezek mindig jók voltak, csak önérze-
t ü k e t s a hitet önmagukban teljesen elvesztették volt, de ennek 
„kizárólagos okozói a felsőbb parancsnokságok és parancsno-
k o k voltak." 

Délután 1 óra 15 perckor az 1. lovashadosztály jelenti, hogy 
a népfölkelők az oroszok további előnyomulásának hírére a sandali 
állásból is visszaözönlöttek. 

„ Saját felelőségemre parancsot küldök Leonhardi báró tábor-
noknak, hogy a parancsnokságot ezek fölött is ő vegye át és 
„kövessen el mindent, hogy megállítsa őket és ezen cél elérésére 
„alkalmazandó minden eszközt szentesítek. Kemény ellenállásra 
„köteles őket kényszeríteni. Csoportjából vonjon ki csapatokat 
„ahol lehet és ossza azokat a népfölkelők közé, hogy derék 
„huszárjaim adjanak gerincet nekik." 

„Ma megint egy olyan kétségbeejtőn válságos napunk van, 
„hogy egész akaraterőnket össze kell szedni, hogy a sok rémhír 
„— akár való, akár nem — ne tántorítson el attól, amire a hideg 
„és alapos megfontolás vitt. Mert ez a szerencsétlen nópfölkelőség 
„széjjelszaladt, azért most sok vérrel kivédett, keserves verejtékkel 
„kiépített jó állásainkat vagy elhagyjam, vagy ott essek orosz fog-
„ ságba, illetőleg vérezzen el hős hadtestem teljesen; az én szeretett 
„magyar véreimet egy kétes dologért feáldozzam ? . . . Az Isten 
„oltalmazzon ettől." 

„Mir san zersprengt! — Mir san die letzten!" . . . Ismerem 
„már e siralmas meséket! . . . ,wenn mer davon gerennt san! '" 

Erős orosz oszlop Banja hora magaslatról Sandalra nyomul elő. 
„Délután 2 óra 20 perckor a 20. honvédhadosztályból elvont 

„96-osok három százada Kövesre érkezik." 
„Az 1. lovashadosztály parancsnokának ezen tartalékot alá-

nrendelem és a Sztropkó körül álló tüzérségemet utasítom, hogy a 
„Banja hora magaslatról üldöző oroszokat vegye tűz alá." 

„Az 1. lovashadosztály nehéz tüzérségét Alsóolsvára vissza-
„ küldötte. Ott tétlenül meglátom, haragosan visszaküldöm előbbi 
„állásába. Azért, hogy pár ágyiít megmentsünk a bizonytalan ve-
szélytől — száz és száz derék huszáromat véreztessem el fölös-
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„legesen? . . . Kemény parancsot küldök Leonhardinak, hogy nem 
„tűröm az önkényes tapogatódzást hátrafelé." 

„Tüzérségem hatása oly kitűnő, hogy az ellenség a további 
„ előnyomulását beszüntette, sőt vissza is ment és megelégedett 
„Banja hora biztosításával, hol magát beásta." 

„Sajnos, mind riasztóbb híreket kapok a népfölkelők egyre 
„rendetlenebb visszaözönléséről. Mind aggasztóbb, vészesen fenye-
ge tőbb lesz a h e l y z e t . . . Az ellenség Boksa-Rovnyát elfoglalta. 
„Egy ellenséges század a 336. -Ó--ot Sandalnál délkeleti irányban 
„elhagyta . . . Törzsszázadomat felküldöm a Minyevágásától észak-
nyugat ra közvetlen közelben fekvő dombra, hogy az ellenséget 
„— mely minden pillanatban elérheti azt '—, ameddig lehetséges, 
„tartóztassa'fel. A hadtestparancsnokság irodáit összepakkoltatom és 
„Kelesére költöztetem. Én szűkebb törzsemmel azonban itt mara-
„dok, míg a rettenetes válság elmúlik és minden fontos parancsot 
„kiadtam." 

„Az 1. népfölkelő bécsi ezred még megtalálható részei 
„össze-vissza alig 300 fő, nagynehezen összegyűjtettek, a többi 
„egyenként, vagy apró csoportokban az erdőkön keresztül vándorol 
„és pár nap múlva fog valahol előkerülni. A 300 ember valahol 
„Olsva körül állásba megy; onnét Kerekrétig egy óriás lyuk van, 
„melyben az oroszok nyitott kaput találnak. Mocitke-magaslatról 
„nagy nehezen még egy századot, mint legutolsó tartalékomat 
„nyugat felé tolok el." 

„Attól a perctől fogva, hogy a visszavonulás megindítására 
„kiadnám a parancsot, körülbelül még 16 —18 óra hosszat kell 
„majd állásainkat tartanunk és főkép az ellenséget a Minyevágása— 
„kelesei úttól távoltartani — ez utóbbi lesz csekély erőimre nézve 
„a legnehezebb —, hogy tüzérségem a harmadik állásba vissza-
vonulhasson anélkül, hogy elfogják." 

„Azért beszélek itt harmadik állásról, mert az ellenség a 
„másodiknak is már túlhaladta a balszárnyát, a XVII. hadtest 
„értesítése szerint." 

„Minthogy egész hadtestem megsemmisülése fenyeget — ha a 
„szerencsétlen nép fölkelőket nem tudjuk ellenállásra kényszeríteni —, 
„elrendelem, hogy bármikép, de meg kell őket állítani." 

Leonhardi tábornokot utasítottam, hogy a bekövetkezett harc-
szünetet használja ki arra, hogy a hadtest nyugati szárnyán 



Boksánál és Sandalnál szívós ellenállást szervezzen meg. A 17. had-
osztály mindazt, amit nélkülözhet (gyalogságot, műszaki csapatokat, 
munkásosztagokat és anyagot stb.) bocsássa az 1. lovashadosztály 
rendelkezésére. 

„A német Beszkid-hadtest hozzám fordul, hogy ne engedjem 
„a 45. hadosztályt tovább visszavonulni. Azt felelem a valóság 
„szerint, hogy a hadosztály áll és előre fog nyomulni, ha a németek 
„egy magasságba jutnak vele." 

„A 17. hadosztálynak megparancsolom, hogy mindent, ami 
„csak félig-meddig megengedhető, ki kell vonni és a hadtestem 
„szélső nyugati szárnyán álló Pilar ezredes csoportját kell vele 
„erősítem Rovnya—Sandalnál. Ha kényszerült visszavonulás követ-
kezne be, az 1. lovashadosztály Boksa—Kozinec vonalát addig 
„köteles tartani, míg báró Henneberg ezredes gyalogságával a 
„Paczató majort el nem hagyja." 

„Az utcára kilépek, midőn épen egy szekér jön egy gyalu-
l a t l an deszkakoporsóval, mellette a 39. ezred segédtisztje. A ko-
porsóban Spiess ezredes fekszik. Kirendelem összes itt levő tiszt-
je imet és sorba felállunk tisztelegve, hogy a hős bajtársnak meg-
a d j u k az utolsó tiszteletet és üdvözletet. 

„Nyikorogva halad el a szekér, komor, megrázóan egyszerű 
„temetés! . . . Mindent odaadott, mit ember adni tud s mégsem 
„többet, mint annyi százezer más szegény baka. Mind eltemetik 
„és elfelejtik . . . " 

„Délután 3 órakor Sztropkót nehéz gránátokkal bombázzák." 
„Meglehetősen sok oroszt fogtunk el a mai támadásoknál." 
„Délután 5 órakor Boroevié telefonáltat nekem, hogy ő a 

„VII. hadtest hősiességét és szívósságát, mellyel még mindig 
„visszaverjük az ellenségnek folytonos támadásait, lelke mélyéből 
„bámulja; de elérkezett a végső pillanat arra, hogy a harmadik 
„állásba visszavonuljak. Elrendeli, hogy haladék nélkül kiadjam a 
„visszavonulási parancsot. (Op. 3768. szám.) 

Hírek jönnek, hogy a XVII. hadtest ellentámadása nem 
sikerült és hogy nem lehet arra számítani, hogy a bécsi nép-
fölkelőkbe lelket lehessen verni. 

így a helyzet hadtestem nyugati szárnyán nagyon súlyossá 
válik. Félő, hogy az ellenség szárnyamat éjjel megkerüli. Ha ez 
megtörténne, úgy tüzérségemet alig tudnám megmenteni, mert arra, 
hogy a magaslati állásokból kivonuljon és járható útakra jusson — sok 
időre van szüksége. 



„Ezért délután 5 óra 45 perckor kiadtam a parancsot, hogy 
„az előző tájékoztató Op. 838/22. számú utasításom értelmében a 
„ hadosztályok » a harmadik védelmi állásba menjenek vissza. 
„Az 1. lovashadosztályt utasítottam, hogy a nála.levő bécsi nép-
„ fölkelőkkel Felsőolsvát szállássá meg. 

„Hadtestem vitéz csapatai a mai súlyos harcokban összesen 
„1300 foglyot ejtettek." 

„Megint szent hazánk egy részecskéjét át kell engednünk 
„az ellenségnek. A keserv fojtogat." 

„Visszatérünk most oda, ahol hadtestemet átvettem. Mély 
„fájdalommal lelkemben, de emelt fővel, dicső hőseimre büszkén 
„hagyom el kéthónapi sanyarú tartózkodás után Minyevágását, 
„melyet nem fogok elfelejteni. Az Istennek ajánlom szeretett halott-
ja imat , kiket temetetlenül kell visszahagynom." 

„Este, midőn már sötét van, a falut mindenki már régen 
„elhagyta és csak a haldokló szellő sóhajt búsan, fájdalmasan — 
„a törött ablakon bemászva s a tárt ajtókon kivonulva és halálos 
„a csend a sötét Minyevágásán, mi is mint utolsók elmegyünk. 
„Úgy érzem magam, mintha temetőbe kísérnék egy koporsót." 

Jobb szomszédom a X. hadtest arról értesített, hogy Marwitz 
csoportja a Laborcza völgyétől keletre fekvő hegyekben az ellenségre 
általános rohamot intézett, Kobila, Jawirska 431. <> — 468. -Q- magas-
latokat elfoglalta és 5000 foglyot ejtett. 

Bal szomszédom a XVH. hadtest Kurima—Kozsánv — 
237. -Ó- vonalban új védelmi állást foglalt. A 11. hadosztály jobb-
szárnyát Sasónál visszakanyarította. Késő este Kritek ellentámadása 
mégis csak sikerre vezetett. A 4. lovashadosztály Sósfüredet és 
Ridomát elfoglalta és 500 foglyot ejtett. 

A kedvező helyzetet azonban nem használhatta ki, mert a bécsi 
népfölkelő dandár teljesen csődöt mondott. A lovashadosztály izo-
lált helyzeténél fogva Sápony magaslatára visszament. Ezer szerencse 
volt, hogy az oroszok kedvező helyzetüket nem zsákmányolták ki. 

Tekintettel arra, hogy a XVIL hadtest áttörése folytán a VII. had-
testet a 3. védelmi állásba vissza kellett venni, Boroevié utasította Mar-
witz csoportját, hogy támadását holnap ne folytassa, hanem az elért 
vonalat védelemre építse ki és azt szívósan tartsa. (Op. 3764/1. szám.) 

Április 6. 
„Csapataim Kerekrét—Felsőolsva — Lisna hora—Lipovica— 

„Hegyzávod — 253. <> — 462. -Q- vonalában előkészített állá-
sainkat ellenséges behatás nélkül elérték. Lassacskán, bámu-



„latos ügyességgel húzódtak vissza csapataim az ellenséges érint-
kezésből. Az csak akkor eszmélt fel és vette észre, hogy mi tör-
t én ik , midőn a legutolsó biztosítójárőreim is a visszamaradt 
„gyújtható aknáinkat felrobbantva, elhagyták állásainkat." 

„A tüzérség — mely a legnehezebb, olyan helyeken is állott, 
„ahová kizártnak látszik még egy szekeret is felvinni — hiány 
„nélkül új állásaiba vonult . . . Ez valóban emberfölötti teljesítmény 
„volt. Egyes ágyiik a gyalogság tűzvonalában maradtak addig, míg 
„a gyalogság is elment; parancs volt ezeket, — ha_az ellenség szorítaná 
„és veszélyeztetné — egyszerűen felrobbantani. Az ellenség áltatá-
„sára az ágyúknak mindvégig ott kellett maradni." 

Azon célból, hogy a tüzérség visszavételét biztosítsuk, 
csapataim ideiglenesen a második állást megszállották. Midőn 
a tüzérség már a veszélyen túl volt, vonult hadtestem a harmadik 
állásba hátra, melynek megszállását reggeli 7 órakor befejezte. 

Az 1. népfölkelőezredet, mely Felsőolsvánál állott, parancs-
nokságom alá helyezték. 

A Kerekrét és Felsőolsva közötti 5 km. széles területet csakis 
járőrök figyelték meg, mert e terület lezárására szükséges erő fölött 
nem rendelkeztünk. 

„Délben egy orosz távirati jelentést fogtunk el, mely Ratko 
„ Dimitrijewnek volt küldve s benne a hadtestparancsnok azt mondja, 
„hogy kénytelenek Csabaházára visszavonulni és remélik, hogy ott 
„tartani bírják magukat, bár helyzetük itt válságos." 

„Az ellenség nem követett Sztropkó—Vojtvágása—Puszta-
háza—Skripci vonalán túl és csak a Paciskova hora-ra tett 
„2—3 századot előre. Épen ezért nem akartam kényszer nélkül 
„kiüríteni az állást, mert az volt az érzésem, hogy ,ha nem követ 
„téged, akkor épen oly jól ott is maradhattál volna!'" 

„A hadseregparancsnokságtól parancsot kapok, hogy minden 
„saját csapat, mely a németek átvonulási területébe esik, német 
„parancsnokság alá helyeztetik. Ebből arra kell következtetnem, 
„hogy a 45. Landwehr-hadosztály Marwitz parancsnoksága alá 
„kerül majd. Továbbá értesít, hogy a X. hadtestet pihenőre 
„kivonják a tűzvonalból... Csak az én szegény derék magyar had-
testemnek muszáj megszakítás nélkül kitartania, pedig bizony 
.,ennek is igen nagy szüksége volna egy kis pihené.-re... Végre 
„azonban e nélkül is fog menni. A VII. hadtest mindent megtesz, 
„ami egyáltalában lehetséges . . . talán még a lehetetlent is." 



Hadtestemtől jobbra Marwitz csoportjánál a 35. német had-
osztály a mai napon a 419. -G> magaslatot elfoglalta; a 4. német 
hadosztály Felsőcsebénynél még eldöntetlenül harcol. Marwitz 
csoportja a lefolyt harcokban összesen 23 orosz tisztet és 
5900 legénységet ejtett foglyul. 

Tőlem balra, úgy a XVII., mint a III. hadtestnél csend van. 

Április 7. 

Hadtestem új állása a következő: 
Jobbszárny: Az 54. Landwehr-hadosztály a Jobbos—homonna-

olykai út mindkét oldali magaslatain áll 462. -Ó- — 253. -Ó- — 
485. -Q- vonalban. 

Középen: 20. honvédhadosztály, Lipovica A 557. erdős hegyet 
tartja Hegyzávod ós Köves között. 

A 17. hadosztály Köves—Borosnya—Nagyberezsnye vonalát 
szállotta meg. 

Balszárny: Az 1. lovashadosztály az Ondava völgyét zárja le 
Felsőokva és Nagyberezsnye között. 

Hadtestem jobbszárnyához a felsőcsebényi hegyekben a német 
4. hadosztály, balszárnyához Felsőolsvánál az 1. népfölkelődandár 
csatlakozik. 

A Sztropkótól délkeletre fekvő 306. -Ó- magaslatot és Puszta-
házát egy-egy, Kaminci-magaslatot két ellenséges zászlóalj meg-
szállotta. Egy ellenséges oszlop a 450. -Ö- gerincen vezető úton 
Szálnokra menetelt 

Hadtestemnél — eltekintve ágyútüztől — nyugalom volt. Az 
ellenséges tüzérség Sztropkóolykát és Homonnaolykát lőtte. 

A hadsereg értesített, hogy a 9-ik menetzászlóaljak április 
10-én menetkészek, de nincsenek teljesen kiképezve. 

„Báró Haupt-Stummer automobilján Minyevágására megyek, 
„hol Mostböck ezredest utasítom, hogy legerélyesebben lásson 
„utána, hogy a tüzérség csak elérhető biztos célokra lőjjön." 

„Innét a lángokban álló Kövesre lovagolok törzsemmel, 
„honnét gyalog a jakabvölgyei úton az első völgyelágazásig megyek 
„s a mellékvölgyben észak felé fordulok. Az úttól 300 lépésre 
„a legnagyobb munkában találom a székely zászlóaljat, — az új 
„állást építik. Már majdnem egészen kész ez a nagy művészettel 
„csinált bástya. Székelyeimet üdvözölve, a meredek parton fel-
megyünk az erdőben, mindenütt az állás vonalát követve. Jókedvű 
„derék bakáimmal elbeszélgetve a pompásan kiépített erődítési 
„munkálatokat szemlélem. Több szakértelemmel, több művészettel 
„és célszerűbben nem lehetne állást csinálni." 



„Bátorffy őrnagy mindenekfölött dicséri a székely 82-eseket. 
„Én is az elgondolható legjobb benyomást nyerem, midőn kér-
déseimre jókedvű, vicces, talpraesett válaszokat adnak." 

„A raj vonalban egy kopasz, agyagos dombra megyünk ki. 
„Óvatosság kell itt, mert az oroszok minden legcsekélyebb moz-
g á s r a tüzelnek. Innét az állásban megint a lángoló Köves felé 
„folytatjuk utunkat." 

„Vitéz székelyeimtől elbúcsúzom és sietve lemegyünk." 
„Sűrű füstgomolyok vándorolnak Pusztaháza felé az erdős 

„völgyben, mint fáradt fekete vándorsereg s a tűz ropog, pattog 
„és lobogva csapkodnak a magas lángok, s a szélmozgatta lobogó 
„hangját adják. Lövések csattannak, a lövedékek zizegnek és a 
„házakban maradt lőszer nagy robajjal robbanik föl és sűrű szikra-
esőként ugrál a légbe, melyet a szél elhord." 

„A völgyfenéken, a faluban kezdődik a 39-esek állása. Derék 
„39-eseim, kik oly bámulatos vitézséggel küzdöttek mindig, emelt 
„hangulatban vannak, örömest készek mindenüket utolsó csepp 
„vérükig nagy és szent ügyünknek javára feláldozni. Sokakkal 
„beszélek, de annyian, akiket névszerint keresek — hisz' a kiválóak 
„között is a legjobbak voltak — már nincsenek itt, — elestek, 
„vagy megsebesültek. Senki sem tud róluk s ez nagyon lehan-
g o l engem." 

„Állásukban századtól századhoz végigmegyek. A legélénkebb 
„munka folyik s máris műremek az állás, melyben minden leg-
kisebb szöglet szeretettel és kedvvel van megcsinálva, gondosan 
„elkészítve, jól meggondolt terv szerint kitűzve. Nem lehetne töké-
letesebb . . . Sugárzó örömmel veszik rendkívül meleg dicséretemet." 

„Az állás részben szántóföldön, részben erdőben van." 
„Tovább folytatjuk utunkat az állásban, a 43-asokhoz; itt is 

„mintaszerű minden. Az ezred igen magas létszámon van, a leg-
erősebb egész hadtestemben. Itt is nagy szorgalommal dolgozik 
„mindenki. Ezek legtöbbnyire nagykilövésű állások a szántóföldeken. 
„Rendkívül erős akadályok állanak az ellenséges támadások útjá-
„ban. A <13-asok állása Krimji-ig húzódik s onnét már a hős 
„szegedi 46-osok állanak. Viharos éljenzéssel fogadnak, egészen 
„megfeledkezve arról, hogy az ellenség áll szemben. Sajnos, fede-
zékeikkel, — „sardelladobozok"-kal — melyek valódi egér-
f o g ó k (ezek zárt, fűthető helyiségek s csak két igen szűk ajtón 



„ közelíthetők meg, a helyett, hogy hátrafelé nyitva volnának, doron-
g o k k a l vannak elzárva), semmiképen sem érthetek egyet. Határo-
zo t t an kifogásolom ezt a veszedelmes házikórendszert. Az egyik 
„századparancsnok azt feleli nekem, hogy egész éjjel meneteltek, 
„azért ilyen felületes a munka. Ezen állítást megrovással utasítom 
„vissza, hiszen ez nem felületes munka, ellenkezőleg, óriási telje-
sítmény, és sokkal több gond és fáradtság kellett ennek megépíté-
séhez, mint bármi máshoz, de a rendszer alapjában véve rossz. 
„Az emberek óriási szorgalmát a legmelegebben elismerem és 
„nagyon megdicsérem, de a századparancsnok — ki különben egy 
„árva kukkot sem tud magyarul — lanyhaságát nem bocsáthatom 
„meg, hogy egy minden tekintetben rossz védelmi rendszerre ennyi 
„drága munkaerőt elfecsérelt, hogy most újra kezdhesse az egészet. 
„Midőn továbbmentem, Eisner-Bubna még ráadásul irgalmat-
l anu l összeszidja öt. A többiek is egész éjjel meneteltek és nekik 
„kevesebb munkával kitűnő állásaik vannak." 

„A sűrű erdőben fát vágva, derék vitézeim szeretetteljesen 
„üdvözölnek engem, melegen bensőséges tekintettel, hogy jóleső 
„meghatottság vesz erőt rajtam . . . Martinék ezredes elibém jön, 
„utána Henneberg báró ezredes és az állás legveszélyesebbnek 
„látszó részét együtt járjuk végig. A veszélyt abban látom, hogy 
„Nagyberezsnyénél az állás — azért, hogy Sztropkó—minyevágásai 
„műútat hosszabb darabon hathatós oldaltüz alá vehessük és az állás 
„ugyanekkor a magaslaton tovább húzódhasson — 90 fok alatt 
„délnek fordul, úgy, hogy míg az egész állásnak arca észak felé 
„néz, ezen rész 6—700 méter hosszú darabon nyugatnak fekszik 
„és egy ügyesen felállított ellenséges üteg, például a 306 -C-on 
„Sztropkótól keletre, ezt teljesen hosszantozhatja, mert még ezen-
f e l ü l teljesen egyenes voifalat képez harántgátak nélkül. Elren-
delem, hogy a vonalat több helyen kissé meg kell törni és erős 
„harányokat minden 10—15 lépésre bele kell építeni." 

„Csapataim telve vannak reménnyel és bizalommal." 
„Délután 3 órakor befejezem a 17. hadosztály állásainak 

„megszemlélését. Az egészet a tűzvonalban végigjártam, ami hatal-
„mas séta volt." 

Tőlem balra, a XVII. ós III. hadtestnél nyugalom. 
Jobb szomszédomnál, a 4. német hadosztálynál, még harc 

folyik, hogy állását megjavítsa. 



A 2. hadosztályt már felváltották, a 21. és 24. hadosztá-
lyokat azonban még a harcvonalbői nem lehetett kivonni. 

15 hadosztályok puskalétszáma nagyon megcsökkent. 
A 2. hadosztály csatárlétszáma 1200, a 21. hadosztályé 

2700, a 24. hadosztályé 2000 puska. 
A 2. hadseregnél, különösen Tersztyánszky csoportjánál 

egész napon át súlyos harcok voltak. Kozialata hegység és Nagy-
polány között az oroszok betörtek. Az ellentámadásra kirendelt 
csapatok kimerülés következtében nem hajthatták végre táma-
dásukat. 

Zellőnél az oroszok a 13. hadosztályt visszanyomták. A 29. 
hadosztály Wierch nad Lazom magaslatot elveszítette. 

A Tersztyánszky-csoport megerősítésére a 4. hadseregből kivont 
51. hadosztály Szinnára április 10-én be fog érkezni. 

Április 8. 

„Még sötétben Orosz vágásra lovagolok. Onnét Nagy Pál 
„tábornokkal az állásokba megyek és a 20. honvédhadosztály állá-
s a i t végigjárom." 

„Minden, a legkisebb hajlás és bevágás is nagyon praktiku-
san ki van használva, hogy egy ollót képezzen, amelyben az esetleg 
„támadó ellenség a legvégzetesebb kereszttűz alá vétethessék. 
„Először a 4. honvódgyalogezred állásait nézem meg és járom 
„végig. Ezek erdőtisztások mentén az erdő szegélyén nagyszerű 
„kilövéssel a tisztásokra partnak lefelé, kitűnő oldalazó kiszögellé-
,,sekkel ellátva, mesterin összeállított akadályokkal bizton ellent 
„tudnak állani az ellenséges támadásoknak." 

„A szép idő hamarost megromlik és alig hogy az állásokba 
„értem, elkezd ömleni az eső. A majdnem egészen kész lövész-
„árokban a Lipovica A 557-re megyek. Ezen legfontosabb kulcs-
p o n t igazán kiválóan ki van építve. Bükkerdőben van a kerek 
„kúp, melyet egy gerinc köt össze a magaslati vonulattal, hol az 
„ellenségnek állásai vannak. Különben a 20. honvédhadosztály 
„állását mindenütt mély völgyek választják el az orosz állá-
soktól. A támadást ezen völgyeken átvinni, az ellenségre nagyon 
„végzetes volna. A jelzett összekötő-gerincen előnyomulva, az ellen-
séges támadás az én állásomnak épen egy éles könyökét éri 
„kívülről, ami rám nézve csekély tüzhatásom miatt nagyon kényes 
„és kellemetlen-veszélyes lehetne. Itt honvédjeim, mint már mond-



„tam, nagyszerű támpontot csináltak kiváló oldalazó lehető-
ségekkel." 

„A. Lipovieának nyugatra ereszkedő ormán szintén jól meg-
erődí te t t állásokban nagyszerűen kiépített akadályokkal és lövész-
„ árokkal ellátott erődben, erdőrengetegben van a 3. honvéd-
„gyalogezred. Ezek oly nagyszerűen csinálták meg védelmi vona-
l u k a t , hogy az ellenség betörése lehetetlennek látszik, ha a 
„védők csak félig-meddig nyugodtan viselkedve, jól célzott tűzzel 
„lepik meg a támadó ellenséget... A legénység jókedvű és meg 
„van elégedve." 

„Egyik támpontot a hadosztálylovassággal kellett megszál-
„lani, mert olyan nagy a kiterjedés, hogy ha mindenki a tűzvo-
na lban van, a tartalékokat is beleszámítva, minden 3 lépésre 
„jut egy ember. A 3-as honvédektől nyugatra hozzájuk csatla-
kozva van Bátorffy őrnagy, kinél tegnap voltam." 

„Farkas ezredest nagyon megdicsérem kiváló munkájukért. 
„Egy szakaszvezetőt a nagy ezüst vitézségi éremmel ékítem fel 
„bőstette helyszínén. Itt jelentkezik nálam a hadsereg legfiatalabb 
„századosa, Tersztyánszky. Nagyon melegen üdvözlöm a fiatal 
„tisztet." 

„Innét a fölséges bükkösben visszamegyek a 17. honvéd-
„gyalogezredhez. Ott épen húsvéti gyónásukat végzik derék em-
b e r e i m ; mély áhítatuk felemeli lelkemet." 

„Egy nagyon meredek oldalon a hegyzávodi völgybe eresz-
k e d ü n k le a kitűnően megépített völgyzárlathoz, melynél az 
„1. honvédgyalogezred állásai kezdődnek. Csak úgy zuhog az eső 
„és hideg ködök, mint az ezerlábúak ijesztő csendben vándorolnak 
„a hegyek s völgyek mentén lassan tova. Az egész álláson végig 
„megyek és rendkívül meg vagyok elégedve a vitéz honvédek igazán 
„kitűnő munkájával." 

„Hegyzávod katlana egy nagy ollóra van berendezve, vele 
„igen ügyesen ki van használva a természet adta terepelőny. Körülbelül 
„két kilométer hosszú darabon kendersűrű bükkfiataloson megy át 
„az állás. Ha itt az ellenség közeledni próbálna, az előreküldött 
„megfigyelő már nagyon messziről hallaná a zörejt. Azt ajánlom 
„a parancsnoknak, hogy 50 lépés szélességben vágják le a fiatalost 
„úgy azonban, hogy a fiatal fácskákat térdmagasságban megvágják 
„és csak letörjék, hogy a letörött rész a törzstől el ne váljon. 



„Ezen, tűzben áthaladni teljes lehetetlenség, pláne mint itt, hegy-
enek fölfelé." 

„Az urak azon szomorú tényt beszélik nekem, hogy tőlünk 
„jobbra, saját szláv csapataink puskáikat eldobálva, magasra emelt 
„kézzel az ellenséghez átfutottak." 

„A két szomszéd hadosztály érintkező szárnya mögött egy 
„német zászlóaljat találok, mint tartalékot. Meglátogatom őket és 
„üdvözlöm a szövetséges bajtársakat." 

A bevezetett felderítés megállapította, hogy az oroszok a mi 
elhagyott második védelmi vonalunkat iparkodnak maguk részére 
átformálni. 

Az ellenség részéről Sandaltól délre a Felsőolsvára vezető út 
mindkét oldali magaslatain erődítések folynak. Az Ondava völgye 
Sztropkó déli szegélye mentén van bezárva, a biztosítócsapatok 
a 30ö. -Ó-nyúlványon. Az orosz állás Sztropkdtól a 32 L. f_magaslaton 
át Vojtvágása déli részéhez vezet, onnan Pusztaházán át Kamin-
cire, majd 575. -Ó--ról Jobbostól délre az országútra (268. -Q-). 

Ma délután a 45. Landwehr-hadosztályt a német 4. had-
osztály 7. dandára felváltotta. 

A hadseregparancsnokság a X. hadtest kötelékébe tartozó 
81. ezredet rendelkezésemre bocsátotta; Oroszkánya—Kelesén át 
hadtestem balszárnyára, Felsőolsvára irányítottam. 

A X. hadtestnél éjjel a 21. és 45. hadosztály felváltása 
befejeződik, a 24. hadosztályt holnap váltják fel. 

Míg a 3. hadseregnél a harc — járőrcsatározástól és ágyú-
zástól eltekintve — általában szünetelt, addig a 2. hadseregnél 
az oroszok szünet nélkül folytatták áttörő kísérleteiket a Kárpátok 
különböző helyein, legszívósabban Cisna felől. 

A szélső keleti szárnyon a V. hadtestnél nem történt semmi 
különös. A XVIII. hadtest Oroszpataktól északra egy ellenséges 
támadást megállított és Ml. Bukovec-hegyről őket letaszította. 

A Tersztyánszky-csoport jobbszárnyán a 43. hadosztály Kozia-
lata-hegyen és a Cziróka-völgyben Nagypolánynál súlyos harcban 
áll; a közép az oroszok nyomásának ellenállani nem tudván, itt 
a 29. és 41. honvédhadosztály belső szárnya Udava völgyében 
áttöretett; csapataink Telepócz felé vis-zamentek. 

Tersztyánszky nyugati szárnyát és közepét Méhesfalva— 
Vendégi—Alsóalmád—Világ vonalba akarta visszavenni. Emiatt ~ ö 
Marwitz lovassági tábornok aggályait fejezte ki, mire Boroevic a 
hadseregfőparancsnoksághoz fordult és kifejtette, hogy hadseregére 
a 2. hadseregnek további visszavonulása az ő hadseregének keleti 
szárnya mögé mily veszélyes lenne. (Op. 3806. szám.) 

A 4. hadseregnek déli szárnyán nyugalom van. 



„Későn éjjel Kelesére visszatérve, találom Boroevié sürgönyét, 
„hogy holnap hozzám jön . . . Mit akarhat? . . . Miért jön most 
„egyszerre ide, hol eddig soha még nem lát tuk? . . . A sok rette -
„netes nyomorúságon, azt hiszem, nagyrészt túl vagyunk és had-
t e s t em annyira kezemben van és oly eszményien beválik, hogy 
„most már nincs támogatásra szükségem." 

Április 9. 

„Jéghideg vihar rázza korhadtrámájú ablakaimat és a nagy 
„iúcfenyők hajlongva suhognak, mintha csak cirógatva akarnák a 
„szélvészt csitítani, mely zajosan csapkodja a goromba esőt ab-
lakaimhoz." 

„Nincs harc, oly szokatlan a halotti csend, melyben csak a 
„szél üvöltését hallom. Az ellenség Sztropkó—Vojtvágása—Puszta-
háza—Jobbos vonalában állásait erődíti." 

„A németek az én 45. hadosztályomat teljesen felváltották. 
„A hadosztály Grödrösolyka—Homonnaolyka—Sztropkóolyka köz-
ségekben laktáborba szállott." 

„8 óra 40 perckor megérkezett Boroevic, jelentkeztem nála 
„s azután szobámba jön, hol hellyel kínálom meg és ő megköszöni 
„s azt mondja, hogy amúgy is órák hosszat ült és jobb szeretne állani." 

„Ezekután melegséges, meghatott hangon kezd beszélni. Elő-
s z ö r is soha el nem múló háláját fejezi ki a legszívólyesebben az 
„én fáradozásaimért, munkámért és ,hihetetlenül nagy' teljesít-
ményeimért, de főképen a VII. hadtestnek újra való felélesztéseért, 
„mely oly kétségbeejtő állapotban és megbízhatatlan és teljes fel-
bomlásnak indult volt, mikor átvettem és most az ő büszkeségévé 
„vált és az egyedüli, amelyben öröme telik. Erre építi minden 
„reményét, ebben gyökeredzik minden bizalma és ezt — folytatá 
„szavait — ,csak parancsnokának köszönhetem, aki a vitézségnek 
„és minden katonai erénynek példaképe!' 0 majd a háború után 
„el fogja nekem mondani, hogy mennyi és milyen aggodalmat és 
„szomorúságot okoztak neki a többi hadtestek." 

„Melegebb — láthatólag lelke egész meggyőződésével mon-
d o t t — dicséretet nem mondhatott volna. Ezekután a térképes 
„asztal mellé ültünk és ő az általános helyzetet vázolta. Ez a 
„2. hadseregnél fölötte válságosnak látszik. Tersztyánszky: ,töké-
letesen és a leghihetetlenebbül csődöt mondott' és Baligródról, 



„melyet még nem egészen ért volt el, mostanáig Világ—Vendégi— 
„Méhesfalva—Czirókaófalu vonala felé folyton visszamegy 7 had-
osztályának maréknyi töredékeivel és ha a látszat nem csal, még 
„messze vissza fog menni, mert csapatai kimerültek; a kímélet- és 
„tervnélküli nekirohanással, midőn hadosztályait méteres hóban, 
„élelmezés nélkül, a teljes erejében levő ellenség pusztítótüzébe 
„kergette a legerőszakosabb módon, az ő Mária Terézia-rend 
„hajhászatától ösztökéltetve s ezért kitűnő csapatait lelketlenül 
„egyszerűen feláldozta." 

„Szurmay az engedelmességet megtagadta és kijelentette, hogy 
„az uzsoki hágón túl nem megy vissza . . . Az Isten áldja meg 
„érette! E miatt csoportját április 2-án a 2. hadseregtől átkapcsolták 
„a német déli hadsereghez." (Linsingen.) 

„Boroeviének szándéka a3. hadsereggel, addig,mígTersztyánszky 
„nem megy vissza Homonnára, a mai állásokat tartani; ezen célra, 
„ha az ottani katasztrófa ezen erők áttolását nem teszi szükségessé, 
„a 21. és 45. hadosztály is az én parancsnokságom alá rendeltetik, 
„az előbbit Kisszabados és Felsckrucsó, az utóbbit szintén mint 
„tartalékot Nagydomása—Máriakút körül fogom csoportosítani. 
„Ezenkívül a 81. és 88. ezredeket is (az előbbi 1400, az utóbbi 
„1900 csatárlétszámmal) megkapom. A81-iket az 1. lovashadosztály-
„nak rendelem alá, a 88-ikat pedig egyelőre hadtesttartalékul tartom 
„magamnak fenn Felsőkrucsón." 

„Boroevic még melegebben megismétli köszönetét és dicséretét 
„s azután visszamegy Kassára." 

„Szándékom az újonnan parancsnokságom alá került csapa-
t o k a t , amennyire a harctéri helyzet megengedi, egy ideig erélyes 
„és szeretetteljes oktatás alá venni s azután, ha már látom, hogy 
„megy, velük az én szeretett VII. hadtestemet felváltani s azt egy 
„kicsit kipihentetni tartalékállásban." 

„Egy, a magyart különösen jellemző eset történt." 
„Egy 7-es huszárjárőr orosz kelepcébe került az 1. lovas-

hadosztály állásai előtt. Mind a három lovast lovaikról lelőtték. 
„Kettő holtan terült el és egy a fején súlyosan megsebesülve 
„maradt ott. Egy egészségügyi járőr oda akar sietni, de az oroszok 
„gyilkos tűzzel megakadályozzák előmenetelét, több egészségügyi 
„katonánk elesik. Hiába minden próba, a szegénynek ott kell 
„ pusztulnia." 



„Ekkor két huszár jelentkezik, hogy ők behozzák a sebesültet, 
„csak két szál deszkát kérnek. A parancsnok lebeszéli őket, hiszen 
„rájuk is csak a hiábavaló halál vár ott. De a két vitéz csak 
„erősködik, hogyha a két szál deszkát megkapják, akkor nem lesz 
„bajuk és a sebesültet is behozzák, mert az Isten nem fogja meg-
engedni, hogy bajuk legyen. Végre, midőn a két fehér deszkát 
„megkapják, belőlük egy nagy, messzelátható keresztet csináltak, 
„magasra emelték azt, felegyenesedve, födetlen fővel, fegyver nél-
k ü l , lassan lépve haladnak az oroszok állása felé, melynek köze-
elében fekszik a két halott és kezeire támaszkodva térdel a sú-
„lyosan sebesült huszár." 

„Halálos csend, nem lő rájuk senki! Ellenkezőleg, az oro-
„ szok felállanak állásukban és sapkájukat leveszik! . . . A két hős 
„felemeli a sebesültet s a keresztet magasra tartva visszajönnek." 

„Az Isten valóban nem engedte meg, hogy bajuk legyen . . . 
„Fölöttük pedig csendesen s mozdulatlanul lebeg a királysas." 

„A tűzvonalban kis csatározásoktól eltekintve, semmi újság 
„nincsen." 

A hadseregparancsnokság a 88. ezredet is parancsnokságom 
alá helyezte, melyet Oroszkányán, Kelesén át Felsőkrucsóra irányí-
tottam hadtestem balszárnya mögé. 

Boroevic intézkedése szerint a kivont X. hadtest a Tapoly 
és Ondava közötti széles síkon fog elhelyeztetni; a 24. hadosztály 
Varannómező, a 45. hadosztály Tavarnamező, a 2. hadosztály 
Kolcsmező vidékén. A 21. hadosztály hadtestem mögött az Ondava 
völgyében Nagy- és Kisdomása terében fog laktáborozni. 

A Beszkid-hadtest a X. hadtest felváltása után következőképen 
csoportosult: A 25. tartalékhadosztály a 2. hadsereg nyugati szár-
nyán a 34. hadosztályhoz csatlakozva Virava völgyében Cas-
ciki -6- 523. —Kobila -O- 640., közepén a 35. tartalékhadosztály 
Kobila-magaslat és Felsőcsebény, balszárnyon a 4. hadosztály 
Felsőcsebény—Hegyzávod között. 

A 3. hadseregnél ma csend honol. 
Az oroszok a 2. hadsereget ma is hevesen támadták. A szélső 

keleti szárnyon az V. hadtest a Stinka-hegységen, a XVHI. hadtest 
Harczosnál a támadást visszaverte. A Tersztyánszky-csoport keleti 
szárnyán ma nem volt harc, közepét azonban hevesen támadták az 
oroszok; Skura vrch.-en a támadás a 41. hadosztály tüzében össze-
omlott, Hercate-magaslaton a 13. hadosztály súlyos harcban áll 
az ellenséggel. 

A 4. hadseregtől a 2. hadsereg támogatására útnak indított 
51. hadosztály éllépcsője ma Szinnára érkezett. 



Április 10. 
y 

„Almomban látom a két huszárt, amint a nagy keresztet 
„viszik és most nem sivár az ég, nem komor a táj, nem sötét a két 
„hős huszár alakja. A kereszt mintha gyémántokkal volna kirakva, 
„ragyog és villogó fénye áttetsző sugárkévéket lövell az égre, 
„a két huszár átszellemülten mosolygó arca is mennyei fényben 
„tündöklik." 

„Le Beau tábornok két századot küldött ki, hogy éjjel 
„Sitnyik helységét körülkerítsék, mert éjjelre mindig egy orosz 
„század van bent. Ezenkívül megkísérlik a 404. <J> magaslatot 
„elfoglalni." 

„Az első tökéletesen sikerült, 12 halott és sebesült árán 
„200 orosz foglyot ejtettünk. A 404 -Ó--ot, minthogy nagy vér-
„áldozatokba került volna, nem foglalták el csapataim és jókor 
„beszüntették az előnyomulást. Jól tették!" 

„Az ellenség Rovnya 306 -Q- — 404. -O- — Salaska— 
„Skripci—Jobbos vonalában építi állásait, Paciskova horán csak 
„egy főörs van. Ma egynéhány ellenséges járőrt fogtunk el." 

„Csípős hideg szélben reggel 7 órakor kilovagolok. Sűrű 
„köd van, alig látni pár lépésnyire. Eisner-Bubna alezredessel, 
„Detrich főhadnaggyal s néhány más tiszt és egy szakasz huszár 
„kíséretében Turányon át az Ondava újonnan épülő hídjához 
„megyek s a munkálatokat megtekintem, azután a gázlón, hol a 
„víz a lovak hasáig ér,- átmegyünk Lomnára. Ott az 1. lovas-
hadosztály parancsnoka, Leonhardi tábornok jelentkezik, vele van 
„vezérkari főnöke, gróf Takács-Tolvay alezredes. Meghagyom nekik, 
„hogy ne jöjjenek velem, mert nagy utat teszek ma és annak 
„nem szabad a legfontosabb közegeket munkájuktól elvonni." 

„Alsóolsván az én jó öreg nehéz tarackjaimat pompásan 
„födött állásban találom. Itten Mouillard ezredes jelentkezik. Lovai-
d a t visszahagyva, gyalog a meredek parton a Kucko-oromra 
„felkapaszkodunk. Néhány illatozó ibolyát találok, leszedem, hogy 
„feleségemnek hazaküldjem." 

„Az Ondava felé eső, hihetetlenül meredek oldalon sűrű 
„alnövésü szép bükkösben most kezdik a fedezékeket kiemelni. 
„Az oromra visszatérve Nagy ezredes a támponthoz vezet, melynél 
„a védőállás élesen megtörve az ellenség felé kiszögellik. Ezt igen 
„helyesen, mint legfontosabb ellenséges közeledési vonalat fel-



„ismervén, egy erősebb tartalékot helyeztek huszárjaim ide. Ezek 
„igen erősen befödött, jó tűzhellyel ellátott, jól berendezett szalma-
„zsupos fekhelyekkel bíró földkunyhókban — kitűnően vannak 
„elszállásolva. Teljes biztonságban oly közel vannak a tűzvonalhoz, 
„hogy egy percnél kevesebb idő alatt az első vonalban lehet-
„í ek, ha az ellenség meglepően támadna. A támpont tökéletes 
„erődöt képez 3/*-kör alakban, egy kis kúp köré építve; erős 
„— tábori gránátok ellen is védelmet nyújtó — mellvéddel, lép-
csőzetesen emelkedik és három egymás mögött levő vonalból tüzel -
„het egyszerre a csapat a két mellvéd mögül. Egyelőre még 
„csak háromszoros drótakadály van. Elől a tüzérség részére nem 
„látható előterepritkítás, úgy, hogy esak a fiatal fák és az alnövés 
„vágatott ki, öregebb fát csak annyit, hogy a koronák zárkózva 
„maradjanak és felülről ne lehessen látni, hogy az erdő ritkítva 
„lett. Nagy aknatelepek és a többi akadály, meg az oldalazó 
„tűzállások ezen támpontot bevehetetlen, még gyenge erőkkel 
„is feltétlenül tartható műerőddé teszik. Mindenütt hangya-
szorgalommal dolgoznak derék huszárjaim, halkan énekelnek, 
„fütyürésznek és nevetgélnek; engem lelkesen megéljeneznek, 
„Ügy a 12-es, mint a 14-es és 7-es huszárok." 

„Az erdőben a tavaszi virágocskák ezrei között megyünk. 
„Illatuk és ragyogó színpompájuk oly jól esik a megdermedt 
„szívnek a sok fagyos kín után. Es szeretett vitézeim nevető 
„tekintettel, egyszerű derék szívük egész melegével ünneplik had-
testparancsnokukat és arról biztosítanak, hogy itt orosz soha nem 
„fog áttörni, vagy állásunkba jutni. Hej, csak beválna e boldogító 
„jóslat." 

„Kis alacsony lebúvóikat, melyeket a lövészárokból fúrtak a 
„talajba, amennyire itt lehet, csinosan berendezték ós példás a 
„tisztaság, ágyakat ügyesen rögtönöztek maguknak és még üveg-
ablakaik is vannak. Nagyszerűen elhelyezett és beépített gép-
fegyvereik, kitűnően oldalozó előszökellő árokrészeik, nagyszerű 
„kilövésük van s a terepnek minden csekély redője pompásan ki van 
„használva. Jó támaszállások, reteszállások is vannak előkészítve." 

„A 14-es huszárok állásából a Kuöko-oromról a 12-.es huszá-
r-okhoz a völgyön át a 264. -Ó--re megyünk és onnét a 7-esekhez 
„s a sandali völgyet keresztbevágva a 267. Ó—re a 96. horvát 
„bakákhoz, mindenütt a lövészárokban a tűzvonalban haladva.'" 



„A 7-es huszároknál egy altisztnek kis földalatti celláját 
„ varróttasokkal találom kikárpitozva s még egy kis tükröt is akasz-
t o t t fel. Mindez a tűzvonalban, az első állásban. De a minap látott 
„46-osok még ezen is túltettek volt, hiszen egy kedvelt század-
parancsnokuknak még zongorát is cipeltek föl a tűzvonalba s 
„midőn jó bakáimat kérdeztem, hogy honnét szerezték, mosolyogva 
„azt felelték: ,Kölcsön kértük azt! ' " 

„Míg a 96-osok állásán végigmegyek, elég élénk tüzérségi 
„párbaj kezdődik, fejünk fölött röpítik egymásra a süvöltő löve-
dékeke t . " 

„Elrendelem, hogy a 264. -Ó-, 267. -Ó- és a felsőolsvai 
„templomtól északra fekvő pontokon egy-egy ágyúszakasz állít-
„tassék fel, mert innét nagyszerűen fogják hosszantozni az én tűz-
vonalam előtt fekvő terepet." 

„Az én állásomnak szélső balszárnyán vár rám a XVII. 
„hadtest vezérkari főnöke és Brauner ezredes az 1. bécsi nóp-
„fölkelőezred parancsnoka." 

„Nyiltan megmondom az uraknak súlyos aggályaimat a nép-
fölkelőkkel szerzett tapasztalataim következtében. Nem leplezem 
„meggyőződésemet, hogy ha a népfölkelők nem szaladtak volna 
„széjjel, a VII. hadtest ma is kitűnő állásaiban volna Tizsény— 
„Száljiok—Korumkó vonalában. Különösen azon benyomást sze-
geztem, hogy az 1. népfölkelőezred minden ok nélkül szóródott 
„széjjel és kértem őket — itt a szomszéd hadtestnél nem paran-
cso lha tok —, hogy máskor ne hagyjanak ennyire cserben." 

„Ok megmagyarázzák nekem, hogy az ezred balszárnyában 
„és hátában át volt karolva, mert az ellenség a Radoma melletti 
„nagy lyukon keresztül betódult és a 700 ,félaggastyán' bécsit, 
„rendkívül vitézségük és hűségük dacára széjjelverte. Akkor is, 
„mintma, 700 emberrel közel 3 kilométeres állást kellett tartaniok." 

„Megígértem nekik, hogy szükség esetén támogatni fogom 
„őket, de akkor feltótlenül megkövetelem, hogy igazán tartsanak 
„ki és tartsák az állást. Az ezredparancsnok lelkes szavakban 
„fogadja, hogy utolsó emberig ki fognak tartani." 

„Kilátásba helyeztem, hogy a 88. ezred egy zászlóalját 
„Fiasban fogom elhelyezni, mellyel szükség esetén a nöpfelkelő-
„ dandár rendelkezhetik, de csak a népfölkelődandár és hadtestem 
„belső szárnyán (96. ezred) alkalmazhatja azt." 

József főherceg: A világháború. I. 3 7 



„Felséges szép tavaszi nap van, a lepkék az illatozó virá-
„gocskák körül imbolyognak és temérdek madárka dalol. A meleg 
„tavaszi nap, mely keblünket dagasztja és valami leírhatatlan, jól-
„eső érzést lehel belénk; élni, boldognak lenni, fiatal erővel és 
„hittel mindennek elibe nézni és az isteni természet felséges szép-
őségét újból élvezni tudni, ezt szeretném." 

„ Brauner ezredes meghívott egy kis ebédre. Egy picike viskó-
„ban a legfinomabb ételeket tálalják fel. Nem csoda, a szakács 
„a bécsi Grand Hotel szakácsa s a Sacher főpincére szolgál fel." 

„Az oroszok e pompás kis ebédünket is meg akarják 
„zavarni?. . . vagy leveses edényünkbe gránáttal akarnak bele-
c s a p n i ? . . . Mind közelebb süvöltenek ágyúlövedékeik, durrogva, 
„nyávogva szórják a halált felénk. Hiába, mégis csak pompásan 
„ízlett a nagyszállodai ebéd." 

„Étkezés után Felsőolsvárói a Muchova horara lovagolok. 
„Eleinte erdei uton haladunk, de ez nemsokára elenyészik és nagy 
„sűrűségbe kerülünk, hol kínos a lovaglás; végre leszállunk s ki-ki 
„saját lovát vezetve, kiérünk a kopár gerincre. Onnét nagyszerű 
„kilátás nyílik az Ondava völgyére, Sztropkóra, Sandalra, Boksára, 
„Rovnyára, Cérna horara, Nagyberezsnyére, Kövesre, még a duklai 
„hágó magaslatait is látni. Ide muszáj tüzérséget hoznom." 

„Tovább sietek, megint lóháton, de út nélkül a téli álmából 
„most ébredező dalos erdőben. Hosszabb tévelygés után telefon-
kábelünket találom meg s mint legbiztosabb útmutatót követjük." 

„Kissé nehéz uton egyenest Felsőkrucsóra vezet bennünket. 
„Innét Lomnára megyünk, ahol Leonbardi tábornoknak rendkívül 
„meleg dicséretet mondok derék huszárjaim nagyszerű munkájáért." 

„Turányban meglátogatom a sebesülteket, közöttük, sajnos, 
„sok a haldokló. Egy szép ifjú súlyos tüdőlövéssel szememlát-
„tára a legrettenetesebb kínok között lassan megfullad vérében. 
„Mélységesen szomorú benyomással Kelesére hajtatok, az elibém 
„jött automobilon. Ott találom a 81. ezredet, mely igen jó benyo-
„mást tesz rám." 

A 81. ezred ma Turányra menetel. 
A 88. ezrednek megparancsoltam, hogy holnap Felsőkrucsót 

elérje s egy zászlóaljat Fiason helyezzen el. 

„Az oroszok nagyon hevesen lövik a XYII. hadtestet tüzér-
ségükkel, különösen Kurimanál. Valószínűleg újból egy áttörést 



„akarnak megpróbálni. Bizton megint az l-es népfölkelőket akarják 
„erősen megtámadni, azt hivén, bogy ott amúgy is a legkönnyebben 
„lehet áttaszítani." 

„Most azonban nagyon fognak csalatkozni, mert ha a szegény 
„annyit kínzott népfölkelőket szorongatják, a VII. hadtest is eré-
lyesen bele fog szólni." 

Járőresatározásoktól és ágyúharctól eltekintve, ma is teljes 
nyugalom volt a 3. hadseregnél. 

A 4. hadseregnél* sem történt semmi különös. 
A 2. hadseregnél a harc folytatódott. 
A jobbszárnyon az V. és XVIII. hadtestnél a helyzet nem 

változott. 
A középen, Tersztyánszky csoportjánál a 41. honvédhad-

osztály régi állását Kicursky és Kicera magaslat között, a 29. had-
osztály 754. -Ó- — 748. -v> — 805. -Ó- magaslatokat kemény 
harc árán újból elfoglalta. 

Délben az oroszok Trollmann hadtestét igen hevesen meg-
támadták, ennek sem a 41. honvéd-, sem a 29. hadosztály ellen-
állani nem bírt. A hadtest kénytelen volt ismét a hátrább fekvő 
Telepócz—Na Stobach állásba visszamenni. 

Böhm-Ermolli szándéka a beérkező 51. hadosztályt a 41. 
honvéd- és 29. hadosztály között az Udava völgyében harcba vetni. 

Április 11. 

„Reggel 5 órakor jelentés, hogy az oroszok a XVII. 
„hadtestet erősen támadják és a népfölkelőknél is csatározás folyik, 
„mely mind hevesebb lesz. Az én vonalaimon szintén kisebb küz-
delmek. Egyelőre nincs ok arra, hogy tartalékaimhoz nyúljak." 

„A 88. ezred Kelesére érkezik s nincs semmi ennivalójuk, 
„így azonnal menaget főzetek nekik, melynek kiosztásánál szemé-
lyesen jelen vagyok. Legnagyobb meglepetésemre a legénység 
„között egy magyar fiút találok. Ez Bulgáriában született s három 
„nyelven beszél, jóképű mosolygós baka." 

„A tisztikart bemutattatom magamnak, előbb ezekkel, azután 
„a legénységgel beszélgetek." 

Tekintettel arra, hogy a népfölkelők, a legutóbb lefolyt harc-
ban nem nagy szívósságot mutattak, a 88. ezred parancsnokát 
utasítottam, hogy ha egy bekövetkezendő ellenséges támadáskor 
a népfölkelők nem tartanának ki ós újból visszamennének, akkor 
a 88. ezred feladata az üldöző ellenséget Felsőolsva és Felsőkrucsó 



között megtámadni. Ha a népfölkelők — mint múltkor — messze 
visszaözör lenének, akkor az 1. lovashadosztály balszámya Muchova 
kor a-ra kanyarodik vissza; a szélső szárnyat ekkor a 88. ezred 
Fiasnál biztosítja. t 

A 88. ezred ma Felsőkrucsóra menetel, egy zászlóaljat 
Fiasra kikülönít, félzászlóalj géppuskákkal Muchova horát meg-
szállja. 

