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ELŐSZÓ.
A világháborúban résztvett magyar csapattestek történetének ismer
tetése kettős célt szolgál:
1. Bebizonyítja a magyar egyén faji nemességében rejlő kiváló
katonai erényeit és
2. megörökíti az utókor számára az évekig húzódó nehéz viszonyok
közötti példás magatartását.
Az ezrednek adott viszonyok között helyesen végrehajtott tevékeny
ségei szolgáljanak példaképül — az elkövetett hibák pedig intelmül.
Jelen történelem összeállítása több oldalú akadállyal küzdött, amenynyiben a háború első heteiben a teljesen ismeretlen viszonyok, a hadi
tapasztalatok hiánya és az ezredközegek gyakori változása a rendszeres
naplóvezetését lehetetlenné tette — későbbi időkről pedig már a rendsze
resen vezetett naplók és eredeti okmányok a póttestnél őriztettek illetve
rendeztettek, amely azonban a megszálláskor állomás-helyéről hirtelen
távozni kényszerült és a feljegyzések tekintélyes része elveszett. így azután
a keletkezett hézagok pótlására magán feljegyzések beszerzése vált szük
ségessé, amit az illető bajtársak a legkézségesebben bocsajtottak rendel
kezésre.
A háború folyamán az ezrednél lefolyt események ecsetelésénél első
sorban a kisebb alakulatok, sőt egyes személyek működésének kidomborítása tartatik szem előtt, megjegyezvén, hogy a felsoroltakon kívül bizo
nyára még sokkal több anyag volna, azonban szerző csakis azokat közöl
heti, amelyekre nézve az adatok rendelkezésére állanak.
Budapest, 1927. évi szeptember havában.
Szerző.

I. Orosz-lengyel hadszíntér.
1. A mozgósítás elrendelése és foganatosítása.
1914. július 31-én 18 h 3Q'-kor érkezett Nyitrára az általános moz
gósítási parancs, ami azonnal kihirdettetett azzal, hogy a mozgósítási
tervek haladéktalanul érvénybe lépnek.
A mozgósítás elrendelése az utóbbi napok feszült bizonytalansága
után óriási lelkesedéssel fogadtatott úgy a katonai valamint a polgári
lakosság részéről. Még az est folyamán nagy tömeg vonult az állomás
parancsnok Cvrcek Ferenc tábornok lakása elé, a hol tolmácsoltatott a
közönségnek rendületlen bizalma házi ezredének derék mivolta iránt.
Cvrcek tábornok köszönő válaszát : „viszontlátásra győzelmes háború
után" szavakkal fejezte be.
Augusztus hó 1-én már tömegesen vonulnak az emberek és lovak
be. A kis békelétszám hátrányos befolyása már az első napon érezhető,
felette sok az elvezénylés, új őrségek felállítandók, régiek megerősítendők
stb. — ezen célra pedig nincs felszerelt emberanyag kéznél. Ruházat,
felszerelés, fegyverek kiadása nehézkesen megy. Nyilvántartó lapokkal
ellátott lovak átvétele ugyancsak nehézkes, mert hisz közvetlenül a
mozgósítás előtt lépett csak az új védtörvény életbe és erről még a
parancsnokságok is alig voltak tájékozva — míg a tisztek nagy része
arról tudomással sem bírhatott.
Augusztus hó 2-án és 3-án a tömeges bevonulás és felszerelés
folyik, hangulat változatlanul emelkedett, az emberek teljes fegyelme
zetten viselkednek.
Augusztus hó 4-ike az első mozgósítási nap. A lovak már teljes
létszámban a legénységnek pedig 75 °/0-a vonult be.
Nagyon hátrányos befolyással volt, hogy a honvéd igazolványi
könyvekben nagyon sok egyénnél a felszerelési állomása helyes
bítve nem lett, így tömegesen nem oda vonultak közvetlenül be, ahová
kellett volna. Léva és Nyitra között a legénységnek kicserélését kellett
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elrendelni, ami az amúgy is felhalmozódott munkálatokat érezhetően
szaporította.
A honvédség átszervezése ugyancsak éreztette hátrányát: idegen
csapattestbeliek számosan a régi kiegészítő kerület szerint vonultak be.
Augusztus hó 5-én, 6-án és 7-én : a mozgósítási tevékenység tovább
folyik, a súrlódások mindinkább elsimulnak. Nagyobb munkát a Léváról
beérkezett 800 főnyi szállítmány okozott, akik az igazolványi könyvekben
nem helyesbített felszerelési állomásukra vonultak be. Augusztus hó 6-án,
tehát a 3-ik mozgósítási napon a hadilétszám már eléretett.
Augusztus hó 8-án az ezred harcrakész állapotban van.
Augusztus hó 9 és 10-én simítások és helyreigazítások eszközöl
tetnek, az állomány parancs összeállíttatott, ami az igazolványi köny
vekben előbb már említett helyesbítések elmulasztása folytán igen nagy
munka volt.