Utasításom szellemében a parancsnokok a támadási terepet 
és utakat, amint az ezred körletét elfoglalta — azonnal szemre-
vételezzék. (Op. 844/22. szám.) 

„Ezután Le Beau tábornok jön hozzám, hogy különféle 
„részleteket megbeszéljünk. Utána a 21. hadosztály parancsnoka 
„jelenti hadosztályának a VII. hadtesthez való beosztását." 

„Egész nap minden oldalon szakadatlanul dörögnek az ágyuk." 
„Honvédjeim a németekkel együtt délután 1 órakor egy 

„erős orosz támadást, az ellenség nagy veszteségei mellett, vissza-
ver tek . Különösen heves volt a küzdelem Hegyzávod és 485. -Q-
„ magaslat között az én vitéz 1. honvédgyalogezredemnél. Egészen 
„a drótakadályokig eresztették lövés nélkül az ellenséget, ott azután 
„gyilkos géppuska-, gyalogsági és tüzérségi kartács-tűzzel lepték 
„meg. Temérdek orosz esett el és több mint 100 foglyot ejtettek 
„honvédjeim." 

Op. 844/25. számú parancsommal a 20. honvédhadosztály-
nak teljes elismerésemet fejeztem ki vitéz magatartásáért. Intéz-
kedésemben nyomatékosan hangsúlyoztam, hogy a védelmi harc-
ban a teljes siker attól függ, ha a csapat hidegvérét megóva, a 
támadó ellenséget a leghatásosabb tűzkörletben nyugodt tűzzel 
fogadja. Ily esetben a gyalogsági állásban beépített ágyú meg-
semmisítő hatást ér el. 

A XVII. hadtest értesít, hogy az ellenség ma reggel Kurima-
nál és Vk. Priloh 445. O- magaslaton támadásra csoportosult; 
a támadást azonban nem tudta végrehajtani, mert a hadtest tüzér-
ségének kereszttüzében a támadó csoport széjjelugrott. 

A III. hadtestnél csakis ágyúharc volt. 
Jobb szomszédomnál, a Marwitz-hadtestnél a 25. és 35. német 

hadosztálynál kezdetben szintén csak tüzérségi harc volt, reggel 
8 órakor azonban az ellenség a Laborcza völgyében a 35. had-
osztályt és az Olyka völgyében a 4. hadosztályt megtámadta. 
A támadásokat a németek véresen visszaverték. 

„A foglyok azt állítják, hogy holnap két hadosztály fog az 
„Olyka völgyében és Hegyzávodnál támadni." 



„Nálam erős lövegharc és több helyen gyalogsági küzdelem 
„folyik. A Zjar-magaslaton 2 székely századom hallatlan vitéz-
ségge l küzd nagy túlerejű ellenséggel." 

A 17. hadosztálynál a 417. -6- Zjar-magaslaton Lux százados 
parancsnoksága alatt két székely század áll mint főörs előretolva. 
Lux az orosz 48. ezred egy zászlóaljával reggel 7 óra 30 perc 
óta harcban áll. A székelyek hallatlan vitézséggel tartják magu-
kat, 15-ször intéztek az oroszok rohamot e kisded csapatra, mely 
minden támadást véresen visszavert. 

Le Beau estefelé a vitéz csapatot elszigetelt helyzetéből vissza-
rendeli, 40 foglyot hoznak magukkal a székelyek. 

„Üdvözlő táviratot küldök Von der Marwitznak az együtt 
„kiküzdött eredmény alkalmából. A közösen elfogott oroszok száma 
„ma megközelíti az 1000-et és állítólag sok ezer muszka hulla 
„fekszik a drótakadályok előtt." 

„Temesvárról távirat jön, hogy ott nagy izgalmat keltett 
„azon hír, hogy engem és egész törzsemet elfogták az oroszok." 

„Eddig nem vettem észre, hogy elfogtak volna s így táv-
i ra t i lag megnyugtatom őket." 

A 2. hadsereg szélső keleti szárnyán az V. hadtestnél az 
oroszok Ceremcha A 1133. magaslaton levő állásba betörtek, mire 
az E. St. Malomrétnél álló tartalék, a 65. dandár, holnap Határ-
hegyen át ellentámadást fog csinálni. 

Az orosz 15. hadosztály újból megkísérelte Tersztyánszky 
arcvonalának közepét áttörni. Egész nap elkeseredett harc volt itt. 
A 41. honvédhadosztálynak azonban sikerült a Skura v. hegyen a 
támadást megállítani. 

Az 51. hadosztály ma Juhos—Csukaházára érkezett és hol-
nap az Udava völgyében Telepócznál a 41. hadosztály balszárnyát 
fel fogja váltani, hogy a Tersztyánszky-csoport közepe elleni erős 
ellenséges nyomást enyhítse. 

A 2. hadsereg balszárnyán is fölényes erővel támadtak Wola 
Michowa felől az oroszok, miért is a 29. hadosztály kénytelen volt 
Parilov vrch — 459. -Ó-— 649. -C- vonalába visszamenni. 

Április 12. 

„Éjjel több helyen erős támadásra indult az orosz, de csak 
„drótakadályainkig jutott, hol minden erőlködése dacára véresen 
„összeomlott rohama és ők állásaikba visszahúzódtak." 

„Ez azonban aligha lehetett a foglyok által jelzett támadás, 
„mert nem volt általános, vagy csak nem tudott azzá fe j lődni? . . . 



„Azt hinném, hogy azért nem jött létre a beígért nagy támadásuk, 
„mert nagyon is véresen vertük el őket tegnap és az éjjel." 

„Délelőtt a németek egynéhány gyenge támadási kísérletet 
„az Olyka és Laborcza völgyében visszautasítottak." 

„Ma befutott jelentések szerint és minden más jel szerint 
„egy erősebb támadás készül Köves ellen. Az ellenséges tüzérség 
„tüze sokkal élénkebb és lassan tovább fokozódik . . . Járőreim 
„jelentik, hogy az ellenség fátyolozó rajvonalakat tol előre és ezen 
„idő alatt Pusztaházánál nagyobb erőket összpontosít." 

A szorgos felderítés megállapította, hogy az oroszok állásai-
kat Köves felé, Zjar 417. O magaslatra, Hegyzávod felé 481. -ep-
és 521. (Paciskova hora) magaslatra előretolták. Az előretolt 
állásuk mögött Sitnyik —404 . -Ó- — Salaska 413. -Ó-—Skripci— 
575. -Ó-— 268. -6- vonalban egy közbeeső állásuk is van. 

Főállásuk Sztropkó—Yojtvágása—Erfalu—Jobbos. 
Hadtestem közepével szemben az orosz 12. hadosztály áll. 

Sztropkónál a 46., Pusztaházánál a 48., Skripci-hegyen 47., Job-
bosnál a 45. orosz ezredet állapítottuk meg. 

Sztropkótól nyugatra az Ondaván túl a 12. szibériai, 12. lövész-
hadosztály, Jobbostól keletre a Beszkid-hadtest nyugati szárnyával 
szemben a 19. orosz hadosztály áll. 

„Két muszka szökevényt, kik hosszabb idővel ezelőtt futottak 
„volt át hozzánk, ma elfogtak, midőn vissza akartak szökni. Ki-
tűnően megrajzolt vázlatokat találtak náluk, melyeken úgy gya-
logsági s tüzérségi állásaim, mint a parancsnokságok állomás-
he lye i pontosan be voltak rajzolva. Le Beau azonnal fel akarta 
„akasztatni őket a foglyok szemeláttára, a legjobb esetben pedig 
„főbelövetni . . . Nem engedtem meg, mert az ő szempontjukból a 
„legszebb önfeláldozással teljesítették hazafiúi kötelmüket. Láncra 
„veretem és elszállíttatom őket az ország belsejébe. Megmagvaráz-

, „tatom nekik, hogy megláncoltatom őket, hogy ne árthassanak 
„újból, de mint kötelességtudó orosz hazafiakat más nagyobb baj 
„nem fogja őket érni." 

„ A tegnapi küzdelem eredményéről még utólag jelentik, hogy 
„géppuskáim irtóztató veszteségeket okoztak az oroszoknak, egész 
„sorokat kaszáltak le. Majdnem még rettentőbb volt a gyalogsági 
„tűzvonalban álló ágyúim hatása; 30—40 lépésről kartács-
„srapnellekkel belelőttek, oly gyorsan, ahogy csak tölteni lehetett, 
„a nagy sűrű tömegben rohamozó ellenség közé 10 — 12, de még 



„50 embert is cafatokra tépve söpört el egyszerre, a muszka tö-
megeken keresztül egész utcákat nyitva. Es most felismerhetetlen 
„hústömegek hevernek szerteszéjjel és penetráns vér-, hús-, növény-
„és földszag fülledtté teszi a levegőt, mintha csak a halál lehellené 
„azt bűzös szájából ránk. Odébb egész szőnyegeket képeznek az 
„illatozó ibolyák . . 

„Von der Marwitz szép sürgönyben köszöni meg üdvözlete-
nmet. Vezérkari főnöke pedig arról értesít, hogy Vilmos császár 
„valószínűleg legközelebb meg fogja látogatni a hadtestet." 

„Este értesülök arról, hogy a prágai 28. gyalogezred fegy-
vere i t eldobálva, az oroszokhoz átszaladt . . . Szégyen gyalázat!" 

A 4. hadseregnél nyugalom. Az oroszok ma a 2. vhadsereget 
nem támadták. A hadsereg szélső szárnyán a 65. dandár Ceremchara 
megkezdette előnyomuiását. 

Az 51. hadosztályt ma Telepócznál a 41. honvéd- és a 29. 
hadosztály közé betolták, mire Tersztyánszky balszárnyát átcsopor-
tosította. 

41. honvédhadosztály Skura v. magaslatot szállotta meg, az 
51. hadosztály Telepócz mindkét oldali magaslatain, a 29. had-
osztály Osiry hrun magaslaton foglalt védelmi állást, a 34. had-
osztály attól nyugatra Oasciki magaslatig terjeszkedett ki. 

Április 13. 

„Reggel 6 órakor automobilon Varannóra megyek. Útközben 
„a reggelnek szépséges ébredésén gyönyörködöm, midőn a hófehér 
„kökényvirág az itjú napnak első sugaraitól gyengéden pirul s 
„minden a harmatnak pompázó ragyogásától mint ékkövekkel 
„kirakva villog, szivárványszíneiben fénylik. A kakuk szól s egy 
„csalogány próbálgatja régi nótáit újra emlékezetébe hozni, de 
„egy vérese, mint a nyíl surranik el fölötte s a kis énekes el-
hal lgat ." 

„Varannón Martiny Hugó altábornaggyal találkozom és köl-
„csönös örömünk nagy, hiszen évekig volt ő dandárparancsnok az 
„ón hadosztályomban s mindig kitűnően megértettük egymást." 

„Frigyes főherceg tábornagy különvonata befut a pálya-
udvarra . Jelentkezem nála s ő a legmelegebb szavakban köszöni 
„meg: ,a kiválóan eredménydús' működésemet. ,A VII. hadtest a 
„hadseregnek fénypontja, amit a parancsnok személyes befolyásának 



„köszön.1 A tábornagy ezt legfelsőbb belyen ,boldogan' je lentet te . . . 
„Örülök ezen elismerésnek s azt felelem neki, bogy én csak sze-
de te t t hazámért és királyomért végeztem gondos munkámat. Hogy 
„ily szép eredménnyel, azt hős magyar fiaimnak köszönhetem 
„elsősorban." 

„Ezután alárendelt tábornokaimról és az utóbbi küzdelmekről 
„kérdezősködött és vájjon ki tudunk-e még tartani ? Utóbbi kérdé-
s é r e azt feleltem, hogy a VII. hadtest egyetlen oroszt sem fog 
„átbocsátani, hacsak mint foglyot nem . . . Mindenféle részletről 
„kérdezősködik még. Én pedig megkérem őt, hogy a hadtestemhez 
„tartozó 34. hadosztályt adják vissza nekem, a rongyos cseh had-
Osztályok helyett, hogy együtt legyen egész hadtestem." 

„Végül úgy odavetem a kérdést: ,Mi van az én legnagyobb 
„jóakarómmal és legbensőbb barátommal, Tersztyánszkyval? . . 
„Kezével legyint és azt mondja, hogy ott valódi katasztrófa volt az 
„ő vak nekirohanása miatt és az ő csoportja több mint 100.000 
„embert veszített. Különösen a szegény IV. hadtest szenvedett 
„nagyon, majdnem teljesen megsemmisülvén. Frigyes azt véli, hogy 
„a1 Dáni-,klikk' az oka; én azt mondom, hogy egyesegyedül 
„Tersztyánszky az oka, és most végre kérdem én, hogyan lehet 
„ilyen embert még mindig tartani, ahelyett, hogy rég elküldték 
„volna? . . . Frigyes szerint hadseregparancsnoka tartja és tartotta 
„mindig. Én azt hiszem, hogy Conrad tartja, mert brutalitását 
„rossz emberismeretével öntudatos erélynek minősíti. Frigyes még 
„elmondja, hogy a 31. hadosztály átadásának kínos ügyét átvizs-
„gáltatta és be van bizonyítva, hogy engem ártatlanul megrágal-
„mázott Tersztyánszky." 

„Nagyon melegen, kedvesen beszél hozzám és mondja, hogy 
„most, midőn a monarchia létéről vagy nemlétéről van szó, egész 
„tökéletes férfiakra van szükség, ezért mentette fel Colerust, mert 
„csak egy ellenséges zászlóalj tört volna be állásaiba, mire egész 
„hadtestével meghátrált." 

„Igen szívélyes meleg búcsúzás után Homonnára megy. É n 
„pedig a kórház meglátogatása után Kelesére visszasietek." 

„Este a XVII. hadtest értesít, hogy az erős, igen heves ellen-
s é g e s tüzérségi tűz alatt Hazslin—Kurima—Kerekrétnél álló csapatai 
„nagyon sokat szenvedtek és a 4. lovashadosztálynál egy újabb ellen-
„séges támadás készül." 



„Derék huszárjaim jelentik, hogy egyik járőrüket az ellenség 
„körülfogta, de az keresztülvágta magát, az oroszokra tüzelve, őket 
„pusztította el úgy, hogy egy sem menekült meg." 

„Hadtestemnél ma nyugalom volt." 
A 2. hadsereg keleti szélső szárnyán a 65. dandár ellen-

támadását az oroszok megállították. A táraadás különben is igen 
O Y O 

kockáztatott vállalkozás volt, mert a Ceremcha A 1133. hegyet 
méteres hó födte. 

A hadseregnél a helyzet változatlan, csupán ágyúzás folyt 
szakadatlanul az egész napon át. 

Április 14. 

„Mindenütt teljes a csend." 
„A vizsgálat során derült ki, hogy a két orosz, kik a rajzok-

k a l vissza akartak szökni, nem voltak szökevények, hanem kemény 
„tusában, csak erőszak által estek fogságba. Igazán örülök, hogy 
a két derék katonát nem engedtem kivégeztetni." 

„Ma csendes nap volt, csak egyes ágyúlövéseket hallottam. 
„Délután vízözöni eső eredt meg." 

Felderítés megállapította' hogy a Paciskova hora—Hegyzávod— 
386.-Q-—404.-Q—306.-C>—Sztropkó—Sandal vonalban az ellenség 
állását nagy szorgalommal erődíti. 

Mai napon a 39., 46., 81., 96., 43., 61., 88. ezred és a 3., 
4., 1. és 17. honvédezred menetzászlóaljai a hadtest körletébe 
érkeztek. 

Ma a 4., 3. és 2. hadsereg arcvonala előtt, eltekintve jár-
őrcsatározásoktól és ágyúzástól, nyugalom volt. 

A 2. hadsereg szélső keleti szárnyán, a 65. dandár a nagy 
hó dacára, éjjel rajtaütésszerűén megtámadta az oroszokat és a 
öeremcha A 1133. hegyet visszafoglalta. Az orosz ellentámadás 
kudarccal végződött. 

A hadseregfőparancsnokság Op. 9075. számú rendeletével a 
cseh 28. ezredet hazaárulása miatt feloszlatta, legénységét a Hl. 
hadtest egyes ezredeibe besoroltatta. 

Április 15. 

„Ködtenger, sűrű, hideg, havas eső lapul ólmosan s nyomasz-
t ó a n hegy re-völgyre, s olyan halálos és félelmetes a csend, mintha 
„békés éjszakán a háború rémes álmából feleszméltünk volna, mintha 
„minden csak egy förtelmes látomás lett volna." 



„Délelőtt hozzám jött Von der Marwitz lovassági tábornok 
„és tüzetesen megbeszéljük együttműködésünket a védelem további 
„folytatására, vagy előnyomulás esetére. Egyelőre még korai az 
„offenzíváról beszélni, de feltétlenül előbb vagy utóbb be fog 
„következni." 

„Marwitz mindig harmonikáról beszólt, többszöri ismétlés után 
„megkérdem, hogy tulajdonképen mit ért a ,Harmonikára való 
„támadás' alatt. El kezd nevetni és a térképre mutat: ,Ezt a 
„kimondhatatlan helységet itt, mi Harmonikára kereszteltük! . . .' 
„Vagy úgy, Homonnaolyka! Most értem . . . " 

„Marwitz magas, erőteljes férfi, aki rám nagyon rokonszenves 
„benyomást tesz és felfogásunk együttműködésünkre és az általános 
„helyzetre teljesen azonos . . . Igen érdekesen beszél a nyugati 
„súlyos harcokról. Ebéd után ő Harmonikára tér vissza, míg én 
„Nagydomására, a 21. hadosztályhoz megyek. Ennek parancsnoka 
„Podhajsky tábornok nagyon aggódva néz a jövő küzdelmek elé, 
„mert nagyrészt csehekből áll hadosztálya. Különösen most, midőn 
„a 28. ezredről ismert dolog, hogy tisztestül együtt szaladt át az 
„ellenséghez . . . Törekszem őt megnyugtatni, hogy drákói szigorral 
„melléje állok és minden cseh ezredre különös gondom lesz, hogy 
„ne történhessék meg újból e gyalázat." 

„Kelesére visszatérve, egy parancsot találok, hogy a 88. és 
„81. ezredet e hó 19-ikétől kezdve a XVII. hadtestnek adjam át." 

„A főparancsnokságtól parancs jön, hogy az állásokat oly 
„erősre kell építeni, hogy egy betörés lehetetlen legyen és a parancs-
nokok győződjenek személyesen meg, bogy mit végeznek a csapa-
t o k . . . Ez engem nem érinthet, mert az előbbit a lehetőség 
„szerint mindig megkövetelem, az utóbbit pedig kezdettől fogva 
„mindig megtettem." 

„Olyan szép a Kárpátok tavaszi viránya s oly nagyon gazdag 
„— illatozó virágszőnyeg. Az erdő is már lassacskán zöldül és 
„most megint havazik." 

„Tüzérségem lovaival szántatok és mindent bevettetek egész 
„körletünkben. Minden eszközzel az éhinség elkerülését kell lehetővé 
„tenni. Majd, ha újra előre nyomulunk, akkor az ide visszatérő 
„szegény jó nép áldani fogja vitézeimet, hogy helyettük minden 
„vetési munkát elvégeztek." 

A 2. hadsereget ma újból megtámadták az oroszok. 



Az Y. hadtestnél nyugalom volt. A XVIII. hadtest közepén 
a 44. és 43. hadosztály belső szárnya ellen a 42. orosz hadosztály 
egy része Vk. Bukovec 1002. -Ó- magaslaton előtört, de ez vissza-
foglaltatott. 

A Tersztyánszky-csoport közepét az oroszok elkeseredetten 
támadták. 

A 35., 15., és 13. orosz hadosztály Nagypolány—Zellő— 
Skura vreh. és Telepőez irányban támadott. A 43. hadosztály a 
nagypolányi hegyeken a támadást véresen visszaverte. 

Skura vrch.-en az oroszok a 41. honvédhadosztály állásába 
betörtek. A kiverésükre végrehajtott ellentámadás 857. -Q- és 
814. -ó- magaslatokat visszahódította ugyan, de a 803. -C- magaslat 
az oroszok kezében maradt. 

A 3. és 4. hadseregnél ma csend volt. 

Április 16. 

„Igen csekély tüzérségi tűztől eltekintve, teljes a nyugalom." 
„Ma Felsőkrucsón a 88. ezredet, azután az 1. lovashadosztály 

„állásának egy részét szemlélem meg és megtekintem a Muchova 
„hora magaslaton megkezdett második védelmi vonal erődítési 
„ munkálatait." 

„Ragyogó tavaszi időben reggel 7 órakor Felsőkrucsóra 
„lovagolok. Útközben Turány előtt Le Beau tábornokkal találkozom. 
„Jelenti, hogy Riegel századostól (31. hadosztály) levelet kapott és 
„megkapta a Horozanna—Wielkai intézkedéseimet, melyek az őálta-
„luk beadandó kérvényhez szükségesek . . . Felszólítom őt, hogy 
„ha még nem ment el a kérvény, ne kérjék részemre a Mária 
„Terézia rendet, ha 0 Felsége annak idején megadja azt nekem, 
„boldog leszek, de kérni nem fogom és nem kívánom, hogy mások 
„kérjék részemre." 

„Az Ondava hídját, mely tegnap az árvíz miatt nem volt 
„járható, újra rendbe hozták és átlovagolunk rajta. Lomnán Takács-
„Tolvay alezredes jelenti, hogy Leonhardi tábornok a Muchova 
„horán van. Felsőkrucsón a 88. ezred parancsnoka jelentkezik 
„és panaszkodik, hogy 250 embert kapott most a prágai 28. ezredtől 
„és kénytelen a legkíméletlenebb eszközökhöz nyúlni, hogy a ese-
t e k e t meg tudja fegyelmezni." 

„Innét az erdőben lovagolok tovább, hol serényen dolgoznak 
„egy álláson azon esetre, hogyha a XVII. hadtestet ismét vissza-



„szorítaná az ellenség. Ez inkább összekötőállás lesz, mert feltett 
„szándékom, hogy bármi történjék is, nem fogok meghátrálni." 

„Kiérünk a Muchova hora legmagasabb kúpjára, hol egy 
„ütegem áll és a völgyben álló tarackütegem parancsnoka, Hybl 
„százados, innét vezeti tüzét. Ennek kiváló állása van, teljesen el 
„van födve és az oroszoknak minden felém vezető közeledési 
„lehetőségét egy félkörben uralja." 

„Fölséges a kilátás. A messze elnyúló Kárpátok már friss 
„zölderdős hegyei, mint sima selymes bársony terülnek el előttem. 
„ A födélnélküli házak a koromtól feketék s egy lélek sincs 
„bennök, kihaltak. A templomok lerombolva, kiégve. A bevetetlen 
„szántóföldeken hosszú vonalban húzódnak cikázva a lövészárkok, 
„akárcsak tollal vonta volna keresztül az ördög a termőföldet, hogy 
„terméketlenné tegye azt. Jól láthatók a lövészárkok, melyekben 
„istenáldotta hősök szenvedtek hónapokig, keservesen küzdve, amíg 
„a halál el nem vitte őket. Amott, mint hosszú kanyargós ezüst 
„pánt az Ondava kúszik a messze távolba. Csodásan szép a ter-
mészet , mely a háborúnak oly rettenetes pusztításai mellett teljes 
„életerejében szunnyad. Leírhatatlan gyönyört visz a tavasz lehelete 
„a messze távoli nagy világba. Csak azok a dicső mártírok, akik 
„ott a friss zöld gyep, vagy az erdő korhadó nedves lombja alatt 
„nyugszanak, nem érzik azt többé, nem élvezik a sűrűn viruló 
,,ibolyák fölséges illatát, melyet a jó Isten gondos keze ültetett 
„gyermekei sírjára, hogy ne legyenek egyedül, szeretett fiaim, kik 
„dalolva haltak meg a hazáért." 

„A most épülő állás mentén mind sűrűbb erdőben lovago-
l u n k tovább. Le kell szállnunk és egy meredek földszakadék 
„mellett sűrű bozótos erdőben vezetjük le lovainkat. A fél parton 
„Leonhardi tábornokkal találkozom, akivel röviden beszélek. Azután 
„megint lóra ülök és egy keskeny meredek gyalogúton lelovagolok 
„és Felső- meg Alsóolsva között, a szántóföldekre érünk ki. Tör-
„zsem elmaradt és én Eisner-Bubna alezredessel egyedül vagyok." 

„Látom, hogy az orosz tüzérség a 7. huszárezredet állásában 
„srapnellekkel lövi, sajnos kitűnő pontossággal." 

„Előttem 100 lépésre egy munkásosztag dolgozik egy össze-
„kötőálláson. Bosszankodom azon, hogy egyenes vonalban haránt-
„ gátak nélkül, oldalozó kiszögelések nélkül építik ezen nyilt 
„lövészárkot, mely függőlegesen húzódik a tűzvonal felé, ennél-



„fogva az ellenséges tüzérség és gyalogság megint nagy veszte-
ségeket fog csapataimnak okozni, midőn hosszában végig fogja 
„tüzével söpörni ezt az árkot. Míg ezen morogva Eisnerrel tanako-
ndom, odavágtázok, hogy az osztagparancsnoknak megmagyarázzuk, 
„miként csinálja; addig törzsem kissé meggondolatlanul egy nagy 
„csoportban kijön az erdőből és felénk közeledik, az orosz tüzérség 
„felé lejtő parton lefelé. Ezt észrevéve, rájuk kiál tunk: ,Az erdőbe 
„visszavágtát indulj! ' Eisner és én alig tűnünk fel, de 40 lovasra 
„már nagyon érdemes az ellenséges tüzérségnek • lőnie. Ok rajta-
„ rajtában visszalovagolnak. De a szerencsétlenség már megtörtént. 
„A kitűnő orosz tüzérségi megfigyelők már meglátták csoportunkat. 
„Azonnal sivítva jönnek a négygránátok. Sajnos, egyik a mun-
k á s o k közé vág, akik azonnal a fedezékbe ugrálnak, de három 
„a gyepes parton legurul, széles vérnyomot hagyva maguk mögött. 
„Mire odaérek, két halott és három haldokló fekszik a gye-
„pen. Yezérkari főnökömmel továbblovagolok ezen mérgelődve, 
„ekkor sivít a második össztűz ós fejünk fölött megy el, rajtunk 
„túl lecsapódva magasra veti a földet. Egy mély vízmosáson 
„keresztül vágtában a bozóton áthaladva a szántóföldre kilovagolok, 
„Alsóolsva felé. Derék Lady lovamnak sarkantyút adok és csak 
„úgy repülünk a földeken az oroszok lövegtüzében, azután lépésbe 
„veszem, mert az én lovagoló ütegosztályom egyik ütegéhez értem 
„s ez épen most felel egy össztűzzel az orosz ütegnek. Az első 
„tiszt jelentkezik, de szava elvész a legénység lelkes ,éljen' kiál-
t á s á b a n : ,Csak derekasan tovább fiacskáim!' felelek kiáltva, hogy 
„az ágyúk bömbölésében meghallják. Pár percig náluk időzök s 
„azután a faluba lovagolok. Ott megint gránátok hullanak 
„a katonasággal zsúfolt faluba. Por, füst, kiabálás tölti el a leve-
„gőt és a legénység csoportokban vígan beszélgetve nézi a becsapó 
„gránátokat. A sűrűn álló tábori konyhákat és az embereket 
„elküldöm, hogy a házak mögé, de világért sem beléjük, húzódva 
„födjék magukat. Egy ház nagy por- és füstfellegben részben össze-
„ omlik két gránáttól és a törmelékrakásból pattogva lángok csap-
„nak fel és néhány lóláb reszketve nyúlik ki a füstölgő omladék-
„ból, a törmelék alól mint halk balsejtelmet, emberi nyöszörgést 
„hallok." 

„Nyolc halott és két sebesült 14-es huszárt ástak ki a 
„beomlott vályogfalak alól." 



„A falu végén találom Mouillard ezredest, aki azt mondja, 
„hogy megint egyszer gránátokkal körözött srapnellmártásos reggelit 
„kapott." 

„Turányban találom aggódva rám várakozó törzsemet; mikor 
„meglátnak, arcuk felderül." 

Boroevic értesít, hogy közeljövőben a Kárpátokban az ellen-
ség támadása újból meg fog indulni, miért is felhív, hogy minden 
eszközzel törekedjünk állásaink erődítését tökéletesbíteni. Had-
osztályaimat e szellemben rögtön utasítottam. (Op. 849/21. sz.) 

Hadtestemnél és szomszédaimnál nincsen változás. 
A csapatok mindenütt nagy szorgalommal dolgoznak állásaikon. 
A 20. honvédhadosztály jobbszárnyát Perneczky tábornok 

az 1. és 17. honvédezreddel képezi Hegyzávoddal szemben, a bal-
szárnyon Stadler ezredes áll a 4. és 3. honvédezreddel Lipovica 
A 557. hegyen. 

A 17. hadosztály is két szakaszban van tagozódva; a jobb-
szárnyon Pacor ezredes a 61-esekkel ós 39-esekkel Köves mindkét-
oldali magaslatain, a balszárnyon báró Henneberg ezredes a 43-asok-
kal és 46-osokkal a 282. -Q- és Nagyberezsnyétől délre fekvő 
dombokon. 

Az 1. lovashadosztálynál Mouillard ezredes parancsnoksága 
alatt a 14-es, 12-es és 7-es huszárok Nagyberezsnye és Felsőolsva 
között állanak, balszárnyukon a 96-os ezred van, mögötte — mint 
tartalék — Felsőolsvánál a 81. ezred. 

Felsőkrucsón és Lomnán a 88. ezred képezi hadtest-
tartalékomat. 

A 3. hadseregnél nyugalom van, a helyzet nem változott. 
A 2. hadseregnél az V. és XVIH. hadtestnél csend. A Tersz-

tyánszky-csoport jobbszárnyán a 43. hadosztályt a Kozialata-hegyen 
az orosz 35. hadosztály délután 3 órakor Nagypolány irányában 
megtámadta. 

A középen csapataink Skura vrch. magaslatot az oroszoktól 
véglegesen megtisztították. 

A balszárnyon (34., 29. és 51. hadosztálynál) csak ágyúharc folyt. 
A 4. hadseregnél különös esemény nem volt. 

Április 17. 

„Semmi újság! . . . Reggel 7 órakor rövid jelentésre idejött 
„titkáromat, Döller Antalt és Gottschlig főhadnagyot magammal 
„víve Kisgyertyánosra lovagolok. Kispetőfalvától sűrű ködbe jutunk-
„Lassacskán azonban keresztülküzdi magát a nap és széjjeltépi 
„a sűrű fátyolt. Az erdők és szántóföldek gőzölögnek s mint ökör-



„nyálpókhálók emelkednek a megsűrűsödött párák az égnek sötét-
„kék végtelenségébe. A kiképzésben levő 39-es menetzászlóaljat 
„látogatom meg, de semmiképen sem vagyok munkájukkal meg-
elégedve, mert hiányzik a nagy alaposság, melyre a háború oly 
„irgalmatlanul megtanított, itt csak a régi békegyakorlat sablonját 
„látom . . ." 

„Szép erdős vidéken lovagolunk, enyhe völgyek buja zöld 
„rétjein s virágzó szőnyegek illatozó pompáján át, víg madárdalt 
„s az erdő szende zsongását hallgatva. Majdnem elfelejtem a rette-
n e t e s háború búsan komor valóságát és szótlanul a nagy termé-
s z e t isteni pompájába merülve Dérre érek s onnét Minyevágására. 
„A déri völgyből megmutatom a Muchova horát uraimnak, hol 
„két ütegem áll. Vezérkarom tagadja, hogy e hegy lenne a meg-
nevezett . Végre mégis csak nekem marad igazam.. . Véletlenül 
„felpillantva két fecskét látok meg a telefondróton. Kedves kis 
„ állatok, milyen örömmel üdvözöllek benneteket. Itt vannak! — a 
„nyár közeledik, őrült sietséggel repül az idő és csak a háború 
„terheli vasökölként az összes népeket és a drága vért vámpírként 
„szívja magába." 

„Innét gyalog megyek uraimmal a hídnál levő üteghez, ez 
„kitűnően van födve és leplezve, egész kertet ültettek köréje, 
„csupa cserje és fiatal fa veszi körül. A bejáratnál egy tábla áll e 
„felirattal: ,Allj meg vándor, itt jó bort kapsz! ' . . . — Egy tűz-
mes t e r jelentkezik itt. Megkérdem őt, hogy hol van a jó bor? — 
„Ravaszul mosolyogva feleli: ,Csak egy kortyot kapni, azt se min-
d e n k i ! ' " 

„Az Ondava partján áll még az óriási fűz, alatta a két 
„galyból egy szöggel összetartott kis kereszt — a besüppedt sír-
„hanton; megrázóan szegény és egyszerű sír. Szegény derék fiaim! 
„Mintha látnám még hűséges szemüket megtörni, midőn a hős 
„lélek elhagyta a tes te t . . . Hallom a téli vihar zúgását, mint ránci-
„gálja üvöltve a fák kopár koronáját s fagyasztja jéggé a szemem-
„ből kifújt s köpenyemre hullott könnycseppet. . . Sohasem fogom 
„e szomorú helyet elfelejteni. . ." 

„Innét a Lisna hora déli oldalát metsző mély vízmosásba 
„megyek, hol nehéz tarackjaim állanak, tovább az én vitéz 46-osaim 
„állásába. Ott egy jóképű mosolygó bakámat — ki nagy tisztaságával 
„tűnt fel nekem — megkérdem, hogy hogyan van: ,Igen jól, Fen-



„séges Uram. Már nem is akarnék előbb hazamenni, mielőtt a 
„muszkát meg nem vertük!' " 

„Végigmegyek a 46. ezred állásán, mely Nagyberezsnyével 
„szemben a Lisna bora 282. -Ó- hegynyúlványon húzódik végig." 

„Egy ágyúhoz megyünk, mely a raj vonalba van beépítve. 
„Egy zászlós jelenti, hogy a 21. tábori ágyúsezred 4. ütegétől 
„van. Mind az öt tüzér az ezüst vitézségi éremmel van ékítve, 
„egyiknek az I. osztályú is megvan." 

„Sandal lövetését nézzük, nemsokára a falu lángbaborul." 
A 46-osok erődítési rendszere nem igen tetszik nekem, elüt 

a többi ezredétől. I t t lövészárok tulajdonkópen nincsen, hanem 
e<rv végighúzódó összekötőárok van közlekedésül kiemelve, • o O ' 
melyből előre az ellenség felé 4—6 csatár, vagy egy géppuska 
részére négyszögletű kis támpontocskák vannak kiépítve arc- vagy 
oldalazó tűzhatás kifejtésére. E kis támpontocskák a csatárok ré-
szére mindjárt fedezékül is szolgálnak; hátrafelé a közlekedő árok-
kal fedett útacskák útján vannak összekötve. 

Nem találom célszerűnek az erődítés e módját, mert a négy-
szögalakú számos apró támpontocskában a csatárok magukra 
vannak hagyva, a rajparancsnok embereit nem tekintheti át, így a 
tűzirányítás és harcvezetés és az alsóbb parancsnokok (raj, szakasz) 
személyes befolyása embereikre nagyon meg van nehezítve. 

Eltekintve ettől, sok és fáradságos munkába kerül ily állás 
kiépítése. E nézetemet Op. 850/14. számú parancsban tudomására 
adtam hadosztályparancsnokaimnak. 

„Délután 3 órakor jelentik, hogy három orosz zászlóalj 
„Pusztaházáról Velkő felé elmenetelt. Bizton felváltás." 

„Míg ezen sorokat írom, oly szépen dalol két csalogány ablakom 
„alatt, akárcsak otthon az én szeretett, szép Tapolcsányomban. 
„Mily szép lehet ott a temérdek virág és becses erdőim suttogása, 
„melyet hallgatva hajdan boldog időkben oly benső áhítattal tellett 
„el lelkem.. ." 

Boroevic értesít, hogy a tartalékban álló X. hadtest április 
18-án a 3. hadsereg kötelékéből kiválva a 3. és 4. hadsereg belső szár-
nya mögött Krynica—Mochnaczka—Muszvna—Leluchów—Tylicz 
terébe jön. A gyalogság vasúton, a lovasított csapatok gyalogme-
netben Tapolyhanusfalva—Ivapi—Bártfa—Tapolytarnón át kerülnek 
az új elhelyezési körletbe. 

A 21. hadosztály azonban visszamarad és továbbra is Boroevié 
tartalékát képezi. 

A 3. és 4. hadseregnél a helyzet nem változott, csupán jár-
őrharcok és itt-ott tüzérségi tűz. 



A 2. hadsereg jobbszárnyán (Y. és XVIII.) szintén nyugalom 
volt ; a Tersztyánszky-csoportnál azonban az oroszok éjjel támadták 
meg a 32., 13., 41. és 43. hadosztályokat, a támadás azonban 
kudarccal végződött, az oroszok befészkelték magukat a Kozialata-
magaslaton. 

Április 18. 

„Le Beau tábornoknak átadtam a mai napra a hadtest-
parancsnokságot és Eisner-Bubna-val ^Tavárnán át Homonnára 
„megyek." 

„Ott irtóztató emlékek szállják meg lelkemet. Mintha most 
„is látnám a hordágyak végtelen sorát, ebbe a nagy — most már 
„leégett — házba, mely oly fehér volt a mésztől, a görcsökben 
„megdermedt haldoklók ezreivel bemenni, kiknek arca feketéskék 
„volt és kék ajkaikon a megszáradt hab tapadt és elüvegesedett 
„szegény aszú szemeikben a halálfélelem oly szívetfacsaróan tükrö-
z ő d i k . . . Egyik ajtón folyton megszakítás nélkül mennek befelé 
„és Tersztyánszky válla fölött fitymálva mondja: ,Ezek csak ki-
„ merült emberek, akik három nap múlva megint vígan járkál-
„nak majd!' . . . Szemében bizonytalanság, ajkai remegnek — hisz' 
„tudatosan hazudik! . . . Óh igen, ezek ki vannak merülve a rette-
„netes kolerától. Nézzen csak oda a túlsó ajtóhoz, ott ugyanabból, 
„a mésztől fehér nagy épületből, ugyancsak a hordagyaknak vég-
t e l e n sara megy kifelé, le vannak takarva s megdermedt hullák-
k é n t viszik ki az örökre ,kim erűiteknek' százait, hogy a tömeg-
zsírokba hányják őket." 

„A leégett városkán keresztülhaladunk. Ott kint vannak a 
„nagy nyárfák, melyek alatt a visszavonulásnál pihenőt tartottunk, 
„ós vitéz 32-eseim s 44-eseim összeesve annyian meghaltak. Itt az 
„útpatkó bozóttal, hol az ágyúsezred oszlopban állott s annyian 
„roskadtak össze s haltak meg az útszél árkában s addig csak úgy 
„ömlött az országos eső az ólomszürke égboltozatról. Itt a vasúti 
„töltés, melyen annyi kolerás és halott feküdt. I t t a Szinnára ve-
z e t ő műút! — Takcsány! — Nagypolány, csupa rettenetes emlék . . . 
„ A halottak útja! . . . Látom mind e hajmeresztő rémségeket, mintha 
„csak ma történtek volna . . . Óh, a halottaknak az a idegbénító 
„irtóztató útja ott a szép, felségesen viruló erdők között! . . . 
„Hamis uton megyünk — így Takcsányra ju tunk! Lehetetlen, 
„hogy tévedjek, hisz az irtózatnak késhegyével vannak e helyek 
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„lelkembe vésve! . . . Minden bozót, minden rög egy förtelmes 
„emlék . . . Megállj! Visszafordulni! . . ." 

„Ekkor egy gummink elpattanik és elakadunk. Egy paraszt-
„szekér lépésben jön, rajta szótlanul, búsan ül két baka, pipájuk-
éban is kialudt a tűz, piros hajtókájuk van. Megszólítom őket. 
„Takcsányból jönnek, hol a tegnapi küzdelemben az oroszok borzasztó 
„veszteségeket szenvedtek; ,csak úgy jajveszékeltek!' Szikrázó, 
„fénylő szemekkel beszélik, hogy milyen végtelen hősiességgel 
„küzdött az ő IV. hadtestük. Szívem örömtől nagyot dobban és 
„meghagyom a két jó magyar bakának: ,Ha visszatértek a IV. had-
testhez, mondjátok meg szeretett hős volt bajtársaimnak, kikhez 
„egész szívemmel ragaszkodom, hogy legbensőbb, leghőbb üdvözlete-
nmet küldöm nekik, mondjátok meg, hogy nem szunök meg hálá-
„val ós szeretettel rájuk gondolni, kik oly bámulatos hősiességgel 
„küzdöttek az én vezetésem alatt, ezt üzenem én, József főherceg 
„nekik.' Ekkor feszesen tisztelegnek, míg arcuk s ajkuk mosolyog 
„s tekintetük halkan oly sokat mond nekem, ami kimondhatatlanul 
„jól esik. Az egyik meleg hangon mondja: ,Alázatosan köszönjük! 
„A Fenséges Ur neve él közöttünk, lelke velünk maradt és igaz 
„szeretettel emlegetjük ós mindig visszasajnáljuk közénk.' Megígérik, 
„hogy üzenetemet hűségesen átadják, azután tovább döcög kocsijuk 
„Homonna felé ós váltakozó érzésekkel nézek utánuk! Midőn látják, 
„hogy utánuk fordultam, leveszik sapkájukat és felém integet-
„nek vele." 

„Mire elkészül az autó, visszatérek Homonnára s a rémes 
„emlékű nyárfák megint csak eszembe juttatnak minden szörnyű-
sége t s az üres gyepes talajt nézem alattuk, akár csak most is 
„ott haldoklanának kolerás betegeim . . . " 

„Innét Tótalmádra megyünk, hogy Von der Marwitzot meg-
látogassam, ami mai útamnak célja volt. Ott egy motorkocsi vár 
„reám német katonákkal, akik megmutatják az útat a vizén át." 

„Von der Marwitz törzsével vár reám a csinos kis vadász-
kastély előtt s urait — közöttük-fiát is — bemutatja, azután egy 
„egyszerű, de ízletes villásreggelit szolgáltat fel, mely alatt háborús 
„élményeinket megbeszéljük és én egy kis felköszöntőt mondok 
„arra, hogy a Beszkid-hadtest meg a VII. hadtest együttesen 
„döntő csapást mérnek nemsokára a közös ellenségre. Étkezés után 
„Windisch-Graetz Ottóval beszélek, aki felemlíti Tersztyánszkynak 



„feljelentését ellenem. Megmondom neki a teljes valót és hogy 
„majd háború után — mert Frigyes főhercegnek megígértem, 
„hogy addig nem teszek semmit sem — ezt a rágalmazót meg 
„fogom bélyegezni." 

„Azután még a szomszédi teendőket Marwitz meg én és a 
„két vezérkari főnök megbeszéljük és szívélyes búcsúzás után 
„visszaindulunk Kelesére." 

„A legközelebbi községben a leánykák vasárnapi fehérbe öl-
tözve nagy csokrokkal felvonultak és ezeket automobilomba dobál-
f á k . így folytattam útamat Homonnára, minden községben virá-
g o k k a l elárasztatva." 

„Kelesén veszem a jelentést, hogy távollétem alatt semmi 
„különös sem történt." 

. „Az oroszok különböző pontokat lőttek arcvonalam mögött, a 
„többek között Alsóolsvát is, hol megint két halottunk van. Ez az 
„ellenséges üteg a 372. -Q- magaslaton Sandaltól északra van meg-
állapítva. Elrendelem, hogy egy könnyű taraekütegem Felső-
„olsvára vonandó előre és az semmisítse meg az ellenséges üteget. 
„Nehéz tarackjaim egy ellenséges üteget Variházánál tönkrelőttek." 

„Mai napon mind a három hadseregnél semmi különös sem 
fordult elő." 

A Tersztyánszky-csoportnál a 43. hadosztály a Kozialata-magas-
latot az ellenségtől nem tudta visszafoglalni, bár a Schmidt-had-
testnek az összes rendelkezésre álló tartaléka az ellentámadásnál 
közreműködött. » 

Április 19. 

„Reggel 9 órától kezdve nagyon erős ágyúdörgés." 
„Az ismételten jelentkező heves lövegtüztől eltekintve, fel-

„tűnő csend van." 
„A 39. ezredben egy öncsonkítási eset fordult elő, mire a 

„legénység küldöttséget menesztett a hadosztályparancsnokhoz azon 
„kéréssel, hogy ezt az embert ítélje halálra, mert ez a gyalázat 
„nem maradhat az ezreden és ők ily embert soraikban nem tűrnek 
„meg. A 39-esek között gyáva embernek nem lehet helye." 

Kérésemre az eperjesi repülőszázad a hadtestem ellen működő 
ellenséges tüzérség felderítésére végigrepült az orosz 12. had-
osztály állásain. A felderítés eredménye a következő volt: 



a 321. A magaslattól 500 méterre északra 6 ágyú áll, Vqjt-
vágása és Érfalu között két orosz tüzérségi állás van, egyik Er-
faiutól közvetlen nyugatra, másik Érfalutól 500 méterre nyugatra; 
továbbá ellenséges tüzérséget állapított meg a 417. -Q- magaslaton 
és Variházától közvetlen nyugatra. Ezen ellenséges tüzérség a kö-
vesi és nagyberezsnyei állásaimat hevesen lövi; sajnos nem tehetek 
ellene semmit, mert az orosz tüzérség az én ágyúim hatáskörletén 
kívül áll, nem tudom azt elérni, mivel a mi ágyúinknak nincsen 
oly hordképessége, mint az ellenségének. 

Messzehordó, 12 cm.-es ágyúkra lenne szükségünk. 
A menetzászlóaljakat mai napon a hadosztályok be fogják 

sorolni. 
Elrendeltem, hogy az állomány-kiegészítés után április 23-án 

a hadosztályok állásunkban következő változtatásokat tegyék: 
A 20. honvédhadosztály állását nyugatra terjessze ki a Kövestől 

északkeletre fekvő kúpig, a 17. hadosztály ezáltal felszabadult erőből 
különítsen ki két zászlóaljat hadtesttartalókul Felsőtokajon és Király-
hegyen (61. ezred). (Op. 85216. szám.) 

A mai nap mindhárom hadseregnél nyugodtan telt el, különös 
esemény nem volt. 

Tersztyánszky csoportjánál a 43. hadosztály a Kozialata-
hegyen befészkelődött ellenséget állásából minden erőlködés dacára 
nem tudta kiverni. 

Ezért a szomszédos hadosztályok (44. és 32.) tartalékait össze-
vonták, hogy a 43. hadosztály azok segedelmével hajtsa végre ellen-
támadását. A Kozialata-magaslatot tüzérségünk egész napon át 
lőtte, hogy az ellentámadást kellően előkészítse. 

Április 20. 

„Tegnap német szomszédom nagyobb veszteségeket szenvedett, 
„mert az ellenség Homonnaolykát és Sztropkóolykát erősen lőtte; 
„e két helységből a tartalékokat ennek folytán kivonták." 

„Éjjel kisebb lövegbarcok, melyek reggelig tartottak, külön-
ben nyugalom." 

„Eisner-Bubna alezredessel és Detrich főhadnaggyal Orosz-
„ vágásra lovagolok. Nagyszerű meleg tavaszi nap van, a kis fecskék 
„csendesen keringenek, vagy a táviródróton üldögélve csevegnek. 
„A levegő oly enyhe s jóleső, mint a legfinomabb bársony érintése, 
„mint egy ifjú friss csók. Gyorsan zöldül az erdő s tele van a 
„legszebb virágocskákkal, melyek illatozó szőnyegekké sereglenek: 
„az Istennek drága hősvérből fakasztott kertje!" 

„Fölöttem a királysas vonul el két ölyvtől kergetve." 



„Felsővirányoson néhány nagyon kifáradt honvéd pihen, csak 
„úgy csurog az izzadtság róluk. Idősebb emberek, bizton önként 
„jelentkezők. Egyikük megismer és lelkesen üdvözöl. Ismerős, kövér, 
„becsületes arc, Nem tudom emlékezetemben megtalálni, hogy ki 
„lehet az. Egy fél menetzászlóalj áll az épülő dorongút mellett, 
„melyen lovaim csak nehezen botorkálnak tovább . . . A tisztek 
„bemutatkoznak s én az arcvonal előtt ellovagolok. Szép, egészséges, 
„erős férfiak, örömtől áthatva önként jöttek szent hazánkért küz-
den i . Hányan fogják tűzhelyüket e háború után viszontlátni? . . . 
„E fájdalmas kérdés csendül fel lelkemben, míg melegen szólok 
„hozzájuk: ,Az Isten oltalmazzon meg benneteket és áldja meg 
„fegyvereiteket!'" 

„A hegyzávodi völgyzárig lovagolok tovább. Ott az állás az 
„erdős partok között tovahúzódó rétet keresztülszeli. Eisner-Bubna 
„alezredes itt ér utói engem és könyörög, hogy szálljak le lovam-
ból , hiszen az orosz állásból idelátni. Törzsemet, mely vele együtt 
„lóháton jött ide, bekergetem az erdőbe és Nagy Pál tábornokkal 
„és a német összekötő tiszttel, Gerstenberger őrnaggyal födve, mint 
„eddig az állások mentén az 1. honvédgyalogezred igazán nagy-
szerű munkáját megszemlélve, az erdőben rendkívül meredek parton 
„fellovagolok egészen a két hadtest találkozási pontjáig. Ott német 
„ágyúk állanak a honvédek tüzvonalában — a lövészárokban. A 
„német tisztek bemutatkoznak és nem tudják eléggé hangsúlyozni, 
„hogy mily nagyszerű és mennyire tetszik nekik a tartózkodás 
„ezen üde, friss vidéken . . . Kitűnő kilövésük van és Hegyzávodot 
„is jól megfigyelhetik." 

„Innét a 463. <|> magaslatra lovagolok. Arról megint gyö-
n y ö r ű kilátás nyílik Olyka és Laborcza völgyére és a Beszkidre az 
„egész német állásokkal. Uzsok vidékéről igen heves ágyútüzet 
„hallok, ott kemény harc lehet." 

„Egyes nehéz orosz srapnellek bőgve jönnek hozzánk és igen 
„nagy magasságban robbannak, ami körülbelül ártalmatlanná teszi 
„'őket." 

„Soká állok a hegytetőn s egészen elmerülök a szépséges 
„vidék nézésébe. Azután az 502. -Ó- magaslaton át Oroszvágásra 
„lovagolok, hol Nagy Pál-nál étkezve, egy kedélyes órát töltök." 

„A felséges estén, puha réteken, szürkületben, fáradtan elhaló 
„alkonypírban hazavngtázok s már az utolsó zöldes világosságot is 



„elfödte a sötét éjszaka, midőn az útra kiérek. Uraim elmaradtak, 
„egyedül vagyok egy huszárommal és csendesen ellovagolunk 
„Kelesére." 

„Nyugalom! . . . Semmi újság." 

Bal szomszédomnál, a XVII. hadtestnél a 81. és 88. ezred 
felváltotta a Kerekrét mindkét oldalán a magaslaton álló bécsi nép-
fölkelődandárt és a huszárnépfölkelő-dandárt. 

Hadtestem helyzete a 9. menetzászlóaljak beosztásával tete-
mesen javult. Bár a vonal, melyet tartanom kell, még mindig túl-
széles az erőviszonyomhoz képest, de úgy érzem, képes leszek 
az ellenség támadásaival dacolni. 

Ma is az egész vonalon nyugalom volt. 
A Tersztyánszky csoportjánál a Kozialata elleni támadás elő-

készületei folynak. Czirókaófalutól északkeletre 30 és feles mozsa-
rak is működni fognak. 

Április 21. 

„Tökéletes a csend és nyugalom." 
A X. hadtest 2. hadosztálya Krynicanál, a 24. hadosztálya 

Tylicznél gyülekezik. 
Különben teljes a szélcsend mindhárom hadseregnél. 
A Tersztyánszky-csoportnál még mindig tart a tüzérségi elő-

készítés, ma már a 30"5-ek is működnek Czirókaófalunál. 

Április 22. 

„Lomna, Felsőkrucsó, Fiasra lovagolok fölfelé, gondolatokba 
„merülve. Felpillantva, egy térdelő aggastyánt látok meg. Hosszú, 
„fehér haja, fehér, tüskés, rövid szakáll veszi körül napbarnította, 
„elaszott arcát. Megtörött, fénytelen, félig már kialudt szemei, 
„melyekből az élet lassacskán elköltözik, ég felé vannak emelve. 
„ Az enyhe tavaszi szellő sárguló, fehér haját mozgatva, játszadozik 
„vele. Imádkozik, s lovaink dobogó lépteit nem is hallja. Ég felé 
„emelt kezekkel, átszellemülten imádkozik s nagy lovascsoportomat 
„észre sem veszi, mikor mellette ellovagolunk. Fiaiért imádkozik 
„tán ilyen bensőséggel P . . . Fiaiért, kiket lelke heves tusában lát? . . . 
„Vagy fiaiért, kik már hősökként elestek? . . . És a hideg földben 
„az ősrengeteg bájos rejtekében korhadó fakeresztecske alatt nyug-
szanak s őt is az örök nyugalomra, a hideg sírba hívogatják 
„magukhoz? . . . Vagy a békéért? . . . Vagy tán csendes halálát 



„várja így? . . • Mellette két telién legel, kolompjaik halk csengése 
„az erdő susogásába olvad s az öreg tovább imádkozik, az ágyúk 
„bömbölését nem is hallva. Mint a márványszobor térdel ott az 
„aggastyán s csak ajkai mozognak, hangos imát mondván és zsongva 
„danol a csendes erdőnek ifjú lombozata, mintha az öreggel akarna 
„imádkozni . . 

A 3. és 4. hadseregnél általános a csend és nyugalom. 
A XVII. hadtest állásait Tölgyednél, Kurimánál és Kerekrét-

nél az ellenséges tüzérség igen hevesen lőtte. 
Az oroszok ma ismét megkísérelték a 2. hadsereget áttörni. 
A XVIII. hadtest balszárnyán a 44. hadosztály, a Tersztyánszky-

csoportnál a 41. honvédhadosztály és a 34. hadosztály éjjeli táma-
dásokat utasított vissza. 

A hadseregfőparancsnokság Op. 9355. számú nagyjelentőségű 
előzetes értesítése beérkezett, mely kivonatosan a következő: 

A német 11. hadsereg április hó végén Gorlice—Gromnik 
terében azon célból vonul fel, hogy a 4. osztrák-magyar hadsereg-
gel a támadó hadműveletet megindítva és az ellenség állását 
áttörve, az orosz 3. és 8. hadsereg helyzetét a Kárpátokban meg-
ingassa. 

Hogy a német 11. hadsereg gyülekezéséről az ellenség figyel-
mét elterelhessük, a 3. hadsereg közepének és keleti szárnyának, 
valamint a 2. hadseregnek ott kell támadnia, hol az ellenség tevé-
kenysége szünőfélben van. 

A német 11. hadsereg (8 hadosztály) az osztrák-magyar 
4. hadsereg mögött fog gyülekezni. 

Az osztrák-magyar VI. hadtest (12. és 39. honvédhadosztály) 
és a 11. honvédlovashadosztály a német 11. hadsereg kötelé-
kébe lép. 

A német 11. hadsereg Gorlice—Gromnik teréből egyenest ke-
leti irányban fog előretörni az osztrák-magyar 4. hadsereg támoga-
tása mellett. A támadás déli szárnyának iránya Zmigród—Dukla— 
Sanok. • 

Az offenzívát Mackensen vezérezredes vezeti. 
Az osztrák-magyar 4. hadsereg feladata az, hogy Macken-

sen offenzíváját a Visztula-folyó felől az északi szárnyon fedje. 
E célból a 4. hadsereg déli szárnyán a 8. és 10. hadosztályt az 
arcból kivonja és a vele szemben álló orosz 3. hadsereget a Biata 
mentén és a Dunajec és Biata közötti magaslatokon vissza fogja vetni. 

A 8. és 10. hadosztályt Rychwaklig a német 11. hads t j»«^ 
attól délre a X. hadtest (2. és 24. hadosztálya) fogja felymeSPW' 
a 45. Landwehr-hadosztály tartalékviszonyban marad. 

A felváltás április 25-én kezdődik. 



A 3. hadsereg a német 11. hadsereg déli szárnyán ahhoz 
csatlakozva támadni fog, e célból április 30-ig minden nélkülöz-
hető erőt, a 21. hadosztályt is beleértve, a balszárnyán gyülekeztet 
és a német 11. hadsereg támadását lépcsőben kíséri. 

A 3. hadsereg közepe és jobbszárnya, a 2. hadsereg és a 
német déli hadsereg a szembenálló orosz erőket leköti. 

A hadseregfőparancsnokság eme terve alapján bontakozott 
ki az a nagyszabású offenzíva, mely az orosz gőzhengert végérvé-
nyesen darabokra törte, mely négy hónapon át tartó véres viasko-
dásban a Kárpátokon keresztül csodálatraméltó vas akaraterővel, 
vitézséggel és a tömegek kegyetlen pazarlásszámba menő feláldo-
zása árán is minden erejét megfeszítette arra, hogy szeretett szent 
hazánkon végiggázoljon . . . 



X. FEJEZET.1 

GORLICE. 

Április 23: 

Ma hadtestem helyzete a következő: 
A jobbszárnyon a 20. honvédhadosztály Lipovica A 557. 

hegytönköt tartja Hegyzávod és Köves között, a középen a 17. had-
osztály Kövestől az Ondava-folyőig terjeszkedik ki, a balszárnyon 
a 96. ezreddel megerősített 1. lovashadosztály áll az Ondava-folyón 
túl Felsőolsváig. 

A 20. honvédhadosztály jobbszárnya, Perneczky tábornok 
az 1. és 17. honvédezreddel, az előbbi Hegyzávoddal szemben 
állva a völgyet elzárja, az utóbbi a Lipovica A 557. hegygerinc 
keleti nyúlványát tart ja; a balszárny Stadler ezredes, a 4. honvéd-
ezreddel a Lipovica 557. A uralgó erdős hegyen, a 3. honvéd-
ezreddel a Lipovica 557. A hegygerinc nyugati nyúlványán. 

Mindegyik ezred mögött egy-egy zászlóalj van mint tartalék 
Jakabvölgyénél, Lipovica A 557. déli lejtőjén, Oroszvágástól 
északra a völgyben és a 463. -C- útcsomónál a szélső keleti 
szárny mögött. 

A 17. hadosztály védelmi állása is két alszakaszba tagozódik. 
Jobbról Pacor ezredes a 39. ezreddel a Kövestől nyugatra eső 
329. -C- magaslaton, mögötte Köves faluban a 37. ezred II. zászló-
alja tartalék. 

Balról báró Henneberg ezredes a Nagyberezsnyétől délre, dél-
keletre és keletre húzódó gerincen áll, Paczató-majortól délre a 
43., Nagyberezsnyétől délre és délkeletre a 46. ezred. Minyevágásán 
a 43. és a 46. ezred egy-egy zászlóalja van mint tartalék. 

Az 1. lovashadosztálynál a Kucko-magaslat déli gerincén 
Mouillard ezredes parancsnoksága alatt a 7-es, 12-es és 14-es 
huszárok, a Felsőolsvától közvetlen északra levő gerincen Pilar 
ezredes parancsnoksága alatt a 96. ezred áll. 

Királyhegyen és Felsőtokajon a 61. ezred van mint hadtest-
tartalék csoportosítva. 



f 

„Nálam békés nyugalom, jóleső csend. . . Semmi újság . . 
„Tán megtörött már az oroszok nagy túlereje?. . ." 

Az ellenség ágyúzza jobb szomszédomat; a 4. német had-
osztályt már napok óta különös hevességgel lövi. Ma nehéz orosz 
tüzérség Homonnaolykát és Sztropkóolykát úgyannyira lőtte, hogy 
a 4. német hadosztály parancsnoksága tartalékait onnét kivonta. 

„Egy terven töröm a fejemet, hogy lázas munkával második 
„állásomban az oroszokat támadásra csábítsam. Erre vonatkozólag 
„ma fogom a parancsot kiadni, hplnap megkezdjük a cselt." 

„Nehéz zivatarfelleg sötéten és dörmögve emelkedik az égen 
„fel és a virágzó bokrok oly fülledten illatoznak. A fecskék igen 
„magasan vonják köreiket a légben a feketedő égbolttól mindjobban 
„elütve. Ablakom alatt egy fülemile csattog s ezer édes emléket 
„ébreszt bennem. Rég letűnt kedves idők emlékeit, melyek búsan 
„hangolnak." 

„5 óra 15 perckor fontos parancs érkezését jelzik a hadsereg-
„ parancsnokságtól. Remélem, nem itt rendeli el a támadást, hol 
„minden hegyhát erősen ki van építve és elfoglalásukra nincs meg 
„a feltétlenül szükséges tüzérségem; itt megint óriási hiábavaló 
„véráldozatokba kerülne minden ilyen kísérlet. Ha ezt kívánják, 
„akkor adjanak nekem legalább tízszer annyi tüzérséget, mint 
„amennyim most van, akkor okvetlenül meg is csinálom az át-
t ö r é s t , de e nélkül semmi esetre "sem." 

„A jobbszárnyon a lehető legerősebb tüzérségi előkészítéssel 
„kellene megindulnunk, hogy az oroszokat félrevezessük; azután 
„50—60 kilométerre a Kárpátoktól északra szintén a legerőteljesebb 
„tüzérségi előkészítés után hatalmas erőkkel nyugatról keletre 
„taszítani, hogy az ellenség arcvonalait áttörve, egész kárpáti arc-
vonalukat felgöngyölítsük és a talán most készülő újabb kárpáti 
„támadásukat megsemmisítsük. Ez nem várt nagyságú eredményre 
„vezetne okvetlenül, míg Boroevic hadseregének támadása rette-
„netesen sok vérünkbe kerülne és alig pár kilométerrel vinne 
„előbbre bennünket." 

„Míg vezérkari főnököm a parancsot várja és azt áttanul-
mányozza, én sebesültjeimhez megyek, kik mindig úgy örülnek, 
„ha meglátogatom őket." 

Úgy a 3., mint a 2. és 4. hadsereg arcvonala előtt nyuga-
lom, — eltekintve az itt-ott fellángoló tüzérségi párbajtól. 



A hadseregfőparancsnokságnak Op. 9185. számú tájékoztató 
értesítése szerint a pótlások besorolása után Boroevié hadseregének 
ereje 110.000 puskalétszámra fog emelkedni, mellyel szemben 
106.000 orosz puska áll. 

Április 24. 

„Csak későn éjjel kaptuk meg a várt parancsot. Elrendelte-
t i k , hogy az ellenséget a legélénkebb tevékenységgel foglalkoz-
t a s s u k a nélkül, hogy hiábavaló véráldozatokat hoznánk; akadá-
„lyozzuk meg őt, hogy ezen arcvonalból erőket kivonva, elvigye 
„azokat, mert a mi részünkről igen nagy erőket összpontosítanak 
„Gorlicenél, hogy ott e hó végén áttörést csináljunk.. . Épen 
„ezért meg kell az ellenséget gátolnunk abban, hogy Gorlice felé 
„erőket eltoljon." 

„Nagyszerű! Ennek sikerülnie kell!" 
„Amint az áttörés meglesz, mi a legnagyobb eréllyel ki 

„fogjuk az ellenséget a Kárpátokból szorítani. Ez lesz legszebb 
„jutalmunk a sok szenvedésért, ez lesz az eredménye a mi elkese-
r e d e t t küzdelmeinknek, melyeket ezen irtóztató kárpáti télben oly 
„szívósan és győzelmesen állottak meg szeretett csapataim. Ha az 
„ellenség megkísérelné innen csapatokat kivonpi, akkor az utasítás 
„értelmében erélyesen támadni fogok, másképen csak nyaggatni, 
„piszkálni fogom őt mindig, hogy elhitessük vele, hogy most én 
„akarok támadni." 

„Természetesen azon tervem, hogy őt támadásra csábítsam — 
„elesik." 

„Ügy érzem, hogy Gorlice nagyszerűen szerencsés gondolat. 
„Nem hiszem, hogy az oroszok épen ott várnának valamit, mert 
„a harcok a Kárpátokban és a szárnyakon folytak mindig." 

„A nyert tájékoztatás alapján kiadtam hadosztályaimnak Op. 
„857/9. számú parancsomat. Ebben tudattam csapataimmal, hogy 
„április 28-tól kezdve hadtestemet következetesen és rendszeresen 
„megint előretolom — arra ügyelve, hogy egy emberemet se ve-
szí tsem el hiába. Egyelőre a 391. Ó Kucko-háton -Q- 238. 
„Sitnyiktől délkeletre Paczató-major—Zjar—Lipovica vonalától 
„1 km.-re északra fekvő terepet akai'om elérni, csapataimat odáig 
„óvatosan előretolva. Ott alaposan beássuk magunkat, hogy azután 
„onnét tegyünk egy újabb óvatos lépést előbbre." 

„Április 28-ig a hadosztályok járőrökkel és különítményekkel 



„az ellenséget tartsák éberen szemmel. Abban az esetben, ba az 
„ellenség tényleg erőket vonna el hadosztályaim elől, akkor kímélet 
„nélkül meg fogom támadni." 

„Az ellenségnél teljes a nyugalom és tétlenség." 

A 3. hadseregnél, valamint a két szomszédos hadseregnél 
semmi nevezetesebb nem történt. 

„Felsőtokajra lovagolok, hol a hadtesttartalékot, a székely 
„zászlóaljat látogatom meg s onnét az újonnan épült úton Boros-
t y á r a megyek. A Verlesa-magaslatról felséges a kilátás a még 
„hófödte Beszkidekre és az erősen hullámos Erdős-Kárpátok csoda-
s z é p üde zöld bükköseire. Innét a derék László mérnököm által 
— 3 hét alatt — kiépített, pompásan vezetett kocsiúton, enyhén 
„ereszkedő szerpentinákon megyünk lefelé. A völgyben tüzérségem 
„rőzséből rögtönzött kunyhókban és istállókban van elszállásolva 
„és pompás ,nyaralótelepet' csinált magának." 

„Borosnyán lóról szállok és gyalog felmegyek derék 43. 
„ezredem tűzállásába; először az ezredparancsnoksághoz, mely egy 
„horpaszban jól leplezve, deszkából és rőzséből épült kis kuny-
h ó k b a n van elhelyezve. A lövegtűz ellen itt a legcsekélyebb 
„fedezék nincs; elrendelem, hogy legalább valami barlangszerü 
„helyiséget kotorjanak a védett hegyoldalba, hogy a parancsnok 
„és telefon ne legyen a pusztító lövegtűz eshetőségének kitéve." 

„Innét a minap leírt — most már teljesen elkészült —, 
„igazán nagyszerűen, az erődítési tudomány minden finomságával 
„kiépített állásban, az erdő üde zöld fái alatt megyek végig. I t t 
„egy bájos, szeretettel gondozott pici kertecske van miniatűr tóval, 
„keskeny kavicsozott útacskákkal, lugassal s fű helyett mohával 
„gyepezve. Az egyik kis tóban fehér halak, s a másikban rákok 
„vannak. Ezt a derék bakák századparancsnokuknak csinálták 
„gondos szeretettel. Megható figyelmesség..." 

„Az állás előtt, mely a terephez kitűnően alkalmazkodóan 
„van vezetve és gondosan kiépítve, 10—20 sor sűrűn ültetett 
„cövek van, három öv drótakadály, mindegyik 15—20 soros, 
„drótozott ágtorlasz három sorban, az állásból gyújtható földi és 
„faaknák. Az egész olyan erőd, hogy ha gyalogságom csak félig-
m e d d i g jól lő, — teljesen bevehetetlen lesz." 

„Az állásban a nagyon meredek begyoldalon leereszkedve, 
„egy rétre érek, mely a völgy fenekén van. Itt már vitéz 39-eseim 



„vannak, akik egy olyan völgyzárlatot készítettek, mely párját 
„ritkítja. Két tüzelő sornak nyújt fedezéket és srapnellernyőkkel 
„van ellátva. Mindenütt az állásból gyújtható aknák és minden 
„elképzelhető akadályok torlaszolják el a völgyet. A szemközti 
„parton felmegyek, ott épen a farkasvermeket ássák, fenékükön 
„éles karókat állítva fel. Egy vastag bükkfán, néhány méter magas-
ságban egy géppuska van elhelyezve, mely az egész ormot és 
„előterepet kitűnően pásztázza, minthogy igen ritka öreg szálas 
„erdőben van. Felmászok a géppuskához és látom a muszkákat, 
„amint az ő állásaikat építik és figyelő őrszemeik csendesen állva 
„ vigyáznak . . . Egyik észrevesz engem, arcához emeli puskáját és 
„gondosan céloz, de én sem vagyok rest és mintha elcsúsztam 
„volna, — leugrok a fáról. Az urak, akik lentről nem látják az 
„oroszokat, kérdik, hogy nem lett-e bajom. Nem, mert egy káplár 
„karjai közé estem, őt magammal a földre rántva. 0 értelmes 
„mosollyal mondja: ,Síkos a bükk kérge Fenséges A t y á m ! ' . . . 
„Vállát megveregetve felelek: ,Síkos és a muszka éber! Köszönöm 
„fiam, hogy felfogtál' . . . Továbbmegyünk, csak Eisner-Bubna 
„fogott gyanút és kér, hogy menjünk hamar el, mert az oroszok 
„nagyon is közel vannak." 

„Vitézeim mondják, hogy időközönkint lő az orosz gyalogság, 
„hogy életjelt adjon." 

„Az orom tetején egy kiválóan kiépített és felszerelt támpont 
„van két oldalozó ágyúval és két kisebb támponttal a tűzvonal 
„e lőt t . . . Midőn ezekből visszajövet a lövészárkot elhagyom, elfelej-
t őd ik minden szabályzat és viharosan megéljeneznek vitézeim. 
„S az orosz mégsem lő . . ." 

„Borosnyán Henneberg báró ezredesnél étkezem, hol Pacor 
„ezredes, jó atyám egyik adjutánsának fia is jelen van." 

„Este egy kis lövegtüzet hallok, míg egy hosszabb parancsot 
„dolgozunk ki, hogy hadtestem lassan, lépésről lépésre, megszakítás 
„nélkül dolgozza magát előre, hogy az ellenség meggátoltassék 
„abban, hogy innét csapatokat kivonjon." 

Április 25. 

„Teljes nyugalom!. . ." 
„0 Felségétől egy végtelenül kegyes táviratot kapok, melyben 

„25 éves szolgálati jubileumomhoz gratulál. Ez a legszebb elismerés 



„és elégtétel részemre e hosszú munkáért . . . Könnyes szemekkel 
„újra és újra elolvasom..." 

„Jelentést kapok, hogy nagyon erős ellenséges oszlopok 
„— legalább egy gyaloghadosztály — Dukláról felém nyomulnak 
„elő, élük Barwineken már keresztüljött és délnek folytatja útját. 
„Ennélfogva további intézkedésig felfüggesztem előnvomulási 
„parancsomat, inert jobb, ha kitűnően kiépített állásaimban várom 
„be az ellenséges támadást. A felfüggesztett parancs végrehajtását 
„személyesen fogom annak idején elrendelni." 

Számításom szerint e friss ellenséges hadosztály április 
27-én már vagy ellenem, vagy a két szomszédom (XVII., Beszkid-
hadtest) valamelyike ellen megkezdheti támadását. 

„Erős állásaim, csapataim kiváló szelleme biztos reményt kelt 
bennem, hogy dacolhatok ezen ellenség támadásával is." 

„Vacsoránknál a bosnyákok zenekara játszik, mely Buda-
pes t rő l küldetett fel holnapi jubileumomra... Eszembe jut 
„a sabaci súlyos harc, midőn e zenét látva, azt hitték hogy 
. megverten tódul vissza az ezred. Az ide kiküldött 39-es dísz-
század láthatólag élvezi a zenét. A vacsoránál Eisner-Bubna 
„alezredes szép lendületes beszédet tart, mely a hadtestnek összes 
„tisztjeit és legénységét szeretetben egyesíti körülöttem. Ezután 
„tisztjeim és az itt egybegyűlt legénység lelkes ovációban részesí-
t e n e k engem." 

„Meghatottan, bensőséges hálától áthatva, köszönöm meg 
„szeretetüket." 

Az általános helyzetben alig van változás. 
. A 2. hadseregnél csak ágyúharc. Ezen túl a déli német had-

sereg közepe támadásra készül az Ostry-hegyre. 
A 4. hadseregnél semmi újság. A német 11. hadsereg csopor-

tosulása befejezéshez közeledik. 

Kelese, április 26. 

„Ma van 25 esztendeje, hogy mint újonnan kinevezett had-
„nagy először jelentkeztem katonásan 0 Felségénél." 

„ Szinyei-Merse főispán egy óriási népküldöttséget vezet 
„elém mind vasárnapi díszöltözetben, virágokkal díszítve jelennek 
„meg. Szép szavakban köszöni a főispán a gondosságot, melyet 
„a nép jólétére fordítok és mindnyájuk nevében üdvözöl a leg-
nehezebb időben ünnepelt 25 éves szolgálati évfordulóm alkalmából." 



„Ezután jönnek a tiszti és legénységi küldöttségek. Von der 
„Marwitz a német szomszédok nevében üdvözöl. Szép megható 
„beszédek..." 

„ A küldöttségek fogadása után lemegyek a Kelese alatti nagy 
„rétre, ott áll a 39-es díszszázad és a VII. hadtest minden ezredé-
„nek küldöttsége az ezred zászlójával." 

„Midőn az arcvonalon végigmegyek és a vihartépte lobogókat, 
„szeretett dicső csapataim jelvényeit földrehajtják előttem, s rongy ba-
„ tépett szent zászlóink eszembe juttatják a megszámlálhatatlan 
„összetépett emberi szívet, halott hőseimet — kik ezen lobogók 
„alatt véreztek el — nem bírok érzelmeimnek ura lenni, s zokogás 
„szorongatja torkomat. . . Ti vihartépte, hősvér áztatta szent jel-
vények, melyek most előttem lehajtva a földön feküsztök, mond-
j á t o k meg nekem, hogy e háború után mi minden fog a porban 
„heverni?. . . Trónok? . . . Birodalmak?.. . Le szeretnék térdelni és 
„mindegyiket áhítattal megcsókolni, mint a legszentebb reliquiát 
„szeretném őket ajkaimhoz emelni." 

„Mélyen megindulva felállók a fogadtatásnál előírt helyemre. 
„Boroevic jön s együtt végiglépünk az arcvonal előtt. Azután tábori 
„mise van áldással." 

„Bensőséges áhítattal ajánlom fel a Mindenhatónak szenvedésein-
k e t és áldását kérem a jövendő időkre. Hőseimet oltalmába aján-
„lom és kérem, hogy áldja meg őket'— szeretett fiaimat. Tartsa meg 
„hazánk javára e dicsőn bevált viharedzett hazafiakat, vitéz bajtár-
sa imat . . . Okét, kiket oly sokszor bámulok s oly igazán szeretek.. ." 

„Mise után Boroevié megkapóan szép beszéd kíséretében 
„átnyújtja nekem a szolgálati keresztet . . . Lelkesen felelek, mondva, 
„hogy a VH. hadtest minden egyes tagjának szívébe aranybetük-
„kel van beírva: .Vitézen és hűségesen'. Mindegyiknek legbensőbb 
„kívánsága — ha kell, legutolsó leheletünkig küzdve, örömest meg 
„is halva — szeretett legkegyelmesebb urunknak, szeretett hazánk-
„nak a dicsőséges győzelmet kiküzdhetni; mindegyikünknek benső-
séges imája: Az Isten adjon legfelsőbb Hadurunknak, kiért éle-
„tünket és vérünket készek vagyunk feláldozni, még hosszú é le te t . . . 
„Ezzel kardomat kirántva, esküre emelem, s tisztjeim kivont magasra 
„emelt karddal, a legénység magasra lebegtetett sapkával viharom 
„éljenbe tört ki, mely mint hatalmas ima zúgva szállott ég felé. 
„A németek hurrah-val csatlakoztak a tüntetésünkhöz." 



„Dübörögve szólaltak meg ekkor az ellenséges és saját ágyúk, 
„mintha lelkes eskünket megerősítenék . . . Le Beau tábornok lépett 
„elő és egy szép díszkardot nyújtott át nekem, mint azon benső-
s é g e s kapocs jelkópét, mely a VII. hadtestet parancsnokával össze-
f ű z i . . . Átvéve azt, kijelentettem, hogy hitem oly kemény, mint 
„ezen acél, oly törhetetlen bizalmam, oly múlhatatlan szeretetem a 
„VII. hadtest iránt, mely e súlyos kárpáti télben velem eggyé lett." 

„Az áldás után elvonultak a díszszázad és a küldöttségek 
„zászlóikkal és az ezen célra felállított szép deszkaépületben dísz-
„ lakoma következett, melyen Boroevié, Von der Marwitz és én 
„egy-egy beszédet tartottunk. így léptem 26-ik szolgálati évembe 
„— a háborúban." 

„A díszkard gondolatát egy olyan tiszt pendítette volt meg, 
„aki velem volt a rohamnál Dukla fölött 1914 december 13-án." 

„Az oroszoknál nyugtalanság és mozgolódás. Erős tüzérségi 
„küzdelem. Tán megjött az új hadosztály? . . . Tán nemsokára 
„támadnak? . . . " 

Az ellenség tüzérsége Alsóolsvát lőtte, egy része ki is 
gyulladt. 

A 20. honvédhadosztály előtt, Hegyzávodnál, ellenséges csapa-
tok gyülekeznek. 

Április 27. 

„Meleg, zivataros idő." 
„Lux százados 82-es zászlóalja rendkívül jó jelentést küld, 

„melyben az ellenségnek Zjar-magaslaton levő állását írják le, hol 
„két orosz zászlóalj áll. Egész rendelkezésemre álló, lőtávolban 
„levő tüzérségemet -egy — 6 órakor délután végrehajtandó *— 
„hatalmas rajtaütésre összpontosítom. (Op. 860/10. szám.)" 

„A szántáson, illetőleg a vetések között az erdő hófehér 
„szegélyéhez megyek. Csupa virágzó kökény. Oly tiszta, oly ártat-
l a n u l fehér és mennyi édes, kedves emléket ébreszt fel bennem, 
„mennyi gondolatot hoz a szellő e virágok gyenge illatával. Letűnt 
„gondolatokat, melyeket régen elfelejtettem volt már. A csendes 
„ifjúkorból hozza őket e virágocskák illata vissza. A hófehér bokrok 
„közelében leülök és sok letűnt dologról álmodozok újra, és bána-
t o s a n boldog lelkem odaszáll, hol a virágzó kökényt oly nagyon 
„megszerettem, az én szép szeretett magyar Alföldemre." 



A Beszkid-hadtest értesít, hogy éjjel Mezőlaborcz körül tömeges 
tábortüzet figyeltek meg. Ügy látszik, hogy a Duklán át délfelé 
menetben észlelt orosz hadosztály a Laborcza völgyében összpontosul. 

A rendszeres ágyútüzelést nem számítva, valamennyi had-
seregnél nyugalom. 

Ápniis 28. 

„Minthogy az oroszok támadó szándékát nem lehet észre-
venni , a lassú, óvatos tapogatódzásszerü előnyomulásra, azaz vona-
t a i m előretolására kiadom a parancsot." 

„Nagyon aggasztanak az Olaszországból jövő hírek; ott min-
d e n arra mutat, hogy szövetségesünk hátba akar bennünket támadni." 

„Honvédújoncaim egy orosz századot tüzükkel megsemmi-
s í te t tek. A jobbszárnyon az oroszok erősbítést kaptak. Kora 
„reggeltől késő délutánig nagyon erős lövegharc." 

„Turányra, Le Beau tábornokhoz megyek, hogy kiadott 
„parancsom végrehajtását vele részletesen megbeszéljem, miután 
„Marwitz hadteste értesülésem szerint 30-án kezdi meg előnyomu-
„lását. Ha ez igaz, én feltétlenül csatlakozom hozzája." 

Szándékom hadtestemmel a 485.-C-—Hegyzávod—Zjar—417.-Ö-
—Paczató-major—391. -Ó-—Kuckó vonalba fokozatosan előremenni. 
A 20.honvédhadosztály aBeszkid-hadtesttel, mely balszárnyávalHegy-
závodtól keletre fekvő 485. -C- magaslatra vesz irányt, összhangban 
fog előre tolódni. Az 1. lovashadosztály a XVII. hadtesttel való 
összefüggés fenntartása céljából balszárnyát Felsőolsvánál kampó-
ban visszakanyarítja. 

Ezen vonalból fog azután hadtestem támadni. (Op. 861/13. sz.) 
Boroevic értesít, hogy a 10-ik menetzászlóaljak április 30-án 

érkeznek a hadtesthez; ezek egyelőre nem sorolandók be, hanem 
egy táborban egyesítendők, hol kiképzésük folytatandó. 

Op. 858/24. számú intézkedésemben hadtestem menetzászló-
aljait Máriakút, Lengyeltelep, Holcsik, Gerlefalva, Jeszenőcz, Giglócz 
falvakban összpontosítottam és a kiképzés egységes vezetésével 
Farkas Vince honvédezredest bíztam meg. 

„Az ellenség egész nap eredménytelenül lőtte az 1. lovas- és 
„a 17. hadosztály állásait, azután Minyevágását és a nagyberezsnyei 
„országutat úgy könnyű, mint nehéz tüzérségével." 

„Felségesen aranyos napnyugta van, sokféle gyengéd színe-
se tekkel , melyek a tavaszüde btikkerdő s a teljes virágzásban 
„ világító kökénnyel szegélyezett vetések fölé lehelve, lassan kialusz-
n a k . Békésen, szép áhítatosan csendes e táj ! Szeretett feleségem 
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„40. születésnapján, e méla csendben hozzá száll lelkem. A jó Isten 
„oltalmazza meg őt . . . " 

Boroevié az Op. 3907/21. szám alatt a május 2.-i nagy 
támadásra vonatkozólag intézkedik: 

A német 11. hadtest a támadást május 1-én előkészíti és 
május 2-án végrehajtja. 

A 11. hadsereg déli szárnyát a 3. hadsereg balszárnyhadteste 
(X.) fedi, mely május 2-án a 2., 24., 45. és 21. hadosztályokkal a 
11. bajor hadosztályt lépcsőzetesen csoportosulva követi Rychwaícl— 
532. -Qr — 693. <>—542. <> — 741. <> — 837. -Q-— Magóra-gerinc 
689. -O- általános irányában. 

A 22. hadosztály hadseregtartalékként Galbatő—Czigelka— 
Végpetri terében gyülekezik. 

A 3. hadseregnél ma semmi különös nem történt. A szom-
szédos hadseregeknél, eltekintve a kölcsönös ágyúharctól, csend volt. 

A hadseregfőparancsnokságnak este 9 óra 40 perckor vett 
Op. 9597. számú rendelete szerint az ellenség a Gorlicenél folyó 
csapatösszevonást észrevette. Ennélfogva a 3. és 2. hadseregnek 
minden eszközzel meg kell akadályoznia, hogy az ellenség az arc-
vonalból erőket vonjon ki és azokat Gorlice felé eltolja. 

Szorgos felderítés mellett, kisebb vállalatok és tüntető táma-
dási kísérletek hajtandók végre. 

Április 29. 

„Miután az éjjel csendesen mult el, korán reggel Kisgyertyá-
„nosra lovagolok és a madárdaltól zengő erdőkön át Felsőtokajra 
„és csendesen fel a meredek Ferlikow <> 508-ra, az ott levő 
„19. ágyúsezred ütegeihez. Az ütegek mintaszerűen vannak beépítve 
„és leplezve, s a megfigyelési lehetőség nagyszerű. Az orosz meg-
„ figyelők nagyon éberek s egyes emberekre is lövetnek. Ennélfogva 
„egyedül megyek ki az oromra. A kilátás tüneményes és lebilin-
„cselően pompás. Egész hadtestemnek állásait — amennyiben nin-
csenek erdőben — kitűnően látni, az 1. lovashadosztályt és 
„46-osaimat a Lisna horán, továbbá a 43., 39., 37. ezredeim állásait 
„A szép erdős hegység oly üde és friss zöld, enyhe hullámai 
„közül a messzeség párájának elhaló végtelenségéből, akárcsak 
„hegyikristály volna, a nap sugarainak ragyogó áradatában csillog 
„a Magas Tátra jeges kolosszusa, ősz óriása. Oly hangulatosan meg-
„kapó, hogy órák és napok hosszat tudnék itt állani, fáradt lelke-
„met a természet elbűvölő békességében pihentetve . . . Az ágyú-
dörgés azonban a súlyos kötelességre figyelmeztet." 



„Nagy Pál tábornok feljön és vele tovább lovagolok, mintán 
„derék tüzérjeimet melegen megdicsértem. Az újonnan épült kocsi-
ú t o n a bükkösök világító zöldjében az óriás ezüstös törzsek 
„között lefelé Oroszvágásra sietünk." 

„Ott erős tüzérségi harc folyik, és az oroszoknak mélyen 
„búgó gránátjai és süvöltő srapnelljei jönnek be a csendes völgybe, 
„valamit — tán a hadosztályparancsnokságot — keresnek ott. Innét 
„Felsőtokajon Királyhegyre lovagolok, hol a 61. ezredet üdvözlöm 
„lelkes fogadtatás után." 

„Ezután, út nélkül az erdőkön át Kelesére sietek." 
„A 11. német hadsereg nagy támadását május 2-án kezdi 

„meg, a mienk ezt hamarost követni fogja." 
„Egész nap tüzérségi küzdelem." 

A felderítés megállapította, hogy a 20. honvédhadosztállyal 
szemben a 48., Zjar magaslaton és Pusztaházánál a 45., a Korumkó-
gerincen, az Olyka-völgyet kísérő mindkétoldali magaslatokon 
a 73-ik és a 76-ik orosz ezred áll. 

A vett intézkedések alapján hadosztályparancsnokaimmal mai 
napon tudattam, hogy a Gorlice—Gromnik terében gyülekezett német 
hadsereg a 4. osztrák-magyar hadsereggel karöltve május 2-án az 
oroszokat meg fogja támadni azon határozott szándékkal, hogy 
arcvonalukat áttörve, kárpáti állásuknak a Beszkidekig terjedő 
részét megingassa. Hadseregünk (3.) nyugati szárnyán levő X. had-
testünk a támadáshoz csatlakozni fog, míg a HL, XVII., VII., 
Beszkid-hadtestek feladata a velük szemben álló orosz erőket lekötni. 
Hogy az ellenséggel a szoros érintkezést fenntartsuk ós hogy hely-
zetéről tiszta képet nyerhessünk, hadtestem — a már kiadott intéz-
kedésem szerint — 485. -Q- — Hegyzávod—Zjar — 417. <> — 
Paczatómajor — 391 -Ó- vonalába előnyomul. (Op. 862/30. szám.) 

Április 30. 

Hajnali 2 órakor a 20. honvédhadosztály jobbszárnyán az 
1. és 17. ezred megkezdi előnyomulását. 

„A 20. honvédhadosztály a német 4. hadosztállyal össz-
hangban egy jó nagy lépést tett előre, — lehet egy kilométer. 
„Az ellenséget megleptük, s későn vették rohamunkat észre és így 
„könnyen szálltuk meg előretolt állásaikat. Ez az első lépés a nagy 
„és erélyes előnyomulásra. Csak gyenge csatár- és lövegtűz van. 
„A kitűzött célt: 485. <> — Hegyzávod—Lipovica vonalát járőr-
„csatározásszerű igen enyhe küzdelemmel elfoglaltuk." 



Hadtestem közepén, a 17. hadosztálynál és nyugati szárnyán 
az 1. lovashadosztálynál a helyzet változatlan. 

„Este az álláson dolgozd vitézeim egy gyenge orosz ellen-
támadás t tűzzel vertek vissza." 

A 3. hadseregnél nevezetesebb esemény nem volt. A szélső 
nyugati szárnyon csoportosult X. hadtest a támadd német 11. had-
sereg déli szárnyát akként óhajtja biztosítani, hogy a 21., 45. és 
2. hadosztállyal a Przegonina-magaslatokat egyidejűleg meg fogja 
támadni. 

A hadseregtartalékot képező 22. hadosztály a X. hadtest 
mögött Rychwaldnál csoportosult, hogy esetleg a harcba avat-
kozhasson. 

A 4. és 2. hadseregnél csak ágyúharc. Ez utóbbinál a 
Tersztyánszky-csoportot feloszlatták. 

Május 1. 

„Ragyogó nyári nap." 
„Reggel 4 órakor tüzérségem, a XVII. hadtest, újfajta nehéz 

„tarackjaival egyidőben Sandalt lövi." 
„Egyedül, kíséret nélkül Minyevágására lovagolok s kis 

„lovamat lent hagyva, felmegyek a Baranra. Állásunk itt is ki volt 
„már építve. A kúpon szép, öreg bükkerdőben három kis faház 
„keletkezett utolsó ittlétem óta; csinosak és tiszta külsejűek. 
„Elől egy egyszerű deszkaasztal frissen gyalult paddal. Ezen ül s 
„fejét az asztalra tett kezeibe fektetve alszik egy ifjú irányzó. 
„Oly boldog mosoly ül ajkain e 19-es tüzérnek, hogy megállok. 
„Egy deszka van egy öreg bükkfára szegezve, rajta durva betűkkel 
„a felirat: ,Minyevágása felső falu'. A kitaposott gyalogúton az 
„alvóhoz megyek, ki nem ébred fel, csak egyet sóhajt, midőn ke-
„zemet fekete fejére teszem. Az ormon továbbmegyek addig, míg 
„egy üteget találok." 

„Tüzéreim panaszkodnak, hogy itt nagyon szenvednek az 
„ellenséges lövegek tüzétől s ezért kellett oly erősen elsáncolni 
„magukat. 500 lépéssel odébb áll a következő üteg, melyet az 
„ellenség — jóllehet sokat lő — eddig még nem talált meg. 
„A tisztekkel és legénységgel elbeszélgetek egy ideig s azután 
„visszafelé indulok. Egy magas fán találom derék Reviczky fő-
hadnagyomat a ,szögedi embört ' ; vitéz, erélyes, kitűnő üteg-
parancsnokom ő. Felmászok hozzája megfigyelőállásába, hol meg-



„lep a gyönyörű kilátás. Jól látni az orosz állást a Lisna horán 
„túl és vitéz 46-osaimat, mint mászkálnak vakmerően állásaik 
„mögött. Látni Sandalt, Boksát, Sztropkót, Tizsényt, Bányavölgyet, 
„Patakit, Vojtvágását; előttünk az oroszokat, amint nagy szorga-
lommal dolgoznak állásaikon. Különösen a Sztropkótól keletre 
„levő 306. -C--ot egész bástyává építik ki. Hét-nyolcsoros drót-
akadályokat látok, szintúgy sűrű cöveksorokat. Hátrább is látni 
„őket nagy sietséggel állásokat építeni, melyeket nagyszerű ügyes-
séggel alkalmaznak a terephez; ezekről azt beszélik, hogy beton -
„nal vannak bélelve. (?) Több erős tüzérségi állást is látok náluk. 
„A derék ,szögedi embörtől' szívélyesen elbúcsúzva visszamegyek. 
„Az irányzó még ugyanúgy alszik; elmegyek mellette a nélkül, 
„hogy észrevenne." 

„Kelesén Briedler ezredes jelentkezik. Öt mint svájci kikül-
d ö t t e t hozzám osztotta be az Armeeoberkommando." 

„Ő azt mondja, hogy Olaszország biztosan hadat fog nekünk 
„üzenni . . . " 

„Minden nehézség nélkül előredolgozzuk magunkat. Az előre-
t o l t orosz csapatok csak csekély ellenállást fejtenek ki és lépés-
„ről lépésre hátrálnak." 

A 17. hadosztály és az 1. lovashadosztály biztosítócsapatait 
szürkületben Kuöko-gerincen, Sitnyik és Paczató-major felé előre-
tolták. Ezzel egyidejűleg az oroszok félrevezetése céljából az 
1. lovashadosztály és Berndt tábornok csoportjának tüzérsége San-
dal— Rojevon tűzzel rajtaütött. 

A Paczató-majorra előnyomult hírszerzőkülönítmény ott össze-
függő ellenséges állást állapított meg, mely előtt a Zjar -6- 417. 
magaslaton már ötsoros drótakadály van. 

Két orosz szökevény azt vallja, hogy a 17. hadosztályunkkal 
szemben a 127. sorezred áll, mely mögött a 125. és 128. ezred 
tartalékviszonyban van. Ezek az ezredek a 32. hadosztályba tar-
toznak, mely eddig a XI. orosz hadtest kötelékében Keletgaliciában 
volt alkalmazva. Ennélfogva hadosztályaim figyelmét szorgos fel-
derítésre és éberségre hívtam fel. 

Mivel előretolt biztosítócsapataim új vonalukat most kezdik 
csak megerődíteni, hadosztályparancsnokaimra bíztam, hogy ellen-
séges támadás esetén ezen vonalban, vagy pedig a védelemre jól 
kiépített főállásban verjék-e vissza az ellenséget. (Op. 864/19. szám.) 

Járőrcsatározástól eltekintve, az ellenség nyugodt volt. 
Este 10 óra 30 perckor az oroszok erélytelenül támadták 

meg a 17. hadosztályt; Pacor ezredes szakasza könnyűszerrel 
visszaverte őket. 



A 2. hadseregnél csend volt, csupán a IV. hadtestet lőtte 
hevesen az orosz tüzérség Nagypolány tájékán. 

A 11. hadsereg kisebb csatározások között valamivel közelebb 
tolódott az ellenséghez. 

A 4. hadseregnél nem történt semmi különös. 
A gorlicei áttörésre a 3. hadsereg tovább folytatja csopor-

tosulását. 
A X. hadtestünk három hado.sztállyal a Sekowa-patak völ-

gyében Ropica ruska—Matastów—Petna vonalában csoportosul az 
első vonalban. 

A 11. hadsereg déli szárnyát a 11. bajor hadosztály képezi, 
mely Sekowaról Zamczysko magaslatát fogja megtámadni. Vele 
szoros kapcsolatban 21. hadosztályunk Rychwatdról Ropica-ruskán 
át a 693. -Q- magaslatra (Pstrazne), 45. hadosztályunk a 814. A -ról 
Matastówon át a 735. -Ó- magaslatra, 2. hadosztályunk a 604. műút-
patkótól Petnan át Ostra gr. 757. A -ra fog támadni. Wirchne— 
Gladyszów vonalában 24. hadosztályunk a szemben álló oroszokat 
leköti. 

Ma volt a támadásnak tüzérségi előkészítése. 
A gyalogsági támadás holnap, május 2-án délelőtt 10 órakor 

indul meg a Sekowa-patak völgyéből. (Op. 3907/32. szám.) 

„A foglyok azt ajánlják, hogy csak támadjunk erélyesen, 
„akkor temérdek foglyot fogunk ejteni. Ez igaz is lehet, épen úgy 
„mint csel is, mely utóbbi sok hiábavaló véráldozatra vezetne. 
„Előbb kitanulmányozom s azután cselekszem. Ok azt állítják, hogy 
„csapataik fáradtak és nem akarnak küzdeni . . . Vederemo." 

Május 2. 

„Éjjel az oroszok a Zjar-magaslatról támadást intéztek a 
„43. ezred jobb- és a 39. ezred balszárnya ellen, mely éjfélkor 
„érte el tetőpontját, de az oroszok igen súlyos veszteségeket szen-
vedve, vissza lettek verve. A 20. honvédhadosztálynál csak kisebb 
„járőrküzdelmek." 

Különben a helyzet nem változott. Az ellenséges tüzérség a 
Köves és Borosnya közötti völgyet erős, de hatástalan tűz alá vette. 

Briedler svájci ezredest Borosnyára küldöm, hogy az állá-
sokat megnézze. 

Délután 2 órakor veszem a hadseregfőparancsnokság paran-
csát, hogy nagy ellenséges erők Duklától Zmigródon át Jas to felé 
menetelnek; valószínűleg a 3. hadsereggel szemben levő arcvonal-
ból vonták ki őket. Abban az esetben, ha az ellenség itt gyengült, 
kezdjük meg azonnal a támadást. 



Erre elrendelem, hogy erős különítmények nyomuljanak előre, 
derítsenek fel erőszakkal, ejtsenek foglyokat ós éjfélig feltétle-
nül küldjenek jelentéseket. Harctól visszariadni nem szabad. 
(Op. 865. szám.) 

„Nagyszerű nyári idő, az ég felhőtlen és sötétkék, oly mély-
s é g e s és végtelen, mint az Isten fogalma." 

„A különítmények felderítése megállapította, hogy az ellen-
s é g a 20. honvédhadosztály előtt megerősödött, állásai rendkívül 
„sűrűn vannak megszállva. A 17. hadosztály előtt első állásainak 
„egy részét kiürítette. Sitnyik ós Paczató—major üres, ezzel szem1  

hen az 1. lovashadosztály előtt megerősödött." 
Délután hadtestem és a Beszkid-hadtest vezérkari főnöke 

Tavarnán megbeszélést tartott, melyen megállapodás történt a 
két hadtest együttműködésére nézve. Vezérkari főnökömet utasí-
tottam, hogy a megindítandó támadó hadműveletnél a Alikon át 
Laborczfőre vezető utat biztosítsa hadtestem részére. 

Ezen megbeszélés folytán a Beszkid-hadtest parancsnoka 
Boroevicnek azt javasolta, hogy abban a pillanatban, midőn az 
ellenséget áttörjük, az egész 3. hadsereg menjen át támadásba, 
hogy így az összhang a í l . és 4. hadsereggel meglegyen. Mivel 
a 11. hadsereg május 2-án indul a döntő támadásra, számítása 
szerint májas 5-ig az áttörés kialakul, így a 3. hadseregnek május 
5-én kell támadnia. 

Marwitz Boroevicet kérdi, hogy az időponttal egyetért-e ? 
Gorlice terében, a Biala-folyón és a Dunajec alsó szakaszán 

ma nagyjelentőségű események történtek, melyeket röviden a követ-
kezőkben foglalok össze. 

Mackensen hadserege alapos tüzérségi előkészítés után pro-
grammszerűen délelőtt 10 órakor megindította támadását. 

Jobbszárnya (a kombinált hadtest 11. bajor hadosztálya és 
a 119. hadosztály) Ml. Mecina mindkét oldali magaslatait, a XLI. 
tartalékhadtest Gorlicet és Mszanka magaslatait, a VI. had-
test Pustki A 449. magaslatot és Staszkówkat, a gárdahadtest 
Bzepienik—strzyzewski falut elfoglalta. 

A 4. hadseregnél a Stöger-Steiner-csoport az alsó Duna-
jecen Wyspanál és Sikorzycenél az átkelést kierőszakolva 6 ágyút 
zsákmányolt és 600 oroszt elfogott, estig Bieniaszowice — Okolica— 
Dyamant—Otíinów vonalát elérte. A XIV. hadtest az ellenség első 
és második védelmi vonalába betört; most a harmadik védelmi 
vonalért folyik a harc. A IX. hadtest az ellenség ellenállását Lichwin 
grn.-nál megtörte és Chojnik—Gromnik—Golonka terébe behatolt. 

A 3. hadsereg nyugati szárnyán támadó X. hadtestünk 
Ostra gr. 757 A magaslatot — Dragaszówot — Pstrazne-magas-
latot elfoglalta. 



-A III. hadtest helyzete változatlan. 
A XVII. hadtest előtt az ellenség az Ortutd-hegyen állásait 

kiürítette. 
Hadtestemnél és a Beszkid-hadtestnél csend. A 2. hadseregnél 

csak heves ágyútűz. 
A déli német hadseregnél a Hofmann-hadtest Ostry-magas-

latot elfoglalta. 

Kelese, május 3. 

„A 11. német hadsereg és a mi X. hadtestünk Gorlicenél 
„sikeres előnyomulásban van. Tegnap óta 10 kilométert haladtak 
„előre. Ha az én, mind élénkebb felderítésem azt állapítaná meg, 
„hogy az ellenség — legyen az csak csekély — erőket kivon a 
„velem szemben levő állásokból, én a Beszkid-badtesttel együtt 
„erélyes támadásba megyek át, hogy a harapófogó működésbe jöjjön 
„és a német 11. hadseregnek megkönnyítsük a sikeres előnyomulást. 
„A részleteket már Von der Marwitzel megbeszéltük és vezérkari 
„főnökeink is — mint már említettem — értekeztek a teendőkről." 

„Szándékom a rendkívül erős orosz állásokat minden rendel-
kezésemre álló műszaki és ostromló eszközökkel megbontani és 
„a csapatokat, amennyire lehet kiméivé — nehogy úgy járjak, mint 
„tavaly Duklánál — biztos eredményeket kivívni." 

Felderítés útján megállapítottuk, hogy az ellenség előretolt 
csapatait a Certes-patak és Ondava közötti térben kissé vissza-
vonta, egyébként helyzete nem változott. Fogoly — vallomások is 
megerősítik, hogy a 45. és 46. orosz ezred az eddigi állásában van. 

A Beszkid-hadtesttel tegnap megbeszéltek szerint ma kiadtam 
az intézkedést a támadásra. 

„Feleségem holnap egy igen rövidke látogatásra hozzám jön. 
„Tudja a jó ég, hol leszek én már néhány nap múlva? . . . Ha pár 
„órára is láthatom édes feleségemet, akkor is hálát fogok adni az 
„Istennek." 

„A 11. német hadsereg két nap alatt 10.000 oroszt fogott el." 
„Heves zivatar jön hatahnas viharral köszöntve be és igen 

„érzékeny időváltozást hoz magával. Alacsonyan száguldó felhőket 
„korbácsolva kerget a jéghideg északi szélvész. Dél óta heves 
„ágyúdörgést hallok." 

„A 3. hadseregparancsnokság utasít, hogy támadásommal 
„várjak még, hogy a fogást helyesen csináljuk meg, mert a 11. 
„német hadsereg 2 nap múlva már Zmigródon, esetleg Duklán 



„lehet . . . Én attól tartok, hogy így elvonul előlem az ellenség, 
„pedig kívánatos volna őt előbb megverni és nem önként elvonulni 
„hagyni. . . A X. hadtest gyorsan és könnyen halad kelet felé. 
„Mindenből arra kell következtetnem, hogy kelet—északkelet felé 
„fogok előnyomulni." 

„Adná az Isten, hogy nagy döntésre vezessen ez, és a remélt 
„nagy győzelmet elérve, legalább Oroszországgal megköthessük a 
„békét... Hány millió ember áldaná dicsőítve őt." 

Boroevié parancsa folytán intézkedésemet odamódosítottam, 
hogy a hadosztályok előkészületeiket a támadáshoz akként fogana-
tosítsák, hogy a végrehajtás május 4-ről 5-re virradó éjjelen tör-
ténhessék meg. (Op. 866/25. szám.) 

A német Beszkid-hadtest ezzel egyetért és értesít, hogy 
május 5-én hajnalban fog támadni. 

Hadtestemnél általában nyugalom van, csupán a 20. honvéd 
hadosztálynál egy hírszerzőkülönítmény a 841. -C- magaslatot az 
ellenségtől elvette és este 7 órakor a 81. honvédgyalogdandárnak 
előretolt hírszerzőkülönítmónye az ellenség biztosítóvonalát Hegy-
závodnál áttörte. Az oroszok ellentámadását a honvédek vissza-
verték. 

A 3. hadsereg balszárnya, a 11. német hadsereg és a 4. had-
sereg a támadást folytatja. 

Az ellenség a Magóra-gerinc déli lejtőit arccal délre és dél-
nyugatra szállotta meg. Hogy ennek nyugati szárnyát felgöngyölítse, 
a X. hadtest Przegonina felől erős balszárnnyal Bartnere támad. 

A 45. hadosztály mint hadtesttartalék, Óstra gr. magaslaton 
marad. 

A 22. hadosztály Smerekowiecre menetel, hol mint hadsereg-
tartalék Boroevic rendelkezésére áll. 

A III., XVII., VII. és Beszkid-hadtest helyzetében nincs változás. 
A 11. hadsereg jobbszárnya (11. bajor hadosztály) Ferdel 

A 649. magaslatot támadja, közepe és balszárnya Libusza— 
Rachiwice—Lipie A 425. — Olszyny vonalát könnyen elérte. 

A 4. hadsereg helyzete este a következő: 
Stöger-Steiner csoportja az Ujscie Jeznickie—Lubicko—Otfi-

nów vonalig jutott. 
Roth csoportjának egy része a Dunajecet elérte, másik része 

Gtownál már átkelt, harmadik része Ml. Brzeziere támad. 
A IX. hadtest balszárnya Meszna szlachecka—Tuchównál a 

Bialat, közepe Bizanka A. 583-at, jobbszárnya Dobrotyn A 517. 
magaslatot elérte. 

A hadsereg mai napig 3000 foglyot ejtett, 6 ágyút és 9 gép-
puskát zsákmányolt. 

A 2. hadseregnél ma is csak ágyúharc folyt. 



Kelese, május 4. 

„Egész hadtestemnél igen élénk csatározás. A hadseregpa-
„rancsnok értesít, hogy a legnagyobb elismeréssel veszi tudomásul 
„Op. 866/18. számú támadási parancsomat és nyomatékosan hang-
súlyozza, hogy ezen parancshoz kell alkalmazkodnia minden csa-
p a t n a k . . . E szerint lassan folytatjuk előrelopódzkodásunkat, — 
„mint ezt épen nevezett tegnapi parancsom kifejti." 

„Lassan fokozódik a tüzérségi harc! Érzem, hogy a legna-
g y o b b csaták egyike előtt állunk, mely lassacskán gyullad ki. Mit 
„hoznak a legközelebbi n a p o k ? . . . A jó Istennek ajánlom csapa-
t a i m a t és magamat. 0 legyen a vezérünk..." 

Az áttörő hadművelet kezd kibontakozni. A 3. hadsereg-
nyugati szárnyán támadó X. hadtest (21. és 45. hadosztály) heves 
harc árán esti 7 órakor Watkowa A 847. magaslatot elfoglalta. 

A 2. hadosztály Banica előtt áll, a 22. hadosztály mint had-
seregtartalék Przegoninát elérte. A 11. hadsereg déli szárnya, a 
kombinált hadtest Ostra Gora A 365—370. -Ó- vonalát elfoglalta, 
középen a Ropa-folyócska déli partvidékén előnyomuló XLI. had-
test a Biecztől keletrefekvő dombokról (Gleboka) az ellenséget Jaslo 
felé visszaszorította; a VI. hadtest pedig a Biecztől északra fekvő 
A 385. dombokat (Swiecany) súlyos harcok után birtokba vette. 

A hadsereg északi szárnyát képező gárdahadtest az Olpinytől 
délre és északra húzódó magaslatokon győzött. Mackensen hadse-
rege ma este az Ostra Gora A 365—Osobnica—Swiecany—Szerzyny 
vonalban áll; az ellenséget a Wisloka-folyóra visszavetette. 

A 11. hadseregen túl az osztrák-magyar 4. hadsereg déli 
szárnya is tért nyert és Zurowa—Tuchów—Lowczów—Plesna— 
Zgtobice vonalát érte el. 

A német 11. hadsereg és az osztrák-magyar 4. hadsereg 
elől általános visszavonulásban levő ellenség Tarnówot még tartja. 

A 2. hadseregnél nincs változás. 
Este 11 órakor a hadseregfőparancsnokság Op. 9801. számú 

intézkedéssel a hadseregek feladatait az eddigi sikerek kiaknázására 
meghatározza. 

A német 11. hadsereg Dukla, Krosno és Strzyzówra támad, 
északi oldalát az osztrák-magyar 4. hadsereg a Visztula-folyóig 
kiterjeszkedve biztosítja. 

A 3. hadsereg balszárnya (X. hadtest) Krempnan át Tylawa 
általános irányában folytatja támadását. 