Augusztus hó 11-én 9 h-kor ünnepélyes eskütétele óriási közönség
jelenlétében, messze falvakból a bevonultak hozzátartozói bejöttek ezen
lélekemelő szertartáshoz.
A mozgósítás végrehajtása folyamán alábbi tapasztalatok szereztettek :
a) Az alosztályok összes mozgósítási előmunkálatai már az első
órában feleslegesnek bizonyultak és annak hasznát a század parancsnoka
nem vette.
b) Szükség volt a törzskönyvre és egy részletes névjegyzékre,
melyben a polgári foglalkozás és az esetleges különleges katonai kiképzés
fel van tüntetve — ezenfelül pedig az elhelyezési vázlatra.
c) A felvételezések, vezénylések, lövészetek, stb-ről szerkesztett
kis előjegyzés teljesen elegendőnek bizonyult.
d) Egyes századoknál alantos tiszt nem volt, ennek dacára a szol
gálatvezető őrmester segítségével a bevonuló legénység felszerelése, elhe
lyezése, élelmezése, úgyszintén a szolgálatvezetése különös gondot és
fáradtságot nem okozott, ami főképen az altisztek és legénység példás,
fegyelmezett magaviseletének volt tulajdonítható.
e) A málhás állatokkal eleinte sok kellemetlenség volt, a lőszer
vivő málhás állatok nem tűrték a reájuk helyezett terhet és gyakori eset
volt, hogy vezetőjüktől magukat kiragadva a századot széjjel ugrasztották
a teher pedig a földre szóródott. Néhány napon belül azonban teljesen
beleszoktak új hivatásukba.

2. Vasúti szállítás és felvonulás.
Augusztus hó 12-én 14 h 46'-kor indult Nyitráról el az első fel
vonuló szállítmány : az ezredtörzse és az I.—III. géppuskás osztaga.
Augusztus hó 13-án 3 h 34'-kor az I. zászlóalj, 9 h 58'-kor pedig
a III. és II. zászlóalj indultak el. A vasúti szállítás Nyítra-Lipótvár ;
illetve Léva—Zólyom—Ruttkánát: Zsolna—Oderberg—Krakkó—Lancut.

7

Vasúti szállítás alatt is a csapat hangulata kitűnő, a fegyelem
példás, a lakosság mindenütt lelkesedéssel és szeretettel üdvözli a szállít
mányokat ; diadalkapuk, szeretetadományok tömegével árasztatnak a
szállítmányok el. A vasúti kocsik nemzeti szinű zászlócskáiból ítélve
idegen nemzetiségű területen is lelkesült „éljen" üdvözlések kísérik
derék honvédeinket.
Augusztus 14-én 12 h-kor érkezeit az első szállítmány Tarnowba
meg, itt veszi a parancsot Lancutra tovább utazni, ahova 19 h-kor
beérkezve kirakódik és Podzwierzyniecre gyalog menet, majd laktáborba
szállás.
Augusztus hó 15-én 14 h 30'-kor az I. zászlóalj, 18 h-kor pedig
a III. zászlóalj érkezik Lancutra, ott kirakodás után ugyancsak gyalog
menet Podzwierzyniecre és laktáborbaszállás.
Augusztus hő 16-án 1 h-kor az ezred utolsó szállítmánya, a IÏ.
zászlóalj is Lancutra beérkezett onnan Podzwierzyniecre menetelt és
táborba szállott.
Ezzel a nyitrai 14. honvéd gyalogezred megalakult. Még ugyanezen nap 8 h-kor Biedacowra menetel, oda 11 h-kor érkezik be és
táborba száll.
Augusztus hó 17-én 6h-tól 11 h-ig a zászlóaljak önállóan gyakorolnak. Déli órákban vett hadosztályparancs értelmében 14 h 30'-kor
az ezred Lezajskra menetel, oda 17 h-kor érkezik be és magát laktáborőrségekkel biztosítva, laktáborba száll.
Augusztus hó 18-άη: Tábori mise Ö felsége születése napján.
Reggeli órákban, midőn a hadosztály a diszkivonuláshoz sorakozni kezd,
a községben mindenfelől erőteljes tüzelés ketetkezik, aminek oka az
volt, hogy a község fölött mintegy 800 m magasságban egy repülőgép
jelent meg, amelyre a legénység erőteljesen tüzelni kezd, a harcikedv
olyan nagy volt és a kedélyek annyira fel voltak izgatva, hogy még
tisztek is forgópisztolyukkal a repülőgép irányába lövöldöztek. A repülő
gép rövidesen le is szállott, annak vezetője megsehesült; — sajnos-saját
gépünk vo.l.t„A tábori mise ezen Incïïïens lefolyása után megtartatott.
Délután folyamán az I. zászlóalj századai Podolszyny, Staremiasto és
Rzuchowra útjavításra rendeltettek ki.
Augusztus 19-én laktáborozás Lezajskon a Staremiastonál vert San
hídnál az ezred levélküldönc állomást állított fel.
Az elszállásolás Lezajskon igen rossz volt, az élelmezés pedig
nehézkes.
19 h 30'-kor érkezett a 74. honvéd gyalogdandár parancsnokság
intézkedése augusztus hó20-ára, melynek értelmében a dandár Rzuchownál
vert hidon Ozannán át Brzyskawolára nyomul elő az ezred utász osztaga
a vonat részére az útjavítását eszközli. A rzuchowi híd biztosítására egy
raj hagyandó vissza. Az ezred törzse I. és II. zászlóalja Brzyskawolan
fog éjjelezni — a III. zászlóalj Pótokon, ebből egy század Jedlinkire
előre tolandó.
Saját erősebb gyalogsági különítmények Zaklikow—Janow—Frampol
vonalában.
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Erős ellenséges csoportok mindhárom fegyvernemmel Kiesnik,
Bichawa, Zamosznál.
Augusztus hó 20-án 6 h-kor a menet Brzyska-wolára megkezdetik,
az út igen rossz, homokos, a vonal igen nehezen tud előre haladni, lovak
ki vannak merülve. Kihalt terület, csak asszonyok és aggastyánok láthatók
Beérkezés 11 h 30'-kor Brzyska-wolara ; lakosság nagyobb része orosz,
megbízhatatlan. Ezred laktáborba száll, magát tábori őrsökkel és laktábor
őrségekkel biztosítva. A ÍIÍ. zászlóalj már orosz területen — Pótokon —
van, a 9. százada jedlinkire előretolva. Telefon összeköttetés a 73.
dandárparancsnoksággal helyreállíttatott.
Tekintettel a lakosság ellenséges indulatára a 4. századtól 1—1
szakasz Szyszko—Zagrody—Dabrawka—Wolka Kulszka és Lüchow
orosz községekből a község bíróját és tekintélyesebb paraszt embereket
túszul letartóztatnak.
Augusztus hó 21-én az előnyomulás Pótok—Jedlinkin át Gozdra
folytattatik, az ezred a hadosztály főcsapatába besorolva; az I. zászlóalj
1
/i lovas századdal Say Rezső százados parancsnoksága alatt 13 km-re
előretolt különítmény Podgoramira.
Az utak elhanyagolva, rosszak, homokos és vizenyős talajon vezetnek
át ; a vonat, dacára az utászok által már egy nappal előbbi útjavításnak,
csak igen nehezen tud tért nyerni úgy annyira, hogy egy tartalékutász
osztag felállítása vált szükségessé, mely azután Will Antal százados uta
sítása alapján a javítási munkálatokat éjjel nappal folytaíja.
Augusztus hó 22-én az ezred zöme Gozdról Huta Krzeszowszkáig jut
előre, az előretolt Say különítmény pedig Kiszkire. Az út változatlanul
rossz és már mocsaras is. Hutára beérkezés 10 h-kor, ott laktáborba
szállás, biztosítás tábori őrsökkel. Az erdős terület és a lakosság meg
bízhatatlansága következtében élénk járőrmenet tartatik fenn.
A saját és az ellenséges helyzet 22-ről 28-ra következő :
Az oroszokról tudva van : Turobintól délre 4 km hosszú előkészí
tett állások, Sulovvtól délre ugyancsak kiépített állások. Studiankából—
Blazekre körülbelül egy zászlóalj, Turobinból—Grodki felé mintegy
3 zászlóalj előnyomulóban.
Saját részről szándék augusztus 23-án előnyomulás a Janowtól
északra fekvő magaslatok birtokba vétele céljából és pedig a 37. honv.
gyaloghadosztály főerejével Nomotyn át menetel Janowra ; az erdős övből
való kibontakozást Nagy Pál tábornok különítménye biztosítja.
A 14. honvéd gyalogezred II. és III. zászlóaljával a hadosztály
főoszlopába besorolva. Az I. zászlóalj Say Rezső százados parancsnok
sága alatt egy-egy lovas illetve árkász szakasszal a hadosztály jobb
oldaívédje; menetvonala Kiszkyről—Flisyn át Grn. Zofianka.
Az idő szép, a kikülönített I. zászlóalj a taligauton járóműveivel
igen nehezen jut előre, az út mocsaras területen vezet át, számtalan
helyen olyan mély lyukakkal, hogy a konyhakocsik a tűzhelyen felül
sülyednek a sárba be ; a fenyőfák ezrei vágatnak ki s ezzel javittatik az
út hamarosan meg.
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Augusztus hó 23-άη 4 h-kor indul az ezredtörzs a II. és III. zász
lóaljjal Depatatyra, hogy ott a hadosztály főoszlopába besorakozzék.