A hadsereg közepe a III. és XVII. hadtest a vele szemben 
álló ellenséges erőket leköti. A hadsereg jobbszárnya a VII. és 
Beszkid-hadtest a hadseregparancsnok által meghatározandó idő-



pontban megkezdi támadó hadműveletét; a Beszkid-hadtest Lupkó-
won és Mezőlaborczon át, a VII. hadtest ehhez csatlakozik. 

E támadás akkor indul meg, midőn a 3. hadsereg balszámya 
Krempnát elhagyja. A 2. hadsereg a 3. hadsereget biztosítja és 
támadását kíséri, ezért egyelőre Smolnik—Wola—Michowa—Kal-
nica vonalát kell elérnie. 

Kelese, május 5.' 

Éjjel jön a parancs a támadás megkezdésére. A hadseregfő-
parancsnokság éjfélkor Op. 9801/1. számú intézkedésével némileg 
módosította az este 11 órakor kiadott Op. 9801. számú parancsát. 
És pedig: 

A német 11. hadsereg déli szárnyával a Zmigród—Krempna utat 
május 4-én elérte, május 5-én a Wistokan átkel. 

A 3. hadsereg nyugati szárnya május 5-én Krempna irányá-
ban legerélyesebben előretör. 

Ideje, hogy a Beszkid- és a VII. hadtest holnap támadását 
megkezdje. 

Boroevié május 5-re következőképen intézkedett: 
A III. hadtest (28. és 24. hadosztály) holnap keleti irányban 

bekanyarodva a X. hadtest támadásához csatlakozik. 
A Beszkid-hadtest alapos tüzérségi előkészítés után május 5-én 

Lupkówra és Mezőlaborczra támad. A VII. hadtest a Beszkid-
hadtest támadásához csatlakozik. 

A XVII. hadtest és a 26. hadosztály a szemben álló ellen-
séget leköti. A 22. hadosztály hadseregtartalék Malastównál. 

A X. hadtest előnyomulását Krempna—Tylawa irányában 
folytatja, melynél súlyt helyez arra, hogy a Magóra-gerinc keleti 
lejtői biztosan kezében legyenek. 

A Beszkid-hadtest támadását a XIX. hadtest (2. hadsereg 
nyugati szárnya) tüzérségével támogatja ós amint az előrejut, maga 
is Kosarka 795.-Q-magaslat irányában támad. 

„Összeállítottuk és hajnali 4 óra 45 perckor kiadtuk a paran-
„csot a nagy támadásra, azután feleségemmel, ki szeretetadomá-
„nyokat hozott bakáimnak, kikocsiztunk a hídig — Minyevágásá-
„nál. Onnét gyalog megyünk tovább az országúton." 

„Megmutatom két hős tüzérem sírját az öreg fűzfa tövében, 
„mely ágait szomorúan hajtja az elhagyott sír fölé. Szegény vité-
ze im ! Ezt a helyet még álmomban is megtalálnám, hisz' jelenlé-
temben estek el — decemberben. Továbbmegyünk az úton a 
„völgyzárlatig, ahol 46-osaim összefutva lelkesen üdvözölnek ben-
nünket . Feleségemet az állásba vezetem s ő szentelt érmecskéket 



„és képeket oszt ki — vitézeimmel beszélgetve. Azután megmutatom 
„neki az oroszok állását velünk szemben; dolgozó oroszokat látunk 
„ott. A Lisna horaról látjuk Sztropkót és Felsővízközt lángten-
„gerben. Ugy hiszem, készakarva gyújtották fel a muszkák, amiről 
„arra kellene következtetnünk, hogy visszavonulnak. A 43. ezred 
„állásainak egy részén is végigmegyünk. Azután Borosnyára le-
nereszkedve 39-eseim nagy éljenzéssel fogadnak, s mi ott étkezünk." 

„Itt jelenti Le Beau tábornok — a sírással nehezen küzdve — 
„hogy az ő szeretett 17. hadosztályát átadta, mert hirtelen a 3. had-
s e r e g vezérkari főnökévé nevezték ki. Végtelenül sajnálom, ho^y 
„e derék tábornokomat elvesztem és épen e sorsdöntő napokban 
„veszik el tőlem. 0 nagyon nyomott hangulatban távozik." 

Reggel 6 órától kezdve fokozatosan kapom a jelentéseket, 
hogy az ellenség állásait kiüríti. Erre hadosztályaimnak délelőtt 
8 óra 15 perekor elrendelem, hogy erős hírszerzőkülönítményeket 
tüzérséggel küldjenek előre a visszavonuló ellenség nyomába, hogy 
az érintkezést ne veszítsük el vele és hogy az általános előnyomu-
lás déli 12 órakor vegye kezdetét; a 20. honvédhadosztály Skrip-
cire és Pusztaházára, a 17. hadosztály Erfalura és Sztropkóra, 
az 1. lovashadosztály Boksára vegyen irányt. (Op. 868/14. szám.) 

„József Ferdinánd főhereeg hadserege, a l l . német hadsereg 
„és a X. hadtest állítólag eddig 160.000 oroszt fogott el, 465 
„ágyút és megszámlálhatatlan hadianyagot — közte 50 páncélos 
„autót — zsákmányolt." 

A hadseregparancsnokság közben felhívott, hogy az ellenség 
sarkában legyünk, ezért nagy menetet követeljek csapataimtól. Ebből 
kifolyólag a már kiadott parancsomat odamódosítom, hogy az 
előnyomulást már 11 órakor délelőtt kell megkezdeni, a hadosztá-
lyok még a mai napon a Hocsánka-patak völgyét érjék el Kis-
bukócz—Nagybukócz—Mákos—Havaj között és holnapra lehetőleg 
Czeremchát tűzöm ki célul. Erős követelmény, de most meg kell 
lennie. (Op. 868/22., 29.) 

„Feleségemet szeretettel megölelve hamar hazaküldtem, mert 
„most elől a helyem. Hálát adtunk az Istennek, hogy pár órára 
„láthattuk egymást." 

„Az oroszok sietve kiürítik állásaikat, miben tüzérségem a 
„legnyomatékosabban segédkezik nekik. Hadtestem gyorsított menet-
„ben üldözi őket." 

Déli 12 órakor a 20. honvédhadosztály Paciskova hora 
magaslatot és Hegyzávodot elfoglalja, a 17. hadosztály a 386. és 



404. -C- magaslatokra nyomul elő; a 306. -Ó- magaslat — Sztropkó — 
Boksa már a kezünkben van, az 1. lovashadosztály már Tirzsény 
körül tart, melyet a lóra szállott és lovastüzérséggel megerősített 
12. huszárezred messze megelőzött. 

Jobb szomszédom, a Beszkid-hadtest csatározva — velem 
szoros kapcsolatban — könnyen nyomul előre; balszárnyán a német 
4. hadosztály az Olyka völgyében Jobbos—Repejőre tart és a 
Korumkó-gerincen halad előre. 

Tőlem balra a XVII. hadtest a déli órákban a Sósfüredtől 
északra levő nyerget elérte és tudatta velem, hogy az ellenség 
állásai Benedekvágása—Molnárvágása—Róna vonalában üresek. 
Az ellenség gyors visszavonulása következtében utasítottam had-
osztályaimat, hogy a mára kitűzött menetcélokat mielőbb iparkod-
janak elérni és a menetelést gyorsítsák azáltal, hogy különítmények-
kel iparkodjanak az ellenséggel az érintkezést fenntartani, míg a csa-
patokmenetoszlopban egyfolytában mozogjanak előre. (868/40. szám.) 

Boroevictől újabb felhívás érkezik, hogy erőink teljes meg-
feszítésével iparkodjunk messze előrejutni, különben az ellenség 
kisiklik kezeink közül. Az oroszok ugyanis a III. hadtest elől futás-
szerüen vonulnak vissza. A német 11. hadsereg déli szárnya 
kímélet nélkül Duklara tör már elő. 

„A hadsereg elrendeli, hogy a legnagyobb erőfeszítéssel ül-
dözzem az ellenséget, még ha utolsó erőnket is ki kell présel-
„nünk, a legkíméletlenebbül szorítsam őt . . . (Op. 868/45. szám.) 
„Mindent elkövetek, hogy holnap legalább Czeremchát eléljem." 

„Néhány holmimat nagy sietségben összepakkoljuk és auto-
mobi lon indulok. Hála Istennek, talán most összetörjük leghatal-
masabb ellenségünket." 

Ami az üldöző előnyomulást illeti, ez az 1. lovashadosztály-
nál és a 17. hadosztálynál folyékonyan, gyorsan és harc nélkül 
folyt; az előbbeni késő este Bányavölgyet—Viskót, az utóbbi a 
kitűzött menetcólját az éj folyamán elérte. 

A 20. honvédhadosztály csak súlyos harc árán juthatott előre, 
mert az ellenség erős utóvédjeit kellett visszavetnie, melyek 
Kaminci — 498. -C- -as és Variházától nyugatra fekvő magaslato-
kon elsáncolták magukat. A visszaszorított ellenséges utóvédek csak 
1000 lépésre hátráltak s újból védelmi állást foglaltak. A honvéd-
hadosztály parancsnoka a csapatok kimerülése miatt ós mivel a 
sötétség beállott, a további üldözést mai napra beszüntette, így 
kissé lemaradt. 

A további üldözésre következőképen intézkedtem: 
A 20. honvédhadosztály szorosan zárkózva Variháza—Havaj— 

Mikó—Jasiel irányában Wola Wyznara, a 17. hadosztály vissza-
tartott jobbszárnnyal szélesen csoportosulva Mákosnál, átlépi a 



Hoesánka-völgyet, azután két oszlopban Nagycsertészen—Pojana-
magaslatra, illetve Kisgombáson—Mérfalván át Czeremchara nyo-
mul elő. 

Az 1. lovashadosztály Bukóczhurka-kolostornál biztosítja a 
17. hadosztálynak a Hocsánka-völgyön való átlépését Ladomér-
vágása felől, azután Mákoson és Havajon át Mezölaborczra menetel 
azon feladattal, hogyha az ellenség a Laborcza-völgyet még tartaná, 
a Beszkid-hadtestet támogassa. Ellenkező esetben hadtestem jobb-
oldalában Jasielre nyomul elő a 20. honvédhadosztály keleti szár-
nyán. A 17. hadosztály egy ezredet Mákosnál mint hadtesttartalé-
kot kikülönít. (Op. 868/57. szám.) 

Az általános helyzet mai eseményei a következők voltak: 
A 3. hadsereg nyugati szárnyán az ellenség hajnali 3 órakor 

állásait kiürítette és menekülésszerűen visszavonult. 
Erre a III. hadtest azonnal üldözésbe vette; a 24. had-

osztály Biharóra, a 28. hadosztály Szemelnyére, a 26. hadosztály 
Csarnóra vett irányt és estig harc nélkül Felsőpagony—Alsó-
pagony—Alsómerse vonalába értek. A 24. hadosztály Ozarne— 
Lipnaról jobbra kanyarodva Zydowskiere menetelt. 

A X. hadtest Krempna irányában folytatta támadólagos elő-
nyomulását. A 21. hadosztály Kotan-magaslatán az ellenség utó-
védét visszavetve, a Krempna—zmigródi országutat elérte. 

A 45. hadosztály Swiatkowa Ml., a 2. hadosztály Niezna-
jowaig jutott előre; e két hadosztály ma nem harcol. 

Az ellenség korán reggel a XVII. hadtest előtt Benedek-
vágása—Molnárvágása—ortutói állásait kiürítvén, Sósfürednél még 
tartotta magát, azonban ellenállását a XVII. hadtest itt hama-
rosan megtörte és Makovicza 622. -Q Cérna hora A 670. magas-
latra, Alsóvízköz és Felsővízközre előnyomult. 

A Beszkid-hadtest is visszaszorította az ellenséget; a német 
4. hadosztály a Korumkó-gerincen és az Olyka völgyében üldözte 
az oroszokat; a 35. és 25. német tartalékhadosztályok a 457.-Q-— 
584. -Ó-—Dielec vonalat védő ellenséget rohamtávolságra meg-
közelítették. 

A német 11. hadsereg négy hadtestoszlopzatban üldözte a 
megvert és visszavonuló orosz 3. hadsereg zömét. 

Az északi szárnyon a gárdahadtest Czermnán át, a középen a 
y i . hadtest Swiecanyn át, a XLI. hadtest Harklowan át, a jobbszár-
nyon a kombinált hadtest Samokleskin át folytatta az előnyomu-
lást nagyban Frysztak—Jaslo—Zmigród—Dukla irányában. 

Az orosz utóvédek Skofyszynnél, Kunowanál és Harklowanál 
sikertelen próbát tettek az üldözők megállítására. 

Este a 11. bajor hadosztály Duklat közvetlen megközelítette 
és a kombinált hadtest Zmigródot elfoglalta. A XLI. hadtest Osob-
nicat, a VI. hadtest Skolyszynt, a gárdahadtest Czermnat elérte. 



Május 5-én este a 11. hadsereg és a 3. hadsereg belső szár-
nyán az előbbinek Glojsee—Zmigródnál álló jobbszárnya mögött, 
Krempna—Swiatkowa Ml.—Zydowskie—Nieznajowanál a X. had-
test, e mögött pedig Felsőpagony—Alsópagony—Alsómersénél a 
III. hadtest állott. 

Azért futottak az oroszok a X., III. és XVII. hadtest elől 
menekülésszerűen, hogy a német 11. hadsereg déli szárnya Zmigród 
és Dukla felől be ne kerítse őket. 

Mackensen május 6-ikára elhatározta, hogy hadseregével a 
krosnoi nagy medencét foglalja el; a kombinált hadtestnek Duklat, 
a XL1. hadtestnek Wietrznot, a VI. hadtestnek Krosnot, a gárda-
hadtestnek Moderówkat kellett elérni. 

A 4. hadsereg déli szárnyán, a Roth-esoport egész napon át 
elkeseredetten küzdött a Biata—Dunajec szögletben a zgtobicei 
halmokon a Tarnówot szívósan védelmező oroszokkal. Ettől délre 
a IX. hadtest Tuchówon át és a Ryglice—Jod I owa-völgyet délről 
kísérő Dobrotyn A 517. és Obszar A 487. erdős gerinc mentén 
nyomult elő és a Wiszowa A 409. magaslaton a 11. hadsereg 
északi szárnyával (gárdahadtest) az összeköttetést helyreállította. 

A 2. hadseregnél nevezetesebb esemény nem volt. 

Nagybukócz, május 6. 

„Egy lendületes lökéssel tegnap délután 6 órakor Bánya-
„völgy—Hocsa vonalát érte el az 1. lovashadosztály és a 17. gyalog-
hadosztály Nagybukóczot. A 20. honvédhadosztály súlyos, de di-
csőséges küzdelemben lassan visszaszorította az ellenséget; egész 
„éjjelen át ma reggel 5 óráig tartó kemény tusában lépésről lépésre 
„kinyomta őt a Korumkón lévő óriási erejű állásaiból." 

„Von der Marwitz az ő Beszkid-hadtestével heves küzdelem-
b e n jobbszárnyam mögött kissé lemaradva, csak lassan halad." 

„Ma hadtestemmel Nagycsertész vidékét akarom elérni. 
„Mily véres emlékek! Mily csodálatos hősiességgel küzdöttek ott 
„honvédeim és 39-eseim!" 

„Miután Le Beau tábornok eltávozott, a 17. hadosztályt ideig-
lenesen a derék Henneberg ezredes vette át." 

„A jó Isten tudja, hol leszek én szeretett csapataimmal a 
„jövő napokban ? Hová sodor a nagy vihar ? . . . Oroszországba ? . . . 
„Olaszországba? . . . Vagy hová? . . . " 

„Honvédhadosztályomnak jobbszárnya nagyon súlyos küzde-
„lemben erős veszteségeket szenved." 



Ma a hadseregparancsnokság elrendelte, hogy a Beszkid-
hadtest Vidrány—Lupkówra, a VII. hadtest Laborczfőre, a XVII. 
hadtest (11. és 26. hadosztály) Ladomérmezőn át Czeremehara, a 
X. hadtest (2., 24. és 45. hadosztály) Tylawara nyomul elő, míg 
a III. hadtest (28. és 22. hadosztály) Felső vízköz—Felsőodor teré-
ben gyülekezik. 

A 21. hadosztály Krempnanál hadseregtartalék. (Op. 
869/1. szám.) 

A hadseregparancs alapján elrendeltem, hogy a 17. hadosztály 
Nagycsertészre, a 20. honvédhadosztály Boron át Laborczfőre nyo-
muljon elő. 

Virradatkor értesültem, hogy a 17. hadosztály ellenséges 
ellenhatás nélkül menetelve, csak hajnali 2 órakor érte el menet-
célját, a 20. honvédhadosztály Variháza— 498. -Ó- — 508. -Ó- vona-
lában reggeli 6 órakor az ellenség ellenállását megtörte és táma-
dását az 508. -Q- — 366. T szakasz ellen folytatta. 

A 17. gyalog- és az 1. lovashadosztály, minthogy az ellenség 
előle éjjel elvonult, parancsom szerint indul. 

„Délelőtt 8 órakor Sztropkóra sietek! Mennyi véres emlék, 
„romhalmaz, korom s hamú, törmelékek siralmas garmadája. 
„Az állások mentén tömérdek fakeresztecske, számtalan vérrel 
„áztatott piszkos rongy, förtelmes bűz, törött fegyverek, sáros, véres 
„sapkák, bakancsok — mind félig a földbe gázolva. E sok piszkot, 
„e sok véres nyomot, mint keserves tusák égbekiáltó maradékait 
„nézem; mindez oly sokat, fájdalmasat mesél nekem, csodálatosat, 
„szomorút és retteneteset. I t t egy leszakított köpenygallér s a 
„vérből világít ki a világos zöld paroli: szeretett hős 46-osaim 
„soraiból eset el valaki . . . Egy, az esőben besüppedt sírból egy 
„feketés, félig rothadt kéz áll ki, belőle több helyen a fehér cson-
t o k látszanak ki és a fehér homlokcsont, melyen egy ifjúnak szép, 
„szőke hajfürtjeit mozgatja az enyhe tavaszi szellő és zöldesen 
„aranyos legyek lakmároznak mohón a szegény hullán. A tömérdek 
„megdicsőült hős oly elárvultan, sírkő nélkül széjjelmarcangolva 
„és elfelejtve. Ide kellene mind az aranyos, díszes sírköveket 
„hozni, melyekkel odahaza tele vannak a raktárak. Ide a Kár-
pá tok áldott mártírvérrel szentelt erdős hegyláncaira . . . Azután 
„látom az ellenségnek nagyszerű bástyaállásait óriási drótakadá-
rÍjaikkal . . . Sztropkó romjai közé érve, e leégett törmelékhalmaz 
„hidege szivárog szívembe. A szép öreg templom nyomorultul meg-
rongálva, koromtól egész fekete. Teteje s a torony felső része 
„leégve . . . Csak úgy ásítoznak a betört ajtók s a kirabolt házak-



„A bezúzott ablaktáblák éles fogaikkal mintha éheznének, kétségbe-
ese t ten vigyorognak ránk. A lakóhelyiségek förtelmesen bepisz-
k í t v a , fülledten lehelik a fojtó bűzt. Nem bírok bemenni, mert 
„hányási inger vesz rajtam erőt és lélekzetem eláll." 

„Látom a mind ritkuló füstöt Felső vízközből felemelkedni, 
„rezgő kék párává vált a tegnapi hempergő vastag füstgomoly. 
„Zsarátnokká vált már az utolsó éghető tárgy is, és csak nyomor, 
„siralom és hamu maradt a visszavonuló oroszok nyomában. Az Isten 
„fizesse meg nekik, érdemük s z e r i n t . . . " 

„Rövid tartózkodás után ismét autóra ülök és folytatom 
„utamat Nagybukóczra . . . Ez az ú t ! . . . Istenem, mennyi emlék! 
„Blednicanál az ágyúállás, hol a súlyos harc alatt voltam, s a 
„derék kis Grema Jánost lelém az arany vitézségi éremmel. Ott 
„a háznak romhalmaza, ahol a két orosz géppuska volt s az én 
„nehéz tarackjaim által megsemmisültek. A nehéz gránátoktól már 
„a hocsai egészen új templom is át van lyuggatva és rommá 
„döntve . . . Mindenütt tölcsérek, az út felszántva, a falak törme-
l é k k é dúlva, rom és hamu minden — rettenetes látvány . . . " 

„A legnagyobb óvatossággal haladunk el az ágtorlasz mellett, 
„melyet még én rakattam az aláaknázott útra. Az oroszok — úgy 
„látszik — megsejtették és nem nyúltak hozzája." 

„Jelentik, hogy derék huszárjaim egy orosz üteget körül-
j á r t a k és elfogtak . . . Hadtestparancsnokságommal egy réten tábo-
r o z o m s éhezünk . . . A Korumkón az 508. -Q- magaslatról heves 
„harcizajt hallok: most dől el annak a rettenetes orosz erődnek 
„sorsa, mely oly tengersok vérbe került . . . Délelőtt 11 órakor 
„ csak úgy reng az erdő a vad lövöldözéstől: biztosan most verik ki 
„szeretett honvédjeim a muszka bitorlót . . . Nem bírom ki itt 
„a 20. honvédhadosztályhoz vonz a lelkem, oda kell mennem, 
„hisz' ott elkeseredett harc dúl . . . Oda kell sietnem, hogy hősei-
„met üdvözöljem, midőn hónapokig tartó küzdelem után a híres 
„Korumkó végre elesik . . . " 

„Eisner-Bubna rákvörös lesz és nagy filippikába fog, 
„hogy egyenest az oroszok ölébe hajtok így. Csendesen oda-
szó lok : ,Minek a sok beszéd, ha nem akar velem eljönni, akkor 
„a Detrichchel — Ön nélkül megyek oda! ' . . . Autóra ül mellém, 
„még pirosabb képpel és szikrázó szemekkel, s én megnyugtatólag 
„szólok hozzája: ,Lássa, az okosabb enged!' . . . Nem tudja, mibe 
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„vegye szavaimat, szempillái alól rám néz és ha lehet, még jobban 
„kipirul . . . Mákosra megyünk először, hol az a nehéz orosz 
„üteg állott, mely nekünk oly sok kellemetlenséget okozott e télen. 
„Ott találom a 43. ezredet, mely mint hadtesttartalék van kiszemelve. 
„Sok vonatkoesi és tüzérség táborozik ott; tovább hajtatok Havajra. 
„Látom, Eisner már alig bírja felindulását leküzdeni, de sebaj, majd 
„megnyugszik. Ott a 20. honvédhadosztálynak éle velem egyszerre 
„érkezik be, miután a Korumkóról végleg letaszították az oroszt " 

„Nagy Pál tábornok örömtől csillogó szemmel beszéli 
„nekem el a bevétel történetét s azt, hogy mily óriási erődítmé-
„nyeket építettek volt az oroszok az 508. -C--on; 5—6-soros olda-
l a z ó szárnyak, hatalmas drótakadályok, egyszóval ezt az állást 
„élőiről lehetetlen lett volna bevenni." 

„Az ellenség mindenütt szaladva menekül, olyan gyorsan, 
„hogy helyenkint az érintkezést sem lehet vele felvenni, azaz fenn-
ta r t an i . A foglyok hajmeresztő dolgokat beszélnek a náluk ural-
k o d ó riadalomról. Ügy szaladnak, ahogy csak bírnak és a tisztek 
„még kergetik is őket, minden a rend teljes felbomlására mutat, 
„a mi tüzérségünk ,borzasztóan jól lő', a hullák és cafatok fák 
„magasságába repülnek fel és hatásuk irtózatos." 

„Korántsem hiszem e rémregényt, melyet a foglyok meg-
r i a d t lelke lát, de azt következtetem belőle, hogy teljesen meg-
é r e t t a helyzet és áttörésünk nem sejtett sikerekre fog vezetni." 

Az 1. lovashadosztály Kisvajszló—Bukóczhurka-kolostor vona-
lában állást foglalva, biztosította a 17. hadosztálynak a Hocsánka-
völgy átlépését Nagybukócz és Mákos között; ez délelőtt 10 órakor 
simán meg is történt. 

Ezután elrendeltem, hogy Bukowskora lovagoljon előre 
(50 km.) azon feladattal, hogy a Rymanów—Sanok közötti vasúti 
vonalat szétrombolja. (Op. 869 14. szám.) 

Déli 12 órakor a 20. honvédhadosztály elmenetelt Havajról. 
Miután a 17. hadosztály Kis- és Nagytavasnál pihent, Nagy-

derencs felé folytatta előnyomulását. 
A hadtesttartalék, Pollak ezredes a 43. ezreddel Mákosra 

érkezett. Az oroszok eszeveszetten vonultak vissza, úgyhogy velük 
az érintkezés úgyszólván egészen megszakadt. 

Havajon kiadtam az intézkedést az éjjelezésre. A 20. honvéd-
hadosztály Boró—Laborczfő—Mikó, a 17.badosztály Nagycsertész— 
Nagy-és Kisderencs, az 1. lovashadosztály Havaj—Kispolány teré-
ben, a hadtesttartalék Felsőladácson, a hadtestparancsnokság Nagy-
bukóczon éjjelezik. (Op. 869/19. szám.) 



„Csapataimat most már oszlopban meneteltetem. A 20. hon-
védhadosztály kettősrendekben elvonul előttem, miután a pihenő 
..megtartatott s én a legmelegebben üdvözöltem győztes ezredeimet. 
„Nagy fáradtságuk ellenére lelkes és emelt a hangulat és viharos 
„ovációban részesülök. Holnap összes csapataim nagy támadása 
„következik a határhegyekre, mely Isten segítségével ki fogja verni 
„az oroszokat szeretett édes hazámból." 

„Nagybukóczon tömérdek, a tüzérségi lövedékek által felszakí-
t o t t hadisír van, melyekből irtóztatóan förtelmes bűz áramlik ki ; 
„alig lehet kibírni." 

A 17. hadosztály csakis Peretiska-magaslaton talált némi 
ellenállásra, melyet megtörve, az éjjelezésre kijelölt falvakat este 
7 órakor elérte. A 20. honvédhadosztály ellenséget nem találva, 
egyenest éjjelezési körletébe vonult. 

Ujabb parancs híján holnapra az előnyomulás folytatását 
rendeltem el és pedig: az 1. lovashadosztály Boró—Kalenó—Wis-
loh Wk-n át Bukowskora, a 20. honvédhadosztály Jasielon át 
Wislok Wk-re, a 17. hadosztály egyelőre Pojanan át Wola 
Wvznara menetel. 

Mivel azonban a hadsereg intézkedésének elébevágni nem 
akartam, utasítottam a hadosztályokat, hogy egyelőre az 1. lovas-
hadosztály holnap hajnalban 5 órakor Boróra, a 20. honvédhad-
osztály Jasielre, a 17. hadosztály Pojanarmagaslatra reggeli 5 óra 
30 perckor érkezzék, hol további parancsot fognak kapni. (Op. 
869/26, szám.) 

Este 9 órakor a hadseregparancsnokságnak az én intézkedé-
semmel egyező parancsa érkezik, mely hadtestem részére a további 
irányul Bukowskot állapította meg, mire a már meghatározott 
menetcélok elérésére utasítottam hadosztályaimat. (Op. 869/35. szám. 

A Beszkid-hadtest a Laborcza völgyében, annak kétoldali ma-
gaslatain és a Magura-hegygerincen északi irányba az ellenséget 
visszanyomva, Roskócz—Laborczrév—Nyagó—787. A Brincova vo-
naláig jutott előre. 

Hadtestemtől balra a XVII. hadtest a 11. hadosztállyal 
Jaworzyna és Klin A 691. magaslatait, a 26. hadosztállyal Alsó-
komárnokot elérte; Berndt tábornok a 4. lovashadosztállyal és a 
népfölkelőhuszárdandárral Barwineknél este harcban áll az ellenség 
utóvédével. 

A X. hadtest Tylawa—Trzciana—Polany—Krempna vonaláig 
jutott. 

A 22. hadosztály mint tartalék Swiatkowaról Grab—Ozenna 
terébe tolódott el. 

A 45. hadosztály Mszananál az ellenséget délután 3 órakor 
meglepve megtámadta és 1 tábornokot, 15 tisztet, 2000 fő legény-



séget fogott el ; 16 tábori s 5 nehéz ágyút zsákmányolt. A X. had-
test többi hadosztályai menetcéljaikat harc nélkül érték el. 

A III. hadtest Alsóodor—Alsómerse—Váradka—Konieczna 
vonalát harc nélkül elérte. Ez a X. és XVII. hadtest közül kiszo-
rulva, mintegy 15—20 km.-nyire mögöttük állott. A hadsereg-
főparancsnokság ezért elrendelte, hogy Bártfán és Varannón gyü-
lekezzék, honnan május 9-én fog vasúton elszállíttatni. 

A 11. hadseregnél következők történtek: 
A Duklatól északra fekvő magaslatokon a kombinált hadtest 

dél felől biztosította a hadsereg átkelését a Wistoka-folyón és 
visszaverte, a déli irányból jöt t ellenséget, mely a Jasiolka-folyócska 
mögött a Rogi—Równe—Szczepancowa vonalban állott meg. A XLI. 
hadtest Dembowiecnél 11 óra 30 perckor kelt át a Wislokan, 
azután Glinikre nyomult elő. A VI. hadtest, miután az ellenséges 
utóvédeket a slawecini magaslatról visszavetette, délután 2 órakor 
Jaslo és Majscowa között lépte át a folyót. A gárdahadtest 
Wt óblowa—Dabrówka között az átkelést kierőszakolva a Kolaczyce-
től délre az ellenséges utóvédet visszavetette és este 6 órakor 
Moderówka irányában tovább menetelt. 

A 4. hadsereg déli szárnyán a 10. hadosztály Skurowa 
A 333. magaslatot elérte. Az ellenséges utóvédek vele szemben 
a Wistoka-f'olyó keleti partján a frysztaki völgy mindkétoldali 
magaslatain Brzostek és Bukowanál állanak; a 106. hadosztály az 
ellenséget Demborzynra és Pilznora szorította. 

A 2. hadsereg balszárnyán a XIX. hadtest a Beszkid-hadtest 
előnyomulásához csatlakozott. A 34. hadosztály Kosarka -C- 795. 
gerincet támadta, ezt jobbra lépcsőben a 29. és a 43. hadosz-
tálynak kellett Wola Michowa irányában követnie. 

A hadsereg arcvonala ágyúharcok közepette az ellenséges 
állásokhoz közelebb tolódott, hogy az oroszokkal érintkezésbe 
jutva, a netán elvonuló ellenséget azonnal megtámadhassa. 

Boroevic holnapra elrendelte, hogy a Beszkid-hadtest Koman-
czan át a sanoki müut mentén Kulasznere, a VII. hadtest Moszcza-
niec—Wislok Wk.-n át Bukowskora, a XVII. hadtest Jasliskan át 
Odrzechowara menetel, a X. hadtest Jaáliskanál felzárkózik. 

A 11. hadsereg május 7-ikére elrendelte, hogy a kombinált 
hadtest Rymanównál a kárpáti utakat és Beskonál a Wistok-
folyócskát lezárja; a XLI. hadtest Haczówra nyomuljon elő és 
megszállja Jasionów—Jabtonica Polska közötti hegyet; a VI. had-
test Jablonica Polska—Czarnorzeki területét, a gárdahadtest Sucha 
ga.—Kamienice -Ó- 489. erdős hegyeket és Frysztakot foglalja el. 

A légi felderítés megállapította, hogy az ellenség Mező-
laborczról a Laborcza völgyében északi és északkeleti irányban vissza-
vonul; Lupków vasúti állomáson nyolc vasúti vonatba berakodik. 
A beszkidi műúton Sanok felé végtelennek látszó kocsioszlop mozog 
északkeleti irányban. 



4. hadseregünk elől az ellenség a Dunajec- és Biahi-folyókról 
visszavonul a Wisloka-folyó szakaszára. A Pilzno—frysztaki úttól 
keletre körülbelül egy ellenséges hadtest menekül, csapatai a vona-
tokkal összekeveredtek. Krosnora és Iskrzyniara hosszú vonatosz-
lopok vonidnak délről vissza. A 12. szibériai hadosztály Duklan 
át, a 12. orosz hadosztály az éjjel Mákosról erőltetett menetben 
hátrál. 

Repülőink a 2. hadsereg előtt a Lupków—zagorzi és Bali-
gród—liskoi műúton szintén hátráló mozgást észleltek. 

Laborczfő, május 7. 

„ A nagy szent nap. Ünnepi hangulat lelkemben! Oly bizo-
n y o s vagyok abban, hogy az Isten meg fog segíteni engem és 
„szeretett hős VII. hadtestemet, hogy a kárpáti nagy csatában meg-
t ö r t orosz óriást hazám szent határaiból kiverjük." 

„Még nem pitymallik, midőn kemény fekhelyemről — köve-
ze t rő l —"fájós tagokkal felkelek és a patakhoz megyek mosdani... 
„Lehetetlen!.. . Tömérdek emberi hulla és lótetem fekszik a vízben 
„és az azt környező bozótban, és leírhatatlanul förtelmes bűzt ter-
jesztenek. Hát akkor nem mosdom, ami nem először történik meg 
„a háborúban.. ." 

A hadtest hadosztályai intézkedésszerüen kora hajnalban meg-
indultak. Az 1. lovashadosztály reggel 7 órakor jelenti, hogy 
a kalenói hegyhátat az oroszok tartják. A lovashadosztályt, midőn 
a Laborcza völgyébe kilépett — heves ágyútűz fogadta Vidrány felől, 
ezért gyalog folytatja előnyomulását. 

„Sietve Ha vajra lovagolok egész törzsemmel s onnét Mikóra, 
„ahol a 20. honvédhadosztálynak vezérkari főnökét Thótt alezredest 
„egyedül találom. Azt jelenti nekem, hogy beteg és nem képes 
„tovább velünk tartani. Itt biztosan történt valami — közte és 
„parancsnoka között . . ." 

„Kijárt meredek dorongúton találom tüzérségem egy részét, 
„amint felvontatják nagy erőfeszítéssel bivalyokkal és emberi segít-
séggel az 518. nyeregmagaslatra. Törzsemmel a bozótos parton 
„szintén arra a magaslatra lovagolok, Laborczfőtől délnyugatra. 
„Útközben csapataim nagy lelkesedéssel, sapkáikat felém lobogtatva 
„viharos éljennel üdvözölnek. Tudják, hogy ma súlyos döntő har-
„cunk lesz, hogy a Weretyszów A 742. határhegyet birtokunkba 
„vegyük — tudják azt is, hogy mindnyájunkra nézve nincs dicsőbb 



„hivatás, feladat, mint hogy életünk kozkáztatásával magyar hazánk-
b ó l kiverjük az ellenséget." 

„A vidék Nagybukócztól Mikóig szelíden hullámos, szép erdők 
„borítják, onnét kezdve inkább bozótos, helyenként kopasz agyagos 
„partokkal és messzenyíló kilátással." 

„Felérve — lóról szállunk és gyalog átmegyünk a nyergen, 
„ahol a 8. honvédágyiísezred két ütege épen megkezdi a tüzelést." 

„ Szemben van a Weretyszów hegyháta, melynek ormán húzódik 
„a magyar—gács határ. A tetőn kissé előretolva látom a sűrűn 
„megszállott orosz állásokat, ezek előtt pedig egy enyhe gyepes 
„part ereszkedik a Laborcza völgyébe. A parton több erdőparcella 
„van, melyek délkelet felé zárkóznak s azután erdő fedi a benne 
„tovább húzódó fogerincet. Többnyire magas szálas erdő, melybe 
„álláspontomról jól belátok ós a gerincen végigfutó orosz állásokat 
„jól ki tudom venni s a tereptől meg tudom különböztetni. Tovább 
„délkeletre egy alacsonyabb hegyvonulat nyúlik be a völgybe és 
„párhuzamosan megy a főgerinccel, mely utóbbi a Beskid-hágóhoz 
„emelkedik fel. Mind a két ormon erős orosz állások vannak, 
„melyekben sűrű rajvonalat látok mozgolódni. A Weretyszów egy 
„széles lapos tető, melynek legmagasabb ormán — úgy látom — az 
„északi parton levő erdőnek déli szegélye van, honnét az előbb 
„említett enyhe gyepes part ereszkedik le felénk, a Laborcza völgyébe. 
„A főorom 600—700 — 800 és még több méter magasságú, részben 
„erdős, részben ugarföldek, vagy legelők vannak hullámzó dombjain, 
„melyek összefüggő bástyát képeznek félénk. Ennek kierőszakolása, 
„mint most látom, rendkívül nehéz és sok vérbe fog kerülni. Csak 
„egy lehetősége van és pedig: a Laborczfőtől északkeletre húzódó 
„erős bevágásban s az azt környező horpaszban, hol eléggé fedve 
„lehet a tetőig feljutni — az orosz állásnak ezen látszólagos 
„ gyengéjét kihasználva — keresztültaszítani... Előttem a széles, 
„az én oldalomon teljesen fátlan, áttekinthető Laborcza völgye, 
„Laborczfővel az én lábamnál, melyet az ellenséges tüzérség úgy 
„északról, mint délről liosszantoz... Messze északról látom ugyan-
c s a k a Weretyszów főgerincéből kiemelkedve a Kamient és Cser-
készt, hol mi oly keservesen küzdöttünk január havában, hol oly 
„sok becses hősvér fo ly t . . . Ott ma dicső szegedi 46-osaim 
„támadnak.. . Előttem és szemben néhány szakadékszerü vízmosás 
„fut le a völgybe, és látom a Jasielre vezető útat, mely mint kes-



„keny fehér szalag a Weretyszówra felkanyarogva a nyergen át 
„visz. Ez az út az erdőn keresztül, az előbb említett mélyedés 
„mellett vezet, mely minden valószínűség szerint megengedi, hogy 
„csapataim felvonuljanak a nélkül, hogy az ellenség észrevenné. 
„Ezek a tulajdonképeni weretyszówi állás jobbszárnyát karolhatják 
„át. Ennélfogva mint irányt ezt a mélyedést jelöltem meg a 
„ 20. honvédhadosztály főtámadására,." 

„Nagy Pál tábornok, mint hadosztályparancsnok jelentkezik 
„azzal, hogy utasításom értelmében a 4. honvédgyalogezredet arc-
„ támadásra küldi a Weretyszów ellen, az 1. honvédgyalogezredet 
„lépcsőzetesen balról hátul, ezt pedig, mint főtámadócsoport követi 
„a 17. és 3. honvédgyalogezred... Helyes! . . ." 

„Tisztán látható volt, hogy miként indult támadásra a 20. hon-
védhadosztály a Weretyszów A 742. gerincén beásott erős ellenség 
„ellen. A honvédek a főtámadásra erős balszárnnyal csoportosultak 
„a Chvostejow-házcsoportnál." 

„A hadtesttartalék Laborczfőn pihen. Az ellenséges tüzérség 
„a támadó 20. honvédhadosztályt lövi. Az 1. lovashadosztály 
„a Laborcza völgyéből Borón át Kalenóra nyomult elő a 20. honvéd-
„ hadosztály és a német 4. hadosztály között, utóbbi Mezőlaborczról 
„a Kiczara-magaslatra és a Magura-gerincre támad. Az erősen 
„elsáncolt oroszok Weretyszów—Kalenó — 565. <J> — Magura 
„602. <J> gerincet védelmezik. A felderítés szerint Revejka 
„ Ó 752. erdős gerincen hézag van az orosz állásban." 

„Minthogy a 4. honvédgyalogezred és a Beszkid-hadtest között 
„ — mely meglehetősen elmaradt — igen nagy hézag támadt, hol 
„az oroszok egy lökéssel bennünket nagyon érzékenyen széjjel-
„ hasíthatnának, az 1. lovashadosztályt, mint összekötőcsoportot 
„küldöm az én jobbszárnyamra és Von der Marwitz közé azon 
„nyomatékos utasítással, hogy a továbbiakban feltétlenül az én jobb-
„ szárnyamra támaszkodik és kizárólag az én parancsaimat követi. 
„Ezenkívül hadtesttartalékomat, a 43. ezredet közelebb vonom 
„magamhoz azon szándékkal, hogy ha Nagy Pál támadása már 
„érezhetővé válik, esetleg az erdőn keresztül a Weretyszówon levő 
„ellenség — tán addigra meggyengült — balszárnyának felgöngyölí-
t é s é r e küldöm." 

„Itt, hol én állok — két hevesen tüzelő üteg között — egy 
„orosz lövészárok van, melynek mellvédén leülök törzsemmel. Előttem 



.nyúlványként egy kis kúp nyúlik ki abból a partból, melyen 
„ülök, s annak félmagasságába emelkedve, Laborczfőre eresz-
k e d i k le." 

„Süvöltve jönnek az orosz gránátok délfelől és az épen most 
„leírt kúpra esnek. Azt hiszem, hogy a mellettem és mögöttem 
„tüzelő üteget keresik." 

„A 4-es honvédek a Laborcza-völgyből szép rajvonalakban 
„indulnak meg a Weretyszów partján felfelé. Orosz járőrök hevesen 
„tüzelnek ránk, azután hamarost az ormon levő főállásba húzódnak 
„vissza. Feszülten figyelem a kezdődő küzdelmet, melynek leg-
csekélyebb részleteit is kitűnően látom." 

„Nemsokára nagyon heves harc fejlődik ki, s látom vitézei-
„met a legerősebb gyalogsági tűzben, mint gilisztákat kúszva elő-
nyomulni. Amint valamelyik néhány percig veszteg marad és 
„szegény fejét nem emeli többé fel — tudom, hogy már nem számít 
„az élők sorába — mindannyi keserv nekem . . . Csúsznak és 
„másznak ott, hol a tűz éri őket, a holt terekben fölkelnek és 
„előrefutnak, akár egyenként, akár kis csoportokban; folytonos, 
„szakadatlan a mozgás előre, s mégis erősen ropog a mi tüzünk 
„is. Derék tüzérségem kitűnően lő, de hát mi hasznát vehetjük a 
„tábori ágyúk lapos röppályájának a magaslaton levő orosz lövész-
á r k o k ellen, melyeket legfeljebb stráfolva érintenek a gráná-
t o k , a srapnellekről nem is beszélve. De itt is hiába könyörgök, 
„úgylátszik ezt sem látják be odafönt." 

„Az 1. lovashadosztály vitéz huszáijai dél felé jóval odébb 
„szintén felkapaszkodnak a partra és élénk tűzharcba elegyednek, 
„mint összekötőkapocs köztem és a német hadtest között, mely súlyos 
„küzdelemben van és egyelőre nem igen tud előbbre jutni, s így 
„tetemesen lemarad jobbszárnyam mögött. Ma a Beskid-hágót és 
„gerincet kellene elérniök. Vájjon sikerül-e ez még? . . ." 

„A lovashadosztály kissé túlságosan eltávolodik tőlem, s így 
„közte és a 4-es honvédek között rés keletkezik. A lovasság 
„teljesen parancsom ellenére, egészen a németekhez húzódik. Ezért 
„már rossz vicceket is csinálnak uraim, hogy parancsnokának 
„— ,Kreuzschmerzen, Eisernekreuzschmerzen' — keresztfájdalmai 
„vannak, azért támaszkodik a németekre." 

„ A tüzérségi harc nagyon heves lesz, s az orosz minket nagyon 
„érzékenyen hosszantoz délről és teleszórja a Laborcza-völgyet." 



„Briedler, a svájci ezredes, közelemben ül, figyeli a harcot 
„és lesi a pillanatot, midőn a batárhegy az enyém lesz." 

„7 órakor igen beves barcizajt hallok északi irányból. Ott 
„vitéz 17. hadosztályom küzd." 

A 17. hadosztály, mely a Pojana 728. -O erdős határgerincre 
nyomult elő, 10 óra 20 perckor jelenti, hogy elővéde a nevezett 
gerincet elfoglalta, hová egy ágyúszakaszt hozott, mely oldalból 
Weretyszów-gerincet tűz alá vette. A hadosztály előtt csak gyengébb 
ellenség van. (Op. 870/19. szám.) 

Az 1. lovashadosztály 10 óra 35 perckor jelenti, hogy a 
Kiczara-magaslat a 4. német hadosztály birtokában v n, Mouillard 
ezredes csoportja az 538. -C- és 450.-O magaslatok között az erdős hegy-
hátat elérte. A Beszkid-hadtest ugyanekkor közli, hogy a Brincova-
787. A gerincet elfoglalta és most a Magura erdős gerincéért küzd. 
Amint a hadtest a gerinc birtokába jut, balszárnya Horb Sredni 
822, -p- határormon át Dolzyca felé folytatja a támadást. (Op. 
870/23. szám.) 

A 17. hadosztálynak parancsot küldtem, hogy előnyomulását 
folytassa s a 20. honvédhadosztály támogatására Weretyszówra egy 
különítményt küldjön az ellenség oldalába és hátába. 

Délelőtt 11 órakor a 17. hadosztály Zeiss őrnagy csoport-
jával, a 39. és 46. ezred egy-egy zászlóaljával, a 614. -C-ról Debrza 
hegyére, a 46. ezred egy zászlóalja a 704. -C- magaslaton át 
Weretyszówra nyomul elő. A Pacor-dandár többi csapatai Debrzara 
követik a csoportot; a Pilar-dandár a 717. Ó és 728. Ó magas-
laton pihen. A 17. hadosztályparancsnok szándéka Moszczaniecen 
át Kiczara gerincére előnyomulni. Az ellenség Pojanaról a Kiczara 
Dluga gerincre vonult vissza, melyen Moszczanieccel szemben a 
csupasz gerincen sietve lövészárkokat ás. 

„Weretyszówon, valamint az Ubicon nagyon erősen be van 
„fészkelve az ellenség. Állásaitól 80 —100 lépésre mind sűrűbbek 
„lesznek rajvonalaim ós egy kis terepredőn beássák magukat. Nem-
sokára a budapesti l -es honvédeket látom a nagyváradi 4-esektől 
„balra hátul gyilkos ellenséges gyalogsági és gépfegyvertűzben 
„előrefutni és sok hősömet elesni. Soraik a holt térben mind sürűb-
„ben gyülekeznek és egy bozótos vízmosáson túl egy szelíd terep-
„hullámon felkúsznak, honnét az ellenséges állást már oldalba fenye-
g e t i k . A terephullám utolsó harmada kissé meredek, ott látok 
„egy honvédet előrekúszni ügyesen, bátran és csodálatos nyuga-
l o m m a l ! Amint az élre feltolta magát és fegyverét archoz emelve 
„lőni akar, az orosz állásban egy tisztet pillantok meg, ki egy 
„vastag fának támaszkodik s fejét elődugja, bal könyöke fölemel-



„kedik . . . Egy kis villanást, egy alig észrevehető kis kék füstöt 
„látok és vitéz honvédem puskáját földre ejti, fejét ráhajtja, nem-
s o k á r a egy rángd mozdulatot tesz és legurul a parton . . . Közben 
„a második honvéd is felért, megint megjelenik a fának támasz-
„kodd alak és a kis lángocska, meg a ritka kékes füst és a máso-
„dik honvéd is holtan bukik le; most . . ., újra . . ., és mindig újra 
„előtűnik ez a kísérteties alak . . .! Átkozott szörny t e ! . . . A kis 
„láng . . ., a picinke kékes füstfelhő és azonnal visszahúzódva eltűnik 
„a fa mögött, s egy hullával több fekszik a parton . . . A negyven-
kilencedik . . . Nem tudom, mi történik velem, széjjeltépném, 
„elvagdalnám azt ott a fánál . . . A verejték kiül homlokomra és 
„szemeim előtt táncol minden . . . Nem bírom tovább nézni . . . 
„Es mégis, megint csak odanézek, hisz valámi erőszakkal kény-
sze r í t erre . . . Most kúszik fel az ötvenedik honvéd, mögötte 
„sűrű rajvonal . . . Amint az első felér, megjelenik a fa mögötti 
„szörny, az a rémalak . . . Az Isten sújtsa őt! . . . A kis láng, a 
„kékes füst . . . De most hibázott! . . . Honvédem céloz, s nála 
„villanik, s a páraszerü füst, mint finom fátyol jelenik meg puskája 
„előtt . . . Az orosz bekörmöli magát a fa kérgébe, puskája leesik, 
„feje hátiacsapódik, térdei összebicsaklanak és hanyattesik . . . 
„Hála legyen az Istennek! . . . Nagy Pál tábornok és vezérkari 
„főnököm hozzám sietnek, azt hiszik, hogy valami nagyon külö-
n ö s e t láttam! . . . Semmi különös! . . . Csak az ötvenedik, de 
„most végre az igazi! . . 

„Nemsokára az egész terephullám meg van szállva, alatta 
„pedig kitárt karokkal, mozdulatlanul fekszik 49 hősöm! . . . Szegény 
„fiaim! . . ." 

„Ezalatt erős tartalékaim, melyek a rohamot fogják végre-
ha j t an i , balra eltolódnak az erdőben. Megindult szívvel nézem 
„őket; de az ellenség, hála Istennek, nem sejti, hogy mi készül 
„itt . . . 0 erőit az én csodálatos vitézséggel előrekűszó 4-es hon-
séd j e im jobbszárnya ellen tolja el. Ez nagyszerűen van kigondolva, 
„hisz ő épen abba a hézagba akar beékelődni, mely a honvédek 
„és a lovasság között az utóbbinak „keresztfájdalmai" miatt kelet-
keze t t . Csakhogy én sem alszom és látom eltolódásukat. Azonnal 
„hadtesttartalékomat, a 43. ezredet, arctámadásra a rés felé rendelem 
„azon paranccsal, hogy a lyukon át a gerinc mentén támadjon 
„délnek, a rést természetesen előbb kitöltvén, hogy a nagyon szo-



„rongatott, már átkarolt huszárjaimat az ellenség hátába taszítva 
„— felszabadítsa. Remélem, hogy ezáltal a Beszkid-hadtest helyzetén 
„is tudok segíteni, minthogy ezzel a vele szemben levő ellenség 
„oldalát veszélyeztetem." 

A hadtesttartalék 12 óra 30 perckor harcba lépett, mivel azon-
ban a Revejka-gerincen ellenséggel került szembe, nem kanyarod-
hatott be a Kalenónál álló oroszok jobboldalába. 

Kitűnt, hogy az ellenség a Weretyszów—Revejka—Kalenó— 
Vidrány-gerincen összefüggő erős állásban áll. 

„Délután 1 órakor 43-asaim megkezdik a nehéz támadást, 
„melyet bámulatos hősiességgel hajtanak végre. Először századon-
k é n t húzódnak az öreg, ritka szálaserdőben fölfelé s a sűrű helye-
k e t egy kitűnően alkalmazott fürkésző csatárlánc stráfolja végig. 
„A fél part fölött mái- csak igen ritka öreg szálas bükkerdő van, 
„hol az ormon jól látom az orosz állásokat, melyek felé tarta-
léka i t eltolta volt az ellenség és ott a rajvonal sürűsbítésére al-
kalmazta . . . Ott erős mozgást látok . . . A 43-asok fejlődött ritka 
„rajvonalakban, több hullámban egymásmögött mennek s a fákat 
„fedezékül ügyesen kihasználva, egyiktől a másikhoz futnak. 
„Egyszerre az oroszok nagy hevességű tüzelése megkezdődik ott is, 
„és erős veszteségek dacára, magkapó halálmegvetéssel folytatják 
„támadásukat karánsebesi vitézeim. Lélekemelő hősiességgel kétszer 
„is rohamoznak, de a fedezékből lövöldöző oroszok rettenetes tűz-
„zel visszaszorítják őket . . . Kissé visszavetve beássák magukat, 
„közvetlenül az ellenséges állások előtt, hogy a tartalékok latba-
„ vetését bevárják. A lövöldözés, csatazaj dacára, egy kakukmadár 
„folytonosan szól. Milyen ellentét a félénk erdei madár, s a háború-
„nak förtelmes szörnye között." 

„Délután 2 órakor borzasztó s elkeseredett gyalogsági küz-
de lem folyik és a 43-asok támadása a gyilkos tűzben elakad." 

„Látom huszárjaimat támadólag előnyomulni. Ezen vétkes 
„könnyelműségen felháborodva — hogy szuronynélküli karabéllyal 
„az oroszok szuronyerdeje ellen, hiábavaló lemészároltatásra kerge-
t i k őket előre —, igen erélyesen tiltakozom Marwitznál, kikérve 
„magamnak ezen beavatkozást. Jobb volna, ha törekedne saját csa-
pa ta i t az enyémekkel egy magasságba hozni." 

„Pokoli lárma, s a kakuk folyton s z ó l . . . " 
„Figyelmemet ezután tartalékaim kötik le, melyek a gyepes 

„parton a gyilkos tűzviharban csodálatos vitézséggel és erélyes 



„következetességgel előnyomulnak. A legkisebb terephullámot, ráncot 
„kihasználva, a 4-es honvédekhez tolják fel magukat. Sok derék 
„vitézem csendesen fekve lemarad örök álomba mer ül ten, és felséges 
„odaadással mennek az egészségügyi katonák s mindegyiket meg-
n é z i k ; a még élőket hordágyon elviszik, a halottakra pedig keresz-
„tet vetnek. Körülöttük ezerszámra porzanak a gyalogsági lövedékek." 

„Délután 3 óra 45 perckor mindjobban és gyorsabban foko-
z ó d i k a küzdelem, bár ingadozások is vehetők észre . . . A 17. 
„hadosztály, főképen a 39. és 46. ezredek, kétszer megfutamították 
„az ellenséget és egyes részekkel délfelé kanyarodnak, hogy a 20-
„ honvédhadosztálynak nagyon súlyos küzdelmét dűlőre vigyék 
„azáltal, hogy az ellenséget hátbatámadják. Mindent a legkisebb 
„részletekig pontosan látok. Epen midőn távcsövembe belenézek, 
„két honvédet látok a rajvonalban felugrani és visszafelé szaladni, 
„s mint ha villám sújtotta volna őket, odavágódni . . . Többé meg 
„sem mozdulnak, kitárt karokkal holtan fekszenek ott. Sok vergődő, 
„szörnyen kínlódó sebesültet látok kiszenvedni." 