5 h-kor kezdődik a hadosztály előnyomulása Momoty—Janówon át a
Biaíától északra fekvő domb
vidékre, amelyet 1Î h-kor el
érve az ezred a vázlatban
feltüntetett helyzetet veszi fel.
12 h-kor hadosztályeligaziíás Bialán, amelynek
értelmében a
hadosztály
Andrzejow—Wojciechow kö
zött védelmi állást foglal el ;
az ezred részére Andrzejow
északi kijáratától a 291 <J>--ig
bezárólag terjedő terület jelöl
tetett ki.
13 h-kor a II. és III.
zászlóalj elindul a részéve
kiutalt védővonal elfoglalá
sára, azt 18 h-kor megszállja
és megkezdi az abban való
berendezkedést.
19 h-kor beérkezett az
I. zlj. is és mint ezredtartalék a 291 -φ—néi lévő erdő sarkán helyezkedettel.
Az ezred helyzete, amelyben
éjjelezett is — a vázlaton van
feltüntetve.
Ezen napon kapta az ezred
az első tábori postaküldeményét
meg. A déli órákban az ágyuIövések már hallhatók. Janównál a csapat már üres tüzér
ségi lőszerlépcsővel találkozott,
Janówon túl pedig láthatók az
oroszok srapnel 1 felrobbanó
felhőcskéi. A menetoszlopban
kevés a beszéd, fokozatosan elcsendesül és magábaszáll mindenki, egyesek
az emberek közül imádkoznak, általános megilletődés mindenütt.
A délutáni órákban ezen nyomasztó kedélyhangulat fokozatosan
enged, kezd az ember a helyzetbe beletörődni. Polichna irányából erős
harcizaj hallható élénk tüzérségi és gyalogsági tűzzel.
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3. Első összeütközés az oroszokkal: az Andrzejowi ütközet.
Augusztus hó 24-ére az éj nyugodtan telt el, ellenségről semmi
újabb hírek be nem érkeztek.
5 h 30'-kor egy-egy szakasz erejű hírszerző különítmény Bárdos
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József főhadnagy és Nemesek Béla hadnagy parancsnoksága alatt Zdzidowice és Pilatkára rendeltetett ki.
A különítmények elindulása után mintegy 2 óra eltelte után érke
zett Nemesek hadnagy első jelentése, melyben több orosz század előnyomulását jelenti Pilatka felé, jelenti továbbá azt is, hogy egy honvédje
(nyitrai lakos, szabó mesterségü) elesett ; ő volt az ezred első hősi halottja,
Nemesek hadnagy pedig az első, aki az ellenséggel az érintkezést felvette.
9 h-kor mindkét különítmény bevonult és Batorz irányából ellen
séges gyalogság közeledését jelentette.
9 h 30'-kor a II. zászlóalj jobb szárnya Andrzejownál, a III. zászló
alj balszárnya pedig a 291 <J>-nél ellenséges tüzérségi tüzet kap — utóbbi
ellen ezen tűz mindinkább fokozódik, gránát és srapnellekkel árasztatik el
a 291 -φ-t, valamint az erdő sarkot, ahol a 74. dandár, a 14. és 15. ezred
törzse tartózkodik.
Saját tüzérség ugyancsak megkezdi a tüzelést, mire az oroszok
méginkább fokozzák tüzérségi tűztevékenységüket.
A II. zászlóalj parancsnoka Bellosics Károly százados jelenti, hogy
a jobb oldala veszélyeztetve van, miután az Andrzejowtól keletre fekvő
magaslatokat a 2. hadosztály csapatai még el nem érték.
Cvrcek Ferenc tábornok a 74. dandár parancsnoka az ezredtarta
lékot (L/14, zlj.) Andrzejow keleti szegélyére rendeli; miközben ezen
szóbeli parancsot kiadja — az erdő sarka felett egy srapnell robban és
annak repeszdarabja Dormándy Henrik ezredest a 15. honvéd gyalog
ezred parancsnokát megsebesíti — ő volt a hadosztály első sebesült tisztje.
10 h-kor indul az I. zászlóalj el, helyébe pedig a 15. honvéd gya
logezred vonatott előre. A zászlóalj Forster Jenő tart. hadnagyot küldte
szakaszával Andrzejow átkutatására. Sorra járva a község házait, meg
lepte a lakosság óvatos előkészületei : a legtöbb udvarban nagy vermek
voltak kiásva, betakarva és jól leplezve. Első pillanatban a község telje
sen kihaltnak látszott — legfeljebb elvétve egy-egy igen öreg ember
volt látható. A lakosság háziállataival, ágyneműjével, élelmiszerrel és
egyéb tárgyaikkal a leplezett vermekben húzódott meg, egyrészt a be
következő harc, másrészt a tőlünk való félelmükben. Legénységünk ter
mészetesen senkit sem bántott. Sokan a lakosok közül bútoraikat a falun
keresztülfolyó patak vizében helyezték el, sőt gazdasági gépeiket is, ne
hogy azok tüz esetén elégjenek. Mindezeken látni lehetett, hogy a lakos
ság erre ki volt már oktatva, egyébként azonban a felderítő osztagainkat
tőlük telhető barátságos indulattal fogadták és semmi gyanús körülmény
nem tapasztaltatott.
12 h-kor az ellenséges tüzérségi tűz változatlanul tart, az ezred
arcvonala előtt kevés ellenséges gyalogság mozgása észlelhető, a gyalog
sági tűz azonban nem kezdetett meg.
13 h 50'-kor Bellosics százados jelenti, hogy tőle jobbra ellen
séges erősebb gyalogság harchoz csoportosulva előnyömulóban és kér
a jobb szárny biztosítására erősebb tartalékot.
15 h-kor az I. zászlóalj a 291 -<J> és Andrzejow között elterülő
erdő leple alatt — de folytonos ellenséges tüzérségi tűzben — a község

11

'déli kijárata felé nyomul előre. A zászlóalj parancsnoka látva a helyzetet,
hogy a 2. hadosztály csapatai még ekkor sem vették birtokukba a köz
ségtől keletre fekvő magaslatokat, továbbá, hogy saját II. zászlóalj jobb
szárnya már felette válságos helyzetbe juthat : a támadó orosz gyalogság
ellen ellentámadásra határozta magát el.
Ezt megelőzőleg szemrevételezés céljából Reidner Béla főhadnagy,
zászlóaljsegédtiszt és Tóth Béla főhadnagy, a 4. század parancsnoka
külön-külön a szelíd lejtű magaslatra előrelovagolnak és a saját gyalog
járőröket megelőzik. A tüzérség kölcsönösen élénken tüzel, a 2. had
osztály felől pedig már erőteljes gyalogsági tüzelés is hallható. Nem
sokára látni lehet, hogy az előrelovagoló két tiszt a magaslatra felér, az
orosz tüzérség őket erőteljes tüz alá veszi, ennek dacára azonban lovon
maradnak és figyelik a terepet. Néhány perc szemrevételezés után vág
tában mindketten visszatérnek és jelentik, hogy a II. zászlóaljunk jobb
szárnyán túl levő hézag ellen erős gyalogság támadva előnyomul.
Mindenki érzi, hogy elérkezett a cselekvés ideje ; az ellentámadás
megindul és amidőn a rajvonal a magaslat gerincére felérkezik : pusztító
gyalogsági és oldalzó erőteljes tüzérségi tűzbe jut. Az ellenségből jó
idéig nem lehet semmit sem észrevenni, dacára annak, hogy a két raj
vonal közötti távolság alig 200—700 lépés között váltakozott.
Amidőn sikerült végre az oroszok jólleplezett állásait Andrzejow
község szegélyén — a házakban — a fatetején és az álló gabonában
felfedezni : tüzelésünk megkezdetett. A legénység egymást figyelmeztette
az irányzékállításra, a céltárgyra és a pontos célzásra. Egyesek meg
sebesülve, amidőn kábultságukból magukhoz tértek, felugrottak és a raj
vonalba előreszaladtak, még a sebesült is győzni akart!
Nemesek hadnagy, aki különítményével a déli órákban vonult a
zászlóaljhoz be, azon parancsra, hogy szakaszával a rajvonalat sűrítse :
legénységét jóval megelőzve futott a rajvonalba előre és midőn az em
berei oda beérkezve tüzelni kezdtek, ő maga állva bíztatta őket: „Ne
féljetek, amíg engem láttok!" — rövid időn belül sebesülve összeesett.
Hű emberei hozzáugrottak és a gerinc mögé igyekezték vinni, miközben
még 7 sebet kapott és a neki segédkezők közül körülbelül 8 elesett.
Ha a segédkező közül egy elesett, ketten is felugráltak helyébe —
csak az előljáró megmentésére gondoltak, az életveszélyre nem. így esett
el Tóth szakaszvezető, párkánynánai lakos is.
A harc igen sok áldozatot követelt, a rajvonal erősen ritkulni kezd,
egyesek a pusztító tüzelés következtében önkívületi állapotba jutottak.
Legénység a tisztjeit keresi, ahol a tisztek és altisztek elesnek, ott az
emberek — önbizalmukat elvesztve — kezdenek visszavonulni, de a
megmaradt parancsnokok felfogják őket és magukkal újra előreragadják.
A 2. század előtt délután folyamán néhány ellenséges század át
karolás céljából körülbelül 2000 lépésnyire zárt rendben nyomult előre,
mely körülményre a század parancsnokát — Lux Lajos századost —
Ehrlein József őrmester figyelmeztette. A visszavonulás elkerülhetetlennek
látszik, de Csiby Kálmán főhadnagy a II. géppuskás osztag parancsnoka
öntevékenyen ossztagával a 2. század támogatására közbelép és oldalozó
tüzével az orosz századokat teljesen széjjel ugrasztotta.