„Délután 5 órakor rohamot hallok fújni és látom 43-asaimat 
„és a honvédek egy részét a gyilkos ellenséges tűzben rohamozni... 
„Nem képesek az állásokba behatolni, s közvetlen előttük fekve 
maradnak és a tűzharcot újra felveszik. Közben az 1. és 17. honvéd-
„ gyalogezredek csoportosítása, kissé mögöttük a 3-asoké az ellen-
séges Weretyszów-állásnak jobbszárnya ellen befejezést nyer. 
„Ugyanekkor alkonyodni kezd. A legcsodálatosabb színekben izzik 
„az ég és gyengéd rózsaszínűvé festődik a csatatér. A tüzérségi 
„tűz legmagasabb fokára emelkedett." 

„Midőn szürkülni kezd és az est viola árnyfátyolát borítja a 
„vértől párolgó határra s a tomboló küzdelemre, lóra ülök és sietve 
„lelovagolok Laborczfőre. Az agyagos kopár parton meredeken visz 
„le az út. A falunak egyik fele még lángokban áll, másik fele már 
„csak parázsló, kékesen füstölgő hamu és törmelék. A kormos ablak-
nyílások, melyekből az ablakok kiégtek, a megszenesedett ajtók 
„és a bedőlt, soványra égett fekete gerendák bosszúért kiáltanak az 
„égbe . . . " 

„Az iskola előtt 80 lépésre egy tarack és három ágyúsütegem 
„mellett haladunk el. Ezek szüntelenül a leghevesebben lövik az 
„ellenséges állásokat, amíg a gyalogság nagy veszteségeket szen-
vedve fáradságosan közelebb dolgozza magát. Minden reng és 



„reszket a zúgó harcizajban. Az iskolától jobbra benézek a Laborcza 
„völgyébe, melyet a német Beszkid-kadtest óriási lövegtüzzel áraszt 
„el, akárcsak éjjel a gyorsvonati mozdony szikraesője. A tüzérségi 
„párviadal fejünk fölött folyik és az ellenséges puskagolyók cset-
t e g v e ütődnek a házak falába. A csata forró poklának közepén 
„állunk. Az összelőtt iskolaépület falának támaszkodom s a böm-
bö lő csatazaj közepette hallom a ,rajta'- és ,hurrá'-ordítást s 
„az én kétségbeesetten küzdő vitézeim éljenzését. Csapataim 
„az utolsó emberig mind küzdelemben állanak. Mindent kiadtam 
„és Istenben meg hőseimben bízva, Istenhez emelt lélekkel várom 
„a történendőket. Minden perc egy örökkévalóság . . . " 

„Ezalatt egész seregekben jönnek a sebesültek, kikhez egy-
„egy szeretetteljes szót szólok." 

„Az 1. lovashadosztály és a 20. honvédhadosztály harca kezd 
„állóharcba átmenni. A lovashadosztály jobbszárnya a Polanka-
„magaslaton a német 4. hadosztályhoz csatlakozott." 

„Délután 5 óráig a harcban fordulat nem történt; a 20. hon-
védhadosztály támadása az ellenség állását kb. 100 lépésre meg-
közelítette." 

Tekintettel az általános helyzetre és a hadseregparancsnokság 
azon közlésére, hogy az ellenség Lupkówról Mikówka irányában 
a sanoki műútra*és ettől két oldalt visszavonul, amihez minden 
esetre a szemben álló ellenség is csatlakozni fog (Op. 870/46. szám), 
intézkedtem, hogy a hadosztályok holnap Wislok Wk-re és Suro-
wicara folytassák előnyomulásukat, hogy az ellenségnek ne legyen 
ideje magát a Wislok szakasza mögött befészkelni. (Op. 870/26. sz.) 

A 20. honvédhadosztály homokzsákokkal tolódott előre a 
rohamtávolig. A 17. hadosztálynál Pacor ezredes csoportja Debrza 
magaslatról folytatta előnyomulását az oroszok kezében levő Kiczara 
ellen; Pilar ezredes a 96. ezreddel a 666.<^)--ról A 641. magaslatra, 
Siemens alezredes csoportja Rudawka—Jaáliskán és Jasielen át a 
Kiczara Dluga gerincre nyomult elő. 

Az ellenség zöme a 17. hadosztály elől a Bukowica-gerincen 
át Tokarniara vonult vissza. 

Midőn a sötétség beállott, a 20. honvédhadosztálynál és az 
1. lovashadosztálynál még mindig dúlt a harc. 8 óra 30 perckor 
a lovashadosztály jelenti, hogy az ellenség megerősödött. 

„Nem messze tőlem Briedler ezredes áll, ki csak mint ven-
„dég van itt, tapintatosan nem kérdez, nem beszél — hiszen látja, 
„hogy mily elmondhatatlan vihar dúl lelkemben; minden szó kín 
„nekem, midőn csak várnom és remélnem lehet . . . A nagy siker, 



„vagy leigázó vereség áll előttem, melyet mint az eldobott kocka 
neldőltél, tehetetlenül várom . . . És a patakokban folyó vér? . . . 
„Isten látja lelkemet, hogy boldog volnék, ha az én vérem folyna 
„hazámért, s így magyar testvéreimről elháríthatnám ezt. De az 
„én sorsom az, hogy gyötrött lélekkel kell látnom az ömlő vért." 

„A Weretyszów—kalenói hegyekben az irtóztató küzdelem 
„percről percre fokozódik." 

„Tegnap este óta nem ettem semmit sem, két száraz szilvát 
„kivéve, melyeket Briedler ezredes adott nekem. Néhány doboz 
„konzervet tálalnak fel egy kormos sötét helyiségben, hova csak 
„az égő házak lángjai küldik be táncoló piros fényüket. Egy törött 
„faggyúgyertyát hoznak be és annak gyér világossága mellett 
„eszünk . . . Eszünk? . . . Nem! . . . Én csak nagy nehezen gyömö-
szölök le egy darabka kenyeret és egy szardiniát, azt is alig 
„tudom lenyelni. Egész idegzetem csak úgy zsong az őrjöngésig 
„fokozott küzdelem hatása alatt, mely egész lényemet leköti. Most 
„dől el a sors. Az Isten oltalmazza vitézeimet és legyen velünk . . . " 

„Nagy hevességgel beront Grüner távirászfőhadnagyom. 
„Arca hamvasszürke — gyatra világítás dacára látom —, ajkai 
„remegnek: ,Vezérkari főnök sürgősen a telefonhoz!'" 

„Eisner-Bubna alezredes felugrik és követi a reszkető fő-
nhadnagyot és hamarost komor képpel jön vissza. Briedler tapinta-
„tosan felkel és elhagyja a helyiséget — a szabadba menve." 

„Eisner jelenti: 
„,A 7. huszárezredet a gyalogsággal egyidejűleg a németek 

„oldalán rohamra küldték. Az ezred egészen felmorzsolódott, meg-
semmisült . Gróf Wolkenstein főhadnagy és más tisztek elestek. 
„Báró Trauttenberg főhadnagy és sok más tiszt megsebesült. 
„Az arcvonal át van törve és az oroszok egy erős oszloppal 
„1000 lépésre Laborczfőtől, egyenest odamenetelnek. Ezt gróf 
„Takács-Tolvay alezredes, vezérkari főnök jelenti!' . . . " 

„A mennydörgős mennykő üssön bele abba, aki parancsom 
„ellenére a 400 karabélyból álló ezredet szurony nélkül rohamoz-
„tatta, halálba kergette egy erős sánc ellen kényszerítve őket!" 

„A németek kívánták így! . . . I t t én parancsolok ós nekem 
„köteles a lovashadosztály parancsnoka engedelmeskedni.. . Azonnal 
„megbüntetését és fölmentését kérem Boroevictől, mert parancsom-
„nak nem tett eleget." 



„Megvan a nagy baj ! Az oroszok 10 perc múlva itt lesznek. 
„Nekem csak 6 tábori csendőröm és 12 küldönchuszárom van itt. 
„A törzsszázad meg csak őrák múlva érhet ide. Pár emberemmel 
„az oroszok betörését nem tudom feltartóztatni s mégis elrendelem:" 

„,Mindenki, akinek fegyvere van, a falu bejáratához megy ! 
„En, ha a legszükségesebb pár intézkedésemet megtettem, 5 perc 
„múlva ott leszek. Isten nevében előre!'" 

„,Éljen' és ,Hoch' az ő feleletük és uraim elsietnek mind!" 
„,Eisner alezredes a telefonhoz! Még egyszer kérdezősködik 

„és azonnal egy zászlóalj 4-es honvéddel vagy 43-assal Werety-
„szówról oldalba támadtatja az úton ide előnyomuló ellenséget. 
„Mi addig itt, amennyire bírjuk, feltartóztatjuk. Isten Önnel, ha 
„rendelkezett és értesített engem, maradjon a távbeszélőnél!'" 

„Hamar még a mellékhelyiségbe szaladok puskámért, ott egy-
„két székre tett keskeny deszkán háton fekszik Briedler ezredes 
„és az igazak álmát alussza. Kifutok az utcára. Rettenetes gép-
puskatűz és gyalogsági harc tombol, siketítő a vad lárma és 
„vörös az ég az égő falvak magasra csapó lángjaitól." 

„A község déli kijárata felé szaladok. Sok ezer torokból 
„fakadó kiabálás, mely mindjobban zúgó éljenzésbe megy át. 
„A fegyverropogás megszűnik, hogy nemsokára megkétszereződjék; 
„azután hirtelen halálos csend. Megállok! . . . Én Istenem, mi tör-
„tént? . . . Oly félelmetes a csend . . ., oly várakozásteli . . ., oly 
„dermesztő . . . és oly lelketölő a kérdés szívemben, mi történt ? . . 
, Megállott szívem ? . . . És jeges kezét teszi rá a halál ? . . . Való-
„ság ez? . . . Tán üldözőtüz ropog újra? . . . A miénk? . . 
„Orosz? . . . A falu végére érek . . . Megint néma csend ! Az összes 
„ágyúk elnémultak. Közelben egy lövést sem hallok, csak a szom-
széd hadtesteknél dúl a harcizaj." 

„Mint az angyalok seregének dala, halkan dagadó, mind 
„erősbödő és emelkedő hangokban egy szent ének rezeg a légben, 
„oly bensőséges, oly áhítattal csendül fel az enyhe esti szellőtől 
„könnyedén idehozva, egy egész nemzetnek meggyötrött s mégis 
„győzelemittas, nemes lelkéből teljes erővel hatalmas imaként 
„törve elő: 

„Balsors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt; 
Megbűnhődte már e nép 
A multat s jövendőt!" 



„Szemembe a gyászteli nagy örömnek forró könnyei szök-
„nek, melyeket ezen oly igaz ima fakasztott. Odafönt kivertük az 
„oroszt az én imádott szent magyar hazámból." 

„Futva jön valaki. Vezérkari főnököm, jelenti, hogy a hon-
védek a Weretyszówon a határt elfoglalták és Magyarországból 
„az utolsó oroszt is kiverték. Továbbá, hogy az áttörés a huszárok-
n á l jóvá van téve, a betört oroszok egy erélyes odaltámadással 
„kiverettek, azaz elfogattak. Az én vitéz 17. hadosztályom pedig 
„nagy lendülettel szorítja vissza az ellenséget. 1000 foglyot és 
„több géppuskát fogott el. Honvédjeim most küldenek 900 foglyot 
„és még egy csoport meg sincs számlálva." 

A 17. hadosztály zöme 641. A Kiczara — 519. -Ó- gerincén 
szívósan ellenálló ellenséget támadja, Siemens alezredes csoportja 
Jasielen át a Weretyszów 742. A magaslat irányában nyomul elő, 
a 46-osok egy zászlóalja a Pojana-magaslatot megszállotta. 

Kiadom az üldözési parancsot. 
„A további előnvomulásra holnap a 17. hadosztály Mosz-

i-zaniecnél, a 20. honvédhadosztály Jasielnél, az 1. lovashadosztály 
a 43. ezred két zászlóaljával Kalenónál gyülekezik. (Op. 870/40. szám.) 

„Istenemhez emelt, meghatott lélekkel adok hálát és tábori 
„ágyamra — egy nagy iskolateremben, melyben a hiányzó ablakok 
„miatt csak úgy kavarog a szél — lefekszem. Az ajtókat gránátok 
„verték be s a szobában egy láb magasságú szemét van. Mégis 
„azonnal elalszom . . . Heves rázásra ébredek fel. Táncoló, lobogó 
„fény. Árnykísértetek ugrálva táncolnak szobámban s a falakon 
„torzalakok bókolnak gúnyosan. Bánfi rázott fel és a füstös szo-
b á b a n hamar összekapva mindent, kisietek . . . Kilépve látom, hogy 
„több ház ég, még az is, melyben aludtam. A lég tele sziporkával 
„és bizony jobb volt kijönni, mert minden a lángok martaléka lett." 

„Leültem egy kőre és néztem, hogyan emésztették el a lángok 
„a falu még nem teljesen leégett tetőit, az ébredő nap gyenge 
„világosságában meghalva. Uraim a községházának leégett épüle-
t ében aludtak. 

A hadseregfőparancsnokság részint rádiótáviratok lehallgatása, 
részint légi felderítés útján megállapította a visszavonuló 3. orosz 
hadsereg helyzetét. 

A IX. orosz hadtest az alsó Dunajectől visszavonulva, 
Wistoka előtt Szczucin—Zarówka—Glówaczowa—Demborzyn vona-
lában próbál újra ellenállást kifejteni 4. hadseregünkkel szemben. 



A X. orosz és III. kaukázusi hadtest Wisloka mögött 
Brzostek—Kolaczyce—Jaslo—Wietrzno vonalában csoportosult, 

Haczówtól keletre, illetve Rymanówtól északra a magaslaton 
a, XXIV., a Rymanów—Odrzechowa—Bukowsko vonalától északra 
fekvő hegyeken a XII. hadtest foglalt állást, míg a XXI. hadtest a 
lupkówi vasútvonal két oldalán Tokarnia A 777. Mikówkara vonult 
vissza. A VIII. orosz hadtest Smolnik—Wola Michowa—Solinka 
vonalában áll. 

A Beszkid-hadtest ma egész nap a Magura birtokáért küzdött. 
A balszárnya Vidrány mellett az 565. -Ó- 602. -Ó~ra, vett irányt, 
a középen a 35. hadosztály a 707. -O- — Brincova A 787-et, 
a jobbszárnyon a 25. hadosztály Séob -Ó- 766. erdős gerincét 
támadta. 

A 2. hadsereg balszárnya a Beszkid-hadtesthez csatlakozott. 
A XIX. hadtest feladata volt a Beszkid-határgerincet elfoglalni, 

A 34. hadosztály Kosarka -Ó- 795-öt, a 29. hadosztály Wysoki 
Grorí A 909-et, támadta. 

A Beszkid- és a XIX. hadtest még késő este is eldöntetlen 
harcot vívott a Magura- és Beszkid-gerinc vonulatáért. Csupán 
a 4. német hadosztály bírta a Vidrány-völgy kétoldali magaslatait 
elfoglalni. A 2. hadsereg többi hadtesténél különös esemény nem volt. 

Tőlem balra XVII. és X. hadtestünk Rymanów irányában 
követte a visszavonuló oroszokat. 

A XVII. hadtest Posada-Jasliska és Jasliskánál átlépte a 
Jasiotka-patak völgyét; a jobbszárnyán előnyomuló 11. hadosztály 
Wola Niznanál az ellenséges utóvédet visszavetette, mely Dzialon 
levő állásba visszavonult. A hadosztály Pulawy-Polany A 689. 
irányában előnyomulva este a Dzial—Surowica magaslatokon újból 
megtámadta ezen ellenséget. A hadtest másik két hadosztálya 
Rymanów irányában továbbmenetelve este Wistoczek—Szklary— 
Jasliskan éj jelezik. 

Berndt tábornok a 4. lovashadosztállyal a gyaloghadosztályokat 
megelőzve, Ryinanówra menetelt. 

A X. hadtest egy oszlopban Olchowiec—Mszana—Tylawa 
útvonalán menetelt. Az élen haladó 45. hadosztály a tegnapi szét-
vert orosz 48. hadosztály roncsát maga előtt hajtva, este Królik 
Woloskiig jutott. A másik két hadosztály Mszana-Tylawa kör-
nyékén éjjelezett. 

Események a német 11. hadseregnél: 
Jobbszárny. 
A kombinált hadtest Wietrzno és Dukla között a Pachanowa 

A 512. magaslaton megverte az ellenséget és estig Iwonicz—Klim-
kówka—Rymanów vonaláig nyomult elő. 

Közép. 
A XLI. hadtest a Jasiotka-folyócskát délelőtt 10 órakor átlépte, 

mire a Krosno felől támadó oroszokkal a wrocankai és suchodóli 
József főherceg: A világháború. I. 41 



(332. -Q- 343. A ) halmokon harcba elegyedett, mely este 7 órakor 
még nem dőlt el. 

A Czelusnica—Glinik—Polskiról délután 2 órakor előnyomult 
VI. hadtest Krosno előtt küzd. 

Balszárny. 
A gárdahadtest, miután a Jas totói északra fekvő magas-

latokat elfoglalta, késő délután a Kotaczyce- és a jastoi völgy között 
nyomult elő Moderówka—Lublaig, hol az ellenséget megtámadta. 
A harc még folyik. 

A 4. hadsereg déli szárnyán előnyomuló IX. hadtest Brzostek— 
Kotaczyce-völgy között a A 404. Sowinan álló oroszokat a gárda-
hadtesttel együtt megtámadta. 

így Krosno—Frysztak előtt körülbelül 30 i m . széles terü-
leten még késő este is folyik a harc. 

A hadseregfőparancsnokság Op. 9906. szám alatt utasította 
a magasabb parancsnokságokat, hogy kíméletet nem ismerő támadó 
müveletekkel meg kell akadályozni, hogy az ellenség a védelemre 
újra berendezkedhessen. A 11. hadsereg Besko—Frysztak között 
a Wis tok-folyón kíméletlenül előretör. 

A 4. hadsereg Rzeszówra nyomul elő. A 3. hadsereg lehe-
tetlenné teszi, hogy az ellenség a 2. hadsereg előtt a Kárpátokat 
megtartsa; ezért Zarszynre, Sanokra, Zagórzra erélyesen előre törtet. 

A 2. hadsereg a 3.ikhoz csatlakozik és fenntartja az ellen-
séggel az érintkezést. 

Boroevic ennek alapján Op. 4037. szám alatt elrendelte, hogy 
a Beszkid-hadtest Zagórzra, a VII. hadtest Bukowskora, a XVÍL 
és X. hadtest Odrzechowara előnyomulva, az ellenséget erélyesen 
megtámadja. 

A 4. lovashadosztály a 3. hadsereg balszárnyát biztosítva 
Sanokra törjön elő. 

Jasiel, május 8. 

„Az üldözés parancs szerint nagyjában Jasiel—Wislok Wielkien 
„át Bukowsko irányában megkezdődött." 

A 17. hadosztály éjfélkor a Kiczara A 641. magaslatot 
elfoglalta. 

Az 1. lovashadosztály elől az ellenség hajnalhasadtával vissza-
vonult. 

Ma Przybyszów irányában tüntetve, hadtestem zömével Wis-
lok Wk.—Darówon át Bukowskora előnyomulok. Ennek folytán 
hajnalban hadosztályaim részére Op. 871/9. számú intézkedésemmel 
elrendeltem: 

A 20. honvédhadosztály Kiczary Srednie 652. -Ó-re egy erős 
különítményt küld, mely a Pollak ezredes csoportja által megerő-
sített 1. lovashadosztályhoz csatlakozik. 



Az 1. lovashadosztály ezzel széles csoportosításban Przyby-
szówon át Karlikówra előnyomulva átfürkészi az erdős Kamien-
gerincet és ha ellenségre bukkan, azt leköti. 

A 20. honvédhadosztály Wislok Wk.-re menetel, hol úgy 
csoportosul, hogy a Bukowica-gerincnek A 757. és Tokarnia A 777. 
közötti nyergen át (713. -C-) előnyomulva, Bukowskot veszi irányul. 

A 17. hadosztály Darównál csoportosul. A Bukowica-gerincet 
a Tokarnia faluba vezető úton lépi át, balszárnyát Zrubarí A 778. 
felé biztosítván. Egy zászlóaljat hadtesttartalékként Surowicaban 
visszahagy. A hadosztályok 705.-Q-—652. -O-—Wislok Wk.— 
Darów vonalából délután 1 órakor kezdik meg a menetet. 

A hadtestparancsnokság Weretyszów A 742-n át Debrza-
magaslatra lovagol, hová déli 12 órakor érkezik. 

„Törzsemmel korán reggel lóháton elhagyom Laborczfőt. Fel-
ségesen szép májusi nap, telve víg madárdallal. De én csak a 
„lassan, szomorúan, kínosan csoszogva, vánszorgó sebesülteknek 
„hosszú, el nem fogyó sorait s a levegőt reszketni látom a falvak 
„kialvó zsarátnoka fölött s a kékes füstöt szivárogva felszállani a 
„vörös fényben mosolygó ég felé, midőn a felkelő napnak első 
„sugarai mindent megaranyoznak. A Weretyszów gyepes lejtőjén 
„tömérdek szürkés pontot látok. Sokan, igen sokan, a virágok ezrei 
„között csendesen fekszenek, úgy, ahogy a halál odaterítette őket. 
„Fölöttük egy nagy ragadozó madár kering és halkan lebegve mind 
„nagyobb köröket von. Azon a meredek úton lovagolunk fel, melyen 
„tegnap a tartalékok vonultak. A napsugaraktól léghajókká fel-
„ puffadt lódögök hevernek az elhagyott ágyúállások közelében. 
„Nagy vórfoltok a gyepen, összetörött fegyverek, bakancsok, 
„rongyok, véres cafatok. A tegnapi estnek élénk leírásaként hat 
„mindez. Imitt-amott frissen hantolt, sietve behányt sírok egy-egy 
„gályákból rögtönzött kereszttel. Oly végtelenül szomorú ez, tegnap 
„ifjan, frissen és örömriadallal mentek rohamra és ma a földbe 
„bekaparva, elhagyatva — örökre elfeledve... Sietve előrelovagolok, 
„mert a többiek lármája és nevetése a halottak és a sok keserves 
„szenvedésnek véres nyomai által lelkemben felidézett hangulatomba 
„nem i l l ik . . . " 

„Sűrű erdővel benőtt szakadék mellett, hol tegnap a fő-
ntámadásra rendelt csapatok feljöttek, az ütközetvonatok mellett 
„ellovagolok és egy kis fennsíkra érek, mely nyeregszerüen a 
„Weretyszów főgerincéből északnyugatra húzódik s talán annál 
„ ÍO—50 méterrel alacsonyabb. Bozótos kis erdőparcellák vannak 
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„ott rétekkel váltakozva. I t t hajtatott végre a 20. honvédhadosztály 
„főtámadása. Sok halott fekszik, többnyire széjjel-vagy átlőtt 
„fejjel, szájuk nyitva van, szemeik kifejezéstelenek és kocsonyásan 
„üvegesek, arcuk viaszsárga és eltorzult tagjaik görcsbehúzva. 
„Egyiknek fegyvere lövésre készen archoz van emelve, mutatóujja 
„a billentyűre téve, épen el akarta sütni puskájá t . . . Szegény 
„gyermek!... Az orosz dum-dum golyó fejének hátsó felét elszakította, 
„a véres agyvelő csomókban tapad a hátán és jobbszeme kifolytan 
„arcára lóg. Holtan fekszik s mégis úgy néz rám megmaradt 
„üveges szemével, mintha kérne s nyitott szája halkan szólna 
„hozzám: ,Oh, süsd el helyettem!' . . .Egy sűrű bozótban három 
„halott honvéd fekszik egymás mellett, egyik két kezével ásóját 
„tartja feje elé, hogy azzal védje azt, a lapát át van lőve és a szép 
„ifjú szőkefej szintén; előtte széjjellőtt fegyvere hever. Kissé odébb 
„15 halott honvédet pillantok meg. Midőn tovább lovagolok, látom, 
„hogy 49-en vannak, hisz ezek azok, akiket az orosz tiszt a fa 
„mögül lőtt agyon . . . Mindenféle fölszerelési törmelék és véres 
„lim-lom borítja a csatateret és sok vitézem, kik még tegnap 
„szeretetteljesen üdvözöltek, — s ma megdermedve viaszsárgán itt 
„hevernek.. . Többnyire dum-dum lövedékek... Csak úgy forr 
„bennem a felindulás és csak nehezen tudom visszafojtani tomboló 
„haragomat." 

„Eisner-Bubna alezredes nem bír magán uralkodni és elkezd 
„szitkozódni és lármázni: Kérem császári Fenségedet nekem meg-
engedni , hogy ezen orosz kutyákból, azaz orosz foglyok közül 
„annyit agyonlövethessek, ahány halottunk dum-dum lövéssel 
„fekszik i t t ! . . . ' " 

„Nem felelek azonnal, mert alig bírok magamon erőt venni. 
„ 0 hallgatásomat beleegyezésnek veszi és ki akarja a parancsot 
„adni. Ekkor nyugodtan, de határozottan azt mondom neki; ,Ne 
„cselekedjen haragjában megfontolatlanul!... Mi történne akkor 
„szegény bajtársainkkal, akik orosz fogságba estek, ha az oroszok 
„megtudnák, hogy mit cselekszünk i t t ? . . . Pedig ilyesmit feltét-
j e n ü l megtudnak. . . . ,Eisner elpirulva elhallgatott . . . És mégis 
„mennyire értem felindulását!. . . De itt csak nyugodt megfontolt-
s á g n a k szabad cselekednie." 

„Tovább lovagolunk a csatateret végignézve! Nagy tömeg-
s í rok , gondosan elkészítve és bennük három sorban a nyugalomra 



„fektetett hősök. Épen most hányják rájuk a hideg földet. Lóról 
„szállok és néhány marékkal lábukra dobok magyar földet s Isten-
.. hozzádot mondok szeretett bajtársaimnak, őket a Mindenható 
„kegyelmébe ajánlva. Fájós komorság száll lelkemre — akár 
„édes gyermekeimet temetném.. . Most szegény arcukra dobják 
„a földet és csak hajuk látszik már kí, mások egészen eltűnnek. 
„ Rettenetes ezt lá tn i . . . Tisztelgek s lóra ülve mély sajgó sebbel szí-
nemben, felejthetetlenül szomorú képpel lelkemben folytatom utamat." 

„Keserves előredolgozás, halálos kúszás volt ez itt és mennyi 
„vérbe került e győzelem!.. ." 

„Visszafelé az orosz állás mentén a gerincen lovagolok, mely 
„az egész lejtőn uralkodik és mint rendesen kitűnő oldalozó szárnyak-
k a l , előszögelésekkel van ellátva. Jobbszárnyukon legerősebb az 
„állásuk épen ott, ahol átkaroló rohamunkat csináltuk. A szárny messze 
„hátrahajlítva és kis erdős halmokról fényesen oldalozva a meredek 
„gyepes part. Csak itt lehet látni, hogy mily végtelenül nehéz 
„támadást vittek véghez honvédjeim..." 

„Briedler ezredestől elbúcsúzom s ő visszalovagol, azt mondva, 
„hogy ez marad legszebb emléke és élte büszkesége, hogy egy 
„győzelmes csatában részt vehetett." 

„Észak felé folytatom utamat le a völgybe szép erdős vidéken. 
„Jól esik háborgó lelkemnek a tavaszi üdeség s friss virány." 

„Jasiel nyomorúságos falvában az oroszok hebehurgyában 
„végzett eszeveszett visszavonulásának nyomait l á tn i . . . Tovább-
lovagolok a Debrzara. Az erdős Kamién, mint egy süveg áll balra 
„tőlem. Mindig oda kell néznem, akár csak látnám még honvédjeim 
„és 39-eseim rohamát a mély hóban. Kamieri!.. . Mennyi áldott 
„magyar vérbe kerül té l ! . . . Hiába! . . . Eszembe jut ama der-
mesztően hideg januári nap, melyen 39-eseim oly emberfölötti 
„szenvedések közepette küzdöttek ott." 

„Rudawka—Jasliska ici-pici falvacskájában, mely fölött legelő 
„van, a mult évi harcokból visszamaradt erős orosz állásokkal, 
„jobbra fordulunk egy szép bükkösbe s egy szűk meredeken emel-
k e d ő völgyben olyan mocsaras helyre érünk, hogy vissza kell 
„lovagolnunk a faluba. A Czeremcha felé vezető útra visszatérve, 
„azon haladunk tovább. Széles völgyben üde virágos réteket, festői 
„szépségükben friss zöld hegyek kísérik északnyugat felé. Wola 
„Wyznaban tüzérségem egy részét találom pihenve, mellette egy 



„néhány 6l-es század. I t t észak felé letérünk az útról, meredeken 
„fellovagolok fenyves erdőben virágzó hangaszőnyegek: között 
„a Debrza -Q- 617-re, mely nagyszerűen meg lett erődítve csapataink 
„által a mult ősszel. A tél sem rombolta el e futólagos erődíté-
seke t . Nagy gránáttölcsérek vannak lépten-nyomon. Itt vissza-
,, hagyjuk lovainkat és a ritkán álló óriás jegenyefenyők között 
„a magaslat északi lejtőjén menve egy kilátópontot keresünk." 

„ Az erdő széléig, melyet egynéhány lövészárok szel át, keresztül 
„kell lemennünk. Onnét azután nagyszerű kilátás nyílik a Buko-
„wica, Tokarnia és a •(> 700. erclős magaslataira, meg Surowiea, 
„Moszczaniec és Wislok Wielkie községeire." 

„A lövészárok szélére leülök, ez tele van orosz és saját 
„konzervdobozokkal." 

„ Köztünk és az említett erdős hegyek között hullámos, látszólag 
„termékeny széles völgy van egyes erdős kúpokkal. Fölöttünk két 
„óriási sas kering és előttem ropog a temérdek puska tüze, s az 
„oroszok a völgyet, de különösen a Bukowica magaslati vonulatát 
„folyton végigszórják tüzérségükkel." 

A Debrza-magaslatról jól látom az ellenség megerődített 
állását a Tokarnia A 777. — -C- 713. — A 757. magaslatokon, 
mely ellen a 20. honvédhadosztály Wislok Wk.-ből a 713. O nyeregre 
vezető út mindkét oldalán támadását megkezdette. 

A 17. hadosztály két csoportban Darówból és Wislok 
Wk.-ből egyrészt a darówi úton, másrészt a Wislok Wk.-től északi 
irányban fölfelé húzódó mellékvölgyben az erdei úton összefutó 
irányban nyomul elő Tokarnia falu irányában. 

„Déli 12 órától délután 2 óráig erős gyalogsági és lövegtűz. 
„Látom gyalogságomat, mint ássa be magát a Bukowica alatt az 
„erdő szegélyén, hol igen heves tűzharc fejlődik ki. Közben az 
„egész Pacor-dandárt látom összpontosított felállításban tömegek-
k e l pihenni." 

„Wislok Wielkiere akarok előrelovagolni, hogy parancs-
„nokságomat 1—2* napig egy helyben újra összeszedhessem. Csak-
h o g y most értesülök, hogy ott meg elkeseredett gyalogsági harc 
„tombol és az ellenséges tüzérség erősen lövi a falut. Kénytelen 
„vagyok elállani tervemtől és ma éjjelre Jasielre fogok vissza-
„lovagolni." 

„3 óra 15 perckor óriási robbanást látok és hallok előttünk 
„az erdőben Bukowican; biztosan valami rendkívül erős akna, 
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„vagy talán az oroszoknál történt valami szerencsétlenség?. . . 
„ Ügy sejtem, liogy támadásunk már közel ért a Bukowica ge-
rincéhez." 

„Innét egész hadtestemet jól át tudom tekinteni. Nehéz 
„küzdelemben csodálatos szívóssággal dolgozza előre magát, súlyos 
„veszteségeket szenvedve. Az oroszok egy része futva menekül 
„állásaikból, de bizony csak rendkívül kemény tusa tudta őket 
„megingatni. A Bukowica—Tokarnia főgerincén azonban délután 
„6 órakor még erősen tartják magukat vitéz ellenségeink és valami 
„véres, elkeseredett harc tombol." 

„Megfigyelem bal szomszédomat, a XVII. hadtestet, mint 
„nyomja az ellenséget Zadowczykowa -Q- 761-en átPolany -Ó- 689-re 
„vissza. Ezen két magaslat közötti — mélyen behasított — völgyön 
„túl Wernejówka és Zawojetől északra látom a túlsó gerincen 
„lejátszódó nagyon heves harcot." 

„Az én támadásom nagyon nehezen halad előre." 
„Zsebünkben elvitt kis ebédünket megesszük itt, a csendesen 

„ködbe burkolódzó ős fenyvesben." 
„Itt valami igen szokatlan és különös történt velem." 
„Ösztönszerű érzés húzott el onnét, ahol ültem. Eleinte ellen-

„állottam, mert nem szeretem magamat ilyenektől befolyásoltatni. 
„De olyan erős lett, hogy végre fölkelve, egy bizonyos irányban, 
„amerre érzésem húzott, a csodaszép, álmodozó, csendesen suttogó 
„rengetegben megindulok. Eszembe jutott, hogy jó volna addig a 
„hangás magaslatig menni. Azért sem tettem meg ; de azután úgy érez-
t e m , hogy valami odavonz, odakövetel. Egyik tisztemnek azt mon-
d o m , hogy jöjjön velem. — Miért? — nem tudom! Pedig máskor 
„mindig egyedül mentem, ma így akarta valami rajtam kívül levő 
„erő. Eisner-Bubna és én a páfrány- és bangaszőnyegen menve, 
„gyönyörködöm a természet e felséges templomán. A dombon rit-
k u l a szálas, de alatta nagyon sűrű a fiatal növés. Ide húz engem. 
„Megállok. Ekkor mindkettőnket egy különös reszelőhang tesz figyel-
messé, egészen halk hang, mintha valaki gyengén horkolna. . . 
„ Arrafelé megyünk. Most már kiveszem —, egy haldoklónak hörgése 
„ez. Meg is találjuk teljesen elhagyatva a sűrűségben. A súlyosan 
„sebesült arccal a föld felé fekszik és hörögve, nehezen lélekzik. 
„Ütőerét keresem, akkor halkan sóhajt: ,Voda'. Segítségért szala-
d u n k . Kulacsát magammal hozott vízzel megtöltöm. Hörögve, rit-



„kán észlelt mohósággal iszik. Jobban akarom fektetni szegényt, 
„de amint emelem, jajgatva felordít fájdalmában. Míg egyik lovaso-
„mat a lent táborozó csapathoz küldjük hordágyért, megnézem, mi 
„baja. Balról a hátgerinc mellett, az utolsó borda alatt ment be 
„a muszka golyó s az aludtvér eldugaszolja a nyílást. Teát forral-
t a t o k neki, ez jól esik és lassan magához tér. Azt mondja, hogy 
„négy napja fekszik itt; — ez nem lehet, mert tegnap este hagyták 
„el az oroszok e helyet — anélkül, hogy egy csepp vizet kapott 
„volna. Szaggatott mondatokban beszél ós csekély lengyel tudomá-
nyunkkal csak annyit veszünk ki szavaiból, hogy jaworówi népföl-
„kelő. Hét nappal ezelőtt esett orosz fogságba és midőn megszökött, 
„,agyonlőtték'. . . A hordágyat hozzák, boldogan mosolyog rám 
„és azt mondja, hogy folyton imádkozott, hogy az Isten küldjön 
„neki segítséget, hogy ne kelljen itt elpusztulnia; és a jó Isten 
„meghallgatta. . . Elviszik s ő boldog mosollyal ajkain kezével int 
„búcsút. . . Milyen különös! Milyen» titokzatosak az Istennek útjai. 
„Nekem, aki kegyelmében feltétlenül hiszek, most már nem titok-
z a t o s az egész; eszköz voltam kezében... Vagy 800 lépésre 
„mentem volt el megíigyelőállásomtól az erdő fenséges vadonában. 
„E nélkül a szegény népfölkelő nemsokára nyomorultul elpusztult 
„volna." 

Az ellenséges tüzérség a 17. hadosztály csapatait hevesen 
lövi. Amint a Darówból előrenyomuló csoport az erdőbe behatolt, 
heves puskatüz hallik. 

Délután 4 óráig azt a benyomást nyertem, hogy a 17. had-
osztálynak a Darów felől előnyomult csoportja nem tud előre jutni. 
Ennek támogatására a hadtesttartaléknak parancsot adtam, hogy 
a 666- -Q" ormon vezető dűlőúton Zruban A 778-ra meneteljen 
és onnan délnek fordulva, a gerincvonulat mentén, a Darów—To-
karnia útra támadjon. (Op. 871/27. szám.) 

„Sűrű köd borul mindenre s a küzdelem alábbhagyva elnémul., 
„ Lóra ülök, miután kissé fel és alá sétáltam a gyorsan sötétülő 
„fenyvesben. Sebesen visszalovagolunk Jasielbe. A kis viskók oly 
„rettenetesen piszkosak, hogy kint fogok hálni málhakocsimban; 
„legalább a poloskák és tetvek ezreitől meg leszek kímélve. 
„Naplómat is kint egy taligából rögtönzött asztalon írom. Közben 
„egy kicsit járkálok." 

„Egy fiatal, finomvonású zsidó egy kékre festett nyomorult 
„faházikó előtt áll, amelyhez szintén égszín kékre mázolt deszkából 



„álló többemeletes bódé van hozzáépítve négylábú és szárnyas 
„háziállatok részére. A domboldalhoz alkalmazkodva, lépcsőzetesen 
„ereszkedik le a patakig e marhapalota. Es mögötte?. . . Oda nem 
„lehet menni, rothadó halbűzzel, rossz halzsír-szaggal tele a levegő 
„és térdig süpped az ember a bűzlő szemétbe." 

„Még nem szürkül az est, midőn az említett zsidóhoz megyek. 
„Nincs több 24—25 évesnél. Az út szélén a sárban ül és egy kis 
„fiúcskát szorít kebeléhez. Az alig 4 éves fiúcska hozzásimul 
„s atyja bensőségesen megcsókolja. Németül megszólítom: ,Ist 
„das dein Sohn. Er sieht dir so ähnlich?' . . . ,Ja, Herr General-
„leben, mein Sohn und es sind noch zwei! Sie hungern alle. 
„Russen schljecht! Russen alles gestohlen! Mich p rüge ln ! ' . . . . 
„,Beszélj csak valamit ró luk ! ' . . . ,Igenis Tábornok úr! Sokan 
„oh, igen sokan voltak ők és hosszú hónapokon át mindig más 
„csapatok, szibériaiak, kozákok, pedig ezek kutyák. Nézze meg 
„a feleségemet, azt lekötötték, engem ehhez a fához kötöttek és 
„megbotoztak. És az asszonyt . . .— ? —! Szavai közben sötét gyű-
lö le t lángja lobog vad tekintetében s arca halálsápadt l e sz . . . 
„ ,Gott der Allmächtige! Sie hat was ausstehen müssen! . . . ,Ekkor 
„lángpiros képpel kijön az asszony a kék házikóból és lengyelül 
„rákiabál valamit, oly gyorsan beszélve, hogy egy szót sem értek! 
„A férfi még sápadtabb lesz, midőn az áldott állapotban levő szép 
„ fiatal asszony így összeszidja ő t . . . ,Wie haist ? . . . Ne mondjam 
„el a Tábornok úrnak szégyenünket, gyalázatunkat — mikor az 
„ asszony ártatlan! ? . . . 0 egy hős . . . , és a kozákok . . . W a c h h . . . 
„azok vadállatok wachh.. . , azok bestiák!'" 

„,Sajnálom szegény asszonyt— felelemén—, de mondd csak, 
„mi volt tegnap?' —,Köszönöm Tábornok úr, tegnap sok csapattal 
„ — minden tele volt velük — előrementek a határhegyre, de nagy-
részük még délelőtt visszajött, mikor a maguk ágyúi oly nagyon 
„lőtték és továbbmentek Surowica és Wislok Wielkie felé, futot-
t a k , ahogy futni lehet. Az asszony meg én Istenhez imádkoztunk, 
„hogy a pokolba szalassza őket. Azután sebesültek jöttek, mindig 
„többen és többen — csupa sebesült, sok halottat is hoztak. Este 
„azután mind elszaladtak és siránkoztak, és mi nevettünk, mert 
„nagy az Isten és igazságos!'" 

„A fiúcska teljesen apjához simult, ki a pici piszkos arcot 
„ismételten megcsókolta. ,Éhezik a szegény poronty! ' . . . Pár kon-



„zervet keresek ki a nyeregtáskámból és neki adom. 0 felkelve, 
„mélyen meghajtja magát: ,Gott soll Euch segnen, Herr General! 
„Gott soll Euch siegen lassen in Ewigkeit!' — Bemegy a kék házba." 

„Kocsimat elrendezem, míg a kovács az eltörött rugót javítja. 
„Sovány vacsora után lefekszem." 

„Csendesen, hallgatagon mind sűrűbb ködök vonulnak fölénk 
„és a völgyből hideg lehelet sóhajt és lassacskán kocsim tetején 
„peregni kezd az eső." 

Bár hadtestem a sötétség beálltáig a Bukowica-gerinc déli 
lejtőin az ellenség megerődített állásáig előküzdötte magát, a roham 
a csapatok kimerültsége miatt elmaradt. 

Mivel bal szomszédom, a XVII. hadtest, Polany A 689. ma-
gaslatot délután 6 óra 15 perckor rohammal elfoglalta, biztosra 
vettem, hogy az ellenség éjjel a Bukowicaról vissza fog menni. 
Ezért május 9-ikére kiadtam az intézkedést. 

A 20. honvédhadosztály Przybyszów—Karlików—Belchówka 
és 713. -Q- Wola Piotrowa—Bukowsko vonalai között, a 17. had-
osztály a 20. honvédhadosztálytól balra, külső szárnya Zubaií 
A 778-ról Wola Jaworowara nyomul elő. 

A tüzérség előrevonandó, hogy Bukowskot lőhesse. 
Az 1. lovashadosztály holnap reggel 6 órakor Wislok Wk.-nél 

gyülekezik, hogy majd üldözésre Bukowskora nyomuljon. 
Pollak ezredes csoportja a 713. -Ó- nyergen hadtesttartalék. 

(Op. 871/34. szám.) 
A XVII. hadtest Zubaií A 778-ra, Polany A 689-re, Pu-

lawyra nyomult elő, a 2. hadosztály Wisloczeken át Tarnawkara 
menetelt. 

Délután a hadtest az 564. -C- Pulawy—Polany A 689. — 
Zubaií A 778. vonalában álló ellenséget megtámadta. Este a 11. had-
osztály támogatva a 26. hadosztály által rohammal elfoglalta Pu-
lawyt és a 689. A Polanyt, a balszárnyon a 2. hadosztály az 
564. -C--on betört az ellenség állásába. 

A 3. hadsereg szélső balszárnyán a X. hadtest hajnali 4 óra 
óta a rymanówi medencén át és azt délről kísérő magaslatokon a 
45. hadosztállyal Posada Zarszyrískara és a 24. és 21. hadosztállyal 
Odrzechowara törekedett, keletre egy nagy kanyarodást hajtva 
végre a XVII. és a német kombinált hadtest között. A Rymanów 
területéről visszaszorult ellenség Besko—Pastwiska között újból 
ellenállást akar kifejteni. 

Miután az ellenség az éjjel a Beszkid-hadtest elől északkeleti 
irányban elvonult, az előnyomulását folytatta. A 35. hadosztály a 
sanoki műúton a Komariczara, a 4. a hegyeken át Czystohorbra, 
a 25. a sanoki műúttól jobbra Mikówka-Mikówra menetelt. 



A 2. hadsereg balszárnyán a 34. hadosztály a Kosarka-magas-
latot elfoglalva, a Beszkid-hadtesthez csatlakozott és Lupkówon, 
Zuberiskon át Smolnik irányában követte a visszavonuló ellenséget. 
A hadsereg közepe előtt is észleltettek már visszavonuló ellenséges 
mozdulatok, míg a hadsereg jobbszárnya előtt az oroszok még 
állanak. 

A balszárny és közép a visszavonuló ellenséget követve, este 
a következő vonalat érte el: 

XIX. hadtest1 Smolnik—Dilec-Ó 751., VIII.2 hadtest Maniów, 
IV.3 hadtest Hvrlata A 1108. — Kostoki grn.—Zemplénoroszi — 
Ptasza 1163. A — Borsuk Ó 1000. 

Böhm-Ermolli május 9-én hadseregével Turzarísk—Baligród— 
Polanki—Zawoj—Zatwamica—Stuposiany vonalát akarja elérni. 

A német 11. hadsereg északi szárnyán a gárdahadtest az 
ellenséget a Wislok-folyó mögé vetette, estig Korczyna—Odrzy-
korí—iLaczki—Leki vonalától keletre a hegyeket elfoglalta. 

A hadsereg közepén a VI. és XL1. hadtest Iskrzynia és 
Haczównál, a déli szárnyon a kombinált hadtest Trzesniównál és 
Beskonál még este harcban áll a szívósan védekező ellenséggel. 

Berndt tábornok lovashadosztálya a kombinált hadtest déli 
szárnya és X. hadtestünk északi szárnya között a Beskotól délre 
fekvő hegyen küzd. 

Boroevié május 9-ikére elrendelte, hogy a Beszkid-hadtest az 
Oslawa-völgy két oldalán a magaslatokon Zagórzra, a XVII. had-
test Markowcen át ugyanoda, a X. hadtest Zarszyn át Sanokra 
folytatja előnyomulását. A VII. hadtest Bukowsko elfoglalása után 
a Beszkid-hadtest támogatására az Oslawa-völgye felé forduljon. 

Wisloh Wiélkie, május 9. 

„Egész éjjel zuhogott az eső és sokszor felébresztett a rám 
„szaladó hideg víz. Kellemetlenül hideg szél fúj, mely rohamok-
b a n jőve, kavarogva járja át kocsimat. Bánfi huszárom kocsim 
„alatt alszik, vagy virraszt a vízben." 

„Jóval hajnalhasadta előtt menetkészen vagyok és kínoz az 
„éhség. Egy kis konzervet megeszem, de már csak 3 ilyen pici 
„dobozom van . . . " 

Hajnalban értesülök arról, hogy a 17. hadosztálynál, Pacor 
ezredes csoportja még az éjjel a Darów—tokarniai úton a gerinc-
magaslatot elfoglalta. 

1 34., 29., 43. hadosztály. 
2 51., 14. hadosztály. 
3 13., 32., 31 , 27., 44., 9. hadosztály. 



Kora reggel jön a 20. honvédhadosztály jelentése is, hogy a 
Tokamia A 777—713. -C- gerinc birtokában van, honnét az elő-
nyomnlást reggel 7 órakor fogja megkezdeni. 

A jelentések arról szólnak, hogy a Bukowica-gerincről le-
taszított ellenség a Hakówka—Bukowsko—Dzial vonalban újból 
állást foglalt. 

Fogoly vallomások szerint hadtestem most a 19. orosz had-
osztály ellen harcol. 

„Az indulás nagyon késik, mert a hadseregparancsnokságnak 
„egy jelzett parancsa még nem érkezett meg. Bosszússá és türel-
met lenné tesz ez, és ez Eisner-Bubnára is átragad, aki törzsemnek 
„egynéhány urát mérgesen összeszidja . . . Ezen meg megint én 
„bosszankodom és kijelentem, hogyha nem pakkolják papír-pere-
„puttyukat össze s ha máskép nem, hát rakják nyeregtáskájukba, 
„mert én tovább nem várok . . . Végre 5 óra 30 perckor megjön 
„a várt parancs . . . " 

Erre hadosztályaimnak megparancsolom, hogy az általános 
előnyomulás a tegnap este kiadott utasításom szerint végrehajtandó. 
Mindenekelőtt Bukowsko terét kell elérni Dzial -C- 517. és U b y c z O 
494. magaslat között; ha ez megtörténik, akkor a hadtest jobbra 
fog kanyarodni szoros kapcsolatban a szomszédos hadtest déli 
szárnyán előnyomuló 11. hadosztállyal. A kanyarodó mozgás tám-
pontját a 20. honvédhadosztály képezi; a 17. hadosztály Bukowskon 
át kanyarodik. A kanyarodás befejezte után a hadosztályok a 
Wysoczany— 570. -Ó- Zawadka—Morochowska— 484. Ó vonalat ér-
jék el, arccal keletnek. Az I. lovashadosztály Plonnan át az 570. -C-
magaslatra fog előnyomulni azon feladattal, hogy o- nan tüzérségé-
vel a beskidi műúton (Kulaszne) előnyomuló Beszkid-hadtestet 
támogassa. (Op. 872/6. szám.) 

„Hajnali 1A4 óra óta várok már s megelégeltem a huzavonát 
„és egyedül Detrich századossal és 12 buszárral elindulok csapataim 
„után. Ok biztosan harcban állanak. 10 perccel később Eisner-
„Bubna jön utánam, nagyon kipirult arcáról és tekintetéből látom, 
„hogy indulásom óta legalább is tízszer beütött a mennydörgős 
„mennykő." 

„Hajmeresztő rossz úton, lassú lépést lovagolunk. Lovaink 
„minduntalan hasig beleesnek a sárba s alig bírunk haladni." 

„Felséges ős jegenyefenyő-erdőben visz utunk. Nyugalmasan 
„szunnyadnak az évszázados fák sötétzöld bundájukban s közöttük 
„bujkálva vonulnak át a völgyből felszálló sűrű ködök, oly csen-
„ desen és bűvösen, sötétszürkén fekszenek ingadozva az erdők remek 



„bársonyában, csak néha engedik — mint gyenge álomképnek 
„sejtelmes árnyékát — a faóriások alakját átderengeni. Koppanva 
„esnek sapkáinkra a gályákon összegyűlt nagy esőcseppek." 

„Az egész úton az oroszok eszeveszett menekülésének nyo-
„mai látszanak, egész lőszerkegyek, puskák, ruházati darabok, 
„nagy ládák tele egészen friss konzervekkel." 

„Utunk nemsokára nyilt terepre tér, kopasz szántóföldeken 
„visz tova, melyeken gaz burjánzik és a sűrű köd sóhajtva ván-
d o r o l az elvadult növényzetet simogatva. A hideg szél a ködöt 
„karonfogva, szalad vele, a sivár haldokló vidéken nem akarván 
„megpihenni. Egyik terephullámról a hajláson át a másikra lova-
g o l v a lépten-nyomon orosz állásokat keresztezünk, melyek színül-
t i g tele vannak lőszerrel. Az út akárcsak murva helyett szórták 
„volna, töltényekkel van kavicsolva. Wislok Wielkiere érünk. 
„Sustorogva jönnek a nehéz orosz gránátok, míg mi a végtelennek 
„látszó utcán sietünk. Egyesek házakat rombadöntve vágódnak be, 
„vagy az utca feneketlen sarába fúródva robbannak." 

„Egy nagy térségen egy földszintes csinos villaszerű ház van, 
„ezt lefoglalták a hadtestparancsnokság részére." 

„Itt kiadom a parancsot az előnyomulás folytatására: 20. hon-
védhadosztály a Tokarnia-magaslaton át Bukowskora; a 17. had-
osztá ly jobbszárnyával Bukowsko északi szegélyén át keletnek 
„bekanyarodva; 43. gyalogezred hadtesttartalék egyelőre Wislok 
„Wielkien." 

„Minthogy az ezred röviddel utánam ideérkezik, még mielőtt 
„elszállásoltatik, megszemlélem és rendkívül melegen megdicsérem 
„— tudtukra adva, hogy a 7-iki nehéz támadásukat végignéztem 
„és egész szívből bámultam nagy vitézségüket. Nagy lelkesedéssel 
„vették szavaimat." 

„Sebesültjeim nyomorultul vannak elhelyezve. Eddig 160-at 
„hoztak ide és az itt letelepült 20. honvédhadosztály egészség-
„ügyi intézeténél vannak. Az ellátás és ápolás kitűnő. Dr. Magyar 
„f'ötörzsorvos kiválóan gondoskodik. Epen három beteget hoznak 
„a legsúlyosabb önkívületi állapotban. Az orvos megnézi őket és 
„elkomorodva azonnal elkülönítteti, mert kiütéses tífuszt sejt . . . 
„Na, még csak ez kellett! . . . Borzasztó, hogy nem maradhatnak 
„szeretett csapataim semmi csapástól sem megkímélve . . . " 

„Rövid időre előbújik a nap, minden ragyog és szivárvány-



„színű párát lelielnek a csepegő erdők, vizes rétek; a természetnek 
„elbájoló mosolya." 

„Jelentik, hogy a szomszédos XVII. hadtest 11. hadosztálya 
„Bukowskora vett irányt s így előnyomulási vonalamat keresztezné; 
„a keletkezhető nagy bajok miatt azonnal táviratozok Kritek gya-
logsági tábornoknak, hogy ne menjen bele az előnyomulási övembe, 
„annál is inkább, minthogy a had seregparancsnokság pontosan ki-
„ tűzte irányainkat. Jobban tenné, ha feladata értelmében Sanok 
„felé nyomulna elő, amivel igen nagy eredményt érnénk el együt-
tesen." 

„Hamar ettem valamit, hogy azután a csatatérre kimenjek. 
„Hej, ha sejtettem volna, hogy mi vár miránk odakint, akkor talán 
„nem is mentem volna ki, vagy legalább is egyedül menve senkit 
„sem vittem volna magammal . . . " 

„Közben jön a jelentés, hogy Pilar ezredes, a 96-osok parancs-
n o k a súlyosan megsebesült, egyik szemét el is vesztette. Kimond-
„ hatatlanul sajnálom ezt a kitűnő és vitéz ezredparancsnokot és 
„kedves bajtársat." 

„Törzsemnek egy részével délben fellovagolok a Tokarnia 
, A 777. hegy tetejére. Déli irányban felséges a kilátás. Nevető verő-
nfényben fürödnek a tündéri szépségű Erdős-Kárpátok, gőzölögve 
„tündökölnek bámulatos tavaszi díszükben. Bükk- és jegenyefenyő-
„ erdőségek pompáznak a nap sugaraitól csillogva és gyémántok 
„milliárdjaiként ragyognak az esőcseppek az üde zöldön. Ott mögöt-
t ü k az én drága szeretett magyar hazám. S boldogan gondolok 
„arra, hogy dicső csapataimmal az utolsó ellenséges oroszt is kiver-
t ü k onnét. És mégis félős érzés gyötör, hogy még sok, igen sok 
„ellenség fogja az áldott földet a Kárpátokon túl taposni, és még 
„igen-igen sok drága vérnek kell folynia mielőtt eldől, hogy 
„kié legyen a mi szeretett ezeréves szent hazánk . . . A magya-
r o k é , vagy a kapzsi rabló ellenségeké ? . . ." 