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Dacára a pusztító ellenséges tűznek és a nagy veszteségeknek a
zászlóalj önerejéből a támadást haláltmegvető bátorsággal megritkult sorai
val rendületlenül folytatja és fokozatosan tért nyer; 17 h tájban az oro
szok a roham elől kitérve megkezdik visszavonulásukat. Ezen ellen
támadást egész idő alatt a II. zászlóalj jobbszárnyán levő 5. század tü
zelésével hathatósan támogatta.
19 h-ig tartott még a harc, az oroszokat csapataink Godziszowig
üldözték, majd az est beálltával csend következett be.
Az ellentámadás egész tartama alatt az ezred II. és líí. zászlóalját
az orosz tüzérség lekötő tűz alatt tartotta, ezen rész ellen gyalogság
nem támadott.
Az I. zászlóalj maradványai az éj folyamán rendezkedve mint
tartalék a II. zlj. jobbszárnya mögé vonultak vissza.
Ezen első harcában az ezrednek 74 halottja és 195 sebesültje volt,
amelyből 1 halott és 1 sebesült kivételével valamennyi az I zászlóaljra esett.
Tisztek közül elesett : Gunyics György hadnagy, Horti József és
Zachar Vilmos tart. zászlósok.
Megsebesült : Say Rezső százados, zlj. parancsnoka, Bárdos József
főhadnagy, Nemesek Béla hadnagy, Bethlenfalvy Péter hadnagy — aki
súlyos haslövést kapott, mögötte hűséges tisztiszolgája holtan — Molnár
tart. zászlós és Póos Béla tart. hadapród.
A 2. hadosztály csapatai 19 h-kor érkeztek csak Godziszowra be.
19 h 30'-kor veszi az ezred a 74. dandár parancsnokság intézke
dését, melynek értelmében újabb védelmi állás veendő még a mai nap
folyamán fel. Az új állás az élőbbemtől csak annyiban különbözött,
hogy Andrzejow község északi kijárata mint sarokpont körül egy kis
jobbra kanyarodás volt végrehajtandó ; az ezred két csoportot képez :
jobbszárny csoport Formanek Lázár ezredes parancsnoksága alatt az I.,
II./14. és ΙΠ./15. zljak; balszárny csoport Gottmann Emil őrnagy III./14.,
I./15. zlj. és a 7. és Va 11/14. század.
Hírszerző különítmények azonnal kiküldendők, megállapítandó, hogy
az oroszok hova vonultak vissza és nem tesznek-e előkészületeket éjjeli
támadásra.
20 h 30'-kor Formanek ezredes és Gottmann őrnagy az új védelmi
állás elfoglalására intézkedéseit kiadja. Ugyancsak parancs adatik ki a
halottak és sebesültek összegyűjtésére, ami egész éj folyamán tartott.
21 h-kor az 1. és 2. számú hírszerző különítmény Kadarász Béla
hadnagy és dr. Szarka Gyula tart. hadnagy parancsnoksága alatt Zdzilovice-Batorz irányába elindult.
4. Tarnawka—Osada—Wisokie—Krzczonów—Olszanka körüli
harcok.
(Augusztus 25.—szeptember 7.)
Augusztus hó 25-én: az éj ellenséges behatás nélkül csendesen
telt el. 5 h-kor érkezett a dandár parancsa, mely a telefonösszeköttetés
kiépítését szabályozza.
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6 h 30'~kor érkezett be a 2. számú hírszerző különítménytől Szarka
hadnagy jelentése Pilatka községből, melyben tudomásul adja, hogy a
községtől nyugatra ellenséges távbeszélő működött, eddig semmiféle
ellenséges csapattal nem találkozott — benyomása, hogy áz oroszok
visszavonultak. Pilatkától északra élénk kocsizörgés hallható — való
színűleg tüzérség lehet. Egy orosz sebesültet elfogott, aki a 163. gyalog
ezredhez tartozott.
A különítmény 19 h-kor bevonult. 10 h-kor vett hadosztály-eligazítás
szerint az ezred 2 tiszt és 30 emberből álló kölönítményt rendelt ki
Andrzejow község tüzetes átkutatására és esetleg koruk, valamint egész
ségi állapotuk szerint álruhába öltözött kozákok elfogására. A különít
mény semmi gyanúsat nem talált.
Délelőtt folyamán az összegyűjtött halottak Andrzejow község keleti
szegélyén eltemettettek.
19 h-kor helyzet változatlan, kiküldött hírszerző járőrök jelentése
szerint az oroszok 5 h-tájban reggel vonultak át Blazeken északi irányba.