„A Tokarnia ormán több honvédüteg áll, szintúgy Knapp szá-
zados tarackütege, és erős tűzharcban állanak a völgyben és odébb 
„álló orosz ütegekkel." 

„A kilátás elbűvölően nagyszerű. A messze lent fekvő, eny-
„hén hullámos lapály az erdősávokkal és parcellákkal, a messze 
„alattunk levő ellenséges állás, továbbá Bukowsko városkája csinos 
„házaival és virágzó gyümölcsöseivel láthatók." 



„Gyalog átmegyek az ormon s le a vadásziakhoz, mely az 
„országút mellett van, és megfigyelem tüzérségem nagyszerű mun-
k á j á t . Egy üteg előttem a hegyoldalhói félmagasságban kinyúló 
„kúpon áll, ez alatt fekszik Nagy Pál tábornoknak hadosztálytarta-
„léka két zászlóalj 4-es honvéd, kik a magasan fejük fölött süvöltő 
„heves tüzérségi párviadal alatt mély álomba merültek. Hozzájuk 
„megyek, de megtiltom, hogy felébresszék őket, hisz szegények most 
„boldogok, midőn a jó meleg napon oly édesen alusznak. A parancs-
nokka l hosszasan elbeszélgetek, ki ebben a katlanszerű mélyedés-
b e n kitűnően állította fel csapatait, melyek egyenlőre teljes biz-
tonságban vannak. Itt jelentkezik nálam Nagy Pál tábornok és 
„megbeszélem vele az utóbbi három nap eseményeit. Elrendeltem 
„volt, hogy törzsem maradjon a sok lóval a gerinc mögött és egye-
„dül Eisnerrel és Nagygyal akartam előre menni, nehogy nagy 
„csoportunk magára vonja az ellenséges tüzérség tüzét. Egy kis 
„erdőparcellában vissza is maradtak. Midőn azonban a nyergen át 
„előre mentem kemény küzdelemben levő gyalogságom felé azon 
„szándékkal, hogy ha lehet, odakint üdvözöljem vitéz honvédjeimet, 
„vagy legalább közelükben lehessek: úgy látszik elvesztették türel-
„ műket és szerencsétlenségünkre a hadosztálylovasság is ugyan-
a k k o r bújt ki a vadászlak mögül a belátott terepre, midőn törzsem 
„lovait vezetve utánunk jött. A két egymás közelébe jutott nagy 
„lovascsoportot az orosz tüzérség azonnal észrevette és beléjük 
„ágyúzott, s megtörtént a szerencsétlenség . . . 21 sebesült 
„és több halott s egy rakás ló hevert o t t . . , Semmiért! . . . 
„Gorombán összeszidtam az illetőket, de sajnos, jóvá már nem lehe-
f e t t tenni a történteket. Nagy Pál is, én is visszakergetjük őket 
„fedett helyre. Megfogadtam, hogy ezentúl a tűzvonalak közelébe, 
„ha valahogy csak lehetséges, egyedül megyek, s ha ez nem lehet-
séges, akkor legfeljebb egy vagy két kisérőnek szabad velem 
„jönnie. Nagy Pál tábornok azt mondja: ,Ezek megkapták, de 
„meg is érdemelték! Ügy kellett nekik."1 

„ Rövid idő múlva egy kis erdőparcella felé megyek, mely közel 
„van az úthoz. Pár száz lépésre állunk erősen tüzelő ütegeim előtt, 
„így az egész tüzérségi harc a fejünk fölött játszódik le. Eisner-
„Bubna alezredes, Zeehe százados, Kemény főhadnagy és Detrich 
„adjutánsom is ott van. Lovainkat visszaküldetem Wislok Wielkire. 
„A puha mohára leülünk és az ellenséges ütegeket keresve, elsőnek 



„Bukowskonál egy vízmosásban állapítok meg egy nehéz üteget a 
„városka északi kijáratán túl, két ágyúüteget Wola Jaworowanál, 
„melyek nagyon hevesen tüzelnek délnyugat felé; mindkét oldalon 
„fölötte heves a lövegtűz. Megfigyelem, amint nehéz tarackjaim 
„a Bukowskonál levő üteget munkába veszik. Egyik telitalálat a 
„másik után! Látom, mint jönnek sebes vágtatva a fogatok az 
„üteghez, bizton azért, hogy megmentsék — azután megint üresen 
„elszáguldanak, ekkor ezeket fogják meg ágyúim és a lovak egy-
-máson átbuknak, csak egy marad épen, ez ágaskodik és megva-
d u l v a mindenfelé rúg és mindnagyóbbakat rántva elszabadul s az 
„úton heverő bajtársait otthagyva, őrülten elrohan. Ez az orosz 
„nehéz üteg el van intézve s végleg elhallgatott. Ha Isten meg-
s e g í t és holnap Bukowskot beveszem, külön meg fogom nézni 
„ezen szerencsétlen üteg állását. Az előző erős eső dacára port vet-
„nek ki a gránátok a földből, mely füsttel keverve a levegőt eltelíti." 

„Míg ezt az elkeseredett tüzérségi küzdelmet figyelem, az 
„ormon át a Tokarniáról egynéhány vonatkocsi és egy nagyobb 
„csoport lőszerszállító málhásállat jön felénk lefelé. Na, itt megint 
„ baj lesz! Hogy senkinek sincs annyi esze, hogy ezeket a szegény 
..maflákat egyenként eresztené csak át e fölötte veszélyes helyen. 
„Már is sivítva jön egy csomó ágyúlövedék s közibéjük vágnak. 
„Egy ló és az azt vezető szegény baka összerogy s többé meg 
„sem mozdulnak. Most széjjelszaladnak, néhány huszár befut 
„hozzánk a fenyőcsoportba, lovaikat kézen vezetve s nálam meg-
„ állanak. Nem is tudom, honnét kerültek ide, hisz én csak lőszer-
„oszlopot l á t t am?! . . . Megint sivít s újra itt vannak ae orosz 
„acélördögök. Ezt megkaptuk. Egy huszár és lova megint elesnek. 
„Detrich mellé egy srapnellgolyó vágódik be. Eisner-Bubna könyö-
r ö g , hogy menjek el innét, hisz a hadtestet további győzelmekre 
„kell vezetnem és ez nem az a pillanat, hogy csak a megfigyelés 
„kedvéért kitegyem életemet. Igaza van! . . . Egyenként elmegyünk 
„és a huszároknak is megparancsolom, hogy menjenek máshova.. 

„Még jó egypár srapnel 1 puffanik fölöttünk és szórogatja 
„golyóit. Ütegeim lassacskán heves harcban elhallgattatják az orosz 
„tüzérséget." 

Délelőtt 9 órakor a 20. honvédhadosztály első harcvonala 
Wola Piotrowa, a 17. hadosztályé Tokarnia falu innenső, 12 órakor 
délben a túloldali szegélyét elérte. 



Az 1. lovashadosztály gyalogosztaga Przybyszów magaslatára 
kapaszkodott fel, honnét tüzérségével a német 4. hadosztályt támo-
gatta súlyos küzdelmében. 

A huszárhadosztály lóháton Wislok Wk.-nél készen állott az 
indulásra. 

A német 4. hadosztály 1 órakor délután Fajtyskat és Rzepedz 
falunál a patakvölgyet átlépte. A 20. honvédhadosztály támadása 
a Karlikówtól északra levő lapos hegyen és Wola Piotrowa észak-
keleti szegélyénél megakadt; a 17. hadosztály sem tudott Tokarnia 
falun túl előrejutni, mivel előnyomulását az orosz tüzérség a Wola 
Jaworowatól északra levő völgyből oldalazta, balszárnyán a 43-asok 
fél zászlóalja az erősen megszállott Wola Jaworowát támadja. 
A hadtesttartalék a -Ó- 713. magaslatra érkezett. 

A hadtestemmel szemben álló ellenség Wola Jaworowa— 
466. -Q—Sredna Grora—Bukowsko—Dzial magaslat vonalát tartja. 

Megfigyeltem, hogy az ellenség állásában Plonnanál egy nagy 
lyuk van, melyen túl déli szárnya Przybyszów és Szezawne között 
a 706. A-on van. Nézetem szerint egy lökés, mely a hézagban 
Rzepedztől északra a gerincen álló ellenséget oldalban és hátban 
érné, igen eredményes lehet. Ezért a hadtesttartalékot a 20. honvéd-
hadosztály jobbszárnya mögé Karlików irányában eltolattam azzal, 
hogy Plonna—Przybyszów között támadja meg az ellenségnek 
északi szárnyát, mely Szezawne és Przybyszów között a hegyháton 
küzd a német 4. hadosztály ellen. 

Minthogy a hadtesttartaléknak döntő beavatkozása csak éjjel 
várható és hadosztályaim támadása megakadt, nem akartam a 
harcot tovább erőszakolni; elhatároztam, hogy az ellenséges állást 
holnap hajnalhasadtával, ha az ellenség éjjel vissza nem vonulna, 
támadjuk meg. A rohamot a 20. honvédhadosztály, parancsnokának 
a 713. nyeregmagaslatról adandó jelzésére hajtja végre. A 17. had-
osztály baloldalát Wola Jaworowa felé biztosítja és irány Bukowsko 
nyugati szegélye, a 20. honvédhadosztály Bukowsko déli kijárata 
és Dzial magaslata ellen támad. 

Az 1. lovashadosztály a 20. honvédhadosztály jobboldalát és 
hátát biztosítja. (Op. 872/50. szám.) 

„Egy ideig még Eisnerrel a vitézül és nagyszerűen dolgozó 
„ütegeimnél állok, azután a Tokarnia déli lejtőjén lemegyünk oda-
rende l t kocsimhoz és Wislok Wielkiere hajtatok vissza. A Tokar-
„nián felállíttattam egy őrt, akinek más dolga nincs, mint a kocsikat, 
„csapatokat, málhásállat-vezetőket figyelmeztetni, hogy az ormon 
„túl az ellenséges ütegek hatása miatt csak igen kis csoportokban, 
„illetőleg egyenként szabad menni." 

A Beszkid-hadtest a zagórzi műút mentén nyomul elő, a mű-
úton a 35. hadosztály, a 4. hadosztály Jawomikon, a 25. had-
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osztály Turzarískon át. Délben támadásba ment át a 25. hadosztály-
lyal Szczawnetól keletre, a 35. hadosztállyal Szczawnetól nyugatra 
fekvő magaslat, a 4. hadosztály egy dandára pedig a A 706. hegy 
ellen. Von der Marwitz a 8. dandárt mint hadtesttartalékot vissza-
tartotta. 

A XVII. hadtest által Sekowa Wola irányában visszavetett 
ellenséget Kíitek felderítés nélkül üldözendő, a 11. hadosztályt 
Bukowsko északi részén át, a 26. hadosztályt Niebíeszczanyn át, a 
2. hadosztályt Markowcen át a San-folyó szakaszára Wielopole— 
Zagórz—Dolinára irányította, a visszavonult ellenség azonban 
Bukowskotől északra az 541. A Sekowa Wolatól és Odrzechowa-
tól északkeletre a A 474. magaslatokon újból állást foglalt. 

így a hadtest súlyos harcok után este 7 óra 30 percig a 
nagy erdőn keresztül a Wola Jaworowa—Sekowa Wola—Odrze-
chowai medencét Wola Jaworowa és Sw. Jan kápolna között elérte. 

E hadtesten túl a X. hadtest Besko és Sieniawa között a 
Wislok-folyó mögött és Odrzechowatól északra és északkeletre 
fekvő meredek csupasz gerincvonulaton álló ellenséget megtámadta. 
A 45. hadosztály a Wislok-folyócskát átlépve Odrzechowan át 
474. A - r e , a 24. hadosztály Mymón és Sieniawa között támadott. 

Eddig sem a XVII., sem a X. hadtestnél döntés nem követ-
kezett be. 

A szomszédos hadseregeknél a következők történtek: 
A 11. hadsereg Frysztak és Besko között folytatta támadását 

a Wistok jobbparti magaslataira. A kombinált hadtest déli szárnya 
betört Beskoba s este a sanoki műút és vasútvonal mentén' lassú 
előnvomulásban van; a l l . bajor hadosztály Jasionównál és a A 431. 
magaslaton küzd. A XLI. hadtest Haczówot elfoglalta és Jabtonica 
Polskatól keletre a 419. -C-—436. A erdős gerincre támad. 

A VI. hadtest Iskrzynia szakaszból a 39. honvédhadosztállyal 
az ellenséget kiszorította, balszárnya a 12. hadosztály Czarnorzekit 
elfoglalta. 

A gárdahadtest Eeki —Odrzykorí között a Wislokot átlépte, 
az ellenséget Opatówka A 474. — Królewska Ga. 541. A gerincről 
visszavetette, estig Czarny-patak szakaszát Strzyzów—Wysoka— 
Weglówka vonalában elérte. 

A 4. hadsereg déli szárnya 409. A — (Gliniktől keletre) 
Wielopole — 411. A (Pstragówkatól keletre) Pulanki vonalát 
támadja, melyben a visszavonuló ellenség újból megállott. 

A 2. hadsereg a 3. hadsereghez csatlakozva az Erdős-Kárpá-
tokból kivonuló oroszok üldözését a beskidi és az uzsoki műút 
között megkezdette. 

Bálszárny. A XIX. hadtest A 759. Sulitara, Kalnieára (ad 
Lisko) Rostoki Dl.-ra, — Baligródra nyomult elő és harcba lépett 
az ellenséggel. A 43. hadosztály mint tartalék Rabén (ad Baligród) 
éjjelezett. 



Közép. A IV. hadtest az orosz utóvédek visszadobása után 
Jabtonkit és Dotzycat elérte. Mögötte a 31. és 27. hadosztály 
Habkowcen és Cisnan éjjelezett. 

A XVIII. hadtest előtt az orosz utó védek Kalnicat és Smerek 
A 1223.—Polonina Wetlinska 1098. <>—1253. A gerincet szál-
lották meg. 

Miután az ellenség ellenállása megtöretett, a 44. hadosztály 
Kalnican át Jaworzecre üldözte azt, míg a 9. hadosztály a Polonina 
Wetlinska-gerincen éjjelezett. 

Jobbszárny. Az V. hadtest élhadosztálya (33. hadosztály) 
Ustrzyki Grn. és Nasieznen át követte a visszavonuló ellenséget, 
véghadosztálya (37. honvédhadosztály) éjfélkor Ustrzyki Grn. és 
Wotosateba érkezett. 

A VIII. hadtest mint hadseregtartalék Szczerbanówka— 
Zubracze—Balnica—Solinka terében éjjelezett. 

Böhm-Ermolli hadtesteinek a további üldözésre következő 
irányokat adta: XIX. hadtest Lisko, IV. hadtest Uherce—Ustya-
nowa, XVIII. hadtest Terlo, V. hadtest Stary Sambor. 

Május 10. 

„Egész éjjel szakadatlan heves gyalogsági és gépfegyvertűz. 
„Eső és vihar; kocsimban, hol aludni próbálok, csak úgy kavarog 
„a szél és folyik a víz . . . " 

„Reggel 3 órakor átvonul az 1. lovashadosztály, de akkor 
„már régen fenn voltam és hallgattam az erős lövöldözés zaját. 
„Elkeseredett a harc s az enyéim csak nagyon nehezen és fárad-
ságosan jutnak előbbre." 

Úgy a 17. mint a 20. honvédhadosztály Bukowsko irányá-
ban csak lassacskán jut előbbre. A 17. hadosztály balszárnyával 
reggeli 5 órakor 453. -C-—419. -Ó- vonalát eléri; a 20. honvéd-
hadosztály jobbszárnya Dziadyra támad, de az 506. -Ó- magaslatról 
(Karlikówtól északra) jövő oldalozó tűztől nagyon szenved. 

A támadók délelőtt 8 órakor a hadosztály balszárnyán 200 
lépésig közelítették meg az ellenség állását. A jobbszárny támo-
gatására a tartalék egy zászlóalja lép harcba. 

Tegnap Pollak ezredes a hadtesttartalékkal a 706. A - o t 
védelmező ellenség oldalába és hátába irányíttatott, ma hajnal-
hasadtával előnyomult Przybyszówról Kicerka magaslatra; de táma-
dása az erős ellenséges ellenállás miatt megakadt. 

Délelőtt 9 órakor egy ellenséges zászlóalj Dziadyról Ka-
miennere, 10 óra 45 perckor 3—4 ellenséges zászlóalj Wolica-ról 
Bukowskora, 10 óra 30 perckor pedig egy ellenséges zászlóalj 
Dziadyról 664. A ormán délkeleti irányban menetelt. Mivel előttem 
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az ellenség tetemes erősbítést kapott és Sekowa Wolanál a XVII. 
hadtest ellen ellentámadásba ment és a szomszédos Beszkid-hadtest 
előnyomulásában jó darabbal elmaradt, a támadást azon időre 
beszüntettem, míg a XVII. és a Beszkid-hadtest velem egy magas-
ságba jut. 

Utasítottam a hadosztályokat, hogy szívósan tartsanak ki 
minden ellenséges ellentámadással szemben. Hogy az elért vonalat 
megtarthassuk és a támadás folytatására alapot teremtsünk, a jelen-
legi harcvonal mögött haladéktalanul rendszeres erődítéseket kell 
létesíteni. 

A munkálatokat biztosító csapatok a jelenlegi állásban ma-
radnak. (Op. 873/36. szám.) 

A Beszkid-hadtest értesített, hogy a 4. hadosztály egyik dan-
dárát Przybyszówra eltolta, mely onnan holnap reggel Plonnat 
fogja támadni. 

Pollak ezredes csoportjának parancsot küldtem, hogy hólnap 
a német 8. dandár támadásához csatlakozzék. 

„Délután 4 óra 45 perckor Dubail ezredes jelenti, hogy az 
„oroszok sok kilométer szélességű vonalon tőlünk északnyugatra 
„vad futásban menekülnek, ő maga látja ezt! Már Wola Jaworowa-
„nál is szaladnak. Ez az én nagyszerű 17. hadosztályomnak átkaroló 
„támadása. Tehát a tegnap elrendelt kanyarodással Bukowsko 
„felé — ahogy szándékoztam — sikerült az oroszt kiemelni állá-
sa iból . . ." 

„Kint vagyok s magam is nézem e felséges látványt s el-
f o j t o t t lélekzettel várom a pillanatot, melyben az én nagyszerű 
„honvédjeimnek is rohamot fúvathatok . . . " 

„Ott fönt, ahol tegnap az orosz tüzérség által úgy meg-
nyomoríttattunk, kereszt állott egy öreg jegenyefenyő közeié-
nben. Egy gránát tőben lesújtotta a fenyőt, a másik a keresztet és 
„most egymás mellett fekszik a kettő, s a leütött kereszt tövében 
„három halott huszárom. A fényesen aranyozott Üdvözítő nincs 
„megsérülve, amennyire tudom, a keresztet egy érintetlen fa tör-
zsének támasztva felállítom." 

„Ez a lelőtt kereszt kimondhatatlanul fájdalmas, szomorú 
„benyomást és félelmetesen rossz érzést hágy lelkemben, mintha 
„e háború után minden, még a kereszt is sárba tapostatnék 
és a legborzasztóbb pusztítások vihara mindent, amit a sok 

„ezeréves kultúra emelt és épített, porrá és hamuvá változtatván, 
„elsöpörne. Bár ne láttam volna ezt a lelőtt feszületet, akkor ez az 



„oly sokatmondó, yésztjósló nehéz felhő nem húzódott volna szí-
v e m köré! . . ." 

„Az Isten oltalmazzon minket, kik mind e rettenetességek 
„felidézésében ártatlanok vagyunk." 

„Késő délután erős ellenséges oszlopok Bukowskoról észak 
„felé menetelnek el, viszont 3—4 zászlóalj Kamiennéről Karlikówra 
„és Plonnara előre mennek tüzérségemtől erősen megdolgozva." 

Estig balról a helyzet javult; a szomszédos XVII. hadtest 
Wygnankáról letaszította az ellenséget s az menekülésszerüen 
visszavonult; a X. hadtest jobbszárnya pedig Odrzechowara roha-
mozott. 

Hadosztályaimnak meghagytam, hogyha az ellenség éjjel el-
vonulna, utána az 570. -C- — 664. A —Dziady— 583. -Ó- gerincre erős 
különítményeket küldjenek és a további előmenetelre a Plonna— 
bukowskoi országúton gyülekeznek. 

Pollak ezredes csoportja ez esetben Wola Piotrowara menetel, 
hová én is előre sietek. Az 1. lovashadosztályt utasítottam, hogy 
Wislok Wk.-nál gyülekezzék és ott várja be a parancsomat. 

„Minthogy úgy a XVII. hadtest, mint a németek, velem egy 
„magasságba jutottak — eddig én jóval előre voltam —, holnap 
„folytatom támadásomat." 

„Este 9 óra 15 perckor erős gyalogsági és géppuskatűz. 
„Minden arra mutat, hogy az ellenség az egész vonalon vissza-
vonul . Csapataim egynéhány orosz állást szuronyrohammal el-
foglaltak." 

Hadtestemtől jobbra és balra úgy a Beszkid-hadtest, mint a 
XVII. hadtest is egész napon át küzdött; a támadás itt is csak 
nagyon lassan haladt előre, mivel az oroszok erősbítéseket vontak 
magukhoz és szívósan védekeztek. 

A X. hadtestnél sem változott a helyzet. Az oroszok a 
3. hadsereggel szemben a Sulita 759. A — Szczawne — A 706. — 
Plonna—Bukowsko—Sekowa Wola — 474. A — Odrzechowa— 
Besko vonalat makacsul tartják. 

A szélső jobbszárnyon este a 25. német hadosztály a Sulita 
759. A magaslatot rohammal elfoglalta, a csatlakozó 35. német 
hadosztály azonban nem tudott Turzarisk—Rzepedz vonalon túl 
jutni; a 4. német hadosztály balszárnyán a hadtesttartalék Plonnara 
intézendő támadáshoz Przybyszównál csoportosult. 

A XVII. hadtest közepe, a 26. hadosztály, este elkeseredett 
harcban Wygnankanál az ellenséget védelmi állásából kivetette: a 
balszárnyon a 2. hadosztály a X. hadtest 45. hadosztályával együtt 
Odrzechowanál a 474. A magaslatot rohammal elfoglalta s az oro-



szokat megfutamította, kiknek helyzetét a Pielniaról elősiető tar-
talékok már nem tudták megmenteni és harc nélkül Pisarowcere 
visszamentek. 

A X. hadtest jobbszárnyán a 45. hadosztály a 474. A gerin-
cet megszállotta és tüzérségét előrevonva, az ellenséget Besko — 
Sieniawa vonalában oldalba lőtte, mire az a 24. hadosztály elől is 
visszavonult. 

Az ellenséges utóvédek Zarszynt megszállották ugyan, de az 
általános visszavonulás tovább folyt. 

A német 11. hadsereg jobbszámyának támadásával szemben 
az oroszok a Wislok-folyó szakaszát Beskonál és a Jasionów— 
Buków hegyeit még szívósan védelmezték, de a közép és balszárny 
támadását feltartóztatni nem voltak képesek. A német XLI. hadtest 
Brzozówon át Przysietnicara, a VI. hadtest Barycz—Nowawiesre, 
a gárdahadtest Niebylecre nyomult elő. 

Mackensen hadseregével május 11-én a San-folyót, a kom-
binált hadtesttel Mrzyglód—Jabíonica között, a XLÍ. hadtesttel 
Dynównál akarja elérni, a VI. hadtest Btazowat, a gárdahadtest 
Tyczynt veszi birtokba. 

A 4. hadsereg déli szárnyán a IX. hadtest a 442. A — 395. -Ó 
magaslaton, Wielopolenál és Gliniknél az ellenséget visszavetve, 
Zawadka Wielopolska irányában folytatta az előnyomulást. 

A 2. hadseregnél alábbiak történtek: 
A szélső jobbszárnyon az V. hadtest a Czereszenka 771. A -on 

harcolt, a 33. hadosztály Dwerniczeknél az oroszokat a San mögé 
szorította. A 37. honvédhadosztály Ustrzyki Grn.-en át felzárkózott 
és követte a 33. hadosztályt. 

A XVIII. hadtest Zatwarnicanál az ellenséget visszaszorí-
totta és a San felső szakaszát elérte. 

A IV. hadtest előtt az oroszok a Zawóz — 635. A —Wola 
Matyaszowa — Bania 613. A vonalban védekeznek. 

A 31. hadosztály Terkanál és Bukowiecnél harcol. A 13. had-
osztály Górzankan át előnyomulva, a 635. A magaslatot, a 32. had-
osztály Bania 613. A magaslatot megtámadta. 

A 27. hadosztály a IV. hadtest kötelékébe lépett és a Baligród-
tól keletre fekvő 747. A Markowska-magaslaton át nyomult elő. 

A XIX. hadtest előtt az ellenség Kiczera 588. -O- —Szczob 
660. -Ó-—Kalnica (ad Lisko)—Sulita 759. A vonalán áll. 

A 29. hadosztály Mchawara és Kielczawara, a 34. had-
osztály Kalnicara (ad Lisko) támadva az ellenség állását roham-
távolra megközelítette. 

A 43. hadosztály mint tartalék Baligródra követte a hadtestet. 
Holnap az 51. hadosztállyal megerősített IV. hadtest Ho-

czewre tör elő; balról a XIX. hadtest fogja támogatni. 
A XVIII. és V. hadtest az előnyomulást a meghatározott 

irányokban folytatja. 



Bukoivsko, május 11. 

„Éjjel az ellenség tüntetőleg nagyon lövöldöz. Megállapíttatott, 
„hogy sok polgári egyén is résztvett ezen tüntetésben, azután hir-
t e l e n kiürítették az állásaikat és eltűntek. így azon feltevés, hogy 
„az ellenség az éj leple alatt vissza fog vonulni, tényleg való-
s á g g á vált." 

„Részünkről azonnal üldöző különítmények követték és elég 
„veszteségeket is okoznak az orosznak." 

„A Dziady-magaslatot Bukowskonál szuronyrohammal fog-
fa i juk el heves tűzharc után. Ez reggel 5 órakor már birtokunk-
t a n van. Szintúgy a Katy Dziadami A 664." 

Hadosztályaimat utasítottam, hogy tegnap kiadott útmuta-
tásom szellemében cselekedjenek. Az 1. lovashadosztályt pedig, 
hogy a visszavonuló ellenség üldözésére Bukowskon át a Sanokra 
vezető műútra iparkodjék kijutni. 

Ezután Wislok Wk.-ről a 713-as nyeregmagaslaton át Eisner-
Bubnával kocsin Wola Piotrowara mentem. 

Nagy Pál tábornokot találom ott. Egy nagyöblű srapnellt 
(17 cm.) adnak nekem át, mely tegnapelőtt oly nagy bajt okozott 
a törzslovasságban. 

Wola Piotrowaról látható, hogy a 17. hadosztály Bukowskora 
menetel, míg a 20. honvédhadosztály elért állásában gyülekezik. 

Jelentések érkeznek, hogy az ellenség Ptonnaról is elvonult. 
Az üldözésre elrendeltem, hogy mindkét hadosztály két-két 

zászlóaljból álló különítményt tol előre Bukowskon és Píonnán át 
Zavvadka—Morochowskara; a tüzérség a Dziady-magaslatra iparkod-
jék feljutni, hogy onnan a visszavonuló ellenséges oszlopokat tűz 
alá vehesse. 

A 17. hadosztály a Tokarniaról Bukowskora vezető úton, a 
20. honvédhadosztály a Wola Piotrowa—Karlików közötti térben 
gyülekezik és pihenőt tart. (Op. 874/15. szám.) 

„Miután intézkedésemet kiadtam, gyalog lesietek a tüz-
„vonalba, hol 4-es honvédjeim szeretetteljesen üdvözölnek." 

„Vitéz honvédjeim arcvonalát végigjárom az állásban. Nagy 
„a lelkesedés, de az emberek fáradtak. Buzdító szeretetteljes szava-
„kat intézek hozzájuk és hogy fáradtságuk erélyes legyőzésére 
„bírjam őket, szemükláttára kocsimat az állásba hozatom és felülök 
„Eisnerrel és előrehajtatok a kis üldöző különítmények s az oro-
szok után. Mögöttem viharos éljenzést hallok, míg Wola Piotrowan 
„át Bukowskora sietünk, csapataim legelőretoltabb járőrei elé 
„kerülve. Tudom, sietve jönnek majd hűséges vitézeim utánam . . . " 



„Bukowskon a lakosság riadó lelkesedéssel fogad, kocsimat 
„teleszórja virágokkal. A temérdek kaftános zsidó földig bókolgat 
„és németül éltet." 

„Midőn a Sanoczek patakját elérem, Wola Jaworowanál 
„több mint 1 és 7* kilométerrel legelső járőreim elé kerültem. Ez t 
„nem akartam, azt hittem ugyanis, hogy itt már a 17. hadosztály 
„éleivel találkozom össze. A patakon túl 200 lépésre még oroszok 
„mozgolódnak visszavonulóban. Nem akarunk fogságba esni és így 
„visszafordulva, pár száz lépéssel hátrább egy enyhepartú dombra 
„hajtatok és várok. Nemsokára látom Henneberg dandárának éleit 
„felém közeledni. Egy 46-os káplár két jó Szögedéből való baká-
j á v a l kocsimnak tart. Soha nem fogom elképedtségüket elfelej-
t en i , midőn hozzám érve, megismernek . . . Felocsúdván, feszesen 
„jelentkezik. Tréfás, meleg szavakkal buzdítom őket s azután 
„kérdem: ,Hová mentek?' — ,Itt a kis hajlásban biztosított meg-
á l l á s és pihenő lesz, mi a hídig megyünk tovább.' — ,Jól van, 
„menjetek, onnét jövök én: Az Isten áldjon meg jó fiacskáim! 
„— , Az Isten éltesse jó Apánkat! . . . Spitze rechts schaut! Marsch 

„Jön az egész dandár — 46-osok és 39-esek. Kocsimból 
„kiugorva elibük sietek. Tisztek s legénység csodálkozva néznek 
„rám s egyszerre a lelkesedésnek hallatlan vihara tör ki . . . Halott 
„oroszok hevernek itt megdermedten, görcsbehúzott tagokkal. Hall-
g a t o m a zúgó, szűnni nem akaró éljenzést . . . Lelkes szeretettel 
„üdvözlöm két dicső ezredemet. Soraikon végigmegyek, s midőn 
„pihenőre telepszenek le, kocsira ülök és Bukowskora hajtatok, hogy 
„ megnézzem azt az ellenséges ütegállást, melyet tegnapelőtt oly rette-
„netesen összelőttek az én nehéz tarackjaim. Megrázóan szomorú 
„látvány. Egy lövegállás mellett 18 szétroncsolt hulla fekszik. 
„Az egyik — nőiesen ápolt lábáról ítélve — biztosan tiszt volt, 
„teljesen széjjeltépve, szíve, tüdeje és belei egy elégettvirágú 
„gyümölcsfán lógnak, szintúgy egyik csizmája; egyik combja mez-
t e l en lábával vagy 100 lépéssel odébb, a leszakított — részben 
„megégett — fej a patakban fekszik, mely a megmaradt tzőke 
„konttyal játszadozik, ide-oda ringatva azt. Az ágyú roncsai mellett 
„egy megszenesedett orosz fekszik, úgy néz ki, mint egy óriási 
„varangyosbéka; mellette térdel egy őrült parasztsuhanc és bután 
„röhögve tördeli le a sercegő hulla lábairól és kezeiről az ujjakat 
„és zsebre teszi azokat." 



„Jelentik, hogy az oroszok teljesen felbomlottan a Sanon át-
ke lve Przemysl irányában vonultak vissza." 

„Hadtestirodám — minthogy eddig helyiséget nem találtak — 
„a vásártér közepén a szabadban állíttatik fel, ahol meg is indult 
„a rendes irodai munka. Nagy sokaság, csupa kaftános zsidó, kik-
„nek hosszú haját — pajeszét — a szél lengeti, kíváncsian állnak 
„körül." 

„Yitéz 1. lovashadosztályom lóháton délcegen vonul el előt-
t e m ! Az ellenség gyors üldözésére lett előreküldve s így kiválik 
„hadtestemből. Az Isten kísérje derék huszárjaimat," 

„ Boroevic parancsát kapom, hogy hadtestem Bukowskonál 
„hadseregtartalék, mire kiadom az éjjelezósre az intézkedést." 

„A 17. hadosztály Bukowskon, a 20. honvédhadosztály Wola 
„Piotrowa—Karlików—Plonna terében éjjelezik." 

„Bár élvezhetnének derék csapataim valóban egy kis pihenőt 
„ i s ! . . . Ügy érzem azonban, hogy máshova fognak elviimi — olyan 
„helyre, hol baj van . . . Ez már az én sorsom. Egy huszárral ta-
lálkozom, ki feszesen tisztelegve e kedves szót mondja: ,Minden 
„jót Fenséges Uram! ' . . . Milyen szép volna az, ha minálunk is 
„megvolna a hangos üdvözlés, mint a németeknél és oroszoknál. 
„Egy meleg jóleső szó — szívtől a szívhez!. . ." 

„A 39. és 46. ezredek és a 37-es zászlóalj Bukowskon vannak 
„elszállásolva. Kedélyes tábori életük a régmúlt boldog hadgyakor-
l a tok idejére emlékeztet. Az elmúlt óriási fáradalmak dacára, 
„mindenki friss és jókedvű. . . " 

„Este 7 órakor a hírszerzőkülönítménynek kiküldött 46-os 
„század bevonul a San partjáról. Énekelve vígadnak, hangulatuk 
„lélekemelő. Néhány orosz utóvédzászlóaljat, melyek a San előtti 
„magaslatokon még ellenállottak, elkergettek." 

„ A hírszerzőkülönítmény megállapította, hogy az ellenség 
„Sanoknál nem állt meg, hanem a San-folyót átlépve, a vissza-
vonulást folytatja." 

„Bukowskon az összes ablakokban világosság és számtalan 
„lámpás pislog minden házban s az udvarokon ének. . . Oh bárcsak 
„a szép ,manőverek' volnának.. ." 

Hajnali 3 órakor a Beszkid-hadtest elől is visszavonult az ellen-
ség. Üldözésére Von der Marwitz tábornok a 25. hadosztályt a 
hegyeken át a Tarnawa völgyében Lukowere, a 35. hadosztályt a 



műúton Czaszynre, a 4. hadosztályt az Osfawa-patak völgyében a 
vasútvonal mentén Morochówra tolta előre. 

A visszavonuló ellenség Liskotól délnyugatra az 509. A — 
Poraz—Gruszka A 583. vonalban utóvédállásban maradt, de ott 
csak addig tartott ki, míg a zöme Zagórznál a San-folyón átkelt. 
A Beszkid-hadtest este a 25. hadosztállyal Tarnawa Grn.-t, a 
4. hadosztállyal Morochówot harc nélkül elérte. 

A XVII. hadtest elől is visszavonultak az oroszok és ez 
Nowotaniec—A 541. magaslaton át Zagórz irányában nyomult elő. 

Az ellenséges utóvédek Pisarowce és Niebieszczany között a 
A 499-en a San-folyó előtt ki akartak tartani, amint azonban a 
XVII. hadtest elővédei feltűntek, az erődítési munkát abbahagyva, 
sietve a San-folyó mögé menekültek. 

A X. hadtest elől is visszavonultak az oroszok, midőn a 
45. hadosztály Pisarowcet elérte, az ellenség Sanoknál a San-
folyót már átlépte. 

A 3. hadsereg elővédei este a San-folyót Tamawa Grn.— 
Zagórz—Dolnia—Sanok—Dabrówka vonalában elérték. 

A hadseregfőparancsnokság Op. 10.063. szám alatt a további 
üldözést következőképen szabályozta: 

A 11. hadsereg Jaroslau irányában nyomul elő. A 4. had-
sereg a 11. hadsereget lépcsőben követi a San-folyó alsó szakaszára. 

A 3. hadsereg Przemysl irányában balszárnnyal Iskannak, 
közepével Cisowanak, jobbszárnyával Dobromiinak tart. Amint a 
hadsereg Lisko—Sanok között a San-folyón túljutott, egy had-
testet kivon. 

A 2. hadsereg erős balszárnnyal Ustrzyki Dl.-n át Chyrówra 
nyomul elő; feladata az orosz 8. hadsereg visszavonulását meg-
zavarni. 

A német déli hadsereg a 2. hadsereghez csatlakozva Droho-
byczon át Stryjre nyomul elő. 

Ennek szellemében Boroevic este 8 órakor Op. 4081. szám 
alatt kiadta intézkedését. 

A Beszkid-hadtest Tyrawa Woloska—Wojtkowkan át Dobro-
milra; a X. hadtest Tyrawa Solna—Lachawa—Malawa—Birczan 
át Cisowara; Berndt tábornok lovascsoportja (1., 4. lovashadosztály 
és 1. népfölkelőhuszárdandár) a birczai műúton menetel és 
Przemvslre derít fel. 

A XVII. hadtest Posada Olchowskanál (Sanok) gyülekezve a 
Beszkid-hadtestet követi, azután Kuzmina—Lomnan át Rybotyczere 
menetel. 

A 11. hadsereg kisebb harcok közepette a jobbszárnyon a 
kombinált hadtesttel a sanmenti Mrzyglódot és Jablonicat, a kö-
zépen a XLI. hadtesttel Warat és Dynówot, a VI. hadtesttel 
Piatkowat és Blazowat, balszárnyon a gárdahadtesttel Siedliskat és 
Przylaseket elérte. 



A hadsereg a mai napig 75.000 foglyot ejtett, 63 ágyút és 
200 géppuskát zsákmányolt. 

Légi felderítés megállapította, hogy két orosz hadtest a 
védhető állapotba helyezett Przemyslre vonul vissza. 

A 4. hadsereg déli szárnya (IX. hadtest) Rzeszów felé tart, 
A 2. hadsereg mai napon a San-folyót érte el és pedig a 

XIX. hadtest Olchowanál és Hoczewnél, a IV. hadtest Bachlawa-
nál és Solinanál, a XVIII. hadtest Paniszczównál és Rosochatenél, 
az V. hadtest Dwerniczeknél; a hadtest jobbszárnya a Czereszenka 
•A 771. és Kiczora A 788. magaslatot támadja. 

Bukoicslco, május 12. 
„Boroevicét kitüntetése alkalmából üdvözöltem és a következő 

„választ kaptam: ,A sok csatában oly nagyon bevált vezérnek és 
„az ő összehasonlíthatatlan hadtestének köszöni jókívánataikat. . . 
„Boroevié.1" 

„Mily másképen néz most hadtestemre, mint az általam 
„történt átvétel kétségbeejtő idejében. Mikor mint rossz hadtestet 
„adták volt át nekem a Vll.-iket. Es mégis az első csatában el 
„akartak engem csapni, az ő saját hibáik miatt. Pedig a szegény 
„hadtest csak lelketlen vezetés folytán vesztette el hitét és ellen-
á l l ó képességét; de rossz sohasem vol t . . . " 

„Erős dér csillog az ifjú nap sugaraiban s megőszült a 
„tavaszüde természet. En az összes szállásokat összejárom; először 
„a 39-esekét, azután a 46-osokét. Megható szeretettel üdvözölnek 
„és vesznek körül az én szeretett vitézeim, gyermekeim." 

„Míg házról házra járok csapataimat látogatni, egy öreg 
„zsidóval találkozom, aki fölfelé kitárt karokkal áldást mond rám 
„és azután virágokat hint rám." 

„Délután a 20. honvédhadosztályhoz kocsizok Karlikówra és 
„Plonnara. Útközben az elhagyott orosz állásokat nézem meg. Tele 
„vannak halottakkal." 

„Reviczky alezredes, az l-es honvédek parancsnoka nagy irtó-
z a t t a l beszéli nekem az orosz tiszt esetét, aki 7-én annyi honvédet 
„lőtt agyon . . . Hisz azt én is láttam." 

„Gelb von Siegesstern altábornagy, a 17. hadosztály újonnan 
„kinevezett parancsnoka jelentkezik nálam. Szikár, jó benyomást 
„tevő ember, nem hiszem, hogy nagyon erélyes lenne . . ." 

„Az itteni lakosok esküdözve állítják, hogy az orosszal csehek 
„is küzdöttek mi ellenünk . . . " 



Boroevié 4061. számú parancsa szerint hadtestem mint tar-
talék délután utazómenetben ú j körletébe menetelt. 

A 17. hadosztály Sanoczek—Markowce—Prusieken, a 20. 
honvédhadosztály Pobiedno—Wolica—Zboiskan laktáborozik. 

A kapott parancs szerint hadtestem holnap — mint tartalék — 
Tyrawa Woloskan át kezdetben a hadsereg jobbszárnyán mene-
telő XVII. hadtestet követi, azután eltolódik a balszárnyon elő-
nyomuló X. hadtest mögé Birczara. (Op. 875/14. szám.) 

Hogy a menet simán folyhasson, érdeklődtem a Beszkid- és a 
XVII. hadtestnél, hogy a Sanokról Tyrawa—Wotoskan át vezető 
műút általuk mennyire van igénybe véve, minthogy értesülésem 
szerint azok egymás mögött meneteltek rajta és csak ezek után 
jött volna az én hadtestem. 

Von der Marwitz értesített, hogy nagy vonata még a San-
folyón innen van és hogy csak holnap fogja azt átlépni. 

így holnapra hadtestemnek pihenőt adok, annál is inkább, 
mert az elrendelt menetet lehetetlen végrehajtani, mivel a Sanok— 
tyrawa-wotoskai műutat a Beszkid-hadtest vonata és utána a XVII. 
hadtest előttem teljesen ellepte. 

Sanoknál a San-folyón a 3. hadsereg hadtestei összetorlód-
tak, úgyhogy ma csak két hadtest juthatott át. 

A Beszkid-hadtest aTyrawa—wotoskai, a X. hadtest a Tyrawa— 
solnai úton menetelt, mindkét hadtest egy-egy oszlopban. 

A Beszkid-hadtest élhadosztálya Tyrawa Wotoskat, a középső 
Zaluzt érte el, a végső a Sanok-folyón innen éjjelezett. 

A X. hadtest Siemowica—Tyrawa—Solnara jutott. 
Berndt tábornok lovascsoportjából csak egy lovashadosztály-

lyal kelt át a San-folyón, a másiknak várni kell arra, hogy át-
léphesse azt. 

A XVII. hadtest a Sanok-folyón nem tudott á t jutni ; a Besz-
kid-hadtest mögött éjjelezett Dolina—Posada Olchowska—Stróze 
környékén. 

A 2. hadsereg balszárnya a Sanok—chyrówi vasútvonalat 
Uhercenél—Olszanicanál—Stefkowanál elérte, közepe Ustyanowa— 
Równia—Moczary—Bandrów, jobbszárnya Michniowiec—Boberka 
vonaláig jutott előre. 

A 11. hadsereg Iskaiít, Dubieckot, Kaiíczugat, Zamczyskot 
és Rzeszówot érte el. 

Kémhírek szerint az orosz 3. hadsereg Przemysl-t védel-
mezni fogja. 

A hadseregfőparancsnokság Op. 10.120. számú intézkedése 
szerint a legközelebbi hadműveleti cél a San-folyón Przemyslnél 
az átkelést kierőszakolni és a további előnyomulásra a hadseregeket 
csoportosítani. 

A 11. hadsereg Jaroslaura nyomul elő és az ellenséget a 
San-folyó mögé visszaveti. 



A 4. hadsereg a 11. hadsereg északi szárnyát az orosz San-
domierz hídfővel szemben fedi. 

A 3. hadsereg balszárnya és közepe Przemysl nyugati és dél-
nyugati várövére előnyomulva, erőszakkal igyekszik annak birtokába 
jutni; a hadsereg jobbszárnya Dobromil irányában Mosciskara 
nyomul elő. 

A 2. hadsereg Samborra, a német déli hadsereg Stryjra foly-
tatja előnyomulását. 

Május 13. 

„Csend! már nem hallik ide az ágyúzás, sűrű sötét, esőtől 
„terhes felhők telítik a levegőt és majdnem a földig lógnak le. Az 
„ég szomorú és komoran hallgat a mindenség." 

Vezérkari főnökömet a Beszkid- és a XVII. hadtesthez küld-
tem, hogy tájékozódjék hollétük felől. Azzal jött vissza, hogy a 
Beszkid-liadtesta San-folyón való átkelést csakis ma — május 13-án — 
este fogja befejezni, utána a XVII. hadtest csak holnap — május 
14-én — reggel indul. 

így egy további pihenőnapunk van és hadseregtartalék 
vagyok. 

Bár a hadseregparancsnokság elrendelte, hogy hadtestem ma 
— május 13-án— a San folyót elérje, mégis célszerűbbnek t irtottam 
pihenőnapot tartani, mert a San-folyóig csak 6 km. a távolság, 
ezért nem érdemes hadtestemet megmozgatni. 

Este a XVII. hadtest arról értesít, hogy holnap — május 
14-én — reggel megkezdi a Sanon való átkelést. Vonata május 
15-én hajnalban juthat csak a folyó keleti partjára. 

Ezért május 14-ikére elrendeltem, hogy a 17. hadosztály holnap 
Pórázig előretolódik, a 20. honvédhadosztály azonban állva marad. 
Ezáltal hadtestem a menetvonalon 14-én este akként csoportosul, 
hogy 15-én reggel mindkét hadosztályommal egyszerre indulhatok. 
(Op. 876/19. szám.) 

„Derék honvédjeimnél ünnepélyes ,Te Deum'-os nagymisén 
„veszek íészt, szabad ég alatt." 

„Pflanzer-Baltin hadseregénél, Keletgaliciában a Dniester-
„menti Zaleszczykit ,önként kiürítettük' . . . Tudom már . . ., hiszen 
„a kiürítésnek ezen módját sajnos nagyon is jól ismerem . . . Nagy 
„offenzívánk azonban nagy léptekkel tovább halad." 

„Étkezésünk után körülbelül 10—12 magasabbrangú orosz 
„tisztet, mint foglyot hoznak hozzám. Az első alacsony, sovány 
„tábornok rövid sötétbarna szakállal, nagyon jellegzetes szögletes 



„kalmükk-fejjel, kicsi, egymástól távol álló, nyugtalan, nagyon szú-
r ó s tekintetű és mégis érdekes szemekkel. Egy hosszú pásztor-
,. botra támaszkodik, jobbkeze be van kötve, de sérülése igen cse-
„kély lehet, mert ezzel a kézzel erőteljesen törüli a verejtéket hom-
„lokáról. A tiszt, aki hozta, jelenti nekem: ,Generalleutnant Kor-
nilow und sein Stab.' Öt napig éhezve bolyongtak az erdőben, 
„míg egyik lőszeroszlopommal találkoztak, melynél megadták magu-
nkat . . . Feléje megyek és kezet nyújtok neki. Midőn nevemet 
„hallja, valami villanik ravasz szemében. Nem tudom, mit jelent e 
„kis villanás. Gyűlöletet? . . . Franciául mormogja, de úgy, hogy 
„én is jól értem: ,LArchide Joseph? . . ., le terrible!' . . . Meleg 
„szívélyes hangom mondom: ,Peut-étre le sóidat terrible pour 
„l'ennemi? Mais pour Vous c'est fini, Tennemi est un camarade 
„qui Yous souhaite la bienvenue, et que Vous Vous trouviez aussi 
„bien que possible en nos circonstances!' . . . Egy ideig eddigi küz-
delmeinkről beszélgettünk 0 lelkesedéssel beszél és emlékszik 
„meg a januári nehéz napokról Czeremchanál. Azzal dicsekszik, 
„hogy a mi titkainkat is pontosan ismeri, ő buktatta meg Colerust... 
„Ezután étkezni küldöm őket. Óriási étvágyuk volt. Kornilow 
„később protestált az ellen, hogy őriztetem. Azt feleltem neki, hogy 
„az őrséget abban a pillanatban bevonatom, amint becsületszavát 
„adja nekem, hogy nem fog megszökni. Erre ő ajkaiba harapva 
„ hallgatott . . . Az őrség pedig megszigoríttatott. . . Később egy 
„orvosi bizonyítványt kért, hogy ő sebesülten esett fogságba. Gömöry 
„vezértörzsorvost hozzája küldtem azon utasítással, hogy nézze 
„meg sebét és a valósághoz híven állítsa ki a bizonyítványt . . . 
„Kornilow nagyon elégedetlen és haragos volt, midőn a bizonyít-
v á n y így hangzott: ,Kezén könnyű horzslövés'.. . Elszállítása előtt 
„köszönetet mondott nekem a jó bánásmódért, melyben részesült. 
„Azután Bécsbe vitték. 0 rám egy kiválóan tehetséges, erélyes 
„ember benyomását tette, ki, ha nem esett volna fogságba, még 
„igen sokra vihette volna." 

A 3. hadseregparancsnokság a mai Op. 4094. szám alatt 
elrendelte, hogy a hadsereg jobbszárnya és közepe Dobromil, illetve 
Nizankowicen át Mosciskára nyomuljon elő és Przemysl Mosciska 
között a vasútvonalat rombolja szét, balszárnya Przemysl nyugati 
érődéit erőszakkal foglalja el. E célból egy 30"5 cm.-es, két 15 cm.-es 
nehéz taracküteget kapott. Azonkívül útban volt Bécsből a 18. számú 
30'5 cm.-es mozsárüteg és egy 15 cm.-es nehéz taracküteg is. 



A 2. hadsereg Luzek grn.—Dobromil vonalát átlépve Sambor 
irányában, a 11. hadsereg Ruszelczyce—Helusz—Pruchnik Hawlo-
wice vonalát elérve Jaroslanra nyomult elő; a 4. hadsereg déli 
szárnya Sieniawara előnyomulva Zolyniát elérte. 

A visszavonuld 3. orosz hadsereghez a 8. is csatlakozott. 
Az ellenség Przemysl várára támaszkodva, a központi hatalmak 
üldözésének véget akart vetni, e célból a 3. orosz hadsereg az 
Alsó San-folyó mögött ment állásba és a védelemre ismét beren-
dezett Przemysl várát megszállotta. A 8. hadsereg Strwiaz—Dni-
ester-folyó, Wielkie Bloto mocsárterület mögött rendezkedett be 
védelemre és a Kárpátokból kivezető drohobyczi—stryji—dolniai— 
kaluszi völgyek kijáratait megszállotta. 

Ifájus 14. 

A 17. hadosztály ma Porazon laktáborba szállott. A XVII. had-
test vonatának végével előreláthatólag május 15-én hajnali 4 óra 
körül fogja elhagyni a San hídját. 

Május 15-ikére elrendeltem, hogy hadosztályaim hajnali 4 órakor 
menetkészen álljanak, hogy amint a XVII. hadtest vonata a zaslawi 
San-hídon túl lesz, hadtestem egyszerre megindulhasson. A ^ . h a d -
osztály egy tisztet Zafuzra küld, ki jelenti, mikor kezdhető meg 
a menet. A 17. hadosztály menetcélja május 15-én Tyrawa Wo to ska, 
a 20. honvédhadosztályé Zatuz. (Op. 877/9. szám.) 

A Beszkid-hadtest Nowe-Miastot, Michowat és Ropienkat, 
a X. hadtest Rokszyce—Brylince—Olszany vonalát elérve, meg-
közelítette Helicha és Grochowce érődéit. 

A XVII. hadtest a Beszkid- és X. hadtest mögött Leszczawa— 
Dl.-, Grn. és Kuzmina terébe ért. így a 3. hadsereg Przemysl vár 
nyugati és délnyugati őrvonalát körülzárta. 

Délután 3 órakor megérkezett a hadseregfőparancsnokságnak 
Op. 10.172. számú rendelete, mely szerint a 7. hadsereg a Pruth 
mögé kénytelen visszavonulni, mivel Pflanzer-Baltin hadseregét az 
oroszok fölényes erővel támadják. 

A német déli hadsereg Droliobycz—Stryjen át való előnyo-
mulását Zydaczów—Zurawno felé biztosítva jobbszárnyával Dolináról 
Kaíusz felé nyomul elő. 

A 2. hadsereg balszárnya a legnagyobb elszántsággal Chyró-
won át Mosciskara tör. 

Estig a német déli hadsereg a Gerok-hadtesttel Dolina irá-
nyában Weldzirz-Mizurí Str.-it, a Hofmann-hadtest Bolechów 
irányában Brzazat, a Bothmer-hadtest Stryj irányában Orówot, 
a Szurmav-hadtest Drohobycz irányában Boryslawot és Podbuzot 
érte el. 

A 2. hadsereg Zawadka—Busowiskó—Luzek Grn.—Slochinie 
vonaláig jutott. 



A 11. német hadseregnél a gárdahadtest Jaroslau városába 
betört. 

A 4. hadsereg déli szárnyán a IX. hadtest előcsapataival 
Lezajsk—Sieniawa szakaszában a Sant elérte. 

Byliowce, május 15. 

„Óriási vihar, a lég szürke a felkavart porfellegektöl, később 
„kis helyi esőzések." 

Hadtestem megindult ugyan, de a San hídjánál kénytelen 
volt megállani, mert az előtte menetelő XVII. hadtest vonata össze-
torlódott a Tyrawa—Wotoskára vezető műúton. A 17. hadosztály 
Zaslaw—Zagórz—Póráznál felzárkózott és pihent. Reggel 5 órakor 
végre a menetet folytatni lehet; de az előttünk menetelő vonat 
folytonos fennakadásai miatt a 17. hadosztály Tyrawa—Woloskat 
csak a késő esti órákban érhette el. 

„Vezérkari főnökömmel Wola Piotrowa—Karlikówon át 
„automobilon, eltévedve a csatatéren sok temetetlen, szörnyen kinéző 
„hulla között sietünk tova rettenetes bűz közepette. Plonnan át 
„az Oslawa völgyébe iparkodunk sokszor elakadva az elénk tor-
„nyosuló akadályokban. Tarnawanál a híd le van égve és derék 
„operaénekesünk, Márkus hadnagy líj híd építésén fáradozik. Mond-
ha tom, kitűnő szakértelemmel dolgozik." 

„Ott két német lovas korbácsütésekkel hajt 100 orosz foglyot 
„a folyón keresztül, nem engedve meg nekik, hogy szomjukat csil-
lapí tsák. Odébb kibogozhatatlan vonattorlódások, melyeken csak 
„gorombáskodás révén lehet keresztüljutni. Fölséges a kilátás 
„becses szép Kárpátjainkra. Végre egy napon, megrongált, kirabolt 
„kis kastélynál állunk meg a San partján . . . , Bykowce. Kéményein 
„gólyák fészkelnek és kelepelve üdvözlik egymást." 

„Hogy a Sanon való átkelést lássam, az ideiglenes hídhoz 
„megyek. Ott minden meg van rekedve és magam vezetem 
„a 61. ezredet egyenként a hídon át. A gyepen orosz gyalogsági 
„töltényeket találunk robbanógolyókkal." 

„Nagy tábornokkal sokáig várok az örökös menetakadályok 
„miatt, s nézem a ledőlt hatalmas vashídakat. Mindent, amit az 
„emberek sok ezeréves kulturája létesített, ennek a rettenetes háború-
„nak le kell rontania." 

A déli órákban arról értesültem, hogy a 3. hadsereg jobbszárnya 
Dobromilra, közepe Rybotyczere, balszámya Przemyslre nyomul eiő. 



Május 16-ikára elrendeltem, hogy a 17. hadosztály Bogu-
szówka—Bircza—Leszezawa Dl., a 20. honvédhadosztály Lomna— 
Leszczawa Grn.-Kuzmina terét elérje. (Op. 878/10. szám.)] 

„Éjfélkor veszem a hadsereg parancsát, hogy 6 élelmezési lép-
c s ő t azonnal adjak át a Beszkid-hadtestnek. Irányítsam egyenest 
„Von der Marwitzhoz. Miből fog akkor az én szegény hadtestem 
„élni, hogyha mindig pótolnom kell azt, ami a németeknél 
„hiányzik?. . . Ugyanakkor parancs, hogy hadtestemmel további 
„parancsig megállják. (Op. 870/5.) 

így holnap a birczai menet elmarad. Elrendeltem, hogy a had-
osztályok a környező falvakban élelmicikkeket vásároljanak, de 
a kísérlet eredménytelen volt. 

Az oroszok Husaków mindkétoldali dombsorait, Hermano-
wicet—Witoszyncet—Grochowee erődöt—Helicha erődöt 418. A 
magaslatot — 403. A magaslatot tartják. 

A Beszkid-hadtest szándéka ma a .25. hadosztállyal Rado-
choiicen át Tamanowicet, a 4-ikkel Borszowicen át Boratyczet, a 
35-ikkel Dobromilon át Nowe Miastot elérni. 

Holnap a hadtest megtámadja az ellenséget a husakówi he-
gyeken. 

A X . hadtest az ellenség előretolt csapatait visszaszorítva 
Przemysl nyugati övvonalát Krasiczyn— 403. A — 418. A vonalá-
ban megközelítette. 

A Beszkid-hadtest és a X. hadtest között a XVII. hadtest 
Podniojsce—Nizankowice—Koniusza vonalban délről zárta körül 
Przemysl övvonalát 

A 2. hadsereg Samboron át előnyomulva a 3. hadsereg jobb-
szárnya mögött Dublany — Kornalowice—Kaisersdorf — Pinianv — 
Lanowice — Baranczyce vonalába jutott. 

A 11. hadsereg előnyomul a Sanra, jobbszárnyát a kombinált 
hadtest Zamiechów— Rokietnica vonalában fedte. 

A 4. hadsereg a Sant elérte. 

Bykowce—Olchowce, május 16. 

„Semmi dolgom . . . Unalmas nap, pedig hej, be jó ez csa-
pa ta imnak! . . . " 

„Sanokra bajtatok, hogy Boroeviéet meglátogassam. Sanok 
„majdnem teljesen le van égve, telve piszokkal, bűzzel. Siralmas 
„látvány." 

„Boroevié rendkívül melegen dicséri hadtestem teljesítményeit 
„és az elért ,óriási' eredményt. Azt mondja, hogy valóságos csodát 
„műveltem 5 hónap alatt, a rossz hadtestből a legjobbat csinálva. 

József főherceg: A világháború. I. 4 3 



„Azt felelem neki, hogy nem volt az sohsem rossz, csakis kishitűvé 
„tették, elvették önbizalmát, hisz soha egy jó szót nem hallott 
„ott tiszt és legénység . . . En nem egyedül vaskézzel, hanem sok-
„kal inkább bensőséges szeretettel állítottam az én betegemet 
„talpra. Boroevié ismétli, hogy ő ezt alig merte remélni és félt, 
„hogy belétörik bicskám és ártatlanul engem is oly szégyenletesen 
„fognak félretenni, mint két elődömet. 0 boldog, hogy csalatko-
z o t t ebben és nem tudja eléggé nagyra becsülni oly mindenek 
„fölött nehéz feladatom ilyetén való sikeres megoldását, A szív-
te lennek ismert Boroevié szemeiben könnyek csillognak, midőn 
„ezeket mondja . . . Le Beau, az én derék, hűtlen hadosztály-
parancsnokom csak szemrehányások áradatát ,engedi meg magá-
nnak, mint leghívebb tisztelőm', azért mert ,őrületesen könnyelmű 
„az, ahogy a veszélyt keresi Fenséged!' . . . ,Jól van öreg barátom, 
„csak morogjon, de azután mondjon nekem egy kevésbé őrületes 
„módot, mellyel egy kishitű csajiatot újra talpra lehet állítani 
„és hitevesztett szívükbe önbizalmat csepegtetni ? . . . Lássa, erre 
„már nem tud felelni! Azt mondja, hogy kezdetben kellett, most 
„már nem ? . . . Azt soha nekem senki se mondhassa, hogy 
„szívvel-lélekkel fogtam hozzá, de azután belefáradtam és ellustul-
t a m . . . Nem Barátom! Maga csak elégedjék meg szépen azzal, 
„hogy e hadtest ma már minden feladatot dicsőségesen megold, 
„de abba ne avatkozzék bele, hogy hogyan csinálom én az t . . . 
„Na és most moroghat, ahogy tetszik! . . . Nem haragszom érte, 
„mert tudom, hogy Maga egy hűséges, derék, jó barátom!1" . . . 
„Ezzel nagyon melegen megrázom a kezét, ü azután közli velem, 
„hogy minden valószínűség szerint Przemysltől keletre Mosciska-
„nál fognak újra első vonalba küldeni, vagy ha kell, Przemysl 
„ostromához.'' 

A hadseregparancsnokság elrendeli, hogy holnap, május 17-én 
hadtestem mint hadseregtartalék Bircza vidékére meneteljen. 

Op. 879/16. számú intézkedésemben utasítottam a 17. had-
osztályt, hogy holnap reggel 5 órakor indulva Bircza—Leszczawa Dl. 
terében éjjelezzék. 

A 20. honvédhadosztály Leszczawa Gm.—Kuzmina—Rozpucie 
körletében fog menetelni. Az indulás idejét azonban csak holnap 
lehet meghatározni, mivel Boroevié hadseregparancsnok a had-
osztályt meg fogja szemlélni, s ezért délelőtt 7 óra 30 perckor 
az úton menetkészen álljon. 



„Este egyedül sétálni megyek a San partján s ott egy időre 
„leülök. Egy pillanatra pihenni akarok. Csendes, mondhatnám 
„áhítattal telt az est. Míg a nap az aranyos esti égen letűnik és 
„minden viola párában a távolba szállva az elhald madárdalban 
„csendesebb és csendesebb lesz; sóvárgón vonulnak előttem el 
„édes-kedves, régen letűnt ifjúságom emlékei, a haldokló napnak 
„kialvó parazsában csendesen elhamvadva, mint ott az a két fel-
hőcske, mely az izzó aranyfényből lassan-lassan az éj feketéjébe 
„sülyed . . . Istenem, mikor vonulnak el a mi egünkről a komor 
„fekete fellegek? . . . " 

A Beszkid-hadtest az ellenséget, mely a Chodnowice—Husa-
ków—Tamanowice vonalában áll, délelőtt megtámadta. A támadás-
hoz a XVII. hadtest balszárnyát Przemysl várával szemben kel-
lően biztosítva Pleszowicén át Medyka irányában csatlakozott. 

A X. hadtest Pralkowce-erőd felé előreküzdi magát. 
A 2. hadsereg elől visszavonult ellenség a Wielkie Btototól 

északra fekvő halmokon és a Strwiji-patak szakaszon Dotobów— 
Chlopczyce—Koniuszki Siemianowskie—Ostrów—Sudkowice — Os-
trozec—Pnikut vonalában újból védelemre rendezkedik be. 

A hadsereg jobbszárnya a Sambor—rudki műút mentén, 
közepe Sudkowicere, bal.szárnya Ostrozeere és Pnikútra támad. 
A XIX. hadtest Sambornál hadseregtartalék. 

A déli német hadsereg által visszavert ellenséges erők Pere-
hinskonál a kaluszi nagy medence bejáratát, Dolinánál a Katuszra 
vezető műútat, a Stryj völgyét, Pusta Horat és Bolechowcet 
megszállották. 

Az egész német déli hadsereg támad és kora hajnal óta küzd, 
Linsingen a 17-én beérkező Hofmann-hadtestet is a harcba fogja vetni. 

A 11. német hadsereg ma a Sant elérte. Déli szárnya a 
hadsereg jobboldalát biztosította Przemysl várával szemben, a 
XLI. hadtest Ostrów Radymno, a VI. hadtest Tuczepy—Munina 
terébe jutott. A gárdabadtest egyik hadosztálya Jaroslaun át a Sanv 
keleti partjára nyomult, a másik Jaroslau' városát szállotta meg. „ 

Bircza, május 17. 

„Elölről igen megnyugtató hírek jönnek, minden a lehető 
„legjobban áll." 

„Reggel indulok. Útközben egy legelőn Boroevié megszemléli 
„a 20. honvédhadosztályt és szép német beszédet intéz az összes 
„előhívott tisztekhez. Hangsúlyozva, hogy a csapatok ép oly büszkék 
„lehetnek hadtestparancsnokukra, mint ő dicső csapataira . . . " 



„Automobilon Birczara sietve, a 39. és 46. ezredeket találom, 
„amint épen pihenőre telepszenek. A hadseregparancsnok is ide jön 
„és beszédet mond. Le Beau majdnem sírva fakad, midőn kérdem, 
„hogy nem sajnálja-e, hogy már nem parancsnoka ennek a párját 
„ritkító hadosztálynak?! . . . Midőn egyedül maradtam két hős 
„ezredemnél, akkor egyszerre összeszaladt, mindakettő sürü tömeget 
„képezve s most én tartottam beszédet hozzájuk, melybe egész 
„lelkemet beleöntöttem, megköszönve nekik azt, amit soha eléggé 
„nem lehet megköszönni, az ő mindenekfölött álló hősiességüket, 
„és még forró szeretettől áthatott pár buzdító szót mondtam . . . 
„Mind lekapták sapkájukat és oly hatalmasan tüntettek, hogy bizal-
„mukat és szeretetüket megmutassák, hogy ilyesmit még nem is 
„láttam . . . " 

„Ismét Birczara mentem, hol egy öreg barátságos grófiiénál 
„vagyok kis kúriaszerű házában elszállásolva. Mindjárt Ratko 
„Dimitrijewről beszél az öreg hölgy, hogy még tegnapelőtt tartott 
„itt haditanácskozásokat s elmondja az oroszoknak kétségbeesését, 
„akik neki azt mondották: ,Tout est perdu!' Az ő büszke seregük 
„vad menekülésben!... Örömtelin mosolyogva sóhajt az öreg grófné, 
„hogy mily jó sajátjait újra itt üdvözölhetni. Szerinte Tyrawa 
„Woloskan az oroszok sok zsidót elevenen eltemettek." 

A hadosztályok menetcéljaikat délután 2 órakor elérték és 
ott laktáborba szállottak. 

A Beszkid-hadtest támadása közvetlen az ellenséges állás előtt 
megakadt, mivel az ellenséges tüzérség pusztító hatása miatt képtelen 
volt a rohamot végrehajtani. Hadtestének egész tűzvonala az ellen-
ség állása előtt körülbelül 300 lépésre fekszik. 

A XVII. hadtest a Beszkid-hadtesthez csatlakozva, Przemysl 
erődvonalát megközelítette és Tyszkowioe—Drozdowice—Wielu-
nice—Kniazyce vonalában körülzárta. 

A X. hadtest Mackówa Ga.—Zalesie—Letownia vonalban áll 
Przemysl nyugati öwonalával szemben. 

Boroevié utasította hadtesteit, hogy az elért területen tartsa-
nak ki, míg az ostromhoz szükséges nehéz tüzérség és műszaki 
anyag megérkezik. 

Az egész 2. hadsereg harcban áll. 
A 11. hadseregnél a VI. hadtest egy részének sikerült a 

San-folyón Jaroslaunál átkelve Sobiecint elfoglalni. A gárdahad-
testből 5 zászlóalj már a San-folyó keleti partján van és Sobie-
cinél csatlakozva a VI. hadtesthez Jaroslau előtt a San keleti 
partján lázasan dolgozik egy hídfőállás létesítésén. 



Mackensen hadseregének déli szárnyát Przemysl felől bizto-
sítva Jaroslaunál a San keleti partján megkezdett hídfőt annyira 
ki akarja bővíteni, hogy abból támadó hadműveletét tovább foly-
tathassa. 

Májns 18. 

A Beszkid-hadtest támadása nem jutott előbbre. 
E hadtest a 2. hadsereg északi szárnyával Lutkównál szoros 

kapcsolatban- van. A XVII. hadtestnél ma csak tüzérségi harc folyt, 
a X-iknek helyzete változatlan. A 2. hadseregnél és a déli német 
hadseregnél semmi különös újság. 

A 11. hadsereg déli szárnya Letownianál a 3. hadsereg 
északi szárnyával szoros kapcsolatba lépett. A VI. és a gárda-
hadtest a Sanon átkelt; a jaroslaui hídfőállást Wietlin—Mako-
wisko—Radawa vonaláig kibővítette. 

A XLI. hadtest, amint lőszerkészletét kiegészíti, Radymnonál 
a San-folyót át fogja lépni. 

A 4. hadsereg déli szárnyán a IX. hadtest egy része Ostro- 1 

wenél a Sanon áthajózott, ennek fedezete alatt Ubieszynnél a híd-
verés megkezdődött. 

„Május 19-ikére virradó éjjelen éjfélkor felráznak. ,Parancs 
„érkezett1: A VII. hadtest Mezőlaborczra menetel, hol 22-én vonatra 
„teszik." 

„Kiadom az intézkedést: 4 órakor a hadtest megkezdi a 
„menetet. . . Nem tudok aludni, mert azon kérdés gyötör, hogy 
„hová visz a so r s? . . . Bukovina?. . . Oroszlengyelország?... 
„Szerbia?. . . vagy Olaszország?... Attól tartok, hogy az utóbbi 
„felé megyünk, mert már régóta vajúdik ez a kérdés . . . Még egy 
„ellenséggel t ö b b ? . . . Ez már sok! . . . Mi lesz ennek a v é g e ? . . . 

„Hamar becsomagolok. 5 órakor autóra ülök, s amerre jöttünk, 
„visszafelé indulok Bykowcere, a kihalt sivár úrilakba, mely valaha 
„nagyon szép lehetett." 

„Útközben Boroeviccel találkozom. Könnyes szemekkel szép 
„és lendületes, mélyérzelmű szavakkal mond nekem köszönetet 
„és azután búcsúzunk. Tán örökre?. . . A háborúban minden 
„búcsúzásnál e kérdés lebeg lelkünkben:' ,Örök re? . . . " 

„A derék Le Beau-tól nagyon melegen, szívélyesen búcsúzom." 
„Most érkezett hírek szerint a német kancellár állítólag azt 

„mondotta, hogy Trentot, Friault Olaszországnak kell adnunk; 
„Triest szabadkikötő legyen olasz egyetemmel. Én úgy vélem, 
„hogy ez a mi és nem a német kancellár ügye. A német kan-



„eellárnak pedig kötelessége, a helyett, hogy a mi bőrünket bocsá-
t a n á árúba, őszintén és becsületesen kimondani, hogy mivel volna 
„hajhndó Németország a békét megváltani ? . . . Adják ők Elszász-
„Lotaringiát oda, akkor mi is ki fogunk Olaszországgal egyezni 
„és az oly szükséges békét megvásárolni.. . Annyi bizonyos, hogyha 
„mi semmiképen sem engedünk, az egész világ ellenünk fog for-
„ dúlni. Akkor azután irgalmazzon nekünk az I s ten! . . . " 

„Május 20-án automobilon a szépséges kárpáti erdős vidé-
k e n át, megrekedt vonatokkal, élelmezési lépcsőkkel teljesen elzárt 
„műúton, Eisner-Bubnával nagynehezen keresztülbujkálva Koman-
„czára megyek. Az teljesen le van égve és elvan pusztítva, s a kevés 
„nem teljesen megsemmisült épületekben kiütéses tífuszbetegek 
„vannak nyomorúságosan elhelyezve. Ennélfogva továbbmegyünk 
„ Radoszycere, hol egy éjjelt töltünk, s 21-én reggel folytatom 
„útamat Mezőlaborczra. A Beskid-hágón minden megsemmisült, 
„minden ronggyá lőve, tele rothadó halottal." 

„Mezőlaborcz egy romhalmaz fojtó bűzzel telítve. Az állomás-
„épületnél este értesülök, hogy Laibachba szállítanak." 

Budapest, május 25. 

„A borzasztóan megrongált Homonnán átsietek, hol a nagy 
„nyárfák alatt a rémnapok emléke megint, mint lázas álomkép 
„gyötör. . . Tovább száguldunk az én szeretett szép Alföldemre. 
„Fehérek a falvak, akár csak hó borítaná. Akácvirág, kedvenc 
„magyar virágom telíti illatával a levegőt. Hő szeretettel üdvözöl-
t e k én szép Alföldem, mely után mindig vágyódom és búcsút is 
„mondok egyszersmind. Az Isten tegye rád áldólag mindkét kezé t ! . . 
„Isten veled Alföldem szép h a t á r a ! . . . " ' 

„Budapesten örömteli viszontlátás és búcsúzás után tovább 
„visz a gyorsvonat a jövő mind sötétebb, mind sűrűbb ködébe. . ." 

(Vége az első kötetnek.) 
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205., 409., 669., 671. 

Dniesterzyk-hołowiecki 148., 201. 
Dobczyce 242., 243. 
Dobieszyn 294. 
Dobrava 50. 
Dobrić 29., 42., 61. 
Dobrić Gm. 16., 23., 24. 
Dobromil 109., 110., 666., 669., 670. 

671., 672., 673. 
Dobrotyn 617., 623. 
Dobryszyce 231. 
Dobrzany 87., 101. 
Dolgonya 249., 361., 386. 
Dolha 141., 142., 149. 
Dolina 658., 666., 668., 671., 675. 
Doły na 507. 
Dołobów 114., 675. 
Dołzyca 343., 633., 659. 
Domaradz 283., 290., 291., 293., 300., 

305., 306. 
Dominikowice 274. 
Dörnfeld 80., 94., 97., 98., 99., 100., 

102., 104., 105., 106., 108. 
Dorozów 76. 
Döller t i tkár 590. 
Dragauowa 288. 
Dragaszów 615. 
Draskóczy ezredes 415. 
Drenovac 16., 26. 
Drenovacka-Ada 12., 17. 
Drina 3., 4., 5., 6., 12., 13., 14., 15., 

16., 22., 23., 24.. 25., 26., 27., 32., 
44., 51., 52., 55. 

Drohobycz 74., 76., 77., 98., 110., 119., 
148., 149., 150., 160., 165., 166.. 
170., 171., 180., 199., 666., 671. 

Drozdowice 676. 
Drzewica 373. 
Dubail ezredes 407., 660. 
Dubidze 223. 
Dubiecko 668. 
Dubinka 266., 268., 502., 511., 526., 

527. 

Dublany 673. 
Dubry Werch 253. 
Dukla 238., 241., 242., 270., 271., 

272., 273., 274., 275., 276., 277., 
278., 279., 280., 281., 283., 284., 
285., 286., 287., 288., 291., 295., 
300., 306., 308., 309., 311., 313., 
314., 315., 316., 317., 320., 321., 
324., 325., 326., 327., 330., 332.. 
335., 336.. 348., 352., 355., 360., 
364., 365., 373., 383., 385., 398., 
409., 430., 599., 606., 608., 609., 
614., 616., 618., 621., 622., 623., 
628., 629., 641. 

Duna 3., 4., 6., 7., 13., 14., 15., 16., 
22., 24., 514. 

Dunajec 117., 118., 267., 275., 282., 
289., 292., 296., 298., 302., 305.. 
307., 322., 373., 599., 615., 617., 
623., 629., 640. 

Diinkirchen 239. 
Dwerniczek 662., 667. 
Dwernik 374.. 381., 429., 511., 542. 
Dwor Abrahamowicz 100., 103. 
Dworszowice-Kosicielne 222., 225., 234. 
Dworzyska 517. 
Dyamant 615. 
Dydiowa 406., 531. 
Dynów 662., 666. 
Dziady 659., 661., 663. 
Dział 329., 330., 332., 641., 652., 657. 
Działoszyn 210., 211., 213.. 215., 217., 

219., 223., 236. 
Dzietrzniki 209., 211., 212., 213. 

E 

Eber alezredes 401. 
Eduard király 11. 
Einsiedel 89., 94. 
Eisner-Bubna alezredes 319., 320., 

324., 330., 347., 359., 364., 367., 
374., 378., 388., 407., 425., 451., 
453., 469., 470., 471., 476., 478., 
512., 519., 568., 575., 588., 589., 
593., 596., 597., 605., 606., 625., 
626., 638., 639., 644., 647., 652., 
655., 656., 657., 663., 678. 

Endrevágása 424. 
Endrőd 454. 
Elszász-Lotaringia 678. 
Eperjes 119., 256., 257., 366. 
Erdős-Kárpátok 75., 110., 123., 341., 

370., 379., 491., 604. 
Erdővágás 265. 
Esterházy gróf. főhadnagy 287. 
Európa 1., 8., 11. 



Esztebiiek 521.. 525., 542., 555. 
Érfalu 266., 450., 458., 459., 464., 

465., -166.. 467., 468., 476., 480., 
483., 485., 489., 493., 494., 512., 
525., 527., 556., 558., 559., 582., 
596., 620. 

F 
Pail-Griessler altábornagy 61., 84. 

86. 244. 
Faj tyska 657., 
Falkenhayn tábornok 239. 
Falkenstein 77., 94. 
Farkas alezredes 95., 489., 502., 503., 

505., 506., 507.; 508., 531., 570., G09. 
Fazekas Bálint 39-es közlegény 163., 

413. 
Fazekas Sándor 39-es baka 447., 512. 
Félix tábornok 11., 20., 39., 44., 57., 

58 , 64., 65., 83., 84., 86., 87., 96., 
97., 103., 106., 148., 150., 152., 153., 
154, 155., 156., 158., 161., 162., 
164,, 165., 168., 169., 184.. 185., 
187., 188, 189., 190., 195., 196., 
197., 198., 200., 201., 209., 211., I 
212., 221., 226., 227., 231., 263. ! 

Felsőalmád 256., 343. 
Felsőcsebény 419., 429., 437., 4J8., 

439., 494., 516., 566., 574. 
Fel8Őcsernye 403. 
Felsőfenyves 345., 358., 396., 397., 

399., 400., 401. 
Felsőgereben 382., 389. 
Felsőhímes 334., 352.. 356. 
Felsőhunkócz 249., 273., 364. 
Felsőkomárnok 270., 271., 277., 334., 

360., 368., 371. 
Felsőkomarócz 424. 
Felsőköcsény 252., 254., 257., 4.1. 
Felsőkrucsó 573., 574., 578., 579., 

580., 587., 590., 598. 
Felsőladács 271., 403., 405., 408., 409., 

626. 
Felsőlászlófalva 260. 
Felsőmerse 337., 395. 
Felsőodor 269., 344., 390., 405., 419., 

428., 433., 624. 
Felsőolsva 254., 255., 256., 258., 259., 

425., 527., 540., 564., 565., 566., 
571., 578., 579., 588., 590., 595., 
601., 609, 

Felsőpagony 343., 395., 513., 622., 
623. 

Felsőrákócz 266., 268., 405., 409., 411., 
412., 423.. 429., 502., 558. 

Felsősebes 382.. 389. 

Felsőszabados 267., 
Felsőszilézia 123. 
Felsőtokaj 255., 256., 596., 601., 604., 

610., 611. 
Felsővargony 396., 399. 
Felsővereczke 396. 
Felsővízköz 117., 119., 243., 245., 257., 

268., 269., 270., 271., 274., 277., 
332.. 335., 364., 365., 386.. 403., 
405., 408., 411 , 416., 418., 419., 
423., 427., 516., 620., 622., 624., 
625. 

Fenyvesvölgy 122., 126., 127., 144., 
203., 258., 349.. 355., 381-, 396., 
422, 552. 

Ferdel 617. 
Ferenc Ferdinánd főherceg, trón-

örökös 1 , 41., 50, 248. 
Ferenc József császár és király 7., 

15, 68., 510. 
Ferlikow 610. 
Fias 577, 378. 580, 598. 
Firlejów 73. 
Fischer báró, főszolgabíró 124. 
Fisenko tábornok 161, 170. 
Florynka 274. 
Foőa 27. 
Folwarki-Radomskie 226. 
Forró zászlós 518. 
Fox altábornagy 151, 153, 158., 163, 

170, 187. 
Franciaország 7., 12, 15, 117, 238. 
Frank gyalogsági tábornok 4 0 , 

67. 
Frankow 284. 
Friaul 677. 
Frigyes főherceg, gyalogsági tábor-

nok 70 , 147, 162, 237, 261, 262, 
264, 583, 584, 5y5. 

Frycówa 272. 
Frysztak 279, 280 , 281, 283, 288, 

291, 293, 295, 297, 300, 301, 
302, 305, 622, 628, 642, 658. 

Fülöp százados 369, 370. 
Fülöpfalva 394. 

G 

Gajecice 219, 223, 236. 
Galbatő 610. 
Galicia 3 , 6 , 26 , 72 , 204, 206, 210, 

340, 546. 
Gácsország 130. 
Gálszécs 245. 
Gelb altábornagy 255, 667. 
Gerics 461. 
Gerla 267, 351. 



Gerlefalva 609. 
Gerok tábornok 671. 
Gerstenberger őrnagy 597. 
Giesl báró, követ, altábornagy 1. 
Giglócz 609. 
Girált 119., 258., 335., 366., 511., 

541., 544. 
Gíadiszów 343., 346., 614. 
Gleboka 618, 
Glinik 628., 642., 658., 662. 
Gl in na 99. 
Glojsce 281., 623. 
Gíów 617. 
Glówaczowa 640. 
Gnesen 206., 208. 
Goiginger tábornok 510. 
Golcow 282. 
Goles 53. 
Golonka 615. 
Golubinei 9. 
Gombos ezredes 325. 
Gonda újságíró 435. 
Gorazda 5., 27. 
Gorlice 241., 270., 271., 272., 274., 

282., 326., 342., 499., 500., 599., 
601., 603., 610., 611., 615., 616. 

Gottschlig főhadnagy 590. 
Górzanka 398, 406., 662. 
Gödrösolyka 255., 572. 
Gömöry vezértörzsorvos 670. 
Gönczi József hajdúböszörményi 

legény 440. 
Görz 7. 
Grab 253., 335., 343., 344., 349., 627. 
Grabovci 10., 29., 31., 32., 33., 56., 57. 
Grach vrch. 428., 502., 507., 511., 521., 

526., 555. 
Grema János, irányzó 443., 625. 
Grncara 25., 43. 
Grochowce 671., 673. 
Gromnik 283., 292., 296., 297., 298., 

305., 599., 611., 615. 
Gródek 74., 76., 81., 336. 
Grusié 25. 
Gruszka 666. 
Grüner főhadnagy 638. 
Grybów 117., 272., 274., 282., 289., 

292., 326. 
Guckler őrnagy 163. 
Gumbinnen 240. 
Guttentag 208., 209., 210. 
Gyárfás százados 440., 454. 
Gyertyánpatak 271., 412., 415., 416., 

419., 423., 429., 433., 439. 
György trónörökös 46. 
Györgyfölde 419., 429., 433., 438., 

439., 456. 

H 
Habkowce 659. 
Haczów 281., 294., 301.. 310.. 311., 

628., 641., 651., 658. 
Hadfy altábornagy 490. 
Hajasd 121., 122., 126., 127., 128., 

130., 132., 134., 203. ' 
Hakówka 652. 
Halics 334. 
Halicz 73., 75. 
Haliczka Kolonia 91. 
Hanasiówka 395., 398., 410. 
Hanczowa 343., 531., 542. 
Han-Palator 52 
Harczos 546., 555., 574. 
Harklowa 323 , 622. 
Határhegy 355., 367., 381. 
Hatávvölgy 401. 
Hauer báró, lovassági tábornok 213., 

230. 
Haupt-Stummer báró, hadnagy 294., 

36.'., 566. 
Haustein tábornok 531., 534., 542. 
Havaj 245., 249., 250., 268., 271., 337., 

373., 374., 404., 405., 408., 409., 
410., 411., 412., 413., 414., 416., 
419.. 420., 423., 426., 427., 437., 
455., 456., 457., 458., 620., 621., 
622, 626., 629. 

Havasköz 121., 255., 346., 367., 381. 
Hazai báró, honvédelmi miniszter, 

gyalogsági tábornok 204. 
Hazslin 419., 424., 513., 584. 
Hegyesbisztra 271., 410., 412., 444., 

457. 
Hegyescsaba 269., 415., 416., 419., 

427., 437., 543., 547., 550., 551., 
555. 

Hegyvég 258. 
Hegyzávod 252., 253., 258., 431., 525., 

548., 559., 564., 566, 570., 574., 
580., 582., 585., 590., 597., 601., 
608., 609., 611., 617., 620. 

Heisegg ezredes 47., 141., 142., 144., 
194., 195. 

Heinrichsfelde 210. 
Helicha 671., 673. 
Helusz 671. 
Henneberg báró, ezredes 255., 278., 

281., 284., 286., 338., 345., 348., 
361., 386., 499., 400., 403., 412., 
435., 437., 439., 441., 442., 443., 
444., 449., 450., 460., 465., 477., 
478., 480., 483., 494., 502., 531., 
532., 553., 563., 568., 590., 601., 
605., 623., 664. 



Heppner őrnagy 313. 
Hercate 555., 574. 
Hercegovina 5., 6., 13., 27. 
Hermanowic 673. 
Hernád 241. 
Hervartó 267. 
Heszpak 288. 
Héthárs 254., 260. 
Hindenburg vezérezredes 206., 458. 
Hlimce 249., 410., 412., t l 4 . 
Hlubovoko Yrch. 547. 
Hnyla 365., 396. 
Hocsa 253., 405., 407., 409., 410., 

411., 413., 423., 429., 435., 437., 
439., 443., 444., 446., 449., 450., 
457.. 479., 485., 499., 540., 546., 
623. 

Hocsánka 268., 335., 337., 407., 429., 
445., 446., 464., 620.. 622., 626. 

Hoczew 317., 662., 667. 
Hofmann altábornagy 122., 202., 382., 

389., 394., 396., 398., 401., 404., 
410., 411., 414., 616., 675. 

Hohensalza 206., 208. 
Holcsik 609. 
Hollósy zászlós 65., 66. 
Holowiecko 187., 200. 
Holownia 171., 182., 192., 193., 195. 
Homola 418.. 419.. 420., 429., 439., 

441.. 458., 475., 514., 516.. 547., 
560. 

Homonna 78., 117., 118., 119., 120., 
242., 243., 245., 250., 251., 252., 
253., 257., 422., 541., 542., 548., 
573., 584.. 593., 594., 595., 678. 

Homonnaolyka 253., 255., 256., 258., 
260., 419., 420., 421., 423., 429.. 
431.. 437., 450., 455., 458., 461., 
463., 464., 525., 537., 547., 548., 
549., 551., 566., 572., 586., 596., 
602. 

Horb Sredni 412., 633. 
Horodek 385., 389., 393., 398. 
Horbacze 106. 
Horodenka 75., 80. 
Horoszówka 197. 
Horodyszcze 76. 
Horozanna-Wielka 81., 83., 84., 85., 

87., 89., 90., 91., 92., 93., 96., 460., 
587. 

Hortobágy 306. 
Hortstein gyalogsági tábornok 26., 

27., 29., 36. 
Horvát százados 510. 
Horváth dr. főorvos 124. 
Horsetzky tábornok 87., 89. 
Höss százados 391. 

Hradiszkó 558. 
Hrtkovci 10. 
Hruszów 77. 
Humieniec 76., 83., 89., 95., 99., 110. 
Husaków 673., 675. 
Huszna 346., 365. 
Huta 160., 161., 162., 163., 165., 

166.. 170., 195., 199., 231., 270., 
271. 

Huta W. H. 343. 
Hybl százados 464., 588. 
Hyrlata 651. 
Hyrowa Ga. 283., 284. 

I 
Ilnik 200., 202. 
Indj i ja 69. 
Isaje 173., 179., 184., 190., 192., 194. 
Isajska ga. 188., 190. 
Iskan 666., 668. 
Iskrzynia 283., 290., 293., 294., 298., 

300., 301., 629., 651., 658. 
Iszkowski őrnagy 9., 41., 47., 55. 
Iwangorod 72., 123., 204., 206. 
Iwanowski 194. 
Iwla 278., 280., 281., 320., 321., 328. 
Iwonicz 283., 288., 294., 300., 314., 

641. 
Izbugyabéla 494., 547., 555. 
Izbugyaradvány 251., 253., 255., 256., 

427. 

J 
Jablonica 662., 666. 
Jablonica Polska 294., 295., 306., 

628., 658. 
Jablonka nz. 140., 141., 143., 203. 
Jablonka wz. 136., 140., 141. 
Jabíonki 328., 352., 522., 536., 541., 

546., 659. 
Jablonów 401. 
Jaémierz 304., 305., 306. 
Jadar 24., 25., 29., 34. 
Ja j ki 223., 225., 236. 
Jakabvölgye 460., 490., 517., 537., 

601. 
Jalina 193., 196. 
Jalinka 197. 
Jamy 368., 370., 371., 389., 390., 391., 

392. 
Jan ja 52. 
Jankovich ezredes 46. 
Janków 155., 157., 158., 165. 
Jankowice 226. 
Janów 76. 
Jan Sw. 658. 



Japán 2. 
Javak 10., 16., 21. 
Jarebice 29. 
Jaroslau 110., 297., 666., 668., 671., 

672., 675., 676., 677. 
Jaroslaw 334. 
Jasiel 343., 344., 346., 353., 354., 621., 

622., 627., 630., 640., 642., 645., 
646., 648. 

Jasienica 297., 300., 306. 
Jasienica-zamkowa 144., 149., 176., 

179., 190. 
Jasienka solna 165. 
Jasiotka 329., 628., 641. 
Jasionka 287., 288., 351., 442., 448. 
Jasionka-rnasiowa 184., 192. 
Jasionów 628., 658., 662. 
Jasiowieo 134., 137., 396 . 404., 406., 

416., 419. 
Jasliska 270., 278., 313., 316., 317., 

320., 326., 329., 335., 343., 353., 
363., 628., 637., 641. 

Jas»o 272., 274., 283., 289., 292., 
296., 297., 298., 307., 315., 359., 
373., 499., 614., 618., 622., 628., 
641., 642. 

Jaszczew 294., 310. 
Jawirska 543., 555., 564. 
Jawora 149., 182., 185., 186., 201. 
Jawornik 381., 657. 
Jaworniska 184., 187., 
Jaworów 134., 137., 203. 
Jaworzec 435., 659. 
Jaworzyna 372., 379., 381., 386., 627. 
Jiínosvölgye 255. 
Jármos 357. 
Jedlicze 290., 294., 314. 
Jedlno 220., 226., 227., 262. 
Jelenkowate 401., 409., 414. 
Jefenowaty 139., 140., 141. 
Jeszenőcz 609. 
Jevremovac 10., 28., 29., 34., 36., 59., 

60., 61., 62. 
Jobbos 256., 268., 419., 427., 429., 

431., 437., 450., 485., 489., 499., 
525., 527., 540., 547., 551., 554., 
559., 560., 566., 571., 572., 575., 
582., 621. 

Jodlowa 299., 306., 623. 
Jodfówka 296. 
Joniny 305., 317. 
Joworzno 210. 
Jóny ezredes 260., 278. 
Jósefów 211., 226., 227., 231. 
Józsefhámor 124. 
József főherceg (Joseph Erzherzog, 

Joseph L'Archide), altábornagy 45., 

84., 127., 156., 159., 200., 247., 
j 261., 264., 277 , 283., 291., 331., 

336., 359., 456., 463., 485., 496., 
594., 670. 

József Ferdinánd főherceg, gyalog-
sági tábornok" 72., 74., 109., 292., 
302., 620. 

József Ferenc főherceg, hadnagy 498. 
Juhászlak 357., 552. 
Juhos 254., 256., 581. 

K 
Kaisersdorf 76., 79., 673. 
Kalenó 343.. 410., 627., 631., 635., 640. 
Kalinovik 5. 
Kalnica 359., 433., 436., 619., 659. 
Kalnica (ad Lisko) 658., 662. 
Katusz 75., 671., 675. 
Kamianec 451. 
Kamieií 355., 374., 375., 377., 379., 

j 380., 381., 382., 385., 386., 394., 
630., 643., 645. 

Kamienice 628. 
Kamienne 659., 661. 
Kaminci 162., 468., 469., 470.. 473., 

4'>3, 505., 506., 508.. 529., 531., 
548., 552., 566., 571., 621. 

Kamion 217., 221. 
Kamionka -St rumitowa 74., 75. 
Kamionka wk. 274. 
Kamionki 389. 
Kamjanec 432. 
Kanczuga 668. 
Kapi 592. 
Kapisó 338.. 356., 364., 387., 392., 

400., 401. 
Karánsebes 255. 
Karg báró, al tábornagy 76., 78., 80., 

82., 84., 87., 89., 90., 97., 98., 99., 
103., 110., 121., 122., 126., 127., 
128, 132., 133., 134, 136, 137, 
139, 140, 145 , 149, 151, 156, 
157, 160, 163, 165, 170, 171, 
172, 175, 176, 184., 192, 194, 
195, 199, 200 , 201, 203, 204, 
241. 

Karlików 643, 650, 6 5 7 , 659, 661, 
663, 665, 667, 672. 

Karlovcic 23 , 28. 
Kassa 238, 244, 2 7 5 , 363, 365, 

418, 431, 573. 
Kastelik vrch. 511, 513, 516, 521. 
Katy Dziadami 663. 
Károly főherceg, trónörökös 353. 
Kárpátok 69 , 7 5 , 76 , 109, 117, 

118, 120, 121, 123, 131, 140, 
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145., 166., 167., 176., 199., 202., 
204., 205., 206., 207., 238., 240., 
241., 242., 243., 244., 252., 257., 
260., 272., 275., 280., 282., 321., 
326., 328., 3Ü9., 330., 332., 333., 
334., 337., 340., 341., 343., 353., 
360., 362., 364., 368., 372., 374., 
377., 378., 386., 391., 392., 397., 
419., 424., 425., 426.. 430., 441., 
448., 455., 456., 458., 462., 475., 
482., 491., 499., 501., 502., 503., 
514., 535., 536., 546., 555., 571., 
586.. 588., 590., 599., 600., 602., 
603., 624., 642., 654., 671., 672. 

Kelese 424., 495., 542., 558., 562., 
571., 572., 574., 578., 579., 584., 
586., 595., 598., 606., 607., 611., 
613., 616., 618., 619. 

Kelet-Galicia 72., 73., 613., 669. 
Keleti Kárpátok 207., 208., 242. 
Keletporoszország 123., 240., 340. 
Kemény főhadnagy 655. 
Kempen 207., 211., 213. 
Kerekrét 252., 254., 339., 349., 361., 

364., 365., 366., 371., 418., 425., 
458., 558., 559., 562., 564., 565., 
584., 598., 599. 

Kertésztelep 257. 
Kevevára 16. 
Kéri újságíró 356., 435., 450. 
Kicera 552., 579. 
Kicerka 659. 
Kicursky 552., 555., 579. 
Kiczara 355., 374., 381., 631., 633., 

637., 640., 642. 
Kiczara Dluga 385., 633., 637. 
Kiczary Średnie 642. 
Kiczera 129., 662. 
Kiczera Siaúka 132. 
Kiczera sokilska 406. 
Kiczirka 389., 394. 
Kiczora 435., 507., 514., 667. 
Kielce 119., 123., 373. 
Kielczawa 662, 
Kijew 74., 75. 
Kijowiec 182., 184., 186., 201. 
Kilczyn horb 165., 171., 172., 193., 201. 
Kinczyk-Bukowski 127., 129., 130., 

367., 382., 385. 
Kinczyk-hnylski 385. 
Királyhegy 255., 256., 596., 601., 611. 
Királyhida 178. 
Kisberezsnye 411., 412., 427., 429., 

435., 439., 449., 450., 459., 460., 
4C7., 483., 485., 493., 496., 512., 
515., 525., 531., 552., 560. 

Kisbukócz 427., 620. 

Kisderencs 626. 
Kisdomása 574. 
Kisfagyalos 356., 358. 
Kisgombás 402., 405., 411., 622. 
Kisgyertyános 590., 610. 
Kishely 257., 258., 408., 412., 413., 

415., 432., 433., 455., 456., 555. 
Kishollód 336., 344. 
Kiskemencze 357. 
Kiskurima 258., 403., 424.. 521., 526. 
Kislankás 267. 
Kismedvés 273., 276., 334., 348., 352., 

386., 387., 394. 
Kisolyso 403. 
Kispetőfalva 254., 590. 
Kispolány 245., 271., 409., 414., 626. 
Kisszabados 573. 
Kisszeben 257. 
Kisszolyva 398. 
Kistapolcsány 1., 208., 237. 
Kistavas '">26. 
Kistopolya 357. 
Kisvajszló 403., 413., 446., 626. 
Klekoty 220., 221., 231. 
Klenak 9., 10., 17., 18., 20., 22., 23., 

26., 27., 31., 41., 52., 55., 57., 60., 67. 
Klenovacka-Ada 11., 17., 58. 
Klepka 359., 360., 368., 379., 383., 398. 
Klewa 431. 
Klimkówka 343., 641. 
Klin 377., 378., 379., 395., 398., 402., 

627. 
Klinska 494. 
Kłobucko 208., 209., 210. 
Kloimüller százados 359. 
Kluski 211. 
Knapp százados 284., 287., 654. 
Kniażyce 676. 
Kobila 514., 531., 536., 540., 543., 

547., 549., 555., 564., 574. 
Kobilar 352., 368., 386., 387., 392. 
Kobło str. 195., 198. 
Kobyla 270., 272. 
Kobylanka 325. 
Kobylany 317. 
Kombornia 306., 308. 
Kokorzyska 281. 
Kołaczyce 309., 628., 641., 642. 
Kolcsmező 574. 
Kołodruby 85. 
Kolomea 75., 240., 424. 
Kolossó 265., 267., 269. 
Komlóspatak 526., 534. 
Komarniki 185. 
Komarno 74., 76., 80., 81., 82.,. 

164. 
Komeczna 525., 534. 



Komańcza 328., 355., 406., 628., 650., 
678. 

Konieczna 628. 
Koniusza 673. 
Koniuszki-Siemianowskie 114., 675. 
Konstadt 210., 215. 
Konstantynów 225., 232., 236. 
Kopećek ezredes 425., 429. 
Korczyna 293., 294., 300., 651. 
Kornalowice 673. 
Kornhaber altábornagy 260., 261., 

265., 267., 268., 271., 272., 274., 
275., 282., 298., 305., 306. 

Kornilów tábornok 87., 670. 
Korócz 273. 
Korumkó 249., 250., 420., 429., 438., 

442., 448., 450., 457., 458., 460., 
461., 462, 466., 468, 4«9, 473, 
475, 479, 481, 482, 483, 504, 
505, 506, 509, 514, 517, 518, 
520, 531, 544, 547, 548, 550, 
554, 556, 577, 611, 621, 622, 
623, 625, 626. 

Kośarka 511.. 521, 619, 628,641,651. 
Koszarki 83 , 85 , 88, 95. 
Koszarki Folw. 84 , 88. 
Kotań 622. 
Kothe ezredes 210. 
Kottur százados 370. 
Kouff ezredes 265, 266, 338, 410, 

412, 413. 
Kowale 211. 
Kowalowy 305, 309. 
Kozialata 555, 569, 571, 590, 593, 

595, 596, 598. 
Kozinec 268, 442, 530, 532, 563. 
Kozsány 564. 
Kozuchow 427, 429, 437, 439, 441, 

444, 446, 450, 457, 498. 
Kozuszyn 8 4 , 87 , 89. 
Körmös 396, 399, 400, 401, 404. 
Kőrösény 268, 269, 374, 407, 411, 

412, 425, 429, 432, 441, 442, 
445, 446, 485, 499, 528, 532, 

33 , 540, 542, 560. 
Kőrösmező 76 , 110, 122. 
Köves 250, 255, 256, 258, 418, 421, 

423, 425., 460, 461, 491, 496, 
497, 499, 504, 512, 515, 517, 
525, 537, 547, 561, 566, 567, 
578, 582, 590, 596, 601, 614. 

Kövess gyalogsági tábornok 7 1 , 72, 
76 , 211. _ 

Közép-Galieia 72. 
Krakkó 109, 119, 206, 239, 240. 

242, 243, 253, 259, 267, 270, 
322, 334. 

Krasiczyn 673. 
Krasna" 300. 
Krasna hora 511, 513. 
Krato chwili alezredes 258, 293, 294, 

300, 301, 308, 325, 328, 342, 
344, 364, 365, 377, 382, 420, 
421, 450, 462, 463, 468, 469, 
480, 489, 490, 496, 500, 517, 
524. 

Krautwald altábornagy 187, 189, 
190, 192, 195, 199, 200, 201, 
241, 242, 244, 245, 250, 252, 
253, 254, 255, 256, 257, 259, 
260, 265, 266, 267, 268, 269, 
270, 272, 275, 276, 279, 280, 
282, 283, 289, 290, 291, 292, 
297, 298, 300, 302, 303, 304, 
305, 306, 311, 316, 317, 325, 
326, 327, 328, 335., 336, 343, 
344, 346, 349, 359, 375, 376, 
377, 381, 382, 385, 389, 393, 
401, 404, 412, 414, 415, 416, 
455, 456 , 458, 467, 479, 484, 
485, 486, 487, 490, 494, 525. 

Kreciala 202. 
Krempna 271, 274, 276, 618, 619, 

622, 623, 624, 627. 
Krepa 216, 226, 227, 230, 231. 
Kreuzburg 207, 209, 210, 213, 215. 
Kritek altábornagy 272, 289, 419, 

427, 438 , 455, 456, 494, 522, 
526, 541, 555, 558, 560, 564, 
654, 658. 

Kriznji 567. 
Krokosza w. 406. 
Króliki 171, 192, 193, 199, 200, 

201. 
Kropiwnik 151, 156, 168, 190, 192, 

193, 195. 
Krosna 267. 
Krosno 272 , 277, 281, 283, 290, 

292, 293, 294, 296, 297, 298, 
299, 302 , 304, 316, 320 , 329, 
332, 344, 355, 359, 409 , 485, 
618, 623, 629, 641, 642. 

Królewska Ga. 301, 304, 306, 308, 
658. 

Królik Polski 316, 320, 325. 
Królik Wołoski 641. 
Krościenko 118. 
Krupanj 24 , 25 , 26, 29 , 3 0 , 31 ,34 . 
Kruplin 226. 
Kruseniec 8 9 , 91. 
Krynica 261, 592, 598. 
Krywa 346 , 349, 406. 
Krywe 431. 
Krzepice 210. 



Krzyżówka 271. 
Kućko 575., 576., 601., 603., 609, 

613. 
Kułaszne 282, 289, 291, 325, 326, 

359, 628, 652. 
Kummer lovag, lovassági tábornok 71. 
Kun Ferenc szakaszvezető 377, 378. 
Kundieska 150, 152, 153, 154, 155, 

164, 167.. 168, 169. 
Kunowa 622. 
Kupinovo 9 , 14, 17, 51. 
Kurima 411, 412, 416, 418, 511, 

564, 578, 580, 584, 599. 
Kusmanek altábornagy 297, 303, 535. 
Kużmina 666, 671, 673.. 674. 
Kuzniczka 210. 
Kutzoben 210. 
Kwiatoń 531. 

L 

Laborcza 117, 242, 250, 253, 255, 
256, 265, 269, 272, 300, 319, 
335, 343, 374, 375, 387, 406, 
411, 414, 417, 419 , 422, 424, 
427, 429, 430, 436, 437, 442, 
444, 452, 455, 456 , 458, 467, 
479, 485, 487, 490, 498, 506, 
514, 516, 533, 535, 545, 547, 
548, 551, 555, 564, 580, 582, 
597, 609, 622, 627, 628, 629, 
630., 631, 632, 637. 

Laborczbér 422. 
Laborczfő 245, 268, 273, 275, 282, 

316, 326, 335, 375, 403, 406, 
408, 409, 455., 456, 486, 615, 
624, 626, 629, 630, 631, 632, 
636, 638, 643. 

Laborczmező 253. 
Laborczrév 250, 255, 269, 272, 328, 

375, 414, 415, 416, 439, 458, 
627. 

Lachawa 666. 
Lachowskie 211. 
Łączki 301, 651. 
Ladomér 125. 
Ladomérmező 271, 273, 334, 358, 

393, 418, 419.. 427, 155, 624. 
Ladomérvágása 270, 271, 273, 276, 

277, 334, 338, 349, 358, 364, 
371, 387, 388, 390, 392, 399, 
400, 622. 

Ładzice 227. 
Laibach 678. 
Lakos őrmester 433 , 445. 
Landsberg 209, 210, 213. 
Langer tábornok 402. 

Laniski 184, 187, 190, 192, 201. 
Lanowice 673. 
Lany 99. 
Lastówka 193, 194., 195, 201. 
Laszów 214. 
Lawoczne 396. 
t.awrów 178, 187, 189. 
U z y 288. 
László mérnök 604. 
Le Beau tábornok 11, 17, 39 , 4 0 , 

41 , 48, 53 , 59 , 61 , 64, 66, 81 , 
82 , 83, 86 , 8 7 , 96 , 98 , 99, 100, 
102, 103, 124, 129, 131.. 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138.. 
139, 140, 141, 142, 144, 14!'.. 
150, 152, 256, 259, 263, 264, 
266, 268, 169, 270, 271, 273, 
274, 277, 278, 281, 283, 284, 
286, 287, 288, 289, 294, 295, 
301, 306, 310, 312, 320, 323, 
327, 329, 330, 331, 337, 338, 
345, 349, 354, 364, 371, 379 , 
386, 387, 388, 397, 400, 401 , 
402, 404, 405 , 406, 407, 411.. 
412, 413, 415, 421, 423, 428, 
436, 439, 440, 441., 442, 443, 
444, 445, 446 , 447, 451, 453, 
457, 460, 465 , 467, 468, 472 , 
476, 477, 478, 479, 480, 481, 
482, 488, 490, 491, 494, 498.. 
500, 507, 513, 523, 524, 525, 
575, 580, 581, 582, 587, 593.. 
608, 609, 620, 623, 674, 676, 
677. 

Lehmann altábornagy 173, 182, 187, 
190, 192, 195, 200. 

Łeki 288, 651, 658. 
Leluchów 259, 260, 261, ?65„ 592. 
Lemberg 71, 72 , 73 , 74, 75 , 76 , 

77, 78, 80 , 86 , 90, 97, 99, 103, 
108, 109, 334, 362. 

Lengyeltelep 609. 
Lenina ml. 184. 
Leonhardi báró, tábornok 452, 489 , 

528, 529, 540, 558, 560, 561.. 
562.. 575, 578, 587, 588. 

Leszczawa Dl. 671, 673, 674. 
Leszczava Grn. 671, 673, 674. 
Letovsky tábornok 15, 23 , 25 , 26 , 

52. 
Łętownią 676, 677. 
Lgota Wk. 231. 
Leżajsk 672 
Lénártó 259, 265, 335. 
Libits jószágigazgató 365. 
Libuchora 365, 389, 394, 396, 546. 
Libusza 617. 



Lichwin grn. 615. 
Ligetes 126., 127. 
Lim 27., 44., 52. 
Limanowa 241., 243., 267., 270., 272., 

289. 
Linsigen gyalogsági tábornok 362., 

365., 573., 675. 
Lipie 325., 617. 
Lipna 622. 
Lipnica 315. 
Liponea Brdo 46n 
Liposcak al tábornagy 346. 
Lipovica 525., 564., 566., 569., 570., 

590., 601., 603., 611. 
Lipowiec 328., 381. 
Lisa Gora 308. 
Lisko 118., 241., 242., 272., 280., 

283., 289., 292., 297., 298., 300., 
303., 307., 311., 326., 344., 355., 
359., 393., 494., 659., 666. 

Lisna Hora 258., 461., 564., 591., 
592., 610., 620. 

Liswarta 209. 
Lisyj 150., 152., 153., 156., 157., 

158., 160.. 161., 162., 164., 166., 
167., 169., 195., 197. 

Ljesnica 16., 22., 23., 24., 25., 34., 
43. 