20 h 45'-kor érkezett a 74. dandár eligazítása, melynek értelmében
a hadosztály előtt 15 km távolságra ellenség nincsen. Az oroszok a Por
pataktól északra Biskupie és Turobinba, úgyszintén Batorz felé vonul
tak vissza.
Augusztus hó 26-án az éjszaka nyugodtan telt el.
7 h-kor érkezett be Kadarász Béla hadnagy 1. számú hírszerző
különítmény parancsnokának azon jelentése, hogy előtte 100—150 főből
álló ellenséges gyalogság északi irányban visszavonulóban. 25-én 12 h
30'-kor vonult az ellenséges gyalogság Blazek község északi szegélyéig.
Batorz községet az ellenség még 25-én délelőtt hagyta el.
Lakosság egybehangzó vallomása szerint az oroszok rendetlenül
vonultak vissza — azt mondják, hogy az ellenség három nap óta nem
étkezett és a* szenvedett nagy veszteségek miatt a legénység magát szí
vesen megadja.
Ugyanekkor a 74. dandár szóbeli intézkedése szerint menet Tarnawkára :
elővéd: 1Π./15. zlj. 1 üteg egyesített utászosztag;
főcsapat: ÍI./15., I1./14., L/14, vonat;
menetvonal : Pilatka—Zdzilowice—Otrocz—Tarnawka.
18 h 15'-kor az ezred Otrocztól északnyugatra fekvő erdőcskében
étkezik.
18 h 30'-kor érkezik ide az éjjelezésre vonatkozó hadosztályparancs,
mely szerint az ezred Batorska-Wolka északkeleti sarkánál fog éjjelezni.
Oda 20 h 40'-kor be is érkezett és táborba szállott.
22 h-kor veszi az ezred a 73. dandár támadásra vonakozó alábbi
parancsát :
„Ellenség mai nap folyamán a Por patak völgyében Stawce—
Biskupie—Guzowka—M. H. Elizowka—Turobin különböző erejű csoport
jai — nagyobbrészt gyalogság kevés tüzérséggel — egy erős oszlopa
pedig Wisokie felől délkeleti irányba előnyomulóban.
Holnap reggel a dandár megtámadja, hogy a Por patak, Ponikwy
és Wola-Ponikowska helységektől északra lévő magaslatokat elfoglalja.
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Támadásra rendeltetik: Pogány ezredes a 13. honvéd gyalogezred
két zászlóaljának balszárnyával a Batorska-Wolkát nyugatról kísérő
magaslatokon, jobbszárnyával jelenlegi felállításából — Ponikwy kereszt
tör— akként támad, hogy a Por patak északi magaslatait közepével a
Zkrzowra vezető útnál érje el.
Formanek ezredes a 14. honvéd gyalogezred három zászlóaljával
Pogány csoporttól keletre, irány közepével a Wola—Ponikiewska'W. H.-tól
észak felé lévő magaslatok.
Dandár tartalék a 11./13. zlj. a közép mögött.
Tüzérség : a dandár támadását a kijelölt szakasz ellen a kora reggel
szemrevételezett állásából támogatja.
Fedezetet a dandár tartalék ad xk századot.
A csapatparancsnokok mindent kövessenek el, hogy a csapatok
támadásba indulásuk előtt meleg étkezést kapjanak.
A segélyhelyek felállítását a támadó csapatok parancsnokai rendelik
el és a sebesültvivők kellő elosztásáról idejekorán gondoskodjanak.
Segélyhelyekre víz előfogatokon okvetlen beszerzendő.
A támadáshoz csoportosítás d. e. 3 h 30'-re befejezve legyen, úgy
hogy a támadás 4 h-kor meginduljon.
Én a tüzérség jobbszárnyán állok, álláspontom közelében a dandár
tartalék.
A 2. sz. gyalogsági lőszeroszlop Pastekánál áll ; ennek, valamint
a hadosztály e. ü. intézetnek előreküldésére a hadosztályparancsnokság
fog intézkedni.
Kiadatik 13., 14. gyalog-, 4 ágyús ezrednek — a 37. hadosztály
nak felterjesztetik — kivonatban Lieb tábornoknak. Nagy s. k. tábornok."
Augusztus hó 27-én 2 h 30'-kor indulnak a zászlóaljak a tegnap
esti parancs szerinti támadás csoportosításhoz.
A támadás 4 h-kor megindul, az előnyomulás az erdős dombokon
át simán és elég gyorsan tért nyer, az ezred 6 h-kor a Por patak vona
lát átlépi, 7 h-kor pedig Zrkzowtól délre a magaslatokat ellenséges ellen
hatás nélkül birtokába veszi, majd már ellenséges tüzérségi tűzben meg
szakítás nélkül folytatja előnyomulását a községen át 314 Δ felé.
A III. zászlóalj Zrkzow és Bockow közti mocsarat kelet felé kikerüli,
egyes részei azonban a mocsárban gázolnak — támadási iránya Dragany felé.
A II. zászlóalj támadási iránya Tarnawka.
Az I. zászlóalj még a Por pataktól délre az erdőben eltévedt és a
felkeresésére küldött Schneider József százados, ezredsegédtiszt irányítja
Zkrzowra.
11 h-kor a II. és III. zászlóalj támadását ellenséges gyalogsági és
tüzérségi tűzben folytatja — nagy lendülettel és sikeresen halad előre,
majd az oroszok Oszadán át keleti irányban visszavonulnak. 19 h-kor a
támadás sikere teljesen biztosítva volt, az oroszok lőtávolságon kivül
vonultak már vissza és az ezred vett parancsa folytán a Tarnawkától
keletre fekvő magaslaton gyülekezik.
Ugyanekkor érkezett a hadosztályparancsnokság intézkedése az éjjelzésre meg és pedig az ezred részére a Wysokietől északkeletre fekvő
magaslat elérése rendeltetett el.
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20 h-kor biztosított menetben ezred éjjelezési helyére elindul ; elő
véd 72 II. zászlóalj Bellosics százados parancsnoksága alatt a Tarnawka—
Osada-i mezei úton. Midőn az elővéd Osada községbe beérkezett, ott
gyanús alakokra bukkanva a községet átkutatta, majd azon áthaladva a
12: közös gyalogezred ütközetvonata keresztezte az elővéd és főcsapat
közötti hézagot, a főcsapat ebből kifolyólag kénytelen volt a községben
megállani ; ekkor a házakból, a templom tornyából és egy mellékutcából
orosz járőrök erőteljesen tüzelni kezdtek — időpont 22 h lehetett, éjszaka
sötét. A váratlan tüzelés a csapatot teljesen meglepte, egyes emberek —
különösen azonban a 12. gyalogezred ütközetvonatának őrsége — össze
vissza kezdtek lövöldözni, a rend teljesen felbomlott, tér hiányában a
parancsnokok csak a közvetlen közelükben levő embereket tudták kézbe
tartani, egyesek fedezést keresve össze-vissza futkostak, mások lefeküd
tek, a sötétségben egyik a másikat ellenségnek gondolta és a zárt ház
sorok között őrült kavarodás keletkezett. Méginkább növekedett a zavar,
amidőn a község felgyújtatott, a saját, valamint a közös ezred ütközet
vonatnál a rend teljesen felbomlott, a lovak megvadultak, járművek fel
bontattak, emberek elgázoltattak. Géppuskás és egyéb málhás lovak
vezetőjüktől kiragadták magukat ás száguldoztak össze-vissza. Ehhez
járultak még a rémhírek; „Kozákok, kozákok" ordítozása. Végül egy fél
órai óriási zavar után a parancsnokok igen erélyes fellépése következté
ben a rend helyre lett állítva, a község pedig tüzetesen átkutatva. Az
átkutatásnál kiderült, miszerint a tüzelést visszamaradt, vagy talán szán
dékosan visszahagyott orosz katonák kezdették meg, Oszada községnek
orosz érzelmű lakossága volt, a pincékben és padlásokon sok fegyver
és lőszer volt elrejtve, néhány orosz gyalogos foglyul is ejtetett, úgy
szintén felnyergelt kozák lovak is találtattak.
A pánik következtében ellenséges tűztől 4, saját tüzelés folytán 20
sebesülés történt, közöttük Gottmann Emil őrnagy lábficammal sérült meg,
Zink Jenő százados pedig megsebesült. A szerencse az volt, hogy az
emberek felfelé tartott csőtorkolattal lövöldöztek, inkább a fejét vesztett
egyén idegeinek hatásaként, mert egyébként az áldozatok száma sokkal
több lett volna. Legnagyobb baj volt az, hogy málhás lovak, sőt hátas
lovak is nagyrészben elvesztek.
Augusztus hó 28-án reggel látható volt a tegnapi pánik szomorú
színhelye : széttört járművek és azok alkatrészei, siálhás állatok hordozó
kosarai, lovak tetemei, stb., a faluból csakis a tűzhelyek és kémények
csupasz maradványai, a fából épült házak teljesen hamuvá égtek.
6 h-kor a hadosztály északi irányba nyomul elő, szóbeli parancs
értelmében az ezred jobb oldalvéd, menetvonala Osada-Wysokietől keletre
a magaslatok Gielczew mentén.
Elővéd fél II. zászlóalj Bellosics Károly százados parancsnoksága
alatt ;
főcsapat 1200 lépésre: fél II., III, és I. zászlóalj, ütközetvonat;
utóvéd 1 szakasz Vaskó István százados parancsnoksága alatt 6
huszárral.
Menetvonal : Osada-Wysokie keleti magaslatairól Wysokie—Gielcew
mentén.