Ljubicic altábornagy 373. 
Lodz 240., 243. 
Lokiec 404., 410. 
Lo'mna 575., 578., 587., 590., 598., 666. 
Lopienka 536., 541., 546. 
Lopuszanka-choinina 149., 174., 176., 

190., 194. 
Lopuszna 157. 
Losie 274., 343. 
Losiniec 17 '., 182., 202. 
Lowczów 618. 
Lowczyce 84. 
Lowicz 243. 
Loznica 16., 22., 23., 24., 30. 
Lubatowa 280., 283. 
Lubatówfca 288. 
Lubicko 617. 
Lubieri wk. 86. 
Lubla 295., 301., 306., 308., 642. 
Lublin 70., 72., 109. 
Lublinitz 208., 210. 
Lubycza 109. 
Lug 343., 351., 456., 531. 
Lukachieh ezredes 61. 
Lukawica 163. 
Lukowe 665. 
Lupków 260., 328., 335., 351., 357., 

358., 385., 409., 415., 416., 419., 
449., 455., 456., 464., 467., 494., 

495., 515., 619., 624., 628., 629., 
637., 651 , 

Luszczany 135. 
Lutcza 300., 305., 306. 
Lutków 677. 
Lutowiska 122., 201., 353., 359., 

362., 363., 385., 389., 393., 395., 
398., 401., 404., 409., 410., 414., 
428., 546. 

Lux százados 504., 581., 608. 
Luzek grn.' 148., 149., 150., 151., 

152., 154., 172., 173., 192., 194., 
195.. 197., 200., 201., 403., 413., 
671. 

Luzna 289., 292., 342. 
Lütgendorf báró. a l tábornagy 23., 

25., 26., 29., 494., 499., 514., 542. 
Lysa 410. 
Lysa Góra 281., 284 , 288. 

M 
Mackensen vezérezredes 240., 599., 

615., 618., 623., 662., 677. 
Mackówa- Ga. 676. 
Macva 25. 
Magóra 610., 617., 619. 
Magórez 517. 
Magura 156., 157., 163., 165., 170., 

182., 184,, 186., 189., 190., 193., 
197., 199., 201., 414., 416., 442.. 
456., 458.. 546., 627., 631., 633., 
611. 

Maguryczne 416., 431., 442., 464., 467., 
493., 496. 

Magyar dr. főtörzsorvos 653. 
Magyarkaproncza 257. 
Magyarország 6., 22., 71., 115., 117., 

121., 123., 129., 155., 216., 241., 
242., 250., 274., 326., 328., 335., 
340., 346., 350., 381., 640. 

Magyarraszlavicza 257., 411., 514. 
Majdan 352. 
Major István káplár , aszódi fiú 269., 

•286. 
Majscowa 628. 
Makay dr. orvos 249. 
Makovicza 403., 412., 427., 428., 430., 

511., 514., 531., 622. 
Makowisko 677. 
Malastów 342., 345 , 346., 351., 373., 

614., 619. 
Malawa 666. 
Malczó 254. 
Malecovy vrch. 414. 
Malinówka 94., 99. 
Mallász tábornok 113. 



Malomrét 272 , 346, 367. 
Malomrét E. St. 254, 344, 581. 
Małowienka 171 , 193, 194, 196, 199, 

200, 201. 
Mały szyn 211. 
Manilowa 467. 
Maniów 651. 
Maovi 43, 61. 
Markóczy, őrnagy 17. 
Markowce 651 , 658, 668. 
Markowska 385 , 494, 662. 
Marne 238. 
Marnegg őrnagy 463. 
Martinék ezredes 480, 494, 568. 
Martinów 73. 
Martiny altábornagy 49-1, 499 , 583. 
Marwitz (Von der Marwitz) lovassági 

tábornok 535 , 547, 548, 551, 555, 
564, 565, 566, 571, 580 , 581, 
583, 586, 594 , 595, 607 , 608, 
609.; 615, 616, 623, 631 , 635, 
658, 665, 668, 673. 

Matiu 173, 182, 187, 138, 189, 
190, 192, 193, 201. 

Matków 396, 404. 
Mazuri 458. 
Mákos 268, 269, 270, 271 , 405, 

410, 412, 414, 419, 423 , 426.. 
427, 437, 457 , 458, 463 , 620, 
621, 622, 626, 629. 

Máriakút 573 , 609. 
Márkus hadnagy 672. 
Márky alezredes 496, 518. 
Mchawa 662. 
Męcina Mł. 615. 
Medyka 673. 
Meissl őrnagy 36. 
Meixner gyalogsági tábornok 337, 

549. 
Mencsil 382. 
Menges tábornok 213. 
Menki Hrun 381 , 395. 
Meredély 3 3 4 , 358, 381, 386 , 

399. 
Messey gróf, főhadnagy 161. 
Meszna opacka 322. 
Meszna szlachecka 617. 
Metzger ezredes 120. 
Mezőlaborcz 110, 119, 241 , 242, 

253, 257 , 268, 270, 272 , 275, 
276, 298 , 300, 335.. 343 , 351, 
355, 357, 374, 375, 385 , 404, 
406, 408, 409, 410, 411 , 412, 
414, 415 , 416, 417., 423 , 424, 
427, 455 , 456, 458, 486 , 544, 
545, 547, 552, 609, 619 , 622, 
628, 631, 677.. 678. 

Méhesfilva 250, 252, 253 , 343, 
346, 571 , 573. 

Mérfalva 249, 271, 396, 399, 403, 
404.. 408 , 622. 

Mérgesvágása 270, 400 , 403, 446, 
452. 

Mészégető 336. 
Michałowice 78. 
Michniowiec 668. 
Michowa 671. 
Miedźno 215, 220. 
Miejsce-Piastowe 281, 289 , 290, 296. 
Mielniczne 141, 143. 
Mierzyce 214. 
Mihanovió ezredes 26 , 131, 134, 1!'4. 
Miklós cár 11. 
Mikołajów 73, 74, 75,- 76 , 77, 78, 

80 , 8 1 , 84 , 86, 98 , 99. 
Mikó 335 , 403, 410, 4 1 1 , 4 1 4 , 456, 

486, 615, 621, 626, 629 , 630. 
Mików 416.. 650. 
Mikówka 416, 637, 641, 650. 
Miiina 25., 34, 43. 
Minyevágása 252, 254 , 257, 258, 

266, 333, 404.. 407 , 408, 426, 
433, 453, 455, 460 , 461, 463, 
467, 470, 471, 478 , 482, 483, 
496, 500, 509, 512, 520, 539, 
547, 551, 558, 562, 564, 566, 
591.. 601 , 609, 612 , 619. 

Misar 2 1 , 32 , 34, 3 6 , 4 3 , 52, 62. 
Mischline 210. 
Mitrovica 14, 16. 
Młyny 148, 149, 192. 
Mochnaczka 254, 592. 
Mochnate 185, 190. 
Moczary 668. 
Mocitké 542, . '44, 562. 
Moderówka 297.. 298, 306, 623, 

628, 642. 
Mogyorós 245. 
Moklik 389. 
Moldauer százados 506. 
Molnárvágása 418, 419 , 507, 521, 

526, 540, 621, 622. 
Molnár szakaszvezető 54. 
Moltke gróf, tábornok 238. 
Montenegro 6 , 68. 
Morawa 310. 
Morochów 666. 
Morochowska 652, 663. 
Mosciska 669, 670, 671 , 674. 
Moskva 75. 
Mostar 5. 
Mostböck ezredes 566. 
Mostki 99. 
Moszrzaniec 628, 633, 640, 646. 



Mouillard ezredes 485., 489., 575., 
590., 601., 633. 

Mramor 34. 
Mrzyglód 662., 666. 
Mszana 99., 241., 277., 278., 627., 

641. 
Mszaniec 398. 
Mszanka 615. 
Muchova liora 578., 580., 587., 588., 

591. 
Munina 675. 
Munkács 164., 355., 362. 
Muszyna 241., 254., 259., 265., 592. 
Mühlberger őrnagy 156., 257., 160. 
Mymón 658. 

N 
Nadwórna 240., 373., 424. 
Nagyberezna 121., 125., 355., 356., 

361., 367., 422., 424., 549. 
Nagyberezsnye 250. 255., 256., 257., 

258., 259., 418., 430., 455., 459., 
464., 488., 496., 498., 513., 523., 
525., 527., 530., 547., 559., 560., 
566, 568.,- 578., 590, 592, 601. 

Nagybukócz 266, 268, 269, 270, 
271, 337, 373, 374, 387, 393, 
400, 404, 405, 423, 426, 433, 
443, 457, 620, 623, 625, 626, 
627, 630. 

Nagycsertész 249, 373, 374, 375, 
376, 377, 380, 381, 383, 386, 
396, 410, 622, 623, 624, 626. 

Nagyderencs 402, 426, 427, 626. 
Nagydobra 238, 253, 254, 259, 261, 

267, 288, 420, 541. 
Nagydomása 541, 573, 574, 586. 
Nagykemencze 120, 250, 253, 357. 
Nagypolány 118, 120, 244.. 358, 

546, 555, 569, 571, 587, 590, 
593, 614. 

Nagytavas 249, 250, 403, 405, 
408, 409, 411, 626. 

Nagyvárad 256. 
Nagy Ákos ezredes 405, 412, 413, 

414, 575. 
Nagy Gyula báró, altábornagy 267. 
Nagy Pál tábornok 265, 267, 268, 

271, 272, 282, 352, 359, 365, 
377, 381, 383, 394, 397, 403, 
408 , 409, 410, 411, 413, 414, 
416, 420, 421, 423, 428, 431., 
436, 448, 457, 458, 467, 476, 
480, 482, 490, 517, 524, 539, 
550, 569, 597, 611, 626, 631., 
634, 655, 663, 672. 

Nagy-Rosztoka 382. 
Nahujowice 157, 161, 166. 
Nanowa 110. 
Narol 109. 
Nasiczne 659. 
Na Stobach 579. 
Natalin 210. 
Neu-Horozanna 89. 95. 
Neu-Lupków 422. 
Neu-Sandec 110, 241, 254, 260 , 

261, 265, 267, 268, 269, 270 , 
272, 274, 275 , 282, 289. 

Németország 7 , 12 , 71, 204, 206 , 
334, 678. 

Niebieszczany 658, 666. 
Niebylec 662. 
Niepla 2 9 i , 306., 308, 329, 333. 

409. 
Niepon 236. 
Niedzielnica 160, 194, 195, 201. 
Niedzwiedza 165. 
Nieznajowa 344 , 346, 622, 623. 
Nikic altábornagy 258, 265, 266 , 

270, 271, 273 , 299.. 316, 320 , 
338. 

Nikinci 10, 17. 
Nikolai Nikolajewitsch nagyherceg 

204, 206, 301 , 510. 
Nilus 216. 
Niwiska Grn. 222 , 236. 
Nizankowice 110, 670, 673. 
Nizniów 73. 
Nottes tábornok 265, 268. 
Novoselo 23. 
Nowa-Brzeznica 220, 223, 225. 
Nowawieá 662. 
Nowa-Wies 8 1 , 8 3 , 84, 220, 221 , 

269. 
Nowemiasto 373. 
No we Miasto 671 , 673. 
Noworadomsk 206 , 208, 209, 2 2 1 , 

225, 226, 227 , 228, 230, 232 , 
235, 244, 261 , 262, 263. 

Nowosadlich 165. 
Nowotaniec 295. 666. 
Nowo-Georgiewsk 204, 206. 
Nyagó 415, 627. 
Nyugatgalicia 207., 239, 325., 3 4 0 , 

501. 

Obionken 210, 211. 
Obreckabara 9. 
Obrenovac 10 , 1 6 , 24, 55. 
Obrubane 374., 412. 
Obsár 273, 364. 



Obszar 317, 623. 
Odß^sä 75 
Odrzechowa 290 , 295, 317, 628, 641, 

642, 650, 658 , 661. 
Odrzykoń 293, 294, 295, 298, 300, 

304, 651, 658. 
Ogar 22, 55 , 56. 
Okolica 615. 
Olaszország 7 , 355, 541, 609, 613, 

623, 677, 678. 
Olchowa 667. 
Olchowce 673. 
Olchowiec 328, 344, 349, 352, 353, 

641. 
Ołpiny 298, 309, 618. 
Olsva 255. 
Olszanica 668. 
Olszany 671. 
Olszyny 298 , 315 , 617. 
Olyka 255, 268 , 461, 462, 483 , 496, 

498, 520, 531 , 537, 548, 555, 
580, 582, 597, 611, 621, 622. 

Ondava 243, 253, 255, 256 , 257, 
258, 265, 268, 269, 272, 337, 
340, 376, 394, 395, 398, 402 , 
423, 425, 426 , 427, 429 , 432 , 
434, 436 , 439 , 451, 455, 478 , 
479, 485, 500, 515, 532 , 533, 
540, 551, 555, 558, 566, 571, 
574, 575, 578, 582, 587, 588, 
591, 601. 

Ondavafő 337 , 516. 
Opaka 153, 156, 157, 197. 
Opatów 210. 
Opatówka 206, 658. 
Opolonek 127, 129, 132, 134, 259, 

389. 
Oppeln 204, 237. 
Orawa 414. 
Orló 261, 521. 
Örów 671. 
Oroszkánya 252 , 253, 571, 574. 
Oroszország 2 , 4 , 7 , 12, 15 , 71 , 

212, 312, 319 , 334, 335, 445 , 
511, 617, 623. 

Oroszpatak 571. 
Oroszvágás 245 , 2 5 0 , 2 5 6 , 4 9 0 , 5 1 7 , 

537, 539, 569., 596, 597, 601 , 611. 
Orosz-Lengyelország 123, 199, 205, 

206, 208, 239 , 240, 212, 244, 
322, 327, 340 , 363, 501, 677. 

Orsova 514. 
Ortutó 267, 507 , 616. 
Osada 549. 
Osiekowiec 152, 153, 154, 160, 195, 

197, 199. 
Osława 536, 651 , 666, 672. 

Oslawica 351, 416, 494. 
Osminsib 15. 
Osobnica 618, 622. 
Ostra 274. 
Ostra gr. 289, 614, 615, 618. 
Ostrów M, 675. 
Ostrovo "Ciganlija 16. 
Ostrowe 677. 
Ostrożec 675. 
Ostry 133, 134, 135, 136, 137, 138, 

139, 396 , 401, 404, 406 , 416, 
419, 4 2 8 , 606, 616. 

Ostry h run . 583. 
Otfinów P15, 617. 
Ożarów 211. 
Ożenna 271.. 330, 335, 343 , 344, 

349, 395 , 627. 
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Wien 68 , 109. 
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547. 16. Okröske n Okröske 
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rovatában 

| tarackosztag n tarackososztály 



1. szám. 
Összeállítás a tisztán Balkán-háború esetére Szerbia és Monte-

negro ellen mozgósított haderőről. 

27 D A R A B M E L L É K L E T 
József főherceg tábornagy 

A V I L Á G H Á B O R Ú 
cimű müvének 

L KÖTETÉHEZ. 



,Tisztán B. háború esetére" Szerbia és Montenegró ellen mozgósított haderő. 

1. S0. melleidet. 

A Balkán-haderő főparancsnoka : Potiorek táborszernagy, vezérkari főnök : Böltz tábornok 

5. hadsereg Frank gyalogsági tábornok, 
vezérkari főnök : Csicserics tábornok 

0. hadsereg Potiorek táborszernagy, 
vezérkari főnök : Böltz tábornok 

VIII. (Prága) 1 XIII. (Zágráb) XV. (Sarajevo) XVI. (Ragusa,) 

A hadseregfőparancsnokságnak közvetlenül alárendelve 

2. hadsereg Böhm-Ermolli lovassági tábornok, vezérkari főnök : 
Mecenseffy tábornok 11 

IV. (Budapest)8 VB. (Temesvár)0 IX. (Leitmeritz)10 

h a d t e 

9. hadosztály Va7. hadosztály 2 1. hadosztály6 18. hadosztály 81. hadosztály 17. hadosztály 29. hadosztály 

21. Landwehr-had- 86. 48. hadosztály0 47. hadosztály' 32. 84 OÏ. „ 
osztály 42. honvédhadoszt. 4. menetdandár 7. menetdandár csehek 

13. menetdandár3 
E négy hadosztályt összesen 12 hegyi- 107. népfelkelő- és csehnémetek 

csehek 104. népfölkelő- dandár képezte, melyből magyarok dandár 
dandár a 8. és 12. hegyidandár osztrák volt, 

11. hegyidandár 4 míg az 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. magyarok 11. hegyidandár 4 

hegyidandárok kevertek voltak, amennyi-

horvátok 
ben a beosztott zli.-ak osztrák és magyar 

horvátok ezredek kikülönített zlj.-ai voltak 

40. honvédhadosztály 28. honvédhadosztály j 
109. népfölkelődandár '/a7. hadosztály (14 . dandár) > magyarok 

in agyarok 10. lovashadosztály ) in agyarok 
8. menetdandár, csehek 

M E G J B 
1 A VIII. hadtest harmadik hadosztályát (19.) az orosz hadszín-

téren újonnan alkotott XVII. hadtestbe osztották be. A 8. menetdandárt 
a 2. hadsereg kötelékébe utalták. 

2 A hadosztály másik felét (14. dandár) a ?. hadseregbe osztották be. 
3 Augusztus hónapban feloszlott. 
4 Eredetileg a XV. hadtest kötelékébe tartozó 48. hadosztály egyik 

dandára volt, melyben 00'/ll zászlóalj magyar csapat volt. 
6 Egyik hegyidandára (8.) a 18. hadosztálynál, 
6 Egyik hegyidandára (11.) az 5. hadsereg XIII. hadtesténél, 
7 Egyik hegyidandára (4.) a 18. hadosztálynál, 

G Y Z É S : 
8 Egyik gyaloghadosztálya (40. honvéd) a 0. hadseregnél (tartalékban), 
9 Egyik hadosztálya (28. honvéd) a 2. hadseregnél (tartalékban), 

10 Másik két hadosztálya (10. és 20. Ldw.) és a 9. menetdandár az 
orosz hadszíntéren. 

11 A 2. hadsereg a Balkán-haderő főparancsnokságának alárendelve 
nom volt. 

E hadsereget csak azon esetben szándékoztuk a szerbek elleni had-
műveletre felhasználni, ha a háborút a Monarchia és Szerbia között 
lokalizálni sikerül. Ha a háború Oroszországgal is kitörne, úgy a 2. had-
sereg alkalmazása az orosz hadszíntéren volt tervezve. 



2. szám. 
Felvonulási helyzet a déli hadszíntéren 1914 augusztus 11-én. 



József főherceg:,,A világháború,amilyennek én láttam." 5: sz. melléklet 



3. szám. 
A József főherceg altábornagy parancsnoksága alatt liadba-

vonujt 81. hadosztály összeállítása. 



S. se. melléklet. 

A es. és kir. 31. gyaloghadosztály összeállítása, parancsnoka: József főherceg, altábornagy. 
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Összesen : 13 zászlóalj, 2 huszárszázad és 7 üteg 



4. szám. 
Az osztrák és magyar Balkán-haderő és a IV. hadtest be-

törése Szerbiába ; harctéri helyzet Sabac körül. A Valjevo és Uáiee 
elleni támadó hadművelet lefolyása ; a támadás összeomlása és visz-
szavonulás a Drina mögé. A Balkán-haderő megsegítésére a IV. 
hadtest előtörései Sabaeon át, Sabac védelme és kiürítése. Önkéntes 
visszamenet a Száva mögé. 1914 augusztus 12. - augusztus 23. 



József főherceg:,,A világháború,amilyennek én láttam." 5: sz. melléklet 

Az osztrák és magyar Balkán-haderő és a IV. hadtest betörése 
Szerbiába; harcién helyzet Sabae körül. A Valjevo és Uzice elleni 
iámadóhadmúvelet lefolyása ; a támadás összeomlása és vissza-
vonulás a Drina mögé. A Balkán-haderő megsegítésére a I V. had-
test élőtörései Sábacon át. Sabae védelme és kiürítése. Önkéntes 
visszamenet a Szám mögé. 1914 augusztus 12. — augusztus 23. 



5. szám. 
Felvonulási helyzet az orosz hadszíntéren 1914 augusz-

tus 20-án. 



József főherceg:,,A világháború,amilyennek én láttam." 5: sz. me l l ék l e t 



6. szám. 
Keletgaliciában és Wolhyniában lefolyt bevezető hadművele-

tek vázlatos feltüntetése. 1914 augusztus 21. - szeptember 1. 
Harctéri helyzet 1914 szeptember 2-án. 



József főherceg:,i v i lágháború,ami lyen^ én láttam." 6. sz. melléklet 
V 



7. szám. 
A lembergi csatára vezető hadmüveletek vázlatos feltüntetése. 

1914 szeptember 2. - szeptember 4. Harctéri helyzet 1914 szep-
tember 5-én. 



József főherceg:,,A világháború,amilyennek én láttam." 5: sz. melléklet Zsz.mellékleí 
— • — — 1 



8. szám. 
Lembergi csata. 
A déli hadszíntérről az orosz hadszíntérre átszállított osztrák 

és magyar 2. hadsereg a csata-arcvonal déli szárnyán avatkozik be 
a harcba Grodek és Mikotajów között. A vasúton beérkezett és 
Sambor terében kirakódott IV. hadtest Rudki-Komarnon át nyo-
mul elő. A 31. hadosztály Horozanna, Wielka és l'iaski elfoglalása 
után a lembergi műútra előretör. 1914 szeptember 7.-szep-
tember 11. 



József főherceg:,,A világháború,amilyennek én láttam." 5: sz. melléklet 
! 



9. szám. 
A lembergi csata félbeszakítása után az osztrák-magyar had-

erő a Dunajec-folyó és a Kárpátok mögé visszavonul. A 2. had-
sereg déli szárnyán a IV. hadtest Rudki-Sambor-Ustrzyki Dl.-
Baligrddon át vezető úton vonul vissza. 

Harctéri helyzet a visszavonulás befejezte után 1014. szep-
tember 20-én. 



József főherceg:,,A világháború,amilyennek én láttam." 9.SZ. melléklet. 



10. szám. 
A visszavonult osztrák és magyar haderőt az orosz haderő 

követte és Przemyált körülzárta. Az osztrák és magyar haderő meg-
segítésére a német 9. hadsereg Oroszlengyelországban felvonul, hogy 
Iwangorodon át előretörve a Visztula déli partvidékén összetorló-
dott orosz haderő oldalára döntőcsapást mérjen. 



Józseffőhercea:„Avi1áqháboru,amilyennek én láttam." lO.sz.melléklet 



11. szám. 
Az Erdős Kárpátok hágóinak és szorosainak visszafoglalása. 

A IV. hadtest Szinnán és Nagybereznán át előnyomulva az uzsok-
siankii, ostryi és turkai csatákban az oroszokat megveri és a/. 
Erdős Kárpátokból kiszorítja. 

1914 szeptember 10.-október 9. 



József főherceg:,,A világháború,amilyennek én láttam." 
11. sz. melléklet. 



12. szám. 
A IV. hadtest Turka elfoglalása után a támadást az osztrák-

magyar 2. hadsereg déli szárnyán folytatja. A 31. hadosztály véres 
küzdelme Stary Sambor birtokáért. Mivel a IV. hadtest jobbszárnyát 
az oroszok túlereje Turzén át visszavetette, a 31. hadosztály 
Turkára visszavonul. 1914 október 11.-október 25. 



József főherceg:,, A világháború,amilyennek én láttam." 
12. sz. melléklet. 



13. szám. 
A megerősített IV. hadtest az osztrák és magyar 2. hadsereg 

déli szárnyán újból támad, hogy Stary Sambort elfoglalja. A had-
test szélső szárnyán a 81. hadosztály T arzén át győzedelmesen tör 
előre Drohobyezra. 1914 október 26.-november 3. 



Józseffőherceg:„ÁvílághábDru,amíIy&riflek én láttam." 13. sz. melléklet. 



14. szám. 
A segítő német 9. hadsereg támadása megindul, melyhez az 

osztrák és magyar haderő is csatlakozik. A „gőzhenger" megalko-
tása azáltal, hogy az oroszok Középgaliciában összetorlódott had-
seregeiket Varsó felé a Visztula folyó mögött eltolják. 

A. gőzhenger Varsóról megindul 



József főherceg:,, A világháború, amilyennek én láttam." % sz.melléklef 



15. szám. 
Az orosz haderő átcsoportosítása miatt a német 9. hadsereg 

támadó hadművelete megakad, védekezésre szorul. A 9. német had-
sereg és az osztrák és magyar 1. és 4. hadsereg északi irányban 
eltolódik. 

A megváltozott hadászati helyzet miatt a IV. hadtestnek siker-
rel megindult támadását abba kell hagyni. 



József fó'herceg:„A világháború,amilyennek én láttam." 15. sz.melléklet 



16. szám. 
Az orosz gőzhenger fölényes nyomása elől a német 9. had-

sereg döntés elől kitérve Porosz-Sziléziába visszavonul, Boroszló-
Posenen át gyors vasúti szállítással Thorn terébe eltolódik, hogy egy 
meglepő előtöréssel az orosz gőzhenger északi oldalába törjön. Ennek 
következtében az osztrák és magyar haderő Krakkóra és a Kárpá-
tokba visszavonul. Az osztrák és magyar 2. hadsereget vasúton Porosz-
Sziléziába szállítják, hogy az osztrák és magyar haderő és a német 
9. hadsereg között támadt lyukat betömje. 



József főherceg:,,A világháború,amilyennek én láttam." 5: sz. melléklet 



17. szám. 
A Thorn—Hohensalza—Grnesen— Wifeschen terébe átszállí-

tott, német 9. hadsereg támadó hadműveletét 1914 november 10-én 
megkezdi az orosz gőzhenger északi oldala ellen. 

Az osztrák és magyar 2. hadsereg a német Woyrsch hadsereg-
csoport és a német 9. hadsereg között gyülekezik Guttentag— 
Rosenberg — Kreuzburg terében. A IV. hadtest az osztrák és magyar 
2. hadsereg északi szárnyán erőltetett menetekben Landsberg— 
Dziatoszynon át Noworadomskra előre siet, hogy megakadályozza 
azt, hogy a Piotrków felől előnyomuló V. orosz hadtest a német 
Woyrsch hadseregcsoport északi szárnyát Ozestochowanál átkarolja. 
1914 november 13. — november 21. 



József fó'herceg:„A világháború,amilyennek én láttam." j 17. sz. melléklet. 



18. szám. 
Az orosz 8. hadsereg fölényes erővel végrehajtott támadása 

az osztrák és magyar 3. hadsereget a Kárpátokban mind mélyeb-
ben visszaszorítja. Az orosz déli szárny egészen Homonnáig előretör. 

A VII. hadtest szívósan védekezve a Laborcza völgyéből 
Sztropkóra vonul vissza. 

1914 november 26. — december 7. 



JózsefFőherceq:„A víláqháboru.amilvennek én láttam." 18.sz. melléklet. 



19. szám. 
Összeállítás a József főherceg lovassági tábornok parancsnok-

sága alá rendelt VII. hadtestről. 



H
adtestem

 hadrendje. 
VII. T e m e s v á r Hadtest száma és moz-

gósítási állomása 

20. honvéd, Nagyvárad 17. Nagyvárad Hadosztály száma és 
mozgósítási állomása 

81. 
Budapest 

39. 
Nagyvárad 

34. 
Arad 

33. 
Nagyvárad 

Dandár száma és moz-
gósítási állomása 

G
yalogság 

t—1 
1—* >u 

a> OS 
yia 

í—t o 05 p Gyalogezred száma 

G
yalogság 

4. honvédezredtől 37. ezredtől Törzsgyalogszázad 

G
yalogság 

Székes-
fehérvár Budapest Nagy-

várad 
Debre-

czen Szeged Arad Békés-
csaba 

Debre-
czen Mozgósítási állomás 

G
yalogság 

4. honvédhuszárezrec 
8. és 4. 

7. huszárezred 
1. és 2. 

Huszárszázad száma 

Lovasság 

• Tartalék-huszárszázad 

Lovasság 4. honvédhuazárezredtől 16. huszárezredtől Törzslovasszakasz 

Lovasság 

Szabadka és Kecskemét Nagyvárad Mozgósítási állomás 

Lovasság 

20. Temesvár 17. Nagyvárad Tábori tüzérdandár száma és 
mozgósítási állomásit 

Tüzérség 

f® 
CO p p 

Tábori ágyúsezred 1 üteggel 
és a hozzátartozó lőszer-
oszloxjolual Tüzérség 

7. ezred 1. osztálya 
Tábori tarackosztag 2 üteggel 

és a hozzátartozó löszer-
oszlopolckal 

Tüzérség 

• 

Nehéz tarackosztag 2 üteggel 
és a hozzátartozó lőszer-
oszlopokkal 

Tüzérség 

Budapest Temesvár Nagyvárad és Temesvár Mozgósítási állomás 

Tüzérség 

Árkászszázad száma M
űszaki csapat 

20. Nagyvárad 17. Szeged Hadosztály-sáncszeroszlop 

M
űszaki csapat 

Utáazszázad száma 

M
űszaki csapat Hadihídkészlet száma 

M
űszaki csapat 

• 
Hadtest-távíró és hadtest-

távbeszélőosztag 

T
ávíró-

csapat 20. honvéd, Nagyvárad 17. Nagyvárad Hadosztálytávbeszélő-
osztag 

T
ávíró-

csapat 

• • Vonatosztály száma 

V
onatcsapat, vonatintézetek 

7. vonatosztály 8.. százada 7. vonatosztály 2. százada Vonatszázad száma 

V
onatcsapat, vonatintézetek 

• • Vonatkísérő-különítmény 

V
onatcsapat, vonatintézetek 

7. vonatosztály 3. százada 7. vonatosztály 1. százada Vonatkísérő-század száma 

V
onatcsapat, vonatintézetek 

• • Hadtest-vonattelep száma 

V
onatcsapat, vonatintézetek 

• Lókórház száma 

V
onatcsapat, vonatintézetek 

Lótelep száma 

V
onatcsapat, vonatintézetek 

CO p Hadosztály egészségügyi 
intézet száma Egészségügyi 

intézetek 

Tábori kórház száma 

Egészségügyi 
intézetek • • Tartalékkórház száma 

Egészségügyi 
intézetek 

• 
Tábori üdülő (gyengél-

kedő) ház száma 

Egészségügyi 
intézetek 

to o Élelmezési oszlop száma 
t-o p h-1 <1 Hadosztály-sütőde száma 

lelm
ezési 

ntézetek • • Hadtest-sütőde száma 

lelm
ezési 

ntézetek 

• 
Vágómarha-telep száma 

lelm
ezési 

ntézetek 

T e m e s v á r Az intézetek mozgósítási 
állomása 

19. sz. m
elléklet. 



20. szám. 
Az osztrák és magyar 3. hadsereg 1914 december 8-án álta-

lános támadást kezd az orosz 8. hadsereg ellen, hogy Przemyál 
várát a körülzárástól felmentse. 

1914 december 20-ig az osztrák és magyar 3. hadsereg 
győzelmesen halad előre, az oroszokat a Kárpátokból kiverve, az 
ellenséges 8. hadsereget Tuchów—Jodtowa—Brzostek—Labia— 

>' Krosno—Besko—Lisko vonalig visszaszorítja. A VII. hadtest nehéx 
küzdelemben Sztropkót, Ladomérvágását, Barwineket, Dukla hágót, 
Duklát elfoglalja és birtokba veszi a krosnoi medencét. 



József főherceg:,,A világháború,amilyennek én láttam." 20. sz. melléklet. 



21. szám. 
Az osztrák és magyar 3. hadseregnek Przemysl felmentésére 

irányult támadd hadművelete nem sikerül. Az orosz 8. hadsereg 
1914 december 21-én ellentámadásba megy át az osztrák és ma-
gyar 3. hadsereg közepe és keleti oldala ellen. 

A fölényes erővel végrehajtott orosz támadás az osztrák és 
magyar 3. hadsereget az Erdős Kárpátokba újból visszaszorítja. 

A hadsereg közepén a VII. hadtestet rendkívül súlyos küz-
delemben az orosz túlerő a krosnoi katlanból kiszorítja. A hadtest 
előbb Duklánál, majd a Dukla-hágó előtt szívós ellenállást fejt 
ki, de az orosz túlerő miatt lépésről-lépésre makacsul harcolva 
végül is 1914 december 29-én a Dukla-hágó mögé visszavonulni 
kénytelen. 



József főherceg:,,A világháború,amilyennek én láttam." 
^ ^ ^ 1 s "ff 

21. sz. melléklet. 



22. szám. 
Kimutatás azon orosz csapatokról, melyek az osztrák és ma-

gyar VJI. hadtest ellen 1914 november 25-től december 29-ig 
harcoltak. 



22. sz. melléklet. 

K i m u t a t á s 
azon orosz csapatokról, melyek az osztrák-magyar VII. hadtest ellen 1914 november 25-től december 29-ig harcoltak. 

Mely 
időben ? 

Mely térben? Az orosz csapat megnevezése A megnevezett orosz csapatok békeállomásai, illetve kiegészítési 
terülotei (felsőbb kötelék) 

La,borczrév—Havaj— 
Nagycsertész 

14. hadosztály Kiseyniew 
YIII. hadtest 

Odessa, Bessarabia XI/25. La,borczrév—Havaj— 
Nagycsertész 15. hadosztály Odessa YIII. hadtest 

Odessa, Bessarabia 
La,borczrév—Havaj— 

Nagycsertész 
3. lövészdandár Zmerinka 

YIII. hadtest 
Odessa, Bessarabia 

14. hadosztály Kiszyniew 

XI/29. Nagybukóoz—Szálnok—Jobbos 
15. hadosztály Odessa YIII. hadtest XI/29. Nagybukóoz—Szálnok—Jobbos 

3. 
lövészdandár 

Zmerinka Odessa, Bessarabia 

4. 
lövészdandár 

Odessa 

Nagyberezsnye —Oroszvágás— 
Kerekrét Turány 

8. lövészdandár Zmerinka 
YIII. hadtest 

Odessa, Bessarabia XII/4. Nagyberezsnye —Oroszvágás— 
Kerekrét Turány 14. hadosztály Kiszyniew YIII. hadtest 

Odessa, Bessarabia 
Nagyberezsnye —Oroszvágás— 

Kerekrét Turány 
15. hadosztály Odessa 

YIII. hadtest 
Odessa, Bessarabia 

XII/6. Rózsadomb —Ladomérvágása— 
Felsőhunkócz 19. hadosztály Uman XII. hadtest  

Winnica, Ukraina 

XII/13. Miejaee—Piastowe —Kobylany— 
Rymanów 

12. hadosztály Proskurow XII. hadtest XII/13. Miejaee—Piastowe —Kobylany— 
Rymanów 19. hadosztály Uman Winnica, Ukraina, 

12. 
hadosztály 

Proskurow Podolia 
XII/15. Besko—Haczów—Krosno— 

Jedlicze 19. 
hadosztály 

Uman Ukraina Besko—Haczów—Krosno— 
Jedlicze 

12. szibériai ho. (Sulimow) Szibéria 1914-ben szervezték meg 

Besko - Haczów—Iskrzynia — 
Odrzykon—Niepla 

11. lovashadosztály Dubno Wolhynia 
XII/21. Besko - Haczów—Iskrzynia — 

Odrzykon—Niepla 2. komb. kozák-hadosztály (Pawlow) Tiflís Kaukázus Besko - Haczów—Iskrzynia — 
Odrzykon—Niepla 

12. szibériai hadosztály (Sulimow) Szibéria 1914-ben szervezték meg 

XK/22. Besko—Haczów - Iskrzynia— 
Krosno—Jedlicze 

12. hadosztály Proskurow Podolia 
XK/22. Besko—Haczów - Iskrzynia— 

Krosno—Jedlicze 4 lövészdandár Odessa Bessarabia 

Lipowiec—Barwinek— Sarbő— 
Olchowiec 

11. lovashadosztály Dubno Wolhynia 
Xn/26. Lipowiec—Barwinek— Sarbő— 

Olchowiec 2. kozák-hadosztály (Pawlow) Tiflis Kaukázus Lipowiec—Barwinek— Sarbő— 
Olchowiec 

12. szibériai hadosztály (Sulimow) Szibéria 1914-ben szervezték meg 

XI1/29. Dzial — 
Dukla—Iwla 

Két szibériai (60., 69.) tartalék-
hadosztály egy része Háborúban állították fel Új alakulat 



23. szám. 
A német 9. hadsereg, Woyrsch hadseregcsoport és az osztrák 

és magyar 1., 2. és 4. hadsereg az orosz gőzhengert megállította, 
mire az oroszok előkészületeket tesznek, hogy az orosz 9. hadsereg-
gel megerősített déli szárnyuk az osztrák és magyar 8. hadsereg 
ellenállását megtörve és azt visszaszorítva a Kárpátok övén át az 
Alföldre betörjön s ezáltal az osztrák és magyar haderő oldalában 
és hátában a döntést kierőszakolja. 

A szerb hadszíntérről, továbbá a más kevésbé fenyegetett 
helyekről kivont erők, valamint az újonnan megalakult német déli 
hadsereg a Kárpátok védelmére* aietve felvonul. .Előkészületek a 
Kárpátok aktív védőimére. 



József főherceg:„A világháború,amilyennek én láttam." Z3. sz. melléklet" 



24. szám. 
Az általános támadásra a csoportosulás 1915 január 22-én 

befejeződik. 
A megerősített osztrák és magyar 8. hadsereg az általános 

támadóhadműveletet 1915 január 23-án megkezdi. A keleti szárny 
Turkára, Liskora, Sanokra, a közép Duklára, a nyugoti szárny 
Zmigródra támad. 

Az orosz haderőnek azon része, mely az Erdős Kárpátokba 
behatolt volt, passzíve viselkedik, míg az orosz 8. hadsereg zöme a 
Beskid-hágón átvezető úton, a Laborcza völgyében, a Dukla-hágón 
átvezető úton és a bártfai úton az osztrák és magyar támadással 
majdnem egyidőben (1915 január 25-28.) szintén támadásba 
megy át. 

A német déli hadsereg és a Szurmay-csoport szívós harcokban 
az oroszokat a Kárpátok határgerince mögé visszaveti, 1915 feb-
ruár közepéig a toronyai, lawocznei, vereckei és uzsoki hágót 
birtokba veszi. 

Az osztrák és magyar 3. hadsereg keleti szárnya az oroszokat 
a felső San-folyó mögé visszaszorítja ; a hadsereg arcvonalának kö-
zepe azonban előrejutni nem tud. I t t megszakítás nélkül folyó 
véres küzdelem közepette a VII. hadtest előbb Nagycsertész—Felső-
vízköz, azután LaborczfŐ—Mákos, Hocsa-Felsőrákócz, végül Repejő— 
Hocsa—Felsőrákócz védelmi szakaszba fokozatosan visszaszorul, fő-
képen azért, mert a szomszédos X. hadtest egyik hadosztálya az 
ellenség támadásának ellenállani nem tudván,. a Laborcza völgyé-
ben messze hátraözönlött. 

A VII. hadtest bal oldalán a harctérre beérkezett XVII. had-
test Felsővízköz—Ladomérvágása általános irányban támadást intéz 
az oroszok jobb oldalába, Makovicza hegységből az oroszokat kiveti, 
minek következtében az "osztrák és magyar III. hadtest zboroi 
állását meg tudja tartani. 
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.4,3 általános támadásra a csoportosulás 1915 január 22-én befejeződik 
A megerősített osztrák és magyar 3. hadsereg az áUalános támadó hadműveletet 1915 január 23-án megkezdi. A keleti szárny Turkára, Liskora, Somokra, a közép Duklára, a nyugati szárny Zmigrcdra támad. 
Az orosz haderőnek azon része, mely az Erdős Kárpátokba behatolt volt, passzíve viselkedik, míg az orosz 8. hadsereg zöme a Beskul-hágón átvezető úton, a Laboreza völgyében, a Bukla-hágón 

átvezető úton és a bártfai úton az osztrák és magyar támadással majdnem egyidőben (1915 január 25—28.) szintén támadásba megy át. 
A német déli hadsereg és a Szurmay-csoport szívós harcokban az oroszokat a Kárpátok határgerince mögé visszaveti; 1915 február közepéig a toronyai, lawocznei, vereckei és uzsoki hágót birtokba veszi. 
Az osztrák és magyar 3. hadsereg keleti szárnya az oroszokat a felső San-fólyó mögé visszaszorítja; a hadsereg arcvonalának közepe azonban előrejutni nem tud. Itt megszakítás nélkül folyó 

véres küzdelem közepette a VII. hadtest előbb Nag ycsertész^-Felsővízköz, azután Laborczfő—Mákos, Hocsa—Felsőrákócz, végül Repejő—Hocsa—Felsőrákócz védelmi szakaszba fokozatosan visszaszorul, főképen 
azért, mert a szomszédos X. hadtest egyik hadosztálya az ellenség támadásának ellenállni mm tudván, a Laboreza völgyében messze hátraözönlött. 

A VII. hadtest bal oldalán a harctérre beérkezett XVII. hadtest FelsŐvízköz—Ladomérvágása általános irányában támadást intéz az oroszok jobb oldalába, Makovicza hegységből az oroszokat 
kiveti, minek következtében az osztrák és magyar III. hadtest zborói állását meg tudja tartani. 



25. szám. 
A Kárpátok védelmének folytatása. 
Mivel az osztrák és magyar 3. hadsereg a harcba lépett segítő-

csapatok által túlnagyra nőtt és feladata is többirányú, a hadsere-
get két részre osztják. 

A lupkóvvi vasútvonaltól keletre fekvő térben küzdő sereg-
testek vezetését Böhm-Ermolli lovassági tábornok veszi át. (2. had-
sereg.) 

Az orosz 3. hadsereg 1915 március 20-án újból általános 
támadást intéz az osztrák és magyar 3. hadsereg ellen. 

A nyugoti szárnyon az oroszok a III. hadtest csatavonalát 
áttörik, ezért az osztrák és magyar 3. hadsereg nyugoti szárnya 
Zboró—Kurima—Sósfüred vonalába visszamegy. 

A középen a VII. hadtest az orosz támadásnak ellenáll és azt 
Tizsény—Kőrösény—Kisberezsnye—Szálnok—Korumkó—Repejő vo-
nalban megállítja. Az osztrák és magyar 3. hadsereg keleti szárnyát 
az oroszok a Laborcza és Virava völgyében kissé hátranyomják. 

Az orosz 8. hadsereg az osztrák és magyar 2. hadsereget is 
hevesen megtámadja. (1915 március 22.) A fölényes erővel végre-
hajtott orosz támadás Böhm-Ermolli hadseregét a Beszkid határ-
gerincre és az Erdős Kárpátok határbérceire visszaszorítja. 
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26. szám. 
A Kárpátok védelmének folytatása. 
Az osztrák és magyar 3. hadsereg nyugati szárnyán nyugalom. 
Az orosz 3. hadsereg támadását az osztrák és magyar 3. had-

sereg közepe és keleti szárnya ellen 1915 április 5-én erélyesen foly-
tatja nyilván azon célból, hogy arcvonalunkat áttörje. 

A VII. hadtest a csatavonal közepén Tizsény—Kisberezsnye— 
Korumkó—Repejő vonalban a védelemre berendezett állásban az 
ellenséges támadással dacol. 

Mivel azonban a szomszédos wieni 1. népfölkelődandárt a 
Banja hora magaslaton az oroszok szétverték és az visszaözönlött, 
à VII. hadtest 1915 április 6-án Felsőolsva—Borosnya—Lipovica— 
Hegyzávod vonalban védelemre előkészített 3-ik állásba vissza-
menni kényszerül, ebben szívósan kitart. 

A segítő német Beszkid-hadtest a harctérre beérkezik. 1915 
április elején a hadtest a X. hadtest támogatására a Laborcza és 
Vira va völgyében sietve előnyomul és az orosz támadást az osztrák 
és magyar 3. hadsereg keleti szárnyán megállítja. 

Az osztrák és magyar 2. hadsereg az orosz 8. hadsereg 
nyomásának ellenállani nem tud. Böhm-Ermolli hadserege a Beszkid-
hegység határgerinc mögé, Zellőre, Zemplénoroszira, Juhászlakra, 
Ujszékre és Patakófalura visszavonul. 
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27. szám. 
Hadászati döntésre a helyzet megérik. 
A segítő német 11. hadsereg a harctérre megérkezve, az osztrák 

és magyar 4. és 3. hadsereg belső szárnya mögött Gromnik—Gorlice 
terében felvonul és döntő támadásra csoportosul. 

Mackensen hadserege 1915 május 2-án Gorlice falunál az 
orosz arcvonalat áttöri. 

Az áttörés az orosz 3. hadsereg kárpáti állását megingatja. 
A német 11. hadsereg támadásához 1915 május 4-én az 

osztrák és magyar 3. hadsereg nyugoti szárnya, május 5-én annak 
közepe, május 6-án annak keleti szárnya csatlakozik. 

A német 11. hadsereg és az osztrák és magyar 3. hadsereg 
az orosz 3. hadsereget a Wistok folyóra visszaszorítja, melyen az 
védekezni próbál. 

1915 május 8-án az osztrák és magyar 2. hadsereg is meg-
mozdul. 

A német 11. hadsereg ós az osztrák és magyar 3. hadsereg 
nyugoti szárnya 1915 május 8-tól 10-ig az orosz 3. hadsereget a 
Wistok folyó szakaszán foglalt védelmi állásából kiveti, mire az 
oroszok a San folyóra és Przemyslre visszavonulnak. 

Az orosz 8. hadsereg erre a Kiírj iátokból kivonul és a Strwiaz 
mocsárterülete mögött védelemre berendezkedik. 

Az üldöző hadmüveletek közepette az osztrák ós magyar 3. 
hadsereg közepén a VII. hadtest az oroszok ellenállását május 7-én 
Weretyszów, május 8-án Tokarnia magaslatain megtöri, május 9-én 
Bukowskot eléri. 

Az osztrák és magyar 3. hadsereg keleti szárnyán a Beszkid-
hadtest a Beskid-hágón át vezető úton Sanokra nyomul elő. 

A német 11. hadsereg május 14-én a San folyót Jaroslaunál 
eléri, az átkelést a folyón kierőszakolva, a támadás folytatására 
csoportosul. 

Az osztrák és magyar 3. hadsereg május 14-én Przemysl elé 
ér és annak nyugoti és eléli várövét körülzárja. 

Az osztrák és magyar 2. hadsereg Samboron át előnyomulva 
május 16-án az orosz 8. hadsereget megtámadja. 

A VIT. hadtestet az üldöző hadmüveletek alatt 1915 május 
22-én az arcvonalból kivonták és miután Olaszország 1915 május 
23-án a Monarchiának megüzente a háborút, az új (olasz) hadszín-
térre elszállították. 



l u z s e P f ä h c i w „ A v i l a n h i i í i i i i ' n . i i i i i i l v m i c k é n l á t t a m " 2 7 sz. me l lék le t . 


	TARTALOMMUTATÓ.
	MELLÉKLETEK JEGYZÉKE.
	ELŐSZÓ.
	MOZGÓSÍTÁS, FELVONULÁS, BETÖRÉS SZERBIÁBA.
	UTAZÁS AZ OROSZ HARCTÉRRE. A LEMBERGI CSATA. VISSZAVONULÁS A KÁRPÁTOK MÖGÉ. KOLERAJÁRVÁNY.
	AZ UZSOKHÁGÓ VISSZAFOGLALÁSA. ELŐTÖRÉSÜNK TURKÁRA.
	SÚLYOS KÜZDELEM STARY SAMBOR BIRTOKÁÉRT. VISSZAVONULÁS TURKÁRA. MEGINT KOLERA.
	ELŐTÖRÉS DROHOBYCZ FELÉ.
	OROSZ-LENGYELORSZÁGBAN.
	AZ ÁLTALÁNOS HELYZET ISMERTETÉSE.
	TÉL A KÁRPÁTOKBAN.
	A HÚSVÉTI NAGY CSATA A KÁRPÁTOKBAN.
	GORLICE.
	NÉV- ES TÁRGYMUTATÓ.
	MELLÉKLETEK
	Oldalszámok������������������
	_1���������
	_2���������
	_3���������
	_4���������
	_5���������
	_6���������
	_7���������
	_8���������
	_9���������
	_10����������
	_11����������
	_12����������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������
	167����������
	168����������
	169����������
	170����������
	171����������
	172����������
	173����������
	174����������
	175����������
	176����������
	177����������
	178����������
	179����������
	180����������
	181����������
	182����������
	183����������
	184����������
	185����������
	186����������
	187����������
	188����������
	189����������
	190����������
	191����������
	192����������
	193����������
	194����������
	195����������
	196����������
	197����������
	198����������
	199����������
	200����������
	201����������
	202����������
	203����������
	204����������
	205����������
	206����������
	207����������
	208����������
	209����������
	210����������
	211����������
	212����������
	213����������
	214����������
	215����������
	216����������
	217����������
	218����������
	219����������
	220����������
	221����������
	222����������
	223����������
	224����������
	225����������
	226����������
	227����������
	228����������
	229����������
	230����������
	231����������
	232����������
	233����������
	234����������
	235����������
	236����������
	237����������
	238����������
	239����������
	240����������
	241����������
	242����������
	243����������
	244����������
	245����������
	246����������
	247����������
	248����������
	249����������
	250����������
	251����������
	252����������
	253����������
	254����������
	255����������
	256����������
	257����������
	258����������
	259����������
	260����������
	261����������
	262����������
	263����������
	264����������
	265����������
	266����������
	267����������
	268����������
	269����������
	270����������
	271����������
	272����������
	273����������
	274����������
	275����������
	276����������
	277����������
	278����������
	279����������
	280����������
	281����������
	282����������
	283����������
	284����������
	285����������
	286����������
	287����������
	288����������
	289����������
	290����������
	291����������
	292����������
	293����������
	294����������
	295����������
	296����������
	297����������
	298����������
	299����������
	300����������
	301����������
	302����������
	303����������
	304����������
	305����������
	306����������
	307����������
	308����������
	309����������
	310����������
	311����������
	312����������
	313����������
	314����������
	315����������
	316����������
	317����������
	318����������
	319����������
	320����������
	321����������
	322����������
	323����������
	324����������
	325����������
	326����������
	327����������
	328����������
	329����������
	330����������
	331����������
	332����������
	333����������
	334����������
	335����������
	336����������
	337����������
	338����������
	339����������
	340����������
	341����������
	342����������
	343����������
	344����������
	345����������
	346����������
	347����������
	348����������
	349����������
	350����������
	351����������
	352����������
	353����������
	354����������
	355����������
	356����������
	357����������
	358����������
	359����������
	360����������
	361����������
	362����������
	363����������
	364����������
	365����������
	366����������
	367����������
	368����������
	369����������
	370����������
	371����������
	372����������
	373����������
	374����������
	375����������
	376����������
	377����������
	378����������
	379����������
	380����������
	381����������
	382����������
	383����������
	384����������
	385����������
	386����������
	387����������
	388����������
	389����������
	390����������
	391����������
	392����������
	393����������
	394����������
	395����������
	396����������
	397����������
	398����������
	399����������
	400����������
	401����������
	402����������
	403����������
	404����������
	405����������
	406����������
	407����������
	408����������
	409����������
	410����������
	411����������
	412����������
	413����������
	414����������
	415����������
	416����������
	417����������
	418����������
	419����������
	420����������
	421����������
	422����������
	423����������
	424����������
	425����������
	426����������
	427����������
	428����������
	429����������
	430����������
	431����������
	432����������
	433����������
	434����������
	435����������
	436����������
	437����������
	438����������
	439����������
	440����������
	441����������
	442����������
	443����������
	444����������
	445����������
	446����������
	447����������
	448����������
	449����������
	450����������
	451����������
	452����������
	453����������
	454����������
	455����������
	456����������
	457����������
	458����������
	459����������
	460����������
	461����������
	462����������
	463����������
	464����������
	465����������
	466����������
	467����������
	468����������
	469����������
	470����������
	471����������
	472����������
	473����������
	474����������
	475����������
	476����������
	477����������
	478����������
	479����������
	480����������
	481����������
	482����������
	483����������
	484����������
	485����������
	486����������
	487����������
	488����������
	489����������
	490����������
	491����������
	492����������
	493����������
	494����������
	495����������
	496����������
	497����������
	498����������
	499����������
	500����������
	501����������
	502����������
	503����������
	504����������
	505����������
	506����������
	507����������
	508����������
	509����������
	510����������
	511����������
	512����������
	513����������
	514����������
	515����������
	516����������
	517����������
	518����������
	519����������
	520����������
	521����������
	522����������
	523����������
	524����������
	525����������
	526����������
	527����������
	528����������
	529����������
	530����������
	531����������
	532����������
	533����������
	534����������
	535����������
	536����������
	537����������
	538����������
	539����������
	540����������
	541����������
	542����������
	543����������
	544����������
	545����������
	546����������
	547����������
	548����������
	549����������
	550����������
	551����������
	552����������
	553����������
	554����������
	555����������
	556����������
	557����������
	558����������
	559����������
	560����������
	561����������
	562����������
	563����������
	564����������
	565����������
	566����������
	567����������
	568����������
	569����������
	570����������
	571����������
	572����������
	573����������
	574����������
	575����������
	576����������
	577����������
	578����������
	579����������
	580����������
	581����������
	582����������
	583����������
	584����������
	585����������
	586����������
	587����������
	588����������
	589����������
	590����������
	591����������
	592����������
	593����������
	594����������
	595����������
	596����������
	597����������
	598����������
	599����������
	600����������
	601����������
	602����������
	603����������
	604����������
	605����������
	606����������
	607����������
	608����������
	609����������
	610����������
	611����������
	612����������
	613����������
	614����������
	615����������
	616����������
	617����������
	618����������
	619����������
	620����������
	621����������
	622����������
	623����������
	624����������
	625����������
	626����������
	627����������
	628����������
	629����������
	630����������
	631����������
	632����������
	633����������
	634����������
	635����������
	636����������
	637����������
	638����������
	639����������
	640����������
	641����������
	642����������
	643����������
	644����������
	645����������
	646����������
	647����������
	648����������
	649����������
	650����������
	651����������
	652����������
	653����������
	654����������
	655����������
	656����������
	657����������
	658����������
	659����������
	660����������
	661����������
	662����������
	663����������
	664����������
	665����������
	666����������
	667����������
	668����������
	669����������
	670����������
	671����������
	672����������
	673����������
	674����������
	675����������
	676����������
	677����������
	678����������
	679����������
	680����������
	681����������
	682����������
	683����������
	684����������
	685����������
	686����������
	687����������
	688����������
	689����������
	690����������
	691����������
	692����������
	693����������
	694����������
	695����������
	696����������
	697����������
	698����������
	699����������
	700����������
	701����������
	702����������
	703����������
	704����������
	705����������
	706����������
	707����������
	708����������


