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Mozgósítás*
Anyaezrcdünk: a m. kir. budapesti 1. honvédhuszárezred mozgósításával egyidöben az
1. népfclkelő-huszárosztálynál is fennakadás nélkül folyt a mozgósítás. A népfelkelő-tisztek
és legénység — behívási parancs nélkül is — tömegesen jelentkeztek. Ezek soraiban látjuk gróf
Ráday Gedeon, pazonyi Elek Menyhért, gróf Csekonics Gyula népfelkelő-hadnagyokat,
dr. pinkóczi Tóth Aladár szkv. és Tomcsányi Vilmos Pál tart. hadnagyokat, akik közül
gróf Ráday Gedeont, mini Pcsí-Pilis-Solt-Kiskún vármegye czidőszcrinti főispánját, valamint
Tomcsányi Vilmos Pált — miután ő a „Hadi Felügyeleti Bizottságba" osztatott be — fel
kellett menteni.
Az 1. népfclkelő-huszároszíály mozgósítási irodája a X . kcr. clnökutcai iskola torna
termében működött Kerekes András százados, az ezred népfelkclő-nyilvántartótisztjénck veze
tése alatt, ki nagy igyekezettel és rátermettséggel látta cl nehéz tisztét.
A jelentkező népfelkelők, hozzátartozóik által kísérve, állandóan izgó-mozgó tömegben
lepik el az iskola előtti teret, ahol nemcsak állandó vendégeskedés folyik, de a vidékről fel
jöttek még az éjszakát is itt töltik.
Miután a jelentkezők túlnyomó része Öreg, nagycsaládú földmíves, a küszöbönálló
aratásra való tekintettel egyelőre ideiglenesen szabadságoltatnak és az osztály első legénysége
túlnyomó részben a fiatalabb korosztályú és az anyaezrcdnél feleslegessé vált tarfalékosokból
egészíttetik ki.
Kerekes András százados, emberfeletti munkájának megkönnyítésére, elsősorban az osz
tály három századának tisztikarát állítja össze. K feladatát könnyűséggel oldja meg, mert a
népfclkelő-huszároszíály részére előírt 19 főből álló tisztikart a kb. 60 főből álló jelentkezők
ből nem volt nehéz kiválasztani.
Az összeállítás szerint az osztály tisztikara a következőkből alakult meg :
Osztályparancsnok : még betöltetlen.
Segédtiszt: Wieszncr Emil tart. hadnagy.
Ciazd. tiszt: Farkas Mihály hadnagy gf. és
Steinherz Dezső tart. zászlós gt.
Orvos: dr. Schulck Alfréd népf.-főorvos.
Állatorvos : Gulás Mihály alállaforvos.
1. század.
Századparancsnok : Kerekes András százados.
Arcvonalmögötti tiszt : gróf Csekonics Gyula népfelkelő-hadnagy.
1. szakaszparancsnok: pazonyi Elek Menyhért népfelkelő-hadnagy.
2.
„
„
Várady Jenő tart. hadnagy.
3.
„
„
Antony ííezső népfelkelő-hadnagy.
4.
„
„
Simkó Károly népfelkelő-hadnagy.
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2. század.
Századparancsnok : Kenéz János népfelkelő-főhadnagy.
Arcvonalmögötti tiszt : Kertész K. Róbert népfelkelő-hadnagy.
1. szakaszparancsnok: szolnoki Jánny János tart. hadnagy.
2.
„
„
Légrády György szkv. hadnagy.
3.
„
„
felsőozoróczi és kohanóczi Ottlik Tiluitnér szkv. hadnagy.
4.
„
„
Szabó Aladár szkv. hadnagy.
3. század.
Századparancsnok : Tcleszky kerenc százados.
Arcvonaltnögörfi liszt: Lcdniczky Mihály szkv. főhadnagy.
1. szakaszparancsnok: Rcmy Gyula szkv. hadnagy.
2.
„
„
dr. Tóth Aladár szkv. hadnagy.
3.
„
„
Strausz Lajos tart. hadnagy.
4.
„
„
Kemény Miklós népfelkelő-hadnagy.

A népíelkclő-huszárosztály tisztikarának megalakulása után Kerekes András huszárszá
zados az egyes századokba beosztja az állományba vett legénységet, melyet a századparancs
nokok, illetőleg azok helyettesei, az arcvonalmögötti tisztek, vesznek át és a szakaszparancs
nokok szakaszokba osztanak be.
A beosztottak mindenekelőtt orvosi vizsgálatra rendeltetnek, majd a pótfélszázadhoz
kerülnek, ahol katonai felszerelésben részesülnek. Az orvosi vizsgálat Schulek főorvosnak
igen nagy munkát adott, mert mindennap újabb, fiatalabb koroszfálybcliek jelentkeztek,
kiket a már állománybavctt idősebb korosztálybcliekkcl ki kellett cserélni és ugyancsak
orvosilag megvizsgálni.
A pótfélszázadnál visszatartott tiszti és legénységi állománybelick a ni. kir. budapesti 1.
honvédhuszárezred és a most megalakult m. kir. 1. népfelkclő-huszárosztály állományában
időközben beállott változások kiegészítéséül szolgáltak.
A népfelkelő-huszárosztály legénysége — állománybavétclc és ruházattal, valamint fegyver
zettel való felszerelése után, — miután a laktanyában már hely nem jutott, a IX. kerület
mesterutcai közvágóhídhoz tartozó három istállóban helyeztetett el. Gyakorlótérül az ennek
szomszédságában elterülő vásártér szolgált, ahol mindennap reggel 5 órától fcgyclmczőgyakorlatok tartatnak, a délutánok pedig a Szolgálati Szabályzatból tartott előadásokkal és szabad
gyakorlatokkal telnek cl.
Figyelemmel van Kerekes százados, mint ideiglenes osztályparancsnok arra is, hogy
úgy a tisztek, mint a legénység előbb az elemi lőtéren, majd pedig a nagytétényi lőtéren cél
lövésben, valamint a harctéri szolgálatban is, legalább gyalog, gyakoroltassák.
A lovasítás lassan halad, mert a szükséges lovak bevásárlása vidéken történvén,
de míg azok Budapestre érkeznek, 2—3 nap is eltelik, az ebbeli körültekintő gondoskodás
oly eredményt produkál, hogy az osztály már augusztus hó 5-én lovasítva, készen áll.
A nagy munka most veszi csak igazán kezdetét, mert eltekintve attól, hogy a lovak
nagy része nyers állapotban került az osztályhoz, sok ló még túlfiatal, ezeket tehát ki kell cse
rélni. Legtöbb munkát azonban a nycrcgfclszcrelés fclillcsztése adja, mellyel naponként igen
igen sok idő telik cl.
Augusztus 3^án kerül az osztály élére jeszeniczei Jankovich László őrnagy, cs. és kir.
kamarás, aki nagy szorgalommal és eréllyel lát hozzá, hogy az osztály minél előbb elérje a
menetkészültséget, melyre a hadvezctőségtől háromheti időt kapott.
Ez alatt a három hét alatt naponkint délelőtt 5—10 óráig a gyakorlótéren sor- és zárt
rendű gyakorlatok folynak; 10—11 óráig a bevonulás után szcrclékigazítás, délután 3 — 5 óráig
gyalogtűzharcban való oktatási gyakorlatok és céllövészet az elemi lőtéren.

Ö

EELSÉGE

IV. KÁROLY

KIRÁLY

A népf.'huszárosztály 3. századának 3. szakasza, élén Te/eszky Ferenc századossal, mögötte dr. Tóth Aladár hdgy.

Közben megérkeznek az első harctéri jelentések, amelyek arról számolnak be, hogy
az ellenséggel való összeütközéseink határainkon túl már megtörténtek.
Augusztus 5*én Ő Fensége Károly trónörökös, ezredes szemlét tartott az osztály
felett és minden tisztet megszólítással tüntetett ki. Távozásakor a tisztikar vállára emelve vitte
autójáig.
Augusztus 6*án indult el anyaezredünk, az első honvédhuszárezred az északi harc
térre és mi mély megilletődéssel veszünk búcsút tőlük abban a reményben, hogy nemsokára
mi is követni fogjuk őket.
Augusztus 20*a, Szent István napja van és egy rövid értesüléssel közlik velünk, hogy
a Frohreich=Szabó Ernő altábornagy vezetése alatt álló 5-ik lovashadosztály, amelynek köte-

A ncpfelkclö-huszárosztály tisztikarának és legénységének fclcskcíése_"a harctérre való indulás előtt a tábori misén.
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lékébe anyaezredünk is tartozik, az oroszországi Gorodok és Satanow mellett orosz gyalog
sággal összeütközött és nagy veszteséget szenvedett.
K hír hatása alatt azon igyekeztünk, hogy a népfclkclő-huszárosztályt a járőrszolgálatra,
különösen pedig a jó, alapos megfigyelésre és a világos jelentéstételre begyakoroljuk, nehogy
a huszároszíály is hasonló körülmények között, hasonló nagy véráldozatokkal essen át a tűz
keresztségen.
Végre a 33-ik mozgósítási napon Jankovich László őrnagy megkapja a táviratot, hogy
az osztály útrakészen álljon.
Az osztályparancsnokság augusztus hó 27-én 33. szám, illetőleg a 35. és 36. szám
alatt kiadott „Mozgósítási osztályparancsa" szerint elrendeltetett, hogy az osztály tisztikara és
legénysége augusztus hó 30*án esküt fog tenni. A beteget jelentő Strausz hadnagy, valamint
a baleset következtében tenyérlövést szenvedett Aniony Rudolf helyébe a pótfélszázadtól
Bánlaky András népfelkelő-hadnagy az 1. századhoz, Érczhegyi Isfván hadnagy a 3. szá
zadhoz nyer beosztást.
Az osztály tisztikara az oszfálynapiparancs szerint a következőkből áll:
Osztályparancsnok : jeszeniczei Jankovich László cs. és kir. kamarás, alezredes.
Osztálytörzs :
Segédtiszt : Wicszner Emil tart. hadnagy.
Orvos : dr. Schulek Alfréd főorvos.
Állatorvos : Gulás Mihály alállatorvos.
Gazdasági tiszt: Farkas Mihály hadnagy gf.
Málhavonatparancsnok : Steinhcrcz Dezső zászlós gt.
Parancsörtiszt: báró Harkányi György tart. hadnagy.
1. század :
Századparancsnok : Kerekes András százados.
Arcvonalmögötti tiszt: gróf Csekonics Gyula népfelkelő-hadnagy.
1. szakaszparancsnok: pazonyi Elek Menyhért népfelkelő-hadnagy.
2.
„
„
Várady Jenő tart. hadnagy.
3.
„
„
Simkó Károly népfelkelő-hadnagy.
4.
„
„
Bánlaky András népfelkelő-hadnagy.
2. század :
Századparancsnok : Kenéz János népfelkelő-főhadnagy.
Arcvonalmögötti tiszt: liurchardJiélaváry
Pál népfelkelő-főhadnagy.
1. szakaszparancsnok: szolnoki Jármy János tart. hadnagy.
2.
„
„
Kertész K. Róbert népfelkelő-hadnagy.
3.
„
„
Ottlik Tihamér népfelkelő-hadnagy,
4.
„
„
Szabó Aladár népfelkelő-hadnagy.
3. század :
Századparancsnok : Teleszky Ferenc százados.
Arcvonalmögötti tiszt: Ledniczky Mihály népfelkelő-főhadnagy.
1. szakaszparancsnok: Fémy Gyula népfelkelő-hadnagy.
2.
„
„
dr. Tóth Aladár szkv. hadnagy.
3.
„
„
Érczhegyi István szkv. hadnagy.
4.
„
„
Légrády György szkv. hadnagy.

A pótfélszázadnál a pótlások további kiképzésére visszamaradnak Budapesten : Korbuly
és Kemény Miklós tart. főhadnagyok, továbbá báró Kélly Endre, Hirsch Aladár hadnagyok,
az osztály tisztikarának esetleges pótlására pedig kijelöltetnek Tleischmann Zsigmond és Havas
hadnagyok.
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A népf.-huszárosztály táborbaszállásbani első gyakorlata a rákosi gyakorlótéren. Előtérben hr. ILirkányi (íyörgy hdgy.

Búcsúzás a bevagonírozásnál. Előtérben: c/r. Tóth Aladár szkv. hadnagy és nővére, dr. Csupor
székesfővárosi tanácsnok neje.

. József né
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A 34-ik mozgósítási napon, 1914. évi augusztus 31-én, a népfelkelőhuszárosztály a
36-ik számú mozgósítási osztálynapiparancs értelmében elhagyja a békeállomást.
Az osztályparancsnoknak minden dologra kiterjedő részletes parancsa megkönnyítette
úgy az alosztályparancsnoknak, mint a szakaszparancsnoknak a másnapi indulás gondterhes
előkészületeit. Ezért osztályparancsnokunknak külön köszönettel tartozunk.
Augusztus 31-=-én a népfelkelőosztálynál már a kora hajnali órákban készülődés jelei
mutatkoznak. Senki nem tudott gondtalanul nyugodni, mert mindenki azon igyekezett, hogy

A népfelkclő-huszárosztály első harcteri alakulatának tisztikara harctérre menetel előtt. .Balról jobbra ülő alakok :
dr Tóth ALidár hadnagy, Kenéz J<hios főhadnagy, Pémy (iynhi hadnagy, Sz.übó ALulár hadnagy, .Lmkoxich
László alezredes, Wicszncr Lmil hadnagy, Légrády György hadnagy, dr. Vái\idi Jenő hadnagy. Álló alakok:
Burc/uird-Péhiyáry
Pál főhadnagy, Kcmcny Miklós hadnagy. Prczhegyi István hadnagy, l.cdniczky
Mihály
főhadnagy, Tclcszky Jerenc százados, Sinikó Károly hadnagy, (iulás Mihály állatorvos, gróf ( 'sekonics (iyahi
hadnagy, Kerekes András százados, Ottlik Tilnnnér hadnagy, Kertész K. Póbert hadnagy. I látsó sor: lilék
Menyhért hadnagy, báró lLírkányi György hadnagy, Steinherz Dezső gazdasági tiszt, l\irk<is Mihály gazdasági
tiszt, dr. Schnlek Alfréd főorvos. A lépcsőn: Jánny János hadnagy.

lehetőleg minden felszerelése kifogástalan állapotban legyen és mindenki cl legyen látva azokkal
a szükségletekkel, melyek minden hadba vonuló katonánál nélkülözhetetlenek.
Az álmatlan és izgalmas éjszaka után legénységünk kiváló jókedvben és önérzettel
száll nyeregbe és az előbb említett osztályparancsban megjelölt időben és helyen a vasúti
kocsikba való berakodás kezdetét vette.
Természetes, hogy a családtagok részívétele sem maradhatott el.
Azt azonban, hogy az osztály kirakodó végállomása vagy iránya hol lesz, senki
sem tudhatta meg, mert ez már katonai titok volt.
A családhoz tartozókat tehát azzal vigasztaltuk meg, hogy a harctéren nyerendő
tábori postaszámunkat megérkezésünk alkalmasai közölni fogjuk és ezen a címen meglesz
a levélváltás lehetősége.
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Amint a berakodás századonkint megtörtént, az osztály szállítmányai azonnal elin
dultak. Útközben vonataink a IV. hadtestet az északi harctérre vivő vonatokkal találkoztak.
Másnap, szeptember l^én délután 4 — 5 óra között trombitajelzés adja tudtára a szállífmá^
nyoknak, hogy a rendeltetési
állomásra érkeztünk, fél óra múlva
pedig a szerémmegyei Péíervá=
radra fut be vonatunk, ahol a
kirakodás kezdetét veszi.
Jankovich alezredes ezalatt
a várban székelő báró Lüttgendorf
altábornagyhoz siet, hogy jelentést
tegyen az osztály megérkezéséről
és parancsot kérjen feladatáról.
Knnek a jelentkezésnek az
eredményeként Jankovich alez
redes a 38. számú „Mozgósítási
parancs"-ban szószerint a követ
kezőket rendeli cl:
,,Az osztálytörzs és í. és 2.
század „Kokusthalban"
elszállásolva
parancsnokságom alatt az „Armccgruppenkommando"
rendelkezési/e
áll.
A hadseregcsoport parancsnoka : beíró
Lüttgendorf altábornagy O nagyméltósága
Pctcrvárddon a várban. A 3-ik század
a várparancsnokság rendelkezésére az
osztályból kiválik és Kameincz.cn lesz
elszállásolva.
Tekintettel
azon körülményre,
hogy a környéken már többízben mutat
koztak ellenséges kémek, a szolgálatot
a legkomolyabban kell venni. Erre
nézve utalok a tisztikarnak ma kiadott
szóbeli figyelmeztetéseimre.
A jelen elhelyezés laktáborozás
jellegével bí:\ (Szolgálati Szabályzat II.
rész 26. §.)
A biztosítási szolgálatot a vár
jeszenicei Jűnkovich László cs. és kir. kamarás, honvédhuszárörnagy,
övön más csapatok látják cl.
később ezredes.
A vonattelcp lakásom
előtt.
Kitüntetései:
Lipót--ivnd, vaskoronarend, katonai érdemkor ;zt, bronz katonai erdemeiéin a
Ennek, valamint a pénztár őrzésére 1
kardokkal, Károly.-csaparkcrcszt. 1^14 júl. 30--án a szervezésben 1 eő !. npfik.-luiszárosztálv parancs•zeite. IJésztvctt az N I 4 szep-nokává kineveztetett. 1vM4 augusztus 28--.ín azt a harctérre
altisztet és 8 huszárt a gyalogemberek
tember 12--iki vojkai, szeptember 23--iki belgrádi, október 12--iki
lovcmhcr 0.-161
állományából
naponkénti
felváltással
december 4--iji a niisar-iiscc-tamnava-kolubara-Ktcpojcvac-bcljina--sl
mher H-O.-iki
kell vezényelni.
pudarcii harcokban cs Ml 5 április 6--án saját kérelmére az or,
Ciyengélkedőszobát az osztálymint a 111. kir. 6»ik honvédhuszárezred paranc
orvos az osztály körletében jelölje ki.
Mesteremberek szobájául egy-egy szobát az osztálykörlet központjában kell kijelölni.
Ixiadóhelyül egyelőre a várba vezető út és a vasút keresztezésénél elterülő térséget jelölöm meg.
A trombitajclek nem fognak fúvatni, ennek következtében a szolgálatban állók figyelemmel legyenek arra,
hogy a legszélsőbb helyen elhelyezett legénység is idejekorán értesülhessen az elrendelendőkről.
A trombitajelek helyett dobpergésszerü kclcpclőkct kell alkalmazni, amelyeknek használatbavételéről minden
század gondoskodni tartozik.
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Az itteni tartózkodási időt fel kell használni az osztály továbbkiképzésére. Fősúlyt kell fektetni a harctéri
kiképzésre (hadosztálylovasság alkalmazására). Qyakorlandó a karabéllyal való gyors bánásmód. Térképolvasás a hely
zetnek megfelelő térképen. A városparancsnokság által kiadott 31,6, 19,9, 37,6, 14/5, 25/6, 35,11, 17/9, 11/1,
14 4, 13/5, 15,3, 16/5. számú parancsokat a legénységgel meg kell ismertetni. Ennek megtörténtét szolgálatijegycn
hozzám be kell jelenteni.
A szállás körletét senki előzetes engedélyem nélkül el nem hagyhatja.
Az ismertetőjelek átvétele végett naponta délelőtt 11 órakor egy alantostiszt a férparancsnokságnál megjelenni
tartozik. Holnap ennek átvételére Burchard-Bclaváry
Pál főhadnagyot rendelem ki.
Ezek az ismertetőjelek szigorúan titkosak és éppen ezért
ezeket a jeleket csak a tisztekkel és szolgálatban állókkal sza
bad közölni.
Báró Harkányi hadnagyot a 3-ik századtól az osztály^
törzshöz helyezem át.
Sí*,'".
Elrendelem az óvintézkedést esetleges tűz elleni védekezésre.
Lakásom, illetőleg az osztályparancsnokság, napközben
egy nemzetiszínű zászlóról, éjjel a kapubejáratban elhelyezett
állandóan égő lámpásról ismerhető fel."

in

1 ám:. 9

^»w

Bllí-í 4

A szeptember 2*án kiadott 39. számú osztály
napiparancs elrendeli, hogy a legénységgel meg kell
ismertetni a „Statáriumra" kiadott német nyelvű
hirdetményt magyar fordításban, valamint a tábori
postán való levelezés módját és a helyes címzést.
Holnap reggel 7 órakor, körletünkben szakaszonként
gyülekezve, lóháton kivonuláshoz menetkészen kell a
századoknak felállani. Ez osztályparancsnokunknak
igjj?
iS22 első szemléje a harctéri körletben.
Szeptember 3*án kiadott 40-ik számú napipa
r jet7\!!™ J B *
rancsban értesül az osztály — a városparancsnok
sághoz érkezett telefonértesítésből — 4. hadsere
Kerekes A ndrás
günknek az északi harcszíntéren kivívott kraszniki
honv.-huszárszázados, később alezredes.
Kitüntetései:
kat. bronz érdemérem a kardokkal, Károlygyőzelméről. Ezen a napon az osztály, az összes
csapatkereszt. IV-osztást nyert 1914 július 28»án az. 1. népf.^
helyőrségi csapatokkal együtt, a fellobogózott vár
huszárosztály összeállításába s mint az 1. század parancsnoka
1914 augusztus 28--án a harctérre ment. Résztvett 1914
ban tartott róm. kalh. tábori misén vett részt.
szeptember 12«én a vojkai, szeptember 23-án a belgrádi,
A
mise után a vezérkari főnök felolvasta a győze
október 12*én a besanjai, december 8—9-én a pudarcii,
1915 október 6-án a jaraki harcokban mint osztályparancsnok.
lemről szóló hadijelentést és báró Lüttgendorf altá
Betes lett 1915 október 20--án. Bevonult 1916 októberben a
bornagy a csapatok felett szemlét tartván, az osz
Szandzsákba. Kck'n lett 1916 decemberben.
tálynak megelégedését nyilvánította.
Szeptember 4-én harctéri szolgálatban való kiképzés folytatása, délután fürdés a
Dunában, hová a legénységet Elek Menyhért
népfelkelő-hadnagy vezeti és ő jelöli ki a
helyet, ahol a legénység — életvcszcdclemtől mentesen — fürödhetik. A fürdés folyamán
azonban egy sajnálatos eseményről kell megemlékezni. Az osztály legjobb úszóját, Pásztort,
az 1. század szolgálatvezető-őrmesterét — mialatt a Dunában a fürdés helyét, illetve
területét kijelölte -— az ár elsodorta és szívszélhűdés következtében minden mentési kísérlet
dacára elmerült.
Szeptember 5-=-én az egész osztály gyakorolva Bukovácig vonult. (Demonstráció a lakos
ság megfélemlítésére.)
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Szerbek betörése a Szerémségbe.
Szeptember 6-án d. e. 12 órakor futár érkezik a GruppcnKommandóíól, hogy az osztály egy százada azonnali indulásra
— de ütközetvonat nélkül — készen álljon és jelentkezzék a
várban fentírt parancsnokságnál a további rendelkezések átvétele
végett.
Jankovich alezredes erre az osztály 1. századát rendeli ki.
A nycrgeléssel járó készülődés alig fél órát vcii igénybe,
mely után az 1. század Kerekes András százados parancsnoksága
alatt Elek Menyhért, Várady Jenő, Simkó Károly,
Bánlaky
András és gróf Csekonics Gyula hadnagyokkal 12 óra 30
perckor a várba vonul a további parancs átvétele végett. A kapott
parancs értelmében a század feladata volt, hogy a Szerem vár
megyébe, a Száván áttört szerb hadseregnek Mitrovicán foglyul
Wicszncr Emii tart. hadnagy,
ejtett részeit, melyek jelenleg
később főhadnagy.
Puma környékén vannak cso Kitüntetései: bronz katonai érdemérem a
kardokkal, Káro1v--csapatkcroszt. Bevonult
portosítva, az arcvonal mögül 1014 július 28-án az alakulóban levő népbiztosabb helyre, Péterváradra fclkclő-huszároszfályhoz, mellyel 1014
augusztus 28--.ÍH harctérre ment. Osztálya várba kísérje.
sejíédtiszt 1015 március 5--i>r. k^észtvett
Ezt a hírt a század kitörő 1014 szeptember 12--én a vojkai, szeptem
ber 23--án a belgrádi, okt. 12-én a bcsaujai,
lelkesedéssel fogadja, mert november 0—15-iy a misari, usec-tamnavai,
habár nem számítható hadi- kolubarai, november 20^től december 3-ie;
a stepojevac - bcljina-slatinai,
december
ténynek a feladat, mégis bizo 6—Q-Í.T a pudarcii harcokban, 1015 október
nyos részvételt jelent és ami 20--tól tóbb messzemenő járőrszolgálattal a
Schorsich .iltáb. inaloyhadosztáK kőtele
fő, előjelét annak, hogy a kében a szerbek üldözésében, 1015 októ
század a közeli napokban ber 2(Wm Yaljcvo elfoglalásában, majd a
Szandzsák megszállásában.
Felmentetett
érintkezésbe fog lépni az ellen
1016 decemberben.
séggel. A század a Fruska
Gora hegységen át vezető műúton erőltetett menetben halad
Puma felé, mely községet d. u. 2 óra 30 perckor eléri és
a fogolygyüjtőhelyhez érkezik. Itt Kerekes százados a szá^
Czrói ('sekonics Gyúld népf.-hadnagy,
később százados.
zadot megállítja és megpihenteti, míg ő gróf Csekonics
Kitüntetései:
ezüst katonai érdemérem és bronz
Gyula hadnagy kíséretében az ottani hadosztályparancs
katonai érdemérem, mindkettő a kardokkal, Károlvnoksághoz,
Krausz altábornagyhoz lovagol részletes parancs
csapatkereszt. 1014 október 30.-án soron kívül főhadn a ^ v á lépett elő. Bevonult, önként jelentkezve, 1014JÚ-átvétele végett.
lius 28.-án és beosztási nyeri az alakulás alatt álló népf'.huszárosztályhoz s ezzel 1014 auiniszfus 2<S--án a harc
Kerekes százados gróf Csekonics Gyula hadnagytérre ment. Resztvett 1014 szeptember 12--én a
gyal
visszatérve,
kiadja a parancsot, mely szerint a szá
vojkai, szeptember 23--án a belgrádi, október 12.-én a
besanjai, november 20--től december 3-i« stepojevaczadnak a foglyokat szám szerint át kell venni és Pétervá=
bcljina--slat'mai, december 8—0-cn a pudarcii, 1015
radig kísérni.
október 6-án a jaraki harcokban mint az. 1. század
parancsnoka, később mint osztályparancsnok a SchorDélután 4 órára sikerült a toglyokat négyesével egy
sich altábornaijv y\ aloysá^i hadosztályban, a szerb ül
oszlopban
az Írig felé vezető útvonalon felállítani és meg
dözésben, LIzica elfoglalásában, vc ÜI IvanjicaSejenicán át a Szandzsák megszállásában. Fclszámlálni. Mindnyájan magas szál, marcona katonák, akik
mentetett 1016 augusztusában. Bevonult 1016 novem-nek tekintetéből merész elszántság tükrözi vissza azt a harc
ber 1-én a pótszázadhoz mint a lovaspótoszta^
parancsnoka. Felmentetett 1017 április vénén. Bevo
készséget és bátorságot, amely általában a szerb katonát
nul! 101f november elsejével a pótszázadhoz mint
jellemzi. Látható rajtuk a szökési szándék terve is, mely
a iovaspótosztatf parancsnoka. Felmentetett 1018 ápr.
30-án és ezúttal leszerelt.
annál nagyobb gondot okoz nekünk, mert nyilvánvaló,
K

604
hogy ha majd a fogolyszállítmány a Fruska Gora hegységben átvonuló szerpentinre ér, a
fogolytömeg clszélcdését egy lovasszázad — még fegyverének használata mellett is —' képtelen
lesz megakadályozni.
Ezekre való figyelemmel Kerekes százados a század tisztikarát a legmesszebbmenő
figyelemre hívja fel, kik a legénységet ennek megfelelően szintén fokozottabb éberségre, külö
nösen pedig a foglyokkal való szigorú bánásmódra utasítják, amely azonban a vitéz ellen*
seggel szemben követendő és méltó bánásmód határait nem lépheti túl.
Irigre délután 6 órakor érkezett meg a század
a fogolyszállítmánnyal. Tekintettel a foglyok fáradtsá
gára és a Fruska Gorán át vezető szerpentinút vészé*
lyére, a századparancsnok táborbaszállást rendel el és
az éjjelt Irigen töltjük. A foglyok felett ettől az idő
ponttól hajnalig, azaz a továbbindulásig, a század
fele őrködik.
A Fruska Gorán való holnapi átvonulást
Kerekes százados nem látván eléggé biztosítottnak,
távbeszélőn arra kérte a Péterváradon székelő cso*
portparancsnokságtól Pacor vkt. őrnagyot, hogy a
Fruska Gorán átvonuló mély szerpcntinuíat lehe*
tőleg egy század gyalogsággal szállássá meg. Ez még
a délutáni órákban megtörtént és a Kamenicán
beosztott 3-ik század
parancsnokától,
Teleszky
Ferenc századostól dr. Tóth Aladár hadnagy paran
csot kapott, hogy a Fruska Gorán keresztülvezető
és a foglyok által megteendő utat Írig déli kijáratáig
egy erős járőrrel gondosan kutassa át, hasonlóképen
Dr. Véirady Jenő tart. hdgy., később százados.
Irigen jelenlétével tegye lehetetlenné a lakosságnak
Kitüntetései:
bronz kaf. érdemérem kardokkal, Károlw
esetleges ellenséges érzelmű előkészületeit és a foglyok
csapatkereszt. Bevonult 1914 július 28^án az alakulóban levő
népf.íliuszárosztályhoz s ezzel 1914 augusztus 28-án a h a r o
éjjelezését és ellátását Irigen megfelelően készítse elő.
térre ment. Résztvett az 1914 szeptember 12-iki vejkai,
Amikor pedig a század a fogolyszállítmánnyal a hegy
szeptember 23^án a belgrádi, december 8—9=én a pudarcii,
1915 október 8^án a jaraki harcokban mint a 3^ik század
ség elé ér, ott találja Légrády György hadnagyot, aki
parancsnoka. Betey lett 1915 október 20*Án, majd később
írig és Paplovici között kapta meg a várparancs*
ideiglenesen felmentetett.
nokságnak Irigre távbeszélőn továbbított azon paran
csát, hogy biztosítószolgálaíuk megszakításával, a 19. honvédgyalogezred egy századával együtt,
azonnal vonuljanak Pumára, ott vegyenek át 4800 szerb hadifoglyot és kísérjék azokat Pétervá
radra. Ebben azonban az 1. huszárszázad megelőzte s így a Fruska Gora alaii az 1. század
szállítmányához csatlakozott, amellyel együtt szeptember T-én délben 1 órakor Péterváradra
érkezve, a fogolyszállíímánnyal beszámoltunk.
A Kamenicán tartózkodott 3-ik századnak az volt a rendeltetése, — a várparancsnok*
ságtói kapott parancs alapján — hogy a Fruska Gora erdőségeit Lezimir, Jarak, Írig köz*
ségekig naponkinti járőrmcncítcl kutassa át, a fényjelzéseket, kémek, álruhás tisztek, komira*
esik fellépését akadályozza meg és a gyanús viselkedésű lakosságot vegye őrizetbe. Ezenkívül
a század feladata volt a várat délről érhető meglepetések ellen is biztosítani és e célból
naponta összeköttetésbe kellett lépnie a Martinéi, Mitrovica, Puma és Putinci községek
vonalában álló csapatainkkal.
Szeptember T*én délután, miután a 4800 szerb foglyot a csoporíparancsnokságnnk
átadtuk, századunk bevonult eredeti körletébe, a Rokusihalba, ahol a 2. századnak már csak
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hűlt helyét találtuk. Jankovich alezredes közölte, hogy 2. százada szeptember f-én d. u.
2 órakor Karhvicon,
Beskán át Indjija felé vonul; amennyiben pedig az arcvonalbeli
legmagasabb parancsnokot ott nem találná, Slr.-Pazua felé megy tovább és az ott feltalá
landó legmagasabb parancsnoknál szolgálattételre jelentkezik.
A 2-ik századdal elindult Kenéz János népfelkelő-főhadnagy, századparancsnok, továbbá
Burchard-Bélaváry Pál népfelkelő-főhadnagy, Ottlik Tihamér, Jármy János, Szabó Aladár,
Kertész K Róbert népfelkelő-hadnagy, szakaszparancsnokok. A század este Indjijára
érkezett, ahol beszállásolt.
Szeptember 8-án a hadseregcsoporíparancsnokság közli az osztályparancsnokkal,
Jankovich
László alezredessel, hogy a népfelkclő-huszárosztály
mint hadosztálylovasság ezen parancsnoksághoz nyert
beosztást. Egyidejűleg a szerbek clőnyomulásáról
értesülünk. Mint halljuk, a Száván Zimony és
Kupinovonál keltek át és előnyomulóban vannak
észak felé.
A 2-ik század ezen a napon már délelőtt 3
órakor indulásra készülődik. Indjija képe valóságos
népvándorlás. Az Asanja körül, a tegnapi napon
lefolyt s reánk nézve balszerencsével végződött ütkö
zet után, csapaííörcdékeink visszavonulóban vannak.
Közöttük van a m. kir. szabadkai 4-ik népfclkelőhuszárosztály vonata is, melynek parancsnokától,
erényi Ullmann Gyula szkv. hadnagytól arról érte
sülünk, hogy a tegnapi nap folyamán a 4-ik nép
felkclő-huszárosztály egyik százada csaknem megsem
misült.
Simkó Károly népf.-hdgy., később százados.
Reggel 5 órakor indult el a 2-ik század Slr.~
Kitüntetései:
ezüst kat. érdemérem kétszer és bronz kat.
érdemérem, mindhárom a kardokkal, Károly-csapatkcrcszt,
Pazuára, hova reggel 6 óra 45 perckor beérkezett,
bolgár II. oszt. vitézségi rend, a német vaskereszt. Bevo
azonban a parancsnokot, akinél jelentkezni kellett,
nult 1914 július 28*án az alakulóban levő népí.-huszárosztályhoz s ezzel a harctérre ment 1914 augusztus 28*án.
már nem találta ott s így, a visszahagyott parancs
Résztvett 1914 szeptember 1 2*én a vojkai, szeptember 23--án
szerint, Krnjesevcire menetelt, hol Guha alezredest
a belgrádi harcokban, majd a Tamássy altáb. yy.-hadosztály
törzslovas-szakaszának parancsnoka lett 1914 december 29-én.
a m. kir. 3. és 4-ik népfelkelő-gyalogezredekből kom
1915 március 1-én a trebinjei vártüzérséghez osztatott be s
ebben a minőségben nyerte kitüntetéseit. Résztvett az 1918
binált ezreddel a falu déli kijáratánál táborozva
októberi visszavonulásban Albániából. 1918 november Wcn
találta. Ez a csoport a már említett 3-ik népfelkelőleszerelt egész tüzérütcgévcl.
gyalogezred I. zászlóaljából és a 4-ik népfelkelőgyalogezred II. zászlóaljából, valamint a most ideérkezett 1. népfelkclő-huszárosztály 2-ik
századából állott. Guha alezredes a huszárszázad beérkezése után parancsot ad három járőr
kiküldésérc, melyeknek feladata Zeidler vezérőrnagyot, a cs. és kir. T-ik hadosztály parancsnokát
felkeresni. Az 1. számú járőrt (parancsnok Ottlik Tihamér hadnagy) délkeletnek, a 2. számú
járőrt (parancsnok Jármy János hadnagy) délnek, a 3-ik számú járőrt (parancsnok Kertész K.
Róbert hadnagy) nyugatnak irányították. Az 1. számú járőr találta meg Dobanovcin
Zeidkr
vezérőrnagyot, aki ezzel zárt borítékban Guha alezredesnek azonnal parancsot küld vissza.
A kézbesítés után Guha alezredes az egész tisztikarral közli, hogy holnap valószínűleg ütkö
zetünk lesz s ezért elszállásolást rendel cl, hogy a csapatok jól kipihenhessék magukat.
A zavartalanul eltelt délutánt este T órakor ,,riadó" zavarja meg. A huszárszázad azt
a parancsot kapja, hogy nyomuljon előre Decs község felé és derítse fel, vájjon megfclcl-c a
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valóságnak az a hír, hogy ott a környéken ellenséges lovasság tartózkodik. A huszárszázad
biztosított menetben elindult Decs felé, útközben szekereken menekülő gyalogsági csapatokkal
találkozik. Ezek a 32-ik honvédgyalogezred népfelkelői voltak, kik a szerb túlerőnek ellenállani
nem tudván, visszavonultak. A láthatáron nagy tüzek jelzik a szerbek által már elért községeket, de egyúttal megkönnyítik részünkre is az
éjszakában való tájékozódást.
Amikor a század útjának feléhez ért, jelentés
érkezik az elővéd parancsnokától, hogy Decsen
néhány szerb lovason kívül, akik a szokásos fosz
togatás után már el is távoztak, ellenség nem volt,
ellenben a község déli bejáratát a cs. és kir. 38-ik
gyalogezred (Mollináry-bakák) egyik százada tartja
megszállva. A huszárszázad erre
visszavonult
Krnjesevcire és Guha alezredesnek erről jelentést
téve, szállására tér.

A Decs melletti ütközet.
Szeptember 9-én sem az 1-ső, sem a 3-ik
századnál említésre méltó esemény nem volt, ellen
ben a 2-ik század Krnjesevcin
korán ébredt és
izgalmasan készülődött az első összecsapásra, illetve
pazonyi Elek Menyhért
népfelkelő-hadnagy,
tűzkeresztségre. Guha alezredes csapatjának feladata
később százados.
volt Peírovcsics községet a szerbektől visszavenni.
Felderítésre a huszárszázadból 3 járőrt küldött ki
Kitüntetései:
bronz katonai érdemérem a kardokkal, Károly*
csapatkereszt és sebesülési erem. ÍVvonult önként jelentkezve
Kenéz János századparancsnok, és pedig az 1.
1914 július 28--án és beosztást nyert az alakulás alatt álló
számú járőrrel Burchard=Bélaváry Pál főhadnagyot
ncprelkelő-huszároszfálylioz s ezzel 1914 augusztus 28*án a
harctérre ment. lx?észtvett 1914 szeptember ll*én a jiolubincii,
Krnjescvciíől délnyugatnak, a 2. számú járőrrel
szeptember 12*én a vojkai, szeptember 23-Án a belgrádi,
október 12-én a besanjai, december 1—2-án a belgrádi,
Kertész K. Róbert hadnagyot délnek, a 3. számú
december 6—9*én a ^rocska-umcari-pudarcii, december 10-én
járőrrel friedenlibeni Fritz Lipót őrmestert délkelet
a >;rocskai, 1915 október 6--án a jaraki, október 8-án és
október l í - é n a drenováci, november 5-én a gradinai, nov.
nek ; a század visszamaradt három szakaszával
9*én az okulistai harcokban a Schiess tábornok j>y.*dand.
pedig
biztosította a népfelkelő-gyalogzászlóaljak Decs
kötelékében, számos fcldcrító'szolyíálattal a szerbek üldözésében
Ivativicáij;. 1916 január 6=,íii a montenegrói Lovcsctuhejíy,
felé való menetelését.
továbbá Pmdva, Yirpazar elfoglalásában. A monteneyróiak
Burchard főhadnagy alig pár kilométernyi mene
fegyverletételével Antivari kikötő, Skutari, Sant Cíiovanni
di Meduánál ismét a szerbek üldözésében, Albánia megszállásá
telés után szerb lovasokkal találkozik, akik a
ban. A z Arzén folyónál álló olaszokkal február 20-án végbement
magas kukoricásban előle kitértek. Erre lovasai
harcokban, mely február 23-án Durrazzó elfoglalásával véy*
ződötf. 1916 július 30--án megbetegedett. Bevonult 1917
hátrahagyásával előrcmegy, azonban egyszerre két
március 15-én a pólszázadhoz mint a lovaspóiosztag parancs
oldalról is ellenséges tűzbe kerül, s mikor két kísérő
noka. Felmentetett 1918 április 8--án.
huszárjával járőréhez visszavonulni akar, egy vizesároknál mindhárman felbuknak. Az ellenséges tüzelés erre a huszárjárőrrc irányult, amely
kénytelen volt a századhoz visszavonulni s ott azt a téves jelentést adta le, hogy parancs
nokuk és két kísérő huszárja elesett. A fclbukotíak közül azonban Kovács tizedes egymaga
összefogta a három lovat, Burchard főhadnagyot és a másik huszárt lórasegítcttc és így sikerült
mindhármuknak az ellenség további üldözése elől a magas kukoricásban menedéket találni.
Ebben a kukoricásban este T óráig elrejtőzve, alkonyatkor kivergődtek Rurna irányában,
amely útjukban előbb egy cs. és kir. dragonyosczrcdbcli járőrrel, majd pedig a m. kir. 10.
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honvédhuszárezred népfelkelő-osztályának egy járőrével találkoztak, de egyikkel sem tudták
magukat megértetni. Végre este 10 órakor Rumába értek, hol a gyaloghadosztály vezérkari
főnökénél Burchard főhadnagy a látottakról jelentést tett.
Kertész K. Róbert hadnagy, aki a 2. számú járőrt vezette, zavartalanul haladt Decsig.
Decs déli kijáratánál találkozott Gönczöl századossal,
aki a cs. és kir. 38. gyalogezred egy századával az
ellenséggel szemben már állást foglalt. Ezzel együtt
több előnyomuló szerb lovasjárőrt figyelt meg,
amelyről Guha alezredesnek jelentést küldött. Innen
járőrével a Galovica csatorna mentén keletnek
haladva, ismét ellenséges járőrökre bukkant, melye
ket karabélylüzclésscl a további felderítésben feltar
tóztatott. Alig küldött erről is jelentést, a szerb
tüzérség megkezdte általános tüzelését Decs ellen,
mire délelőtt 9 órakor járőrével az időközben Decsre
érkezett századához bevonult.
Délelőtt 9 órakor Guha alezredes gyalog
zászlóaljai is elérkeztek Decs községhez és felváltották
Gönczöl századosnak (cs. és kir. 38-ik gyalogezred)
tegnap óta itt levő századát. Guha alezredes ezrede
Decs község déli kijáratánál rajvonalba fejlődött, a
huszárszázad pedig lóról szállva, a rajvonal mögött
várta a további parancsot. A kiküldött hírszerzőjár
fclsőozoróczi és kohanóczi Ottlik
Tiluimcr
őrök közül eddig csak Kertész K. Róbert érkezett visznépf.-hadnagy,
később
százados.
sza. A rajvonal előtti terepet csaknem 2 méter magas
Kitüntetései:
katonai ezüst érdemérem cs katonai bronz
kukorica fedi, ami miatt a tájékozás csaknem lehetetlen.
érdemérem a kardokkal, Károly-csapatkcreszt, sorenkívüli
Délelőtt 9 dra 30 perckor Decstől délnyugatra
előléptetése főhadnagya. Bevonult 1914 július 28*<ín az
alakulóban levő 1. íiépfölkclóVlniszárosztálvhoz és ezzel
nagy porfelhő látszik. A huszárszázadból Jármy
1914 augusztus 28-án a harctérre ment. K észtvett 1 "J14
János hadnagy parancsot kap, hogy önként jelent
szeptember 9^én a decsi, szeptember 11*én a golubincii,
szeptember \2=én a popincii, szeptember 28^án a jakovoi,
kező huszárokból alakított járőrével és a gyalogság
október 12--én a besanjai harcokban. Megbetegedett
1914
négy kerékpárosával a porfelhő irányában derítsen
november elején. Bevonult 1915 január 10-én az osztályhoz.
Megbetegedett 1915 júliusban. Bevonult
1915 szeptember
fel. A felderítést OttJik Tihamér naplójában a követ
ben a budapesti pótszázadhoz mint kiképző századparancsnok,
kezőkben írja le :
191f május 18^án egy
iisztilógvüjtőállomás parancsnoka a
cs. és kir. 4-ik

hadsereg

körletében Wolhiniában.

1918

„Minden figyelmünk a járőrön függ. Még szabad szem
januártól a cs. és kir. X . hadtesttörzsnél parancsőrtiszt 1918
mel tisztán látható. Egy kilométert alig haladt túl, amikor
decemberben történt leszereléséig.
az országút két oldalán elterülő kukoricásokból sortüzet kap.
Távcsöveinkkel izgalommal figyeljük a képet. A kerékpárosok lefordulnak gépeikről, 2 ló elbukik, a lovasok vissza
fordulnak s iparkodnak lőtávolon kívül kerülni. Szemünkön messzclátóval meredünk az országútra. A lovasok, két
huszár kivételével, akik felbuktak, már visszatértek. A kerékpárosok is jönnek hiánytalanul, az országút mentén pedig
gyalogszerrel, futólépésben a két huszár. Ezek egyike Horvát Máté járőrvezető, zömök jászkun, akit a rekkenő melegben
teljes felszereléssel (mentével a vállán) végrehajtott közel 2 kilométeres futás és az eséskor csákójától szenvedett
nyomás annyira kimerített, hogy a kötözőhelyre kellett továbbítani, majd pedig kocsin kellett elszállítani. Szállítás
közben a kocsit gránátlövés érte és Horvát Máté hősi halált halt. Ö volt az osztály első hősi halottja."

A járőr beérkezte után az ellenség gránát- és srapnelltűzzcl árasztja el Decs községet,
ahol azonban a gyalogezredből már senki sem tartózkodik, miután a tartalék is a kanális
magas partja mögött „gránálbizlosan" helyezkedett cl.
Guha alezredes a szerbek közeledtére elrendeli a támadást. A jobbszárnyon BaJigovich
őrnagy D/3, zászlóalja, az út mindkét oldalán a II/4. zászlóalj Kolakovics százados parancs-
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noksága cúatí, a balszáriíyon a 14. zászlóalj fejlődik támadáshoz. A legénység teljes felszere
léssel, kék uniformisban, súlyba vett fegyverrel, futólépésben fejlődik ki rajonkint a községet
szegélyező nyílt terepen.
Kenéz főhadnagy parancsot kap, hogy a balszárny biztosításáról gondoskodjék s délben
12 órakor küldjön jelentést Peirovcsicsba, amelyet az ezred arra az időre elfoglalni remél, s
ahonnan a további parancsokat megkapja.
Kenéz főhadnagy a vett parancs értelmében elrendeli szakaszparancsnokainak, hogy
szakaszaikkal — a lovakat kantáron vezetve — a házak védelme alatt a Galovica csatorna
töltése mögött gyülekezzenek, s a csatorna magas töltésének védelme alatt a kijelölt helyre,
az ezred balszárnyára vonulva, lóról szálljanak. A balszárny rajvonalával Ottlik hadnagy
tartja fenn az összeköttetést. Déli 12 óra táján beérkezik Fritz őrmester járőrével s jelenti,
hogy Decstől délkeletre mintegy 10 km.-t derített fel járőrével, de sem ellenséget, sem saját
csapatot nem talált. Kenéz főhadnagy, századparancsnok jelentést készít a délelőtt esemé
nyeiről s ezt két lovassal a parancs értelmében Petrovcsics irányába elküldi. A lovasok csak
hamar eltűnnek. Alig múlik el 10 percnyi idő, az egyik lovas vágtában visszatér és kevéssel
utána a másik ló, Kóczán Ferenc jelentéstvivő huszár lova fut be, lovasa nélkül, átlőtt
pofacsonttal. A huszár jelentése szerint mindkettőjüket elragadta a ló, amelyet nem tudtak
megfékezni. Kenéz századparancsnok erre egy kis járőrt küldött ki, amely azonban a
lováról leesett Kóczán huszárt nem tudta feltalálni.
Gyalogsági csapataink a tüzérséggel és gépfegyverrel jól ellátott ellenséget keményen
nyomják vissza Peírovcsics irányába. Előrehaladni azonban csak lassan tudnak. Lőszerhiányban
is szenvednek s c miatt Guha alezredes kénytelen délután 5 órakor a további támadást beszün
tetni és később az ellentámadásba átment ellenség elől csapatait visszavonni. Egyidejűleg
a huszárszázad parancsot kap 3 járőr kiküldésére. Ezekből Kenéz János
főhadnagy,
századparancsnok Szabó Aladár és Jármy
hadnagyokat járőreikkel sebesültvivőszekerek
rekvirálására utasítja, Kertész K. Póbert hadnagyot pedig járőrével Baligovich őrnagy, zászló
aljparancsnokhoz küldi, őt a visszavonulási parancsról értesíteni.
Kertész járőre Baligovich őrnagyot és zászlóalját már nem találja a tűzvonalban, mert
az már előbb kényfelen volta visszavonulást megkezdeni. Kertész hadnagy ezt személyesen jelenti
Guha alezredesnek, kitől azt az újabb parancsot kapja, hogy a visszavonulóban levő csapatokat
iparkodjék Ugrinovcin át Batajnica felé irányítani. Ez meg is történik. A köteléken kívüli csapatré
szeket az ellenséges tüzérség srapnclltüzeléssel kíséri több kilométeren át, míg a sötétség beáll.
Ugronovciban az egész napot tűzben eltöltött csapatok megrohanják a kutakat, hogy
szomjukat csillapítsák, s csak nagynehezen lehet őket a továbbvonulásra bírni. Késő éjjeli
órákban érkeznek a visszavonulók Bata]nicára, hol Zeidler altábornagynál jelentkeznek és az
éjszaka hátralévő rövid részét a szabadban töltik. Ezalatt folyton érkeznek az elmaradot
tak. A visszamaradt félszázadof Kenéz főhadnagy észrevétlenül visszavonja a Galovica
csatorna töltése mögé, ahol — a visszavonulási parancsot nem kapván meg — őrsök felállításával
biztosítja magát. A gyalogság elvonult, csendes a csatafér. A hátunk mögött, északnyugati
irányban Decs ég. Oft már ellenség van. Előőrseink előtt, a Galovica csatorna túlsó partján*
alig 30 — 40 lépésnyire, ellenséges őrszemek halk beszédét figyelik meg őrszemeink.
Este 9 órakor Kenéz főhadnagy, tekintettel arra, hogy a század egész napon át éflenszomjan állandó szolgálatot teljesített, továbbá arra, hogy a gyalogság elvonulása délután 6 órakor
kezdődött és így feltételezhető, hogy 3 óra alatt olyan távol van, hogy menetelésük biztonsága
veszélyeztetve nincsen, elhatározza Guha alezredes felkeresését, hogy a századra vonatkozólag
további parancsát kérje. A századot visszatértéig Otllik hadnagy parancsnoksága alá helyezi
és maga egy járőrrel az égő Decs község felé távozik.
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Oítlik végigvizsgálja az őrsöket és miután az ellenség teljes közelségéről meggyőződött,
Kenéz főhadnagy távozása után 1 órával az őrsök vonalát lassan visszavonja a csatornának
Decs községtől keletre fekvő hídjához és Kenéz főhadnagy visszajÖvctelét várja, ami körülbelül
egy óra múlva bekövetkezett.
Ottlik hadnagy jelentést tesz a századparancsnoknak a tapasztaltakról, aki, miután (Juha
alezredest nem találta meg, ellenben meggyőződött arról, hogy Decs községet az ellenség
már elfoglalta és hogy a század bekerítés veszélyének van kitéve, elrendeli az őrsök bevo
nását és a gyalogsággal való érintkezés felvétele céljából biztosított menetben Ugrinovci
irányába visszavonul.
Ugrinovcin keresztülhaladva, a nélkül, hogy a gyalogság osztagaival találkozna, a század
északkeleti irányban Batajnica felé menetel. Ugrinovcitól nem messze, a 4. népfelkclő-huszárosztály egy járőrével találkozik, amelynek parancs
noka jelenti a századparancsnoknak, hogy Zeidler
hadosztályparancsnok parancsára
a visszavonuló
csapattestek gyülekezőhelye Baiajnica. A század
folytatja útját és éjfél táján érkezik Batajnicára, hol
Kenéz főhadnagy jelentkezik a hadosztályíörzsnél s
utasítást kap a század lenyergelésére, legénység
és lovak élelemmel való ellátására, valamint a más
nap reggeli jelentkezésre.
A század az állomás előtti szabadtéren
lenyergel s a lovak és emberek ellátása után nyu
galomra tér. Megállapítást nyer, hogy Burchard=
Bélaváry Pál tőhadnagy járőrével még nem érkezett
vissza, továbbá, — Ottlik hadnagy feljegyzései sze
rint — hogy Horváth Máté járőrvezető, karagó
f'níiihky
\ndi\is ncptclkclő-hddnajíy, később
Ferenc és Koczián Ferenc huszárok eltűntek, Gönszázados.
czöJ János tizedes és Csapó Sándor huszárok
KitiiníctcsL
ronz katonai érdemérem a kardokkal cs a
pedig megsebesültek.
Károlyícsapatkcivszt. In-vomilt 1 )14 július 2K=án M alakulóban
levő ucpf.--lutszárosztá!\hoz s ezzel 1'-'14 augusztus 28--<íu a
Szeptember 10-én délelőtt 9 órakor a péter= harctérre
ment. késztveft N I 4 szeptember 12--én a vojkai,
váradi Armeegruppenkommandótól futár érkezik szeptember 23--.ÍH a Maradi harcokban. IVfi'H lett 14I4 nov.
havában, kórházba került é.s 1015 március 4--cn a ni. kii. T.
a Rokusthalban
állomásozó népfelkelő-huszároszhonvédhuszárezred pófszázadához áthelyeztetett.
íály parancsnokához és Jankovich László alezredest
báró Lüttgendorí alfábornagyhoz kéreti. Kisvártatva már jön is Jankovich vissza s „riadó"-t
jeleztef, mely a még ittmaradt 1. századnak és osztálytörzsnek szól, miután a 3. század Kameniczán, a várparancsnokság alá van rendelve, a 2. század pedig már két nap óta a rajvo
nalban levő gyalogsági csapatokhoz vezényeltetett.
Nem sok idő telik el és az osztálytörzs, valamint az 1. század menetkészen áll a
„riadó"-ra kijelölt helyen, hová Jankovich László alezredes is megérkezik. Elek hadnagy
— akit a feljegyzések szerint mint gyengélkedőt Schulek főorvos kezelése közben ért a „riadó"
— félbeszakítja gyógykezeltetését és bevonul századához.
Jankovich alezredes közli a harctéri helyzetet és feladatot, mely szerint az I. századnak
Karlovitz, Maradik községek érintésével, Indjijára kell vonulni, ahol a további parancsot az
ottani harctéri helyzetnek megfelelően fogják a századdal közölni.
Délelőtt 11 óra 30 perckor Jankovich alezredes az indulásra jelt ad és a század biztosí
tott menetben halad a már említett úton Indjijára, hová erőltetett menetelésben, igen nagy
melegben és porfelhőben, délután 3 órakor megérkezik.
L
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A megérkezéskor Jankovich alezredes rövid pihenőt ad és felbontja a neki zárt borí
tékban kézbesített parancsot, majd Elek Menyhért népfelkelő-hadnagyot magához hivatja és
neki az alábbi parancsot adja :
„Az ellenség egy része Zimony felöl álíörtc saját seregtestünk arcvonalát és Str. Pazua irányában előnyomulásban van. Másik része Kupinovónál a Száván átjőve, Asanja — Dccs—Golubinci
irányában nyomul felénk.
Az ellenséges csapatrészek a Szcrcniscgben, az elmúlt napok ütközeteiből visszamaradt és az elfogatástól megmene^
kült szerb csapatok részeivel egyesülve, veszélyeztetik a Str. Pazua felé visszavonuló cs. és kir. 7. gyaloghad
osztályunknak a Puma felől keleti irányban, Popincin és Golubincin át menetelő és Krauss altábornagy parancs
noksága alatt álló cs. és kir. 29. gyaloghadosztályunkkal való egyesülését. Míg ez a két saját csapattcstünk egye*
sülése bekövetkezik, hadnagy úr feladata, hogy c három jelzett községet és a körülöttük levő terepet felkutassa és
a két hadosztályparancsnok parancsait mindaddig közvetítse, amíg a tábori távbeszélő, illetőleg fáviró felállításának
lehetősége bekövetkezik. A feldcrítőszolgálat után a bizfosífószolgálatot is ellátja. Elsősorban pedig ezzel a szol
gálati jeggyel a cs. és kir. 29. gyaloghadosztály parancsnokánál, Krauss altábornagy úrnál jelentkezzék és jelentse,
hogy a népfelkelo-huszárosztályparancsnokság az 1. század többi részével, azaz : három szakasszal Indjiján tartóz
kodik. A felderítési szakasz széles körére, valamint a feladat nehézségére és veszélyérc való tekintettel, az 1. század
egész 1. szakaszát 36 lovassal rendelkezésére bocsátom."

Mielőtt a tclderítőszolgálaíra kirendelt huszárszakasz elindult volna, ellenségesnek látszó
repülőgépek szállanak felénk, amelyre a vasúti töltésnél rajvonalban felfejlődött m. kir. 6. gyalogezredbcli hadtápzászlóalj lövöldözni kezd, nem ismervén még a saját repülők jelzését: a szár
nyakon levő fekete keresztet. Jankovich alezredes az 1. század többi részével Indjija körül
felderífőszolgáíaíra több járőrt küld ki.
Indjija felé továbbmenve, megpillantjuk a népfclkclő-huszárosztályunk 2-ik századát Kenéz
• János főhadnaggyal, aki a tegnap Decs mellett vívóit ütközetből tért vissza Indjijába. Találko
zásunk rövid volt ahhoz, hogy a már leírt első fegyvertényükről és az ellenség erejéről és
magatartásáról magunkat tájékoztassuk. Annyit azonban mindenesetre tudtunkra adtak, hogy
kemény, elszánt és bátor ellenséggel állunk szemben, akik egyébként, ha érdekeik úgy kívánják,
a genfi konvenciót nem tartják be és bizony meg nem engedett lövedékkel (dum-dum) lövöl
döznek, sőt foglyul ejtett katonáinkat megcsonkítják és ok nélkül kivégzik.
Szeptember 10-én reggel a 2-ik század frissen ébred. Délelőtt 7 órakor reggeli a had
osztálytörzs tisztikarával, ezután Kenéz főhadnagy OííJik hadnaggyal a vezérkari főnöknél
jelentkezik, aki a meghallgatván a századnak a decsi ütközetben való közreműködéséről szóló
jelentését, elrendeli, hogy a 2-ik század az immár Indjijáig visszarendelt Guha alezredes
gyalogezredénél jelentkezzék. A 2-ik század azonnal lóra száll s Nova= és Str.-Pazuán át Indjijára
fart, ahová délelőtt 11 órakor meg is érkezik. Kenéz főhadnagy jelentkezik Guha alezredesnél
és további intézkedésig szabad ég alatt, megeresztett hevederekkel várakozik. A kora délutáni
órákban váratlanul megjelenik a táborhelyén Jankovich alezredes osztályparancsnokunk, az 1.
századdal Péterváradról és Kenéz főhadnagy által a decsi ütközetről referáltat magának, melyről
már megemlékeztünk.
A 2-ik század a délutánt és estét minden különösebb esemény nélkül tölti el. Burchardllélaváry Pál főhadnagy járőrével még mindig nem tért vissza.
Elek Menyhért népfelkelő-hadnagy szakaszával a már vázolt terület felderítésére elindul
és Lidvinci, Agadin Dvor, Nv.-Stan, Solnok pusztáknak érintésével, Golubinci falu átkuta
tása után, délután 6 óra 30 perckor Putmcibe érkezett, miután Golubinciben egy járőrt hagyott
hátra, amely majd szükség esetén Str.-Pazua felé — a távbeszélő felállításáig — a szük
séges parancsokat lesz hivatva továbbítani.
Miután Krauss altábornagy időközben törzsével Golubincibe érkezett, a felderítő-huszárszakasz parancsnoka Putinciből távbeszélőn jelentkezett és kérte az altábornagyot, hogy ha a
harcféri jelenlegi helyzet megengedi, legyen szabad a huszárszakasznak az éjszakát Putinciben
eltölteni. Ehhez a vezérkari főnök az engedélyt megadta, mert a szakasz teljesítménye ezen
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a napon a felderítési szolgálatot beleértve, meghaladta egy 55 km. távolságnak lelovaglását és
mert a huszárszakasz mai napra előírt feladatát — a vezérkari főnök nyilatkozata szerint —
eredményesen megoldotta s mint lovascsapat a holdvilágtalan éjjelen további működésre
amúgy sem lenne alkalmas. A szakasz vesztesége 1 ló volt.
Időközben ideérkezett Ruma felől a m. kir. 10. honvédhuszárezred egy százada is
Jankovich Oszkár százados parancsnoksága alatt, aki szintén itt töltötte az éjjelt.
Nyugalmunkat a táboriörsök néha-néha meg-megújuló lövöldözései zavarják meg, ami
a szakasznak első tűzkeresztségén való átesése után is, most még idegenszerű volt, de egyéb
ként az éjjel nyugalomban telt cl.
Szeptember ll*én reggel 5 óra 30 perckor
Elek hadnagy szakasza Pulincibóltiolubincibe lovagol,
ahol az iskola termében Krauss altábornagy vezér
karával csak délelőtt 9 órakor fogadja Elek Meny
hért hadnagy jelentését. Á teljesítményekért és a
felderítésért, mellyci a Zeidler vezérőrnagy parancs
noksága alatt álló cs. és kir. T-ik gyaloghadoszfállyal az előző napon este 6 órakor az összekötte
tést létesítette, még mielőtt a hadosztályok közötti távíró
vonalak kiépültek volna, elismerését nyilvánította.
A saját, valamint az ellenséges rajvonal Pct~
rovcsicslól keletre Nova Pazuáig húzódó egyenes
vonalban terjed. A terepet 2 méter magasságot
meghaladó kukorica borítja cl, úgyhogy csak a
fegyverek dörrenéséből lehet következtetni az ellen
séges rajvonal hollétéről. Nemcsak szerb katonákat
nem lehet látni, de saját lovasságunkat sem, illető
leg lovasjárőreinket alig lehet a kukoricásokból
kivenni.
szalontai Kciicz János népt.-főhadnagy.
A huszárosztály 1. század 1. szakaszát Krauss Kitüntetése: a Károb --csapatkereszt. Bevonult lel 14 július
28--án az alakulóban levő 1. ncpí.--huszárosztál\iioz mellyel
altábornagy a további harctéri feladatok alól kivonja, 1^)14 augusztus 2.S--án a harctérre ment. Késztvett 1014szcpf.
)-én a üVcsi, szeptember 1 Ucn a golubincUi harcokban
minek következtében Elek Menyhért hadnagy szaka^
mint a 2. század parancsnoka. Megbetegedett 1 <•) 14 szeptember
szávai Indjija felé veszi útját, hogy a tegnapi
22--ért cs később felmentetett gazdasági okokból.
napon onnan történt kiküldetésének eredményéről
az esetleg még ott tartózkodó népfelkelő-huszárosztály parancsnokánál, Jankovich alezredesnél
jelentést tegyen. Qolubinciból való elindulás alkalmával találkozik e szakasz az Indjijáról éppen oda
érkezett 1. népfclkelő-huszárosztály 2. századának 2-ik szakaszával, melyet Kertész K. Róbert
népfelkelő-hadnagy vezet. Miután nevezetthez az oszíályparancsnokság holléte iránt intézett
kérdésekre Elek Menyhért hadnagy megfelelő tájékozást nem kap, útirányát folytatva, déle
lőtt 10 órakor kiküldetési helyére, Indjijába visszaérkezik. Itt az osztályparancsnokság helyett
az osztály 2. századára akad, amely kimerülten az előző napok fáradalmaitól, Indjija déli
kijáratánál hevedert megeresztve várakozik, mert e századból kiküldött előbb említett 2. szakasz,
Kertész K. Róbert hadnaggyal és a Burchard-Bélaváry Pál főhadnaggyal kiküldött felderítő
különítmény még nem érkezett vissza. Otllik Tihamér hadnagy itt elmeséli a tegnapelőtt
Decsnél vivőit ütközet részleteit.
Ezalatt azonban az Indjiján tartózkodó 2-ik huszárszázadból — Guha gyalogsági
alezredes parancsára — délelőtt 10 órakor Ottlik Tihamér hadnagy egy járőrrel szintén Golubincire küldetett helyzetjelentés végett.
>
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Oítlik hadnagy naplójából idézzük a következőket:
„ A vett parancs szerint megindultam járőrömmel Qolubinci község telé. Go/ubincire érkezve, egy tüzérezredessel találkoztam, akinek kiküldetésemet jelentve, előadtam a tegnapelőtti dccsi ülkozetről tett tapasztalatokat, aki
azonnal Kmuss altábornagyhoz, a cs. és kir. 29-ik hadosztály parancsnokához utasított azoknak megismétlésére.
KI-JUSS altábornagy meghallgatva, azonnal felderítőjárőrök kiküldését rendelte cl s nekem megelégedését nyil
vánította. Utólag tudtam meg, hogy a tüzérezredes, aki a hadosztályparancsnokhoz utasított, a hadosztálynak egyik
dandárparancsnoka volt."

Ez a járőr délután, miután feladatát befejezte, visszatért a még mindig Indjiján tartóz
kodó 2. századhoz s ott Guha alezredesnél jelentkezett.

A síaripazuai és golubincii ütközet.
Rövid pihenés után Elek Menyhért hadnagy az 1. század 1. szakaszával folytatja útját
Stari Pazua felé s attól északra egy kukoricatáblában délelőtt 12 órakor az osztályparancs
nokra, valamint a századára rátalál és Jankovich
alezredesnél — feladatának megoldásáról
és teljesítményeiről a fent leírtak szerint — jelentést tesz. Jankovich alezredes és Kerekes
századparancsnok megelégedéssel tudomásul veszik a jelentést azzal, hogy a megoldás sikerét
az ellenséges erők erős előnyomulása miatt annál kevésbé remélték, mert mint hírlik, a 2.
század egyik szakaszát Burchard-Bélaváry Pál főhadnaggyal a szerbek foglyulejtctték.
Miután a felderítésből a beérkezett huszárszakasz ember- és lóanyaga 2 napon át meg
felelő élelmezésben és pihenésben nem részesült, Kerekes András százados ebédet osztat,
Elek hadnagyot pedig gróf Csekonics Gyula hadnagy a század szekerén Sír. Pazuába
kiséri, hol Elek hadnagy Zeidler vezérőrnagynak a látottak és tapasztaltakról jelentést tesz.
A jelentéstétel után az említett két hadnagy visszatér a század táborhelyérc, Sír. Pazua
északi bejáratánál elterülő nagy kukoricatáblára.
Közben a már fentebb megjelölt egész arcvonal felől erős géppuska- és ágyú
tüzelés hallatszik. Az osztálytörzs és az 1. század ebben a helyzetben a tartalékot képezi abban
a reményben, hogy kedvező fordulat után részt fog vehetni az ellenség üldözésében.
A 2. század Indjijában, a 3-ik század pedig mint kikülönített rész ezidőszerint is
Kameniczán tartózkodik és közvetlen a péíerváradi hadseregcsoportparancsnokság rendel
kezése alatt áll.
D. u. 2 óra tájon megismétlődik a tüzelés, Zeidler vezérőrnagy Jankovich alezredestől
egy huszár-fclderitőkülönítményt kér. Erre a kiküldetésre Jankovich ismét az 1. század 1.
szakaszát jelöli ki és Elek Menyhért hadnagy szakaszával mint felderítőkülönítmény a század
kötelékéből kiválik és Zeidler vezérőrnagy közvetlen parancsnoksága alá, a cs. és kir.
T-ik gyaloghadosztályhoz rendeltetik.
Amíg a cs. és kir. T-ik gyaloghadosztálynak förzslovasszakasza Szabadhegyi Sándor
méneskari hadnagy parancsnoksága alatt, lőfegyverrel nem lévén felszerelve, a gyalogsági
zászlóaljparancsnokokhoz a parancs- és jelentésközvetítésre lesz felhasználva, addig a most
idevezényclt Elek hadnagy szakasza járőrszolgálatra és felderífőszolgálatra kap parancsot.
D. u. 3 órakor megélénkül a harc és úgy látszik, mintha a szerbek Sír. Pazua keleti
részében erős támadással bekerítő mozdulatot szándékoznának végrehajtani a város ellen.
Ebbeli szándékukat erős ágyútűzzel támogatják. A cs. és kir. T. gyaloghadosztály parancs
noka erre a huszárosztály 1. századával együtt tartalékban levő Baumgaríner tüzérezredes
parancsnoksága alatt álló dandárt a Duna folyam irányában Nova Pazua felé fclfcjlődtcíi
és támadásra küldi. Elek Menyhéri hadnagyot pedig utasítja, hogy a támadásban szintén
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résztvevő Lukachich ezredeshez 5 lovasból álló fcldcrííőjárőrf vezényeljen ki a Str. Pazua —
Vojka felé vezető műútra. Ezt a járőrt Hartmann János tizedes vezeti, aki a német nyelvet
is jól birja. Egy másik felderítő-huszárjárőrf Polyik János járőrvezetővcl Globucsnik Gusztáv
ezredes, gyalogdandárparancsnokhoz kell vezényelni, aki az előbb említett járőr útirányától balra,
a Nova Pazua felé vezető úton tartózkodik.
A huszároszíály 1. századának még együtt levő része, a 2., 3. és 4. huszárszakasz, Kerekes
százados parancsnoksága alatt Baumgariner ezredes dandárparancsnokhoz osztatott be, mint
tartalék, az ellenség esetleges üldözésére.
Ebben a helyzetben indul meg ellentá
madásunk a szerbek ellen, akik viszont három
oszlopban támadnak Zimony felől. A meg
indult támadás, amelybe a Golubinci előtt álló
csapataink is beavatkoztak, egyre fokozódik.
A távíró- és távbeszélővonalak — amelyek
a két cs. és kir. hadosztályparancsnokot Str.
Pazuával és Golubincivel összekötötték —
erősen megrongálódtak az ellenséges tüzeléstől,
minek következtében Zeidler vezérőrnagy Elek
hadnagyot magához rendeli és átadja egy zárt
borítékban a támadás irányára, valamint a
helyzetjelentésre vonatkozó rajzot azzal, hogy
azt a legrövidebb idő alatt Golubincibe Krauss
altábornagynak kézbesítse. Elek e feladatot a
még meglevő szakaszának maradványaival sze
mélyesen hajtja végre, közölvén huszárjaival és
Kocsis Dániel szakaszvezetővel, hogy amennyi
ben a menet alatt az erős géppuska- és ágyútűzben álló műúton baleset érné, ezt a parancsot,
Kertész K. Hóbcrt népf.-hadnagy, később főhadnagy.
illetőleg zárt borítékot Krauss altábornagy
Kitüntetései:
Károly király koronázásán.-]!; művészi rendezéséért III.
úrnak — kit tegnapelőtt óta már ösmernek —
osztályú vaskoronarend és a német becsületrend jelvénye hadidtszítát kell adni.
ménnyel. Bevonult 1914 július 28=án az alakulóban levő ncpf.*huszárosztályhoz s ezzel 1914 augusztus 28*án harctérre ment. Eésztvcft 1914
Golubincit alig egy kilométerre a műúton
szeptember 9-cn a decsi, szeptember 11-én a golubincii, szeptember
12*én a popincii harcokban. Megbetegedett 1914 szeptember 20--án.
már megközelíteni lehetetlen volt, emiatt a
Bevonult a budapesti pótszázadhoz 1914 novemberben. Felmentetett
szakasz az úttesttől északra letérve, Golubincit
1915 január 30--án.
északról kerülve meg, Krauss alíábornagynál
jelentkezett és neki a helyzetjelentést átadta. A helyzetjelentés átadása 4 óra 30 perckor megtörtént.
„ A válasz bevártáig — írja Elek naplójában — a harc olyan hatalmasan folyik, hogy annak kedvező kimenetele
részünkről kétségesnek mutatkozik. A hadosztályparancsnok törzskara, valamint huszárjaim a Gohibincin keresztül
vezető műút mellett húzódó házak északi oldalán nyernek fedezéket a mindig erősbödő tűzharc és azt támogató
ágyú lövedéke elől, mely lövedékeknek némely része felgyújtja a faluban levő boglyákat és nádfedelü házakat,
ahonnan ismét másik, még nem égő házak északi felénél biztosabb megállást keresünk. Mindamellett a huszár-szakasz együtt marad. Krauss altábornagy vezérkari főnöke az itteni helyzetjelentést térképembe nagy vonásokkal
berajzolja.
Közben saját tüzérségünk vonul fel az úttestre, amiből arra következtetek, hogy az ellentámadás a mi
részünkről is megindul.
A helyzet ilyen állapotában útra kél a szakasz, de ismét csak Golubinci északi kijárata felé, mert a
műút részben saját tüzérségünk által van eltorlaszolva, részint mert erős ellenséges tűz hatása alatt áll és azon ,S7/\
Pd/.uÁi megközelíteni nem látszik lehetségesnek. Ezek után a huszárszakasz Golubincit elhagyta. Megállapíttatott, hogy az ellenséges tüzérség 1500 méterről lőtt és a rajvonala alig volt 400 méterre. Mindamellett csak egy
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tizedes, Egyed Lajos kapott arcán egy srapncllrol jelentéktelen karcolást, mely csákóját is levitte, s amelyet el
is vesztett. A huszárjárőr az utat Str. Pazua felé részben vágtában, részben ügetésben tette meg."

A huszárszakaszt Str. Pazua megközelítésével az a meglepetés éri, hogy többször
egymásután tüzet kap. Kocsis Dániel szakaszvezető felderítése után azonban megállapítfatott, hogy a tüzelés a saját 4-ik hadtápzászlóaljunktól ered, amely minket ellenségnek
nézett. Ezen eseményt követőleg arról értesül a huszárszakasz, hogy Sir. Pazua és índjija
közötti részben a tartalékot képező 4-ik gyaloghad tápzászlóalj vonatát ellenséges szerb járőrök
megtámadták és annak parancsnokát lelőtték, mely után a szerb katonák a rengeteg kukoricás
ban elmenekültek.
A terep felkutatása után a huszárszakasz ellenségre nem bukkant és este 1 órakor
Str. Pazuába érkezve, Zeidler vezérőrnagynak a tegnapi nap eseményeiről és a Goluhincinél
tapasztalt általános helyzetről jelentést fesz, egyúttal a helyzetjelentést jelző térképet átadja,
melyért Zeidler vezérőrnagy elismerését nyilvánítja.
Ugyancsak szeptember 11-én d. u. 3 óra után (Juha alezredes gy.-zászlóaljai a
kötelékében levő 2-ik népf.-huszárszázaddal együtt parancsot kaptak, hogy (iolubinciben
Krauss hadosztályparancsnoknál jelentkezzenek.
A- huszárszázad mint elővéd elindul.
Golubinci felől tüzérségi harc hangzik.
Az előrehaladást befolyásolják a községből szekereken menekülő lakosok, akik meg
riadtan tartanak Índjija felé, elzárván az amúgy is keskeny kocsiutat, amelyen az ezred
menetel.
K- zsúfoltságnak következménye, hogy B. Tóth József huszár lován ülve, olyan
rúgást szenved, amelyet — az elvérzés veszélyét elkerülendő — azonnal kezelésbe kell
venni s a sebesültet az orvos gondjaira bízni.
Golubinci északi bejárója előtt Guha alezredes 2 járőrt küldet ki a községbe azzal a
paranccsal, hogy a járőr parancsnoka jelentse Krauss hadosztályparancsnoknak, hogy Guha
alezredes a 3. és 4-ik hadfápzászlóaljából alakult ezredével megérkezett s kéri a további
parancsokat.
Kertész és Olllik hadnagyok elindulnak egy-egy kis járőrrel és megtalálják Krauss
altábornagyot Golubinci község délnyugati részén. Ezalatt Krauss altábornagy mögött alig 20
lépésnyire gránát robban. Krauss altábornagy meghallgatta Olllik hadnagyot s a további disz^
pozíciókért a tüzérségi brigadéroshoz küldi. Olllik hadnagy járőrét a házak védelme alá
helyezi és maga indul a kijelölt parancsnok felkeresésére, akit az erősen tűz alatt tartott
főutcán meg is talál s átveszi tőle Guha alezredes részére a parancsot, amely szerint Guha
alezredes mint a hadosztály tartaléka Golubinci nyugati kijáratánál helyezkedjék el a hadosztály
balszárnya mögött.
A járőr visszafér és bevonul a 2-ik századhoz. A század az est beálltáig a Golubinci
északi határán lévő temető kőfala mögött megeresztett hevederrel várja az eseményeket. A
harc alkonyatig tart s ennek elültével, az égő házai: világossága mellett, a 2. század a gyalog
ezredhez csatlakozik s az éjszakát nyilí táborban tölti.
Szeptember 12*én a 2. század (iolubinciben
Guha alezredes csapatának tartalékát
képezi s kisebb járőrszolgálatokat végez. D. u. folyamán Jármy János hadnagy egy szakasszal
a hadtápgyalogezrednek Baligovich őrnagy parancsnoksága alatt kikülönített 1/IL népf.zászlóaljával Pulincire vonul. llurchard=Bélaváry Pál főhadnagy hollétéről még semmi
hírünk sincs.
Az 1. század 1. szakasza, miután a tegnapi nap teljesítménye következtében a tartalékadagot elfogyasztotta, az 1. századot felkeresi, mely még mindig Baumgarlner ezredes, dandár-

615
parancsnok tartalékaként a tegnapi helyen, Sír. Pazua északi bejáratánál a kukoricásban
táboroz. Elek hadnagy a szakaszát a szükséges taríalékélclcmadaggal ellátja. Majd ennek
megtörténte után visszamegy Zeidler vezérőrnagy hadosztályához és a tegnapi napon Lukachich
és Globucsnik ezredesek ezredeihez vezényelt két járőrét felváltja. Délután 2 órakor ez meg
történik. Egyidőben ezekkel a felváltott járőrökkel érkeznek meg a 9. hadosztályparancsnokhoz
berendelt ezredesek, valamint Baumgaríner ezredes is, kik előtt Zeidler vezérőrnagy az
általános támadás megkezdésére az intézkedést kiadja.

A Vojka melleti ütközet,
D. u. 3 óra tájban megindul a támadás az
egész arcvonalon Zeidler vezérőrnagy személyes
vezetésével, aki vezérkarával szintén lóra ül és Sír.
Pazuáíól Vojka irányában, a vasúti keresztezésnél
levő téglaégető mellett helyezkedik cl.
A támadást a Globucsnik ezredes parancs
noksága alatt álló gyalogdandár vezeti be a Vojka
felé vezető úttól jobbra. Ettől nyugatra pedig
Lukachich ezredes is támadásba megy át és nem
sokára, kb. 3 km. széles arcvonalon veszi kezdetét
a támadás.
Az „Elek-szakasz"
azt a parancsot kapja,
h°gy c gy járőrt indítson útnak Nova Pazua felé, a
községet esetleg kutassa át és az ellenségről szerez
zen hírt. Ezen feladatra Elek hadnagy Csordás
Hurch<ird'HclavJry Pál népf.-főhadnagy,
később százados.
Sándor tizedest vezényli ki, aki 5 huszárjával Nova
Pazuából visszaérkezve jelenti, hogy a község ellen Kitüntetései: ezüst katonai érdemérem, bronz katonai érdem-,i kardokkal, KároIy--csapatkcrcszt. Bevonult: Ml 4
ségtől mentes, mert az már onnan kivonult. Erre a ércm
augusztus 24--én az 1. népfclkeló'--huszárosztályhoz s ezzel 1 «•> 14
jelentésre Zeidler vezérőrnagy még egy huszárjárőr augusztus 28--án a harctérre ment. Uésztvctt : 1914 szeptember
a decsi, december 8—Q.-én a pudarcii, 1Qi 5 október i"--én
kiküldetését rendeli cl. Ez a járőr Egyed
Lajos 9--én
a projrari átkeléssel kapcsolatos harcokban a cs. és kir. 53.
tizedessel írásbeli parancsot vitt Baumgaríner ezre }ivaloj>hadosztály kötelékében : az obrcnovácílazarcvác-^ornU
harcokban a 2-ik század parancsnoka, 1915
desnek, hogy tartalékával azonnal induljon támadásba, milanováocsacsaki
november 30--ától osztályparancsnok. Megbetegedett: M i d
illetőleg a Nova Pazuából visszavonulóban levő március 31--én. Bevonult: 1916 június 15--én a budapesti
és októberben Doma Watrára vezcnveltetett az
szerb csapatok üldözésérc. Wieszner Emil hadnagy, pótszázndlioz
1. honvédhuszárezred vczetéklovaihoz, mellyel Na^ykárolvha c^y
a népfclkelő-huszárosztály segédtisztje Zeidler vezér lókórház parancsnokságával bízatott meg. Felmentetett: FMf
októbertől 1918 november U i j r é s a cenzúrához nyert beosztást
őrnagy vezérkari főnökétől ugyancsak parancsot kap,
Budapesten.
hogy lovagoljon Nova Pazua felé s az ott
elhelyezett gyalogsági csapatoknak adja át írásbeli parancsát a támadásban való részvételre.
Wieszner a parancsot kézbesíti és visszatértével jelenti, hogy a gyalogezred késedelmét
az okozta, hogy saját tüzérségünktől többször találat érte, kéri tüzérségünknek megfelelő
tájékoztatását elrendelni, ami meg is történt.
Baumgaríner csapatai már felvonulni látszanak, amikor a huszárjárőr Egyed Lajos
tizedessel visszatér és találkozik az 1. század 2. szakaszának parancsnokával, Várady Jenő
hadnaggyal, aki szintén Baumgaríner tüzérezredes parancsára a feladatául kitűzött előterepet kutatta
át. Miközben a Baumgaríner ezredes dandárja saját balszárnyunkon az átkarolási műveletet
gyors egymásutánban végzi, Globucsnik ezredes csapattestéből a cs. és kir. 3f-ik menet-
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zászlóalj egy százada Bondi cs. és kir. hadnaggyal Progar alatt Vojka ellen rohamra indul és
a Vojkáíól délre lévő szerb sáneokaí, valamint a temetőt birtokába veszi. Majd megszólalnak
rohamra a többi csapattestek kürtjei is és Qlobucsnik ezredes valamennyi zászlóalja, a
megeredt záporeső leple alatt, birtokba veszik Vojkát. Ezt a haditényt a fél órán át tartó
zápor alatt csend követi. Majd a felhőszakadás után d. u. 6 órakor Globucsnik és Lukachich
újból támadásba kezdenek, melynek folyamán a cs. és kir. 3í"-ik (Nagyvárad) menetzászlóalj,
Lukachich ezredes csapataitól támogatva, Vojka községbe behatol és kézitusában kiveri az
ellenséget. A szerb kivonult, de a községet felgyújtotta és lángja messze világítja be a borús
estét. Miközben gyalogcsapataink Vojkába vonulnak, elrejtőzött szerb komitácsik bombákat
vetnek az útvonalon betóduló katonáinkra, amely természetesen nem marad megtorlatlanul.
„Az est beálltával" — írja Elek M. naplójában —• „az eső ismét záporrá fajul, de a nehéz, átázott terepen
követem járőreimet, melyek még mindig Lukachich és (ilobucsnik ezredeseknél felderítőszolgálatot végeznek. Majd
amikor Vojkóm érek, este 8 órakor, összeszedem kiküldött járőreimet, mert Zcidlcr vezérőrnagytól azt a parancsot
kapom, hogy vonuljak vissza Vojkára, mert holnap reggel 4 órakor az egész huszárszakasszal esetleg felderítőszol
gálatot kell teljesítenem."

Zeidler vezérőrnagy vezérkarával éjjeli szállásra Slari Pazuába vonult, ahol hajnali
4 órakor Elek Menyhért huszárszakaszával jelentkezik és a vezérőrnaggyal együtt terepszemlélés végett Vojkára lovagol, hová reggel 5 óra 30 perckor megérkeznek.
Az ellenség visszavonulását gyalogcsapataink az egész arcvonalon követik. Saját egész
ségügyi intézeteink a sok sebesült elszállításával és a halottak eltakarításával foglalkoznak.
Ebben az orvosi segélynyújtásban a huszárosztály orvosfőnöke, dr. Schulek Alfréd — aki az
osztályförzzscl időközben ideérkezett — fáradhatatlanul segédkezik és befejeztével jelenti, hogy
az egyik sebesült szerb fogoly arra kérte, hogy ne csonkítsák meg. Jellemző és fanulság lehet
ez a szerbek kegyetlenségére, melyről már előzőleg is tudomásunk volt.
Monitoraink ágyúi a szerb haderőt oldalozzák. összeütközésre már nem kerül a sor,
mert a Sumadia szerb hadosztály visszavonulóban van. Délelőtt 9 órakor jelentés érkezik,
mely szerint Batajnica és Simanovci között a szerb csapatok egy védelmi vonalban megállot
tak és ott várják be támadásunkat. Ez a hír óvatosságra intette hadosztályainkat és a népf.huszárosztály 1. százada parancsot kap két járőrnek az említett irányban való kiküldetéséreAz említett huszárszázad első szakasza pedig Elek M. hadnaggyal az időközben ideérkezett
4-ik népf.-huszároszfály egyik századához, ujfalussi Ujfalussy Miklós századoshoz nyer beosz
tást, amely lovaskülönítmény egy várható ellenséges lovasroham visszaverésére a Vojkáíól
délre elterülő legelőn állíttatott fel a hadosztálytörzs védelmére.
A kiküldött huszárjárőrök visszaérkezése után azonban mindezen intézkedés feleslegessé
vált, mert az előbb vázolt jelentés valótlannak bizonyult.
Délután 3 óra 30 perckor a gyaloghadosztály tehát folytathatta útját délfelé és Krnjesevcit
délután 6 órakor elérte, ahol az 1. népf.-huszároszfály 1. századán kívül a 4. népf.-huszár
oszfály előbb említett százada is clszállásoltatott.
A 2. huszárszázad még mindig (Juha alezredesnél van. Ez a gyalogezred Golubinciíöl
délnyugatra — arcvonallal Popinci község felé — rajvonalba helyezkedik el. Délelőtt 9 órakor
Kertész és Olllik hadnagyok parancsot kapnak Popinci község felderítésére. Kertész had
nagynak a nyugati oldalról, Ottlik hadnagynak a keletiről kell megközelíteni a községet. A jár
őrök elindulnak. Megállapítást nyer, hogy a község északi határát ellenséges előőrsök vonala
védi, így a behatolás — a terep mindenütt nyilf lévén — a járőröknek lehetetlen. A két
járőr Popinci előtt egyesült és a község keleti széle felé vette irányát, azonban a magas kuko
ricából két oldalról füzet kapott, úgyhogy kényszerülve volt a visszavonulásra. Ottlik hadnagy
járőréből Cs. Vincze Eerenc huszár bokalövést szenvedett.
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Délután folyamán bevonul a 2. századhoz Rurchard=Sélaváry Pál főhadnagy járőrével,
amellyel még 9-én mint hírszerző járőr indult cl. A század örömmel látja viszont elvcszíetínck hitt bajtársát, majd Golubinci
községben beszállásol s az első napok fáradalmait
kipihenve, csupán lovaspárok kiküldése és a Guha alezredes melletti küldöncszolgálat ellátása
képezte feladatát.
Szeptember 13^án hajnalban Lukachich ezredes parancsára Várady Jenő hadnagy
Kerekes századostól hat huszárt kapott szakasza megerősítésére. Kzzcl a 32 lovasból álló
szakasszal Banovciba lovagolt és ott jelentkezett Saumgarfner tüzérczredcsnél és estefelé a
dandárral együtt Batajnica felé előnyomult. Sötétben értek Haíajnicára, amelynek déli kijára
tánál némi csatározás folyt. Várady hadnagy, az 1. század 2-ik szakaszparancsnoka naplójá
ból idézzük a következőket:
,,A faluban kemitácsikat találtunk. Este 9 óra tájban felderítőjárőröket kellett küldenem Zimony felé,
ahonnét a szerbek az odavezető utat fényszórókkal világították be. Járőreim csak két kilométernyire tudtak előre=
haladni, azután kénytelenek voltak visszajönni. Baumgariner ezredes erre parancsot adott, hogy magam induljak
Zimony felé és igyekezzek a városba bejutni."
„Álig haladtunk egy kilométert, máris minden oldalról lövöldöztek reánk. Tele volt az egész vidék komitácsikkal. lijnovcibű vissza kellett menni Jíaumgdiincr ezredeshez, akinek nem tetszett, hogy visszajöttünk és szál
lásomra küldött. Kövid idő múlva azonban parancsot kaptam, hogy egész szakaszommal azonnal lovagoljak a
Zimonytól kissé északnyugatra fekvő útkcrcsztczésnél levő fahídhoz, mely a BLitena llunkától
északra elterülő
Volovskd beim mély részén vezet át, azt szálljam meg és adott esetben akadályozzam meg, hogy azon ellenséges
csapatok — addig, míg a saját gyalogságunk oda nem ér — átjöhessenek. A gyalogság — mint mondotta — reg
gel 4 órakor indul oda liatajnicáról."
„Az ezredes úr a parancshoz hozzátette, hogy a hídnál az utolsó emberig ki kell tartanom. A híd
természetesen meg volt szállva s amint közeledtünk, jobbról is, balról is, egy-egy gépfegyver kezdett kattogni.
Hajnalfcié kialudtak az ellenséges fényszórók s én az egyik járőrömmel közeledni kezdtem a hídhoz. Lassan, óva
tosan csúsztunk előre a sárban s egy rövid óra alatt odaértünk. Már pirkadt. Tüzet vezényeltem, de a tüzet nem
viszonozták. Egy huszárt előre küldöttem s az jelentette, hogy a szerbek elhagyták a hidat. Megszállottuk az elha
gyott gépfegyverfedezékeket és bevártuk a gyalogságot."

Szeptember 14-én délelőtt 3 órakor riadó ébreszti fel a Krinjesevciben levő huszárszázadokaí, de mint később kiderült, csak egy huszárszakaszra volt szükség, mely parancsot kapott,
hogy Decs, Asanja felé a terepet felkutassa és igyekezzék az ellenséggel érintkezésbe lépni.
Ezen mcsszircvivő feldcrítőszolgálatra Elek M. hadnagy szakasza lett kijelölve. Tekintettel
azonban ezen szakasznak eddigi teljesítményeire és fáradtságára, gróf Csekonics Gyula had
nagy önként jelentkezett Elek helyett a feladat keresztülvitelére.
Gróf Csekonics Gyula hadnagy a parancsot átvéve, az említett útvonalon elindul és
Asanjáí érintve, saját gyalogságunk arcvonala előtt Kupinovóig nyomult előre. A feladat
nehéz volt és veszélyes, mindnyájan azt hittük, hogy kiváló bajtársunkat csak véletlen szeren
csés esetben láthatjuk viszont.
E közben saját gyaloghadosztályunk : Surcsin, Becsmen, Petrovcsics, Karlovcsics vonalát
éri cl és a gróf Csekonics hadnagy által felderített terepen, Asanja felé igyekszik.
A népf.-huszárszázadok (a m. kir. 4. népf.-huszárosztály egy százada is) mint tartalék
a gyaloghadosztályt követik.
Asanjáí a „Zeidler-hadoszlály" törzse délelőtt 12 órakor éri el, hová délután 1 órakor
gróf Csekonics Gyula hadnagy is bevonul egész szakaszával veszteség nélkül.
Kiküldetése eredményéről az Asanja községháza előtt álló Zeidler vezérőrnagynak vala
mennyiünk előtt tesz jelentést, amely negyedórát tart és mindnyájan észrevesszük, hogy
Zeidler tábornok elismerő nyilatkozatával tünteti ki gróf Csekonics Gyula hadnagyot,
majd Jankovich
alezredestől megkérdezi, vájjon gróf Csekonics nem volt-e valamikor
vezérkarhoz beosztott tényleges tiszt ? Miután a feltett kérdésre Jankovich alezredes fclvilá-
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gosítást ad, nevezetesen, hogy a messzemenő hírszerzőjárőr parancsnoka népf.-tiszt, Zeidler
gróf Csekonics Gyula hadnagynak soron kívül főhadnaggyá való előléptetése iránt a hadseregfőparancsnoksághoz előterjesztést tesz.
Ez volt az első kitüntetés, amely a népfelkelő-huszárosztályt
érte és mindnyájan a
legnagyobb örömmel siettünk öt ez alkalomból üdvözölni és benne most már nemcsak az
előzékeny bajtársunkat, de közöttünk a legkiválóbbat is elismerni.
Gróf Csekonics Gyula hadnagy felderítőtevékenysége lehetővé icttc a7Á, hogy a gyalog
hadosztály, az általa cllenségmcntcsnck jelzett területen, gyorsabb menetelésben elérje a Száva
partját és azt birtokába vegye. A part — gróf Csekonics hadnagy jelentése szerint — még
ma reggel a szerb csapatok birtokában volt, de utóvédjeik azt reggel Z órakor már feladták.
Ennek folytán saját csapataink a Száva északi partját teljes egészében mcgszállhatták.
Gróf Csekonics Gyula hadnagytól, valamint Asanja község elöljáróságától és lakosaitól
megtudjuk a szerb hadosztálynak a Szerémségből való kivonulásának és hadműveleteinek
részleteit.
Megtudjuk azt, hogy a szerb haderő a szeptember Tóikén végbement támadást három
oszlopban indította meg ellenünk. Egyik oszlopa Asanja, majd Decs község ellen vonult,
visszaszorítva saját 32-ik honvédmcncíczrcdünkct, mely nagyobbrészt Zilah környékéről SzolnokDoboka megyebeli oláh legénységből állott.
Az asanjai lakosságtól értesültünk arról is, hogy a vitéz 4-ik népfclkclő-huszárszázad itt
lefolyt lovasrohamában foglyul ejtett huszárjait a szerb csapatok másnap vad kegyetlenséggel
kivégezték, a roham alatt egy mocsárban rekedt és az ott tehetetlenül vergődőkre pedig mind
addig lövöldöztek, amíg élet volt bennük. Ugyancsak a 32-ik honvédmcnctczrcd elfogott utó
védjei! is vad kegyetlenséggel megcsonkítva végezték ki. Egy ilyen holttestet a decs=asanjai
út töltésén meg is találtunk.
Számolva a szerbek által elkövethető mindenféle bosszúállásra, a 7-ik gyaloghadosztály
parancsnokság szigorú házkutatást rendelt cl minden egyes általunk visszafoglalt faluban,
nehogy elrejtőzött komitácsi-bandák — kik nem voltak egyebek, mint a szerb „Narodna
Obrana" titkos társulat által felbérelt polgári egyének — váratlan pillanatban saját csapatainkat
megtámadják.
Hogy ez az óvintézkedés nem volt céltalan, még ezen a napon bcigazolást nyert, mert
a kutatás nemcsak ellenséges gépfegyvereket és egyéb hadianyagot eredményezett, de igen
sok háztetőn és szalmakazalban elrejtőzött komitácsit juttatott hadbíróságunk kezére.
Miután Zeidler vezérőrnagy, a Z. gyaloghadosztály parancsnoka a
Szerémséget
a szerb haderőtől nagyrészben megtisztította, az alája rendelt csapatokat biztosítószolgálatra a
Száva partjához rendelte. Az Elek M. népfclkclő-huszárszakaszát az osztályhoz bevonultatta
és ennek 1. századát Kupinovóra vezényelte, hogy a „Kupinski=kút" elnevezésű földterületet
derítse fel és biztosítsa a szerb haderő benyomulása ellen.
A század ezen parancs értelmében Asanjáról elindul és délután 3 órakor Kupinovóra
érkezik. Kerekes András százados, századparancsnok azonnal hozzálát a biztosítószolgálathoz
és szakaszonkiní kiadja a parancsot az egyes szakaszok bcszállásolási körletének alapos fel
kutatására. A kutatás nem is végződött eredménytelenül, mert az „Elek-szakaszban" szolgáló
Kocsis Dániel szakaszvezető, a bcszállásolási körlet felkutatása alkalmával, egyes házak pad
jain ellenséges érzelmű elrejtőző férfiakat talált, akiket Kerekes századparancsnok egyelőre
letartóztatott.
Később, délután 5 órakor, a század támogatására a 2. honvédágyúsezred 8. ütegétől
Uavazdí György tüzérfőhadnagy parancsnoksága alatt egy szakasz tüzérség is vczényeltetett
Kupinovóba, majd délután Z órakor a cs. és kir. 38. gyalogezred menctzászlóalja is meg-
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érkezett, melynek parancsnoka Kerekes századostól az állomásparancsnokságot átveszi. Ennek
az állomásparancsnokságnak átadjuk a komitácsifoglyokat és a zsákmányolt fegyvereket és
lőszert, úgymint géppuskát, kézigránátokat, töltényeket, amiket Péterváradra szállítottak.
A cs. és kir. 38. gyalogezred mcnctzászlóaljparancsnoka este 8 órakor átvéve a
huszárszázadtól a biztosítószolgálatot, felállítja saját csapattestéből a szávaparii örséget és az
őrsök összeköttetésére — miután távbeszélővonal még kiépítve nem volt — a népfelkelőhuszárszázadot rendeli ki.
Az esti étkezés elfogyasztása közben az Obres község felől bevonult 38-ik mcnctezrcdtől
galánthai gróf Esterházy Pál (rédci) tart. hadnagy jött hozzánk azon paranccsal, hogy az
állomásparancsnok a holnapi napra tervezett intézkedés kiadásához (eligazítás) századparancs
nokunkat kéreti. Ez megtörténvén, a század
szeptember 15*ére azt a parancsot kapja, hogy három erős tiszti járőrrel derítse fel a
Kupinski-kútnak
nevezett földterületet. E feladat végrehajtására a huszárszázad 1. szakasza
Elek M. hadnaggyal, a 3. szakasza — az időközben Sirnkó hadnagy helyébe bevonult —
Ránlaky András hadnaggyal, a 4. szakasz pedig gróf Csekonics Gyula hadnagy parancs
noksága alatt délelőtt 5 órakor Kupinovo déli kijáratától elindul.
Az 1. szakasz széles rajvonalat alakítva, a felderítőkülönítmény jobbszárnyát képezve és
a Száva partra támaszkodva, annak mentében vonul délnyugati irányban a Prhovo és Novoselo
szerb községekkel szemben fekvő terület felderítésére. A 4. szakasz, az előbb említett szakasz
menetvonalával párhuzamosan, ettől nyugatra a kijelölt terep közepén. A 3. szakasz a különít
mény balszárnyáí képezte és a Száva partra támaszkodva, annak Usce szerb községgel
átellenében levő partját kutatta fel. Az 1. és 4. szakasz ezen a területen a O T4~es pont alatt
megjelölt helyen összetalálkozott és délelőtt 10 órakor Kupinovóra bevonult, ahová a 3. szakasz
— miután a nagy kukoricásokban eltévedt — szintén bevonult. De eltévedt az 1. szakasz
legszélsőbb járőre, Kocsis Dániel szakaszvezető is, aki Podgorica Áda félsziget irányából
szintén csak a déli órákban tért vissza.
„ A felderítést rajvonalban hajtottuk keresztül," — írja Elek hadnagy naplójában — „mert a terepet nagy
és magas kukoricák, valamint helyenkint erdő és bozótos fák borították. Dacára, hogy a szomszédos szakaszokkal
az összeköttetés fentartására igyekeztünk, az elszakadás közöttünk mégis megtörtént. Megállapítottuk, hogy a S/jvá
nak ezen a szakaszán a szerbek visszavonulásukkor három helyen keltek át rögtönzött fahidakon, amelyeknek most
már csak cölöpjei voltak láthatók. Az ellenség által őrzött túlsó Száviiport őrszemekkel volt biztosítva, ezek azonban
a felderítésben nem akadályoztak, miután valószínűleg észre sem vettek. Azonban visszajövet, amidőn a ("> 74-cs
ponttal megjelölt helyre értünk, váratlan lövések dördülnek el a túlsó partról és az 1. és 4. számú huszárszakasz kereszttűzbe kerül. A huszárok a kukoricásban rajvonalba szélednek és lóhátról viszonozzák a tüzelést,
mire az ellenséges tüzelés is megszűnvén, folytatjuk utunkat hupinovo
község felé. Útközben a kukoricásból két
32. menefzászlóaljbeli honvéd bukkan elő, akik a szeptember 9-én végbement visszavonulás és csatározások alatt
fogságba nem akarván esni, elrejtőztek."
„ A felderítés alatt ellenséges járőrökkel nem találkoztunk, de annál több megcsonkított holttestre akadtunk,
amelyek nemcsak megerősítették, de felülmúlták a szerb kegyetlenségről eddig még hallottakat is. Ezeknek megál
lapítására meg is indultak az agnoszkálások, amelyek eredményei a wicni hadimúzeumba kerültek és bizonyságot
adnak a szerb kegyetlenségekről."

A nap folyamán a 38. gyalogezred gyalogosai végezték a helységek átkutatását
és a környékről több férfi- és nőszemélyf, mint komitácsi-bandához tartozókat, szállítottak be
az állomásparancsnoksághoz, amely azokat Péterváradra továbbította. Ezen a napon megkez
dődött az ellenséggel folyton egyetértésben levő és saját hadműveleteinket veszélyeztető
határmenti polgári lakosság szerb részének rendszeres eltávolítása is az ország távolabbi hely
ségeibe, amit tábori csendőrségünk hajtott végre.
Szeptember 16-án, miután az 1. népfclkclő-huszároszrály 1. százada a megelőző napon
teljesített fclderítőszolgálatával a „Kupinski=kúi"-nak
nevezett területet felkutatta, parancsot
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kapott, hogy a népfelkelő-huszárosztály kötelékébe bevonuljon. Ennek a parancsnak eleget
teendő, az 1. század délelőtt 6 órakor Asanjára vonult, ahol Jankovich László alezredes a
teljesített szolgálatért elismerését fejezte ki, majd pedig a század 4. szakaszának parancs
nokául a 3. századtól dr. Tólh Aladár szkv. hadnagyot az 1. századhoz áthelyezte.
Ugyancsak bevonult Várady Jenő hadnagy is az 1. század 2. szakaszával többnapi távollét
után. Még eznap délelőtt folytatja útját az 1. század és az oszíálytörzs és délelőtt 10 órakor
Suboíisíe, Bresíácon át Budjanovciba érkezett. Jankovich alezredes abban a feltevésben, hogy
a menet alatt ellenséges komitácsi-bandákkal találkozhat, az osztályát biztosított menetben
indítja cl. Az elővédet az 1. század első szakasza képezi Elek hadnagy parancsnoksága
alatt. E szakasz egyik járőre Máriaszállás alatt három szerb katonára bukkan, akiket elfog,
miután azonban közülük az egyik szökést kísérel meg, azt lelövi és a megmaradt két szerb
katonát Subolislén, ahol az osztály hosszú pihenőt tartott, előállítja.
Az eredményes járőrszolgálatért Jankovich alezredes a 48. számú osztályparancsával a
járőr parancsnokát, Harimann János tizedest szakaszvezetővé léptette elő.
Budjanovciba érkezve, az osztály laktáborba száll.
Szeptember lT-én parancsot kapott a 2. huszárszázad, hogy a Humán állomásozó
osztályhoz vonuljon be. Ide a század Jármy hadnagy nélkül érkezik, aki időközben saját
forgópiszíolyától megsebesülvén, kórházba került.
Ugyanezen a napon a népf.-huszároszíály is Rumára lett vezényelve, azzal a paranccsal,
hogyha sor kerül reá, Jaraknál a Száván át fog kelni.
Délelőtt 10 órakor az osztály Rumára érkezett, hová később a huszárosztály 2. százada
is beérkezett.
Délután 5 óráig az osztály mindkét százada szabad táborban várakozik az átke
lési parancsra, majd miután ez a mai napon már keresztülvihető nem volt, lak
táborba száll.
Jankovich alezredes az esti eligazítás folytán megütközéssel adja tudtára az osztálynak,
hogy az itteni hadtest parancsnoka nem volt megelégedve az eddigi teljesítményekkel, ennél
fogva kivonja az osztályt a hadműveleti körletből és azt határbiztosító szolgálatra osztja be.
E méltatlan harag okát Terslyánszky lovassági tábornok, a IV. hadtest parancsnoka
részéről abban véljük feltalálni, hogy a hadtest részeinek a Száván Jaraknál és Sabácnál
való átkelése, a nagy véráldozaíok dacára, a szerbek ellenállásán megtört. Temérdek ember
áldozatot vesztettek a gyalogsági csapatok, hidászok, árkászok és a m. kir. szabadkai 4.
huszároszíály s ebből különösen Fimpel (Forgács) Ferenc huszárszázada.
Szeptember 19-én Jankovich alezredes az előbb vázolt parancs értelmében osztály
törzsét és az 1. századot Simanovciba irányítja és azt tartaléknak jelöli ki. A 2. századot,
amely Golubinciről tegnapelőtt ide bevonult, a szávaparii védőrség szakaszaiba osztja szét,
mint önálló különítményeket, az ottani gyalogsági csapatok hadosztálylovasságaként. A 2. század
tehát Kenéz százados parancsnoksága alatt Krajlevci, Dobrinci, Pecinci, Prhovo, Srijemski,
Mihajevci, Karlovácon át délután 8 órakor Asanjára menetel, ahol Wolf gyalogsági ezredesnél
szolgálatra jelentkezik.
A Jankovich alezredestől kapott parancs értelmében a 2. század az alábbiak szerint
oszlik szét:
A 4. szakasz Szabó Aladár hadnaggyal a zimonyi védelmi körletbe Zimonyban,
Globucsnik ezredes parancsnoksága alá helyeztetik.
A 3. szakasz Oíílik Tihamér hadnaggyal a surcini védelmi szakaszba Surcinba kerül.
A 4. szakasz Burchard-Bélaváry Pál főhadnaggyal Platicevóba, az ottani szávaparti
védőrséghez.
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Az 1. szakasz Kertész K. Róbert hadnaggyal, valamint a századtörzs Kenéz János
főhadnaggyal Asanján marad Wolf gyalogsági ezredes parancsnoksága alatt.
Wolf ezredes védelmi csoportja, amelyhez a huszárok beosztást nyertek, a következő
csapatokból áll :
1) Obresben : Bien őrnagy parancsnok, a cs. és kir. 38. gyalogezred mcncízászlóalja 3
századdal és a cs. és kir. 21. vadászzászlóalj 1. százada.
2) Asanján:
Szepesházy őrnagy parancsnok, a cs. és kir. 68. gyalogezred menetzászlóalja 4 századdal ; Richter gyalogsági őrnagy parancsnoksága alatt a m. kir. debreceni
6. népf.-gyalogczrcd I. zászlóalja 4 századdal, melyből 2 század a szükséghez képest Obresben
is állomásozott.
3) Kupinovóban : Neilreich őrnagy parancsnokkal a cs. és kir. 37. gyalogezred menetzászlóalja 4 századdal.
Ezenkívül: egy népf.-ágyúsütcg Asanjában;
egy népf.-árkászszázad
Kupinovón.
Továbbá híradó (távíró, távbeszélő) osztag.
Szeptember 20-án a Simanovciban állomásozó népf.-huszároszfálytörzs és az 1. század
azt a parancsot kapta, hogy délután 6 órakor Dobanovciba induljon és ott Fülöp vezér
őrnagynál, mint a szávavédelmi vonal tartalékának parancsnokánál jelentkezzék.
Az osztálynak — a szávaparti védelmi vonalban szétosztott — 2. csonka százada
este 8 órakor felriaszíatotí. Az asanjai egész helyőrség szakadó csőben Kupinovo irányába
menetel. Erre nézve Kertész K. Róbert népf.-huszárhadnagy naplójából idézzük a következőket:
,,Aznap délután ugyanis Wolf ezredes Pétcrváradról tclcfonparancsot kapott, mely szerint este a rendelke
zésére álló csapatokkal vonuljon Kupinovóba,
kísérelje meg az átkelést Skcla szigetre, foglalja azt cl és kísérelje
meg a szemközti Skela község elfoglalását is. A tclcfonparancs átvételénél személycsen jelen voltam és a parancsot
szó szerint hallottam. Wolf ezredes már akkor elhatározta, hogy erre az akcióra csapatainak elégtelensége miatt,
valamint tüzérség és megfelelő pionircsapaíok és felszerelés hiányában nem vállalkozhatik, hanem csak demonstrá
cióra. Ez az éjjeli demonstráció végbe is ment, miközben az ellenséges gyalogság, hajnalban pedig az ellenséges
tüzérség is erősen lőtte Kupinovót és az onnan reggel Asanja felé visszavonuló csapatainkat."

A kölcsönös gyalogsági és ágyúharcnak csak a hajnali órákban van vége, amikor a
kivonult helyőrség bőrig ázva Asanjára visszavonul.
Az osztálynak 3. százada még mindig Kamenicán és Kariovicin állomásozik. Légrády
György és dr. Tóth Aladár hadnagyok naplója szerint:
,,A pérerváradi várparancsnokság rendeletére Tclcszky Ferenc százados, a 3. század parancsnoka Légrády
György hadnagyot szakaszával két ízben Irigíől északra a Fruska Gora déli lejtőjére egy vadászházba, majd
Irigre vezényelte, ahol a m. kir. 19. gyalogezred egy századához nyert beosztást. Ezzel együtt állandó érintkezést
tart a Száva túlsó partján álló ellenséggel érintkezésben levő csapatainkkal. A működéséről a várparancsnokig
napiparancsában is kifejezést adott, miután a szerb csapatoknak a Szcréinscgbe való betörésénél eredményes jelentőszolgálatot végzett."

Szeptember 21-^én az 1. század Dobanovicban van. A 2. századnál Kenéz János
főhadnagy, századparancsnok és Kertész K. Róbert hadnagy az előzőnapi megázás követ
keztében súlyosan megbetegednek. Kertész hadnagy már a szeptember 20-ik kupinovói éjjeli
demonstrációban erős lázzal vett részt, a visszavonuláskor a zuhogó záporban láza fokozódott,
két napot Asanjában ágyban töltött és szeptember 22-én ezredorvosi rendeletre szekéren
Balajnicára, onnan vasúton Újvidékre szállíttatott kórházba, hol tífuszt állapítottak meg.
Szeptember 22íén Oltlik Tihamér a 2. század 3. szakaszával elhagyja
Asanjál,
miután Woll ezredest csapataival követi Jakovóra.
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Harc az „Ostrovo Ciganlia" sziget elfoglalásáért*
Szeptember 23^-án a huszárosztály az 1. századdal, tülöp vezérőrnagy gyalogsági
tartalékcsoportjával együtt délelőtt T órakor Zimouyba vonul, ahol hosszabb-rövidebb meg
szakításokkal a Szávapartján harc folyik. Zimony, bár szenvedett a szerb lövedékektől, ekkor
még nem volt kiürítve, sőt vendéglője, kávéháza nyitva. Csak néhány exponált szerb szökött
meg, köztük a gyógyszerész is és ezért az állomásparancsnokság a gyógyszertár üzembehelyczésével és a csapatok gyógyszerellátásával Lenyes László jelenlévő haditudósító, okle
veles gyógyszerészt bízta meg, aki számos csomagot és levelet hozott magával Budapestről a
tisztek és legénység részére. Itt Cioglia vezérőrnagy csoportparancsnoksága alá kerül az osztály
előbb megjelölt része. A parancsnoksággal szemben levő kávéházban magunkhoz véve valami
ennivalót, Qoglia tábornok az osztályt a zimony=dobanovici útra vezényli, amely ott, mint
tartalék, lóról szállva várakozik.
Az 1. századnak ebből a helyzetéből a 2. szakasz parancsnokát, dr. Várady Jenő
hadnagyot Jankovich alezredes parancsőrtiszíi minőségben Soppe ezredes, tüzérdandárnok
mellé vezényli, aki hosszabb időre kiválik a század kötelékéből.
A század 1. szakaszát Elek hadnaggyal Jankovich alezredes kikülöníti, hogy arra az
esetre, ha az átkelés sikerrel jár, Qoglia vezérőrnagy közvetlen parancsnoksága alá kerülhessen.
A huszárszakasz tehát mint felderítőkülönítmény Cioglia vezérőrnagynál jelentkezik és ott be
osztási nyer. Ugyanezen parancsnokságnál van egy törzslovasszakasz is Szabadhegyi Sándor
méneskari hadnaggyal az élén. A támadás már folyamatban van. A küzdelem a Zimony—
Bezinija szakaszon az Ostrovo Ciganlia sziget elfoglalásáért folyik.
A másfél óráig tartó gyalogsági harcban a m. kir. 32. zilahi népi.-gyalogezred, amely
a szeptember 6—10-ig tartott harcokban rendetlen futásban menekült volt el a szerb haderő
nyomása elől, most újból harcba vettetett, hogy az elkövetett hibát jóvátegye. Az említett
népf.-gyalogezredet, mely jóhírneve érdekében minden erejét megfeszíti, súlyos veszteség éri
és maga a parancsnok is több íiszttársával, valamint 300 főnyi legénységgel hősi halált hal.
Az egész támadó seregtesfünknek vesztesége eltűntekkel és foglyokkal együtt az ezer főt
meghaladta. A huszárszakasz vesztesége, amely a támadási vonalon az ezredparancsnokok
közötti küldöncszolgálatot teljesítette, mindössze egy ló, Sági huszár lova.
Qoglia vezérőrnagy — miután az átkelés nem sikerült — \2 órakor két parlameníairt
küld át a vasúti hídon a Belgrádban székelő szerb haderő parancsnokához és a város fel
adását követeli. Az elutasító válaszra újólag megindul az általános támadás. Miközben ez
folyik, délután 1 órakor az az értesítés jön, hogy a VIII. hadtestnél — a boszniai szakaszon
álló cseh csapataink ellen — a szerb haderő támad és eredményesen nyomul előre. Ennek
következtében a Belgrád ellen tervezett támadás előkészületeit félbe kellett szakítani és az oit
nélkülözhető haderőnket Balajnicára, a vasútállomásra kellett irányítani, hogy azok vonaton
mielőbb Pumát, illetőleg Jarakot elérjék, egy oitan várható szerb támadás visszaverésére.
Az 1. népf.-huszárosztály 1. századának 1. szakasza is visszarendeltetcíf az osztályhoz
és az egész század, valamint az osztályparancsnokság is Balajnicára menetelt.
Ott találtuk az elszállításra váró sebesült Kiss Péter Pál népf.-huszárhadnagyof, az
egyetlen életben maradt tisztet a 4. népf.-huszárosztály felkoncolt századából, ki élő szóval
megerősítette a százada sorsáról már előbb leírt eseményeket.
Vagonírozás Batajnicán éjjel és a huszárosztály említett 1. százada szeptember 24*én
reggel Rumára érkezett.
Ütközetben értesülünk arról, hogy a szerbek Zimonyba betörtek és Globucsnik ezredes,
aki időközben Qoglia vezérőrnagy távozása következtében annak beosztását átvette, kénytelen
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volt hibás jelentések folytán zászlóaljait Batajnicd felé visszavonni. Azonban nemsokára újból
támadásba ment át és Zimonyt az ellenségtől megtisztítván, azt ismét birtokába vette. Uumábd
érkezve, a pótszázadtól Buddpesíről tiszti pótlásként bevonni az osztályhoz dr. Fleisclimann
Zsigmond huszárhadnagy, akit Jankovich alezredes az 1. század 2. szakaszába oszt be az
elvezényelt dr. Várady Jenő hadnagy helyére.
Az osztály 3. százada még mindig Kdmenicán van, 2. százada pedig a szávd=
védelmi csoportparancsnokságoknál szétosztva. Utóbbi századnak 3. szakasza (Ottlik Tihamér
hadnagy) ezúttal Jdkovóbd kerül a Richter gyalogsági őrnagy parancsnoksága alatt álló ni. kir.
6. nienctzászlóaljhoz. Idetartozik egy tüzérüteg is 4 ágyúval. Délután 5 órakor Ottlik Tihamér
hadnagy egy járőrt küld ki a szerb Ostruzníca irányába a Szávd innenső partjához, melyet ő
maga is elkísér. A terep itt annyira nyilf volt, hogy lóháton azt csak hajnali szürkületkor,
vagy esti alkonyatkor lehetett megközelíteni. Éjjel a szerbek demonstrációt rendeztek.
Szeptember 25*én az 1. századnál Rumán semmi változás. A tisztikar a cs. és kir.
9. (Náddsdy) huszárezred elhagyott, kedves étkezdéjében jön össze. Egyes tiszteknek sikerült
innen Buddpesllel telefonon összeköttetést is kapniok, mit később szigorú csoportparancsnoksági
parancs tiltott meg. A 2. századnál Jakovón hajnali 3 órakor riadó, mert a szerbek átjöttek a Száván.
Uichter gyalogsági őrnagy parancsára Ottlik Tihamér hadnagy Surcin irányába egy járőrt
küld ki, amely az állítólagos betörést megcáfolja s így a huszárszakasz is szállására vonul.
Délután 5 órakor ismét riadó. Ottlik hadnagy két küldönclovasf indít Boljevicire Wolf ezre
deshez, míg ő szakaszával és Kichter őrnagy menetzászlóaljával Jakovón
egész éjjel
készenlétben várja a további parancsot és történendőkef.
Szeptember 26*án a huszárosztály 1. és 3. századánál semmi esemény. A 2. század
3. szakaszánál Jakovón ismét élénk csatározás az ellenséggel. Ottlik Tihamér hadnagy reg
gel 5 órakor két járőrt küld ki, melyek azt jelentik, hogy kisebb szerb osztagok a Száva innenső
partjára átkeltek. A gyalogság erre támadást indít a Szávapart felé. Ellenséges tüzérség
élénk működése közben gyalogságunk délelőtt 11 órakor eléri a Szávapartot és saját tüzér
ségünk támogatása mellett a szerbeket a Száva túlsó partjára visszaszorítja.
Szeptember 2T=én az 1. és 3. századnál semmi esemény. A 2. század a Szávapdrt
mentén járőrszolgálatot végez, melyet a szerbek puskatűzzel megzavarnak.

Ütközet Surcin ^Bezanja mellett.
Szeptember 28-án a 2. népf.-huszárszázad 3. szakaszánál — Jdkovóbdn — délelőtt
1 óra 40 perckor riadó. Ezzel kapcsolatban Ottlik Tihamér, a 2. huszárszázad 3. szakaszparancsnoka naplójából idézzük az alábbiakat:
„Reggel 5 órakor Riehter őrnagy jelentését személyesen viszem lioljeveire Wolf ezredeshez, aki válaszában
közli, hogy a szerbek Progárnál éjjel át akartak kelni a S/Jván, de azt megakadályozta. A szerbek ezen akciója
demonstrálásnak bizonyult, mert alig érkeztem vissza Jakovóra, ismét jelentés érkezik Sureinból, Hogy Hexánjánál
az ellenség átlépte a Szávái és Surcin felé nyomul előre. Richter őrnagy gyalogszázadának itteni parancsnoka két
huszárommal jelentést küld erről a Iioljevciben tartózkodó Wolf ezredeshez, aki a hajnali órákban magához vezényelt
két gyalogszázadot ttichier gyalogsági őrnagy támogatására visszaküldi."
„Délelőttit órakor Zimonyból érkezett parancsra Jakovót ki kell üríteni és Surcinba visszavonulunk. L'iehter
őrnagy a huszárszakaszt küldi előre a helyzet felderítésére, melyet csakhamar ő is elérve, az ott állomásozó gyalogszázadoktól felvilágosítást nyert."
„A velünk szembejövő két tábori csendőrünktől értesültünk, hogy az ellenség 4 tábori ágyúnkat elfoglalta. Én az utat
szegélyező kukoricások védelme alatt megközelítem a Tikva /}\ 10-l-es magasságban fekvő raj vonalunkat, egyben meg
figyelem az előnyomuló ellenség erejét és a Száva folyó felé közeledem. Megállapítom, hogy az ellenség a Zimony felé
húzódó dombokat részben elérte és a Cigány-szigetről nyomul Bezanja elé."
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„Az ellenségnek főereje Hexánja nyugati szélén van, de összes erejük nem haladja meg a 3 — 400-at. Gépfegy
verüket nem hallani, ágyújok pedig a Cigány-sxigef mögött van s nem nagy eredménnyel tüzeli visszavonuló csapa
tainkat. Ezt a megfigyelésemet Richtcr őrnagynak eljuttatom, aki Surcint elérve, gyalogságával — visszavonulási parancs
ellenére — ellentámadásra határozza cl magát és hozzám beérkezve személyes tapasztalatokat szerez."
„Délután4órakor a gyalogsággal lerakatja a felesleges szerelvényeket, rajvonalba fejlődik és Hexánja felé nyomul.
Ütegünk — a rajvonal mögött — ágyútűz alá veszi Hexánja nyugati kijáratát."
,,A huszárszakasz a sebesültek szállításához szükséges jármüvek előteremtéséről gondoskodik, magam Hiclüer
őrnagy közelében tartózkodom."
,,A harcnak az alkonyat beállta vet véget és visszafoglaljuk elveszettnek hitt ágyúinkat és Sureinba vonulunk "
,,Estc 10 órakora Sureinba érkező Wolf ezredes és később Zimonyból Cilobucsnik ezredes is meleg elisme
résben részesíti Richter őrnagyot."
,,Csapatainknak a szép eredmény feletti örömét nagyon elszomorította az, hogy ez a harc 2 gyal. tisztünk és 41
legénységünk sebesülésébe került."

A huszárszakasz ezen felderítéséért Pichler őrnagy Olllik Tihamér hadnagyot soronkí
vüli előléptetésre és a „legfelsőbb dicsérő elismeréssel" való kitüntetésre, Dezső szakaszvezetőt
pedig őrmesterré való előléptetésre terjesztette elő.
Szeptember 29-én reggel 5 órakor az egész 1. század az osztálytörzzsel Pumáról
Pláticevóba vczényclfcfcfí, ahonnan reggel 9 órakor dr. Tóth Aladár hadnagy 12 huszárral
Cirabovci, Obrez, Ogar, Dn.=Tovarnik, Karlovcic, Pelrovcic, Becmen és vissza Pláticevóba
küldetett. Feladata volt a nagykiterjedésű erdőket szorgosan átkutatni, a szerbek titkos ösvé
nyeit megvizsgálni. Miután a talaj fel volt ázva és ezen a napon is szakadt az eső, a járőr
csak nehezen haladhatott.
Minthogy Pumától számítva már 100 kilométernél nagyobb utat tett meg a járőr, —
jelszó ismerete hiányában pedig a saját csapataink előőrsei az éjszakában több ízben feltar
tóztatták és őrségről-őrségrc kísérték — kénytelen volt dr. Tóth Aladár hadnagy járőrét
Bresiacsba irányítani, ahonnan nyomban a hadscrcgcsoportparancsnoksághoz telefonon jelen
tését leadta. A telefonnál Lültgendorf altábornagy szárnysegédje vette fel a jelentést és
teljesítményéért dr. Tóth Aladárt külön megdicsérte és utasította, hogy az éjjelt Breslacsban
töltse.
Palticsevo falu teljesen leégett. Az osztály itt mint tartalék Krauss altábornagy csoportja
alá rendeltetett, amely csoport Klenákon a Száván való átkelést erőszakolta. Feladata járőr
szolgálattal biztosítani a Szávapartot és az ellenségnek jelzőszolgálatof teljesítő kémeket elfogni.
Fbben a szolgálatban az egész század résztvesz. Az időjárás mint eddig, ezúttal is ked
vezőtlen. Csapatainknak a Klenákon való átkelési terve nem sikerült oly mértekben, amint
azt hadvezetőségünk akarta, ennek következtében a huszárosztály sem vehetett részt a har
cokban és a szerb területből is csak a Bilva folyó mentén Gluscsi északi része és a Pavnje
községeket összekötő vonal maradt birtokunkban. F terület rendkívül mocsaras, a lövész
árkokat a talajvíz teljesen ellepi és a harctéri szolgálatot rendkívül megnehezíti.
Fz a hadcsoport, amely ezt a vonalat tartja, az ú. n. kombinált hadtest elnevezést nyerte
és parancsnoka Krauss altábornagy, a hadiiskola volt parancsnoka.
Fzen az éjjelen Palticsevo felett 3 — 4 óra között az égbolton a Nagy Göncölszekér
hátsó két csillaga fölött egy üstökös volt észrevehető, mely később, október 18-án Dobanovciról is látható volt.
A 2. huszárszázad, a szávaparti gyalogzászlóaljak között szétosztva, biztosító szol
gálatot teljesít.
A zimonyi védelmi szakasz parancsnokánál, Globucsnik Gusztáv gyalogsági ezredesnél
délután 7 órakor Tamássy Béla altábornagy jelenlétében — aki a mai napon vette át a
szávavédelmi vonal feletti parancsnokságot — tiszti értekezlet volt, melynek tárgyát a más
napi Zimony ellen intézendő támadás megbeszélése képezte.
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Tamássy altábornagy minden eshetőségre számítva, Péterváradról a 3. huszárszázadoí
is Surcsinba rendelte, mely Teleszky századossal meg is érkezett.
Szeptember 30-án délután 5 órakor a szávavédclmi vonal zimony=surcsini szakaszának
csapatai az előző napi intézkedések szerint felvonulnak. A 3. huszárszázad megerősítésére a
2. huszárszázad itteni szakaszai Ottlik Tihamér hadnaggyal a 3. századhoz vczényclfctnek. Ez
a megerősített népf.-huszárszázad a Tikva magasságában várja a parancsot esetleges lovas
rohamra. Ez azonban elmarad, miután az ellenség időközben Zimonyt feladta, hova csa
pataink puskalövés nélkül bevonultak.
Pichter gyalogsági őrnagy zászlóaljával visszarendelteiéit állomáshelyére Surcsinba, hová
őt a 2. huszárszázad 3. szakasza is Ottlik Tihamér hadnaggyal követte.
Jellemző a szerbek kitűnő kémszolgálafára, hogy amint csapataink Zimonyban el
helyezkedtek, Belgrádból azonnal pontosan irányított ágyútüzef kaptak.
Az osztálytörzs és 1. század az éjjelt Platicsevo községben a szabadban táborozva
töltötte és ott erős készültségben volt, reggel Brestácsba irányíttatoít, ahol mint tartalék
laktáborba szállt.
Ezen a napon érkezett vissza dr. Tóth Aladár járőrével az oszfálytörzshöz Platicsevóba,
illetőleg, miután az 1. századot már nem találta ott, Brestácsba vonult be.
Az oszíályállományban az a változás történt, hogy Bánlaky András hadnagyot az
osztályparancsnok a 2. századhoz helyezte át.
Az október í-én megjelent 52. számú osztályparancsban Jankovich alezredes, íridenaui
Fritz Lipót őrmestert a besanja=zimonyi harcokban az ellenség előtt tanúsított kitűnő szoT
gálataiért a gyalogság előterjesztésére törzsőrmesterré léptette elő.
A 2. huszárszázad szétosztva a szávavédelmi vonalban.
A 3. század visszarendclteteff Asanjára. Jankovich alezredes, osztályparancsnok az itt
tartózkodás tartamát arra használta fel, hogy az osztályt harcféri járőrszolgálatban gyakorol
tassa, mert valószínűnek látszott, hogy ha a Száván megkísérelt átkelés egyszer sikerül, úgy
az osztálynak felderítő és messzemenő hírszerző járőrszolgálatban fontos szerepe lesz.
Október 3-án Jankovich alezredes személyes vezetésével az 1. század felderííőszolgálaíof gyakorol és délelőtt 6 órakor Obres falun áf, a Podgorica Ada Száva
sziget felé vonul. Az előnyomulásban a század elővédje Elek hadnagy szakasza volt,
melyet Jankovich alezredes — aki az elővédhez csatlakozott — személyesen vezetett.
Az Obrestől délre levő z?\ 86~os ponton áthaladva, nagyterjedelmű szálaserdőbe jutunk,
amely ingoványos és járhatatlan talajával erős feladat elé állítja az elővédet, hogy a főcsapatnak a Podgorica Adához való eljutását biztosítsa. A Szávát elérve, az irányt keletre
vesszük, Kupinovót elérendő. Eddigi utunkban az ellenség túlsóparíi őrszemeifői tüzet nem
kaptunk és felderítésünk simán folyt le.
Amint azonban a tisztáson levő gémeskúthoz érünk, a túlsó partról Skela irányából
ellenséges puskatüzet, majd később három ellenséges ágyúból jól reánk irányzott lövéseket
kapunk és a srapnellck fejünk felett robbannak. Jankovich alezredes — hogy veszteség ne
érje osztályát — parancsot ad, hogy úgy az elővéd, mint az azt követő előhad, Kerekes
százados vezetése alatt, a szerbek által belőtt vonalat ne oszlopban, hanem rajokba
felosztva, lehetőleg fedve és vágtában tegye meg. Ennek az elővigyázatos intézkedésnek meg
is volt az eredménye, mert az osztály Kupinovót veszteség nélkül elérve, útját zavartalanul
folytathatta Asanjába, hová délután 3 órakor érkezett.
A leadott ellenséges lövések következtében úgy a Baligovics Lajos őrnagy parancs
noksága alatt álló kupinovót helyőrség, mint az asanjai csoporfparancsnokság riadót rendelt el,
mert abban a feltevésben voltak, hogy a szerb haderő átkelési kísérletei tesz.
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Asanjára érve, itt találtuk a 3. huszárszázadot, Teleszky Terenc százados parancsnok
sága alatt. Ez a század azonban külön parancs következtében nem vonult be az osztályhoz*
hanem Péterváradra visszarendelteiéit.
Október TVén az osztályíörzs és 1. század Dobanovciba helyeztetett át.
Dobanovciban való tartózkodásunk alatt értesülünk a Surcsinban tartózkodó 2. századunk
3. szakaszának sikeres fegyvertényéről, melynek eredményeként Jankovich alezredes Dezső
Gábor 2. századbeli szakaszvezetőt az ellenség előtt tanúsított eredményes szolgálatai jutal
mául valóságos őrmesterré léptette elő és ezt az 53. osztálynapiparancsban közzéfenni
rendelte.
A szakasz parancsnoka, Olllik Tihamér hadnagy legfelsőbb kitüntetésre a gyalogezred
által hozatott javaslatba.

Második kísérlet az „Ostrovo Ciganlia" sziget elfoglalására.
Október 12*én délután 4 órakor Zimony felől erős ágyúharcra ébredünk és az itteni
gyalogságunk és tüzérségünk a 2. honvéd tábori ágyúsezred 8. ütege, mely utóbbinak Ravazdy
tüzérfőhadnagy a parancsnoka, Zimony alá indíttatott. Sűrű eső esik. Délelőtt 9 órakor a
huszárosztály 1. százada is parancsot kap, hogy Zimony alá vonuljon és ott a Ravazdytüzérüteg fedezetét alkossa. A század Kerekes százados vezetése alatt ügetésben igyekszik
rendeltetési helyét elérni és Surcsinon át a Tikvához lovagol, ahol a z«\ 104-es pont mögött
állásban levő tüzérüteghez csakhamar beérkezik.
Az ellenség lövi ütegünket, melynek egyes srapnelljci századunkat is érik, de veszte
séget egyelőre nem okoznak.
GJobucsnik Gusztáv ezredes mint a zimony-surcsini
csoport parancsnoka vezeti a
támadást Belgrád ellen. Feladata az „Ostrovo Ciganlija" sziget elfoglalása.
A támadásban az összes csapatok résztvesznek és dél felé már mindkét részről nagy
hevességgel folyik a harc. Az osztály 1. százada, valamint a Ravazdy tüzérüteg állást
kénytelen változtatni és a század a Surcsin — Besanija műút mentén a 7\ 78-as pont
környékén vesz részt a harcban, mint a tüzérség fedezete és annak jobbszárnyát védelmezi,
valamint járőrszolgálattal is biztosítja, mely szolgálatra az Elek=szakasz lett kijelölve. Állásunk
azonban itt tarthatatlanná vált, mert az ellenséges tüzérség ütegünket és századunkat jól irányí
tott lövésekkel eltalálta.
Délután 5 órakor GJobucsnik Gusztáv ezredes Dormándy Géza vezérkari főnök javas
latára a céltalan támadás beszüntetését rendelte cl, azonban sem a Ravazdy-üteget,
sem
pedig az üteg fedezetéül kirendelt 1. huszárszázadof nem értesítette és erről csak este 8 óra
kor Besaniján átvonulva értesülünk. A Besaniján való átvonulás az erősen átázott terepen
sötétben vette kezdetét és midőn a faluba érkezünk, az útvonal a harcból visszavonuló csapa
tokkal és sebesültekkel annyira cl volt torlaszolva, hogy utunk célját, a Z*^ 115-ös pontot alig
reméltük elérhetni. E közben az ellenség fényszóróval a Topcsiderböl is megvilágított és félő
volt, hogy ha az ellenség az amúgy is jól belőtt terepre, illetőleg útvonalra néhány srapnellí küld, a századnak és az ütegnek az eltorlaszolt útvonalon nagy veszteséget okozhat.
A huszárosztag 2. századának kikülönített 3. szakasza Olllik Tihamér népf.-hadnagygyal a surcsini szakaszon, Szabó Aladár hadnagy szakasza pedig a Globucsnik ezredes
parancsnoksága alatt álló zimonyi védelmi szakaszon vett részt a harcban.
A 2. század 3. szakaszának teljesítményéről Ottlik hadnagy naplójában az aláb
biakat íria:
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„Október 12=én délelőtt 1 órakor Surcsinban „riadó". Richter gyalogsági őrnagy zászlóaljával és a huszár
szakasszal Besanija felé indul. Parancsom a gyalogság előtt felderíteni a terepet."
„Az őszi ködben tapogatózva haladok előre 3 járőrbe osztott szakaszommal s elérem a Szávapartot,
amely ellenségtől mentes, így tehát a felszálló köd védelme alatt Besanijára vonulok, jelentést téve Richter őrnagy
nak, aki azonnal előnyomul s rajvonalba fejlődve elfoglalja a már előző harcokban készült fedezéket. Nem minden*
napi parancsot kellett végrehajtanom a gyalogság felfejlődése alatt. Ugyanis Richter őrnagy nem találván elég
sűrűnek rajvonalát, a parancsnoksága alá tartozó árkászszázadot is harcbavetette. Előrenyomulásuk azonban,
amely már teljes napsütésben és nyilf terepen történt, talán a szokatlan beosztás folytán oly lassú ütemben ment,
hogy Richter őrnagy parancsot adott nekem az utászszázadnak hátulról való buzdítására, amit rajvonalba fejlődve,
élénk ellenséges gyalogsági és tüzérségi tűzben lóháton végre is hajtottam s addig folytattam, míg llichtcr őrnagy
maga is belátván a lovasság ilyen célból való felhasználásának az eredménnyel arányban nem álló kockázatos voltát,
szakaszomat védett állásba rendelte. Ezt végrehajtottam, magam Richter őrnagy mellett tartózkodtam az egész ütközet
alatt, irányítva a küldöncszolgálatot. Hajnali 1 órától este 9-ig tartó ütközet után a szakasz
Bcsanijában
éjjelezctt."

Jankovich alezredes, osztályparancsnok, Wieszner Emil hadnagy, segédtiszttel saját szemé
lyére a harc alatt a „Mii. Schiessfáfte" által megjelölt terepről szemlélte az ütközet lefolyását,
kihez az első század 1-ső szakaszának parancsnoka, Elek hadnagy Kocsis Dániel szakaszvezetővel egy járőrt vezényelt, aki az összeköttetést biztosította és a parancsokat a csoportparancsnokságtól közvetítette. A jó szolgálatokért Jankovich alezredes az 55. számú osztály
parancsában Kocsis Dániel szakaszvczctőí őrmesterré és Péli János c. tizedest, valamint
Polyik János c. tizedest valóságos tizedesekké előléptette, kik közül az első és utolsónak
megnevezett az „Elek-szakaszu állományához tartozott.
Október 13*án délelőtt 6 órakor a „Ravazdy=üieg" és az 1. század, Kerekes András
százados parancsnoksága alatt Máriahofon át Zimonyba indul, hogy a további parancsot
a zimonyi csoporfparancsnokságtól átvegye. Globucsnik ezredes parancsára úgy a század,
mint az üteg, Dobanovciba visszaküldcfcft. Ekkor értesülünk Dormándy Géza vezérkari
kapitánytól arról, hogy a tegnap vívott ütközet nemcsak vereségünkkel végződött, de a szerbek
a Száva innenső partján a Ciganlija szigettel szemben is megvetették lábukat és nekünk ez
körülbelül 300 halott és sebesültbe került.
Ez a támadás nem Globucsnik ezredestől, hanem Pélerváradból lett Globucsnik ezredes
ellenzése dacára elrendelve.
Ez volt Belgrád ellen intézett második támadásunk, amely a súlyos veszteségek dacára
semmi eredményt sem nyújtott.
Ugyancsak ezen a napon délelőtt 5 órakor a surcsini védelmi szakaszhoz parancs
érkezett az ottani ellenséges gyalogságnak a fedezékállásokból való kiverésérc. Pichler zászló
alja Dobanovciba vezényeltefik.
A 2. népfelkelő^huszárszázad 3. szakasza azonban továbbra is Surcsinban marad Woh
ezredes gyalogcsapaíával, hol naponkint rendes járőrszolgálatot végez a gyalogcsapafparancsnokok utasítása szerint.
Október 14-től 17*ig az osztálytörzs és 1. század Dobanovciban van laktáborban,
hol az ugyanott állomásozó gyalogsági csoporthoz nyert beosztást.
Október 19*én Jakovo felől erős és mind megújuló géppuskatüzelés hallatszik, mire
az állomásparancsnokság egy tiszti járőr kiküldetését rendeli cl annak megállapítására, vájjon
Jakovo körül a Szávaparíon nem kisérli-c meg a szerb az átkelést és hogy ez a tüzelés
mitől ered. Jankovich alezredes e feladatra Elek Menyhért hadnagyot rendeli ki, aki járőré
vel Fenék—Boly evei községek felé tartva, megállapítja, hogy a lövöldözés a saját csapatunk
nak tüntető lövöldözése volt, minden támadási szándék nélkül, csupán belövést gyakorolt a túlsó
parton mozgó ellenséges járőrökre. Ebben a kölcsönös tüzelésben a huszárjárőrí is
érte lövés.
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Október 17-én kelt 56-ik osztálynapiparanesban Jankovich
alezredes közli, hogy
íriedenliebi Fritz Lipót 2. huszárszázadbeli törzsőrmester az ellenség elölt tanúsított vitéz
magatartásáért, a gyalogsági csapatparancsnok előterjesztésére, a II. osztályú vitézségi éremé
inél lett kitüntetve.
Október 21-^én a Dobanovciban állomásozó 1. huszárszázad négy különítményre oszlott
és ezzel felváltotta a 2. század négy szakaszát Zimony, Suicsin, Asanja, Progár védelmi kör
zetekben. A 2. század a fentemlített gyalogsági csoportoktól — ahol beosztását az 1-ső
század vetic át — visszajövet cgycsíttctctt Burchard-Bélaváry Pál főhadnagy parancsnoksága
alatt és Péterváradra lett vezényelve a 3. század szolgálatát átveendő. Ezen felváltás követ
keztében a 3-ik század, mini pihent század, körletünkbe kerül és Dobanovciban az 1-ső
század helyébe vezényclteíctt mint tartalék.
Október 22-=-én az 1. század átvette a 2. századtól a szávaparti szolgálatot. Az „Elek=
szakasz" Zimonyba kerül. A zimonyi védelmi szakaszparancsnokság Besanijáig öt gya
logsági zászlóaljjal, három üteggel és egy dunai naszáddal biztosítja a partot ellenséges
betörés ellen.
Az 1. századparancsnokság Ásanján állomásozik, Kerekes százados és gr. C'sekonics
Gyula hadnaggyal, a 2-ik szakasz Fleischmann hadnaggyal Surcsinban, a 3-ik szakasz
Progáron, a 4. szakasz dr. Tóth Aladár hadnaggyal Kupinovóban van az ottani gyalogsági
csapatokhoz beosztva, illetőleg azoknak közvetlen alárendelve.
Zimony e napon erős ellenséges ágyútűz alatt áll. Sok gránát csap be, amely sem a
postaépületet, sem a vöröskereszt-kórházat nem kímélte meg és a járó-kelő polgári egyénekben
is kárt okozott. A védelmi szakaszparancsnokság a városban új elhelyezést keres, amely az
ellenséges tüzérség ellen biztosabb fedezéket nyújt.
Október 28^án a vezérkar itteni főnökségében váratlan változás áll be: Dormándy szá
zados, vezérkari főnök elvezényelíctik és helyébe Globucsnik ezredes a cs. és kir. 4-ik gya
logezredben Peinchardt gyalogsági századost veszi maga mellé.
Globucsnik ezredes állásainak kiépítését és erősítését rendeli el. Dacára a többszöri
ellenséges támadásnak, a mi árkászaink erősítik állásainkat ; úgyszintén rendszerint az éj
folyamán serényen dolgoznak munkásosztagaink is. Saját tüzérségünk belövési gyakorlatokat
végez. E lövéseket a szerbek viszonozzák, de nem sok eredménnyel. Azonkívül tüzérségünk
ütegekkel is szaporíttatik. Dunai monitoraink is kifutnak az úgynevezett Kriegsinselhez, hogy
a Kalimegdánl lőjjék, azonban egy-egy jól irányzott lövés után a Duna meredek partja mögé
húzódnak vissza, hogy őket találat ne érje. Mindamellett a szerb tüzérségnek sikerült a flottilla
tartózkodási helyét eltalálni, minek következtében flottillánk a Dunán északra haladva, bizto
sabb fedezékbe hajózott.
Mcgállapíttatott, hogy a szerb tüzérség hosszúcsövű, nagy hordíávú francia ágyúkra
tett szert.
Ez a szokatlan nagy készülődés azt a benyomást keltette, hogy a napokban történni
kell valaminek.
Október 30^-án az ellenségnek sikerült Jakovó irányában a Száva innenső partján lábát
megvetni és azt megtartani.
A Drina melletti hadsereg parancsnoka Poliorek táborszernagy, míg a szávamenti
haderők felett közvetlenül Krauss altábornagy parancsnokol, de aki szintén Poliorek tábor
szernagy vezérlete alá tartozik. A szerémségi csapatokat Tamássy Béla altábornagy vezényli,
ide tartozik az 1. népf.-huszárosztály is.
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A második szerb offenzíva.
November l*én nagy fordulat állott be a szerb harctéren. Feltevésünkben nem csalat
koztunk, mert a hadvezetőség felhasználva a szerbeknek Zimony és Bolyevei közötti szaka
szunk ellen mind megújuló támadásait és csapatösszevonásait, megfeszített támadással áttörik
a szerb Racsa és Bosut közötti szerb rajvonalat és
számos foglyot ejtve, diadalmasan vonulnak előre
a Macsvában.
A szávamenti védelmi szakaszaink parancs
nokai ezalatt fokozottabb figyelemmel kisérik a szer
beknek mindig erősebben megújuló támadásait és
ezt biztosítandó, állandó készültséget rendelnek el,
valamint a szerbek által könnyen észrevehető íüntctőlcgcs csapatösszevonásokat végeznek. Az utá
szok is résztvesznek ezekben a csapatmozgásokban,
melyek a szerbek előtt azt a látszatot kelthetik, hogy
haderőnk előkészületeket tesz a Száván való átkelésre.
November 3-án Krauss altábornagy kombi
nált hadteste elfoglalja Sabácoí és ezzel az egész
Macsva birtokunkba jut. Minden jel arra mutat,
hogy csapataink már fel nem tartóztathatok és ha
kemény küzdelmek árán is, mind előbbre jutnak s
a szerb hadsereg megverínek látszik. A nehéz küz
delmek sok veszteséget okoznak nekünk is. A szerb
Ncmes viiéz pinkóczi Tóth Aladár dr.
foglyok nagy száma és a tömérdek hadizsákmány
szkv. hadnagy, később százados.
lelkesítőleg hat még azon csapatokra is, amelyekre csak
Kitüntetései:
ezüst katonai érdemérem kétszer a kardokkal,
ezután kerül majd a sor, hogy részüket az előnyobronz katonai érdemérem a kardokkal, Károly-csapatkcrcszf,
porosz kir. II. oszt. vaskereszt, német becsületrend lovagja;
mulásból és a szerb hadsereg megveréséből kivegyék.
vitézzé üttetett Horthy Miklós kormányzó által IQ25 június
Ezen a napon, november 3-án az 1. népf.21--én. Bevonult ónként jelentkezve 1914 július 28-án az
alakulásban levő 1. népf.-luiszárosztályhoz, mellyel 1914 aug.
huszárosztályparancsnokság Jankovich alezredessel
28.-án a szerb harctérre ment. Késztvctt 1914 szeptember 23--án
a belgrádi, október 12-én a bcsanjai, november 9-től december
az eddigi harcokban még részt nem vett 3. század
4-ij» a misar-uszc-famnava-koluhara-sfepojcvacíslatinai, dec.
dal Grabovciba irányíttatott, hogy ez a század is
8—9-én a pudarcíi harcokban mint szakaszparancsnok. Meg
a közeli napokban a Száván átkelve, az ellenség betegedett 1914 december 24-én. Bevonult 1915 január 1<\-cu
a budapesti pótszázadhoz mint kiképzó'tiszt. Harctérre ment
üldözésében részt vehessen.
1915 március 28-án és ettől 1918 február 23-ijj parancsőrtiszt
Az osztályhoz pótlásul érkezett Kemény Miklós több ^'.-dandárnál és hadosztálynál, részfvett a montenegrói
offenzívában, majd a betörés és erdélyi offenzívában. Botén lett
főhadnagyot, 5 huszárt és 4 lovat Jankovich alez
1918 február 23-án és 1918 július 12-én szerelt le.
redes az t. századhoz Ásanjára osztja be.
A huszárosztály 2. százada retablírozás végett Péterváradon tartózkodik, hol Lütlgendorf
altábornagy parancsnoksága alá került a 3. század helyébe, melyet felváltott. A huszárosztály
1. százada pedig a Száva védelmi vonalán négy különítményre osztva, a Száva mentén foko
zottabb mértékben folyó demonstrációkban vesz részt.
R napon az osztálytörzs és a 3. század Dobanovciról Grabovcira menetelt s ezzel egy
idejűleg dr. Tóth Aladár hadnagy az 1. századtól a 3. századhoz helyeztetett vissza.
Ugyanaz nap a debreceni 2. népf.-huszárosztály 1. százada is Hűmmel Árpád szá
zados parancsnoksága alatt Jankovich László alezredes parancsnoksága alá került.
Teleszky Ferenc százados összehívta a 3. század tisztjeit és lelkes beszédben bizalma
san közölte velük, hogy a hadseregparancsnokság a budapesti 1. népf.-huszárosztály 3. s/.á-
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zadáí és a debreceni népf.-oszfály 1. századát a Száván át fogja hajózni Szerbiába és ott
egy üldöző különítménybe fogja ezeket beosztani, minélfogva minden elkövetendő a menetkészség és harcképesség fokozására. Elvárja minden tiszttől, altiszttől és huszártól, hogy az
ellenség üldözésében, mely a lovasság igazi és legszebb feladatát képezi, kötelességét minden
körülmények között a magyar huszár hírnevéhez méltóan fogja teljesíteni. Végül felhívta őket
arra is, hogy az elmondottakat minden feltűnés nélkül közöljék az altisztekkel és az Összes
legénységgel és mindannyian legyenek útra- és harcrakészen. A század a hírt kitörő lelkese
déssel fogadta.
E naptól kezdve a budapesti népf.-huszárosztály törzse és a 3. század a többi száza
doktól különvált.
November 4^én Grabovcira bevonult, vagy inkább bevánszorgott a 19-ik menctezred
egy teljesen és végleg legyöngült százada is Aky százados parancsnoksága alatt, kik 35 napig
voltak a macsvai mocsarakban, állandóan vízzel telt lövészárkokban, ahonnan csak Sabác
eleste után voltak kivonhatók. Mind lázasok, beesett arcúak, leírhatatlan állapotban vannak.
Beszélték, hogy a szerbek betonfedezékeivcl szemben hatást csakis az aknavető tud elérni —
melyet itt alkalmaztak először a világháborúban — és a monitorok, melyek a Száváról oldalozva vették tűz alá a szerb fedezékeket és szinte bedugták orrukat a lövészárkokba, úgyhogy
nem maradi azokban csak halott. A derék Temes monitornak, mely még október 23-án éppen
itt Grabovcinál aknára futott és elmerült, csak kéményét és két árbocát láttuk a Száva vízé
ből kiállani.
November 8*án Jankovich alezredes Krauss altábornagytól parancsot kapott, hogy a
népf.-huszárosztály 3. századát és a debreceni népf.-huszárosztály 1-ső századát gyűjtse össze
és Sydor utászalezredes vezetése mellett Klenaknál hajózza át a Száván és azután Tabanovicon Hofsass ezredesnél (2. Landwchr-ulánusezred) jelentkezzék.
Ezen parancsnak megfelelően este 8 órakor három áthidalt hajóból álló gőzkomp egy
szerre egy-egy egész századunkat átvitte a még mindig szerb ágyútűzben álló, teljesen össze
lőtt és kiürített Sabácra. Az átkelés után Jankovich alezredes azonnal táviratozott a „Krauss=
hadtesthez" Tabanovicba, átkelését bejelentette és további parancsot kért. Erre azt a választ
kapta, hogy a két huszárszázaddal töltse az éjjelt Sabácban és csak reggel vonuljon Taba
novicba.
Istállót egyáltalában nem lehetett találni, az utcák pedig, melyeket a szerbek egyéb
ként is srapnclltűz alatt tartottak, annyira tele voltak szórva üvegcserepekkel, srapnellhulladékkal
és más élesebb tárgyakkal, hogy hosszabb ottaríózkodás lehetetlen volt. összelőtt úrilakások
ban, kávéházban, bankhelyiségben, patika-udvarban stb. éjjclcztünk. Dr. Tóth Aladár hadnagy
szakaszának szállásán egy csodálatosan épen maradt zongora volt, amelyen az összegyűlt
tisztikarnak és a huszároknak a mindig vidám Erczhegyi István hadnagy szép magyar nótá
kat játszott, míg Rémy Gyula hadnagy a lakásban heverő papírkötegek lángjával enyhítette a
nyirkos idő hidegségét. Megható volt az a raktár, mely mellett elvonult az osztály s
ahol többszáz, a Sabác körüli harcokban elesett tiszti bajtársunk tulajdonait őrizték
tábori csendőrcink.
Az átkelés idejében a huszárosztály törzsét képezte : Jankovich alezredes, Wieszner
Emil hadnagy, segédtiszt, dr. Schulek Alfréd főorvos és Steinherz Dezső gt. hadnagy.
A 3. század tisztjei voltak: Teleszky Eerenc százados, századparancsnok, Erczhegyi
István, Rémy Gyula, dr. Tóth Aladár és Eégrády György hadnagyok.
November 9*én az osztálytörzs, a 3. század a debreceni 1-só' századdal együtt, Jan
kovich alezredes parancsnoksága alatt Tabanovicba vonult, ahol közvetlenül a Krauss kombi
nált hadtestparancsnoksága alá tartozó üldöző-különítmény alakult meg, a következő összetétellel:
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Parancsnok: Hofsass Emil ezredes. Csapatok : a cs. és kir. 2. Landwchr-ulánusczred
3. és 4. százada, a m. kir. 10. honvédhuszárezred 6. százada, ez utóbbi Jankovich
Oszkár
százados parancsnoksága alatt Kenfely főhadnagy, Borosiís, Révhegyi, Bárczy Oszkár had
nagyokkal; a cs. és kir. 9. huszárezred 6. százada Jasinszky
őrnagy parancsnoksága alatt
Kállay Iván főhadnaggyal; a m. kir. debreceni 2. népfclkclő-huszárosztag 1. százada Hűm
mel Árpád százados parancsnoksága alatt Bay István, Bay György, Szunyogh László, Purgly
Emil és Balogh Mihály hadnagyokkal és a m. kir. budapesti 1. népfelkelő-huszárosztály
3. százada Teleszky Ferenc százados parancsnok
sága alatt Rémy Gyula, Érczhegyi István, dr. Tóth
Aladár és Légrády György hadnagyokkal, azon
kívül a cs. és kir. 21. vadászzászlóalj egy százada
Göppel százados parancsnoksága alatt; a cs. és
kir. 92. gyalogezred egy gépfegyverosztaga, továbbá
a cs. és kir. 2 T. tábori tüzérezred egy lövegszakasza
Schmidi
hadapródőrmester parancsnoksága alatt,
amelyekhez megfelelő gyalogsági és tüzérségi lőszer
osztag, végül pedig a vadászok szállításához 50 orszá
gos jármű is tartozott.
Jankovich alezredes mint beosztásnélküli törzs
tiszt, a parancsnok helyettese volt, Wieszner Emil
hadnagy oszíályscgédtiszt pedig rendcsen mint
összekötőtiszt Hofsass ezredes és Jankovich alezre
des, továbbá a különítmény alosztályparancsnokai
közt végezte a különösen fontos és fárasztó parancsőríiszti szolgálatot. A különítmény orvosfőnöke dr.
Schulek Alfréd, a budapesti népfelkelő-huszárosztály
főorvosa lett, aki mellett még dr. Neuda Pál 2. Dr. Kemény Miklós tart. főhadnagy, később
százados.
Landwehr-ulánusezredbeli segédorvos is működött, Kitüntetései: 3. oszt. katonai érdemkereszt, bronz katonai
de sem sebesültszállítóeszközök, sem kocsik az érdemérem a kardokkai, Károk--csapatkereszt. Bevonult: 1914
július 28--án 50 éves korában a pótszázadhoz. Harctérre veze-orvosfőnök rendelkezésére nem állottak.
nyeltetett 1914 november 3*án az 1. népfclkcló'--huszár-November lO^én a 29. gyaloghadosztály osztályhoz. Részfvctt az 1914 december 8—9. pudarcii harcok-ban. Parancsőrtisztté elvezényeltetett 1915 február 15--én az
Zanantoni Eduárd vezérőrnagy parancsnoksága alatt 58--ik jtvalo^hadosztályhoz, később a 98--ik ^'oHdandárhoz
a Misari magaslatokon erősen és emeletszerűcn kié az olasz frontra. 191f-ben a román arcvonalra, onnan pedij'
a m. kir. honvédelmi minisztérium katonai panaszirodájába osz»
pített szerb állásokat elkeseredett tüzérségi és gyalog
tátott be az 1918 december 31--én történt leszereléséig.
sági harc után rohammal bevette, amire Hofsass
ezredes különítménye megkapta Krauss altábornagytól a szóbeli parancsot az ellenséget
Debrc irányában azonnal üldözőbe venni. A parancs alig látszott kivihetőnek, mert eddig is
a szerbek minden talpalattnyi földért kétségbeesetten küzdöttek és gyaloghadosztályunk
ban az erős ellentámadások következtében előállott (főleg tisztekbeni) nagy veszteségeink miatt
előrehaladásunk csak nehezen ment előre. Mcgállapíítatotí, hogy a szerbek hátrább lévő állá
saikat állandóan kiépítik.
,,A parancsnak megfelelően" — írja Tóth Aladár hadnagy naplójában — ,,a
Ilotsass-kiilönitniény
Sábáétól délkeletre, a misar=chrid=frbusaci műút mentén élénk ütemben nyomul előre, úgyhogy a 29. gyalog
hadosztály csapatai messze elmaradnak mögötte."
,.Délelőtt 10 órakor Misar délkeleti kijáratánál a különítmény erős tüzet kap : a visszavonuló ellenség utóvédeivel állunk szemben, mire Hofsass ezredes az utánunk jövő gyalogcsapatok beérkeztének megvárása nélkül és
az ellenség erejének megállapítása céljából parancsot adott a támadásra. A támadásban a budapesti népfelkelőhuszárok 3. százada is résztvesz .Jankovich alezredes személyes vezetése mellett és pedig akként, hogy a század
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három szakasza Teleszky Ferenc százados, Légrády György, dr. Tóth Aladár, Rémy Gyula és Krczhcgyi István
hadnagyokkal északi irányba, az ellenség oldalába kikanyarodik és tűzharchoz lóról száll. Kölcsönös heves tüzelés
után, melyben szerb részről több gépfegyver is résztvesz, oldalozó tüzünk elől az ellenség ezen a szárnyon sietve
visszavonul."
,,Az ellenséges tüzelés a budapesti 1. népfelkelő-huszárokban semmi kárt nem okozott, de néhány lovunk
könnyű lőtt sebet kapott. A szomszédos csapatainkban nagyobb a veszteség, egy ulánus-föhadnagy is térdlövést
kap. A budapesti huszárok 3. százada ismét lóra szállt és dr. Tóth Aladár, valamint Légrády György hadnagyok
vezetése alatt járőröket küld ki Mrgjt'.novac irányában a Száváig oldalfclderítést végezni. A járőrök csak a szürkület
beálltával kerülnek vissza."
,,A szerbek csak rövid távolságra vonultak vissza, mert az ohridi templomtól keletre, a Dohrava patak
jobboldalán emelkedő magaslatokon, előre emeletszerűen kiépített és műszakilag pompásan megerősített állásaikban
újabb, igen makacs ellentállást fejtenek ki. Ezen állások ellen 1 lofsass ezredes déli 12 óra 30 perckor támadást
rendel el, melyben a lovaskülönítményhez tartozó 21. zászlóaljbeli vadászszázad Köppel százados parancsnoksága
alatt, továbbá a 9. huszárezred 6. százada és a 10. honvédhuszárezred 6. százada lóról szállva, valamint a 92.
czredbeli gépfegyverosztag vett részt, amelyhez a 22. zászlóalj is csatlakozott. A szerbek szívósan védekeztek és
csak a délután folyamán megérkezett Poleschensky
vezérőrnagy parancsnoksága alatt álló 58. dandár és a Schön
vezérőrnagy parancsnoksága alatt álló 57. dandár segélyével sikerült őket lépésről lépésre visszavonulásra kényszerí
teni. Ezen támadásban különösen a vadászaink soraiban volt sok halottunk és sok sebesültünk, akiket a 29. had
osztály egészségügyi intézetei láttak el."
,,l[ofsass ezredes a sötétség beálltával jelenti, hogy a különítmény nagy részével Misar délkeleti kijáratához
visszavonult és hogy a m. kir. 10. honvédhuszárezred 6. százada és a cs. és kir. 9. huszárezred ö. százada a
késő esti órákig a két szárnyon felderítő szolgálatot végez. A különítményhez tartozó 21. vadászzászlóaljbeli század
és a 29. gyaloghadosztály és az 58. (Poleschensky)
dandárához tartozó 23. vadászzászlóalj Albhot alezredes
parancsnoksága alatt egész éjjel a tűzvonalban maradt."
„Egyetlen fedél a templom, miért is a különítmény a szabadban táboroz. Tüzérségünk az ohridi templomtól
egész éjjel lövi az ellenséges állásokat, melyekből az ellenség az éj folyamán visszavonul. Este értesültünk a had
seregfőparancsnokság november 10-iki jelentéséből arról, hogy saját csapatok november 9-én Szemendriánál a
Dunán átkeltek és a déli parton tartják magukat."

November l i l é r e a Krauss-hadtest parancsnoksága azt a parancsot adta, hogy minden
oszlopnak törekednie kell oly messzire, amint csak lehet előrejutni és az ellenséget megszakí
tás nélküli üldözéssel erkölcsileg és fizikailag tönkretenni. Ezen parancsnak megfelelően, a
„Hofsass-különílmény"
is folytatta a trbusaci műút irányában elönyomulását, azonban mind
járt reggel egy ellenséges lovascsapat ellenállását kellett megtörnie, melyet Trbusacba vissza
vetett.
Az elfogott lakosok és a 11. szerb ezredből (Schumadia-divizió) elfogott 8 katona
bemondása szerint az ellenség Trbusacot kiürítette, minélfogva Hofsass ezredes oda két lovasjárőrt küldött előre, amelyet a vadászok rajvonalban követtek. Dr. Tóth Aladár hadnagy a
jobboldalra Bukovina—VJasanica irányában, Rémy Gyula hadnagy a baloldalra Miókus—
Dragojevác felé volt biztosító járőrökkel kiküldve, ahonnan egy katonaszökevény cigányt hozott
be, aki elárulta a szerbek erejét és hadállását.
Az előreküldött lovasjárőr Trbusacon túl a Crvena mehanat megszállva találta, ezt
azonban a szerb utóvéd rövid ellenállás után kiürítette. A különítmény menetelése alkalmával
egy komitácsi közvetlen közelről belelőtt Erczhegyi István hadnagy szakaszába, Bajusz őrmes
ter azonban revolverével lelőtte a merénylőt.
A szerbek Debrctól északnyugatra körülbelül egy kilométerre fekvő magaslatot nagyobb
erőkkel, továbbá 4 gépfegyverrel és egy ágyúsüteggel megszállták, amely állások ellen Fiofsass
ezredes arcvonalbeli támadáson kívül északról és délről két-két lovasszázaddal átkaroló táma
dást is elrendelt, mely teljes sikerrel járt, mert az ellenség a bekerítés elől gyors ütemben
visszavonult.
így a Hofsass=különítmény teljesítette a mai napra kapott parancsot, nevezetesen: hogy
az ellenséges vonalat áttörje és az ellenség oldala és háta ellen lépjen fel.
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A különítmény ezen harcok után, miután járőreit az ellenséggel érintkezésben hagyta,
némileg visszavonatott és hóban, majd ólmoscsőbcn Debrcnél a szabadban táborozott.
Reggelre a takaró ráfagyott a huszárokra.
Este értesültünk arról, hogy a Szemendriánál a Dunán szerb területre átkelt cseh
nemzetiségű 2. znaimi gyalogcsapatunk a szerbekhez átpártolt, minek következtében a többieket
visszavonták hazai földre. Érdekes dr. Schulek Alfréd főorvosunknak e napra vonatkozó
feljegyzése, aki ámulva hallgatta egy cseh gyalogezred orvosának és tisztjeinek a magyar
fül számára egészen hihetetlenül hangzó defaitista beszédét, akik persze őt neve után
csehnek tartva, őszintén nyilatkoztak előtte.
November 12-én a szerbek üldözése Uscse
irányában folytaítatotí, azonban a falu nyugati és
déli széle erős szerb csapatokkal volt megszállva, ame
lyeket a cs. és kir. 104. gyalogdandár és a különít
mény lóról szállt lovassággal megtámadott. A szerbek
az úttól délre lévő erdőben foglaltak állást, ahol
bokorról bokorra kellett őket visszaszorítani. A buda
pesti népi.-huszárosztály 3-ik százada a közvetlenül
a saját rajvonal mögé, a O 135-ös pontra előrevont
ágyúüteg fedezete volt és a műúton foglalt állást, ahol
Uscse irányából erős tüzérségi és gépfegyvertűznek
és — ami még kellemetlenebb — délkeleti irányból
az erdőből erős oldalazó fűznek volt kitéve. A
debreceni osztály 1. századának egy huszárja,
Varga Lajos, egy komifácsi golyótól csipőlövésf
kapott. A súlyos sebesültet dr. Schulek
Alfréd
főorvos — minthogy scbesültvivő kocsi egyáltalában
nem volt — csak úgy tudta elszállíttatni, hogy a
vonat egy kocsijának rakományát a többi kocsira
I'.rcy.hcgyi Istwín népf.-hadnagy, később százados.
rakatta át. Több ló puskalövéstől megsebesült.
Kitüntetései:
Katonai ezüst érdemérem kétszer a kardokkal,
,,Az ellenséges tüzelés erősbödésével," — írja dr.
Tóth AlndJr hadnagy — ,.kértem llofs,iss ezredest, engedje
meg nekem, hogy szakaszommal az erdőben szívós ellenáU
lást tanúsító szerbek elűzése céljából ezek ellen lóról szállva,
előnyomulhassak, azonban ezt a vállalkozást l loísoss ezredes
nem engedte meg, mert az ellenség közvetlen közelében levő
tüzérségnek a fedezetre feltétlenül szüksége volt."

a bronz érdemérem a kardokkal, Károlv--csapatkcrcszf. IVvo-nult: 1914 július 28--.ii, az alakulóban levő 1. népfclkclő-huszárosztálvhoz, mellyel 1<->14 augusztus 2K--án a harctérre
ment. Pésztvcrf : 1014 november <•)— l<--iti a misar--dchic-ustblinei harcokban. Parancsol tiszt 1914 november IH.-.ítól
a cs. és kir. 29. ^valoj<hadoszt.ílynál, -izutJu a es. és kir.
XY11I. l a t e s t n é l W'olhmiában, Olaszországban és Francuor.szádban. Leszerelt 10|S decemberben.

Az ellenség szívósan védekezett, úgyhogy Hofsass ezredes kénytelen volf a vadász
zászlóalj soraiban előállott lyukakat és hiányokat lóról szállt lovasokkal kitölteni, továbbá mint
hogy az arcvonalbeli támadás nagy veszteséggel lett volna csak keresztülvihető, 12 csónakot
rekvirált, amelyen a 92-ik ezrcdbeli gépfegyverosztag és a 2Uik zászlóaljbeli vadászszázad
az önként jelentkezett Roller százados vezetése alatt a Száva északi partjára hajózott át,
ahonnan a szerbek állását oldalazó tűz alá vették. Közben a 23-ik vadászzászlóalj és a 104-ik
gyalogdandár egy ezrede arcban támadta meg a szerbek állásait s így a már délben tüzére
ségünktől felgyújtott Uscseí is este rohammal bevették.
Az ütközet alatt a Száva északi partján haladt a budapesti 1. népf.-huszároszfály
1-ső (csonka) százada Kerekes századossal, gróf Csekonics Gyula főhadnagy és Várady
Jenő hadnagy alantas tisztjeivel tüntetés céljából.
Dr. Schulek Alfréd főorvos a 23^ik vadászzászlóalj segélyhelyén kötözte a sebesülteket.
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A különítmény Uscselól nyugatra az út mellett táborozva töltötte az éjjelt, miután meg
állapította, hogy a többszázadnyi erősségű ellenség gépfegyverrel Skela irányába vonult
vissza, az ottani kiépített állásokba. Hofsass ezredes kérte a kupinovo-asanjai szerémségi
erőket utasítani, hogy északról vegyék tűz alá a szerbek állásait, egyben panaszolta, hogy a
mai napon a Száva északi partján menetelő két saját népf.-gyalogszázad elmulasztotta
Uscsenál északról íámogaíólag beavatkozni az ütközetbe.
„Ha meggondoljuk," — írja dr. Tóth AladÁr hadnagy naplójában — ,,hogy az elmaradt, északról az ellenség
oldalába és hátába való beavatkozásnak milyen nagy hatása lett volna, valóban csodálkoznunk kell a Szcrémségben
elhelyezett csapatok helytelen vezetése fölött."

November 13-^án már reggel 5 órakor megkezdte a lovaskülönítmény az üldözést. Az
üres Skelát harc nélkül elérte ugyan, de ennek délkeleti kijáratánál a O TT-es melletti
temetőnél a szerbek megszállva tartották az út két oldalát. A lovaskülönítmény csak nehezen
tudott előrehaladni, mert a mocsaras és erdős vidéken terepakadályok késleltették a kellő
felderítést. Az itteni ellenállás legyőzése után a keleti kijáratnál a szerbek újból harcba bocsát
koztak, a Vrhovina melletti patakhidat megszállták és a tüzérséget is működésbe hozták.
A szerbek ereje kéíszázadnyi gyalogság, gépfegyverek és két ágyú lehetett.
Távolabbi fákon rejtőző komitácsik nagykalibcrű ólomgolyókkal töltött fegyverekből
tüzeltek ; ezeknek egy fán lévő fészkét a különítmény tüzérszakaszának parancsnoka egyetlen
találó lövéssel megsemmisítette. Ebben az ütközetben Maglóczi János őrvezető a debreceni
huszárszázadból súlyos arc- és nyclvátlövésscl megsebesült, a 9-ik huszárezred 6-ik száza
dában pedig egy huszár elesett s több súlyosan megsebesült ; az egyik ulánusszázad
főhadnagya térdlövést kapott.
A budapesti 1. népf.-huszárosztály 3-ik százada dr. Tóth Aladár és Légrády György
hadnagyok parancsnoksága alatti járőrökkel a nehéz terepen fcldcrítőszolgálatot végzett.
A különítmény az ellenség ellenállásának megtörése után Határiba nyomult előre és ott részben
fedél alatt éjjelczetí. A budapesti 1. népf.-huszárosztály 3-ik százada egy korcsmahelyiségben
(mehanaban) helyezkedik cl és az egész üldöző különítményt táboriörsökkcl biztosítja.
A század tisztjei felváltva, egész éjjel az őrsöket ellenőrzik.
November 14*én a lovaskülönítménynek Grabovácon keresztül kellett a Tamnava folyó
felé előnyomulni. Dr. Tóth Aladár hadnagy a főútvonalon, Légrády György hadnagy a"bal
oldalon, Rémy Gyula hadnagy a jobbszárnyon küldetett járőrrel előre. A Nurcsa mocsár
a nagy esőzések folytán annyira megáradt, hogy csak vezető segítségével lehetett az azon
átvezető utat megtalálni. Dr. Tóth Aladár hadnagy, aki már reggel 3 órakor még teljes
sötétségben elindítíaíott az utat megkeresni, a falu utolsó házaiban addig kutatott, míg két
katonaszökevénynek kinéző szerb férfira akadt. Ezeket ágyukból kiparancsolta és velük az
utat megmutattatta. így a lovaskülönítmény minden nagyobb baj nélkül jutott át a mocsáron
és kutatta át annak partjait. Ahol a lovaskülöníímény megjelent, az elhagyott házakban tar
tózkodó egy-egy vén asszony vagy öreg ember kazlak fclgyujtásával adott jelt.
A 29. gyaloghadoszíálynak és az ennek a mai napra alárendelt hadíesttartaléknak erre
a napra az volt a feladata, hogy Brovicstól délkeletre, az Ub folyó elpusztított hídján keresztül,
Brgule irányába törjön előre, a Hofsass-különílmény
pedig azt a parancsot kapta, hogy
kövesse a gyaloghadosztályt és legyen készen az ellenség üldözésérc Lazarevác felé, melyet
el kell érnie.
„Ezért a lovaskülönítmény" — írja dr. Tóth Aladár — „a gyalogcsapatok ijedelmére, közvetlenül a tú'zvonalba lovagolt előre, ahol ellenséges gépfegyver- és srapnelltüzben állott, csodálatosan azonban sebesülés nem
történt. A gyalogcsapatok parancsnokai, miután az ellenség ellenállását megtörni nem tudták, visszaküldték a lovasa
különítményt az obrcnovác=ubi műútra, Stublincm, ahol ismét a szabadban táborzolt, csak a törzs- és a főtisztek
tudtak fedél alá jutni."
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^ gyalogságnak az erősen megáradt folyókon harcolva kellett átkelnie, de semmi híd*
anyag rendelkezésére nem állott. így természetesen a gyalogság nem tudott a feneketlen
mocsaras talajon és folyókon átjutni és feleslegesen nagy veszteséget szenvedett.
November 15-ére Hofsass ezredes lovaskülönítményc parancsot kapott Ubon keresztül
Lajkovác, Lazarevác irányában előretörni. Hofsass ezredes még a reggeli szürkületben Llejny
9-cs huszárfőhadnagyot az utászszakasszal és dr. Tóth Aladár hadnagy parancsnoksága alatt
a budapesti népf.-huszárok 3. századának felét küldi ki, azzal a feladattal, hogy Ub —
Lfuklade—Lajkovácon keresztül haladva, a Kolubara völgyében Lajkovácnál rombolják szét
a vasútvonalat és ezáltal akadályozzák meg, hogy a visszavonuló szerbek Valjevo irányából
csapatokat és hadianyagot tolhassanak vissza Csacsak,
illetve Arangjelovác irányában.
„Az ellenségtől feladott Ub városán keresztülhaladva",
— írja dr. Tóth Alddúr — „annak déli kijáratánál a magasa
latokról egy ott lóról szállt kb. félszázadnyi ellenséges^.tavas-osztag tüzeléssel igyekezett az üldözést megakadályozni, mire oszta
gommal szintén lóról szállva őket megtámadtam és visszavonna
lásra kényszerítettem, azután pedig gyors ntánnyomulással igye
keztem megakadályozni, hogy njabb ellenállást kíséreljenek meg."
„Az országúton tovább délre haladva, annak elágazásánál
az Mhn.=m\ jelölt KLidnicj hidat egy szakasz erősségi! gya
logcsapattal találtuk megszállva. Itt parancsomra az egyik sza
kasz, l'nmw szakaszvezető parancsnoksága alatt, lóról szállt és
tűzzel lekötötte az ellenséget, míg én a másik szakasszal az úttól
nyugatra és az ott levő erdőt megkerülve, az úttal párhuzamosan
déli irányban előrehaladva, oly közelről leptem meg a hídőrséget,
hogy annak nagyrésze futva elmenekült, Z ember pedig megadta
magát."
„Minthogy ettől a helytől délkeletre a Lű/kovácm vezető
út mindkét oldalát a kiürített Mücsvából
elmenekült szerbek
kocsitáborai lepték cl, amellett a hídőrség szétszaladt része és a
visszavonuló utóvéd gyalogosai a szekerek közé elvegyülve,
minden oldalról tüzeltek a kis huszárcsapatra, az utat pedig törött szekerek, igásállatok hullái és a feneketlen sár már
majdnem járhatatlanná tette, az utászszakasz visszafordult a
lovaskülonítményhcz, mert annak parancsnoka, Ilcjny főhadnagy
véleménye szerint feladatát nem lett volna képes keresztülvinni
és mert ilyen nehéz viszonyok között nem tartotta célszerűnek
értékes és nehéz felszerelésével a visszavonuló ellenséges
tömegek közé keveredni."

Lcgrády György népfelkelő-hadnagy,
később főhadnagy.
I\i/iintciésci:
bronz katonai érdemérem a kardokkal, II. oszt.
vöröskereszt érdemérem. Bevonult 1914 július 28-án ,iz ala
kulóban levő népfelkeló'-huszároszfákiioz s ezzel 1014 aujjusz*
tus 28.-án a harctérre ment. P észtvett 1914 november 0.-től
25-íjt a misar--uscsc--tamna\vukoluliarai harcokban. Felmentetett
1914 november 25*cn.

„Átadtam neki foglyaimat és jelentésemet, mely szerint saját elhatározásomból a budapesti népf.-huszárokkal
az előnyomulást a vasútvonalig folytatni fogom. Uukfode község előtt ismét lóról szállt ellenséges lovascsapat
tüzelése fogadta a huszárcsapatot, de a szerb lovasok huszárjaim tüzelésére csakhamar visszavonultak."

A budapesti népf.-huszárok 3. félszázada déli 12 órakor érkezett meg Lajkovác dél
keleti kijárójához, ahonnan a vasúttcstet azonnal íüz alá vcííc és ezáltal a rajta kelet felé
mozgó ellenséges osztagokat visszafordulásra kényszcrílcífc.
Az ellenség közé beékeli kis huszárcsapaí helyzeíc válságos volí, meri a lovaskülönítmény
az óriási terepakadályok miatt csak lassan íudoíí uíánuk jönni és csak délután, majdnem
alkonyatkor érkezeti meg, amikor is előrevont tüzérséggel, mely már lukiadénál is nu'íködött
a visszavonuló szerb utóvédoszíag ellen, a Kolubara íulsó pariján, Lazarevác irányába vissza
vonuló körülbelül 100 főnyi lovascsapaíoí azonnal íűz alá vette.
Az előnyomulás alatt tanúsított vitéz magatartásért Hofsass ezredes dr. Tóth Aladár
hadnagyoi külön megdicsérte és közölte vele, hogy legfelsőbb kitüntetésre fogja őt előtcrjcsz--
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leni, továbbá felszólította, hogy az c napon magukat hősicsen viselő altiszteket és huszárokat
nevezze meg. Ennek folytán dr. Tóth Aladár hadnagy a parancsnoksága alatt álló félszá
zadból Szilassy István tizedest az I. osztályú ezüst vitézségi éremmel, Németh Lajos szakaszvezetőt, Egerszegi Ferenc és Koroknai András huszárokat a II. osztályú ezüst vitézségi éremmel
leendő kitüntetésre, végül Barta János szakaszvezetőt dicsérő elismerésre hozta javaslatba.
Az előnyomulás alatt Légrády György hadnagy Ub— Murgas— Vis irányába küldetett
ki felderítésre, aki a Trnjaci 180 háromszögelési pontról visszavonuló mintegy félszázadnyi
gyalogcsapaíot vesz észre.
„Erről jelentést teszek," — írja Légrády hadnagy naplójában — „majd járőrömmel megtámadom a túlerőben
levő szerbeket. Erre a szerbek ellentámadásba mennek át, ami visszavonulásra kényszerít. Azonban kis idő múlva
járőrömmel ismét követem az ellenséges csapatot, miközben egy kis erdő fedezete alatt egy külön menetelő ellenséges
gyalogjárőrt rohammal megtámadok és 11 foglyot ejtek. Ezeket visszaküldöm és még aznap folyamán további hat
foglyot ejtettem, csak késő este vonultam be a Lojkovác mellett táborozó lovaskülönítményhez."

A budapesti 1. népf.-huszárosztály 3. százada az óriási teljesítmények dacára még
éjjelre táboriörsszolgálatra rendeltetik ki, mert a tisztek közül éppen dr. Tóth Aladár hadnagy,
aki egész nap már itt tartózkodott, szerzett megfelelő helyi ismereteket. A tartalék Lajkovác
északi szélén szabadtáborban éjjelczctt. A konyha csak reggel tudta a századokat elérni
és csak ekkor fogyaszthatta cl a legénység vacsoráját.
„November 16=án" — írja Légrády hadnagy — „gyönyörű reggelre virradtunk. Dr. Tóth Ahidór néhány
emberéve! átkutta az előterepet és a visszavonuló szerbek közül egymaga 20 foglyot szállított be mindaddig, míg
Telcszky lurcnc százados a további bravuroskodástól el nem tiltotta."

Ezalatt a szerbek a Kolubara másik oldalán levő magaslatokon gyülekeztek és oda
ágyúkat vontattak fel. A különítményhez a mai napra parancs nem érkezett. A Kolubara
déli partján a magaslatokra felvonult szerbek, akik a különítményt már tegnap is ágyúzhatták
volna és akik a nap folyamán is állandóan újabb menekült karavánokat küldtek át nyakunkra,
feltűnő módon bevárták a menekülő lakosság elvonulását és azután váratlanul erős ágyútűz
alá vették a lovaskülönííményí. Telitalálataik folytán a különítmény vesztesége két halott, 15
sebesült huszár, (köztük egy tiszt), továbbá elpusztult \T ló és megsebesült 30 ló. Foglyaink
száma 300-ra emelkedett, azonkívül néhány hátasló és gépfcgyvcrnycrcggcl ellátott málhás
állat is zsákmányoltatott.
A különítmény, a délután fél 1 órakor megérkezett 9-ik gyaloghadosztállyal megerősítve,
felvette a harcot az ellenséggel, míg délután 2 óra 30 perckor megérkezett a Krauss-hadtest
parancsa, amire a lovaskülönítmény igen erős ágyútűzben visszavonatott. Visszavonulás köz
ben itt több sebesültünk volt, Szabó János huszár, a debreceni 2. huszárosztálytól, mellén két
súlyos sebbel lóról leesett és a század egyik scbcsültvivőjc, Tóth Miklós járőrvezető, előbbi^
nck kötözése közben később halálossá vált gerinelövésí kapott; mindkettőt aztán erős tüzér
ségi tűzben bekötötte és üres íüzérkocsin való elszállításukat a legnagyobb hidegvérrel intézte
Illés, a debreceni század 1. o. egészségügyi segédje (őrmester), kit ezért Jankovich alezredes
a kisezüst vitézségi éremmel való kitüntetésre terjesztett fel. E napon vonult be a budapesti
3-ik századhoz Ledniczky Mihály főhadnagy, aki eddig Újvidéken a kórházban betegen
feküdt.
A lovaskülönítmény Ub mellett szabadtáborba szállt és éjjel az csőtől ismét sokat
szenvedett.
November lT^én reggel Hofsass ezredes kénytelen volt táviratilag jelenteni Krauss
hadtestparancsnoknak, hogy a különítményhez tartozó vadászszázad menctképtclcn és Ubban
visszamaradt, továbbá hogy az ágyúsütegben már 16 sebesült vagy egyébként beteg ló és
2 sebesült és harcképtelen legénységi egyén van. A lovascsapaínál sebesült és mcncíképlclcn
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lovak száma 168-ra emelkedett és hogy a vonat az elhullott és menetképtelen lovai miatt
nagyon nehezen tud utánunk jönni. A különítmény 8 napja állandóan nyereg alatt van és
egy rövid pihenőre nagyon szüksége volna, miért legalább egy napot kért retablírozásra.
Egyben jelentette, hogy a kenyér- és zabhiány már erősen érezhető és felvilágosítást kért a
visszamaradt málhavonatról.
Ezen jelentésre Krauss altábornagy parancsára a különítmény a brgulei templom kör
nyékére, az ott elszórt néhány házba vonult pihenőre s amennyire e kis házacskákban s
nyomorult ólakban lehetett, laktáborszerűen helyezkedett el. Egyes lovasszakaszoknak bizony
csak kazlak oldalában hevenyészett hiányos szalmateíő jutott, ami miatt az állandóan hideg
és esős időben a legénység és lóállomány igen sokat szenvedett. Hofsass ezredes mindjárt
minden irányban járőröket küldött ki, köztük Ledniczky Mihály főhadnagyot, továbbá dr. Tóth
Aladár, Légrády György hadnagyokat, akik jelentették, hogy a megáradt Lukavica patakon
gyalog vagy lóháton átkelni nem lehet és hogy a túlsó oldal az ellenségtől erősen meg van
szállva, saját utászaink pedig most állítják helyre a lerombolt hidakat.
E napon Erczhegyi István hadnagy a budapesti 1. népfclkelő-huszároszíályfól Zanantoni
Eduárd vezérőrnagy mellé, a 29. hadosztályparancsnoksághoz mint parancsőrtiszt elvezényel^
tetett. Fájó szívvel váltunk meg kiváló bajtársunktól, aki magasabb kora dacára a hadifára
dalmakat az első naptól kezdve velünk végigszenvedte.
A pihenő első napjai alatt a parancsnokok gondoskodtak az érdemesek megjufalmazásáról. így Hofsass ezredes már november 19-én kitüntetésre terjesztette elő a budapesti 1.
népfclkclő-huszároszíály két kiváló tisztjét, dr. Tóth Aladár és Eégrády György hadnagyokat,
akik a kitüntetési javaslat szerint a különítmény eddigi nehéz harcaiban úgy lovon, mint
gyalog tanúsított kiváló teljesítményeikért, bátorságukért és köfclességíudásukérí erre érdemeket
szereztek. Ugyané napon az egész Hofsass=lovaskülönitmény
is a kiváló menetteljesít
ményért (wegen besonderer Marschlcistung) az 5. hadsereg napiparancsában dicséretet
kapott.
A különítmény kétségbeejtően rossz kondícióban lévén, Elofsass ezredes mindenekelőtt
kérte a tüzérszakasz fogatainak teljes kicserélését, mert annak 1 lova megdöglött, 3 meg
sebesült, 16 pedig mcnctképfclen. Jelentette továbbá, hogy a különítmény eddigi veszte
sége tisztekben 2 sebesült és pedig Köppel vadászszázados és Kállay Iván 9-ik huszárezredbeli főhadnagy, azonfelül két tiszt beteg. A legénység vesztesége a harcok alatt halottakban
4, sebesültekben 23, lovakban a veszteség: 18 elhullott és 26Z mcnctképtclen. A budapesti
1. népfelkelő-huszárok 3-ik századának állománya 95 lovas. Jelentette továbbá, hogy a Kolubara—Lukavica lapályon az utak el vannak öntve, a hidakat az áradás elszakította, vagy
az ellenség lerombolta és megszállva tartja, végül, hogy a különítmény élelmezése a lehető
leghiányosabb, mert a környék teljesen ki van merítve, felvételező helye pedig nincsen és
kérte a fclvéfelczőhely kijelölését.
Ezen jelentések dacára a hadtestparancsnokság november 19*én a különítményhez táv
irati kérdést intézett, hogy az a mai vagy holnapi harcokra felhasználható volna-e? Amire
Hofsass ezredes november 20-án azt a választ adta, hogy a lovasság megfogyatkozott létszám
mal használható ugyan, de a vadászok szállítására jármüvek nincsenek. Közben a különítmény
állandóan felderítést végzett. Hofsass ezredes jelentette azt is, hogy a menekültek karavánjaiban,
akiket a szerbek, mert már terhükre voltak, szándékosan átküldték a mi nyakunkra, sok ícgyverképcs férfi van, kocsijaikon pedig sok lőfegyver is található. Felhívta a figyelmet arra
is, hogy ezek mekkora akadályt, hátrányt, sőt veszélyt jelentenek csapatainkra, melyeknek
hátát veszélyeztetik és a hadműveletek legkisebb balsikere esetére katasztrófát okozhatnak.
Ugyané nap jelentette, hogy a még augusztusban igényelt telefonanyag máig sem jött meg,
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kenyér és lótáp már csak a mai napra van, a csizmák legnagyobb része tönkrement és a
lovak téli sarokvasai is hiányoznak.
E napon esett az első hó, majd ismét megszakítás nélkül szakad az eső, az utak
kátyúiban a sár és az összefutott víz olyan mély, hogy az elcsúszott lovak belefulladnak.
Dr. SchuJek főorvos a brgulei községházán berendezett sebcsültállomáson segéd
kezik. Itt némely napon 150 — 200 sebesült és beteg is érkezik a harcvonalban álló csapa
toktól és megpihenve, ellátva megy tovább az, aki szállítható állapotban van.
A különítmény rctablírozása a málhavonat és a mesteremberek clőrcvonásával serényen
íovábbfolyik, Rémy Gyula hadnagy pedig, súlyos betegen is, főzőíudományával tűnt ki. Egypár
fej hagymával, a hó alól kiásott burgonyával olyan pompás pörkölteket varázsolt a komisz
konzervekből, hogy jobban ízleíí a Ritz főztjénél is. A budapesti népfelkelő-huszárok kony
hája a nehéz viszonyok dacára híressé is vált és a lovaskülönítmény többi osztagainak tisztjein,
a debreceni és zágrábi huszárokon kívül, herceg Schwarzenberg Félix dragonyos- és Hofsass
ulánus-czredes, valamint Jasinszky őrnagy tisztjei, gróf Khuen-Belási hadnagy és még sokan
keresték fel asztalukat és töltöttek mellette felejthetetlen kedélyes bajtársi órákat.
November 22*én a 2T-ik tábori tüzérczredbcli ágyússzakasz és a 21-ik vadászzászlóaljbeli század, melyek a különítmény megalakulása óta annak minden harcában résztvettek,
legnagyobb sajnálatunkra parancsra kiváltak a különítményből és csapatíesíeikhez vonultak be.
De az eddig Hofsass ezredes parancsnoksága alatt álló különítmény is kivált a Krauss=hadteslböl és két 14-es dragonyosszázaddal és egy honvédtaríalékütcggcl megerősítve, a VlII-ik had
test kötelékébe, herceg Schwarzenberg Félix ezredes parancsnoksága alá került. Ugyané nap
parancsot kap a különítmény, hogy a Kolubara nyugati partján Skobalj irányába egy lovas
századot küldjön előre a Borak és Dabnibrod közti szakaszon a 12-ik és 26-ik dandárok
közötti nyílás betömésére és biztosítására. Erre a feladatra Hofsass ezredes a budapesti nép
felkelő-huszárok 3-ik századát küldi ki Teleszky Ferenc százados, Ledniczky Mihály főhad
nagy, dr. Tóth Aladár és Rémy Gyula hadnagyokkal, akik az 1. népfelkelő-gyalogzászló
aljat állásba találva, kétnapi kikülönítésük alatt ennek a vonalnak a biztosítását végzik és min
den irányban értékes felderítést folytatnak. A 3. század innen november 23*án a különít
ményhez Brguleba visszavezényeltetett.
November 25*én Légrády György hadnagy a katonai szolgálat alól felmenteívén, a
különítménytől elvált és Sabácon át Budapestre utazott. A számban megíogyatkozott bajtár
sak fájó szívvel vettek tőle búcsút, mint aki a mozgósítás első napjától kezdve jóban-rosszban osztozott sorsukban.
A következő napokat Jankovich László alezredes és 1 eleszky Ferenc százados a 3. század
rendbehozatalára használták fel.
November 2?Vén beérkezett a szerémségi Dobanovciról Gulás osztályállaforvos is az
időközben meggyógyult lovakkal, akit az osztálytörzs és a 3. század onnan való elvonulá
sakor Jankovich alezredes egy beteg lóoszíaggal kikülönített és otthagyott volt és e felette
célszerű intézkedésnek most, a lóállomány tetemes megszaporodása révén, igen nagy hasznát
látta a 3. század. Gulás állatorvossal — aki régen nélkülözött postánkat is hozta — jött Zay
Dezső őrmester is.
November 28-án délben ismét parancs érkezett a Krauss-hadlesilől,
hogy a Schwar
zenberg—Hofsass-különítmény
Vrbovica környékén azonnal avatkozzon be a nehéz küzde
lemben lévő hadtest jobbszárnyán. Az egész különítmény délután, pontosan az ebéd kiosztása
előtt, 12 óra 30 perckor riaszíatott fel és indult cl a Vrbovica folyó irányába. A szerbek e
napon megújították ezen frontszakasz elleni támadásaikat és Belgrádból elvont 3 — 4 ezredet
vetettek tüzbe. A helyzet csapatainkra válságos volt. A különítmény éjjelre a Kolubara
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közelében szabad táborba szállt. A 3. század a Lukavica vonalat biztosította az ellenséges
támadások ellen.
November 29-én a budapesti népfclkclő-huszárosztály 3. százada Borakon át Jabucjerc
irányíttaíotí a Lukavica folyó mellé, ugyancsak előörsszolgálaíra és biztosításra.
November 30-án a 92. gyalogezredbeli gépfegyverosztag, mely az eddigi ütközetekben
mindig a különítménnyel volt, parancsra bevonult ezredéhez. Ugyanezen a napon a budapesti
népfelkelő-huszárokat újabb szomorúság érte, ugyanis Rémy Gyula hadnagy-bajtársunk, aki
már hosszabb idő óta súlyos beteg volt, — de betegsége dacára kitartott a századnál és főleg
az élelmezés javításában szerzett nagy érdemeket, teljesen legyöngülve és lefogyva — kény
telen volt kórházba vonulni. Ugyanekkor érkezett meg a törzsnek és az egész 3. századnak
nagy örömére gróf Csekonics Gyula főhadnagy-bajtársunk, aki a szerémségi harcok alatt
tanúsított vitézségéért soron kívül főhadnaggyá lépeti elő.
Herceg Schwarzenberg ezredes a bevonuló gróf Csekonics főhadnagyot, dr. Tóth
Aladár hadnagyot és Bajusz őrmestert járőrökkel előre küldte, hogy Borakon áthaladva, a
Kolubara és a Lukavica folyókon hidakat, illetve gázlót keressenek és Slepojevác—Beljina —
Slatina irányában felderítsenek. A hidat és gázlót dr. Tóth Aladár hadnagy találta meg és
jelezte a főcsapatnak, gróf Csekonics főhadnagy pedig járőrével Bóráktól egy kilométerre
délkeletre egy szerb lovasjárőrrel ütközött össze, mely után kelet felé kitért. Dr. Tóth Aladár
járőre Arnajevo községben már késő este meglepett egy szerb gyalogjárőrí, közülük egy szerb
katonát elfogott és herceg Schwarzenberg ezredeshez Stepojevácra beszállított. Az elfogott
szerb katona igen pontos és fontos tudósítással szolgált a szerbek visszavonulásáról és had
állásáról. A különítmény Slepojevácon éjjclczctt, ahol egy németül beszélő és külföldön tanult
fanatikus szerb tanítónő megjövendölte a győzelmesen előrehaladó seregünknek igen közeli
összeroppanását.
Mialatt az előnyomulás folyik, a Száva innenső partján levő csapatrészeink is szorgal
masan készülődnek a bekövetkezendő eseményekre.

Belgrád megszállása*
December l-=-én éjjel 1 órakor a szerbek Belgrádból és 1 opcsiderből sűrű ágyútüzelést
kezdenek Zimonyra és Besanijára, valamint Osíruznicából, a Száva túlsó partjáról a Száva
innenső partján álló őrszemeinkre és laktáborunkra. Kzt a tüzelést, amely — tüzérségünk
szerint — 210 ágyúlövedékre volt becsülve, saját tüzérségünk nem viszonozta, hanem reggel
5 órakor, a reggeli szürkület és köd elmultával kezdte csak az ellenséges állásokat lőni, mire
a szerb tüzérség elhallgatott. Reggel Z órakor a surcsini védelmi szakasz parancsnoka, ezidőszerint Haubert ezredes azt a parancsot kapja, hogy intézzen támadást a Jakovótól délre
fekvő innenső terepen lábukat megvetett szerb osztagok ellen s azokat szorítsa vissza a
Száva túlsó partjára, majd pedig ha lehetséges, keljen át a Száván és csatlakozzék az ott
előnyomuló „Breit= dandár" balszárnyához.
E vállalkozásban az 1. népfclkclő-huszárosztály 1. század 2. szakasza mint csapat
lovasság, Fleischmann Zsigmond hadnaggyal szintén résztvett és a felderítésben elismert teljesít
ményt végzett. A gyaloghadosztály Z0—80 fő szerbet fogott el, mire a többi szerb az
Oslrovo Ciganlija sziget felé vezető öszvérutakon visszavonult, de a terepet végleg nem
adta fel. A szerb tüzérség lövései következtében ezen a szakaszon, valamint Zimonynál
28 főt vesztettünk, de ez elenyésző csekély ahhoz, amit a szerb hadsereg veszített foglyokban
és hadianyagban.
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Hadvezetőségünk gondoskodott arról, hogy az eredmények következtében a hadtápvona
lon végbemenő utánpótlások a lehető legjobban és leggyorsabban biztosíttassanak. E célból már
kiépíttette a batajnica-boljevci úton haladó vasutat, valamint Boljevcin és Sabácon át a
Száván hidakat vertek derék utászaink.
Sebesültjeink elszállítására Elek Menyhért hadnagy kap parancsot a zimonyi védelmi
szakasz parancsnokától, hogy a huszárokkal az igénybevehető összes járműveket összpontosítsa
és Surcinon át Boljevcibe indítsa s őket Surcinig kísérje, majd hogy további útirányukat
megjelölve, szakaszával visszatérjen.
Elek Menyhért hadnagy a parancsnak eleget téve, délelőtt 1 1 órakor visszatért Zimonyba.
A huszárosztály 1. századának 2. szakasza, dr. Lleischmann Zsigmond népfelkelő
hadnaggyal, Haubert ezredes csapataival együtt átkel és résztvesz a Szávánál, Obrenovácnál a
szerbek elleni harcokban.
A huszárosztály többi része — a 2. század kivételével — ezidőszerint sikeres küzdel
mek után Stepojevácon van, miután feladatát — mint fentebb láttuk — dicséretesen és
hősiesen megoldotta. Az 1. század fele Asanján.
Déli 12 órakor a zimonyi védelmi szakasz parancsnoka, Cilobucsnik Gusztáv ezredes a
rajvonalból jelentést kap, mely szerint a zimonyi
hídfőnél álló ellenséges táboriörsök
helyüket elhagyni készülnek és hogy ott nagyobbszerű csapatmozdulatok
észlelhetők,
valamint hogy a Szávapart innenső részén — az Ostrovo=Ciganlia szigettel átellenben —
felállított szerb előőrsök is elhagyják helyüket. Cilobucsnik ezredes e hírre a zimonyi vasúti
állomás közelében laktáborozó 6/II. menetzászlóalj parancsnokának, Heraut századosnak azt
a parancsot adja, hogy egy gyalogszázaddal nyomuljon előre és kövesse az ellenséget vissza
vonulásában ; a Besaniján laktáborozó és védelmi vonalat tartó 32/1. m. kir. zilahi népfel
kelő gyalogzászlóalj 1. századparancsnokának, Herczig főhadnagynak pedig elrendeli, hogy a
6,11. zászlóalj századát előnyomulásában támogassa, míg Lépés főhadnagyot a 32^1. zászlóalj
két századával mint tartalékot visszatartja.
Az előnyomulás délután 3 órakor lassan indul meg, de eredményesen halad előre.
Cilobucsnik ezredes segédtisztjével és Zeidler árkászőrnaggyal automobilon a zimonyi vasúti
állomáshoz siet, hogy a felderítést személyesen ellenőrizze. Délután 5 órakor a felderítés befe
jeződött és az egész Szávapart innenső része a szerbektől feladva, birtokunkba jutott. A szerbek
ezen előnyomulásunkat a túlsó partról csupán puskafűzzel viszonozták, de nem zavarták meg.
Az est beálltával Cilobucsnik ezredes tartózkodott a további előnyomulástól, azt beszün
tetve, visszajött és elrendelte a szükséges előkészületeket a következő napra várható esemé^
nyékre és esetleg a szerbek részéről meginduló ellentámadásnak kivédésére.
Első arcvonal a 6/IL és 32 II. mcnetzászlóalj, melyekhez az 1. népfelkelő-huszárosztály
1. század 1. szakasza is Elek Menyhért főhadnagy parancsnoksága alatt kirendeltetett.
Második arcvonal a m. kir. nagyváradi 4. népf.-czrcd Ámbrozius alezredes parancs
noksága alatt (1 és 1/2 zászlóalj.); Gernya tüzéralezrcdcs pedig parancsot kap, hogy adott
jelre a terepet tüzérségi fűzzel beszórja.
A Száva túlsó oldalán, szerb földön december 1-én a budapesti népf.-huszárosztály
3. százada a debreceni huszárok 1. századával kivált a „Schwarzenberg-különílményből"
és
herceg Schwarzenberg ezredes parancsára, Jankovich alezredes parancsnoksága alatt, Beljina
és Slatina irányában nyomult előre annak megállapítása céljából, hogy az ellenség:
1. a Sibnica—Slatina — Manic—Lisovicnál
sejtett állások kiépítésén dolgozik-e, mely
vonal eléréséről negatív jelentés is küldendő ;
2. a Parlog—Kosmaj—Krcsenik
magaslatokon Arangjelovácig már kiépített és elő
készített állásokat clfoglalja-c vagy pedig délkeleti irányban tovább visszavonul?
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Jankovich alezredes kombinált népfelkelő-lovaskülönítményc ekkor a következő össze
tételű volt :
Parancsnok: Jankovich László alezredes, törzséhez tartozott Wieszner Emil hadnagy
segédtiszt és dr. SchuJek Alfréd főorvos.
Az 1. népfelkelő^huszárosztály 3. százada: Teleszky Ferenc százados parancsnok
sága alatt Ledniczky Mihály, gróf Csekonics Gyula főhadnagyokkal, dr. Tóth Aladár hadna
ggy d h A 2. népfelkelőVhuszárosztály 1. százada: Hűmmel Árpád százados parancsnok
sága alatt Purgly Emil, Szunyogh László, Bay István és Bay György hadnagyokkal. Azon
kívül az ütközetvonat Steinherz Dezső gt. hadnagy parancsnoksága alatt.
Jankovich alezredes reggel 6 órakor 3 hírszerzőjárőrt küldött ki, a különítmény pedig
reggel T órakor indult cl. A menetirányba, vagyis Beljina — Slalina — Ducina irányába eligazí
tott járőr, melynek parancsnoka dr. Tóth Aladár hadnagy volt, Beljina előtt a Q) 21T=es
pontnál három szerb katonát fogott cl, akik előadták, hogy Beljina szerb utóvédcktől van

A ni. kir. népt.-huszárok bevonulása Belgrádba.

megszállva s ezek magukat megadni készek. Dr. Tóth Aladár hadnagy erre járőrével a falu
bejáratáig lovagolt és a három szerb fogoly közül egyet fegyvertelenül előreküldött, hogy
szólítsa fel a csapatot megadásra. A szerb katona eleget tett a megbízásnak, azonban a
szerbek lelőtték, járőrünket pedig közvetlen közelből erős fegyver- és géptegyvcrtűzzel verték
vissza. A íűz erősségéből mcgállapíthaíó volt, hogy Beljina legalább két század gyalogsággal
és több gépfegyverrel van megszállva. A járőrből Sebestyén István huszár jobb bokáján
megsebesült. Dr. Tóth Aladár hadnagy 1000 lépésre visszavonulva, jelentést küldött a
különítménynek, mely Jankovich alezredes és gróf Csekonics Gyula főhadnagy, mint elővéd
parancsnokkal az élén előnyomulva, a O 21T=es pontnál szintén erős tüzet kap, ettől a budapesti
3. századbeli B. Szabó László huszár megsebesül. Dr. Tóth Aladár hadnagy közben
keleti irányban Slalina felé kitér járőrével és jelenti, hogy körülbelül 300 főből álló ellenséges
gyalogság Beljináról Slatina irányában visszavonulóban van, mely csapatot egy nagyobb
málhásállatoszlop is követ. Ezt a csapatot Jankovich alezredes parancsára gróf Csekonics
főhadnagy szakaszával tűz alá veszi, amire a szerbek ellentámadásba mennek át. Jankovich
alezredes most dr. Tóth Aladár hadnagyot az oldal és hát felderítésére Rozsanci és
Arnajevo irányába küldi, a járőr azonban mindkét községből erős tüzet kap, miközben
Karancsi Lajos budapesti 3. századbeli huszár a térdén súlyosan megsebesül és két ló is
lőtt sebet kap. Ezek után Jankovich alezredes dr. Tóth Aladár hadnagyot oldalbiztosításra
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a déli irányba küldi előre, a különítményt pedig délután 2 órakor Beljinától délnyugatra
3000 lépés távolságra visszaveszi és oit várja be a délután 3 órakor beérkező cs. és kir.
6. Landwchr-gyalogczrcd egy zászlóalját, mely azonban Jankovich
alezredes felszólítása
dacára megtagadta a harcba való beavatkozást azzal, hogy legénysége már ki van
merülve. Krrc Jankovich alezredes újból parancsot adóit a támadásra, ezt azonban a szer
bek, akik időközben úgy látszik erősítést vontak előre és akik a dombon levő állásuknál
fogva amúgy is előnyben voltak, kézigránátokkal és tűzzel visszaverték. A lovaskülönítmény
a söfétség beálltával az állásokat a cs. és kir. 6. Landwehr-zászlóaljnak átadva, Leskovác
községbe vonult vissza.
Minthogy a kenyér teljesen elfogyott, kitörő örömmel fogadta a különítmény azt a hírt,
hogy a konyhánál közben egy Juliska nevű magyar gazdasszony a faluban talált asszonyok
segítségével kenyeret gyúrafotf és süffcícfí. E nap vesztesége összesen 4 sebesült huszár volt,
a lovak közül lelöveteff 3, megsebesült 3, menefképíclcnné vált 11 ló. Jankovich alezredes
gróf Csekonics Gyula főhadnagyot, aki a mai ütközet alatt vitézségével és nyugodt körül
tekintő fellépésével különösen kitüntette magát, legfelsőbb dicsérő elismerésre terjesztette elő.
December 2*án délelőtt 10 órakor Zeidler árkászőmagy az előző napon említett különít
ményével a felderítést folytatva, Polyik János huszárjárőrvczcfővcl sürgős jelentést küld, mely
szerint az átkelés Zimonynál a megrongált vasúti hídon — bár nehézséggel — de végrehajfhaíónak látszik, miután a szerbek már ezt a hídfőt is feladták. Globucsnik ezredes erre
a jelentésre automobilba ül, hogy személyesen győződjön meg a jelenteitekről.
Visszatérte után az irodában reá várakozó cs. és kir. 6. ezredbeli Reinhard százados
és Bondy cs. és kir. hadnagy segédtisztek jelenlétében a népf.-huszárszakasz parancsnokát,
Elek Menyhért hadnagyot berendeli és neki azt a szóbeli parancsot adja, hogy a huszár
szakasz azonnal kísérelje meg az átkelést Belgrádba a vasúti hídon.
Ugyanezt a parancsot kapja Heraul százados, a cs. és kir. 6/II. mcncfzászlóalj parancs
noka is, míg a 32/11. honvéd-népfelkelőzászlóalj feladatául az Oslrovo Ciganlija szigetre,
a szerbek által épített hídon való előnyomulásra kap parancsot, miután e sziget ellenségmentesnek látszott.
A parancsok kiadása után Globucsnik ezredes elrendelte, hogy Belgrádba való sikeres
bevonulásunk esetén már most megfelelő zászlókról gondoskodjunk. Miután pedig ilyen
zászló rendelkezésünkre nem állott, felhívta a m. kir. EL népf.-huszárszázad 1. szakaszának
parancsnokát, hogy vigye magával a cs. és kir. dandárparancsnokságoí jelző háromszögletű
fekete-sárga zászlót. Elek főhadnagy azonban jelentette Globucsnik ezredesnek, hogy a huszár
szakasznak van magyar nemzetiszínű zászlója, mire hozzájárult ahhoz, hogy ez a szakasz az őt
megillető magyar nemzetiszínű zászlóját vihesse magával, míg a fekete-sárga háromszögletű
dandárzászlót a 6/IL meneízászlóaljnak adta át.
Míg a huszárszakasz nyergelt, addig Jákó csendőrőrmesíer gondoskodott még két
magyar nemzetiszínű zászló beszerzéséről és ezeket Kocsis Dániel őrmesternek adta át.
A huszárszakasz és a kijelölt gyalogság indulását megelőzően Gernya tüzéralezredes
ágyútűz alá veszi a Kalimegdánl, Topcsiderí, valamint az ellenséges tüzérségi állásokat, a
gyalogságunk géppuskásoszíagai pedig sűrűn pásztázzák az előttünk levő terepet, úgyhogy
az átkelés alatt mindössze pár lövést kapunk.
Amint a huszárszakasz délután 2 órakor a vasúti hídhoz érkezett, Heraut százados
6/IL zászlóaljának egy szakasza már átkelt a hídon és egyik századának átkelése folyamatban
volt. A híd lovascsapat átkelésére nem volt alkalmas, mert széjjel volt rombolva. Ennek
következtében Elek Menyhért hadnagy szakaszát lóról szállítja és a hídon mindössze 24 gyalog
huszárral kel át, köztük Kocsis Dániel őrmesterrel, aki szerb földre lépve, azonnal kifűzi a
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közelben levő gyárkémény ormára a magyar trikolórt, ezzel jelezve, hogy délután 2 órákor
Belgrádot birtokunkba vettük.
Ezalatt Heraut százados 6 II. zászlóalja is átkelt s miután az állomásparancsnokságot
átvette, a huszárszakasz tovább halad előre Belgrád főútvonalán a Konak, majd a Kalirnegdán és onnan Grockára vezető útra, hogy a várost teljesen felkutassa és az eredményről
beszámoljon.
„ A jelzett úton visszajövet" —írja Elek hadnagy — ,,a Konaknál a b/IL menctzászlóaljat találtam, amint a
Konakra kitűzött osztrák fekete-sárga zászló előtt az akkor már odaérkezett Schwarcz csendöralczrcdes jelenlétében
díszmenctet teljesítenek. Ezt látva Kocsis Dániel huszárőrmester, a még meglevő második magyar zászlót az
osztrák zászló mellé helyezi, hogy a csapatok tisztelgéséből ennek, a magyar államot képviselő zászlónak is
az őt megillető tisztelet kijusson."
,,A város lakossága semmi ellenséges érzületet nem tanúsított. A fosztogatásnak elejét veendő, Sclnxarcz
cscndőralezrcdcs hozzálátott a tábori rendőri szolgálat megszervezéséhez ; a b/IL menetzászlóalj pedig — a huszár
szakasz jelentése nyomán — Belgrádnak nyugati és délnyugati részeit szállja meg és mint elővéd biztosítja
Belgrádba bevonuló csapatainknak nyugodt előbbrejutását. A város az ellenségtől mentes volt és ki volt ürítve,
mindössze a Kalimegdánon maradt két hosszúcsövü francia származású ágyú, mellyel a szerbek monitorainkat
lődözték."
,,Mindezekből látható, hogy a szerbek demonstrációs ellenállása, amely napok óta úgy a Kolubara folyó
mentén, mint a Száva partján folyamatban volt, tervszerű volt és azt célozta, hogy a Belgrádban összpontosított
emberanyagát és lőszereit annak rendje és módja szerint idejekorán elszállíthassa és biztosíthassa. A szerb utóvédek
önfeláldozó magatartása dicséretet érdemel és példaképül szolgálhat bármely nemzet hadseregének."

Ágyúlövedékeinknek hatása Belgrádon nagyon meglátszott. A Kalimegdán, az arzenál,
a hadügyminisztérium, a Konak erősen megrongálódtak. A petróleumraktár — melyet tegnap
este Zimonyból égni láttunk — romokban hevert.
Délután 5 órakor érkezett vissza a gyalog levő huszárszakasz a belgrádi hídfőhöz, hol Globucsnik ezredes — kinek időközben mind a négy gyalogzászlóalja átkelt — fogadta Elek
Menyhért hadnagy kimerítő jelentését.
Globucsnik ezredes megelégedéssel vette tudomásul a jelentést és elismerőleg nyilatkozott
a 24 huszár gyors kiderítésével elért eredményről. Különös dicséretben részesült Kocsis
Dániel őrmester, amiért a magyar zászlót röviddel az átkelés után itt a parton levő gyár
kémény tetejére kitűzte, mert ezzel a Zimonyban maradt csapatok lelkesedését és örömét
növelte.
A jelentéstétel után Globucsnik ezredes a huszárszakaszí Zimonyba rendelte azzal, hogy
másnap reggel az iderendelt pontonokon (vascsónakok) lovakkal együtt átkelve, a Topcsideren
ismét jelentkezzék.
A szóbeli parancs átvétele után Elek Menyhért hadnagy gyaloghuszárjaival átkúszván
a vasúti hídon, az ott várakozó lovakra szállt és a süppedékes talajon visszalovagolt
Zimonyba, ahol délután T órakor az időközben Surcsinból ideérkezett Tamássy Béla alfábornagynál jelentkezett.
,,Tamássy Béla altábornagy Belgrád váratlan birtokbavétele feletti örömében azt a parancsot adta,
— írja Elek Menyhért hadnagy naplójában — hogy a huszárszakasz lovastul még a mai éj folyamán
bármi módon keljen át a Száván.
Azon előterjesztésemre, hogy a Száva partját visszatelé jövet meg
vizsgáltam és azt olyan iszaposnak találtam, hogy a lovak félelmükben a víznek nem vezethetők, de átnsztatásra az
éj sötétsége miatt és megfelelő csónakok hiányában sem lehet gondolni, kértem a feladatnak holnapi napra való
elhalasztását. Tamássy Béla altábornagy nemcsak megtagadta kérésemet, de újból utasított az azonnali átkelésre
és arra, hogy Kerekes András huszárszázadosnál — aki időközben Kemény Miklós főhadnagy és Várady Jenő
hadnaggyal az 1. század felével ideérkezett — jelentkezzem és az ő részére is átadjam e parancsát, mely szerint a
Száván a századnak is még ma át kell kelnie."
,,Esfe 9 órakor Kerekes századparancsnoknak a parancsot átadtam, egyben jelentettem neki a nehézé
ségeket is."
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A népf.-huszárosztag 3. százada ezidőszerint Szerbiában, Leskovácon van, hol az
elmúlt napok teljesítményeiért az 1914. évi december hó 1-én kiadott 59. számú osztály
napiparancs szerint az I. osztályú ezüst vitézségi érem adományoztatok Szilassy István címz.
tizedesnek, a II. osztályú ezüst vitézségi érem Németh Lajos szakaszvezetőnek, Egerszegi
Ferenc és Koroknai András huszároknak. A legfelsőbb szolgálat nevében dicsérő elismerés
ben részesült Barna János szakaszvezető.

Harcok BeljinánáL
A Szerbiában, Leskovácon éjjclezett 3. századunktól osztályparancsnokunk, Jankovich
alezredes már reggel 6 órakor újból járőröket küldött ki az előző nap elrendelt irányokba, ő
maga pedig a különítménnyel reggel 6 óra 30 perckor megkezdte az előnyomulást akként,
hogy Beljinát nyugati oldalról közelítse meg. A szerbek a Beljina falu északnyugati szélén levő
magaslatokról gépfcgyvertűzzel igyekeztek megakadályozni a különítmény előnyomulását. Erre
Jankovich alezredes a különítménnyel déli irányba fordult és a falu keleti kijárata irányába
nyomult előre, amire a szerbek az elvágás veszélye elől sietve, délkeleti irányba visszavonul
tak. A lakosság szerint a visszavonuló ellenség egy gyalogszázadból, egy lovasszázadból és
C
£Y gépfegyverből állott és délelőtt 10 óra 30 perckor hagyta cl a falut Slatina irányában.
Ugyancsak a lakosok egybehangzó előadásából mcgállapíttatoíf, hogy előző napi ismételt táma
dásaink alatt a szerbek 6 halottat és 30 sebesültet vesztettek, azonkívül 5 lovuk is lelöve
tett. A visszavonuló szerbek Beljinától 3 kilométerre délkeletre a Slatinára vezető út két olda
lán ismét ellcntálltak és délelőtt 10 óra 50 perckor a különítmény elővédjét, melyet gróf
Csekonics Gyula főhadnagy vezetett, tüzeléssel feltartották.
A különítmény lóról szállva, tüzeléssel most is visszavonulásra kényszerítette a szerbe
ket, akik azonban két kilométerrel tovább újból megkísérelték az ellenállást, de csakhamar
megállapíítatoft, hogy kb. 60—80 lovas, egy század gyalogság és egy gépfegyver az országúton
Slatina felé visszahúzódik. Ugyanekkor a különítmény ellen keletről egy kb. 30 főből álló csapat
nyomult elő, mely azután az országúttól északra levő beerdősítetf vízmosásban húzódott meg,
azonban ez is a dr. Tóth Aladár hadnagy vezetése alatt kiküldött járőr elől ugyancsak kelet
felé visszavonult.
Délután 1 óra 45 perckor 300 lépésre Slalinától délkeletre a különítmény ismét tűz
harchoz lóról szállt az ellenség által elfoglalt állások ellen, majd megkísérelte északi irányban
kitérni, amit azonban a szerbek erős tűzzel megakadályoztak. A cs. és kir. 6. Landwchrzászlóalj délután 3 órakor éri utói a különítményt, amire a különítmény ismét megkísérli észak
felé a Ducinától északra fekvő crdőszél irányában előrehaladni, a szerbek azonban itt is a már
előbb észlelt megerősített magaslati állásukból erős srapnelltűzzel fogadják a támadókat, melytől
Losonczy József budapesti 3. századbeli huszár halálos haslövést, Fábián Lajos ugyancsak 3. szá
zadbeli huszár jobbvállán srapncll-lövést és Török András debreceni 1. századbeli huszár hátlövést
kapnak és lovuk is megsebesül. A sebesültek a 6. Landwehr-ezred orvosának adattak át.
A különítmény még a sötétség beállta előtt járőrökkel megállapítja, hogy a lisovicguberevei vonal 2 kilométerre keletre mentes az ellenségtől és hogy a Sibnica környé
kén levő ellenség kb. 2 — 3 zászlóaljnyi erős; majd a sötétség beálltával Beljina keleti kijára
tához vonul vissza és ott táborba száll. Jankovich alezredes innen jelenti, hogy a különít
ménynek már két napja nincs kenyere, az előtte való nap is a lakosság hátramaradt asszo
nyaival a rekvirált lisztből süttetett kenyeret és az utolsó porció zabot is ma felétette. A jel
zett sebesülteken felül egy tiszt beteg, 14 ló menetképtclcn.
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Beljinán e napon este kapja az osztálytörzs az örömhírt, hogy Belgrádot
Tamássy
altábornagy szerémségi csapatai — közöttük a népfelkclő-huszároszfály 1. százada — birtokukba
vették.
December 3*án d. e. 5 órakor Elek Menyhért hadnagy Zimonyból — a tegnapi
parancs keresztülvitelére — az egész szakasszal útnak indul a Szávához, hogy azon másod
szor is átkeljen. Az átkelésnél az utászok sürögnek-forognak, de a vaspontonok még
nincsenek kéznél, ennélfogva az átkelést négy rozoga facsónakra erősített dcszkatutajon
hajtotta végre, amelyen egyszerre csak 2—2 lovat és embert volt szabad áthajózni.
Egyébként fejetlenség uralkodott, mert egyszerre mindenki át akart kelni, természetesen csak
azért, hogy Belgrádot lássa. Egy odatévedt motorcsónak is okvetetlenkedett és az amúgy is
erőssodrású Szávái csavarjával még hullámosabbá tette, úgyhogy a rögtönzött hídon való
átkelés élctveszedelmessé vált. Elek hadnagynak erre a veszedelemre való figyelmeztetésére a
motorcsónak elvonult és a huszárszakasznak d. e. 8 órára teljes egészében sikerült átkelnie,
visszahagyván az 1. huszárszázad többi szakaszait Kerekes
András
századossal, aki
csak az Elek-szakasz átkelése után érkezett meg a Szávához. Az 1. századdal egyidejűleg
Burchard-Bélaváry Pál főhadnagy parancsnoksága alatt a 2. század is átkelt a Száván és
később Belgrádban jelentkezett Jankovich alezredesnél.
Az átkelés után Elek hadnagy huszárszakasza a Topcsideren tartózkodó Globucsnik
gyalogsági ezredeshez lovagolt, hogy nála a tegnapi parancsának megfelelően jelentkezzék.
Közben az Obrenovácból előrenyomuló gyalogsági csapatok élei is beérkeztek és a
Topcsiderböl vezető műút és vasút keresztezésénél elérték Belgrád külvárosát. Ezek a csapatok
a Krauss altábornagy VIII. (kombinált) hadtestéhez tartoztak s mint mondták, ma tartják meg
Belgrádban az ünnepélyes bevonulást, illetőleg a város birtokbavételét, dacára, hogy azt
tegnap d. u. 2 órakor a m. kir. budapesti 1. népf.-huszárosztály 1. századának 1-ső szakasza
Elek hadnagy parancsnoksága alatt, a cs. és kir. 6/IL mcnctzászlóalj parancsnokával, Heraut
századossal egyetemben, már birtokába vette.
Nem tudjuk magyarázatát adni annak, hogy ha már tegnap d. u. óta a Globucsnikdandár hat gyalogsági zászlóaljjal és egy lovaskülönítménnycl Belgrádot megszállta és ott a
biztosítószolgálaíoí is ellátta, mi szükség volt arra, hogy Obrenovác és Slepojevác felől még
egy gyaloghadosztálynyi saját haderőnk Belgrádba irányíttassék, a helyett, hogy ez a haderő
Avala és Ripány felé irányíttatott volna, a Belgrádból visszavonuló ellenség oldalba
támadására és megzavarására.
D. c. 10 órakor Globucsnik ezredes parancsot kap, hogy a már csak háromra apadt
zászlóaljával és az időközben beérkezett Elek=huszárszakasszal Topcsiderböl vonuljon Belgrád
délkeleti részére és ott a biztosító-szolgálatot lássa cl, ő maga saját személyére menjen Belgrádba,
hogy az ünnepélyes megszállás ceremóniáján résztvegyen.
A parancsnak eleget téve, a ,,Globucsnik-dandár"
a lovaskülönítménnycl együtt d. e.
12 órakor a kijelölt helyre érkezett.
D. u. 3 órakor látjuk mellettünk elhaladni a d. e. 9 órakor Obrenovác felől bevonult
Krauss altábornagy kombinált hadtestének egyes csapatrészcit, amint fáradtan és az ünnepély
után előttünk elvonulnak Kumodráz és Mokrilung felé, valamint Ekmekluk
irányába.
Beesteledik és az éj is nyugodtan telik el.
A szerb Beljinán megszállt népf.-osztályunk 3. százada december 3=án újból meg
kísérli — a Slatina déli szélén — Misljevac— Vlaska irányába előrenyomulni. A különítmény
7 órakor indul, azonban 9 órakor Slatinától délre az előző napon már megállapított erős
ellenséges állások feltartóztatják. Megkísérli az állásokat dél felé megkerülni, de ez is lehetet
lennek bizonyul, míg végre Stojniktól északra mégis sikerül előnyomulnia.
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Magában Síojnik faluban és a tőle északkeletre levő magaslatokon saját gyalogcsapataink
állanak, míg a Stojnikíól délkeletre fekvő magaslati állások kisebb szerb csapatokkal, az 1500
lépésre délkeletre az Aljala p. előtti magaslatok pedig crősebb szerb csapatokkal vannak meg
szállva. Jankovich alezredes több járőrt küld ki ezen állások és az ellenség felderítésére,
amelyek azonban mindenütt erős ellenséges tűzzel visszaüzetnek. A fagyos, sikos talajon szinte lehe
tetlen a téli patkó nélküli lovakkal az clőhaladás és a meglövöldözött járőrök az ellenséges tűzben
alig tudják az utakat is elérni. Síojnik közvetlenül az ellenséges állások előtt van, éjjelczésrc
tehát nem alkalmas, egy saját gyalogosztag, mely tőlünk északra állott, d. u. 2 óra 30 perckor
Guberevcire vonult vissza, miáltal szükségessé vált, hogy a különítmény is ettől a falutól
délre egy malomban éjjclezzen. így a saját gyalogságunk előtt éjjeleztünk, minden biztosítás
nélkül, amit csak reggel konstatáltunk. Szerencsére az ellenség nem használta ki helyzetünket.
Jankovich alezredes jelentette, hogy az erős veszteségek miatt a két század állománya összesen
már csak 104 lovas és hogy a mai nap folyamán egy tiszt, 3 huszár megbetegedett és 14
ló vált menctképtelcnné. Zabunk, kenyerünk egyáltalában nincsen. Az ellenség visszavonulás
közben mindent felégetett és elpusztított előttünk. Ennek eredményeként éjjel 2 órakor paran
csot hoz 1 eleszky százados, hogy a két század vonuljon a saját csapataink által clíoglalí
Belgrádba.
December 4íén d. u. 6 órakor Tamássy Béla altábornagyhoz Belgrádba érkezett jelentés
hírül adja, hogy előrenyomuló csapataink az ellenség utóvéd-főercjével érintkezésbe léptek. Tamássy
Béla altábornagy azonnal parancsot ad Globucsnik ezredesnek, hogy dandárával még az éj folyamán
induljon előre a Grocka felé vezető műúton és Mokrilug, Kumodraz elérésével keresse meg
az összeköttetést Jlaubert ezredessel, aki a Duna folyam mentén fekvő Vincsa községtől
nyugatra vezető karban nem tartott kocsiút mentén van csapatával felfejlődve és amennyiben
szükséges, legyen segítségére. Globucsnik
ezredes elővédül a huszárszakaszt jelöli ki.
Bár az időpont lovasfeldcrítésrc nem volt alkalmas, mert koromsötétség volt, mely több
lovasnak felbukását eredményezte, a huszároknak mégis sikerült a Hauberl-dandárral
éjfélkor összeköttetést létesíteni és a gyalogság ennek nyomán nyugodtan és biztosan menetel
hetett a kifűzött cél felé. Az éjjelt szabadban töltöttük, jóllehet virradóra 10—12 fokos fagy állott
be, amely roppant megviselte ember- és lóanyagunkat. Ellenséggel nem ütközhettünk össze,
mert a Hauberl-dandár a támadó szerb utóvédet már elűzte.
Jankovich alezredes különítménye a 3. századdal csak Sremcsicáig halad, ahol az ottani
egészségügyi intézet Losonczy Józset budapesti 3. századbeli huszárt, aki Slaíinánál halálos
lövést kapott, eltemette. Ejjclczés házakban. Mindenkinek jól esett, hogy végre födél alá
kerülhetett és nem kellett ellenséges támadástól tartani.
December 5*én délelőtt 1 1 órakor a budapesti népf.-huszárok 3. százada Jankovich László
alezredes vezetésével bevonult Belgrádba és az ottani lovassági laktanyában helyezkedett el.
A századnál Teleszky terenc századoson kívül ekkor már csak gróf Csekonics Gyula
főhadnagy és dr. Tóth Aladár hadnagy voltak mint tisztek, továbbá Zay és Bajusz őrmesterek mint
szakaszparancsnokok. Velük volt még Wieszner Emil hadnagy segédtiszt, dr. Schulek Alfréd
főorvos és Gulás állatorvos is. A rendkívül nehéz visszonyokra jellemző, hogy Jankovich
alezredes összefoglaló jelentése szerint a december 1—4. napok alatt az amúgy is már kis
létszámú két század vesztesége huszárokban: 1 halott, 5 sebesült, 4 beteg; lovakban: 5 lelövctctt, 6 megsebesült, menetképtelenné vált 35.
Belgrád házai mindenütt „Meghalt Belgrád! Éljen Nándorfehérvári"
falragaszokkai
vannak fele. A tiszti szállások a London szállóban vannak. A villamosvasút jár, de csak
katonák használhatják.
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A szerb ellenállás megtörése Grocka, Pudarci és Umcarinál.
December 5*én délelőtt Globucsnik ezredes is gyalogzászlóaljával és huszárkülönítményévcl visszarendeltetett Belgrádba, hol délután 6 órakor azt a parancsot kapta, hogy az
Elek-huszárszakaszt adja le Hauberi ezredesnek, aki Grocka alatt tartózkodik dandárával.
December 6*án reggel 6 órakor Elek Menyhért
szakaszával Globucsnik ezredes
csapatából kiválván, Hauberi ezredes, dandárparancsnok felkeresésére indul Grocka felé,
ahová délelőtt 10 órakor megérkezve, egyórai pihenőt fart és ezt a legénység evésre és lovak
etetésére használja fel, maga pedig Hauberi ezredes felkutatására indul, aki időközben Grockáról
eltávozott és valahol a rajvonalban van. Az ellenséggel szemmelláthatóan szívós harc folyik
Brestovik z«\ 150-es, 0 244-es Rajinovác, 0 263-as és Pudarci vonalában.
Grockáról a huszárszakasz rajvonalban folytatja útját a két műút mentén a z2\ 280-as
pont felé, hol Haubert ezredest vélte feltalálni, azonban Haubert dandárnok helyett a Görgey
százados parancsnoksága alatt álló m. kir. 32/1. népf.-zászlóaljjal találkozott, mely éppen
élénk harcban állott a O 244-es magaslaton álló szerb haderő elővédjeivel. Görgey
százados mellett elhaladva, ő sem tudott Haubert ezredes jelenlegi tartózkodási helyéről fel
világosítást adni, mert mint mondta és hallható is volt, Pudarci irányában kemény harc folyik,
valószínűleg tehát abban az irányban lesz tartózkodási helye is.
„Alighogy utamat a nehezen áttekinthető terepen Pudarci felé folytatni akartam," — írja Elek naplójában
„ Görgey százados mellére kap egy golyót, amely azonban távcsövét szétroncsolva, sebet rajta nem ejtett, de ugyan
akkor Brestovik felől, a / ; \ 208-as pontról rajvonalának balszárnya erős támadást kap. Ekkor arra kér, erősítsem
meg balszárnyáf, miután semmi tartaléka nincs és félő, hogy az ellenség az ottani jó műúton erősítést kap s ezzel
a mi balszárnyunkon esetleg eredményt érhet el."
,,Tekintve, hogy Haubert ezredest a folyamatban levő harcban felkeresni a nehéz terepen csak hosszabb
idő múlva sikerülend, mellyel szemben Görgey százados előbb említett kívánsága az ő zászlóaljára nézve fontosabb
feladatnak látszott, a lovasszakasz a / « \ 200-as magaslatra lovagol és ott, mint a 32/1. népf.-zszlj. tartaléka, lo'ról
szállva, állást foglalt és harcbalépetf, melyre az ellenség itt rövid idő múlva elhallgatott. A veszély tehát elmúlt és
a huszárosztag csakhamar továbbhaladva, folytatta útját az ellenség tüzelésétől pásztázott területen Pudarci felé,
hogy végre Haubert ezredesnél jelentkezzen. Pudarciba azonban még nem lehetett bemenni, mert ellenséggel volt
megszállva. Ennek kiverésére a Hofsass cs. és kir. landwehrulánusezredes alatt álló négy század és a herceg
Schwarzenberg Félix ezredes cs. kir. 14-es dragonyosai is támadásra indultak. Ebben a támadásban az időközben
Haubert ezredes dandárnok felkeresése közben odaért m. kir. népf.-huszárszakasz is résztvett és mint tartalék a
rajvonal balszárnyára vonatott."
,,Ez az összetett lovaskülönítmény, amely a gyalogság tartalékaként a Pudarci ellen vívott ütközetben vett részt,
hathatósan elősegítette a gyalogságnak előcsatározását és a későbbi főharcát, melynek eredménye volt, hogy Pudarci
d. u. 5 órakor birtokunkba jutott, 187 szerb fogoly, 4 ágyú és 211 szerb fegyver volt a zsákmány."

E harcban Hartmann János huszárszakaszvezető különösen kitüntette magát személyes
bátorságával, aki ugyanis már szeptemberben a Szerémségben Jankovich alezredes, osztályparancs
nok részéről bátor és eredményes magatartásáért szakaszvezetővé clőléptctfclctt. Leleményesen
viselkedtek még Lengyel József és Pető B. Sándor huszárok is.
December 6*án Tamássy altábornagy 60. sz. hadosztályának lovassága vagyunk. Az 1.
század két szakasza és a 2. század is megérkeznek Belgrádba. Nagy örömmel egyesül
ismét szeptember 1. óta először az egész osztály — az Elek és Eleischrnann hadnagy
szakaszai kivételével, melyek Grocka alatt vannak — és lelkesen üdvözlik egymást a rég
nem látott bajtársak. Viszont azonban a debreceni huszárok 1. százada, akikkel jóbanrosszban immár több mint egy hónapja voltunk együtt s kikhez az együtt átélt nehéz napok
benső fegyverbarátsága fűz, kiválik Jankovich alezredes parancsnoksága alól. Létszámunk oly
kicsi, hogy a három század két századba vonatott össze akként, hogy az 1. század parancs
noka Kerekes András százados, arcvonalmögöfíi tisztje gróf Csekonics Gyula főhadnagy,
tisztjei dr. Várady Jenő, Hirsch Aladár, dr. Kemény Miklós hadnagyok, szakaszparancsno-
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kok még Fritz és Zay őrmesterek; a 2. század parancsnoka pedig Teleszky Ferenc százados,
arcvonalmögötti tisztje Burchard=Bélaváry Pál főhadnagy, tisztjei Ledniczky Mihály főhad
nagy, dr. Tóth Aladár és báró Kétly Endre hadnagyok, szakaszparancsnok még rajtuk
kívül Bajusz őrmester.
A 3. századnak egy percnyi pihenője sincs, mert a hosszú harcok alatt lerongyolódott
századot sürgősen rendbe kell hozni. Az összes lovakat átpatkolják és téli vassal látják cl;
a szíjgyártók a nycrcgfelszcrclést, fegyvermesterek a fegyverzetet hozzák rendbe, emberfeletti
munka után 36 óra alatt ismét menet- és harcképessé van téve a század. Dr. Schulek
főorvos a teljesen elfogyott egészségügyi felszerelést pótolja s kiegészíti a törzskocsin elhelye
zett külön kötszcrláda tartalmát.
December 7*én az Életszakasz
az éjjelt Pudarciban szigorú készültségben töltötte, mert
az ellenség erejéről és biztos állásáról a korai alkonyat miatt nem tudtak meggyőződni. Az
előőrsi szolgálatot a gyalogság végezte.
A lovasság ezen a napon a hadműveletekben nem vett részt, hanem mint tartalék volt
készenlétbe helyezve.
Az ellenség állása, kivilágosodván, leldcríttctett. Raj vonala most már nem volt szaggatott,
hanem összefolyó, amely Brestovik falutól délre húzódó dombokon, innen keletre kanyarodva,
a 0 244=es magassági pont mögött és innen megtörve, délre az öszvérút mögött, azzal párhuza
mosan haladva Kamendó község nyugati kijáratának, majd megtörve, ismét délre Umcari keleti
kijáratának halad. Az általános helyzet az ellenség megerősítése következtében kedvezőt
lennek látszik. Összes csapataink fáradtak és élelmezésük is hiányos. A gyakori eső
zések az utakat úgyszólván járhatatlanokká tették. A m. kir. 1. népf.-huszárszakaszt Elek
főhadnagy négy járőrre osztva, Haubert ezredes parancsára a rajvonalban levő zászlóaljparancs
nokok mellé vezényli jelentéstvivő szolgálatra.
Raj vonalunk állásáról személyesen meggyőződést szerzendő, délután 6 órakor Haubert ezredes
báró Calinelli vezérkari alezredes, Deschán Benő 3. h.-h.-ezredbcli vezérkarhoz beosztott
kapitány, Bondi cs. és kir. 3(~. gyalogezrcdbcli hadnagy, Elek Menyhért huszárfőhad
nagy és néhány huszár kíséretében gyalog rajvonalunk megszemlélésérc indul és vala
mennyi századparancsnoknak személyesen adja ki a parancsot egy várható ellenséges támadás
visszaverésére, valamint utasítást ad, hogy ki-ki saját hatáskörében — ha a szükség esete
előáll — gyorstüzelést és azt követőleg szuronyrohamot intézzen az ellenség ellen, mert ezt
az állást minden századparancsnoknak a végsőkig meg kell tartania.
A rajvonalban lefolyt intézkedések közben Haubert ezredes kísérete az ellenséges őrsöktől
váratlan Össztüzet kap, amelyet azonban osztagaink nemcsak viszonoznak, de az ellenséges
őrszemet, illetőleg őrsöket visszaűzik. Miután rajvonalunk megszemlélése után Pudarcinak
irányt véve, a holdvilágtól erősen bevilágított domboldalon felfelé haladtunk, az ellenség
ismét jól irányított össztüzeivel közibénk talált, de kárt nem ejtett bennünk.
Mikor visszaérkeztünk, már este 9 óra volt és Haubert ezredes a huszárcsapatoknak,
mint tartaléknak, ismét szigorú készültséget rendelt el. Éjfél után hideg eső kezdett esni, ami
már harmadik éjszakánkat rontotta meg.
E napon reggel az 1. népf.-huszárosztály 3. századának és a törzsnek hirtelen meg
kellett szakítaniok a kilátásba helyezett és szükségessé vált retablírozását és az 1. század felével,
valamint a 2. századdal együtt elhagyta Belgrádot és Mokrilug, Bolecen keresztül Grockába
menetelt, ahol azt a parancsot kapta, hogy még aznap (7-én) este a szorongatott helyzetben
levő Haubert ezredes csapataihoz Pudarciba meneteljen és Haubert ezredesnél jelentkezzen.
Már este van és sötétedik, mikor Grockáról az osztály Jankovich alezredes parancs
noksága alatt a karban nem tartott úton Bogaljicától a 263=as magassági ponton keresztül
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keletre Pudarci felé megindul. Dr. Schulek Alfréd főorvos — a hadosztályorvosfőnök
rendelkezése folytán — Grockán visszamaradt és csak felváltása után követte az osztályt
Pudarcira.
A rajvonalból visszatérő tisztek és a hátrább álló tartalékok parancsnokai kétségbeejtőnek
festik a helyzetet és kérik, hogy a huszárosztály a legnagyobb csendben meneteljen, nehogy
a szerb rajvonal figyelmét magára vonja, amely így is állandóan tűz alatt tartja rajvonalunkat.
A tájékozódás a sötétben igen nehezen megy, mert a gyalogsági csapatok parancsnokai alig
tudják megjelölni a sötétben a helyes irányt. Végre az ellenség állandó tüzelése közben a
huszárosztály megérkezik Pudarciba, ahol Jankovich
alezredes Hauberí ezredes keresésére indul, azonban
csak 9 óra tájban találkozik vele, mert az a rajvonal
vizsgálatával volt elfoglalva. Addig az osztály állandó
szerb fegyver- és gépfegyvertűznek volt kitéve és
a falu nyugati szélén lóról szállva, oszlopban állott,
a talut pedig az ellenséges tüzérség állandóan lőtte
és fényszóróval világította.
Hauberí ezredes is súlyosnak mondta a csa
patok helyzetét, mert a szerbek támadása és nyomása
állandóan fokozódóit. A falu nyugati oldalán levő
mélyedés már az ciöbb ott levő gyalogsági és tüzérségi
csapatok tartalékaival, trénjével, konyháival, lőszerkocsijaival meg lévén töltve, a huszárosztály védett
helyet nem kaphatott, hanem a falu nyugati oldalán,
a magaslaton, egy szérűskertben, kazlak között, meg
eresztett hevederekkel, állandó tűznek kitéve állott,
így telt el az éjjel. Ennek dacára, csodálatoské
pen az osztálynak vesztesége nem volt, ellenben
egy 32. népf.-gyalogezredbeli közember, aki huszár^
Dr. Schulek Alfréd főorvos,
jaink meglátogatására rövid időre közénk jött, egy
később ezredorvos.
ellenséges puskagolyótól súlyosan megsebesült.
Bevonult 1Q14 július 2SWm ,rz alakulóban levő 1. ncptclkclő-December 8*án délelőtt 4 és Vo órakor erős huszárosztályhoz s azz.il 1414 .niimszttis 2K.-án ,1 harctérre
Resztvett 1014 szeptember 12--cn ,i vojkai, szeptem-fegyvcrtüzelésrc ébredünk és miután erős támadást ment.
her 23--.ÍH a belgrádi, november Q-től december 3-i^ a misar-sejtettünk, újból a rajvonalhoz közeledtünk, de iisce--tamnava--ko]uhara--stcpojevac--bcljinai, december 8 —0.*iji a
pudarcii ütközetben. 1915 áprilisban heten lett, amikor az
mihamar meggyőződtünk, hogy a csatározás mind
osztálvt vcjlleír elhagyta.
két fél részéről csak az éberség felhívását célozta.
Időközben — de már szürkületkor — érkezik meg Szabó huszárezredes két üteggel és két
gyalogmenetszázaddal mint erősítés. Ezeket Hauberí dandárparancsnok megfelelően elhelyezi.
Reggel T órakor ezúttal a mi részünkről indul meg a csatározás, amelyet a Pudarci
északi kijáratánál levő útkeresztezés mögött felállított ütegünk hathatósan támogat. Neiser
tüzérfőhadnagy néhány jól irányított lövéssel olyan hatalmas csapást mér az ellenség rajvonalára,
h°gy e gy szerb zászlóaljnyi ellenség futva menekül. A cs. és kir. 65. és cT. menet-századokból alkotott zászlóaljak erre szuronyrohamra indulnak, majd üldözőbe veszik a szerbe^
ket. Ugyanezt követi az említett századoktól északkeletre közvetlen szomszédságukban levő
m. kir. 32'I. népf.^zászlóalj Görgey százados vezérlete alatt és több mint 1Í0 sebesületlen
foglyot ejtenek. Az elfoglalt szerb lövészárkokban csak most volt látható tüzérségünk jól
irányzott lövésének a hatása. A szerbek vesztesége halottakban 1 törzstiszt, 4 tiszt és 46 fő
legénység. A gyalogságunk által megindított támadás és üldözés azonban az ellenség második

650
rajvonalánál megakadt, mire Hauberí ezredes, dandárparancsnok a m. kir. budapesti 1. népfclkelő-huszárosztályf — Jankovich László alezredes parancsnoksága alatt — (1., 2. és
3. század) támadásra rendeli. Közben 2 üteg tüzérségünk és pedig az előbb említett Neiser
főhadnagy ütege, valamint a Pudarci déli kijáratánál felállított 5. lovagló-füzérütcg Bernáth
tüzérszázados parancsnoksága alatt a 0 205-ös és z«\. 24l-es pontok között elterülő terepet
beszórják.
A támadó 1. népf.-huszárosztály elővédje Pudarci község északi kijáratának tart, majd
onnan az előttük elterülő völgybe ereszkedik le, útirányt véve a z«\ 24 l-es magaslathoz, melyre
egy karban nem tartott kocsiút vezet. Elővéd az 1. század Kerekes András százados parancs
noksága alatt, aki dr. Tóth Aladár hadnagyot mint előjárőrt clőrcküldi a terep felderítésére.
Ezt 6 — 700 lépésre követi Várady Jenő hadnaggyal egy járőr és ezután az 1. és a 2.
csonka század Kerekes századossal az élén, valamint gróf Csekonics Gyula népf.-főhadnagy,
mint az összevont század arcvonalmögöíti tisztje és a század helyettes parancsnoka.
Dr. Tóth Aladár hadnagy szakasza, amint a völgykatlanból az előttük fekvő domboldalra
jut, járőrökre oszolva, hozzálát a felderítéshez a z«\> 24l-es, 0 213-as és 0 128=as
pontok felé, amely a népf.-huszárosztály felderítési terepéül, illetőleg üldözési sávjául volt
kijelölve. Az osztály összevont 1. és 2. százada még mindig oszlopban, négyesével követi
Tóth Aladárt, az előjárőr parancsnokát, míg a huszárosztály 3. százada Teleszky Ferenc
századparancsnokkal, Burchard-Bélaváry
Pál népf.-főhadnagy arcvonal mögötti tiszt, helyettes
századparancsnokkal, báró Kétly Endre hadnagy, Hirsch Aladár hadnagy, szakaszparancsnokokkal
az elővédtől alig 1000 lépésre oszlopban vonul a már előbb jelzett útvonalon az 1. és 2. századok
mögött. Jankovich László alezredes, a huszárosztály parancsnoka a 3. század élén halad.
A felderítés gyors tempóban folyik, mert dr. Tóth Aladár hadnagy élénk ügetésben
iparkodik előrehaladva az osztálytól tért nyerni.
Hauberl ezredes, dandárparancsnok vezérkarával és gyalogságunk szintén éber figye
lemmel kísérik a rajvonalukat már átlépett huszárosztályí, amelynek járőrei már az előttük
elterülő dombok mögött eltűnnek. Tóth Aladár hadnagy már kb. 2 km.-nyirc lovagolhat
járőreivel Pudarcilól.
,,,A járőrömmel" — írja Tóth Aladár — ,.valósággal bclelovagoltam az ellenséges rajvonalba és azt csak
akkor vettem észre, mikor már 300 lépésre megközelítettem. Azonnal parancsot adtam huszárjaimnak, hogy cgy^
mástól 30 lépésre távolodjanak el, nehogy a tüzérségnek is célpontul szolgáljanak. Magam pedig (egyébként
huszárjaim is) lóról szállva, az ellenség tüzetes megvizsgálásához fogtam. Kiderült, hogy a rajvonal erősen meg vá\\
szállva és a szerbek valószínűleg csak azért nem lőnek, mert egész közelről akartak meglepetésszerűen golyózápor
ral fogadni; de egyúttal láttam azt is, hogy mintegy 1500 lépés távolságra a l^rslom 0 21 3-JS magaslati ponton az erdő
szélén ellenséges ágyúk vannak felállítva, amely mellett a kiszolgáló legénység készenlétben áll. Pár szóval meg
írtam tehát jelentésemet és az osztály azonnali megállítását kértem. Ezt a jelentést egy huszárral vágtában visszaküldtem az alezredes úrhoz. Nem múlnak el percek, a parancsot vivő huszár talán még nem is érkezhetett meg
Jcinkovich alezredeshez, amikor a 0 128=as pont mögött 1500 lépésre az ellenséges ágyúk megszólalnak és a
biztosított menetben haladó, de zárt rendet alkotó népfelkelő-huszárosztályunkat több telitalálat éri."

A meglepetésre általános zűrzavar támad, jóllehet Jankovich alezredes nyugodt és
erélyes intézkedéseivel az osztályt szakaszonként rajba oszlatja, ám a váratlan meglepetés a huszá
rokat mégis egy tömegbe csoportosítja és ebben a helyzetben vonulnak vissza a már megtett úton
Pudarciba. Veszteségük 2 halott: Nagy István és Papp I. István 1. századbeli huszárok (mind
kettő fejlövésí kapott) és 6 elhullott ló, ezenkívül több sebesülés emberben és lóban. Súlyosan
megsebesült a vitézségi ezüstéremmel kitüntetett friedenliebeni Fritz Lipót törzsőrmester,
továbbá Német Lajos szakaszvezető a 3. századból (jobb térd átlövése), a 2. századból
Csaplár Pál tizedes (jobb comb lőtt sebe), Dobos István (jobb bokalövés), Pirbusok György
(jobb felkar) és Terényi Géza (jobb térdlövés) huszárok. Dr. Schulek, az osztály orvosfőnökc,
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ki Grockán maradt volt, hogy felváltásig az ottani iskolában orvos nélkül lévő sebesültgyűjtőhelyen működjék, éppen a kellő pillanatban érkezett meg gyógyszolgájával Pudarcira,
hogy c súlyos sebesülteket elláthassa.
Dr. Schulek a következő 24 óra alatt, december 8. és 9. között, a pudarcii segélyhelyen a
csapatok igen gyenge egészségügyi segédszemélyzetével és igen kevés kötszerrel, egyedül látott el
6f súlyos (ezek közt 54 szerb) és több mint 50 könnyebb sebesültet fáradhatatlan munkával.
A népfclkclő-huszárosztály visszavonulására adott parancs után Haubert ezredes a cs.
és kir. 67". és TT. czredbeli századokból alkotott zászlóalj és Umcari község irányában álló m.
kir. 32/1. gyalogzászlóalj, valamint mindhárom
üteg tüzérségünknek az általános támadásra írt
parancsait Elek Menyhért hadnagynak átadja
azzal, hogy azokat a parancsokat a huszársza
y;MX* K' •< ''fi'i;
"'.irm^Spw-''.''''
•'.}'•'•.'. **.'•' Ví.%* ;<?
kasszal személyes felelőssége mellett továbbíttassa, illetőleg azokat rendeltetési helyükre jut
tassa ; egyúttal távbeszélőn hívja fel a tüzérségi
vonatok parancsnokát, hogy tüzérségi lövedék
utánpótlásáról gondoskodjanak.
Ezen parancsoknak eleget téve, már dél
után 1 órakor megindult a támadás, melyet tüzér
ségünk is támogatott. A terep tüzérségi előké
szítése folyamán Haubert ezredes figyclőállása
közvetlen közelében egy ellenséges gránát csap
le, amelynek erejétől Haubeü ezredes gránátnyo
mást szenved és a földre terül. Magához térve,
egy darabig még tovább figyeli a támadás mene
tét, de minden akaratereje dacára is pihenésre
kénytelen visszavonulni Pudarciba.
Ebben a helyzetben érkezik be váratlanul
— de soha jobbkor — Belgrádból, a Krauss altá
bornagy kombinált hadtestétől Schön JózsefVezér
Drégelyi 1 lirsch ALid/ir ncpf.=híidnajjy,
őrnagy a cs. és kir. 21. vadászzászlóaljjal, aki
később százados.
az éppen megsebesült Haubert ezredestől átveszi
Kitüntetései:
Katonai bronz crdcmctvni a kardokkal, Károlv-a most folyamatban levő hadműveletek vezetését. csapatkercszt. Bevonult 1014 július 2S--án a pótszázadhoz. Harc
Dacára a megfeszített erővel megindított táma térre 1014 novemberben vczcnvcltctctt az 1. ncpfclkeló'--huszár-osztáhiioz. Pcsztvctt 1014 december K — O.-cn a pudarcii, 1015
dásunknak, a további előnyomulás az ellenség október r.-cn .1 protv.iri átkeléssel kapcsolatos li.ircokh.in a cs. cs
szívós és kitartó magatartásán megakad és külö kir. 5ü--ik Kvalojíhadosztálv kötelékében, az obivuov.íc--lazaivv/c-yornUmilanovác-csacsaki harcokban, a Szandzsák megszállásában I pé
nösen Brestoviknál még erősebben áll, mert ken. P)ctc;í lett 101b augusztus hóh.m, amikor az osztályt clli.iyyt.i.
kedvezőbb helyzetben, van, mint saját csapatunk.
Schön József vezérőrnagy átcsoportosításra határozza el magát, illetőleg az alája rendelt
arcvonalbcli csapatokat az alábbi csoportokba osztja :
1. A dunai alszakaszparancsnoksághoz tartoznak a szélső balszárnyunkon jelenleg is
harcban álló m. kir. 32 I. számú népfclkclő^zászlóalj Görgey százados parancsnoksága alatt,
valamint az imént érkezett és odavezényelt cs. és kir. 21. vadászzászlóalj. finnek az alszakasz-nak parancsnokául Hofsass Landwehr-ulánusezredcs lett kijelölve.
2. A középső alszakaszparancsnoksághoz tartoznak a cs. és kir. bT. és TT. gyalog
ezredekből alkotott menetszázadok és a m. kir. 32/1. népfelkclő^gyalogzászlóalj Lépes száza*
dos parancsnoksága alatt.
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3. A lovasság mint tartalék Pudarciban herceg Schwarzenberg ezredes parancsnok
sága alatt összevonva ; a cs. és kir. 14. dragonyosezred két százada, a Hofsass-íélc Landwchr-ulánusczrcd négy százada, végül Jankovich László alezredes parancsnoksága alatt álló
m. kir. budapesti 1. népfclkclő-huszárosztály három százada, mely utóbbiból egy szakasz
Elek Menyhért hadnaggyal kikülöníttetett és mindkét alszakaszban szétosztva, a zászlóalj- és
ezredparancsnokok mellé van parancs- és jclcntéstvivőszolgálatra rendelve.
Az eredménytelen támadás és az azt követő tűzharc délután 5 órakor szünőfélbcn van,
de azért fokozatos éberséggel figyeljük az ellenséget, nehogy rajtunk üssön. Az éjjel többször
meginduló puskatűz vonul végig a rajvonalon, de támadási szándék nélkül, minek következ
tében az éjjelt nyugtalanul töltöttük. Schön generális is ébren töltötte az egész éjjelt.
December 9-én reggel 5 órakor Schön vezérőrnagy vezérkara egy részével az arc
vonalba megy, hogy személyesen nyerjen tapasztalatokat. Útjában Deschán Benő 3. honvédhuszárezrcdbeli vezérkarhoz beosztott százados kíséri. Neisser főhadnagy ütegének felét
1000 lépéssel előbbre parancsolja, a lovasságot mint tartalékot a 0 263-as pont melletti
völgykatlanba helyezi, majd reggel Z órakor a népfelkclő-huszárosztálytól két tiszti járőrt ren
del magához. Az egyik járőrnek (Hirsch Aladár huszárhadnagy) Bresíovik irányában kell
az ellenség erejéről hírt szerezni, a másik járőrnek (báró Kétly Endre huszárhadnagy) az
osztály által az előző napokon sikertelenül tett előnyomulás irányában, a O 205-ös pont
Semendria felé kell tapogatóznia s az ellenség erejét és mozgását megállapítani. Egy harmadik
járőr is kiküldetett Várady Jenő hadnaggyal, az előbbiek támogatására.
A járőrök elindulása után Schön vezérőrnagy a Neisser tüzérfőhadnagy ütegéből
Pudarci északi részén visszamaradt szakasznak parancsot ad az előterep belövésére, ahol
kis idő múlva a O 213-as pontról feltűnik egy rajvonal. Sok szemlélés után még távcsővel
sem lehet megállapítani, hogy a feltűnt rajvonal saját vagy ellenséges csapaf-c, amikor a
kiküldött Hirsch Aladár és báró Kétly Endre, valamint Várady Jenő népfelkelő-huszár
hadnagyok azzal térnek vissza, hogy nagyobb ellenséges erők közeledését vették észre.
A Neisser tüzérfőhadnagy ütegéből leadott lövésekre délelőtt 9 órakor most már az
ellenség is jól irányított ágyútüzcléshcz kezd és szaporán lövi Pudarcil, az előtte és mögötte
elterülő terepet, nyilván abban a feltevésben, hogy ott tartalékaink vannak. A lövések azon
ban kárt egyáltalán nem tesznek, de két jól irányított lövés Schön tábornok tartózkodási helye
közvetlen közelségében vágott le, úgyhogy ezt a helyet cl kellett hagynia, miután azt utóbb
is még több ilyen jól irányított lövedék érte.
A helyzetet most már tisztán látva, Schön vezérőrnagy Elek Menyhért hadnagynak
parancsot adott, hogy szakaszát nycrgclícssc, mert a huszároknak parancsot kell vinniök
valamennyi zászlóaljparancsnokhoz az általános támadásra és erről ugyancsak értesíteni
kell a három ütegparancsnokot is. Neisser főhadnagy egyik 1/-> ütege Pudarci északi, másik
1
± ütege ettől keletre 1000 lépésre, míg Bernáth százados lovasütege Pudarci déli kijáratánál
van állásban.
]*>ernáih tüzérszázados ütegét az ellenség hamar fölfedezi, mire ez az üteg a további
tüzelést beszünteti és helyet változtat. Schön vezérőrnagy erre Elek huszárhadnagyot Bernáth
tüzérszázadoshoz küldi, hogy az ágyúzást folytassa. Ezalatt azonban egy srapncll az egyik
lövegünk mellett szétrobban, közvetlen utána egy gránát négy kiszolgáló tüzért súlyosan meg
sebesít. Bernáth íüzérszázados — az eseménynél ottlevő Elek Menyhért hadnaggyal — azt
a szóbeli jelentést, illetve választ küldi vissza Schön vezérőrnagynak, hogy a további tüzér
ségi tüzelést nem folytathatja, hanem célja — ha lehet — észrevétlenül állást változtatni.
A dunai szakasz ezalatt Hofsass Landwehr-ulánusczredcs parancsnoksága alatt sikercsen
csatározik és körülbelül 500—1000 lépést haladva előre, 50 scbcsülctlen szerb foglyot ejt.
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Az óra délelőtt 1 i-et mutat, amikor a Krauss altábornagy kombinált hadtestéből egy
futár érkezik. Kevesek, illetve csak a vezérkar előtt volt ismeretes annak tartalma, de látszott
valami fokozott izgalom Schön vezérőrnagyon is, aki nyomban a terepről C'atinelli vezérkari
alezredes és Dcschán Benő százados társaságában Pudarciban levő hadiszállására vonul és
déli 12 órakor a következő parancsot adja ki:
,,A harcban nem levő lovasság, nevezetesen : a cs. és kir. 14. dragonyosezred (2. század) és a cs. és kir.
Eandwehr-ulánusczrcd (4. század) Belgrád felé visszavonulnak a Qroekán át vezető műúton a Z^\ 3()()=ŰS pontra.
Ezeket követi a dandárvonat, amelynek biztosítását a m. kir. budapesti 1. népf.-huszárosztály fojtja ellátni, lilék
Menyhért huszárosztaga kivételével, mely egyéb feladat teljesítésére visszamarad. Kerekes András huszárszázados
személyes parancsnoksága alá lett rendelve az egész dandárvonat. Ez a dandárvonat délután 1 órakor tartozik
Púdereiből elindulni Belgrád felé a már előbb jelzett útvonalon. Ez a csoport szállítja a napokban ejtett és itt
visszamaradt sebesületlen foglyokat, továbbá a könnyű- és nehéz-sebesült katonáinkat, valamint — ha megtelelő
férőhely a vonatnál még mutatkozik — a könnyű szerb sebesülteken kívül a nehéz szerb sebesülteket is, amely
utóbbiak közül azonban férőhely hiányában, 22 visszahagyatott és a puddreii községi elöljáróságnak átadatott.
Ugyancsak ezzel a csoporttal kell elszállítani az elfoglalt 6 szerb ágyút és 2 szekér szerb fegyvert is. Ezek
után a Jlernátli tüzérszázados, valamint a Neisser főhadnagy ütegei vonulnak vissza."

A visszavonulási parancs — amelyben sokan bár áíesoporfosítási hadműveletet véltek
látni — érthetetlen meglepetést keltett a tisztikarban, mert habár jobbszárnyunkról (Umcaritól
délnyugatra) Arangyelovác irányából pergőfűzzé fajult fegyver- és géppuskaíüzelést hallottunk,
abban a feltevésben voltunk, hogy e tüzelés saját csapataink ottani előnyomulásáf jelenti.
Pudarciban pedig a múlt napokban lefolyt harcokkal eredményezett térhódítások, a foglyok
és hadizsákmány, továbbá csapataink lelkesedése, mindnyájunkban optimizmust keltett.
Az előbb említett oszlopok elvonulása után délután 4 órakor Schön vezérőrnagy a
rajvonalban harcoló zászlóaljak visszavonulására írásbeli és szóbeli parancsokat adott át Elek
Menyhért hadnagynak, hogy azokat személyes felelőssége mellett részint személyesen, részint
huszárjai útján juttassa cl rendeltetési helyérc.
Elek Menyhért a huszárszakaszt kettéosztva, felét magánál tartja, felét pedig Kocsis
Dániel őrmester, Hartmann János szakaszvezető és Csordás Sándor tizedessel útnak indítja
a középső védelmi szakasz parancsnokához, Szabó huszárezredeshez, hogy ez a parancsnok
sága alatt álló menetszázadok és a m. kir. 32/11. népf.-zászlóalj parancsnokát a parancsról
idejében értesíthesse; ő maga a fávolabban és nehezebben megközelíthető dunai védelmi
szakaszhoz lovagol Egyed Lajos tizedes és Polyik János őrvezető és néhány huszárral, hogy
Hofsass Landwehr-ulánusczrcdcsnck a parancsot átadja. Ebben az utóbbi csoportban az éppen
erős harcban álló m. kir. 32/1. népf.-zászlóaljat, valamint a cs. és kir. 21. vadászzászlóaljaf
kellett értesíteni. Ezeket azonban ezúttal lovasokkal nem lehetett megközelíteni, miért is Hofsass
ulánusezredes a parancs és felvilágosítások leadása után Elek Menyhért hadnagyot azzal a
válasszal küldi vissza, hogy bár az ellenség erős támadásban van, amint ezt a hozzá beosz
tott Burchard-Bélaváry Pál főhadnaggyal már jelentette, igyekezni fog a most vett parancs
értelmében, mint a dandár utóvédje, déli 12 óráig állásait lehetőleg megtartani. Az ellenség ugyanis
Seome falu irányából igen hathatós támadást folytatott a Hofsass-csoporl ellen és kevés térelőnyt is nyert, azonban délután 6 óra körül ezen a szakaszon is csend állott be. Amint Elek
Menyhért hadnagy délután 6 órára visszatéri, már a huszárszakasz második fele is visszaérkezett.
Schön tábornok izgatottan várja törzsével a Szabó huszárezredes parancsnoksága alatt
álló középső csoporthoz tartozó csapatoknak a rajvonalból való beérkezését, mert ő — mint
mondta — csak a főcsapat után, illetve az utóvéd előtt fog saját személyére nézve vissza
vonulni, hogy visszavonuló csapatfcsícinck biztonságáról meggyőződhessék.
Pudarci északi kijáratánál a várakozó Schön tábornok és törzse előtt végre délután
1 órakor megjelenik Szabó ezredes csoportjának élcsapata, amelyet lassú egymásutánban a
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többi századok is követnek, visszahagyván mindegyik a rajvonalban egy-egy félszázadot,
amelynek feladata volt az ellenséget füzeléssel foglalkoztatni mindaddig, amíg parancsot nem
kapnak a visszavonulásra.
Amint a Szabó huszárezredes csoportja Pudarci északi kijáratát elhagyja, Schön vezér
őrnagy is törzsével útnak indul, Elek Menyhért hadnagynak pedig meghagyja, hogy déli
12 órakor, tehát a tábornok elindulása után 2 órával a már elindult főcsapaínak a rajvonalban
visszamaradt három félszázadat vonja be és a huszárszakasszal együtt a főcsapat utóvédjét
alkotva, biztosítsa Grockáig a visszavonulást, míg Hofsass ulánusezredes ezt a szerepet a
dunai csoporttal Erestovikból jövet tőle átveszi.
Este 10 órakor a hold kibúvik és fénye bevilágítja állásainkat és Pudarcit is.
Amíg az ellenség jól láthatta csapatmozdulatainkaf, addig mi a holdfénytől zavarva, semmit
nem láthattunk. Rajvonalunkban csupán az ufóvédünk Örsei adnak le egy-egy lövést, míg
Umcarin túl a messzeségben Baldjevica—Dubona községek irányából meg-megélénkülő erős
gyalogsági tííz hallatszik, melybe most már ágyúfüzelés is vegyül. A z út a teljesen átázott
terepen rendkívül rossz.
Ezen körülmények mellett Elek Menyhért hadnagy szakaszának és a rajvonalbűi is
általa bevont körülbelül egy és fél gyalogsági századnak mint utóvédnek észrevétlenül való
visszavonulása nehéz feladatnak látszott. Azonban Elek Menyhért hadnagy a megbízatáshoz
képest az utóvéd feletti parancsnoklást átvéve, ezt délután 12 óra 30 perckor a Grocka
felé leplezve elindítja, nehogy az ellenség nyomon kövesse.
A visszavonulás zavartalanul folyt le, csupán mikor már majdnem Grocka alá érünk,
hallunk Pudarci felől közeledő lövéseket, de ezek figyelemre sem voltak érdemesek, ellenben
a dunai csoporttól, amelynek mint ufóvédnek szintén útban kellett volna lennie, erős puskatüzelést hallunk, melyből azt következtettük, hogy ez az ufóvéd visszavonulását nem leplez
hetvén el, az ellenség részéről támadásnak van kitéve. Ügy látszott, mintha Elek Menyhért uíóvédjének is bele kellene avatkozni az utóvédharcba, azonban erre nem került sor, mert a küldött huszár
járőr jelentette, hogy Hofsass ezredes csapatai a grockai műúton Grocka felé már közelednek.
Reggel 3 órakor az Elek Menyhért hadnagy alatt álló ufóvéd Grockára érkezett s
mindössze egy gyalogszakaszí hagyott kint a z?\ 28ü=as ponton biztosításul arra, hogy az a
Hofsass=csapatokat értesítse a Schön-dandárnak Pudarciból Grockába való beérkezéséről.
Az ufóvéd bevonulása ufán Elek Menyhért hadnagy Schön vezérőrnagynak jelen
tést fesz, ki br. Catinelli vezérk. alezredes és Deschán Benő huszárszázados jelenlétében a tel
jesítményekért meleg elismerését fejezte ki. Különösen Catinelli vezérkari alezredes nyilatko
zott elismerőleg a huszárok felől azért, hogy a holdvilág által bevilágított terepről minden
visszahagyott őrszemet sikerült a dandárhoz visszajuttatni és hogy a visszavonulásban az
ellenség a dandárt nem követte s azt nem zavarta meg.
Kisvártatva beérkezett Hofsass ulánusezredes dunai csoportja is. Megérkezésük ufán
azt a jelentést kapjuk, hogy az ellenség őket követi, mely azonban velük érintkezésben még
nincs, de a puskalövésekből erre lehet következtetni.
Schön vezérőrnagy egész dandárának parancsot ad, hogy visszavonulási útját a Zt± 3()(Mas
pontig folytassa. Miután az egész dandár az úttesten menetkészen állott, a további vissza
vonulást azonnal és abban a sorrendben, amint az egyes csapatok Grockába érkeztek, foly
tatták. Az emberi fogalmat felülmúló sárban ugyancsak nehéz volt a gyalogságnak is a mene
telése és bizony ezek is kénytelenek voltak magukon könnyíteni és a nélkülözhcíőket vissza
hagyni. Mint minden visszavonulásnál, ez alkalommal is kifulladt és elfáradt lovak és eltört
szekerek torlaszolták el néha az úttestet, azonban a dandárnál általánosságban rend és
nyugalom volt és reggel 6 órakor cl is érte a ^ 300=as magaslatot.
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Hoisass ulánusezredes csoportja ezúttal is mint utóvéd követte a főcsapafoí. Addig, míg
ez a csoport is beérkezett, Schön vezérőrnagy a rajvonalaf a következőleg állapítja meg:
A dunai szakaszí ezúttal a Szabó huszárezredes csoportja képezi és pedig a Dunától az
országútig a cs. és kir. 67. és TT. mcncfszázadokból alakult zászlóalj; innen a 0- 2T6-os pon
tig a m. kir. 32 II. népfelkelő-zászlóalj Lépes főhadnagy parancsnoksága alatt a szálfás erdő
szélén, mely mögött egy erősen lejtős völgy ereszkedik. . . . Innen az érintkezést tovább jobbfelé —
az időközben felgyógyult Haubert gyalogsági ezredes csoportjával — csak lovas- és gyalogjárőrökkel tarthattuk fenn mindaddig, amíg utóvédünk Hofsass ulánusezrcdessel be nem
érkezik. A Bernáth íüzérszázados lovas- és Neisser tüzérfőhadnagy tábori ütegei a rajvo
nalunk mögött néhány lépésre készített ideiglenes fedezékben helyezkednek el.
Elek hadnagy huszárszakasza a 32/11. és 61. és (T-cs kombinált zászlóaljak közötti
összeköttetésre a z«\ 300-as pont mellett elvonuló úttesten nyert elhelyezést.
Nemsokára beérkezett Hofsass ulánusezredes uíóvédcsoportja is, amely csoport rajvona
lunk jobbszárnyához rendeltetett, hogy a m. kir. 3 2 I I . népfelkelő-zászlóalj folytatásaként a
O 216-os pontig a raj vonalat megszállja, kiépítse és Haubert ezredes szomszéd szakaszával az
összeköttetést megteremtse. Erre a szerepre a cs. és kir. 21. vadászzászlóalj rendeltetett ki,
míg az utóvéd másik fele a Görgey ezredes parancsnoksága alatt álló m. kir. 32/11. gyalog
népfelkelő-zászlóalj balszárnyára, a z ^ 300=as pontra lett vezényelve s ezzel a dunai szakaszt
képező cs. és kir. 67\ és TT. menetszázadok a Duna felé húzódva összébbvonattak. A raj
vonal ezúttal is ritkának bizonyult. A tartalékot a z«\ 300-as mögött csupán a népfelkelő-huszár
osztály kikülönített 1. szakasza és a hadtápszázad képezte, mely utóbbi csak „Werndl"-fegyverrel
volt ellátva.
Haubert gyalogsági ezredes átvette Hofsass ezredes eddigi csapatait és ennek következ
tében Hofsass ezredes a Bolecka csárda melletti tisztáson táborozó Landwehr-ulánusezredéhez
bevonulhatott. Itt táborozott az egész hadosztálylovasság: a cs. és kir. 14-ik dragonyosezred
hg. Scwarzenberg ezredes alatt (2 század) és a m. kir. budapesti 1. népfelkelő-huszárosztály
Jankovich László alezredes parancsnoksága alatt.
Míg a rajvonalaf megfelelő ásó hiányában gyalogságunk megkettőzött szorgalommal
építette, addig a huszárszakasz parancsot kapott, hogy a rajvonalaí járja be, mert nem lévén
távbeszélő, a parancsok továbbítása volt feladata. A bejárás természetesen csak gyalog történ
hetett, mert a nagy sárban lóháton nem lehetett közlekedni.
Délután 1 órakor Catinelli vezérk. alezredes Belgrádba rendeltetett, ennek következtében a
vezérkari főnöki teendők nehéz feladata Deschán Benő m. kir. 3. honvédhuszárezredbeli
századosra hárult, akinek mint parancsőrtiszt Bondi cs. és kir. 3T. gyalogezredbeli hadnagy
segédkezett. Az egész nap és éjjel csendben felt cl, az ellenség még nem követett. Elővigyázaíból azonban tábortüzeket csak állásaink mögött a hegyoldalban rakhattunk. A lovak
már a negyedik éjjelt töltik nyergelten, szabad ég alatt s ha kis időre lenycrgelünk is, hogy
hátukat mcgcsufakolják — a nyeregnyomásos lovak száma mégis szaporodik.
Nem akar a íársczrcdckkcl szemben megszólás lenni, amikor megállapítjuk, hogy nyereg
nyomásos ló a m. kir. népfelkelő-osztálynál volt aránylag legkevesebb, holott ezek teljesítették
az elmúlt napokban a jelentősebb lovasszolgálatot. Ennek magyarázatát a huszárnak lova
iránti szeretetében véljük feltalálni. Ezek a huszárok szinte elcsodálkoztak, amikor egy-egy
jelentéstvivő dragonyos vagy ulánus lováról leszállva, a jelentésre adandó válasz bevárásáig
még hevedert sem eresztett.
Miután az ellenségről semmi tájékozásunk nem volt, Schön tábornok Elek Menyhért had
nagyot szakaszával az ellenség felkeresésére küldi. A népfclkclő-huszárszakasz járőrökre oszlott
és Deschán Benő százados utasítására a 0 215-ös, továbbá az ettől nyugatra eső
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<A 216-os pontokra lovagol, ahol az ellenség elővédjeitől egyes lövéseket kap. A 0 215=ös
ponthoz kiküldött Hartmann János szakaszvezető kisebb ellenséges osztagok közeledését
jelenti Deschán Benő százados, vezérkari főnökhelyettesnek. Ugyancsak bevonul Kocsis
Dániel őrmester is és ugyanazt jelenti. A jelentések megtétele után a tüzérségi megfigyelő is
észreveszi, amint az ellenség ökrökkel vontatja egy dombtetőre ágyúit. Tüzérségünk működésbe
kezd és meg lehet figyelni, hogy a jelzett helyen találat éri az ellenséget. A felderítésért dicsé
retet kaptak Schön tábornoktól Kocsis Dániel őrmester, Csordás Sándor tizedes és Polyik
János tizedes. Klőtíünk délnyugatra erős tüzérségi és géppuskaíüzelés hallatszik.
Délután 2 órakor az a parancs érkezett, hogy az összes nélkülözhető lovasság (népf.huszárosztályunk is) — amely Schön tábornok tartalékát képezte — Belgrádba s onnan
azonnal útját folytatva a Szerémségbe vonuljon vissza a progár^kupinovói Szávapartot az
ellenség betörésétől biztosítani. Jankovich alezredes a parancs átvétele után segédtisztjét, Wiesz?
ner Emil tart. hadnagyot azzal a kéréssel küldi Schön tábornokhoz, hogy a kikülönített Elek=
huszárszakaszt vonultassa be az osztályhoz és ennek helyébe vegye magához a m. kir. 4.
népf.-huszárosztály kikülönített századának egyik szakaszát. Schön generális a felváltásba bele
egyezik és délután 4 órakor megérkezik a felváltásra kiküldött 4. huszárezredbeli szakasz és
a szolgálatot átveszi. Az általános helyzet megismertetése és az ellenség állásainak tájékozta
tása közben Deschán Benő vkb. százados ismét egy lovasjárőr kiküldését rendeli el a Cirocka
felé vezető műúton, hogy a közeledő ellenség erejéről tájékozást nyerjen. Ennek a feladatnak
teljesítése már a most ideérkezett 4. huszárezredbeli szakaszra hárult, kinek parancsnokát Elek
hadnagy az elővigyázatosságra figyelmezteti. Az említett huszárszakasz parancsnoka egy had
nagy volt, aki egy járőrt ügetésben küld a grockai országúton az ellenség felé. Közben az
Elek-szakasz nyergel és midőn Schön tábornoktól lcjelenfkezve útnak indul, már is sebes vág
tában rohan vissza az előbb alig 2 km.-nyi távolságra jutott lovasjáró'r, valamennyi meg
sebesülve, egy ló veszteséggel. Ezek ugyanis vigyázatlanul előrelovagolva, a hegyoldalról össz
tüzet kaphattak és pedig, miután mind az öt lovas, illetve ló megsebesült, minden bizonnyal
közvetlen közelről s csak egy véletlenen múlt, hogy fogságba nem estek.
Délután 5 óra lehetett, amikor az Elek=huszár szakasz Belgrád felé elindult, hogy útköz
ben a népf.-huszároszíállyal egyesüljön, de az már délután 2 órakor Bolec falut elhagyván,
ott csupán a huszárszakaszhoz tartozó két országos járművet találta. A z úttest ma még nehe
zebben volt járható, úgyhogy egy-két lónak patkóját körmöstül lehúzta a sár. Az est korai
beállta miatt Mokrilugon kellett tölteni az éjszakát.
December 12-én délelőtt 10 órakor Belgrádba érkezve, a huszárosztály már átkelőben
lehetett a Száván, mert nem volt feltalálható. Ellenben sok népf.-huszár — kik jelentéstvivő
szolgálatra lehettek kirendelve — szállingózott Belgrádba. Belgrádban az ütegek és vonatoktömegei lepik cl az úttestet. Mindenkinek az arcán a komolyság jelei mutatkoztak, de
a huszárok még gondolatban sem foglalkoztak azzal, hogy Belgrádot — amelyért annyi magyar
életet áldozott haderőnk — fel kellene adni.
Kis idő múlva, a pihenő és ebéd fogyasztása alatt, a szájról-szájra adott hír közéjük is
eljutott és végfelen elkeseredés fogta el őket.
Miután a hadvezetőség célja az volt, hogy a lovasságot mentül előbb átjuttassa a Szá
ván, Elek Menyhért hadnagy — Jankovich alezredes parancsa alapján — az itt székelő kom
binált hadtcsfparancsnokságnál jelentkezik és kéri a levélküldöncállomáson levő népf.-huszárok felváltását.
Caiinelli vezérkari alezredes parancsára a felváltás elrendeltetett és a levélküldöncszolgálatoí az arcvonal felé vezető utakon a m. kir. debreceni 2. népf.-huszároszíály egy — be
osztásban nem levő — különítménye veszi át. Miután ez a parancs csak este 6 órakor, az
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eligazítás folyamán lett kiadva, végrehajtását csak másnap, illetve az éj folyamán lehetett
foganatosítani.
December 13*án délelőtt 9 órakor az összes 1. népf.-huszárosztálybeli levélküldöncök
Belgrádba érkeztek, mire a huszárszakasz 56 lovasra szaporodván, irányt vett a Száván rög
tönzött pontonhídnak, hogy azon átkelve egyesülhessen a Szerémségbe
érkezett huszár
osztállyal.
A huszárszakaszt a december 2-án kezdődő és 1 1 napig tartó arcvonalbeit szolgálat
erősen megviselte. Le kellett adni a harcképtelenné vált lovakat, mert a Száván való átke
lésre ma már csak harcképes emberek, lovak és lövegek kerülhettek. Hz az 1. századbeli
huszárszakasz ezidőszerint már csak 23 lovasból, névszerint a következőkből állott:
Kocsis Dániel c. őrmester (600 sz. ló), Harímann János szakaszvezető (135 sz. ló), Fgycd Lajos tizedes
(28 sz. ló), Csordás János tizedes (153 sz. ló), Polyik János tizedes (73 sz. ló), Csepcsényi Lajos őrvezető (6T4 sz.
ló), Hollósi József huszár (581 sz. ló), Fabik Mátyás huszár (15 sz. ló), Sági Antal huszár (211 sz. ló), Hochstcin
I'erenc huszár (68Í sz. ló), B . Pető Sándor huszár (96 sz. ló), Barta Károly huszár (652 sz. ló), Kiss Ciábor
huszár (40 sz. ló), Lengyel József huszár (94 sz. ló), Sarlai Pál huszár (482 sz. ló), Fekete Károly huszár (15Í sz. ló),
Farkas Mihály huszár (34 sz. ló), Dézsi Ferenc huszár (48 sz. ló), Ciábor János huszár (ló nélkül), Gazsó Mihály
huszár (ló nélkül), Vas László huszár (ló nélkül), Hraskó József huszár (ló nélkül) és Pásztor István, Klek hadnagy
tisztiszolga) a.

E 19 lovasból álló szakaszhoz a levélküldönc-állomásokról berendelt 37 lovassal a lét
szám 56 lovasra szaporodott, melyet még ma át kellett volna hajózni a Száván, de ez elé
az áthajózással megbízott parancsnok nehézségeket gördített, mire Catinelli alezredes, hadtestvezérkari tiszt — Elek Menyhért hadnagy jelentésére — írásbeli paranccsal utasította az átha
józással megbízott parancsnokot, habár csak este 6 órakor, hogy a huszárkülönítményí a
futároknak fenfaríoít pontonhídon mulhatlanul át kell engednie. Meg kell említenünk, hogy a
huszárkülönítménynek délelőtt 1 l órától várakoznia kellett az áthajózásra, mert kétizben is
széjjel kellett nyitni a hidat a Száván úszó hajók miatt, amelyek Sabác, Kupinovo és Progár
telől hídfelszerelésekef hoztak, nehogy azok az ellenség birtokába jussanak.
Egész délután szakadt az eső és amikor a huszárkülönítmény átkelése megtörtént, már
koromsötét este volt. Az átkelt csapatok a sötétben fáradtan pihennek a sárban és a nedves
réten, mert még nem jutott eszébe senkinek, hogy december 2-ika óta Zimonyból ide villany
vezetéket vezessenek. Zimonyba este 9 órakor érkezve, hírül adják, hogy az északi harc
téren Varsó csapataink birtokába jutott. Miután két hete napilapokhoz nem jutottunk, ezt elhit
tük és ha fájdalmasan is érintett bennünket a mi váratlan visszavonulásunk, e hír mindnyá
junknak némi vigasztalást nyújtott.
A zimonyi férparancsnokság tudatta, hogy a huszárosztályunk már Asanján van.
December 14*én délelőtt T órakor a huszárkülönítmény útnak indult Asanja felé, hová
délután 2 órakor megérkezve, a népf.-huszárosztályból már csak az 1. századot találtuk, mely
nek parancsnokánál, Kerekes András századosnál jelentkeztünk. Ez a század éppen nyergelt,
hogy tovább induljon Progár felé s így az Elek=különítmény is most már a század beosz
tásában követte azt. Itt a század a Nagy Géza gyalogsági ezredes parancsnoksága alatt álló
hadtápdandárhoz lett beosztva hadoszfálylovasságkénf.
December 15*én a népi.-huszárosztály törzse s a 2. és 3. század együtt Petrovcsicson
nyert elhelyezést.
Az e napon kiadott 60. sz. osztályparancsban Jankovich alezredes Kovács
György
2. századbeli c. szakaszvezetőt az ellenség elölt tanúsított bátor és példátadó magatartásáért
valóságos szakaszvezefővé és címzetes őrmesterré előléptette.
A huszároszfály 1. százada beosztását az asanjai védelmi szakaszhoz nyerte, melynek
parancsnoka Jósa Győző vezérőrnagy volt. Nevezett vezérőrnagy a huszárszázadot három
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különítményre osztotta, minek következtében december 16-án az első szakasz Elek Menyhért
főhadnaggyal Obresbe került és felváltotta az időközben felgyógyult Jármy János hadnagyot,
aki mint az osztály 2. századbeli szakaszának parancsnoka Petrovcsicsbe vonult be az osztályhoz.
Obresen a m. kir. 3/III. népf.-zászlóalj Géczy István századossal a Podgorica Ada szigetet
védte a O Tízestől kelet felé a Száva könyökéig. Az említett huszárszakasz ennek a zászló
aljnak volt a lovassága. A huszárszázad 2. szakasza a századtörzzscl, Kerekes
András
századparancsnokkal és gróf Csekonics Gyula főhadnaggyal Kupinovóba került, mint a Juri=
sevics alezredes alatt álló m. kir. 28/1. népf.-gyalogzászlóalj lovassága. Ennek az alcsoport
nak Naményi Koníz Viktor tüzéralezredesscl egy íüzérüfcgc is volt. A század 3. szakasza
Várady Jenő hadnaggyal Asanjára s onnét Progárra vezényéltetett, mint az ottani m. kir.
í^III. népf.-gyalogzászlóalj lovassága. E zászlóalj a védelmi szakasz tartaléka volt és
parancsnoka Benda Kálmán százados. A 4. szakasz Fleischmann Zsigmond hadnaggyal
még nem érkezett be.
Miután csapataink ezen a napon visszavonulásukkal Szerbiái elhagyták, a védelmi
szakaszparancsnokoknak feladatuk volt ébren őrködni a felett, hogy a szerb csapatok a Szávái s
ezzel határainkat át ne lépjék. E célból megkezdődött a kettős védelmi vonal kiépítése, amely
lassan haladt, miután azzal csak a tartalékban levő zászlóaljak foglalkozhattak, míg az arcvonalbelieknek a Szávapari őrzése elég gondot adott. Az ellenség állandóan nyugtalanított és
december 22*én és 25-*én, karácsony napján, élénk tüzérségi tűzzel árasztotta el Kupinovót,
elfoglalván az ottani Száva szigetet, később pedig sikerült neki az obresi védelmi szakaszunk
tól elfoglalni az ottani Podgorica Ada nevű Száva szigetet is, mely alkalommal ottani Örseinket
és 3/III. zászlóaljbcli félszakasz gyalogságunkat is foglyul ejtette.
A huszárkülönítmények a távbeszélő felállításáig jelentéstvivő szolgálatot teljesítettek.
December 29-én a népf.-huszárosztály lakfáborául Popinci jelöltetett ki, hová az osztálytörzs az 1., 2. és 3. századdal december 30-án retablirozásra beérkezett. Ez alkalommal
egyesült és talán utoljára az egész osztály tisztikara, hogy számot adjon eddigi teljesítményeiről,
amelyekről immár megemlékeztünk.
Osztályparancsnok: Jankovich László alezredes.
Segédtiszt: Wieszner Emil főhadnagy.
Orvosfőnök: dr. Schulek Alfréd főorvos.
Ciazd. tiszt: Farkas Mihály hadnagy gt.
Állatorvos: Gulás Mihály állatorvos.
Vonaíparancsnok: Sleinherz Dezső hadnagy gí.
1. századparancsnok: Kerekes András százados.
1. szakaszparancsnok : Elek Menyhért főhadnagy.
2.
„
Várady Jenő főhadnagy.
3.
„
Fleischmann Zsigmond főhadnagy.
4.
„
gróf Csekonics Gyula hadnagy.
2. századparancsnok : Burchard=Bélaváry Pál százados.
1. szakaszparancsnok: Hirsch Aladár főhadnagy.
2.
„
Jármy János főhadnagy.
3.
„
Schubert Lrigyes hadnagy.
4.
„
Simkó Károly főhadnagy.
3. századparancsnok: Teleszky Ferenc százados.
1. szakaszparancsnok: dr. Tóth Aladár főhadnagy.
2.
„
báró Kélly Endre főhadnagy.
3.
„
Kemény Miklós százados.
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Habár a gyalogsági dandárparancsnokok nagy elismeréssel nyilatkoztak az eddigi telje
sítményekről, mégis a sajnálatos és szégyenletes visszavonulás nem érlelhette meg a dandár
parancsnokokban azt a méltán megérdemelt kitüntetésekre való előterjesztést, amelyre huszár
jaink számíthattak.
E helyütt leszögezzük azt, — amiről később értesültünk — hogy Jankovich alezredes
érdeklődött a huszárosztályban érdemeseknek mutatkozottak kitüntetésre való előterjesztése iránt,
de azt a választ kapta, hogy a Potiorek gyalogsági tábornok alatt történt szégyenletes
visszavonulás miatt kitüntetésre előterjesztést tenni nem lehet.
Az ezen a napon kiadott 61. sz. oszfályparancsban Jankovicli alezredes ZwilJinger
Zsigmond 3. századbeli huszárt az ellenség előtt tanúsított bátorságáért tizedessé előléptette.

I)r. VáraJy Jenő főhadnagy járőrével a szerémségi Progáron.

Ugyanebben a parancsban Jankovich alezredes az arcvonalban és az időjárás miatt
megviselt összes karabélyoknak és fegyverzetnek jókarbahozására Elek Menyhért főhadnagyot
az osztály fegyvertisztjéül kijelöli, aki Bordács fegyvermestert ebben a munkában tartozik
ellenőrizni.
Ezen a napon vonult be az 1. század 3. szakasza is Fleischmann
Zsigmond
főhadnaggyal, aki Szerbiában kikülönítve, Ambrozius ezredes népf.-gyalogezredénél, később
Haubert ezredes gyalogdandáránál látta el a hadosztálylovasság szerepkörét, hol a huszárok is,
de különösen Péli János szakaszvezető — az éjszakában való íájékozókcpességével — egy
gyalogzászlóaljnak visszavonulás közben az ellenség fogságából való kikerülését elősegítve, dicsé
retben részcsítfclíck.
Pestről értesítést kaptunk, hogy az osztály pótlására: tisztek, legénység és lóanyag útban
van. E célból Jankovich alezredes parancsában elrendeli mindhárom századnál a létszámösszeállítást, hogy a megérkező pótlást a századok között arányosan szétoszthassa. Sajnos,
az osztálynapló, illetve a parancskönyv erről kimutatást nem közöl.
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Ugyanezen parancsban (61. sz.) áthelyezi Elek Menyhért főhadnagyot az Obrcsbeti
kikülönített 1. század 1. szakaszától a 2. századhoz, míg a 2. századtól Simkó Károly főhad*
nagyot az 1. századhoz.
Jankovich alezredes az itt tartózkodás idejét felhasználja arra, hogy osztályát ismét harc*
képes állapotba hozza. A már említett parancsában a fegyverzeten kívül a ruházatra nézve is
rendelkezik. Az osztály mesterembereit összesíti, hogy a szükséges javításokat eszközöljék.
Az osztály vonatát is megszemléli, mert arról értesült, hogy a tisztek a megengedettnél nagyobb
csomagokat szállítanak, miáltal az országos járművek Szerbiában elakadtak. Idevonatkozólag
a 61. számú napiparancsa a következőleg szól: „Figyelmeztetem tehát az egész osztályt, hogy
az innét való elinduláskor a vonatot személycsen fogom átvizsgálni és a gyülekezőhelyen köz*
vétlen a megindulás előtt minden meg nem engedett tárgyat le fogok dobatni."
Az osztály 1. századának 1., 2. és 3. szakasza, amint azt már említettük, az asanjai
szávavédclmi szakaszhoz került, a 4. szakasza pedig Simkó Károly főhadnaggyal Tamássy
Béla altábornagy csoportparancsnokságához mint törzslovasosztag nyert beosztást. Ezzel az
1. század az osztály kötelékéből ismét kivált és a gyalogságnál mint oszloplovasság teljesített
szolgálatot.

ÍL FEJEZET.

BIZTOSlTÓSZOLQÁLAT A SZÁVA MENTÉN
1915.
(LÁSD A bb. SZ. VÁZLATOT.)

Január 6*án 68. szám alatt Popincin kelt osztálynapiparancsban Jankovich
alezredes
— Simkó Károly főhadnagynak a vártüzérséghez történt beosztása következtében — a Tamássy
Béla altábornagy szeremségi hadcsoport-parancsnokságánál levő törzslovasszakasz élére
hleischmann Zsigmond hadnagyot rendelte ki. Állomáshelye a csoportparancsnokságnál
Prhovón. Áz 1. századhoz lett beosztva a betegségből felépült és a pótlással érkezett Bánlaky
András hadnagy.
Január 7*én a 2. század kivált az osztály kötelékéből és Wurm
altábornagy
X V I . hadtestéhez nyert beosztást. Állomáshelyéül Martinci község lett kijelölve, mely a
Mitrovicálól nyugatra a Drina és Száva összefolyásáig terjedő védelmi szakasz parancsnok
ságának is egyúttal székhelye. Ezt a szávavédelmi vonalat a m. kir. szatmári 12. népfelkelőgyalogezred három zászlóalja védi Hodula ezredessel és megfelelő tartalékkal, valamint
tüzérséggel.
A m. kir. budapesti 1. népf.-huszárosztálynak idevezényelf 2. százada Burchard=Bélaváry Pál százados parancsnoksága alatt áll, aki a 3. és 4. szakaszokkal és Hirsch Aladár
főhadnaggyal Martinciben mint az ottani tartalékcsapat lovassága kap beosztást; a század
1. szakasza Elek Menyhért főhadnaggyal Paljevina pusztára rendeltetett, az ott állásban levő
m. kir. szatmári 12. népf.-gyalogczrcdnck Zakariás őrnagy parancsnoksága alatt álló zászló
alja mellé, mint annak oszloplovassága, a 2-ik szakasz pedig ugyanezen minőségben ettől
nyugatra a Racsán állásban levő másik zászlóaljhoz.
A terep a Száva mentén igen rossz volt, nagy szélességben vízzel volt borítva, miáltal
a lövészárokba a víz behatolt. Ebből a szempontból úgy az előőrsi vonalakban levő gyalog
ságnak, mint a jelentéseket vivő és kisebb járőrszolgálatot végző lovasságunknak szolgálata
igen nehéz volt. Az ellenség a felderítést végző csapatainkat gyakran lövöldözte, de komoly
átkelési szándékot sehol sem kísérelt meg.
A népf.-huszárosztály 1. százada — mint láttuk — az asanjai szávavédelmi szakasznál
teljesített hasonló szolgálatot, minek következtében a Popincin állomásozó huszároszíály —
mint a Prhovón
állomásozó hadseregcsoportparancsnokság tartaléka — csupán a 3.
századból állott.
Január 9-én kelt 71. sz. osztálynapiparancs szerint br. Kéily Endre népf.-főhadnagy,
Barkas Mihály hadnagy, gí. és Gulás János állatorvos közbejöttével az 1. és 2. század vissza
maradt harcképtelenné vált lovai Popincin elárvereztetnek.
Január 13. napján kiadott 75-ik számú osztályparancsban közlik velünk, hogy az összes
„Balkán elleni erők" főparancsnokságát Potiorek táborszernagytól O csász. és kir. Eensége
Jenő főherceg vette át.
Ugyancsak ebben a parancsban lett közzétéve, hogy a kombinált hadtestparancsnokság
63-ik számú napiparancsában Deme László őrmesternek és Barkas Mihály szakaszvezetőnek
vitéz, bátor és példás magatartásukért a I. oszt. ezüst vitézségi érmet, Nagy L. Sándor és
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Orbán Mihály huszároknak a II. oszt. ezüst vitézségi érmet adományozta. Mind a négyen
a 3. századnál. Sajnos, hogy az 1. és 2. század — amely a szávaparti védelmi szakaszoknál telje
sített szolgálatot — a kitüntetések kiosztásánál nem lehetett jelen, hogy a 3. század örömében
osztozzon.
Az osztálynapló szerint a 3. század résztvesz a második védelmi vonal kiépítésén és
ezenkívül csendőrségi szolgálatot teljesít, kémeket figyel, melyek kézrekerítésére egyes szerémségi falvakat meglepetésszerűen körül kell zárni.
Január 22-én kiadott 84. számú osztálynapiparancs szerint Deme László őrmester
törzsőrmesterré lépett elő.
Január 24*én kiadott 86. számú osztálynapiparancs szerint a 2. századnak a szolgálat

Az elöntött Szávapart Kupinovónál, amelyen a népf.-huszárok a járör^ és jclentéstvivőszolgálatot
térdigérő vízben látták cl.

következtében megsérült és az osztályriál visszamaradt 10 lova Martincibe a 2. század
parancsnokságához mint pótlás útbaindíttatott.
Január 27*én kiadott 89. sz. osztálynapiparancs közli, hogy a szabadság iránt beadott
kérvényeket még mindig nem szabad sem figyelembe venni, sem elfogadni, sem pedig
továbbítani.
Január 29-én kiadott osztálynapiparancs szerint Oltlik Tihamér
népf.-főhadnagy
betegségéből felépülve, az osztályhoz bevonult és ezúttal a 3. századhoz nyert beosztást.
Február 2*án kiadott 95. sz. osztálynapiparancs szerint az országos járművek lovai
csak kukoricával etetendők, miután a zabbal takarékoskodni kell.
Ugyané napon dr. Schulek Alfréd főorvos, osztályorvosfőnök a Popinciben fellépett járványos
influenza következtében süket fűiére genyes középfülgyulladásban megbetegedett és kórházi
kezelésre Újvidékre útnakindíttatott. Helyette a szerémségi hadseregcsoporfparancsnokság
dr. Matolay László főorvost helyezte át hozzánk egy Prhovón levő tüzérezredtől.
Nagyon sajnáltuk orvosunk távozását, aki nemcsak fáradhatatlanul látta cl nálunk szolgá
latát, de igen gyakran más csapatbcliek sebesültjeit is gondozás alá véve, iparkodott a had-
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1. század 1. szakaszának

í

í.

1

fedezéke az asanjai erdőben a szávavédelmi

szakaszon.

erőnek minden egyes katonáját mielőbb meggyógyítani és nekik nem egyszer ellenséges tűzben az
első segélyt nyújtani.
Február 4^én Popincin kiadott 9T. sz. osztálynapiparancs szerint Teleszky
berenc
százados, a 3. század parancsnoka megbetegedve eltávozott. A századparancsnokságot
Jankovich alezredes gróf Csekonics Gyula népf.-főhadnagynak adta át. Ugyanezen a napon
a 3-ik század csukaszürke ruházattal lett ellátva. Zsolnai István 1. századbeli huszárt, ki a
harctéren szerzett betegsége következtében meghalt, a simanovici temetőben eltemettük.

TJIII.'ISSV altábornagy, a szerémségi gy.-hadosztály parancsnoka Kupinovónál a kiöntött Száván szemlét
állásban levő csapatok felett. Túlsó parton szerb állások.

tart az
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Február 12*én kiadott 104. számú osztálynapiparancsban Jankovich alezredes közli,
hogy „ O császári és királyi Felsége gróf Csekonics Gyula haditényciérí soron kívül előlépett
főhadnagynak az ellenség előtt ismételten kifejlett bátor és eredményes magatartásáért a
bronz katonai érdemérmet adományozta."
,.Büszke vagyok", — írja parancsában Jankovich alezredes — ,>hogy az alárendelt tisztikar egy tagja ily kitüntetés
ben részesült és részemről a szolgálat nevében is köszönetet mondok nevezett főhadnagynak mindenkor tanúsított szolgálati
buzgóságáért, de kivált a szerbiai Ilcljinánál, mint az elővéd parancsnoka, tanúsított bátor és eredményes működéséért."

A február ÍT-én kelt 109. számú osztálynapiparancs szerint a tiszti pótlásként érkezett
csalai Kégl Dezső népf.-hadnagy és Kosch Elemér népf.-hadnagy a helyben (Popinci)
állomásozó 3. századhoz, míg Spett Ernő népf.-hadnagy az 1. századhoz, végül Klimkó
László népf.-hadnagy a 2. századhoz nyert beosztást. A pótlásként érkezett 78 darab szu
ronyos karabéllyal a 3. század szereltetett fel.
A február 18-án Popincin kelt 110. sz. osztálynapiparancs szerint a balkáni haderők
parancsnoksága a Stepojevác körül 1914. évi november hó 20^án lefolyt hadműveletekben
kifejtett kiváló teljesítményeikért Palócz Vendel, Faragó Sándor, Fazekas István és az elhalt
Zsolnai István 3. századbeli huszároknak a bronz vitézségi érmet adományozta.
A február 19-én kiadott 111. számú osztálynapiparancsban Jankovich alezredes a pót
lásként érkezei* ("8 fő legénységet az alábbiakban osztotta szét:
i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A z 1. századhoz :
Ruff János szakaszvezető (trombitás)
16.
Skuts Dénes
tizedes
17.
18.
Marossy György
Gorel József
19.
Juhász Sándor
20.
Pálfi Sándor járőrvezeiő
21.
22.
Losonczy Ferenc
hu szár
Bodor József
„
23.
„
24.
Simon András
Lövingcr József
„
25.
„
Záder Lajos
2b.
,,
27.
Bencsovszky István
Szalmásy Péter
,,
28.
Krausz László
,,
29.
Szabó József
„
30.

1.
2_
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Keserű József szakaszvezető
l'örőcsik József tizedes (patkoló)
Nagy Lajos tizedes
I lamuszka József járőrvezető
Kalóczi János
,
Javorka József huszár
Sadeczki Pál
,,
Székely Sándor
Takács István
,,
Kovács József
Borsányi Károly
,,
Simonyi I'erenc
,,
Faragó Mátyás
,,
Figura Lajos
,,
Fazekas János
,,
Czifra József
Lampert István
3)

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ádám László
Hörömpő Sándor
Marton Kálmán
Jakusovszky Sándor
Rigó László
Hornyák Mihály
Császár József
Major István
Mészáros Gábor
Vincze Gyula
Kolarik Sándor
Molnár Albert
Cscdő István
I Icnrik András
Vas András
K. Szabó József
Gugola András
Bakos Sylvcsztcr
Kéki Bálint
Brcmcr Mihály
Ferencz Ferdinánd
Magyar III. József
Csitor János
Józsa László
Jakucs István
Bojki János
Kozák Mihály
J . Kovács Imre
Oláh Imre
Nánássi Lukács
Kapócsi András
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A 2. századhoz
Nyers József szakaszvezető
8. Puskás Péter
huszár
Molnár Balázs járőrvezető
9. 1 lenyesi Ferdinánd
Scnker Nándor huszár
10. Pillingcr Bertalan
Szűcs I. István
11. Földi Sámuel
Csordás Miklós
12. Lovász András
D. Nagy Lajos
13. Szász Imre
Pitter Ferenc
A gazdasági hivatalhoz :
1. Gonda Izidor számvivő
2. Papp Mátyás tizedes

A február 2T-én kelt 115. számú osztálynapiparancs szerint Kerekes András százados
Gulás Mihály állatorvossal Bácsra (Palánka mellett) megy, hogy az osztály részérc 16
hátas- és 6 hámoslovat pótlásként átvegyen. Intézkedés történt ezúttal arra nézve is, hogy

Az 1. ncpf.-huszárosztály 1. század 1. szakasza Asanján

Kocsis Dónicl őrmesterrel.

ezentúl a hátaslovak abrakját 1/3 részben kukoricával kell keverni, miután a zab már nehezen
szerezhető be. Ugyancsak össze kell gyűjteni az üres konzervdobozokat, mert ennek előállítása
mindinkább nehezebbé válik és költséges.
A február 2Z~én kelt 119. számú osztálynapiparancs szerint Budapestről holnap
Putinci vasútállomásra érkező 31 drb. hátasló átvételérc Spett Ernő népi.-hadnagy kirendeltetetí. K. pótlással érkezett Tarnóczy Vladimír szkv. főhadnagyot az osztályparancsnok
a Martinciben állomásozó 2. századhoz, viszont onnan Elek Menyhért főhadnagyot a
Popinciben állomásozó 3. századhoz osztotta be.
A február 28-án kelt 120. számú oszfálynapiparancs szerint Jankovich alezredes 14
napi szabadságra Budapestre elutazván, az osztályparancsnokságot Kerekes András százados
vette át, aki a március 1-én kiadott osztálynapiparancs szerint a Jlácsról hozott 22 lovat,
valamint a Budapestről érkezett 3T lovat a századok között a következőleg osztotta fel: az 1.
század kapott 25 lovat, a 2. század 15 lovat, a 3. század pedig 19 lovat.
A március 4^-én kelt 124. számú osztálynapiparancs szerint Teleszky Eerenc százados
és Bánlaky András hadnagy lovait a mai napon vonaton Jludapeslre útbaindítoítuk, mert
nevezettek már előzőleg az osztály kötelékéből megválván, más beosztást nyertek. A következő
napon kiadott 125. számú napiparancsban közzététetett, hogy osztályunk két kiváló tisztjét,
névszerint dr. Tóth Aladár szkv. főhadnagyot és Légrády György
népf>főhadnagyol
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Ó Felsége az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásukért a bronz kaíonai érdeméremmel
tüntette ki. Mindketten a 3. század állományában Szerbiában 1914 november 10— 1 T^ikc
között az ügynevezett Hofsass üldözőkülönítménynek Misár, Debrce, Usce, Skela, Patari,
Ruklade, Lajkovac szerbiai községek körül lefolyt ütközeteiben fcldcrítőszolgálatban és üldö
zésekben szerzett kiváló érdemeik mcgjuíalmazásául kapták kitüntetésüket.
Ugyancsak ez a parancs adja tudtunkra, hogy volt tiszttársunk, Szabó Aladár hadnagy
a Belgrád körüli harcokban szerzett betegségében Budapesten elhalálozott. Mély megillető
déssel veszi tudomásul a tisztikar bajtársunk korai halálát, a hű és kötelességtudó tiszt emlékét
az osztály kegyelettel fogja megőrizni.
Március ló^án kelt 136. számú osztálynapiparancsban a következők foglaltatnak:
„Utólag közlöm, hogy az 1914. évi november 18-án megjelent 15. számú' „Vcrlautbarungen dcs 5. Armcc-Eíappcnkommando" szerint Otllik Tihamér népf.-főhadnagynak
a katonai érdemkereszt szalagján viselendő bronz katonai érdemérem adományoztatok. Büszkén
és örömmel közlöm az alárendelt tisztikarnak immár negyedik tagját ért ezt a kitüntetést,
melyet Otllik főhadnagy az 1914. évi októberben a surcini ütközet alkalmával egy igen
fontos jelentésnek válságos viszonyok között idejekorán, bátran és ügyesen véghezvitt célhoz
juttatásával érdemelt ki."
Ez az osztálynapiparancs közli még, hogy Fabik Mátyás 1. század 1. szakaszbcli
huszárt Terstyánszky
altábornagy, a cs. és kir. szerémségi csoport parancsnoka elismerő
dicséretben és pénzjutalomban részesítette, Jankovich alezredes pedig ezenkívül őt a közvetlen
parancsnoksága alatt tanúsított kitűnő szorgalma és igyekezete jutalmául címzetes tizedessé
előléptette. Nevezett huszár ugyanis az 1. század 1. szakaszánál az obresi szávavédelmi
szakaszt őrző m. kir. 3/III. hadtápzászlóaljnál teljesített szolgálatot és egy ízben a zászlóalj
parancsnoknál, Géczy István századosnál jelentkezett, hogy „Podgorica Ada" Szávaszigetre — melyet az ellenség birtokbavett — csónakkal áthajózik
és megszemléli
annak védelmi állásait. Az áthajózás sikerült, amivel jó példát nyújtott az állásban levő
gyalogságnak.
Miután Jankovich alezredes 2 heti szabadsága tartamára az osztályparancsnokságot
Kerekes András századosnak, az 1. század parancsnokának átadta, a z l . századparancsnoksági
teendőkkel Elek Menyhért népf.-főhadnagyot bízta meg.
Jankovich alezredes 14 napi szabadságáról visszaérkezvén, az 1915. évi március 17*én
kelt osztálynapiparancsában Kocsis Dániel 1. század 1. szakaszbcli c. őrmestert valóságos
őrmesterré, Eichenberg Ödön 1. századbeli szíjgyártó-szakaszvezetőt szíjgyártó-őrmesterré, Benka
János tizedest c. szakaszvezetővé, Tóth Ferenc huszárt tizedessé — buzgó és elismerésre
méltó szorgalmukért — előléptette.
A március 20*án kiadott 140. számú osztálynapiparanccsal Elek Menyhért népf.lőhadnagy az 1. századhoz véglegesen áthelyeztetett.
Mialatt a szávavédelmi vonalak kiépítésén hadtápzászlóaljaink foglalkoztak, addig a m.
kir. budapesti 1. népf.-huszárosztály 1. százada Surcin — Asanja és Nikinci védelmi szaka
szoknál, a 2. század pedig Milrovica —Martinéi—-Paljevinapuszta—Bosut—Ráca
védelmi szaka
szoknál teljesített oszloplovassági szolgálatot. Az előbb nevezett szávavédelmi
vonal
„szerémségi védkörlctparancsnokság" elnevezés alatt a Prhovón székelő Tamássy
Béla
altábornagy hadműveleti körletéhez tartozott. Az utóbb megjelölt szávavédelmi vonal Wurm
altábornagy parancsnoksága alatt állott.
Az osztály törzse és a teljes 3. század mint tartalék Popincin laktáborozott ; de itt
volt az 1. és 2. századból is egy-egy szakasz, amely az arcvonalban levő szakaszoktól behozott
szolgálatképlclcnné vált lovaknak feljavítására törekedett.
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Jankovich alezredes, osztályparancsnok igyekezett feníaríani osztályának harcképességét,
hogy minden alkalommal megfelelhessen annak a feladatnak, amelyre osztálya kirendeltetett.
Az osztály napiparancsaiból olvashatjuk, hogy az ezúttal tartalékban levő 3. századot
fegyelmezési gyakorlatokra is szorította, amely század egyébként csendőrségi feladatot is végzett.
Ugyanis ezen, a horvátok által lakott területen is, sok — a nagyszerb propaganda által
megmételyezett — szerb lakos ellenséges szemmel nézett bennünket, sőt gyakran gúny
dalokat énekeltek, kémkedtek és fényjelzéseket adtak le a Száva túlsó partján álló ellenséges
szerb őrszemeknek. Ezeknek megfigyelésére, elfoga
tására a 151. számú napiparancson kívül több napi
parancs adott utasítást.
Az egészségügyi szolgálat ellenőrzésére, ahol
ez a lakosság részérői egyáltalán nem lett betartva,
mint pl. Karlovcsicson, Spett Ernő hadnagy rendel
tetett ki 30 huszárral, hogy a lakosságot karhatalom
mal erre kényszerítse. A tartalékban levő 3. szá
zadunk nem egyszer kap feladatot arra, hogy elő
kerítsenek szerb kémeket, akik saját hadseregünk
öltözékébe bújva kémkednek. Ezen célból egyes
községeket körülzárnak és kikutatnak.
Ezenkívül az osztályparancskönyv szerint az
osztály tisztjei a prhovói haditörvényszék tárgyalá
sain mint ülnökök ítélkeznek. Ebben a beosztásban
gyakran látjuk Kosch Elemér, báró Kéfly Endre
és Kégl Dezső hadnagyokat.
Gondoskodás történt arról is, hogy az osztály
egész állománya vasárnaponkinf
szentmisét és
istentiszteletet hallgasson.
Dr. Spett Ernő népfelkelő-hadnagy,
később százados,
Április 3*án kelt 154. számú osztálynapipa
Ki/ünk-tésci:
bronz katonai érdemérem a kardokkal, Károly*
rancs szerint Kemény Miklós szolgálatonkívüli szá csapatkereszt. Bevonult 1915 február 15--én a budapesti pótzados clvczénycltcíctt a cs. és kir. 58. gyalog századhoz. Harctérre 1915 február lcVén vezetn eltetelt az 1.
Késztvctf 1915 október 6*án a jaraki
hadosztályhoz mint parancsőríiszí. Ennek következ iiépf.^liuszárosztálvhoz.
harcokban. A Fraiiz tábornok yvalo^dandár beosztásában
tében a surcsini szávavédelmi szakaszhoz beosztott szakaszával Sevarice — l.'h—Suvobor 802-es magaslat — Uzicc —
— Ljubanc — Novavarosijj a szerbek üldözésében 1915
1. század. 1. szakaszánál megüresedett parancsnoki Rozanstvo
december 20.*án az osztályhoz Sijenicára történt bevonulásáig.
állásra Jankovich
alezredes ezen szakasz volt 1916 októbertől a 3. század parancsnoka, századát és az 1.
1918 novemberében
Budapestre vezette.
parancsnokát, Elek Menyhért főhadnagyot rendelte ki. század részeitLeszereli
1918 november 12-én.
Április 5*én kelt 156. számú osztálynapi
parancsban Jankovich alezredes WiesznerEmil tart. hadnagy-segédtisztet állásától felmentvén,
őt a 3. századhoz osztja be és az említett századtól báró Kélly Endre főhadnagyot az
oszíálysegédtiszti teendők ellátásával megbízza.
Wieszner Emil hadnagy oszíálysegédtiszti minőségben eltöltött kiváló szolgálatainak
emlékéül, amelyet a mozgósítás első napjától a legnagyobb buzgalommal látott el, álljanak itt
azok a sorok, melyek az osztálynapiparancsban közöltettek :
,,Ezen alkalomból a Legmagasabb szolgálat nevében köszönetet mondok Wieszner Emil hadnagynak min
den alkalommal, még a legsúlyosabb helyzetekben is tanúsított fáradhatatlan buzgalmáért, melyet úgy az összszoU
gálát, mint az osztály érdekében kifejtett."

Sajnos, hogy nevezettet sem a szerbiai Lajkovácnál, sem a Pudarcin vívott ütköze
tekben tanúsított bátor magaíartásáérí kitüntetésre felterjeszteni nem lehetett, mert a szerbiai
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visszavonulás következtében kitüntetések iránti előterjesztéseket tenni nem volt szabad. Az
említett parancsnak további része tudtul adja az osztálynak azt is, hogy az osztályparancs
noki állásban változás állott be. Jankovich alezredes ebből az alkalomból a parancskönyvbe
sajátkezú'leg ezeket írta :
„Saját, ismételt kérelmemre a hadseregtőparancsnokság Res. 4411. számú rendeletével a/ északi harctérre a
m. kir. zalaegerszegi b. honvédhuszárezredhez helyeztettem át."
„Az osztályparancsnokságot Kerekes András századosnak holnapi nappal átadom."
„Midőn a nyolc hónapon át parancsnokságom alatt álló osztálytól távozom, annak minden egyes tagjának
hálás köszönetet mondok azon, minden helyzetben tanúsított buzgalom és kitartásért, mellyel dacára a — sajnos
— ritka alkalmaknak, az osztály sok esetbeni kitüntetést és álta
lában pedig oly hírnevet szerzett magának, melyre büszke lehet."
„Nehezen válok meg az ezen hosszú idő alatt nemcsak meg
szokott, de megszeretett bajtársaktól és legyen mindenki meg
győződve, hogy tisztán csak a vágy, Királyunknak és I lazánk
^ry.»x....;.v .
nak még több szolgálatot tehetni, ösztökélt arra, hogy ezen szép
és kipróbált osztály-parancsnokság alóli felmentésemet kérjem.
Szentül meg vagyok győződve, hogy ezen általam szervezett,
kiképzett és ellenség elé vezetett osztály az edig kivívott hírnevét
nemcsak fenntartani, de öregbíteni is fogja. Kérem a magvarok
Úristenét, hogy a hadiszerencse az osztálynak mindig kedvezzen
és annak minden egyes tagjának alkalmat nyújtson érdemeinek
felsőbb helyen való elismerésére."
,,Az osztály jelenleg teljesen szétszórva lévén elhelyezve,
tehetségemben nem áll annak minden egyes tagjától elbúcsúz
hatni. Tekintse mindenki úgy, mintha az osztály minden egyes
tagjának távozásomkor „Isten veled"-cí mondtam és kezet nyúj
tottam volna."

Április 6^án az osztályparancsnokságot a sza
badságon levő Kerekes András százados távolléte
alatt gróf Csekonics Gyula főhadnagy vette át, aki,
mint a 3. század parancsnoka, kiváló képességeinél
csalai Kégl Dezső népfelkelő-hadnagy,
fogva ebben a beosztásban is az eddigi szellemben
később főhadnagy.
vezette az osztályparancsnoki teendőket.
Kitiinfctcsvi:
bronz katonai érdemérem a kardokkal, KárolyÁprilis 10-én kiadott 161. számú osztály
tsapatkereszt. Bevonult H l 5 tebruár 15*én a budapesti pótnapiparancs szerint a szabadságáról bevonult Kerekes
szá/adhoz. Harctérre l )15 február IT-cn Yezénvcltcfctí az I.
népt.^huszárosztályhox. Jíésztvctt 1915 október 6-án a jaraki
András százados átvévén az oszíáíyparancsnokság
harcokban, a Schorsich altábornagy jn.-hadosztályába beosztott
vezetését, gróf Csekonics Gyula népfelkelő-főhad
népf.-huszárosztály kebelében : a sabácíUbívaljcvóíU/ica-ivanyieai cló'nyomulásnál a szerbek üldözésében. Parancsó'rtiszt 1 )15
nagyot az i. század parancsnokságával bízta meg,
november 15-től .Schiess tábornok jiy.^dandáránál. Felmentetett
míg
a 3. század parancsnokságával Ottlik Tihamér
1 )15 december 14-én Szerajcvóban.
népfelkelő-főhadnagy ruháztatott fel.
Az április 15^én megjelent 166. számú oszfálynapiparancs szerint a szerémségi csoportparancsnokság folyó hó 12-én kelt 15. számú parancsának 5. pontja értelmében Kerekes
András százados az osztályparancsnoki megbízatásban véglegesítteteft.
Rzzel egyidejűleg a cs. és kir. szerémségi csoporíparancsnokság Jíxh. Nr. 194. sz.
parancsával az 1. század szakaszainak a 3. század szakaszai által való felváltása is elrendel
tetvén, Kerekes százados osztályparancsnok akként intézkedett, hogy április 20-án a 3. század
egyik szakasza Kósch Elemér hadnagy parancsnoksága alatt Surcsinba a III. szávavédelmi
szakasznál beosztásban lévő 1. század 1. szakaszának (Elek Menyhért főhadnagy) felváltására,
egy másik 3. századbeli szakasz Wieszner Emil hadnagy parancsnoksága alatt Asanjára a
II. szávavédelmi szakasznál szolgálatot teljesítő J. század 2. szakaszának (Várady Jenő
c
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főhadnagy) kiváltására, egy harmadik 3. századbeli szakasz csalai Kégl Dezső népfelkelőhadnagy parancsnoksága alatt Nikincire az I. szávavédelmi szakasznál szolgálatot teljesítő
2. század 3. szakaszának (Spett Ernő hadnagy) felváltására úíbaindíttassék, továbbá, hogy
a szerémségi csoportparancsnoksághoz Prhovóra beosztott förzsszakaszba vezényelt 18 első
századbeli lovas a 3. század ugyancsak 18 lovasával fclváltassék.
Az április 16^án kelt 167. számú osztálynapiparancs szerint az április 13-án érke
zett 48 darab kincstári lovat Kerekes százados Biczó Dániel patkolómester közbejöttével
avatási számmal láttatja el és a sütés után századonkiní a következőképen osztja szét:
az 1. század állományába kerül 26, a 2. szá
zad állományába 13, míg a 3. század állományába
13 ló. Ezek után az osztály állománya újra harc
képes állapotba kerül, kivéve még néhány martöréses és beteg lovat, mely még gyógykezelés
alatt áll.
A 168. számú osztálynapiparancs szerint a
„balkáni haderők parancsnoka" Rcs. Nr. 9436.
számú parancsával Deme László törzsőrmestert a m.
kir. 4. népfclkclő-huszároszfály 2. századához áthe
lyezte. Nevezett Bjelmába, az ottani
drinavédelmi
szakaszparancsnoksághoz beosztott huszároszíályhoz
távozott.
A 3. századnak a Szávához történt elvczénylésévcl a beérkezett 1. század előbbinek feladat
körét átvette. Kivonulás reggel 6 óra 30 perckor,
bevonulás 10 óra 30 perckor. Délután fegyelmezési
gyakorlatok és a Szolgálati Szabályzat I. rész
13 — 85. pontjai, a Szolgálati Szabályzat II. rész
Kósch Elemér népfelkelő-hadnagy,
IV. fejezetében foglaltak ismertetése a legénységgel,
később főhadnagy.
melyet Zay Dezső törzsőrmester ad elő.
Kitüntetése:
a bronz katonai érdemérem. Bevonult \9\5 febr.
A század egyébként mint tartalék ugyanazt a
15*én a pótsxáxadhox. Harctérre 1 )15 február \X=ín vcxényeltetett az 1. ncpf.-huszárosztályhoz. Résztvett Belgrádnál 1 'I5
szolgálatot látja cl, mint aminőt a 3. század látott el,
október T=én ejjv he^yidandár beosztásában mint lova.s-sza=
nagyobbára csendőri szolgálatot, egyébként pedig a
kaszparancsnok a szerbek üldözésében. Belmentefetf.
négyhónapi szávamenti szolgálat után rctablíroz.
Ebben az időben érkezett meg Spett Ernő népfelkelő-hadnagy, ideiglenes segédtiszt,
valamint Kerekes százados osztályparancsnok, nyilatkozata szerint Globucsnik ezredesnek — az
1914. évi december hó 2-án Belgrád bevételénél közreműködött és azt csapatával elsőnek meg
szállott — pazonyi Elek Menyhért népfelkelő-főhadnagy részére javaslatba hozott legfelsőbb
kitüntetésre irányuló előterjesztése, amely azonban a sajnálatos visszavonulás miatt a balkáni haderők
főparancsnokának már ismertetett álláspontja szerint mint elkésett, figyelembe vehető nem volt.
Május l*én közölték velünk, hogy Gorlicénél az északi harctéren csapataink nagy
győzelmet arattak. Elképzelhetetlen volt lelkesedésünk, amikor a következő napokon a további
sikerekről számolt be a haditudósító. Miután 4 hónapi álló harc után az offenzíva az
északi harctéren megkezdődött, megkettőzött igyekezettel láttunk mi is a munkához, hogy ha
majd itt is erre sor kerül, méltók lehessünk a vitéz, bátor, önfeláldozó északi hadseregünkhöz.
Ez az érzés hatotta át nemcsak tisztjeinket, de legénységünket is.
Az 1. századnak 4 hónapi szávaparii szolgálata nem maradt elismerés nélkül, öröm
mel örökítjük meg a május 5^én kiadott 186. sz. napiparancsból a következőket:
L
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„Az asanjai szávabiztűüító szakaszparancsnokság No. 190/b. rcs. sz. parancsával az ott 4 hónapig beosztva
volt s a legnehezebb viszonyok között szakaszával biztosítószolgáiaíot teljesített Várady Jcnö főhadnagynak az
ellenség e/ő// teljesített kiváló szolgálataiért a Legfelsőbb szolgálat nevében dicséretét és köszönetét fejezte ki. Midőn
ezt közlöm, örömömnek adok kifejezést a felett, hogy az osztálynak ismét egyik tisztje megérdemelt dicséretben
részesült. Kerekes s. k., osztályparancsnok."

Május 9-én kiadott 190. sz. napiparancs szerint osztályparancsnokunkat O Felsége
őrnaggyá léptette elő. Rz alkalommal meleg ünneplésben részesítettük.
A május ll^én kelt 192. sz. osztálynapiparancs szerint Kerekes őrnagy Csordás
Sándor I. század 1. szakaszbeli tizedest kitűnő magatarfásáért c. szakaszvezetővé előléptette.
Az egészségügyi szolgálatot a mai nappal bevonult dr. Malolay László főorvos vette át.
A május lT-én kelt 198. sz. osztálynapiparancsban Kerekes őrnagy, osztályparancs
nok Takács Mihály 3-ik századbeli szakaszvezeíőt szorgalmáért és megbízhatóságáért c.
őrmesterré előléptette.
Ugyanezen parancs elrendeli a szerémségi csoporfparancsnokságnak Op. No. 1835.
számú parancsa alapján, hogy az őrségek, különösen a toronyőrségek és a keleti lakfáborőrség a Száva túlsó partjáról esetleg észlelt rakéfajelzések színét, idejét, a röppentyűk alakját —
mely az itteni kémeknek jelzésül szolgálhat — jól megfigyelve, minden esetben nyomban
jelentsék.
Május 21 -én kelt 202. számú oszíálynapiparancs szerint a tegnapi napon pótlásul érke
zett 22 huszár' Kerekes őrnagy a következőképen osztja széf :
Oszfályförzshöz :
1 lirman József I. oszí. sz.-altiszt.
1. századhoz :
Virág István huszár
Bakos Áron
,,

Rimaszombati János huszár
Dávid András

2. századhoz
Schwarcz Aladár huszár
Bihari József
,,
Zsiga József
,,
I felenkai András
,,
1'jöiido Sámuel
,,
Deák István
,,
Juhász I'ercnc
,,

:

Páczki Pál huszár
Drobina József huszár
1 Iarmafos László ,,
Fazekas Antal
CÜinther Artúr
,,
Boros Dániel
Tamadi József

3. századhoz :
Lzsiás Imre cgészs.-ü. 1. o. altiszt
B. Kovács Mihály tizedes

Böjti Lajos
Batváki Ferenc.

A május 25^én kell 206. számú oszfálynapiparancsban a következők állanak :
„Ürömmel és megelégedéssel közlöm, hogy a X V I . hadtestparancsnokság 110. sz. parancsával
lielaváry Pál népt.-századosnak százada körül kitejtett tevékenységéért dicsérő elismerését fejezte ki."

A május hó 29^én még Popinciben
biak foglaltatnak :

Inircliard-

kelt 210. számú oszfálynapiparancsban az aláb

„A cs. és kir. szerémségi körletparancsnokság rendelete szerint az osztálynál a következő változások lesz
nek végrehajtva1' :
„Az osztálytörzs és 1. század holnap reggel ö órakor Prhovóra megy és ott — a már kiadott szóbeli parancs
szerint ma délután készítendő szállásokban — laktáborba száll."
,,A 2. századtól eddig Martincin és kornyékén vezényelt lovasokból visszamaradnak : 1 tiszt és 24 lovas
Martincin, 1 altiszt és 5 lovas Kuzininban és 1 tiszt és 24 lovas Mitrovicán."
„ A 3-ik századtól 1 tiszt és 24 lovas Plaficcvon, 1 tiszt és 24 lovas Asanján, 1 tiszt 24 lovas a zimonyi
védelmi szakasznál Surcsinban, végül 1 altiszt és 18 lovas Lhmián (ilobucsnik ezredes rendelkezésére vissza
maradnak."
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,,A 2. század állományából a cs. és kir. szerémségi körlctparancsnoksághoz vezényelt 18 lovas, mint förzs^
lovasszakasz továbbra is ott marad."
„Minden szakasznál, ahol liszt a parancsnok, egy-egy országos jármű visszamarad, míg valamennyi többi
járművei Miha/yeveire kell küldeni. A visszahagyott járműveken a 24, illetve 25 fő részére annak idején átvett összes
taríalékéleleni és lótáp visszamarad, míg a többi ember és ló élelcmadagjait a feleslegessé vált két-két kocsival
együtt kell továbbítani."
,,A holnapi napon bevonuló 2-ik és 3-ik század fenmaradf részei Mihalyevcin
nyernek elhelyezést.
Állomásparancsnok: PurehaixLBélaváry
Pál népf.-százados."

Azután foglalkozik a parancs a levélküldöncállomás
vonalon.

felállításával a zimony-prohovói

„ A Mihalycvcin elszállásolt 2-ik és 3-ik századok élelmezésben ezután is az osztálytorzsnél maradnak,
mely köteles minden nap felvételezés végett egy altisztet szekérrel Prohovóra küldeni."

A június 2*án Prohovon kelt 214. számú osztálynapiparancs szerint a mai nappal
századonkinf 62 drb. Linemann-ásó lett kiadva. Miután a pótlás is már ilyen ásóval érke-

Tiszti étkezde Prhovón.
Szemben balról : farkas g. t., Wieszner fhdgy., Kerekes őrnagy, Ofllik fhdgy., Elek
fhdgy., háttal balról : dr. Spett Ernő hdgy., gróf Csekonics Gyula fhdgy., báró Ketly fhdgy.

zett, ennélfogva a századok ezzel teljesen fel lettek szerelve. Az ezzel való bánásmód elsajá
títása végett naponkint gyakorlatok tartatnak és a megszokás miatt a kivonulásoknál rend
szercsen viselcndök. Hordásuk a jobboldalon a derékszíjhoz csatolva rendeltetett el.
Ugyanezen parancsban elrendeltetett, hogy a téli holmik, továbbá hószemüvegek és
csukaszürke köpenyek beszolgáltassanak, miután azok Pécsre kerülnek elraktározás végett.
Június 3-án Prohovon kelt 215. sz. napiparancsból értesültünk, hogy németbirodalmi
seregtestek érkeztek körletünkbe. Miután ezekkel a közel jövőben együtt fogunk működni,
Kerekes őrnagy elrendelte, hogy az osztály Dobrincibe meneteljen és ott a németbirodalmi
katonákat látva, ismerje meg ruházatát, fegyverzetét, rendfokozatát.
A június 6*án Prohovon kelt 218 sz. osztálynapiparancs szószerinti szövege a következő :
„2-ik számú körlefparancsnoksági parancs. Martinéi, 1915 június 3-án. Az 1. és 2. huszárszázad öíhavi
szolgálat után felsőbb parancsra körletemből "távozott. A bizfosítószolgálaf nehézségei, de még inkább a terep
nehézségek akadályai nem törték meg a derék huszárok kedvét, kik az egész idő alatt fáradhatatlan buzgalommal
és odaadással teljesítették szolgálatukat és küzdöttek az elemek nehézségei ellen."
,,Hogy a század mindamellett oly kitűnő és harckész állapotban térhetett vissza, az úgy Eurchard=l\élaváry
Pál százados érdeme, aki higgadt, nyugodt tevékenységgel, különösen pedig huszárjai iránt érzett szeretettel vezette
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századát, mint Klinikó László főhadnagyé, aki mint kikülönített szakaszparancsnok teljes mértékben felelt meg
kötelességének."
„Búcsúzva a század minden egyes tagjától, a szolgálat nevében leghálásabb köszönetem fejezem ki nekik
ezzel az óhajtással : Viszontlátásra ! Hodula ezredes."

Június literi változás állott be a délnyugati harctéren, mely változást az e napon
kiadott osztálynapiparancs szószerint a következőkben adja tudomásul :
„Legmagasabb elhatározással a délkeleti azcvonal parancsnokává kineveztetvén, az ennek területén lévő összes
parancsnokságok és csapatok vezetését átvettem."
,.Minden hadműveleti parancs ezentúl rendszerint általam vagy az én közbenjöfíömmcl fog kiadatni."
„Ennek következtében minden jelentés, tudósítás, ajánlat és javaslat kizárólag a hadseregcsoportparancsnoksághoz intézendő ; közvetlen érintkezés a hadsercgfőparancsnoksággal, — melynek közvetlenül vagyok alárendelve ~
hacsak kivételes esetek külön meg nem állapítják: tilos."
„Büszke vagyok rá, hogy ezen hadszintéren is állanak parancsnokságom alatt császári német csapatok.
Közös harcok gyönyörű emléke köt engem hozzájuk, itt is meg fogják mutatni nekünk és ellenségeinknek, mire
képes a német vitézség, a német bajtársi érzés, a német hűség ; de becsületes fegyverbaráfságunkban mi is be
fogjuk bizonyítani, hogy Ausztria-Magyarország
fiai hűséggel fizetnek hűségért."
„Néhány megjegyzés az északi harctéren szerzett benyomásaim alapján :"
„Minden esetben ajánlom az erő összpontosítását a főcél érdekében, amely követelmény előtt minden egyéb
tekintetnek háíícrbe kell szorulnia és minden alkalommal erős tartalékok képzését, mert csak ezek segítségével
váltható ki a siker."
„ A támadás folyamatossága, valamint a védekezésben való szívós kitartás csak a minden rendű vitézséggel
és kitartással érhetők cl."
„Az olyan ellenséget, mely még egész közelről is lő embereinkre s csak aztán adja a megadás jelét, nem
kell elfogni, hanem kíméletlenül fel kell koncolni."
„Határozottan óvok mindenkit ellenségünk álnokságától, melyben fogékony tanítványa orosz mesterének. Az
ellenség megadása feletti tárgyalásokba sohasem szabad belemenni, az ilyenek gyakran színfalnak bizonyultak, mely
mögött heves ellentámadásban végződő fartalékösszegyüjtések folytak."
„Felhívom a figyelmet arra a jelen háborúból merített tapasztalati tényre, hogy hősies gyalogságunk erősebb
a támadásban, mint a védekezésben."
„Lovasságunk az északi harctéren alaposan alkalmazkodott a mostani viszonyokhoz és pusztán a lovasszellemben rejlő lendület segélyével sikerült az alkalmazhatósága felőli elavult nézeteket leráznia. A lovasság ebben
a háborúban modern fegyvernemmé lett és új babérlombot fűzött elmúlt hadikorok dicsőségéhez."
„Lovaitól sokszor hétszám elszakítva és gyalogcsapattá átalakulva, a gyalogsággal és a gyalogság mellett a
lovasság a legnagyobb hősiességgel küzdött."
„Tizhónapi szakadatlan nehéz küzdelmek között öt hadműveleti színtéren nyert tapasztalataim új feladatom
megoldásánál nagy segítségemre vannak. Ezért minden parancsnok bizalmát és támogatását kívánom, kezdeményező
és szándékaimat megértő működéséf várva tőlük."
„És ezzel köszöntöm az alárendelt összes parancsnokságokat és csapatokat, örömmel várva az eljövendő
harcokat."
„Tcrstyánszky s. k., lovassági tábornok"

A hadseregcsoporfparancsnokság ezidöszerinti székhelye újvidék volt.
Június 12-=-én a népf.-huszároszfály 1. és 2. százada mint tartalék Nikincibe vezényel
tetek a Grabovci—Jarak védelmi vonalhoz, az ottani alcsoportnak, Quha ezredesnek parancsnok
sága alá és résztvett egy támadásban, mely az ottani „Klenovska Áda" elnevezésű Szávaszigetnek az ellenségtől való megtisztítására irányult, azonban sajnos, a támadás nem veze
tett eredményre, a sziget birtokunkba vissza nem került, miért is az osztálynak, mint tartaléknak
harcbavonására nem került sor. A éjjelt ott a szabadban töltvén el, csak másnap reggel
kerültünk vissza Prohovóra, illlcíőleg Mihalyevcire.
Az ezutáni időt Tersiyánszky lovassági tábornok parancsa szerint a harckészség foko
zására fordítottuk.
Június 2?*én délután a következő pótparancs hirdettetett ki :
,.A cs. és kir. szerémségi körletparancsnokságtól most vett Op. No. 2182. számú rendelet értelmében az
osztály a legmagasabb ütközeti létszám és a legszükségesebb ütközetvonattal holnap délelőtt 8'1 Platiccvóra mene
tel, hol az I. védelmi szakasz parancsnokának, Guba ezredesnek lesz alárendelve."

6í 5
A huszárosztály tehát, amely ezúttal is csak az 1. század, továbbá a 2. és 3. század
részeiből összevonva, egy második századból állott, másnap, azaz június 28*án ismét Nikincibe került, hol, amint azt a 241. és következő számú osztálynapiparancsok megjelölik, az
ottani gyalogságot felváltván, a biztosítószolgálaíot vette át. A gyalogság ugyanis, miután
ellenséges támadásról értesültünk, a szávavédelmi vonalba clőrctolatotí. Ugyanezért Kerekes
őrnagy osztályparancsnok a 242. sz. oszíálynapiparancsában elrendelte, hogy amíg az osztály
egyik százada a biztosítószolgálatot taríja, addig a másik század készültségben álljon, hogy
egy riadó esetén azonnal alkalmazásba legyen vehető.
Ez alkalommal ellenséges repülők is támadtak, amelyek azonban az osztályban kárt
nem tettek.
A Nikinciben július l*én kelt 242. számú osztálynapiparancs a Terstyánszky lov.
tábornok, hadseregcsoporíparancsnoknak június 28-án kelt Op. No. 1439. számú következő
parancsát teszi közzé :
„Itteni parancsnokságom aránylag rövid ideje alatt az alámrendelt repülök már is két támadást vittek kereszt
tül, melyek míg egyrészt vállalkozási kedvük- és hősiességüknek fényes bizonyítékát szolgáltatták, másrészt, mint*
hogy nem hiányzott a kellő körültekintés sem, eredménnyel is jártak."
„Nagy megelégedéssel és örömmel mondok ezen fegyvertényekért minden résztvevőnek köszönetet."

Július 15-*én a 255. sz. osztálynapiparancs szerint a népf.-huszárosztály elhagyta
Nikincit és Simanovcira menetelt, hol mint tartalék, további kiképzésben részesült. Intézke
dés történik az osztály vonatának kifogástalan karba való hozatalára. Gyakorlatozás közben
a kiosztott Lincmann-ásókkal való bánásmód elsajátítása is a kiképzés tárgya. Az ide pótlásként
érkezett 16 darab teljes nycregfelszcrelés a századok között szétosztatott, valamint az azzal egy
idejűleg érkezett lovak is szétosztásra kerültek és pedig : az 1. század kapott 10, a 2. század
2 és a 3. század 4 lovat.
Július 20^án kelt 262. számú osztálynapiparancs szerint az egész Szerbiát ábrázoló összes
térképek kiosztatnak az osztály tisztikara között. A következő napon pedig az osztály vala
mennyi századából önként jelentkezett huszárokból „önkéntes szakasz" állíttatott fel.
A július 25*iki 26(\ számú osztálynapiparancs alapján mindhárom század 1 — 1 lovat
állít ki, melyek a Terstyánszky
lovassági tábornok parancsnokságánál levő törzslovassza
kaszba vezényeltctfck gróf Khuen-Héderváry
főhadnagy, törzslovasszakaszparancsnokhoz.
Július 2T*én kiadott 269. számú osztálynapiparancs szerint az osztály kebelében vál
tozás állott be. A cs. és kir. szerémségi körleíparancsnokság a szávavédelmi
szakaszokhoz
beosztott 2. és 3. századbeli lovasszakaszoknak az 1. század által való felváltását Op. No.
2424. számú parancsával elrendelvén, Kerekes osztályparancsnok az alábbi rendelkezéssel
foganatosítja azt:
Július 31-én reggel 5 órakor elindul az 1. század 24 lovasa Várady Jenő szkv. főhad
naggyal a „surcini védelmi szakaszhoz" Surcinba; 24 lovas Asanjára, az „asanjai védelmi
szakaszhoz", ahol Wieszner Emil főhadnagy az 1. századhoz történt áthelyezésével ennek a
lovasszakasznak parancsnokságát átveszi; 24 lovas Elek Menyhért főhadnagy parancsnok
sága alatt Nikincire, az ottani szávavédelmi
szakaszparancsnoksághoz osztatik be ; 24 lovas
Spett Ernő népf.-főhadnagy parancsnoksága alatt Mitrovicára megy, míg 30 lovas Zay
Dezső törzsőrmesterrel Marlincire lovagol. Ugyancsak a jelzett napon tartoznak bevonulni a
felváltás és szolgálat átadása után szolnoki Jármy János, csalai Kégl Dezső és Hirsch
Aladár főhadnagyok szakaszaikkal.
E parancs végrehajtása előtt gyomorbajban váratlanul megbetegszik Olllik Tihamér
főhadnagy és kénytelen osztályunkat elhagyni. Kerekes őrnagy, osztályparancsnok az ekként
megüresedett 3. század parancsnokságát Várady Jenő tart. főhadnagynak adta.

676
Augusztus 6-án a 211. számú osztálynapiparancsban Kerekes őrnagy akként rendel
kezett, hogy az 1. század parancsnoka, gróf Csekonics Qyula népf.-főhadnagy szintén
Nikinciben állomásozzon, az iítlcvő szakaszainak felügyeletére. Elek Menyhért főhadnagy
saját személyére nézve Nikincií elhagyván, Asanjára került, hol az ottani lovasszakasz
parancsnokságát vette át, míg Wieszner Emil főhadnagy innen Simanovciba az osztályhoz
bevonult.
A Simanovcin
augusztus 5*én kiadott 2T8. számú osztálynapiparancsában Kerekes
őrnagy, osztályparancsnok az alábbi parancsot adja :
,,A cs. és kir. mitrovicai szávavedeími parancsnokság múlt hó 31-én kiadott napiparancsa 1-ső pontjában
Jcírniy János főhadnagynak ottani beosztása idején kifejtett kötelességtudó, lelkiismeretes, körültekintő és buzgó
tevékenységéért, valamint szakaszának kitűnő vezetéséért a Legfelsőbb szolgálat nevében dicsérő elismerését fejezte
ki, amit úgy Jánny főhadnagynak, mint az egész osztálynak megelégedéssel adok tudomására."

A felváltás következtében bevonult 2. és 3. század, mely most már mint a hadosztály
tartalékja Simanovcin laktáboroz, ugyanazokat a szolgálatokat végzi, amiket az L század látott
el. E mellett Kerekes őrnagy harckiképzésf, fegyelmezési gyakorlatokat rendel el, egyúttal pedig
céllövészetet is tartanak.
Augusztus l&=-án Ó EeJsége Legfelsőbb Hadurunk 85-ik születésnapját üljük, mely
alkalomból Erigyes főherceg O Eensége hadseregfőparancsnok J . No. 11T9. számú rende
letére a legénység ötnapi ingyenzsoldban részesült.
Augusztus 30^án 296. szám alatt kiadott oszíályparancsában Kerekes őrnagy, osztály
parancsnok Pctrovics András 3. századbeli huszárt, aki mull hó 30-án még a száva=
védelmi vonalban teljesített felderítő járőrszolgálata alkalmával lovával mocsárba süllyedt és
addig a maga menekülésére nem gondolt, míg lovát saját élete veszélyeztetésével a válságos
helyzetből ki nem mentette, ezen bátor és magyar huszárhoz méltó magatartásáért a Legfelsőbb
szolgálat nevében dicsérő elismerésben részesítette.
Augusztus 31-én kelt 501. számú osztálynapiparancs szerint a szerémségi körlefparancsnokság Op. No. 2683. sz. parancsa folytán az osztálytörzs és a 3. század Prohovóra mene
tel s ott laktáborba száll. A 2. század a boszniai Pogaticára vczénycltetetf a drinai védelmi
szakaszhoz.
Szeptember 2*án kiadott 306. számú osztályparancs szerint ugyancsak a szerémségi
körletparancsnokság Op. No. 2683. számú rendeletére az osztály Pumára rendeltetett.
Szeptember 12-én az asanjai szávavédclmi szakasz parancsnokságánál, melyhez az
osztály 1. századának 1. szakasza is tartozik, változás állott be. Kirschhofer gyalogsági ezredes
távozásával Schiess vezérőrnagy vette át a parancsnokságot. Schiess vezérőrnagy nagy körül
tekintéssel lát hozzá úgy a védelmi vonal, mint az alája rendelt csapatok rendezéséhez.
Egyidejűleg nagyobbszerű csapateltolások veszik kezdetüket.
Ebben az időben értesülünk arról, hogy Mackensen és Galwilz német vezérezredesek
és Kövess Hermann gyalogsági tábornok megérkeztek. Ez utóbbi átvette
Tersiyánszky
lovassági tábornok beosztását és hatáskörét, minélfogva ő lett a Mackensen alá rendelt dél
nyugati hadsereg parancsnoka, amely Belgrádtól a Drináig terjedő vonalra terjedt ki. Belgrádtól
az oláh határig Galwilz német vezérezredes a parancsnok. Ebben az időtájban báró Hazai
Samu gyalogsági tábornok is meglátogatja az itteni m. kir. népfelkelőket.
Szeptember 16*án a szerémségi körlctparancsnokság parancsára Zimonylól Mitrovicáig
az átkelésre érkezik parancs. Ez azonban valószínűleg csak kísérlet lehetett kipróbálni itteni
csapataink felkészültségét.
Szeptember 20*án kelt 325. számú oszíálynapiparancs szerint Earkas Mihály főhadnagy,
g. tiszt az osztálytól a szerémségi körletparancsnoksághoz lett áthelyezve. Igen sajnáltuk távozását,
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mert az osztály gazdászati ügyeit 1914. évi július 29. óta kiváló szakértelemmel látta cl. Az
osztály gazdasági hivatalát ugyancsak az előbb jelzett idő óta az osztálynál beosztott Sfeinherz
Dezső hadnagy, gt. vette át.
Farkas Mihály főhadnagy távozása kapcsán a 326. számú osztálynapiparancsban a
következő foglaltatik :
„Farkas Mihály főhadnagy, gt. a mai naptól az osztály kötelékéből megválik. Sajnálattal látom őt tisztikarom
köréből távozni: ernyedetlen szorgalma, szigorú kötelcsségtudása és nehéz viszonyok között is mindig tanúsított szak
tudása és ügyessége nemcsak neki vált díszére, hanem az osztálynak is. Uj ügykörébe való átlépésekor a magam
és az egész osztály nevében sok szerencsét kívánok neki, eddigi példás tevékenységéért pedig a Legfelsőbb
szolgálat nevében köszönetet mondok."

Szeptember 26^án Pumán kelt 330. számú
közlés jelent meg, amely szószeriní a következő :

osztályparancsban ismét egy örvendetes

„örömmel közlöm, hogy a cs. és kir. körletparancsnokság t. évi 44. számú parancsával ár. Matolűy László
osztályorvosfőnöknek az ellenség előtti kitűnő és önfeláldozó magatartásáért, Steinhcrz Dezső hadnagy, gt.-nek
pedig az ellenség előtti kitűnő szolgálataiért a Legfelsőbb szolgálat nevében dicsérő elismerését fejezte ki."

Október hó l^én a szávavédelmi szakaszoknál szolgálatot teljesítő arcvonalbcli hadtáp
zászlóaljak Wcmdl-puskái Mannlichcr-fcgyverrcl lettek kicserélve és egyszersmind a hadtáp
zászlóaljak „népfelkelő-zászlóaljakká'' alakultak át. Ugyancsak ezen a napon Schiess vezér
őrnagy, az asanjai szávavédelmi
szakasz parancsnoka dandárával együtt áthelyeztetett
Nikincire, mint az ottani szávavédelmi szakasz parancsnoka; az üresen maradt asanjai
védelmi szakaszí pedig Szabó vezérkari ezredes, dandárparancsnok vetk át, aki azt a saját dandára
alá tartozó gyalogsági csapatokkal megszállta.

Harmadik offenzíva a szerbek ellen.
(Lásá d 6T. sz. vázlatot.)

Október 5-^én a Schiess gy.-dandárhoz vezérkari főnökül Zeidner vezérkari százados
rendeltetett ki, aki magával hozza a „Körlctparancsnokság" parancsát is, mely szerint
holnap, október 6-án reggel Schiess vezérőrnagy dandárának Jaraknal át kell hajóznia
a Száván.
Ezen a napon a népfclkclő-huszárosztály is október 6-ára Pumából Jarakra vezényeltctctt, hogy mint a „Schorsich=csoporfi tartaléka az áthajózásban résztvegyen.
A huszárosztály ezidőben csupán a 3. századból és az 1. és 2. század visszamaradt
lovasaiból összevont második századból áll. Előbbinek dr. Várady Jenő főhadnagy, utóbbinak
gróf Csekonics Gyula népf.-főhadnagy a parancsnoka.
Az osztály többi részét ez az előnyomulási parancs a szava- és drinavédelmi szaka
szoknál kikülönített minőségben érte.
A népf.-huszárosztály 2. századának három szakasza Burchard-Bélaváry Pál százados
parancsnoksága alatt Hirsch Aladár és Jármy János főhadnagyok, szakaszparancsnokokkal
még augusztus 30-án vált ki az osztály kötelékéből, miután Boszniába, Rogaticára vczényelletctí a drinavédelmi szakasz gyalogsági csapataihoz. A századparancsnokság és a 2. szakasz
Hirsch főhadnaggyal Pogalicán székel és egy barakban nyert elhelyezést, míg az 1. szakasz
Jármy János főhadnaggyal az ellenségtől megszállt Visegráddal szemben Osojnicán volt
elhelyezve, az ottani gyalogzászlóalj kötelékében.
Ebbe az időpontba esik a cs. és kir. 53. gyaloghadosztály megalakulása, mely Pongrácz
Henrik vezérőrnagy parancsnoksága alá kerül, kinek vezérkari főnöke Klemm vezérkari
őrnagy.

őrs
Az 1. népf.-huszárosztály 2. százada czidőben újra egyesül és Pongrácz vezérőrnagy
parancsnoksága alá kerül, mint hadosztálylovasság. Feladata volt Montenegró felé biztosítani
a határt az esetleges betörések elől.
Október első napjaiban az egész hadosztály vonaton a Szerémségbe, az Asanja —
Progár szávavédelmi szakasz biztosítására rendeltetett.
A népf.-huszárosztály 1. századának 3. és 4. szakasza Miirovicáról Spett főhad
naggyal, illetőleg Maríinciröl Zay Dezső törzsőrmesterrel együtt október 5=zn Jarakra, az
osztályhoz visszarendelíeíctt; míg az 1. szakasza Elek Menyhért főhadnaggyal továbbra is
kikülönítve maradt Schiess vezérőrnagy gyalogdandára mellett, mely czidőben Asanjáról Nikincibe vezényelteteít.
Október 6^án az egész népf.-huszárosztály — a 2. század kivételével, mely Progárra
irányíttatoít — Jarakon van, hogy a hadműveletekben résztvegyen. E napon reggel 3 órakor
Schiess vezérőrnagy csoportjával, nevezetesen a szegedi 5'II. zászlóaljjal Hruszíek
Gyula
gy. százados, a nagyváradi 3/III. zászlóaljjal Géczy István gy. százados, a békésgyulai 2/TV.
zászlóaljjal Halász koronaőrszázados, a nagyváradi 4/1V. zászlóaljjal Farkas gy. alezredes,
végül a m. kir. 28/1. honvédzászlóaljjal Jurisevics alezredes parancsnokokkal Nikinciről
elindulva, reggel 5 órakor Jarak alá érkezik és az említett falu keleti kijáratánál fedetten
elhelyezkedve várja a Schorsich altábornagy átkelési parancsát.
Schorsich altábornagy, hadosztályparancsnoknak
másik dandára, a mifrovicai és
martincii szávavédelmi szakaszhoz tartozó zászlóaljak, nevezetesen a m. kir. debreceni 6-os,
a 25-ös és a 29/1-cs zászlóaljak Ybl Miklós honvédhuszárezredes parancsnoksága alatt, az
1 népf.-huszárosztály 2. századától visszamaradt lovasszakasszal együtt, szintén érkezőben
voltak Jarakra és a község nyugati kijáratánál foglalták cl helyüket.
Az átkelési parancs megérkezésével az átkelés kezdetét vette. A Jarak mögött fel
állított ágyúk, nemkülönben a két monitor az előterepet reggel 5 óra 30 perckor lőni
kezdte, mely alatt utászaink a rejtett helyekről előhozott vaspontonaikkal fél órán belül a
Szávái áthidalták. Az ágyútüzelést Naményi=Konlz
Viktor tüzérőrnagy vezényelte. A moni
torok parancsnoka Wulf Olaf fregattkapitány volt.
Az ágyútüzeléssel megfelelően pásztázott terepen látjuk, amint a szerbek a terepről
visszavonulnak, valószínűleg hogy az előttünk 5—6 kilométerre húzódó feltöltött út mögött
biztosabb állásba helyezkedjenek el.
Reggel 6 órakor vesszi kezdetét mindkét dandárnak átkelése és délelőtt 10 órakor a
Schiess-dandár rajvonalban halad az ellenség üldözésérc. A Schiess vezérőrnagy gyalogdandárával egyidejűleg kel át a Száván a népf.-huszárosztály 1. századának 1. szakasza Elek
Menyhért főhadnagy parancsnoksága alatt, melynek feladata az előterepet a gyalogsági zászló
aljakkal vállvetve felderíteni.
Velünk párhuzamosan látjuk elvonulni Ybl huszárezredes dandárát, melynek kijelölt
iránya a Biiva folyó torkolata. A huszárosztály mint tartalék visszamaradt.
Veszteségünk csupán két népfelkelő könnyebb természetű sebesülése. Csapataink lel
kesedése és harckészsége — látván a könnyen szerzett eredményt — nagyszerű, de az elő
nyomulás az ingoványos és nádasokkal fedett terepen nehezen megy . Az előttünk
húzódó töltést megközelítve, az Elek-szakaszból
kiküldött járőr ellenséges tüzet kap.
Miután a terep itt már erdővel van borítva és a felderítés az ellenállás következtében sem
folytatható, a járőr bevonul. Közben a gyalogsági csapatok mind közelebb jutnak a töltéshez,
amelyet — az ellenség kisebbmérvű ellenállása után — délután 1 órakor mcgszállnak.
Közben Schorisch altábornagy a huszárosztályt is átkelésre rendeli és parancsot ad
két huszárjárőr kiküldésérc. Kerekes őrnagy, osztályparancsnok a vett parancs értei-
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mébcn Speíí népf.-főhadnagyof Sevarice falu irányába Z lovassal, míg Kégl Dezső népf.főhadnagyot szintén Z lovassal a Biíva patak torkolatának irányába Mitrovica felé küldi,
hogy mindkettő az ellenség erejéről hírt hozzon. Mindkét járőr délután 2 órakor indul cl, azonban
az előbb nevezett a további felderítésben — éppen úgy, mini előbb az Életszakasz
— az
ellenségtől Drenovác felől megállásra kényszeríttetett s így visszatérni kénytelen. Kégl Dezső
főhadnagy járőre Z szerb foglyot ejtve és a Biíva torkolatától visszatérve ugyancsak jelenti, hogy
az ellenség az úttesttől mintegy 700 lépésre és néhol közelebb is, magát lövészárokban
elsáncolía — valószínűleg a kiépített második arcvonalában meg nem állapítható erőkkel védi
állásait — és minden egyes lovas feltűnésére sorozatos tüzelést ad, ami miatt a további fel
derítés lovasokkal lehetetlen.
A mi csapataink hídfőszerű állását a szerbek félgyűrű alakban vették körül. Egyik
szárnyuk a Biíva torkolatnál a Szávára, a másik szárnyuk pedig Drenovácnál ugyancsak a
Szávára támaszkodott. Á közbenső vonaluk Sevaricén keresztül a mocsarakon átvezető
dorongúí mentén húzódott.
Mindkét lovasjárőrnek egybehangzó jelentését kis idő múlva megerősíti az országúthoz,
illetőleg töltéshez ért két gyalogsági dandárparancsnok is, kik megszállva Drenovác falu alatt
a feltöltött utat 8—10 kilométernyi hosszúságban, a Biíva patak torkolatán fúl, a Száva és
az említett töltés érintkezési pontjáig a gyalogsági csapatoknak pihenőt rendelnek cl.
A két gyalogdandár által megszállott úttesten túl a terepet nagyobbrészt erdő fedte,
amelyet majdnem egészben 20—30 cm. magas víz borított.
Schiess vezérőrnagy, dandárparancsnok, miután az elért úttesten végighaladva, maga is
meggyőződött a terepnek lovasság részérc alkalmatlan voltáról, valamint a szerb szívós ellen
állásáról, a további felderítéstől visszavonta Elek Menyhért népf.-főhadnagyot, aki ferepszemlélésc során egy utat fedez fel, melyen — ha nehézséggel is — egy fél üteg előre volna
vonható. A jelentés leadása után Schorsich altábornagy a népf.-huszároszfályí — mint ezidoszeriní még nem alkalmazhatóf — az Elek-szakasz kivételével Jarakra visszarendeli és egy
félüfcgct Böszörményi tüzérfőhadnagy parancsnoksága alatt áthajóztaf, amelyet Elek főhadnagy
huszárszakaszának lóról leszállt legénysége az ingoványos talajon, gallyakkal és rőzsével beborított
úton, kijelölt helyére vontatott.
A félüfcg a két dandár között az úttest megtörése mellett körülbelül 1000 lépésre vesz
állást az erdőben. Ágyúfedezetül az Elek főhadnagy lovasszakasza rendeltetett ki, melyet
Somogyi szakaszvezető vezet rendeltetési helyére, míg Elek főhadnagyot Schiess vezérőrnagy
magához rendeli parancsőrfiszfül.
Csapataink az egész éjjel szakadó csőben lövészárkokat ásnak.
Október 7-=-én délelőtt már 6 órakor az ellenség balszárnyunk ellen Drenovác felől támadást
kezd, ez azonban a derék hadfáposokból népfelkelőkké lett 2/IV. zászlóaljunk kitartásán megtörik.
Ütegünket, amelyet az ellenség megzavar, de meg azért is, hogy jobb kilövése legyen,
rajvonalunk balszárnya felé még körülbelül 800 méterrel áthelyezzük. Ma kezdődött meg a
lőszer utánszállítása is, amely éppen úgy, mint a dandár ütközefvonatának idcszállífása, az
ingoványos talajon legnagyobbrészt csak málhásállafokon történhetett.
A huszárszakasznak mint lövcgfcdczcínek alkalmaztatása megszűnt, ellenben feladatává
tétetett addig is, míg az árkászszázad megérkezik, az utat némileg járhatóvá tenni, amelyet
Elek főhadnagy a dandárütközetvonafnál feleslegessé vált gyalogcmberck és tisztiszolgák
igénybevételével némileg a járműveknek is járható állapotba helyez. Feladatául kapta még,
hogy a gyalogság rajvonalába a drótakadályokat lehetőleg minél előbb kiszállíttassa.
A nap folyamán az ellenség többször erős tüzelést kezd épífőoszíagainkra, melybe az
ellenség tüzérsége is sokszor bcle-bclcszól. Eltalálja segélyhelyünket, ütközetvonatunkaf, amiket
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még az est leple alatt elhelyeztünk. Az éjjeli és az e napi csatározások következtében sebesült
jeink is vannak, de hát ez természetes is.
Az Ybl ezredes dandáránál szolgálatot tevő dr. Spett főhadnagy feljegyzéséből közöljük
a következőket :
„Az Ybl-dcindcínicíl beosztatásom után jelentettem, hogy a dandár támadási sávjának clötercpe lovasa
sági felderítésre nem alkalmas. A dandárparancsnokság ezen jelentésemre azt a parancsot adta, hogy minden
zászlóaljához 4— 4 jelentőlovast küldjek. Egyik zászlóaljparancsnokság jelentőlovasaimat rendeltetésétől eltérően
X / r - é n a kiküldött gyalogjárőrök előtti felderítésre használta fel s ez alkalommal gépfegyvertüzben mind a 4 ló
elhullott."

A szerbek ellentámadása.
Október 8-=-án folynak az erősítési munkálatok tovább, miközben Schiess vczéró'rnagy
saját tapasztalatai után elhatározza, hogy Drenovác felé állásait kitolja és délelőtt 9 órakor
megkísérelvén az czirányú támadást, rövid időn belül állásaival előbbre jut. Kis idő múlva
azonban az ellenség is ellentámadásba kezd a két dandár rajvonalának érintkezési pontján és
miután az Ybl-dandár balszárnyán álló zászlóalj nem volt kitartó, arcvonalunkat kb. 300
lépésre az ellenség benyomta.
Természetesen ezt követőleg a harc még erősebben folyt. A sebesülten visszaférő kato
nák rémhíreket terjesztenek, minek következtében Qojiein orvosfőnök és Juhász hadnagy, a
dandárvonaf parancsnoka c két intézetet visszavonulásra rendeli anélkül, hogy felsőbb paran
csot kapna.
Az általános zűrzavarban hlek Menyhért főhadnagy huszárszakaszát járőrökre osztva,
kiadja a parancsot, hogy senkit az erdő szélén fúl Jarak felé ne engedjenek. A négy lovas
járőr jobbra és balra széledve, az erdő szélén minden egyes visszatérő harcost igazoltat, maga
a parancsnok pedig néhány visszatérő lovasából alakított járőrével az orvosfőnököt és a vonat
parancsnokot kötelezi helyük megtartására.
Alighogy ezen védelmi intézkedésekre a vonatnál és az egészségügyi intézetnél a nyuga
lom helyreállt, a még mindig tartó erős fegyver- és ágyútüzelés közepette észrevenni, hogy
Ybl Miklós ezredes dandárának egy fél százada Jarak felé hátrál és a visszavonulás meggátlására kiküldött huszárjárőrnek nem engedelmeskedik.
Ezen megfigyelés alatt érkezett délután 3 óra 45 perckor Schiess vezérőrnagynak Elek
Menyhért főhadnagyhoz intézett az a távirati parancsa, hogy a huszárszakasz azonnal vonuljon
a Böszörményi főhadnagy tüzérfélütcgének védelmére és biztosítására, mert már a lövegeket
kiszolgáló katonák közül is sokan megsebesültek és félő, hogy saját tüzérségünk harckép
telenné válik.
Elek Menyhért népf.-főhadnagy, miután járőrbe küldött lovasait összeszedni már nem
tudta, lóháton vágtat az Ybl ezredes csoportjából visszatérő gyalogfélszázadhoz és annak
parancsnokát, Priskács hadnagyot kötelezi, hogy a vezetése alatt álló m. kir 25/11. népf.zászlóaljhoz tartozó fél századdal kövesse. Elek főhadnagy a fél század feletti parancsnokságot
átvéve, személyesen vezeti azt a szorongatott helyzetben álló Böszörményi
füzérüíegparancsnokhoz és a fél századot az úftöltés megfelelő szakaszára, a harcban álló 5/II. népf.-zászlóalj
mögé állítja fel.
A tüzérségi fedezetnek elhelyezéséből visszaérkező Elek főhadnagy lóra szállván, Ybl
Miklós honvédhuszárezredes, dandárparancsnok felkeresésére indul és bejelenti neki a kény
szerhelyzetből, saját felelősségérc fett azon intézkedést, hogy a minden indokolás nélkül vissza
vonuló 25/11. zászlóalj félszázadát tüzérségi fedezetül felhasználta.
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A harc mindjobban fokozódva tetőpontját éri cl, mikor a kellő pillanatban Várady
Jenő főhadnagy parancsnoksága alatt a huszárosztály nélkülözhető embereiből alakított
gyalogszázad beérkezik. Ezt a századot Ybl ezredes dandárparancsnok a gyalogság támogatására
harcba veti. A huszárgyalogszázad az erdőbe nyomul, majd a tisztásra érve, délnyugaton
szerb jelzést vesz észre. Egy nagy vörös gömb emelkedik a fák fölé és újból leszáll.
Pár pillanat múlva a század előnyomulásának útját délkelet felől a szerb tüzérség srapncllzárótűz alá veszi. A srapnellck 42-re voltak beállítva, amint egyes srapncllkupakon megállapíttatotí. A srapncllhüvclyek esésének irányából meg volt állapítható az ágyúk helye is,
amelyek mintegy 1500 méterre állhattak délnyugat irányában.
A huszárszázad harcbavetése után, kb. 4 óra 55 perckor az ellenség tovább nem
nyomult előre és végre este 6 órakor már az egész Ybl-dandár visszanyerte akcióképcsségét, melyhez a Schiess dandárnok jobbszárnyán álló 5/II. szegedi népf.-gyalogzászlóalj
is segítséget nyújtott.
Elek főhadnagy birtokában van dr. Böszörményi
főhadnagy levele, amelyet neki
az ütközet után a jelentéstvivő Polyik huszártizcdcssel küldött. Ebben megköszöni Eleknek
a tüzérségi fedezetet és támogatást, valamint a helyzetről adott biztató felvilágosítást.
Este 5 óra 30 perckor csapataink ellentámadásba kezdtek és az ellenséget — amely
az Ybl-dandárral szemben tért hódított — visszaszorították. Hat óra körül a harc alább
hagyott és teljesen elcsendesült.
Este 6 óra 30 perc körül érkezett lóháton Schorsich altábornagy vezérkari főnökhclycííese, Deschán Benő 3. honvédhuszárezrcdbcli százados az arcvonalhoz, hogy tájékozódjon a
lefolyt ütközetről és eredményéről. Ekkor megállapítást nyert, hogy a népf.-huszárosztályból
alakított gyalogszázad harcbavctésévcl kezdett a dandár helyzete javulni, melyet állandósított
az, hogy egyidejűleg Schiess vezérőrnagy is értesülvén az YbUdandár szorongatott helyze
téről, bár az ő dandára is erős harcban állott, az 5/II. népf.-zászlóaljból egy fél századot
Bajnok Almos gy. főhadnagy és az 28/1. honvédzászlóaljból egy fél századot Pausch főhad
nagy parancsnoksága alatt az Ybl-dandár támogatására rendelt.
Deschán Benő százados, vezérkari főnökhelyettes egyidejűleg kiadta Schorsich altábornagy,
hadosztályparancsnoknak azt a parancsát, hogy az éjjel szigorú készültséget kell tartani és az
állást, amelyet helyenként előretoltunk, minden körülmények között meg kell tartani.
Az ellenség, bár nagy veszteséget szenvedett, október 9-én délelőtt 12 órakor újból
támadásba kezd, de ez a támadás is délután 2 órakor megszűnik, miután derék bakáink azt
visszaverik. Ezen a két napon az ellenség veszteségéről képet alkothatunk abból, hogy csupán
az 5/II. népf.-zászlóalj előtt 33 szerb holttest feküdt a vízben és mocsárban, melynek el
takarításáról természetesen a tűzvonal előtti terepen egyáltalán nem lehetett gondoskodni.
A segélycsapatként harcbavont 1. népf.^huszárszázad Várady Jenő főhadnaggyal e napon
este Jarakra visszarcndclícíctf. Elek Menyhért főhadnagyot, Polyik János huszárszakaszvezetőí és
Dézsy huszárt az ellenség előtt tanúsított vitéz, bátor és eredményes működéséért Schiess
vezérőrnagy kitüntetésre ajánlotta.
Október 10-én a gyalogdandár járművei kicseréltetnek málhásállatokkal, melyek fel
szerelésével Schiess vezérőrnagy Elek Menyhért főhadnagyot bízta meg. Este 8—9 óra között
az ellenség ismét tüzérségi tüzet kezd, amelyet a miénk is mindannyiszor viszonoz.
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Harcok Drenovácért.
Október 16*án délelőtt megkezdődnek az előkészületek Drenovác község elfoglalására,
amely már azért is szükséges, mivel rajvonalunk kedvezőtlen mocsaras helyeken vonul
keresztül, amelyben való tartózkodás erősen megviselte csapatainkat. A folytonos esőzés,
valamint az ellenségnek az a ténykedése, hogy a Biiva folyó gátját átvágva, clibénk és közénk
eresztette annak vizét, még tűrhetetlenebbé tette a rajvonalban való tartózkodást. A táma
dás előkészületei alatt délelőtt 12 órakor erős fegyver- és ágyútüzclést kapunk s ennek folya
mán a fedezékben tartózkodó Elek Menyhért főhadnagyot — pokrócán keresztül — lábfején
srapnellgolyó éri, de ez csak könnyebb természetű sérülést okoz és beosztásában marad.
A pergőtűz megszűntével folytatjuk az előkészületeket és a rajvonalból a parancsnokok
Schiess vezérőrnagyhoz rendeltetnek.
Az ekkor kapott parancs szerint valamennyi zászlóalj október 1 (Vén délelőtt 9 órakor a
hátbőröndök hátrahagyásával, meglepetésszerűen rohamra megy. A íüzérfélüteg, amely a mai
nappal egész üteggé kiegészíttetett, a támadás folyamán az ellenség arcvonal mögötti terepét
fogja zárótüzclésscl elárasztani. Siker esetén Elek Menyhért huszárszakasza, amelyet gróf
Csekonics Gyula főhadnagy, mint a huszárosztály 1. századparancsnoka, október ÍT'-cn kelt
parancsával 20 lovassal megerősített, mint önálló lovaskülönítmény az ellenség üldözésére lett
kijelölve. A népfclkclő-huszároszfályból a 3. század és az 1. és 2. század fele, mint második
század, tartalékként Jarakon marad a hadosztályparancsnokság rendelkezésére.
Október 17Vén Schiess vezérőrnagy hajnalban, hogy személyesen lássa a hadművelet
kezdetét, Drenovác felé megy és az erdőt követő tisztás szegélyén az úttest mögötti, fedett
állásban elhelyezkedik. A népf.-huszárkülönítmény a telefontiszt mellett az erdőben állott fel,
hogy a közlendő parancs után azonnal akcióba léphessen. Reggel Z órakor kezdődő ágyútüzelésünket, amely 8 óra 30 percig tartott, az ellenség egyáltalán nem viszonozta, miből arra
következtettünk, hogy rejtett helyből várja támadásunkat, melyet jó állásból erélyesebben uta
síthat majd vissza. Délelőtt 9 óra 30 perckor megindult gyalogságunk rajvonala. A vízen és
sáron csak nehezen és óvatosan lehetett előrejutni. Saját, valamint az 500— 800 lépésre
elvonuló ellenséges drótakadályokat széjjclvágva, az ellenséges lövészárkokat üresen találtuk.
A 2/IV. zászlóalj, amely Drenovác irányában támadt volna, délelőtt 12 órakor a
faluba vonulva, azt az ellenségtől szintén kiürítve találta. A gyalogdandár tehát — miután
körülbelül 2 km.-nyirc előrejutott — a hátrahagyott hátbőröndöknek újból való felvétele
végett megállott.
Schorsich altábornagy, hadosztályparancsnok eredeti tervét — hogy a drenováci hídfő
elfoglalásával és a rajvonalnak a dombokra való áthelyezésével álló harcban marad — meg
változtatta és további előnyomulást rendelt cl.
Ebből az elhatározásból kifolyólag Schiess vezérőrnagy az oszloplovasságul hozzá beosz
tott huszárkülönítményt a biztosítószolgálat ellátására rendeli. Elek Menyhért népf.-huszárfőhadnagy parancsot kap, hogy a Sevarice és Uzvelye községek irányában a terepet és lehe
tőleg a községet is felkutatva, ott — amennyiben az ellenség engedi — a biztosítószolgálaíoí
mindaddig lássa el, amíg gyalogdandárunk c községeket eléri.
Délután 3 órakor a beérkezett lovasjárőrök összjclentésci alapján Elek főhadnagy már
jelenthette, hogy az említett községek ellenségtől mentesek és hogy azok déli kijáratánál lovasclőörsökct állított fel a gyalogság biztosítására. A jelentést vivő huszár kisvártatva azzal a
paranccsal jött vissza, hogy a huszárkülönítmény kísérelje meg az előrejutást Pricsinovicsig^
ami meg is történt. Miután este 6 — T óra között a dandár egyik zászlóalja ide bevonult,
a huszárkülöníímény éjjelre Sevaricehe ment vissza, hol Schiess vezérőrnagy a huszároknak
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elismerését nyilvánította. A lakosság bemondása szerint az ellenség már reggel 6 órakor
visszavonult, a reggel 4 órakor ellenünk indított tüzelés tehát, csak demonstráció volt, hogy
leplezze a visszavonulását.
Október 18*án éjjel 1 órakor érkezett eligazítást az előretolt gyalogsági zászlóaljak
hoz 6 huszár közvetítette, hogy azt a zászlóaljparancsnokok idejében megkapják. A tüzérségi
parancsnok és a lovaskülönítmény parancsnoka Sevaricén lévén, az eligazítást szóbelileg vették át.
Az eligazítás szerint Elek főhadnagy azt a parancsot kapta, hogy délelőtt 5 órakor
elindulva, derítse fel Sabác, Síitar, Dublje, Bogatics, Glusci községek területét. E feladat
megoldására a huszárosztag Tabanovic község elérése után négy járőrre oszlott. (Lásd a
6 T. sz. vázlatot.) :
1. számú járőr \T lovassal, Elek Menyhért főhadnagy parancsnoksága alatt Sabác felé,
a Szávától nyugatra Majur, Sokina mhm. terepet vette felderítés alá ;
2. számú járőr Vitéz József tizedessel, 3 lovassal, Siilar falu megközelítésére és felkuta
tására lett irányítva;
3. számú járőr Pólyik János tizedessel, T lovassal, Belolics, Bogatics, Dublje falvak
megközelítésére ; míg a
4. számú járőr Somogyi szakaszvezető parancsnoksága alatt, 5 lovassal Metkovityra lett
irányítva.
Az említett járőrparancsnokok jelentéseiket Tabanovics falu déli kijáratától, a Sabác felé
vezető műúton tartózkodó Elek Menyhért főhadnagyhoz tartoztak küldeni. Amennyiben pedig
parancsnokukat a műút és vasút keresztezésénél nem találnák meg, úgy ne kövessék Sabácba,
hanem a jelentést vivő huszár lovagoljon a műút mentén Pricsinovicsra és a jelentést köz
vetlenül Schiess vezérőrnagynak adja át, akit ott találhat. A jelentéseknek Elek főhadnagy
közvetítésével való továbbítására azért volt szükség, hogy a négy járőr jelentéséből össze
foglaló, a terep minden részérc kiható jelentés kerüljön Schiess vezérőrnagy birtokába,
melyből az általános helyzetre nézve tiszta képet alkothat majd magának. A felderítést
nemcsak a mélyen felázott talaj, de a csatornákkal átszeldelt terep és bozótok, erdőirtá
sok — mely mögött komitácsi-bandák is rejtőztek — nehezítették meg.
Délelőtt 11 órakor Sabácoi megközelítve, ellenséges tüzelés fogadja a Belarima patak
partjáról az 1. számú járőrt. A tüzelést a vasúti keresztezéstől a járőr lóról szálka
viszonozza. Ezenkívül 5 lovas balra, 5 lovas jobbra rajvonalba fejlődve, a Majur majort és
a Euz. W. H.-l. kíséreli megközelíteni, de ugyancsak fegyvertüzet kap, melynek következ
tében a járőr és a lovasőrszemek figyelőállást foglalnak cl. Ezalatt a Stitarból visszatérő 2. számú
járőr is ellenséges össztüzet kapott, mely a járőr parancsnokát, Vitéz József tizedest a lábán
könnyen megsebesítette. Most már nyilvánvaló volt, hogy az ellenség a
sabác-slepcsevicsi
műutat tartja megszállva, melynek ereje azonban a Stitar felé elágazó útig 100 főnél nem
lehet több.
Délután 3 órakor beérkeztek a 3. és 4. számú járőröktől is a jelentések és miután
már előzőleg közölve lett, hogy az ellenséggel való érintkezés megtörtént, most összefoglaló
jelentés küldetett Schiess vezérőrnagyhoz, mely szerint a nyugat felé kiküldött 3. és 4. sz.
járőrök ellenséget nem találtak, ellenben a sabác-slepcsevicsi műút mentét ellenséges utóvéd
tartja megszállva.
A mintegy 30 lovasból álló szakasz az ellenséget tovább foglalkoztatva és figyelve,
délután 6 órakor Pricsinovics faluba vonul vissza, honnan a jelentések alapján Schiess vezér
őrnagy az 5/11. zászlóaljat küldi előre a vk. Jerez párak megszállására, míg Bajnok Álmos
gyalogsági százados egy gyalogszázaddal az ellenségtől mentes Tabanovicra vonul éjjeli
szállásra.
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A folytonos esőzés még rosszabbá teszi az utat. Az éjjel csendben telik cl. A fel
derítésből visszajött lovak férőhely hiányában szabadban állnak és csupán az a visszahagyott
20 lovas nyert elhelyezést, amely a holnapi nap folyamán fogja a felderítést folytatni.
Schiess vezérőrnagy, valamint Zeidner vkt. százados igen meleg elismeréssel nyilatkoz
tak a népfelkelő-huszárok teljesítményeiről.
Október 19-én a Schiess=gyalogdandár felsőbb parancsra Pricsinovicson visszamaradt.
A lovaskülönítmény ellenben a tegnap pihent 20 lovassal a felderítés folytatására kap paran
csot, és pedig a vasút mentén Zminják— Duvanisíe—Bogosavac
faluk környékének fel
derítésérc és ha lehetséges, Sabácot nyugatról megközelíteni.
Délelőtt 10 órakor Elek Menyhért főhadnagy újból elindul és különítményét 3 járőrbe
osztva, ő maga mint 1. számú járőr, Slilar—Síepcseviíy—Bogosavac
faluk felkutatására 12 lovas
sal, míg a 2. számú járőr Duvanisíe felé Polyik János tizedessel és 5 lovassal, végül a
3. számú járőr Somogyi szakaszvczctővcl és 4 lovassal Zminjakra irányíttatott, nemcsak az ellen
séget felkutatni, hanem egyúttal délután 6 óráig az említett falvak déli kijáratát megszállni és
biztosítani és az 1. számú járőrt esetleges ellenséges oldaltámadás ellen biztosítani. Mindhárom
járőr délután 2 óra 30 perckor jelentést küld, mely szerint valamennyi helység ellenségmentes.
Egyidejűleg az 1. számú járőr azt is jelentette, hogy útját az erdőn keresztül Sabác felé
vette. Ez a járőr azonban csak délután 5 óra körül került ki az erdőből Sabác közelébe s
miután már alkonyodott, meglepetésektől magát megkímélendő, nem ment be a városba,
hanem annak szélén a Kamicsak patak mentén a műútra érve, 6 órakor elindult Tabanovic,
illetve Pricsinovics felé és azzal a jelentéssel vonult be a dandárhoz, hogy Sabácoí az ellen
ség valószínűleg kiürítette, de ezt csak a holnap kora reggeli órákban fogja kikémlelni.
A 2. számú járőr Duvanistéröl este Sorakor, a 3. számú járőr Zminjakról este 10 órakor
vonult be Pricsinovicsba. Ez a járőr visszafelé való útjában Síiíaron a Síreit=gyalogdandár
előőrseivel találkozott.

Sabác megszállása.
Október 20*án — szakadó esőben és szabadban eltöltött éjjel után — Schorsich
altábornagy, hadosztályparancsnok parancsot ad a további előnyomulásra.
Reggel 4 órakor a népfelkclő-huszárkülönítményt Elek Menyhért főhadnaggyal Schiess
vezérőrnagy Sabác felderítésére küldi. Utvonala a Pricsinovics keleti kijáratától kiinduló karban
nem tartott kocsiúton a Száva mellett vezet, míg Bajnok Almos 5- II. zászlóaljbcli százados Taba=
novic felől vonul Sabác ellen. A két különítmény reggel 5 óra 30 perckor egyidőben érkezik
a város északi bejáratához és azt ellcnségmentcsnck találja. A gyalogság a várost meg
szállja, Elek Menyhért főhadnagy pedig különítményét négy részre osztva, Sabácon túl
Misar, Pricsinovics, Jevremovac szétszórt községeket szállja meg és oti várja be Schiess
vezérőrnagy további parancsait.
Schiess vezérőrnagy négy zászlóalja élén reggel 6 óra 30 perckor vonul be Sabácba és
a városon átvonulva a O ^2 T-es és Misar között elterülő szétszórt falvakban áll meg, a huszárkülönítmény pedig az előbb említett előőrsi vonalat a gyalogsági csapatoknak átengedve, foly
tatja előrenyomulását. Éspedig:
E számú járőr útiránya Ohrid—Miokus és ettől a Száva folyóig terjedő terület fel
derítése ;
2. számú járőr Cerovac 0 164-es—Lojanice és az attól balra elterülő terület felderítése ;
3. számú járőr Grn. Vranjiska, Zablatye és attól keletre elterülő terület felderítése ;
4. számú járőr Várna, Metkovity 0 205-ös pontok felderítése.
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Mindnégy járőrnek este 6 óráig, biztosító szolgálatának ellátása után, a kiindulási pont
hoz, Misarba kell bevonulnia, hol Schiess vezérőrnagy az éjjelt tölteni fogja.
A 2. számú huszárjárőrrcl a huszárkülönítmény parancsnoka ment, aki a többi járőr
parancsnokoktól Cerovac O 12Z=es ponton várta az esetleges jelentéseket.
A felderítést 40 lovas látta cl.
A misari magaslatokon a járőrök az ellenségnek jól kiépített védőállásáí találták, valamint
e mögött négy elhagyott ágyúállást. A lakosság bemondása szerint, de a nyomok bizonysága szerint
is, a szerbek ezelőtt két nappal vonulhattak vissza. Ellenséggel nem találkoztak, csupán Dézsy
huszár ejtett foglyul Lojanice alatt egy scbesületlen fegyveres szerbet, aki azt vallotta, hogy
az elvonult ellenség ereje 5 zászlóaljnyi volt.
A bevonulás után Schiess vezérőrnagy kihallgatta az eléje vezetett szerb foglyot és
Dézsy huszárnak, nemkülönben az egész huszárkülönítménynek elismerését nyilvánította,
amiért a gyalogcsapatoknak zavartalan előrejutását a rendkívül nehéz terepen biztosította.
Október 21*én reggel 6 órakor a népfelkelő-huszárosztálytól — amely tegnap este
Sabácba ért — Wieszner Emil tart. főhadnagy Schiess vezérőrnagynál jelentkezik és előadja,
hogy Schorsich altábornagy, hadosztályparancsnok az osztály három járőrét Sabácból kiin
dulva feldcrítőszolgálaíra utasította. Egyik ilyen járőr ő lévén, Cerovac Lojanice felé, míg
a másik huszárjárőr Turi-1' urgonyi Elemér hadnagy parancsnoksága alatt Gm.
Vranjiska
felé vezető útvonalon és a harmadik járőr Várady Jenő főhadnagy parancsnoksága alatt
szintén Sabácból kiindulva Várna felé vezető műúton fogja a feldcrítőszolgálaíot végezni.
Várady Jenő főhadnagy c teljesítményét naplójában a következőképen írja le :
„Október 20-án este 6 órakor két szakasszal Petlovacsa községbe küldenek a gyalogsághoz, bjjel 11 óra
körül érkezem oda és az az írásbeli parancs vár, hogy másnap reggel 5 óra 10 perckor a két szakasszal legyek
Lipolist község déli kijáratánál, ahol egy vadászzászlóaljat fogok találni. A zászlóalj teladata az, hogy századaira
felbomolva, a délen elterülő magaslatokat a Ljcsnicd, Vdma vonalig október 2l-e estéig derítse tel. Jelentések
Dobriesbd küldendők, ahonnét a parancsnoksághoz telefonon fogják továbbítani."
.,Az én két szakaszom lovasai a felderítőszázadok között teloszfandók és a jelentések gyors továbbítására
nekem kell felügyelnem."
„Keggel Lipolistbű érkezve, a vadászzászlóaljaf nem találtam ott. A házak mind be voltak zárva és fehér
kendők és rongyok voltak rajok kiakasztva. Nagynehczen sikerült megtudnom, hogy osztrák-magyar katonaság még
egyáltalában nem járt itt, a szerb katonaság pedig már 24 óra óta elvonult. Háromnegyed hatig vártam a vadász^
zászlóaljra s miután nem érkezett meg ekkorára, elindultam és a magaslatokat két szakaszommal felderítettem és
estére bevonultam Dobriesbd. Másnap telefonon Sdbdebd rendeltek és ott Kerekes vezérkari őrnagy úrtól igen
meleg dicséretet kaptam, mert mint mondotta, e felderítés befejezése előtt nem indulhattak volna tovább. Miután
Kerekes András osztályparancsnokomtól megtudták, hogy beteg vagyok, két napi pihenőt kaptam jutalmul.",

Az Elek Menyhért főhadnagy különítményének e napon Schiess vezérőrnagy pihenőt
rendelt el.
Október 22*én előnyomulás Debrc faluig. Előjárőr az Elek főhadnagy lovaskülönílménye, amelyet a Schiess-dandár öt zászlóalja követ.
Október 23-án délelőtt 5 órakor — a tegnap esti eligazítás szerint — Elek főhadnagy
huszárszakasza mint előjárőr Vrelo község felé nyomul. A község felkutatása után a huszá
roknak a felderítő- és biztosííószolgálaíot ki kell terjeszteni Vrelo községtől délre Trlics,
Sovlyaklól keletre Takovó, Milovci falvakig és lehetőleg a falvakat is ki kell kutatni. A felderítés
folyamán meg kellett győződni a patakokon átvezető hidak tehcrbíróképességéről, valamint
arról is, hogy a folyók csak gyalogság, vagy tüzérség részére is átgázolhatók-c. (Lásd a 67.
sz. vázlatot.)
A kitűzött cél elérése után Elek főhadnagy írásbeli jelentést küldött dandárparancsnokának,
az est beálltával pedig az adott rendelethez képest Vreloba vonult. A lovak ezúttal is
szabadban töltötték az éjjelt.
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Október 24-én a dandár pihenőt tart. A lovaskülönítményt azonban délelőtt 10 órakor
Schiess vezérőrnagy Ub község és vidéke felderítésére küldi ki, egyben elrendeli, hogy az
előőrsi szolgálatot este 6-ig lássa el, amely után Vreloba, szálláshelyére ismét vonuljon be.
Ennek a feladatnak teljesítése folyamán Elek főhadnagy többek között Polyik János tizedest
10 huszárral Lajkovác felé küldi. Polyik tizedes Lajkovácot elérve, találkozik az éppen oda
egyidejűleg beérkező m. kir. 6. népf.-gyalogezred zászlóaljával, melynek parancsnoka Pichter
őrnagy őt magánál visszatartja. Polyik tizedes ezt a körülményt egy visszaküldött lovassal
jelenti.
Ubon a tegnapi nap folyamán felderítésről bevonult egy 1. századbeli járőr, melynek
parancsnoka, Hartman János szakaszvezető egy szerb gyalogjárőrre akadván, azt meg
rohamozta és hősi halált halt. Igen sajnáltuk ezt a derék altisztet, aki már több izben tanúságot
tett bátor magatartásáról. Nevezett altiszt egyébként abba a különítménybe tartozott, mely ezúttal
a m. kir. 12. népf.-gyalogezredhez volt beosztva és ott is elismerést szerzett a magyar
huszárnak.
A népf.-huszárosztály 353. számú osztálynapiparancsa szerint az osztálytörzs és a 3.
század, valamint az 1. és 2. századokból alakult század, e napon mögöttünk Banjániba
érkezett és mint a gyaloghadosztály tartaléka, a hadosztálytörzs mellett tartózkodik.

Valjevó megszállása.
Még 23-án délután Schorsich altábornagy, hadosztályparancsnok Wieszner főhadnagyot
messzemenő hírszerzőjárőrbe küldte, hogy Ub, Tordojevác, Karaula z?\ 3()2=es és Klanica
z«\ 28ü-on át Valjevót, illetve az ettől délre fekvő 284=es magassági pontot derítse fel. Ubon
Pichler gy. őrnagy, zászlóaljparancsnoktól értesül a járőr Hartman szkv. hősi haláláról és útját
folytatva, 24-én délelőtt 10 óra tájban Valjevót eléri, ahol egy 5 határvadászból álló járőrt
talál az ellenségtől mentes városban.
Mialatt a lovasjárőr a piactéren felváltva etet, megjelenik a szerb kórház parancsnoka
és jelentkezik Wieszner főhadnagynál. Etetés után a lovasjárőr folytatja útját és a Kolubara-hídon
áthaladva, a O 284-es pontot eléri. Ellenséget nem találva, ezt jelenti és bevonul parancs
nokságához.
Ugyancsak ezen a napon kap Huber főhadnagy parancsot, hogy 16 tagú járőrével a
délre 35 km.-rc fekvő Brezovica, Padusa, Krisnaglava, Isiké z«\ 340-en Át Valjevót
felderítse.
„ A járőr" — írja Jlubcr József főhadnagy naplójában — „felderítés közben szerb katonákat lefegyverez
és azt az értesülést nyeri, hogy egy fél század ellenséges lovasság, mint utóvéd tartózkodik még a városban, de
készülnek a kiürítéshez. Délután félkettőkor megpillantják a várost, melyről azonban még semmi bizonyosat nem
tudnak, llubcr főhadnagy kiváló altisztjével, Takács őrmesterrel elhatározza a város felderítését és járőrét 2 — 2
lovasként egymás után 100 lépésnyi távközökben a város felé indítja. A város közepén, a főutcán, ünueploruhában
(vasárnap volt) 50— 00 főből álló tömeget találnak, kik előtt megállnak, llubcr főhadnagy tolmács segítségével
tudtukra adja a város elfoglalását. Majd lóról szállván, llubcr főhadnagy a városházára megy, hol az emeleti
díszteremben megírja jelentését parancsnokságához. A vdljcvói kórházban 50 magyar és 270 szerb sebesültet
találtak megfelelő ápolószemélyzettel és egy szerb törzsorvossal. A szerb utóvéd állítólag délelőtt 11 órakor vonult
ki a városból."

Huber József népf.-főhadnagy Schorsich
következő jelentést küldte :

altábornagy, gy. hadosztályparancsnoknak a

..Jelentem, hogy Valjevó feladta az ellenségeskedést. Körültekintéssel Qmbovicától
közelítettem meg és
időveszteséget okozott, hogy ott két fegyveres szerb katonát, akik ránk tüzelni akartak, találtam és ezeket lefegy
vereztem. Kutattam erősebb csapatok után, de miután nem találtam, ügetésben a városba lovagoltam. Útközben
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polgári egyénektől kérdezősködtem, akik szerint a katonaság két nap előtt vonult ki a városból. Jelentésemet a
városházán írom, a polgári uraktól körülvéve és a helyettes polgármester kijelentette, hogy teljes barátsággal fogadd
nak, minden rendelkezésünkre áll és csak kíméletet kérnek. Jelenthetem még, hogy a katonaság utóvéde, mintegy
két szakasz lovasság tegnap este vonult ki a városból. Polgári egyének bemondása szerint a csapatok MiLmov/ic
és Kruscvcíc irányába vonultak. Útközben a tclcgráfvezctékct is megszakítottam, foglyul ejtettem négy fegyveres
és két polgáriruhás katonát."

Valjevó elfoglalásáért Schorsich altábornagy Huber főhadnagyot ,,hadosztályparancsnoki
dicsérő elismerésben részesítette." Az elért eredményt az október 26-iki Hőler-jclenlés e címen
hozta: „Valjevót lovasságunk elfoglalta." Külön kiemelte egyébként ezt az október 30-iki
Pesti Hírlap és hosszabb cikkben ismertette.
Október 25*én a gyalogdandár folytatta eló'nyomulását Ubon át Mhn.=ra, hol Schiess
vezérőrnagy dandárával az éjjelezést töltötte. A lovaskülönítmények feladata volt Rubribréza,
Nepricsava, Stepanje, Slovac községek kikutatása és ezután Stoszics helyiségen, valamint a
Kolubara és Toplica patakokon átgázolva, Nanomir község irányában a Strazzara hegyvidék
mögötti részt is felderíteni.
A községek felkutatása simán folyt le, mert az ellenség sehol sem mutatkozott, azonban
Stoszics községen áthaladva, valamint a Kolubarán is átgázolva, midőn Elek Menyhért főhad
nagy egész különítményével a Toplica patakhoz ér és a szomjas lovakat a patak partján
megitatja, az alig 30 méter széles patak túlsó partjáról egy bozót mellől szerb járőr bukkan
elő, mely karabélyával a huszárszakaszf célba veszi. A fegyverek elsütésére azonban már
nem volt idejük, mert a lovasszakasz még idejében rohamra megy és átjutva a patakon,
a visszarohanó szerb járőrt üldözőbe veszi. Ezt azonban a folyón való átkelés idővesztesége
miatt nem tudta elérni s így a szerb járőr — n ^gy férelőnyí nyerve — a domb oldalát
borító erdőben eltűnt. A huszárszakasznak még fontos feladata lévén, a szerb járőrt nem
követte, hanem folytatta útját a Strazzara zí\ 212=es, z«\ 254-es pontok felé. Ez utóbbi
pontot elérve, körülbelül 3000 lépésnyire a völgyben délfelé nagyobbszámú ellenséges csapat
volt látható, amely valószínűleg Valjevóból menetelt kelet felé.
A figyelést délután 4 óráig folytatva, Elek főhadnagy még az est beállta előtt bevonult.
A gyalogdandár balszárnyán menetelő szomszéd Pongrácz tábornok hadosztálya felől,
ahol az 1. népf.-huszárosztály 2. százada Burchard-Bélaváry népf.-százados és Hirsch Aladár
főhadnaggyal a felderítést végzi, erős harc hallatszik.
Szállásunk a Mhn.-nél nem lévén, az egész éjjelt szabadban föltjük.
A népf.-huszárosztály, az osztályparancs könyve szerint, Banjánin tartózkodik mint
tartalék.
Az e napon 354. szám alatt kiadott oszíálynapiparancs szerint
régebben beérkezett pótlás a következőleg osztatott szét:

az osztályhoz már

A z 1. századhoz :
Cícréby Jdnos népf.-főhadnagy
Bcnkő Ciyula szakaszvezető
Kásó Antal tizedes
Papp Sándor ,,
Tóth T. III. János huszár
Jónás Sándor
,,

Kővágó István huszár
Kiss Ciáspár
Szabó István
,,
1 Iades János
,,
Seres János tisztiszolga
A 2. századhoz :

/)/'. llubcr József népf.-főhadnagy
Kovács Alajos szakaszvezető
Makai Lajos tizedes
Tóth P . I. János huszár

Szabó János huszár
Kádes Mihály „
I léjja János
„
Boros Jenő tisztiszolga
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A 3. századhoz:
Turgonyi Elemér népi.-hadnagy
Kabai János szakaszvezető
Kiss Juhász László tizedes
Konfz Mihály tizedes
Simon Mihály
,,
Urbán Antal

Hupai Sándor huszár
Boros Lajos
,,
Tatár István
,,
Tóth Tál
Ba^i Ferenc tisztiszolga

Ugyanezen osztályparancs 3. pontjában Kerekes András őrnagy, osztályparancsnok
közli, hogy betegsége következtében az osztályt elhagyja és az osztályparancsnokságot gróf
Csekonics Gyula népf.-főhadnagynak adja át. Ezen a napon távozik el Gulás János
állatorvos is, aki Sabácon a visszamaradt beteg és sérült lovak gyógykezelését veszi át.
Október 26*án reggel 5 órakor Schiess vezérőrnagy gyalogdandárával az Elek főhad
nagy által tegnapi napon felderített útvonalon Valjevó felé megindul. Elővédül ismét a huszár
különítményt rendeli ki azon feladattal, hogy amint a huszárkülönítmény Divcsihez
ér, egy járőrt Valjevó felé küldjön ki, a többi lovassal pedig menjen át a Kolubarán és
Mionica falut, továbbá Plaudis z±\ 460-as pontot és Cerovo b. z»\ 348-as pontot, valamint az
ezek között elterülő terepet derítse fel, nehogy a tegnapi naphoz hasonlóan a gyalogdandárt
előnyomulásában egy ellenséges járőr megzavarja.
A huszárkülönítmény tehát összeköttetés híján a dandárnak balszárnyáí tartozik meg
lepetésszerű támadástól biztosítani.
Az előbb említett Mionicába érve, Bajkai tizedes huszárjárőre találkozik az 1. népf.-huszárosztály 2. századának egyik járőrével, mely déli irányban folytaíja útját, mint a szom
széd Pongrácz=gyaloghadosztály felderítőjárorc.
Felderítés közben a Bajkai=járör három sebesületlen szerb foglyot ejtett, kiket az ezen
útvonalra kiküldött 3 III. zászlóaljunknak, illetve parancsnokának, Géczy
századosnak
elismervény ellenében leadott.
A népf.-huszároszrály — a 2. század és az 1. század felének kivételével, amelyek
másutt voltak elfoglalva — Huber József és Wieszner Emil főhadnagy előzetes felderítése
után gróf Csekonics Gyula főhadnagy parancsnoksága alatt Tordojevac, Karaula z-\ 302-es,
Klamica ^ 280-as ponton át Valjevóba érkezett és beszállásolt.
Október 27-én reggel 5 órakor a Schiess-gyalogdandár is Valjevóba indult, melyet
déli 12 órakor elért.
Október 28-=-án a Schiess-dandár
Valjevóban pihenőt tart. Itt a m. kir. 3,111. népf.zászlóaljat Géczy István századossal együtt hegyifelszereléssel ellátva át kellett adnunk a bal
oldalunkra eltolt Eranz vezérőrnagy dandárának, melyhez még a lovaskülönítményből Bajkai
tizedes is negyedmagával átvezényelteiét!.
Ennél a dandárnál van beosztva egyébként dr. Speil Emö népf.-főhadnagy is az
1. népf.-huszároszfály egy huszárszakaszával, mely gyalogdandár Ubon át követett és Divcsin át
délnek tartva czidőszerint Mionicán tartózkodott s így beékelődött a Schiess=dandár és a
Pongrácz-gyaloghadosztály közé.
A népf.-huszárosztály 2. századának fele — Burchard századossal — a Pongrácz-gyaloghadoszíály kötelékében a keletre eső Moravciba érkezve, ott teljesíti a felderítő lovasjárőrszol
gálatot.
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A szerbek további üldözése.
(Lásd a 67. sz. vázlatot.)

Az Elek főhadnagy huszárkülönítményét Schiess vezérőrnagy reggel 6 órakor Valjevótól
délre fekvő Dracsics faluig tolja ki, hogy ott a dandárt délfelől biztosítsa. Az útviszonyok a
lehető legrosszabbak, sokszor lóról kell szállni.
Schorsich altábornagy Wieszner főhadnagyot ismét messzemenő hírszerzőjárőrbe küldi.
Menetirány: Razana, Kosjenci. A járőr Razana közelében éjjclezik és másnap délelőtt 4
órakor folytatja útját, de már 200 lépés menetelés
után ellenségre bukkan, amely a járőrt tűzzel fogad
ja. A lovasjárőr kitér a keletre fekvő dombokra
és jelenti az ellenséggel való érintkezés felvételét.
A népfelkclő-huszárosztálytól Huber József
főhadnagy a 3. század 12 huszárjával Valjevóból
kiindulva Zavlake, Lozsnica, Krupanje, Ljubovia
és Peche községek felderítésére küldetett ki.
Október 29-én a Schiess-dandár parancsot
kap, hogy nyomuljon előre Ravnje községig. A huszárkülönítmény reggel ö órakor elindul mint dandár
elővéd, elérve azonban Ravnje községet, a biztosító
szolgálatot a gyalogság veszi át.
A népl.-huszároszfálynak e napon kiadott 355.
számú osztálynapiparancsa szerint Várady Jenő
főhadnagy betegsége, aki már az offenzíva kezdete
óta gyengélkedett, a fáradalmak következtében annyira
rosszabbodott, hogy a huszároszíály kénytelen volt
őt e napon a 64. számú egészségügyi intézetbe
utalni. Távozása következtében a 3. század parancs
/-)/•. Huber .József népfelkelő-hadnagy,
később százados.
nokságát Wieszner Emil tart. főhadnagy vette át.
Október 30*án Schiess vezérőrnagy folytatja Kitüntetései: bronz katonai érdemérem a kurdokkal, Károlvcsapatkercszf. Bevonult 1915 március 14-én a budapesti pótelőnyomulását Mim Bukovskáig. Az elővédet az századhoz. Harctérre vezém éltetett 1915 április 22-én az
uzsoki szorost védő m. kir. 10. néplUhuszárosztálylioz. 1915
országúton ismét a lovaskülönítmény képezi, de a
május 26--án megbetegedett. Bevonult 1915 október 14--éu
biztosítószolgálaíot az oldalakban már a gyalogság a szerb harctéren levő 1. népf.-huszárosztályhoz. Részfvett több
járőrszolgálattal a szerbek üldözésében, 1915 október 26-án
végzi, mert a sziklás és meredek hegyeken a lovas
Valjcvo elfoglalásában. 191J január 15-től az 1. század parancs
ságot nem lehet alkalmazni. Schorsich altábornagy
noka. Felmentetett 191S augusztus 15-cu.
mai nappal kiadott parancsában a lovasság kímé
letére hívja fel az alájarcndclt dandárok parancsnokait. A lovaskülönítménynek ezúttal az
volt a feladata, hogy a velünk párhuzamosan jobboldalunkon menetelő Streii vezérőrnagy
parancsnoksága alatt álló dandárral és a velünk szintén párhuzamosan előrenyomuló és
a X I X . hadtesthez tartozó Eranz vezérőrnagy gyalogdandárával — melynek szélső jobb
szárnyát a Schiess-dandártól még Valjevóban átvezényelt m. kir. 3/III. zászlóalj képezte és
amely ezen napon Brezsgje szétszórt helységben töltötte az éjszakát — az összekötőszolgá
latot végezze.
A népfelkelő-huszárosztály 3. százada a Hauser=dandárral együtt a Schorsich altábornagy
gyaloghadosztálytartalékát képezte s mint ilyen ezidőszerint még Valjevóban maradt vissza.
Október 31-én reggel a Schiess-gyalogdandár
tovább nyomult előre
Razana
felé. Az út — bár félig-meddig kiépített — azonban olyan rossz, köves, sziklás, hogy
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azt az Elek-szakasznak nagyobb részben gyalog kellett megtenni. A Schiess-dandár menet
irányától jobbra párhuzamos útirányban haladt a hadosztályunk másik dandára Síréit vezér
őrnagy parancsnoksága alatt, biztosítván Drenovcit és a liukovszka
elnevezés alatt ismert
hegyláncot. A Schiess-dandár Razanába való beérkezésekor összeköttetést keres a tőlünk a
„Maljen" -Q 997-es pontról délfelé előnyomuló Franz-dandárral.
Az út nehéz volt és kimerítő, ezenkívül ködös és esős, ami a megfigyelést és tájékozást
rendkívül megnehezítette. A Mionicába vezényelt 3/1V. zászlóalj parancsnoka, Farkas alezredes
délután 6 óráig sem képes a Franz-dandárral az összeköttetést létesíteni, mire a huszár
különítmény egy lovasjárőrc a zászlóalj egy gyalogsági szakaszával az éj folyamán annak
felkeresésére indul, azonban útjában tüzet kap. Hogy ez a tüzelés az ellenség utóvédjétől származóidé vagy a Franz-dandár
oldalvédjcitől eredt-e, megállapítani nem lehetett,
miután a sűrű köd teljesen lehetetlenné tette a tájékozódást. A kijelölt helyre való beérkezést
a gyalogzászlóaljparancsnokok este 6—10 óra közötti időben jelentették be.
E jelentések beérkeztével a másnapra vonatkozó intézkedéseket még az éj folyamán a
dandárhoz beosztott népf.-huszárkülöníímény lovasainak kellett kikézbesíteni. A nehéz feladatot
a huszárok idejében teljesítették is.
A Franz-dandárhoz beosztott Spett Frnö szakasza ezidőszerint Suvobor z±s 802-es
és Mai jen O 997-es ponttól délre követi az ellenséget. Míg az ettől keletre cső Pongrácz=
gyaloghadosztály lovasságát képező I. népf.-huszárosztály 2. százada Burchard=Bélaváry Pál
százados, Jármy János és Hirsch Aladár főhadnagyokkal az Ugrinovci—Rudnik
közötti
terepen üldözi az ellenséget.
Miután gyaloghadosztályunk az általános előnyomulási arcvonaltól meglehetősen lemaradt,
Schorsich altábornagy, hadosztályparancsnok november l^én nagyobb teljesítményt kívánt.
Ezek szerint a Schiess=dandárnak el kellett érnie a „Gradina" z«\ 784=es magaslatot és a
O 802-es pontot. Az élzászlóalj, amelynek a „Subjel" 939=es pontról nyugatra haladva
reggel 5 órakor kellett elindulnia, hogy Sevrljugenen át a dandár útvonalára érkezzen, eltévedt
és csak délelőtt 11 órakor érkezett meg az előbb említett útvonalba, a 4/6-os pontra, hol a
dandár többi zászlóaljai mintegy 2 órán át várakoztak reá. A szerencsés beérkezés után
most már Farkas gyalogsági alezredes, mint a 3'TV. zászlóalj parancsnoka, a dandár élén
folytatta az előnyomulási a Grapina z«\. 784-es és -0 802-es pontig, melyet elérni vég
célunk volt. Ez volt eddig legnehezebb s legfárasztóbb utunk. Délután 3 órakor megérkezve,
a hegyoldalon szabadtáborba szálltunk és 9—10 fokos száraz hidegben meg volt engedve,
hogy tábortüzet rakjunk. Lovaink, amelyek már egy hete nélkülözték az alomszalmát, abban
természetesen ezúttal sem részesülhettek. A legénység azonban jó elhelyezést talált a
rögtönzött sátrakban, melynek gyors felállításába már jól begyakorolta magát. A dandár
zászlóaljai együtt éjjclezíck, kivévén a 28/1. horvát zászlóaljat, amely mini elővéd Granica
O 793-as pontra tolatott előre és ott töltötte az éjjelt.
Hadosztályunknak másik dandára, a Slreil vezérőrnagy balszárnya elérte Ribasevinát
és a O 743-as pontot, ahol jobboldalunkat biztosítja, míg a balszárnyunkon haladó X I X . had
test jobbszárnyát képező Franz-dandárral és a Schiess-dandár jobbszárnyával dandárunktól
átvezényelt 3/III. népf.-zászlóalj Géczy István századossal a Magje O 582-esnél és Pod=
goránál biztosítja az összeköttetést.
A hadosztálytörzs, valamint ennek tartaléka, a Hauser=dandár és a népf.-huszárosztályunk,
mely utóbbi a 3. századból és az 1. és 2. századból Összevont második századból állott, ezen
a napon erőltetett menetben Kosjerici elszórt helységig követte a dandárokat és itt töltötte az
éjjelt is.
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Uzsice megszállása.
(Lásd a 67. sz. vázlatot.)

November 2^án a hadosztály parancsa szerint a dandároknak tovább kellett előnyomulniok. Schiess vezérőrnagy dandárának Belacrkva község jelöltetett ki végpontul. A hadosztály
másik dandárának, Síreií vezérőrnagynak Kosjerici, illetve Dubci elszórt községek elérése volt
a feladata. A Schiess=dandárhoz tartozó és Granicába előretolt zágrábi 28/1. honvédnépf.zászlóalj az útvonalról letérve képezte az előhadaf, melyet azután az egész dandár követett.
Az előnyomulás alatt délelőtt 11 óra körül Schorsich hadosztályparancsnok tartalékának egy
részével, a budapesti 1. népf.-huszárosztály két századával gróf Csekonics Gyula osztály
parancsnok vezetése alatt Karanban elérvén a Schiess-dandárt, hírül hozza a legújabb hadijelentést, mely szerint Krusevác birtokunkba jutott. P2nnek következtében a Schiess-dandár
a 0 3T0= es Dobridóig iolatott előre, a Síreií-dandárDubcsi
0
592-esig, a népf.-huszár
osztálynak pedig elrendeltetett, hogy kísérelje meg Uzsicét megközelíteni s azt megszállani.
Schorsich hadosztályparancsnok — miután a Hauser=dandárl Belacrkva község előtti
útkeresztezéshez a 398-as W. f/.-hoz rendelte — a népf.-huszároszfályt követte Uzsice felé.
A Schiess-dandár délután 3 órakor eléri W. H. Dobrido 0 370=es magaslatot, ahol találkozik az
Uzsicéból gróf Csekonics Gyula főhadnagy által kiküldött lovasjárőrrel, mely hírül hozza azt az
örvendetes eseményt, hogy a huszárosztály délután 1 órakor megszállta Uzsicét, miután az ellenség
ufóvédje azt feladta. A huszárosztálynak ezen tervszerűen kercsztülvitt előretörését a Dubciból
előrenyomuló Síréit-dandár is támogatta és ez eredményezte azt, hogy az ellenség ufóvédje,
engedve a két oldalról is jövő nyomásnak, Uzsicét idejekorán kiürítette.
Uzsice megszállása nagy örömet okozott valamennyi dandárnak, különösen pedig a
népf.-huszároknak, akik annak végrehajtásánál a főszerepet vitték. Nem maradhat megemlítés
nélkül az sem, hogy az eredmény az osztályparancsnok, gróf Csekonics Gyula népf.-főhadnagy
gyors, elhatározó és minden tekintetben körültekintő dispoziciójának is volt köszönhető, nem
különben az alája rendelt tisztikarnak, kik közül az előhad parancsnokát, Wieszner Emil tart.
főhadnagyot mint a 3. század parancsnokát is elismerés illeti meg.
A balszomszédunkban előnyomuló Pongrácz-gyaloghadosztály, hol az 1. népf .-huszár
osztályunk 2. százada van, ez időtájban Grn. Milanovác előtt harcban áll az ellenséggel.
Az utánunk jövő Eranz-gyalogdandár és ezzel együtt a Spett Ernő főhadnagy huszárszakasza
az általunk már elhagyott Kosjerici felé irányíthatott.
November 3*án a dandárok folytatják az előnyomulásf. A Schiess-dandárhoz beosztott
Elek lovasszakasz parancsot kap két járőr kiküldésére. Mindkettőt Uzsicébe kell küldeni azzal
a feladattal, hogy az egyik járőr Somogyi szakaszvezefővel és 9 lovassal Uzsicén át délre
az ottani Kaserne mellett elhaladó karbantartott kocsiúton Ljubanyin át lezerine magaslatot,
illetve Sukino b. 0 364-es pontot derítse fel és a Streit=dandár útvonalát biztosítsa,
a másik járőr pedig Péli szakaszvezctővel és 9 huszárral az előbbi járőr útirányával párhuza
mosan attól nyugatra vezető karban tartott kocsiúton halad a 0 832=esen át, Gujilaja 787=es
és 0 775-ös magassági pontokig, hogy így a Streit=dandár útvonalát felderítse.
A lovasszakasz visszamaradt része 21 lovassal a Schiess-gyalogdandár
előjárőréül
rendeltetvén ki, a dandárt biztosított menetben fedezi és azzal együtt Pozsega előtt levő 0 34()*es
pontra érkezve, ott szabadtáborba száll. Az idő a mai napon enyhérc fordult, ami elvisel
hetőbbé teszi a szabadtáborozást az előző napok kemény hidegben eltöltött éjszakáival szemben.
November 4*én a hadoszfályeligazítás szerint, a dandárok tovább folytatják délre clőnyonyomulásukaf. A Schiess-dandár Pozsegán át. Előjárőr ismét a hadosztálylovasságként ide
beosztott népf.-huszárkülöníímény. Amint ez a huszárelővéd Pozsega elé ér, jelenti, hogy a
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Skrapez patak az áradás következtében kiöntött és az ár megrongálta a fahidakat, amelyeken
az átjutás a dandár ütközetvonatának nehézséget fog okozni. Elek Menyhért népf.-főhadnagy
javasolja, hogy a gyalogdandár Pozsegál megelőzőleg, egy, a főútvonalról déli irányba vezető
elég jókarbantartott kocsiútra irányíttassék, mely út még a legalkalmasabb volna a vízzel borított
területen való átjutásra. Schiess dandárparancsnok a javaslat szerint határoz. Az átkelés itt is
nehezen megy, néhol térdig érő vízben kell gázolni, miért is kijelölt célunkat ma már nem érhettük
el, meg kellett rövidítenünk előnyomulásunkat és csak a Djetinja patak vonaláig szállhatíuk
meg az előttünk elterülő terepet.
Szabadtáborban töltjük az éjszakát, mely alatt bevonult a tegnapelőtt kiküldött két
huszárjárőr is Uzsice felől, miután a bizíosííószolgálafof az előretolt Hauser ezredes tartalékdandárjának 25/1. népf.-zászlóalja vette át és mert az ottani további felderítésre a lovasság
— a sziklás hegyek miatt — többé nem volt használható.
Ezen a napon vonult be a még Valjevóból elküldött Huber József főhadnagy 12
lovasból álló járőrével 6 napos távollét után az osztályhoz, melyet Valjevóban nem találván
meg, ide követett.
A baloldalunkon előnyomuló 53-Ík gyaloghadosztály (Pongrácz táb.) a mai napon elérte
Csacsakot s az oda beosztott 2. huszárszázadhoz Huber József főhadnagy is bevonult.
Az 1, népf.-huszárosztály 2. századának teljesítményére nézve idézzük BurchardBélaváry Pál százados, századparancsnok naplójából a következőket:
„Az offenzíva megkezdésekor, többnapi kemény harc után, az egész hadosztály átkelt Progamál a Száván
és a hadműveletek során — amint azt már említettük — az alábbi vonalon nyomult előre :
Obrenovác—Sfcpocvác—
hazarev ác—Moravci— Grn. Milanovác— Csacsak."
,,Áz előnyomulás alatt a visszavonuló szerb hadsereg több izben kemény ellenállást fejtett ki, úgyhogy a
gyaloghadosztály csak egy-két napi erős küzdelem után volt képes a kijelölt irányban továbbhaladni."
,,A 2. század kötelékéből az 1. szakasz Jármy főhadnagy parancsnoksága alatt az 50. hadosztály kötelékébe
tartozó Farkas ezredes dandárjához lett kikülönítve, míg a többi két szakasz Burchard^Iiélaváry százados parancsnok
sága alatt Hirsch Aladár főhadnaggyal mint csapatlovasság működött."
„ A Szávától egészen Moravciig való előnyomulás alatt a század a hadosztály élével párhuzamosan, de
attól 5—10 km.-nyi távolságban nyomult előre mint oldalvéd, meglepetések és váratlan oldaltámadások elhárítása
céljából. MoravcifőI Dugopoíjánaig tartó előnyomulás alatt pedig a század a hadosztály élén haladt részben mint
előjárőr, részben mint hírszerző- és felderítőkülönítmény."
,,A 2. huszárszázadnak ezen beosztása alatt többször volt alkalma szerb utóvédeket hidak és átjárók elpusz
tításában megakadályozni és az így elfoglalt építményeket szerb ellentámadások ellen addig tartani, míg a saját
gyalogság a helyszínére érkezett."
,,A szerbek a legnagyobb ellenállást Grn. Milanovácfól északra fekvő hegyekben fejtették ki."
„Grn. Milanovácfól északra mintegy 10 km.^nyire a hadosztály elővédjét képező V'2 Farkas=dandár igen
erős szerb ellenállásba ütközött. A harcvonalba fejlődött V2 dandár jobbszárnya egy nagy, széles erdőben
végződött. A 2. huszárszázad ekkor azt a parancsot kapta, hogy ebben az erdőben nyomuljon a jobbszárny
meghosszabbításának irányában előre, hogy a V2 dandárt oldaltámadás ellen biztosítsa. A század feladatának
teljesítése közben kisebb szerb osztagokra és járőrökre bukkant, amelyektől sikerült az erdőt megtisztítani. Ez
után kisebb figyelőjárőrök hátrahagyásával a század a harcvonal jobbszárnya mögé vonult vissza, hol egy védett
helyen biztosított állást foglat el. A századparancsnok maga gyalog, csakis egy huszár kíséretében telmászott az
előttük levő hegy tetejére, hogy a jobbszárnyon előnyomuló gyalogsági századparancsnoktól a helyzetre vonatkozólag
tájékozódjék. A parancsnokot egy úgynevezett „Blockhaus"-ban találta meg, honnan a támadást irányította. Ekkor
azonban inkább védekezésről volt szó, mert a szerbek ezúttal ugyancsak megszorították az elővéd jobbszárnyát.
Heves ágyú- és gyalogsági tűzben állottak a csapatok, a hegytetőt felszántották a lövedékek s a Jilockhaus
hamarosan megtelt súlyos sebesültekkel és haldoklókkal. Ez a helyzet néhány óráig tartott. A legnagyobb
golyózápor közepette egyszerre megjelent a hegytetőn a 2. század derék századtrombííása, Zsarnaí tizedes, ki meg*
pillantva parancsnokát, jelentkezett nála s arra kérte, hogy ott maradhasson mellette, mert : „Nem lehessen
tudni mi lesz még!" Kisült, hogy a hűséges Zsarnai parancs nélkül, csakis századparancsnoka sorsa iránti
aggodalmától serkentve mászott fel a legnagyobb tűzben a hegyre, hogy szükség esetén segítségére lehessen.
Ezért később vitézségi éremmel lett kitüntetve."
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„Estefelé sikerült a szerbeket visszavonulásra kényszeríteni és azután Gm. Milanovácba bevonulni. Az
53. gyaloghadosztály itt pihenőt tartott, míg a 2. század és egy V2 század bosnyák gyalogság, mindkettő BurchaixU
Bélaváry százados parancsnoksága alatt, parancsot kapott még az éj folyamán a Csacsak felé visszavonuló szerbek
üldözésére, főleg pedig arra, hogy az ellenséget a hidak megrongálásában akadályozza meg."
„BurchaixUBélaváry százados gyalogsága egy--egy szakaszát az országúttól párhuzamosan kétoldalt húzódó
hegylánc tetejére irányította, míg ő maga a századdal az országúton nyomult előre Csacsak felé."
„Még hajnal előtt sikerült a {^} 260-as pontról a Dicina patakon átvivő hídnál a szerb utóvédet elérni és a
1
/-> század bosnyákkal egyesülve, — reggel a különítmény tovább nyomult Csacsak felé, de a várost környékező
dombokon a szerb haderő újból állást foglalván el, be kellett várni a saját hadosztály elővédjét s csak ennek
segítségével vált lehetségessé november 4-én a Csacsakba való
bevonulás."

Szerb ellenállás a Durmiíor magaslaton.
November 5*én a Schorsich gyaloghadosztály
dandárai továbbnyomultak előre s mert az előző
nap az áradás okozta nehézségek miatt csak rövid
utat tehettünk meg, ma hosszabb utat kellett meg*
tennünk. Indulás kora reggel és csak az Arilje falu
feletti országúton tartottunk hosszú pihenőt, mely
alatt Schiess vezérőrnagy a további előnyomulásra
vonatkozó parancsokat is kiadta.
A Schiess=gyalogdandár
előjárőre továbbra
is az Elehlovaskülönítmény
maradt, melyet Halász
Gyula koronaőrszázados a 2/IV. népf. zászlóaljjal
Szerbeket üldözve Arilje előtt 1915 november 5-én.
Elek fhdgy. parancsot kap a lovassággal felde
követ.
ríteni. Az előtérben Seidner vezérkari szds., oldalt
A lovaskülönítmény tartozik útközben a tőlünk
Elek fhdgy., háttal Láng gy. ezredes, oldalt
keletre előnyomuló — időközben Franz vezérőrnagy
Schiess gy. tábornok, mögötte a füzér-félüfeg
dandárától visszarendelt — 3/IIL gyalogzászlóaljjal
és Szabadhegyi Sándor méncskari fhdgy. parancsőrtiszt, törzslovasszakaszparancsnok.
összeköttetést létesíteni.
A Síréit vezérőrnagy gy.*dandára mögöttünk
keletre visszamaradván, biztosítja Jakovo Sjenskose 0 920*as és Zirave 834*es magaslatokat.
A Schiess-dandár Ariljeböl elindulva, útját nem az országúton, hanem a Moravica
patak mentén a hegyoldalban folytatta. A baloldalában vonuló hegyekre Elek Menyhért népf.*
főhadnagyot küldi fel az egész lovaskülönítménnyel, felderíteni és biztosítani a dandárt az
onnan várható ellenséges meglepetésektől.
A Treányevica patakot elérve, körülbelül 2 km.*nyirc erős fegyvertüzclést hallani,
amely azonban nem a lovaskülönítménynek, de az útvonalon elővédként menetelő 2 II. népf.*
zászlóaljnak szólhatott. A huszárszakasz erre fokozottabb figyelemmel folytatja útját, nehogy
a dandárt balodalról is a magaslatokról váratlan tüzelés érje.
Közben a Durmitor hegycsoport elfoglalására a békésgyulai 2/IV. zászlóaljon kivül
a később felvonuló nagyváradi 3/IV. zászlóalj is kísérletet tesz, azonban, mert már d. u. 5
óra volt és alkonyodni is kezdett, Schiess vezérőrnagy a további tüzelést beszüntette és
inkább arra törekedett, hogy az eddig elért terepet a zászlóaljakkal rendszeresen bizto*
sítsa. A 2/IV. zászlóalj vesztesége aránylag nagy volt s ezt annak köszönhette, hogy a X I X .
hadtesthez tartozó elővéd, a cs. és kir. vadászok — akik Ivanjica felé elvonultak — zászló*
aljunkat a helyzetről rosszul tájékoztatták. Farkas alezredes, zászlóaljparancsnok bemondása
szerint zászlóalja 6 halottat és 32 sebesültet vesztett az elhamarkodott támadásban.
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Schiess vezérőrnagy a helyzet mérlegelése után úgy határozott, hogy a dandárt össze
vonja, a hozzá beosztott hegyiüreget felvonultatja, a dandárt pedig a Tresnyevica patak völ
gyében, a Moravica patak összefolyásánál fogja pihentetni. A baloldali biztosításra a 0 708=as
pontra kirendelt Elek hadnagy lovaskülönítményét pedig a 2/V. gyalogsági népíelkelőzászlóalj egy századával felváltotta.
Megállapítások szerint az ellenség ereje a megszállott magaslatokon két zászlóaljnyi lehetett.
A népfelkelő-huszárosztály ezen a napon Pozsegában tartózkodik mint a hadosztály
tartaléka és az itt kiadott 351. számú osztálynapiparancs szerint Páczkevi Imre 3. századbeli
huszár az ellenség élőit tanúsított vitéz magatartásáért a bronz vitézségi érmet kapta.
(Verlautbarungcn No. 4789. 1915. évi 37". szám.)
November 6*án a kora reggeli órákban a zászlóaljak tájékozódnak, hogy az előttük magasra
nyúló és ellenséggel megszállt hegygerincet miképen vegyék kevés veszteséggel birtokukba.
Hegyiütegünk tűz alá veszi az ellenséget, amely — úgy látszik — ágyúval nem is
rendelkezik, mert csak gépfegyverrel és puskával viszonozza a tüzelést. Kz azonban nagy
veszteséget nem okoz. Délután 1 órakor általános támadásba megyünk át, melyet a szegedi
2/V., békésgyulai 2/IV., nagyváradi 3,'IV. zászlóaljak vezetnek be és bár lassan és óvatosan
halad az előnyomulás, biztosan nyomulnak fel a hegy gerincére, ahonnan az ellenségei
rövid harc után el is űzik.
Schiess dandárnok az üldözést nem folytatja, hanem a W. H. Divlyakban száll meg
s ott vonja össze egész dandárát.
Miután a Schorsich altábornagy gyaloghadosztályához tartozó Slreit vezérőrnagy dandárának balszárnya az úttesttől jobbra kimagasló Paljevina 0) 804=es pontot elérte, saját
dandárunk (Schiess) jobbszárnyára a 2/V. zászlóaljunk kerül és a (rradina 657=es templo
mot szállja meg, valamint attól keletre Gradina szétszórt helyiséget és a z*s 64-es magaslatot.
A 28/1. zászlóalj, mint második harcvonal, a Zirovány patak déli magaslatain helyezkedik el,
míg a 2/IV. és 3/IV. zászlóalj mint tartalék W. H. Divlyaknál száll szabadtáborba.
A népfelkelő-huszárkülöníímény mindkét előretolt zászlóaljához egy-egy járőrt adott
jelentéstvivő szolgálatra.

A z ellenség ellenállása Csacsakíól délre.
(Lásd

a 67. sz. vázlatot.)

A balszárnyunkon előrenyomuló 53. gyaloghadosztály Pongrácz tábornokkal, aki alá a
népfelkelö-huszárosztály 2. százada is tartozik, c napon (nov. 6.) Csacsakíól délre erős harcokban
áll az ellenséggel, mely hadműveletekről az 1. népfelkelö-huszárosztály 2. századának naplójából
a következőket idézzük:
„Csacsakon a hadosztály két napig pihenőt iaüoti s csakis a Kraljcvo felé vezető úton előretolt l'arkas?
dandár állott az ellenséggel érintkezésben. A második éjjel a század parancsot kapott, hogy egy tüzérüteget ennek
a dandárnak Zubluccnél harcban álló zászlóaljához még éjjel Csacsaktól mint tüzérségi fedezet kisérjen rendeltetési
helyére. Az üteg a századdal koromsötét éjjel érkezett a Zublucc előtt fekvő Va pora s rögtön beavatkozott a
harcba."
„Reggel — sajnos — a szerbek minden oldalról oly hevesen és meglepetésszerűen támadtak a zászlóaljra,
hogy ez az üteggel és a 2. századdal kénytelen volt sietve visszavonulni egészen Ilalugáig, hol a karkas-dandár
a lökést nemcsak felfogta, hanem sikerült ellentámadással a szerbeket visszavonulásra is kényszerítette."

November T-én az előrenyomulást a hadosztály két oszlopban folytatja.
Menet
közben ér utói bennünket Wieszner Emil főhadnagy, akit Schorsich
altábornagy a népfelkelő-huszárosztálytól, Pozsegából messzemenő hírszerzőjárőrbe küldött ki
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Árilje—Ivanjica menetiránnyal. A járőr Árilje közelében éjjclczctt. Másnap továbbhaladva, a
Qradina hegyhátról tüzet kap, erre kitér Tresnjevica—Jalovici
irányába és Ivanjica felé
tartva, útközben találkozik a Jurisevic alezredes 28. (horvát) népfelkelő-gyalogzászlóaljával.
Ezeket elhagyva, bevonul a városba, ahol egy határvadászszázadnál éjjelczik.
A Schiess*dandár menetét ellenállás nélkül délután 4 óráig folytatta és Bukovica szét
szórt helységében szabadtáborba szállva, éjjclczctt.
November 8-^án reggel az elővédül kitolt 3. zászlóalj fél százada jelenti, hogy az előtte
elterülő terepen, az ottani lakosság bemondása szerint, ellenség van. Schiess vezérőrnagy
azonban várva arra, hogy a 28/1. zászlóaljtól Ivanjicáról jelentést kap, nem nyomul tovább,
hanem az álmatlanul eltöltött két éjszaka
után elfáradt zászlóaljainak pihenőt ren
del. A délutáni eligazítás után a holnapi
napra tervezett előkészületekkel telik el
az idő.

Harc az »Okolisía« magaslatért.
November 9*én az eligazítás sze
rint a dandárhoz beosztott csapatlovas
ság a segélyhely és ütközetvonat védel
mére és biztosítására rendeltetett ki,
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miután a terep lovasság részére nchc-alkalmával felrobbantottak.
zen járható. Elek főhadnagyot azonban
Schiess vezérőrnagy magához rendelte. A tegnap elrendelt előnyomulást a 2.ÍV. és a 3/IV.
zászlóalj nyitotta meg a Jevás hegy irányában, ezt a 2 IV. zászlóalj mint tartalék követte,
melyhez a hegyiüteg és Schiess vezérőrnagy is íáborkarával csatlakozott. A terepviszonyok
miatt és a tegnapi ellenséget jelző jelentések következtében, óvatosan és körültekintéssel törtéi
nik az előnyomulás. A 3/III. zászlóaljnak feladata volt Ivanjicálól nyugat felé a terepet
baloldalunkon biztosítani és Glijecs községet átkutatni, valamint a rendes útvonalon haladva,
Crvena Ga. 0 1128-as pontot elérni és az összeköttetést velünk létesíteni.
Délelőtt 10 órakor a 2/V. zászlóalj ellenségre bukkan. Csatározás fejlődik, melyben
Hrusztek százados, zászlóaljparancsnok a karján megsebesül, egy tisztje pedig több gyalogos
sal hősi halált hal. Sok veszteség árán mégis sikerül az ellenséget visszavetni.
Schiess vezérőrnagy erre Elek Menyhért népfelkelő-huszárfőhadnagyot visszaküldi,
hogy a segélyhely a tábori kórházzal, az ütközetvonat és a huszárszakasz előrejöjjön.
Ezalatt az ellenség újabb állásból, az előttünk kimagasló Okolisla hegy előtti dombok
ról ismételt ellenállást fejt ki, amelyre most már nemcsak a 2'V., hanem a 3/IV. zászlóalj
is támadásba megy át és rövid idő alatt az ellenséget az állás elhagyására kényszeríti.
Délután 2 órakor, amikor a segélyhely, az ütközetvonat és a huszárkülönítmény a Raskov voh.=iól keletre mintegy 2 km.-nyirc beérkezik, Schiess vezérőrnagy átcsoportosítást ren
del cl. E szerint az okolisíai 0
1193sas magaslat ellen a támadást a 2/V., majd attól
keletre cső részen a 3 IV. zászlóalj fogja megindítani. A tüzérüteg fele két ágyúval
közvetlen c két zászlóalj mögött állíttatott fel és feladata volt az okolisíai magaslatot tűz
alá venni.
Még mielőtt Ivanjicáról baloldalunk védelmére kirendelt 3/II. zászlóaljtól hírt kaptunk
volna, az ellenség támadása következtében a 2/V. és 3/IV. zászlóalj szintén támadásba
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kezd. Állóharc keletkezik a két magaslat között, melyeket egy szálas erdővel borított völgy
választ el. Az erdő a két rajvonal közepén a hegyre is felnyúlik. A terep tehát egészen nem
tekinthető át.
Schiess vezérőrnagy saját személyérc is a rajvonalba megy, akit mindnyájan követünk,
akik czidőszerint törzsénél tartózkodunk. A szerbek makacs ellenállását látva, Schiess vezér
őrnagy Elek főhadnagyot a 2/IV. zászlóaljhoz küldi és azt, mint utolsó tartalékát, a 2/V. és
3/IV. zászlóaljak sűrítésérc rendeli előre. A zászlóalj c parancsra Halász koronaőrszázados
parancsnok vezetésével — rajvonalba alakulva — futólépésben igyekezett az erősen pásztá
zott területen áthaladni és már megjelenése is oly lelkcsítőlcg hatott, hogy mielőtt a rajvonalat
elérte volna, a 2/V. zászlóalj egy százada már rohamra indult.
Saját tüzérségünk ebben az időpontban szintén akcióba lépett, de lövései rövidek lévén,
azok a 2/V. zászlóaljunk rohamra induló századát érik, ami nem kis nyugtalanságot okoz.
Az ellenség felhasználva ezt a helyzetet, szintén támadásba, illetve rohamra megy s a
2/V. zászlóalj rohamozó századát nagy veszteséggel visszatérésre kényszeríti.
Szerencsétlenségünkre a 3/IIL zászlóalj még nem érkezett be az 0 1024-es pontra, tehát nem
is avatkozhatott be a rohamozó zászlóalj támogatására. így a harc rövid időre megállapodott.
Tüzérségünk beló've magát, kiadós tűzzel árasztja cl az Okolisla magaslatot és ezzel az
ellenség tartalékának felvonulását megakadályozza.
A z ellenség azonban most általános rohamot indít, melyet Zeidner százados személyes
vezetésével Schiess vezérőrnagy is ellentámadással viszonoz, rohamra vezetve úgy a 2/V.,
mint a 3/IV. zászlóaljat. Az ebből kifejlődő kézitusában Zeidner vezérkari százados 3 sebet
kapott. A súlyos sebekkel fekvő Zeidner századosnak megmentésére a közelében levő Elek
Menyhért főhadnagy személyesen előresiet, azonban alig érkezik fel a hegytetőre a megmen
tett Zeidner századossal, — az ellenségtől követve, visszavonul a géppuskásosztag. Attól kell
most tartani, hogy ha sikerül az erdőben az ellenség áttörési kísérlete, illetőleg ha az ellenség
észreveszi a 2/V. és 2TV. zászlóalj közötti hézagot, úgy arcvonalunk áttörése mellett fog
ságba eshetik maga a dandártörzs és Schiess tábornok is. Ebben a válságos helyzetben
Elek Menyhért főhadnagy a visszatérő géppuskásosztagnak megállást parancsol és további
tüzelésre utasítja, valamint a visszatérő katonák egy részét személyes vezénylete alá véve,
megállásra és további tüzelésre kötelezi.
A visszatérő 2/V. zászlóalj géppuskásoszíagának újból harcbaveíésc után Elek Menyhért
főhadnagy a 2 IV. zászlóalj elszakadt balszárnyához siet és Elesánszky gyalogsági hadnagyot
utasítja, hogy a 2/V zászlóaljhoz csatlakozást létesítsen. Lassan a többi zászlóaljnál is helyre
áll a rend és az ellenség támadása is ellanyhul.
Természetesen senki sem tudja még, hogy tulajdonképen mi hogyan folyt le és hogyan
is állunk, mert már este 6 óra volt és a sötétség beálltával, valamint az erdő miatt át
nem tekinthető terepen mindenki tájékozatlanul áll. De valószínűleg a montenegróiak is meg
voltak törve, mert a támadást nem folytatták.
A szétszórt szakaszok az éj folyamán ismét zászlóaljakba egyesültek és küzdővonalunk
helyreállott. Veszteségünk igen nagy volt, de sokat vesztett az ellenség is. Sebesült tiszt
jeink között Zeidner vezérkari százados állapota volt a legsúlyosabb, aki hasán, lágyékán és
combján dum-dumgolyótól származó lőtt sebeket szenvedett és az orvosi vélemény szerint
reménytelen állapotban volt. Hős bajtársunk lelkületét semmi sem jellemezte jobban, mint
az, hogy dacára súlyos sebeinek, a segítségére siető Elek főhadnagyot arra kérte, hogy a dan
dárt kitartásra és állásainak megtartására buzdítsa.
Meg kell említenünk azt is, hogy az eldöntetlen ütközet a 3/IIL zászlóaljnak Zaricsi,
illetve 0 1024-ről várt, de elmaradt oldaltámadása miatt nem volt javunkra fordítható, ellenben
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Farkas alezredes, aki 3 IV. zászlóaljával jobbszárnyunkon volt, a kézitusa után este 7 órakor
oldaltámadást indított az ellenség balszárnyára és ezzel sikerült neki az ellenséget mégis hát
rább szorítani.
Az éjszakát természetesen a legnagyobb éberségben a rajvonalban töltöttük cl.
November 10*én reggel 6 órakor az ellenség újból erős tűz alá veszi raj vonalunkat,
mire Schiess vezérőrnagy elhatározza, hogy a 2/IV. zászlóalj kivételével — amely tegnap
este még egy magaslatot elfoglalt — csapatait 2 km.-nyire visszavonja.
A visszavonulás folyama alatt, elhaladva, a cs. kir. 64. tábori kórház előtt, éppen Zeidner
vezérkari századost pillantjuk meg, akit hordágyon visznek tovább Ivanjicára. Schiess tábornok
meghatóan köszönti őt és kivan neki jobbulást és mielőbbi viszontlátást. Zeidner vezérkari száza
dos, akin meglátszott, hogy utolsó óráit éli, megismétli a már idézett üzenetét, hogy egy talp
alatnyi területet se engedjünk át az ellenségnek.
E közben és jó órában érkezik délelőtt 9 órakor Farkas gyalogsági ezredes jelentése, mely
szerint a 3/IV. zászlóalj a tegnap este megkezdett támadását folytatva, az okoJistai magaslatokat
ma birtokba vette és az ellenség utóvédjei elűzte.
Kitörő lelkesedéssel fogadtuk ezt a hírt, melyet a haldokló Zeidner vezérkari századossal
még közölhettünk. Schiess tábornok c hírre azonnal parancsot ad a 2/IV. és V. zászlóaljak
előnyomulására, melyhez lóról szállva a huszárszakasz is csatlakozik.
P^lérvc az Okolisia magaslatot, a 0 1193-as és z«\ 122l-es előtt Schiess vezérőrnagy hosszú
pihenőt rendel s utasítja Elek Menyhért főhadnagyot, hogy mielőtt még a zászlóaljak a tegnapesti kézitusa helyén áthaladnának, az útvonalon heverő és borzasztóan megcsonkított hősi
halottaknak a huszárokkal és scbcsültvivőkkel való eltakarításáról gondoskodjék, nehogy a
szörnyű látványon az 2/IV. és V. zászlóaljak legénysége megborzadjon. Ennek végrehajtása alatt a
zászlóaljak ebédelnek, majd ennek végeztével ismét megindulnak az Okolista magaslat felé.
Nem mulaszthatjuk cl itt megemlíteni, hogy a dandárhoz beosztott Ember róm. kath.
tábori lelkész a visszavonulásban nem vett részt és nem hagyta cl a segélyhelyen súlyosan
megsebesült katonáinkat, hanem — azzal a tudattal, hogy velük együtt esetleg fogságba eshe
tik — kitartott mellettük és vigasztalta őket. Természetesen nem maradt cl az elismerés,
melyben őt mindnyájan részesítettük. A derék, önfeláldozó, vitéz pap a háború előtt máramarosszigeti róm. kath. káplán volt.
A már említett Okolista magaslat felé haladva, a zászlóaljak zárt rendben menetelnek,
míg a tisztek a hősi halottak megtekintésére indulnak, mely borzalmas látvány őket is meg
döbbentette. Hősi halottaink kivétel nélkül a felismerhetetlenségig meg voltak csonkítva.
A montenegróiak gyilkoló eszközei között nem hiányzott a fejsze, balta, sőt bárd, na meg a
kézigránát. Ezenkívül (0 mm.-es forgópisztolyok, amilyentől Zeidner vezérkari százados halálos
sebe is eredhetett.
Az okolistai magaslatot délután 2 órakor értük cl, hol Farkas alezredes a 3 I V
zászlóaljjal már várt bennünket. Felderítésre nem volt szükség, mert távcsővel látható volt,
amint az ellenség lőtávon kívül, Novavárosnak irányt véve, tőlünk kb. 5 km.-nyire a hóval
borított hegyoldalon visszavonulóban volt.
Mindazonáltal Schiess vezérőrnagy zászlóaljait harcalakzatba csoportosította. Ennél
a 2/IV zászlóalj Rajnok Almos századossal az okolistai magaslat mögött dandártartalék=
ként visszamarad, a 3/IV. zászlóalj pedig farkas gy. alezredessel az általa elfoglalt okolistai
magaslatot szállja meg. A 2/V. zászlóalj Hruszlek századossal clőrctolatott a 0 1105-ig és
biztosít egy szakasszal Zupanovica 0 1139=ig, az időközben idcvczényelt 3/IIL zászlóalj
pedig Gromovbiljig a 0 1221-es pontra, végül a népf.-huszárkülönítmény Elek
Menyhért
népf.-főhadnaggyal ettől keletre, a 0 1128=as Crvenagorán nyert elhelyezést.
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A tegnapi harcban a dandár 60 halottat és 200 sebesültet s eltüntet vesztett. Tisztekben
a veszteség 5 halott és 3 sebesült, utóbbiak közt két zászlóaljparancsnok.
Az ellenségnek halottakban szintén nagy volt a vesztesége, de sebesültjeit mind
elszállította.
November 11 *én reggelre magas hó takarja a harc színterét és állásainktól nyugatra a
Mucsánj pl. oldalán ismét látjuk az ellenség egy zászlóalját dél felé menetelni, mire Schiess
vezérőrnagy a 2/V. zászlóaljat Zupanovica 0 1139-re, a 3^111. zászlóaljat pedig IJokcira
és attól nyugatra a 0 573-ra tolja előre. A többi csapatrészek az előző napi beosztásban
maradnak. A hegyi tüzérüteg az Okolista magaslatra vczénycltctctt és a 3'IV. zászlóalj kör
letébe került.
A Schiess*dandár ezzel az előretöréssel a Mackensen és Kövess vezérezredesek alatt
álló déli arcvonalnak legmélyebb pontját képezte. Magunkra voltunk utalva, mert hadosztá
lyunk másik dandára, Sireii vezérőrnagy, mögöttünk jobbra volt és sem azzal, sem pedig az
56. gy.-hadosztállyal — amely Ivanjica felett volt valahol — összeköttetésben nem voltunk,
bár Ivanjicában a dandárunkhoz tartozó 28/1. zászlóalj már napokkal előbb bevonult.
Schorsich altábornagy, hadosztályparancsnok tehát a Schiess=dandárt további előnyomu^
lásában megállította.

Retablírozás Ivanjicán és Csacsakon.
November 12-én arról értesültünk, hogy dandárunkat fel fogja váltani a X I X . had
test egyik dandára. Miután ezt a területet a dandárnak 2 V. zászlóalja már biztosítja, Schiess
vezérőrnagy a népf.-huszárszakasszal fcldcrítícítc az országútról keletre elterülő területet, éjjelre
azonban bevonatja őket a Crnava Gora 0 1128-ra.
Alkonyatkor beérkezik a felváltó dandár, a beálló est miatt azonban a felváltás másnapra
halasztatott.
November 13*án bekövetkezett a felváltás és a Schiess=dandár délután 5 órakor, már
alkonyatkor, a 3/TV. zászlóalj kivételével, mely a Schorsich gy.-hadosztály Sireil-dandárához
vczénycltctctt, a 2'V., 2 IV. és 3, III. zászlóaljakkal, valamint az Elek-szakasszal
Ivanjica
felé vonul. A félméteres olvadó hó, annyira megnehezítette a menetet, hogy útközben az
erdőben kellett pihenni és éjjelezni.
November 14*én délelőtt 11 órakor Schiess vezérőrnagy dandáraval Ivanjicára érkezett,
ahol már a hadosztályparancsnokság és az 1. népf.-huszárosztály zöme elszállásolva volt.
Megtekintettük az ide beszállított és időközben meghalt Zeidner vezérkari századosnak
a templom mellett levő sírját, ahol megilletődéssel búcsúztunk cl a bátor, önfeláldozó és hős
bajtársunktól.
A visszatért és három hét óta nem látott huszárszakaszt bajtársias szeretettel üdvözölte
a népf.-huszárosztály. Az együttlét alatt értesültünk, hogy november 16-án a 358. számú
osztályparancs szerint Burchard=Bélaváry Pál százados és Várady Jenő főhadnagy az
ellenség elöiii vitéz magatartásukért Legfelsőbb dicsérő elismerésben részesültek és hogy
Huber József főhadnagynak Schorsich altábornagy, gy.-hadosztályparancsnok november
12-én kelt parancsában ugyanezen okból dicsérő elismerését nyilvánította.
Gróf Csekonics Gyula népf.-főhadnagy, osztályparancsnok, ugyanezen osztály napi
parancsában szétosztja a m. kir. 4. honvédhuszárczrcdtől pótlásként ide irányított 15 drb.
felszerelt kincstári lovat, amely szerint: az 1. század kap 2, a 2. század kap 10, a 3. század
kap 3 lovat.

699
November 17Vén arról értesülünk, hogy Schorsich altábornagy egész hadosztálya — a
népf.-huszárosztály kivételével — az itteni hadműveletekből kivonafik és más hadszíntérre lesz
irányítva. Szabadhegyi Sándor méncskari főhadnagy, Schiess vezérőrnagy parancsőrtisztje
megbetegedvén, helyébe Kégl Dezső 1. népf.-huszároszíályhdi főhadnagy vezényeltetek.
November 19-én veit parancs értelmében Schiess vezérőrnagy egész dandára, Elek
Menyhért főhadnagy huszárszakaszáf is beleértve, Csacsakra rendeltetett. A dandár útközben
az éjjelt a Balikamen hegytetőn vezető út mentén a Mim. 0 601=es, illetve % 430=as alatt
szabadtáborban tölti.
November 20^án Pogácsát érjük
el és itt szintén szabadtáborban éjjelezünk.
November 21-én jeges, csúszós
hegyeken, teljesen kopár területen át
végre délelőtt 11 órakor Csacsakra
érkezünk, hol Kövess
vezérezredes,
hadseregparancsnokunk szemléje után
bevonulunk a városba. (Lásd a 67.
sz. vázlatol.)
A népf.-huszárkülönítmény ma
gyar nemzeti zászló alatt vonult be,
melyet azonban tokba kellett húzni, mert
Schiess dandárnok attól tartott, hogy
Kövess Hermáim vezérezredes c zász
Schiess jjy. tábornok dandára az 1915 november 9-iki okolistai
lónknak láttára öt szemrehányásokkal
kézitusa után a harcokból kivonatván, Csacsakra vonul be.
fogja illetni.
Előtérben a dandárlovasság Elek főhadnaggyal, amint hövcss
Kövess
vezérezredes szemléje
Hermáim vezérezredes előtt éppen elvonulnak.
után a dandárnak elismerését fejezte ki.
November 24-én a népf.-huszároszfálynak 359. számú osztálynapiparancsa szerint
Schiess vezérőrnagy, dandárparancsnok november 2-án kelt napiparancsával az 1. század
állományába tartozó Juhász Sándor tizedest szakaszvezefővé, Lőwinger József huszárt pedig
tizedessé léptette elő. November 23-án kelt napiparancsával pedig ugyancsak
Juhász
Sándor szakaszvezetőt c. őrmesterré léptette elő.

Előnyomulás Sjenicára.
(Lásd <? 67. sz. vázlatot.)

November 28-án Schorsich altábornagy, gy .-hadosztályparancsnok hadosztályával
Sjenicára nyomult előre, hová az 1. népf.-huszárosztály is követte. Az c napon kiadott 360.
számú osztálynapiparancs közli a m. kir. 12. népf.-gyalogezred III. zászlóaljának azt az átiratát,
mely szerint Hartmann János 1. századbeli huszárszakaszvezető október 24-én Ubon hősi halált
halt és ott eltemettetett. Huber József 3. századbeli népf.-főhadnagy pedig bejelenti, hogy
Tőkés Lőrinc huszárja október 30-án teljesített járőrszolgálata közben Losuica és Krupanj
között járőréből eltűnt, továbbá, hogy Kocsis Dániel 1. századbeli őrmester megbetegedvén,
a sjenicai 2^9. számú tábori kórháznak átadott.
November 29*én a népf.-huszárosztály 2. százada — amely, mint láttuk, a cs. és kir.
53. gyaloghadosztály (Pongrácz tábornok) hadosztálylovasságakénf volt alkalmazva — Bur-
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chard=Bélaváry Pál századossal Sjenicára, az osztályhoz bevonult. Ebből az alkalomból
gróf Csekonics Gyula népf.-főhadnagy, az osztály czidőszcrinti parancsnoka, a 361. számú
osztályparancsban a következőket teszi közzé :
„ A mai napon a 2. század a cs. és kir. X I X . hadtestparancsnokság parancsára az 53-ik cs. és kir. gya
loghadosztálytól huszárosztályunkhoz bevonult. Örömmel közlöm, hogy ez alkalommal a cs. és kir. 53-ik hadoszparancsnokság a 2. századnak a magyar huszárság hagyományaihoz méltó, mintaszerűen fegyelmezett és minden
feladatra rátermettnek bizonyult magatartásáért a Legfelsőbb szolgáiul nevében elismerését fejezte ki, külön kiemelve
a századparancsnoknak, a század tisztjeinek és a legénységnek érdemeit."

Az 1. népf.-huszárosztály egyesülése után még kikülönítve maradtak:
1. az 1. századtól Elek Menyhért főhadnagy szakasza, mint a Schiess tábornok gyalogdandárának csapat
lovassága C'síTcSíikon ;
2. ugyancsak az 1. századtól Gcréby János főhadnagy szakasza, mint a Streit gyalogsági tábornok gya
logdandárának csapatlovassága Csacsikon ;
3. a 3. századtól dr. Spett Ernő főhadnagy szakasza,
mint a Iranz tábornok gyalogdandárának csapaílovassága
Novav ároson.

November 30^án Sjenicán kelt 362. számú
osztálynapiparancs szerint a 2. századdal bevonult
Burchard=Bélaváiy Pál népf.-százados az osztály
parancsnok íágcf mint rangidősebb gróf Csekonics
Gyula népf.-főhadnagytól átvette, aki október
19-étől az osztályparancsnokságot Schorsich altá
bornagy, gyaloghadosztályparancsnok rendeletéből
az egész szerbiai offenzíva alatt mintaszerűen
vezette és megelégedésére látta cl. Az ekként
megüresedett 2. századparancsnokságot BurchardBélaváry . Pál
százados,
osztályparancsnok
ideig- AA ,,Scliicss-danaar
,.
, ,, utvonala
,L
, ,,t_ sacsak, —cv.crajcvo
. , , -tele.
,.
0
^
_
.
lenesen Jármy János Szkv. f ő h a d n a g g y a l töltötte
Drina folyórészlet Visegrád előtt
be, míg az 1. század parancsnokságát gróf Cseko=
nics Gyula népf.-főhadnagy vette ismét át. Ugyanebben a napiparancsban a következők
foglaltatnak :
„ A Schorsich altábornagy csoporfparancsnokságának f. hó 29-én kelt 24. számú parancsa értelmében a
legénységgel örvendetes tudomásul közlendő, hogy O csász. és Apóst. kir. Felsége a 3-ik hadsereg derék csa
patainak legfelsőbb köszönetét és üdvözletét méltóztatott kifejezni."

December 2^-án Sjenicán a 363. számú népf.-huszárosztály napiparancsa szerint a cs.
és kir. X I X . hadtestparancsnokságnak 1915. évi november hó 28-án No. 285 II. számú
parancsával az alábbiak részesültek az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásukért kitün
tetésben :
A 2-ik századtól :
II. osztályú ezüst vitézségi érem adományoztafotf :
Dezső (lei bor törzsőrmesternek, Ko\'ács Mihály szakaszvezetőnek, (iöncöl János tizedesnek, J'<ipp 11,
István huszárnak.
Bronz vitézségi érem adományoztatok :
Károlyi Kálmán szakaszvezetőnek, lleke Gáspár tizedesnek, Schwürcz Ahidár tizedesnek, fekete istván
tizedesnek, Gőz Eerenc tizedesnek, Zsonmi Kálmán tizedesnek, Egei János huszárnak, Szűcs János huszárnak.
A 3-ik századból :
a II. osztályú ezüst vitézségi érem adományoztaíott:
Vödrös LJ/OS tizedesnek, l'rech József tizedesnek.
Bronz vitézségi érem adományoztaíott: Z<iy Dezső törzsőrmesternek, Papp András szakaszvezetőnek,
Eunilyás János tizedesnek, Dülázs József tizedesnek, Szeinhvi Sándor huszárnak.
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kzcnkívül a 2-ik századnál Törő Lújos 1.
oszt. egészségügyi altiszt, valamint Körösi László
tizedes ugyancsak vitéz magatartásukért a Leg
felsőbb szolgálat nevében dicsérő elismerésben
részesültek.

Míg az 1. népf.-huszároszíály —
mint Schorsich altábornagy gyaloghad
osztályának tartaléka — a Síréit és Franz
vezérőrnagyok gyalogdandárainál Sje=
nicán rekvirálási feladatok mellett járőr
szolgálatot teljesített, addig az okolistai
harcok után kivont Schiess vezérőrnagy
gyalogdandárának
huszárkülönítménye
Csacsakon pihente fáradalmait. Itt
Visegrád a Drinával, ahová Schiess tábornok dandára, az
történt meg az a sajnálatos esemény,
1. népfelkelő-huszárosztály Elek főhadnagy lovaskülonífményével
mely szerint a 28/L m. kir. népt.^
laktáborba szállt.
gyalogzászlóaljnál szolgáló dr. Otovcsevics Antal zászlós a népf.-huszároszlálynál kitűzött magyar zászlót Csordás Sándor
népf.-huszárőrmcsfer jelenlétében letépte. Elek Menyhért népf.-főhadnagy dr. Olovcsevies
Antal zászlóst a dandárirodába hivatva, csalai Kégl Dezső népf.-huszárfőhadnagy jelenlétében
kérdőrevonta, nevezettnek beismerése után őt feljelentette, egyben a magyar zászló visszatűzését rendelte cl.
A dandárnál eddig tapasztalt egyetértést ez a politikai tüntetés kissé megzavarta, miután
azonban dr. Oíovcsevics zászlós megbüntettetett és így a huszárszakasz a horvát zászlóaljtól
elégtételt kapott, a feszültség elmúlt.
December 2-án Kövess Hermáim vezérezredes, a déli harctér vezénylő tábornokának
parancsa értelmében a Schiess=gyalogdandár gyalogmenetben Szerajevóba irányíttaíott. (Lásd
a 68. sz. vázlatot.)
Schiess vezérőrnagy a zászlóaljak szállásainak biztosítására dec. 2-án Elek
Menyhért
főhadnagyot a huszárszakasszal útbaindítja és Kégl Dezső huszárfőhadnagy, parancsőrtiszíjéf
is melléje rendeli, hogy ebben a feladatban támogatására legyen.
December 4-én a Schiess=dandár is elhagyja Csacsakot és a Pozsega felé vezető
útvonalon Markovica
hegységben a
Mim.
0
629-eshez
ér,
hol szabad* f^%jyjjg»
BBSilik.
táborban tölti az éjszakát. Á Sjenicá=
Étel*.
.
«**»JS
ban maradt huszárosztálynál ezen a
B _
jjv .ki- f ö l
napon kiadott 365. számú osztálynapi
WmSmsL *^,-« --«%"^JÍ3PÍiyiI&s
parancs szerint Schorsich hadosztály
parancsnok 21'. számú napiparancsával
a huszárosztály ottani 2. század parancs
nokságával Jármy János szkv. főhad
nagyot, a 3. század parancsnokságával
l^^^^^^^^fí?
Wieszner Emil tart. főhadnagyot végle
B S É •KVÍ^^^Sri£"^t':'^?'^^^H^B
gesen
megbízta, Báró Kélly
Endre
wr
k
- .
»™iwHkm^^mmé(á^Mm ^*SSá
huszárfőhadnagyot pedig az ottani cs.
Szerajevó-castclnuovói vasútvonal, melyen Schiess
tábornok
és kir. 2/9. számú tábori kórházba
gyalogdandára és az ehhez beosztott 1. népt.^huszárosztály külö=
utaltatta, miután nevezett betegsége
nítménye Elek főhadnaggyal a Lovcsen hegy elé (Montenegró)
miatt a további szolgálatot nem bírta.
szállíttatott.
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Ugy látszott, mintha a Schiess-dandár a Schorsich^ hadosztály kötelékéből, valamint az Elek
népf.-huszárkülönítmény az 1. népf.-huszároszfályból végleg kivált volna, de — amint később
látni fogjuk — ez nem következett be.
December 5^én a Schiess-dandár rendes menetben Pozsegát éri el és itt végre laktáborba
száll és úgy a gyalogság, mint a huszárszakasz, nemkülönben a hegyiüteg is fedél alá kerül.
December 6-án a dandár Uzsicébe érkezik és itt ismét jó elszállásolást nyer.
Az ezen a napon kiadott 36T. számú népf.-huszárosztály-napiparancs szerint:
„ A 2. huszárszázadparancsnokság által a mai napon beterjesztett veszfeségkimutatás alapján a huszárosz*
fálynál az alábbi állományrcndczés vezettetett keresztül :
Krecskó József huszár 1915 október 18-án betegség miatt átadatott a zimonyi kórháznak.
Csik János és Duezj LJJOS huszárok 1915 október 29-én a górni milanováci ütközetben sebesülten hadi*
togságba jutottak. Csacsdk bevételekor az ottani kórházban Csik János huszár feltaláltatott.
Donkó András huszár 1915 október 30-cin a górni-mildnováci ütközetben megsebesült és átadatott a cs. és
kir. 20. hegyidandár egészségügyi intézetének.
Pozsár Mihály huszár ugyancsak 1915 okt. 30-án mint kolcragyanús átadatott agorni-mildnováci tábori kórháznak.
Kocsis József járőrvezető 1915 november 1-én mint koleragyanús átadatott a gorni-mildnováci tábori kórháznak.
Pcipp II. István huszár 1915 november 3-án a csacsdki ütközetben megsebesült, a tábori kórháznak átadatott.
P. Szdbó Antal tizedes 1915 november 4-én betegsége miatt átadatott a esdesdki tábori kórháznak.
(iönczöl János tizedes és Egei János huszár 1915 november 6-án a zobldcsi ütközetben megsebesültek
és átadattak a esdesdki tábori kórháznak, Kartdii Józset huszár ugyanott eltűnt.

A parancs további részében a biztosítószolgálatra vonatkozólag a következő foglaltatik :
„A cs. és kir. Schorsich altábornagy, csoportparancsnokság f. hó 6-án kelt E. No. 3197/4. sz. parancsa
alapján az 1. (Lopizenskától délre) és a 2. védöszakaszoknak előőrsi vonallal való biztosítása céljából a Sc/nvdrcz
tábornok népf.-dandárparancsnoksághoz a helyben laktáborozó századoktól egy félszázad rendeltetett ki. Esetleges
lőszerpótlást a biztosítószolgálatot teljesítő gyalogságtól kell igényelni."

December T-én a Schiess-dandár kemény hideg és szeles időben eléri Mojkovica
Mhn.-t és a kavicsos, kopár területen a szabadban üt tábort.
December 8^án a dandár Vardisténél eléri, Bosznia határát, amelynek erdővel fedett
terepe már kellemesebb benyomást tesz. A keskenyvágányú vasút látására megörültünk, mert
civilizáltabb légkörbe jutottunk. Az éjszakát itt is nagyobbrészt szabadban, sátrakban valamint
az ottlevő vasútállomás épületében töltjük.
December 9-én folytatja a dandár a menetét úthiány miatt részben a vasúti töltésen
és alagúton át, mely egyike a megtett utak legszebbikének. Este Visegrádra érkezünk, ahol
jól elszállásolva két napot tartózkodunk.
December 11 *én továbbhaladva, a dandár a kijelölt útvonalon llan Semecsre érkezik.
Szép időben szabadtáborba szállunk. Itt bevonul Keksz vezérkari százados, az új dandár,
vezérkari tiszt, aki azonban jelentkezés után előremegy Szerajevóba, hogy a további parancsot
a dandár részére ott átvegye.
December 12-én Pogaticát érjük el és elszállásolunk. Itt töltjük a következő napot is,
mely pihenőnapként adatott.
December 14-=-én Kulára érkezünk, hol ismét szabadfáborban töltjük az éjszakát.
December 15-^én Mokrera érkezik a dandár és szabadtáborban éjjelezik. Csípős, hideg
szél és most már félméteres hó borítja a tájat.
December 16*án délután 2 órakor bevonulunk Szerajevóba.
Szerajevóba érkezve, arról értesülünk, hogy a Schiess-dandár a cs. és kir. 47. gyalog
hadosztály kötelékébe lesz beosztva s mint ilyen december 18^án Casfelnuovóba irányíttatik. Két
napi itt időzés alatt pihenőt tartunk s rendbeszedjük állatállományunkat és várjuk a berakási parancsot.
Ezzel a déli harcszíntéren teljesített hadműveleteink második fejezetét lezárjuk, miután a
népf.-huszároszíály a Szandzsákba és a montenegrói harctérre került.

III. F E J E Z E T

A MONTENEGRÓI HADJÁRAT
ÉS

ALBÁNIA

MEGSZÁLLÁSA
1916 — 1918

A népfelkelő-huszárosztály egy része a montenegrói arcvonalon,
(Lásd j 68. sx. váxlatot.)

A m. kir. budapesti 1. népf.-huszároszfály a „balkán harctéren'1 — amint láttuk, a
Mackensen=hadseregcsoport alá tartozó Kövess Hermán vezérezredes hadseregének — a cs.
és kir. AT. (Franz tábornok), továbbá az 53. (Pongrácz tábornok), végül a 63. hadosztály
(Schorsich altábornagy) alá tartozó 210. (Schiess) és 211. (Streit) gyalogdandárok kötelékei
ben mini csapatlovasság működött és megérdemelt jutalmául a gyalogsági csoportparancsnoktól
számos elismerésben részesült.
A népf.-huszárosztály — az 1. század három szakaszának kivételével —- Sjenicán a
novibazári Szandzsák területén, Montenegró és Szerbia határán tartózkodik gróf Csekonics
(jyula népf.-tőhadnagy, majd Burchard-Bélaváry
Pál népf.-százados parancsnoksága alatt
és kivált a 63. (Schorsich) gyaloghadosztály kötelékéből, miután a 63. hadosztály két dandára,
a cs. és kir. 210. és 211. gyalogdandár Szerajevóban berakva, vasúton Dalmáciába és
Castelnuovóba szállíttatott.
A most említett 210. dandárral a népf-huszároszfály 1. századának 1. szakasza Elek
Menyhért népf.-tőhadnagy parancsnoksága alatt, mint a dandár oszloplovassága, szintén
Castelnuovóba irányíttatott, míg egy szakasza Creréby János
népf.-tőhadnagy parancs
noksága alatt a 211. Sir eit= dandárhoz és fél szakasza Fleischmann Zsigmond szkv.
főhadnagy parancsnoksága alatt a 63. hadosztályhoz förzslovasszakaszként nyert beosztást.
Schiess vezérőrnagy parancsőrtisztje csalai Kégl Dezső népf.-főhadnagy — aki a huszárosztály napiparancsa szerint ezekben a napokban kapta meg a szerbiai előnyomulásban
végzett járőrszolgálafaiért és bátor magatartásáért a Legfelsőbb dicsérő elismeréssel járó bronz
katonai érdemérmet — gazdasági okokból szabadságoltatott.
A Szarajevóból 1915 dec. 18*án elindult első vasúti szállítmányt a 2/V. ni. kir. szegedi
népf.-gy.-zászlóalj Hruszlek Gyula Őrnagy parancsnoksága alatt és a népf.-huszárosztály 1-ső
szakasza Elek Menyhért főhadnaggyal képezi, mely december 20-án Castelnuovóba érkezett.
A nagy hideget, amelyben a szerbiai offenzívában részünk volt, kellemes, enyhe meleg
váltja fel.
A terep, melyen vonatunk elhaladt, magyar alföldi bakáinknak és huszárjainknak sok
tréfás csevegésre adott anyagot. A kietlen, kopár hegyvidék őslakosságának megélhetésén
csodálkoztak. A hadműveleteknek ilyen kopár területen való keresztülviteléről is sok szó esett.
A tenger megpillantására pedig nagy elfogultsággal és meghatottsággal sóhajtottak fel, hogy mily
messze is kerültek cl otthonuktól. Harci kedvüket fokozta azonban az a szerencsés körülmény,
hogy valamennyi harctéren az ellenség földjén mélyen előnyomultunk. Arra, hogy miként
fog ez lefolyni, senki sem gondolhatott, mert hiszen a tengerből közvetlen kiemelkedő mere
dek hegyeket, amilyen a Lovcsen is volt, csak repülőgéppel gondolhattuk elérhetőnek.
December 21*én d. u. 5 órakor az alkonyat mcgvárásával vette kezdetét az áthajózás,
mely újabb csodálkozásra ragadta azokat, kiknek ilyenben még részük nem volt.
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A szép vidékben gyönyörködve és a hajótól kellemesen ringatva kot ki hajónk Uadovics
dalmát félszigeten, hol a hasonnevű faluban este 8 órakor elszállásolunk. A község a
félsziget közepén emelkedő sziklás hegyen fekszik, melyet — lovakat gyalog vezetve — a
rossz úton csak nehezen tudunk megközelíteni.
Annak, aki előtt ez a vidék ismeretlen, fogalma sem lehet arról, hogy csapatainknak
milyen nehéz szolgálatot kellett tcjcsííeniök. Utak helyett csak ösvényeket találunk, melyeken az
előrejutást még a szúrós tövises bozót is megnehezítette.
Négynapi itt időzés után — mely alatt hegyidandárrá alakulunk át — a második
karácsony ünnepét és ezt megelőző szent estét ájtatosan eltöltve a szomszéd Aula hely
ségbe költözünk és helyünket az e napon megérkezett 63. gy.-hadosztályparancsnokságnak
adjuk át.
A Schiess vezérőrnagy gyalogdandárának beérkezése után két zászlóalja állásba megy. Es
pedig a szegedi 2/V. zászlóalj legszélsőbb balszárnyunkra — a Streil=dandárral összeköttetésben —
a Sv. Gjorgjo O 122-es ponttal szemben ; ettől jobbra a békésgyulai 2/1V. népi .-zászlóalj ; majd
attól jobbra a tengerig a zágrábi 28 / L népf.-zászlóalj foglal állást ; legvégül pedig a tengernél
a népf.-huszárszakasz helyezkedett el.
December 27>én az előretolt előőrsökre a Sv. Gjorgjo és a mellette levő sv.~varai kápol
nánál álló, a sziklák mögött jól elrejtőzött ellenség tüzelni kezd. Előőrsi csatározás fejlődik
ki, mely az említett két magaslatnak birtokunkba vételével végződött, mely dicsőség a gyalog
ságnak 10 halott és 50 sebesültjébe került. Ezt az előretolt állást megtartva, folyton éber
figyelemmel kellett az ellenséget kísérni, amely a természefadfa sziklák mögött megszokott
s otthonosnak talált jó fedezékben fészkelt. Ezzel szemben nekünk mindez ismeretlen lévén,
az a hátrányunk is megvolt, hogy az ellenség a magasabban fekvő állásaiból minket a völgyben
kitűnően láthatott.
1916 január 3-án Schiess tábornoktól megkaptuk a XlX-ik hadtest által Pólyik János
tizedes, Dézsi Ferenc és Bajkai István 1. századbeli huszároknak adományozott bronz
vitézségi érmet, melyet Elek Menyhért főhadnagy megfelelő ünnepélyességgel, valamennyi
huszár jelenlétében osztott ki.
Január 7Vig az itt időzés minden különösebb esemény nélkül telik el. Embereinket és
lovainkat a tengerben naponta megfürösztjük. Ellátásunk az étkezést illetőleg jó; ellenben
sem az emberek, sem a lovak nem tudnak a ciszternában gyűjtött esővíz ivásához hozzászokni.

A „Lovcsen" elfoglalása.
Január 7*én megindulnak az előkészületek a Lovcsen z«\ irOf-es elfoglalására. D. u.
4 órakor két 42-cs tarackunk — amely állásunk balszárnya mögött KrtoJe kikötő mellett és
ezzel szemben Teodo kikötőnél állíttatott fel — két-két lövéssel a Lovcsenre belövi magát. Este
T órakor a sötétben felvonul a Schiess-dandár tartaléka is a rajvonal mögé, valamint a
huszárok is, kiket Schiess tábornok gyalogosan, az arcvonal mögött, közvetlen a gyalogság
nyomában tábori csendőri szolgálattal bízott meg, nehogy bárki is a bekövetkezendő erős
harcból visszamaradjon. Ennek irányításával annak parancsnoka, Elek Menyhért huszár
főhadnagy bízatott meg.
Január 8*án reggel 6 órakor, még szürkületkor lövegeink megszólalnak s reggel 8 órára
pergőfűzzé fajul az ágyúharc. A jól irányított lövedékeink füstje felhőbe borítja a Lovcsen
hegyet. A tenger felől hadihajóink, közöttük a „Huszár" is bőven ontja — félrebillent testé
ből — a lövedékeket a Lovcsen tetejére.
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Az óriási zenebonában kézifegyvercink és gépfegyvereink kattogása már nem is hallatszik,
sőt egymás hangját sem halljuk. Ellenséget nem látunk, mindnyájan el vannak rejtőzve. Azt
a feltevést, hogy talán visszavonulóban is vannak, megdönti egy-egy jól irányított lövésük.
Velovics brdó 0 225=öslöl kiindulva, az előnyomulás lassan halad előre. Csapatainkat
egyrészt az ellenség ellenállása, másrészt a terep éles, sziklás kövezete és az azok közül kinőtt
horogszerű tüskés bozótok, amelyek öltözetünkbe kapaszkodnak, hátráltatják az előrejutásban,
úgyhogy c napon csak az alig 3 — 4 km.-nyire előttünk fekvő Grabovác z«\ 256-ost tudjuk
elérni és az ellenséget onnan elűzni.
Január 9*én folytatjuk elő nyomulásunkat a Pricsia Glava z«\ 409- es ellen, de ezt vég
leg birtokba venni az est beálltáig sem tudjuk. Ébren töltve az éjszakát, a hegy északkeleti
lejtőjén pihenjük ki a fáradalmakat,
__
_
folyton figyelve, nehogy a dombtetőn
sokkal kedvezőbb helyzetben levő
ellenség rajtunk üssön.
Január 10*én d. e. a tegnap
ostromlott Pricsia Glava ^ 409=es
pont erős harc után birtokunkba jut.
E siker oroszlánrésze a „Huszár"
nevű hadihajónké volt, mc!y az ellen
ség rajvonalát erősen oldaltűz alá
vette. Láttuk, amint az ellenség
visszavonulóban van es látjuk a
Lovcsen tetején az ellenség lősze
reinek felrobbantásával előállolt vilá
gosságot, amely melleit este LazaScíiicss táb. dandárának hegyiütege Radovicson állásban, midőn a
revics községbe nyomultunk s ezzel
Lovcsen hegyet lövi 1916 január 6-án.
az ellenség rajvonalának balszár
nyára erős nyomást gyakoroltunk. Most már teljesen kétségtelennek látszott a győzelmünk.
Január ll^én d. e. Mackóvá Gomila hegyhát birtokba vétele rendelteti el. Az előnyomulás
alatt látjuk, amint a Lovcsen oldalán a szomszédos hadosztály vitéz csapatai felfelé kapasz
kodnak. A terepnehézségek miatt az előnyomulás még a legelőnyösebb részen menetelő
dandárunknál is alig tett ki 4 —5 km.-t. Mackóvá Gomila elérésével Tresnjicában éjjelezíünk.
Az ellenség visszavonulása általánossá vált, mert dandárunk (Schiess) most már az ellenség
hátába került. A Lovcsennek bevétele, melyben dandárunknak és az oda beosztott népf.-huszároknak is megfelelő szerepe volt, ezzel befejezettnek volt tekinthető. Veszteségeink a gyalog
ságnál halottakban, harcképtelenekben és sebesültekben mindössze 10 főt tett ki.
Január ll*én a Schiess hegyidandár Buduán át Podosírog környékére menetel és
oti befészkeli magát.
Elek Menyhért főhadnagy itt rendeletet kap, hogy Podoslrogíól Buduán át Teodóig, a már
birtokunkba vett járható úton, levélküldöncállomást létesítsen, mely hivatva van az írásbeli parancso
kat a Schiess-dandárhoz továbbítani mindaddig, amíg a íávbcszélőállomás hibátlanul működik.
Streit tábornok, a szomszéd dandár parancsnoka — aki balszárnyunkon vett részt az
eddigi hadműveletekben — megbetegedik. Ennek következtében Schorsich hadosztályparancs
nok ezt a dandárt megosztja s annak egy részét a tengerpartra rendeli Na menyi-Kon Íz
Győző íüzéralezredes alá, a másik részét pedig Schiess vezérőrnagyhoz osztja be, aki továbbra
már nem a tengerpart mentén, hanem a Slreil=dandárnak kiejelölt támadási sávban folya
tatja előnyomulásáí.
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Január 12*én Podosirogról elindulva, a Schiess-dandár
Lapcsicsba érkezik és a
cs. és kir. csendőrség kaszárnyájában — melyet a moníenegróiak kifosztottak — megszáll.
A gyalogsági zászlóaljak, nemkülönben a népf>huszárszakasz az elszórt falvakban szállásolíaíoíf
el és ebben az állásban maradt január 15*ig, amikor a lcvélküldöncállomások megszűnésével
az egész huszárszakasz újból egyesült.
Az időjárás megváltozott, erős szél fujt és a hó ellepte a tájat, a hőmérő a fagypont
alá süllyedt. Lovaink a szabadban töltötték az éjszakát.
Január ló^án a huszárszakasz parancsot kap, hogy a Streit= dandárhoz — melynek egy
részét most már Naményi=Kontz Győző tüzéralczrcdes vezeti — huszárokat vezényeljen ki.
A Schiess=dandár e napon megkezdi előnyomulását és irányát Prekornica felé veszi. A járha
tatlan út és a terepnehézségek miatt a
huszárok lovaikat gyalog vezetve követik
az egyes zászlóaljak mcncfoszlopát. A
hegyitüzérség is csak nagy bajjal tud a
sziklás talajon előrehaladni és sok mál
hásállat esik Össze az ágyúcső terhe
alatt. Utunkban a visszavonuló ellenség
meg-megzavar ugyan, de kárt nem fesz
bennünk, mert a távolság nagy és egy
széles völgy választ el bennünket egy
mástól. A moníenegróiak guerillaharcof
folytatnak s hol itt, hol amott bukkan
Virpasar

látképe a montenegrói

vasútállomással. Szemben

a

f c l a Z dlcn

» é g utóvédje, ennek

dacára

Cettinjébe vezető szerpentinét.

azonban d. u. o órakor mégis csakj
Prekornicára — az első montenegrói
helységbe — érkezünk. A z elővédet a 3. számú haíárvadászszázad láffa el, melynek járőre
számos foglyot ejtettek.
Prekornicában, Ceííinje irányából — feháf hátunkban — erős harcizaj hallható. Ide-érkezésünk nagy meglepetést keltett a helység lakosai között, melynek asszonyai a vacsorával
éppen útban voltak harcvonalban levő férjeikhez, amiből természetesen most már semmi
sem letí. Érdekes képei ad ez a moníenegróiak harckészségéről és honvédelméről, ahol a haza
védelmére már mindenki katonává vált és ahol nem élelmezési tiszt (indenfafura) látja el a
harcvonalban résztvevő népfelkelőket, hanem a hozzátartozó asszonyok. Katonáink nem is
késnek eléggé dicsérni az asszonyok eme hazafias cselekedetéi és tiszteletben tartva őket, nem
is történik senkinek bántódása. Fokozottabb figyelmet fordítunk azonban arra, hogy a lakos^
ság eme hazaszereíeíc ne vezessen árulásra és szigorúan megíilfjuk, hogy bárki is elhagyja
lakóházát.

Virpasar elfoglalása.
Január U^én délelőtt Virpasar felé folytatjuk utunkat. Ebben az utunkban is mcg-~
megzavar az ellenség ufóvédje, de minden veszteség nélkül, felíaríózfafhafaflanul haladunk előre,
ami arra vezef, hogy az ellenség már délután csoportokban lefeszi előttünk fegyvereit.
Körülbelül 1200 montenegróif ejtettünk útközben foglyul.
Az eredeti parancs szerint Dupilóban kellett volna éjjeleznünk. Miután azonban az clő-~
nyomulás reánk nézve kedvezőnek láíszotí, Schiess vezérőrnagy sajáí elhaíározásából útját
folytatta, Virpasar eléréséi tűzvén ki végcélul. A z e napi teljesítmény volt az eddigieknél
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legfárasztóbb és legnagyobb, mert 12 órai szakadatlan előnyomulás után este 7 órakor érkez
tünk csak meg Virpasarba. Az elöljáróság clibénk jött és békességet ígért, majd bevonulásunk
alkalmával a lakosság is ünnepélyesen fogadott.
A Schiess fáb. dandára ezzel a lendületes előnyomulással mély éket vert a montenegrói
arcvonalba és messze megelőzte a Cettinje és Reska között működő balszárnyat (47. gy.-h.-o.),
valamint a Naményi-Koníz
alezredes parancsnoksága alatt a tengerpart mentén előnyomuló
jobbszárnyát, mely Schorsich altábornagy, hadosztályparancsnokkal csak Casíelasíuáig jutott,
tehát mintegy lOkm.-rcl hátrább maradt.
Virpasarba érkezve, hozzáláttunk az elszállásoláshoz és most már a lovak is meleg és
jó istállóhoz jutottak, melyben vígan ropogtatták a megérdemelt, de utolsó zabtartalékot.
A legénység is jobb étke
zést kapott, melyhez a jó
vörösbort a királyi pince
szolgáltatta. Nagyon vígan
voltunk, de volt is rá okunk,
Isten megsegített s meg
nyitotta előttünk a további
előnyomulás lehetőségét.
Vidám hangulatban éppen
ennek esélyeit tárgyalgat
tuk, amikor este 9 órakor
távirat érkezik, mely sze
rint a montenegróiakkal a
további ellenségeskedést be
kell szüntetni.
Sajnos,
ehhez kellett magunkat Schicss gy. táb. Virpasar vasúti állomáson. Mögötte montenegrói vasúti kocsi
tartani, pedig holnapra
az 1915 február 17-iki fegyverszünettel beszolgáltatott ellenséges fegyverekkel.
Első sor balról jobbra : Ember r. kath. tábori lelkész, egy parancsörtiszt, egy
Schiess tábornok már ter
zászlóaljparancsnok,
Richter szds. segédtiszt, Schiess altáb., Keksz vezérkari
vezgette további előnyo
szds. Álló sor balról jobbra : 168. sz. tábori posta tisztje, állatorvos, Szccscn
mulásának irányát, hogy
Ferenc távírótiszt, Flek Menyhért fhdgy., a dandárlovasság parancsnoka,
lehetőleg nyomában marad
Juhász fhdgy. gt., a vonat parancsnoka, csapattiszt, tüzérüteg parancsnoka.
junk az ellenségnek. Há
romnapi úttal Skuíarií, Albánia fővárosát érhettük volna cl; a Skuíari tavon pedig az
itt visszahagyott hajókkal három óra alatt Skuíari városából vissza lehetett volna hajózni;
de ami fő, az ellenséget teljesen el lehetett volna zárni a tenger felől.
Január 18^-án szép, derűs napra ébredünk és miután a legénységgel is közöltük a
távirat tartalmát, — békebeli állapotokhoz mérten — gyönyörködtünk a szép, de szegény
vidékben, különösen pedig a Skuíari tó szép sötétzöld színében.
A montenegróiaktól 800 fegyvert szedtünk cL és kiadtuk a parancsot, hogy a többi
község is szállítsa be a hadianyagot és felszerelést. Magában Virpasar várában temérdek
hadianyagot és ágyút zsákmányoltunk, Elek Menyhérí főhadnagy pedig megbízatott, hogy a
Virpasarral szemben levő Lecsendra szigetre hajózzon és ott a hadianyagot lefoglalja. Rengeteg
ólomrúd, puskapor és orosz fegyver jut itt is birtokunkba, melyet hajón Virpasarba szállí
tunk. Értékük meghaladta az akkori kétmillió koronát.
Január 19-én este váratlanul megérkezik a 47. gyaloghadosztály egy különítménye, a
cs. és kir. pozsonyi 72. gyalogezred egy zászlóalja Raska felől, mely még abban a hitben
volt, hogy Virpasar az ellenség kezében van. Ennek feladata volt, hogy Skuíari ellen nicuc-
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teljen, azt pár napon belül elérje s akadályozza meg a szerb csapatoknak behajózását és a
Bojánán való clmcnekülését.
Ha a Schiess-dandárl nem tartják vissza a tegnapelőtt érkezett sürgönnyel s c feladatokkal
őt bízzák meg, akkor ő dandárával ezidőtájt már Skutari alatt lehetett volna, míg ezt a
pozsonyi 12. gyalogezrcdbeli különítmény legjobb esetben a hasonnevű tó megkerülésével
csak négy nap múlva érheti cl.
Január 23-^ig maradtunk Virpasarban. Ezen a napon parancsot kaptunk Antivari felé
menetelni. Az út nagyon jól kiépített köves út, de igen hosszú és kanyargós, melyet Monte
negró egyetlen vasútja ugyancsak a jelzett irányban többször szel át. Este volt, amikor ideérkeztünk.

Előnyomulás Skutari megszállására.
(Usd

,7 6<S\ sz. vü/.hitot.)

Január 24*én St. Barbán éjjelczvc, szabadban töltöttük az éjszakát. A tengerparton fekvő
Antivariban és az ottani kiesfekvésű montenegrói királyi villában Schorsich altábornagy,
hadosztályparancsnok szállt meg tör
zsével. A
Schorsich=gyaloghadosztály
tehát itt egyesült ismét, hogy elonyomulását tovább folytassa Albánia felé.
Január 25*én Schiess tábornok
dandárja kapja a feladatot —• mint első
harcvonal — az előnyomulásra, aki a
hozzá beosztott 1. népf.-huszárosztály
beli huszárokat Precsuricsába előrcrcndeli. Itt egynapi pihenőt tartunk, mert
a fárasztó menet és állandó szabadbani
táborozásunk igen megviselte lovainkat.
Január 26*án Schiess tábornok
A Tarabos hegy a Skutari tó egy részletével és az egyetlen
közlekedésre némileg alkalmas úttal Shkodra (Skutari) fővárosnál.
ismét a lovasságot bízza meg az elővéd
szerepével, hogy Skutari irányában előre
nyomuljon. Itt ismét nehéz terepre kerülünk, amely a Bojana folyó áradásai következtében
ingoványos. A népf.-huszárok ugyan előrenyomulnak, azonban a terep járhatatlan volta miatt
nem juthatnak Skutariig, hanem a gyalogdandár biztosítására Katrkovban szállnak meg.
Január 2T=ín reggel a népf.-huszárszakasz folytatja előnyomulásáf és délután Skutariba
ér, hová a gyalogság másnap, január 28*án reggel szintén beérkezik. Ezen a napon Elek
főhadnagy egy erős járőrt küld Alessióig.
Skutariba való előnyomulásunk alatt igen szép és enyhe időnk volt. Az út azonban
járművekkel majdnem járhatatlan. A lakosság látható örömmel fogadott. A város Schorsich
hadosztályparancsnok másnapi bevonulására zászlódíszt öltött, ahol körülbelül 250 — 300 sebesületlen osztrák-magyar hadseregbeli különböző fegyvernemhez tartozó katonát szabadítottunk
fel. E szerencsétlenek erőbeli állapota és ruházata szánalomraméltó benyomást keltett. De
a menekülő szerb hadsereg itt visszamaradt részei, nemkülönben a kórházakban ápolt
szerbek állapota is siralmas látványt nyújtott. Az éhségtől halálsápadtan támolyognak s nem egy a
nyílt utcán esik össze és hal meg. Naponkint 5—8 éhenhalt temetéséről kell gondoskodnunk.
A városi 1000-nél több lóliulla borítja, amely már oszlásnak indulva, akkora bűzt terjeszt,
hogy a városban való tartózkodás majdnem elviselhetetlen.
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Már félnünk kell, hogy az ivóvíz
is fertőzve lesz s ezért egészségügyi
intézetünk külön kijelöli a kutakat,
melyekből csapataink magukat vízzel
elláthatják. Ezen kijelölt kutakat termé
szetesen katonai őrizetbe vesszük.
A halottak eltemetése és az
elhullott lovak eltakarítása nemcsak azért
adott gondot, mert sok volt, hanem
mert az itteni terepen sírt és gödröt
ásni csak csákánnyal lehetett, ezzel
pedig a századok utászai nem voltak
S k u t a r i (Shkodra), Albánia fővárosa.
eléggé felszerelve.
Dicséretére legyen mondva egészségügyi intézetünknek és katonáinknak, hogy ezt a
feladatot február 2-ig, amikor bennünket az árkászok felváltanak, már be is végezték.
A montenegróiakkal való fegyverszünet végre békekötéshez vezetett és ezentúl csupán
az albánoknak engedjük meg fegyvereik viselését.
Itt jegyezzük fel, hogy dr. Tóth Aladár főhadnagy, aki 1915. évi februárban osztá
lyunktól elkerülve, egy cs. és kir. gyalogdandárhoz parancsőrtiszti minőségben elvezényeltetett,
Avíovácon a fegyverszüneti tárgyalások kapcsán egy parlamcntair-bizotíságban mint parancsőrtiszt vett részt.
Az albánok, noha Ígéretet tettek, hogy fegyvereiket ellenünk nem használják, mégis
a Skutarit és Alessióí összekötő úton, amelyen a népf.-huszárok lcvélküldöncszolgálatot
végeztek, a jelentéstvivő huszárokat többször megtámadták. Az orvtámadás, illetve lődözés
következtében a hadvezetőség elrendelte az albánok lefegyverzését is.
Aki az albánokat ismeri, az elképzelheti, hogy ez a parancs milyen elkeseredést

Az albánok harcmódja, mely a montenejfróiakéhoz hasonló. Az úttestet tartják megszállva, mely a kősziklák miatt
alijií volt járható.
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váltott ki belőlük. Nekik a fegyverük a mindenük, mellyel — mondhatni — az albán
születik. Nincs véderőn alapuló katonaságuk, de mindegyik már kora ifjúságában elsajátítja
a fegyverrel való bánásmódot. Törzsekben csoportosulnak és nem egyszer állanak községek is
egymással hadilábon. Parancsnokságunk az esetleges orvíámadásokért a törzsfőnököket tette felelőssé,
mire ezek a fegyverek beszolgáltatásáról szóló parancs végrehajtása során küldöttségi
leg keresték fel hadvezetőségünket és — miután felelősséget vállaltak a törzsükhöz tartozó
harcosokért — fegyvereiktől nem fosztattak meg. Minden ilyen törzshöz tartozó egyén fegy
verviselési engedélyt kapott s ezentúl csak attól kellett elszedni a fegyvert, aki nem tartozott
egy törzsnek sem kötelékébe. Hadvezetőségünk a törzsfőnököket arra is kötelezte, hogy a
felelőtlen elemeket, akik csapatainkra lődöztek, kézrekerítsék.
Később az albánokból századokat és zászlóaljakat is alakítottunk és tisztjeink és altiszt
jeink oktatása mellett harctéri szolgálatra képeztük ki őket. Ezek nagyobbrészt fiatal, 19 — 24
éves albán legényekből toboroztattak, kik a skutarii kaszárnyában laktak s ott hadvezető
ségünk által élelmezésben részesültek. Amilyen ügyesek voltak a harctéri gyakorlatban, olyan
ügyetlenek voltak a fegyelmező gyakorlatok elsajátításában. Hogy egy példával örökítsük meg
ügyetlenségüket, kiemeljük, hogy lépést tartani menet közben egyáltalán nem tudtak ; az
ütemet nem ismerték s ezen sem dobszó, sem zeneszó nem segített.

A Szerbiában maradt huszárosztály új beosztása.
(Lásd J 69. sz. vázlatot.)

Február 1-én a szerb arcvonalon működő cs. és kir. 53. gyaloghadosztály Pongrácz
tábornokkal Sjenicát elhagyván, az l. népf.-huszárosztály csonka századai a gyaloghadosztály
kötelékén kívül maradtak.
BurcharcUBélaváry Pál százados, osztályparancsnok az osztály további beosztása és
rendeltetése végett Huber József főhadnagyot Szerajevóba küldi, hogy az osztály részérc
további parancsokat kérjen. Huber főhadnagy február 3-án Szerajevóba érve, a huszárosztály
részére a következő parancsot vette át: A csonka 1. század gróf Csekonics Gyula főhadnagy
parancsnoksága alatt a szerb Milrovicára kerül. Ugyanide kerül a csonka 3. század, míg a
2. század Jármy János főhadnagy parancsnoksága alatt Ipekre megy, az ott megalakítandó
katonai körlefparancsnokság csapatlovasságakéní.

A z Albániába vezényelt népfelkelő-huszárszakaszok működése.
(Lásd d 68. sz. vázlatot.)

Február 3^án Schorsich altábornagy hadosztályának Streit=dandára mint első harcvonal
megindult; ezt követte mint tartalék Schiess tábornok dandára, melynek iránya és célja a
népf.-huszárok által megszállt Alessio volt.
Február 4*én Schiess tábornok szabadságra ment és a dandárparancsnokságof Jurisevics
alezredes, a m. kir. zágrábi 28. népf.-zászlóalj parancsnoka vette át, aki Barbalusii elérve
itt éjjelezeft.
Február 5*én érkezett meg a dandár Alessióba, hol a január 28-án ide előreküldött
népf.-huszárjárőr a dandárhoz bevonult. Az állandó esőzés a talajt annyira átáztatta, hogy a
különben is elhanyagolt úton csak lassan tudtunk előrehaladni.
Miután a 211. gyalogdandár {Síréit fáb.) ebben a kis községben minden férőhelyet
elfoglalt, a 210. gyalogdandárnak Filzanára kellett menetelnie.
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Alessióban kétnapi szabadtáborban való tartózkodásunk után február 8-=-án bilzanára
érkeztünk, ahol az elhelyezés csak némileg volt jobb, az élelmezés azonban teljesen meg
romlott.
Február 9-én váratlanul parancsot kapa 210. gyalogdandár, hogy Mamurasra vonuljon.
Az állandóan tartó esőzés és rossz ellátás, valamint a szabadban való táborozás nagyon
megviselte lovasságunkat is s abban a feltevésben, hogy az eddigi elszállásolásnál jobbat
fogunk találni, örömmel vettük az előrenyomulási parancsot. Reményünket keserű csalódás
követte, mert amint Fihanát elhagytuk, minden út megszűnt.
Az olvasó kétkedéssel fogja fogadni ezt a lehetetlennek látszó kijelentést, de akik
Albániának ezen a részén valaha jártak, meg fogják erősíteni ezt a megállapítást. Mind-

Az albánok Skutari (Shkodra) fővárosukat védo'állással vették körül, de feladták.

amellett önként felvetődik az a kérdés, hogyan lehetséges ez ott, ahol lakott helyek vannak
és ahol az emberek mégis csak érintkeznek egymással. K-zt a kérdést intéztük mi is egy
máshoz, amidőn lovainkat vezetve, kerestük az esőtől fehérre mosott sziklák között
eltűnt utat.
Á lovak kantáron való vezetése nem bizonyult jónak, mert a segítség a sziklákra való
kapaszkodásban sokszor megzavarta őket és felbuktak. Magukra hagytuk tehát őket és
szabadon követtek bennünket. Csodálni lehetett a lovak érzékét, amint lábukkal eltalálták
azt a követ, amelyre biztosan léphettek és egyetlen egy esetben sem buktak fel. Még
ügyesebbek voltak a géppuskát és hegyiágyút hordozó málháslovak, nem is szólva
az öszvérekről, mely utóbbiak ezen a terepen pótolhatatlanok.
Utvonalunkon az előttünk menekülő szerb hadsereg nyomaira akadtunk. Kidőlt lovak
vonaglanak itt is, amott is és az eltakarítatlan lóhullák tömegében ismét az a szomorú kép
tárul elénk, mint amilyent már Skufariba való bevonulásunk alkalmával láttunk.
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A több nap óta tartó cső teljesen átáztatta ruhánkat, amely ezáltal nemcsak súlyosabb
teherrel nehezedett ránk, de korlátozott is mozgásunkban. A bőralkaírészck, nyergek vízzel
telitvék, a benne elhelyezett alsóruha nyirkos és az annyira féltett drága kenyér és élelmiszer
alig volt élvezhető. A lópokrócok átitatódtak, a szíjazat nyúlós, színehagyott lett, a lábbeliek
talpa pedig az éles sziklákon egy hét alatt elkopott.
Feladatunkat a nehézségek dacára megoldottuk és este 8 órakor már Mamurasra érkeztünk.
Itt is szabadtáborba szálltunk. Lovainkat fügefák és olajfák mellé kötöztük, mert cölöpöket a
sziklás talajba nem verhettünk le. A huszárok lcmálházíák sátorlapjaikat és a gyalogság pél
dájára sátrakat ütöttek, amelyekben nyeregszerszámukat elhelyezték.
A lovak az egyik pokróccal letakarva, hozzáláttak — a régóta nélkülözött széna híjján —
már szokásossá vált fügefa és olajfa kérgét rágni. Hadvezetőségünk kiadta ugyan a szigorú
parancsot, hogy a fügefák és olajfák kímélendők, miután ezek az itteni lakosságnak egyetlen
jövedelmező kereseti forrását képezik; mit lehetett azonban tenni, mikor más fa egyáltalán
nem volt, széna pedig sehol nem volt található.
Táborba szállásunk után hozzáláttunk ruháinknak szárításához is, amely azonban csak
abban a néhány elszórt házban történhetett meg, amelyet itt találtunk, mert a szabadban —
az cső miatt — ez teljesen lehetetlen volt. Itt szárították huszárjaink a lópokrócokat is, hogy
azután az egyikkel lovaikat letakarják, a másikkal pedig sátraikban betakarózhassanak.
Az élelmezés rossz. A vidéken a kolera és a kiütéses tífusz lépett fel. Bár a halál
esetek szórványosak, mégis megtörtént, hogy a 210. gyalogdandárból két gyalogos még ezen
az éjjelen megbetegedett s reggelre a tiszti étkezde helyiségében a tisztikar rcggelizése közben
meghalt. Gondoskodás történt a szükséges óvóintézkedéseknek közhírré tételére és betartására,
hogy gátat vessünk a fertó'zés továbbterjedésének.
Az itt vázolt nehéz körülmények következtében a hadvezetőség úgy intézkedett, hogy
további parancsig ebben a körletben kell maradnunk.
Február lO^én tehát hozzáláttunk szálláskörlcteinkct otthonosabbá tenni és elsősorban
kértük hadvezetőségünket, hogy élelemmel, ruházattal és ragályíclhárító, illetve gyógyszerekkel
lásson el.
Az állandó szabadban való táborozásban a hideg esőtől vert lovak, különösen a málháslovak megbetegedtek és részben elhullottak. Pótlásukról hazulról gondolni sem lehetett. Fnnélfogva a 210. dandár ezidőszerinti parancsnoka, Jurisevics alezredes utasítást adott Iilck
Menyhért főhadnagynak, hogy a környékbeli lóállományból lovakat vásároljon.
A környéken kevés hasznavehető ló volt. Találtunk azonban egy bokáig érő vizes erdő
ben a vadonban egy ménest, amelyből szükségletünket iedezni lehetett. A ménes lovai csikós
nélkül nőttek fel és egészen a vadlovak benyomásátkeltették. (iazdátlanoknak látszottak. Fél
tek az embertől és nem voltak terelhetők.
Miután a huszároknak gyalogszerrel nem sikerült a vadlovak közelébe jutniok, másnap
február 11^-én lóraszálltak, hogy a szükséges 40 darab lovat pányvával fogják ki és a dandár
körletébe a lóavatóbizottsághoz vezessék.
Fz a vadászatszerű lófogás nem volt érdektelen, de nem is volt könnyű feladat, ennek
dacára azonban rövid idő alatt mégis sikerült a 40 főnyi huszárkülönítménynek 40 lovat togni
és — az albánok nem kis csodálkozására — a gyalogdandárparancsnoksághoz beszállítani.
Az albánok ugyanis abban a feltevésben, hogy ezeket a vad lovakat huszárjaink nem lesz
nek képesek összefogni, főleg pedig megszelídíteni s így használhatókká tenni, könnyelműen
ajánlották fel ménesüket.
Feltevésük eleinte igazoltnak látszott, mert egyrészt a fogásuk azzal a veszedelemmel
járt, hogy a nyakukra vetett puskazsinór, illetve hurok megfojtja őket, másrészt, mert a
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huroktól való felszabadításuk alkalmával haraptak és vágtak s nem egy huszárt sebesítettek
meg. A befogott lovak kipányvázása is sok nehézséggel járt s bár a huszárlovak közelében
helyeztük cl őket — nem szokván meg a kötőféket —- nyugtalanok maradtak és egyre igye
keztek magukat szabaddá tenni és ebben a vergődésben nem egyszer magukban kárt is
okoztak.
Másnapra, február 12*re azonban már annyira-amennyirc megszelídültek és a lóavató^
bizottság Mamuras elöljáróságának közbenjöttévcl és becslésével megvásárolta darabját 10 — 16
Napolconaranyért. A tulajdonos tulajdonát Mamuras község elöljárósága igazolta, így a
kifizetett vételár a jogos tulajdonos kezeihez jutott
Ezen a napon érkezett meg Budapestről az 1. honvédhuszárezred pótszázadától Elek
Menyhért főhadnagy részére az Ó Felsége által adományozott bronz katonai érdemérem,
melyet az 1915 októberi fclderítőszolgálatért kiérdemelt, míg huszárjai ezen teljesítményekért
— kikről már megemlékeztünk — még a múlt év december 25~én nyerték cl kitüntetéseiket.
A Schorsich-hadosztály, illetve az alája rendelt Schiess és Slreil tábornokok dandárait
c nappal a hadvezetőség az eddig teljesített szolgálataik elismeréséül clsővonalbcli csapattá
minősítette.
Ezen a napon tesz előterjesztést Elek Menyhért főhadnagy Péli József szakaszvezető,
Vitéz József tizedes, Sallai Pál és Lengyel József huszároknak Legfelsőbb kitüntetésére, a
Levesen elfoglalása altalmával kifejtett buzgó és vitéz magatartásuk megjutalmazására, amely
ben — mint később olvasni fogjuk — nevezettek részesültek is.
Az- örvendetes események mellett sajnálattal kell megemlékeznünk arról az újabbi két
halottról, melyet a kolera és kiütéses tífusz okozott ismét a gyalogsági zászlóaljak sorában.
Ugyancsak meg kell említenünk azt a sajnálatos eseményt, melyet az állandó esőzésektől
megáradt Mali patak okozott azáltal, hogy a mögöttünk levő fahidakat most már másodízben
sodorta el s ezzel lehetetlenné tetk az élelem és ruházat utánpótlását, minek következtében
kénytelenek voltunk az élelcmadagot a szabványos adag egyharmad részére lecsökkenteni,
de kenyérből még ennyit sem tudtunk kiadni.
A szerb arcvonalon a népf.-huszárosztály törzse csonka századaival a már megemlített
hadseregparancs alapján február 15*én Sjenicáról Novibazar—Paskán
át Mitrovicára érke
zett. A 2. század folytatta útját Ipekre, hol a cellinjei katonai főparancsnokság ipeki
körletének lovasságaként lett alkalmazva, míg az osztályíörzs és a 3. század Mitrovicán
maradva, a belgrádi katonai főparancsnokság alá került ugyanilyen minőségben. (Lásd a 69.
sz. vázlatot.)

A z albán arcvonalon,
(Lásd a 68. sz. vázlatot.)

Február 15*én újból megáradt a Mali patak, most már harmadszor szakítva el a
hidat, mellyel az ellátási nehézségek újból fokozódtak. Ezen napon ismét a járvány áldozatává
lett két katonánk.
Február 16-án a hadvezetőség parancsára Laruska községbe nyomulunk előre és
egyúttal arról értesülünk, hogy további feladatunk Durazzo birtokbavétele lesz.
Február 17*én sok nélkülözés és álmatlan éjszaka után, innét szakadó esőben foly
tatjuk utunkat Prezára. Mielőtt azonban ideérünk, a Piclala (Lumini Tiraus) patakon elsodort
híd helyett egy rögtönzött hidat kellett készítenünk.
A patak 4— 5 méter mélységben folyt. A két part szemközti távolsága 9—10 méter
lehetett. Hidászaink tehát az utászszakasszal együttesen a rendelkezésünkre álló fatörzsekből
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5 — 6 méteres úgynevezett „kecskelábakat" készítettek s azokat a két part közé állították
fel. Ezek a „kecskelábak" a híd alapzatát képezték, melyre a rendelkezésre álló deszkák
ból hármat egymás .mellé téve, pallókat fektettek le, amiket vasszeg hiányában részint faszer
gckkcl, részint kötelekkel erősítettek meg.
Ezen a hídon legelőször mint könnyű teher, egyesével egy zászlóalj ment át. Majd
mikor az elég biztosnak bizonyult, a huszárok következtek, kik lovaikat nem kis félelemmel
vezették át, mert hiszen ingott az egész alkotmány és csak a lovak fáradtságának volt köszönhető,
hogy minden baj nélkül nemcsak a nagy huszárlovak, de a tüzérségi málhásállatok is \ala~
mennyien szerencsésen átjutottak. Legvégül átkelt a gyalogság többi része is és 3 órakor
Prezára érkeztünk. Alig egyórai ebédpihenő után Vorrára kellett továbbmenetelnünk, de
csak a lirannai köves út könyökéig jutottunk cl, mert a menetet megnehezítette a sziklák
között folyó patakokon való átjutás. A huszárlovak és málhásállatok némelyike a teher súlya
alatt nem tudván a patakon átlépni, beleesett a szűk mederbe, melyből csak nehezen lehe
tett egyiket-másikat kiemelni.
Február 18-án Prezán át Kulára irányíttaítunk, melyet a terepnehézségek miatt késő
este értünk el. Itt ismét megpillantottuk a tengert és megláttuk előnyomulásunk célját —
Durazzót.
Élelmünk fogytán volt, kenyér egyáltalán nincs, ehelyett „málét", azaz kukoricadarából
tepsin sült lepényt kapunk, melyből a kevés is megterheli a magyar gyomrot. Tisz
tek és legénység kölcsönösen biztatják egymást, hogy majd Durazzó elfoglalásával lesz búza
és rozsliszt, melyet zsákmányul ejthetünk.
A járvány azonban egyre szedi áldozatait és ismét meghal három gyalogos, ezúttal a
28/1. horvát zászlóaljból. A kiéhezés és fáradtság miatt egyre több ember lesz menetképfelenné, pedig az itteni vidéken való elmaradástól mindenki irtózik. Dicséret illeti összes kato
náinkat, hogy ebben a szomorú helyzetben sem vesztették el harci kedvüket és nyomorúsá
gukban is évelődfek és biztatták egymást.
Közben értesültünk, hogy a 211. számú dandár Voran át Tirannába, a 20. számú gyalog
dandár pedig Farkas ezredes parancsnoksága alatt Vorrára érkezett, hogy onnan Durazzót délről
támadhassa.

Csapatok felvonulása Durazzó ellen.
Február 18^án Kulára irányíflatott a 210. gyalogdandár egy része és pedig a m. kir.
28/1. népfelkelő-zászlóalj Jurisevics alezredes parancsnoksága alatt. Ettől jobbra Ciftlicurira és
Kodralacsra a cs. és kir. 3. határvadászszázad, amely magyar (győrmegyei) fiúkból állott. Ez
a század a 210. gyalogdandár jobbszárnyát, tartalékát pedig a m. kir. szegedi 5/II. népfel
kelő-gyalogzászlóalj Ruszlek Gyula őrnagy parancsnoksága alatt képezte. A dandár csapat
lovasságát a m. kir. budapesti 1. népfclkclő-huszárosztály egy szakasza adta Elek Menyhért
főhadnagy parancsnoksága alatt. Feladata volt a cscndó'rségi szolgálatot ellátni, az arcvonal
mögött portyázni, az albán csendőrséget, valamint az albán szabadcsapatokat figyelemmel
kísérni és a netaláni rajtaütésektől a támadásra készülő dandárt megvédeni.
Közvetlen a 210. gyalogdandár mellett — Sünej, Resej, Mráz elszórt helységektől délre
— Bazár—Sjakig nyert elhelyezést a Krámer alezredes parancsnoksága alatt álló cs. és kir.
pozsonyi 72. mencfzászlóalj és a 210. gyalogdandárból ezúttal idcvezényelt m. kir. debreceni
3/III. népfelkelő-gyalogzászlóalj Géczy István százados parancsnoksága alatt.
Bazár—Sjaklól délkeletre Mali—Borzes z^\ 487-es körül volt elhelyezve a 211. gyalog
dandár két zászlóalja, mint tartalék. Ettől nyugatra Isakaj, Golemas, Pahmanli szétszórt
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helyiségekben a 20. számú gyalogdandár állott Farkas ezredes parancsnoksága alatt, melyhez
egy bosznia-hercegovinai zászlóalj is tartozott.
Az összes itt elsorolt csapattestek felett a cs. és kir. 63. gyaloghadosztály parancsnoka,
Schorsich altábornagy rendelkezett.
Csapataink gyönyörködnek az előttünk elterülő síkságban, melyet \ii-ott alacsony erdő
fed és a tengerben, amelytől mindössze 5 — 6 km.-nyi távolság választ el. A láthatáron
Durazzót pillantjuk meg, melyet a mellette levő hegy jobbára eltakar. Távcsővel kivehetők a
tengeren cirkáló különböző nagyságú hadihajók is.
Február 19-én Bazár—Sjaktól délre a 20. gyalogdandár támadásra indul. Előnyomulását az olasz hajók ágyúi zavarják, mindazonáltal a dandár tért nyer és felfejlődik.
Ezalatt a 210. dandár a hadosztály szélső jobbszárnyán, valamint Krámer alezredes cso
portja a hadosztály közepén mozdulatlanul marad, úgyhogy az olasz haderő figyelmét csupán
a 20. gyalogdandár támadása köti le.
Február 20-án parancsot kapnak az összes csapattestek az általános támadás előkészí
tésére, azonban a délutáni órákban ez a parancs visszavonatott, mert az újból megáradt Mati

Albán vidék. Az Arzén folyó.

folyó a hidakat ismét elsodorván, a várt lőszerutánpótlás és élelmezés nem érkezhetett meg.
Az előttünk 3 — 4 kilométernyire folyó Arzén folyó is megáradt, de ezen hidat seholsem látunk.
Február 21 *én még mindig vigasztalan a helyzet. Különösen tüzérségi lőszerre lett
volna szükségünk, mert a 210. dandárhoz beosztott hegyiüíegszakasz két ágyújának mind
össze 70 lövedéke volt.
Február 22*én parancsot kap a Kulánál álló 210. gyalogdandár egy másnapi támadás
előkészítésére. A félüteg — a még mindig kevés lőszerével — belövést kezd Duskura, ahol
az olaszok rajvonala látható. A belövés vagy két órán át tart és néhány jól irányított lövés
eredményéből megállapítjuk, amint az olaszok fedezékeikből hátrarohannak, de a tüzelést
nem viszonozzák. Deschán Benő, a vezérkarhoz beosztott huszárkapitány Schorsich altábornagy,
hadosztályparancsnok nevében távbeszélőn parancsot ad délután 4 órakor az Arzén folyó part
jának megszállására, melyet az est leple alatt végrehajtunk a nélkül, hogy az olaszok a túlsó
partról közeledésünket észrevették volna. A főerőkkel a dombok mögött maradtunk, ahol egy
malomnál hozzáláttunk kukoricát őrölni, melyet vízzel felkeverve és néhány ott talált pléhlcmezen
az így elkészített tésztát parázstűz felett megsütve, elég élvezhető „málét" nyertünk.

718
Este 10 ora volt már, amikor a tcngeriliszíből készített vizes lepénynek elfogyasztása
után sátrainkba aludni tértünk. Az éjszaka zavartalanul telt el. Kmbereink közül sokan
részint megbetegedtek a rossz élelmezés miatt, részint kimerültek a hiányos táplálkozás követ
keztében.
Február 23-=-án a 63. gyaloghadosztály tegnapi parancsa folytán a 210. gyalogdandár
jobbszárnya reggel 4 órakor még a sötétség leple alatt az Arzén folyó innenső part
jának megszállására indul. K dandárhoz beosztott győri 3. határvadászszázad egyidejűleg
megszállja a túlsó parton fekvő Juba község mellett folyó Arzén innenső partját, míg Dusku
községgel szemben a m. kir. 28/1. népfelkelő (horvát) zászlóalj rajvonala helyezkedik el ;
majd ehhez csatlakozik a m. kir. debreceni 3/III. népfelkelő-zászlóalj, mely ezidőszerint Suksig
foglalt állást és a Krámer alezredes parancsnoksága alá tartozó cs. és kir. pozsonyi 12. gyalog
zászlóaljjal együtt a II. csoportot képezi Ruskuliban. A m. kir. szegedi 5/II. népfelkelőgyalogzászlóalj és Elek főhadnagy szakasza tartalék.
Az előnyomulás sima lefolyása után a tisztek a kb. 30 méter széles folyón átkelési
lehetőséget keresnek, mert a folyón híd sehol nem volt található. Az olaszok az elővigyázóan
kutató, itt-ott felbukkanó tisztjeinket nem zavarják munkájukban és már úgy látszik, mintha
a túlsó párion végighúzódó lövészárkokat az ellenség elhagyta volna és mintha Juba,
Dusku, Suks helységeket és magaslatait az ellenség feladta volna. Reggel 8 óra körül
azonban megszólalnak az olasz fegyverek. Csapataink a tüzelést nem viszonozzák, de
a szórványosan jelentkező fegyverkattogásnak rövid időn belül már is áldozata van és
Pausch főhadnagyot, a 28/1. gyalogzászlóalj egyik századparancsnokáf az Arzén innenső
partján haslövés éri, amely halálos sebet ejt vakmerően bátor bajtársunkon.
Az olaszoknak mindinkább aggresszív fellépésére dandárparancsnokunk helyettese, Jurisevies alezredes parancsot ad a ruskuli dombokon állásban levő l/l. számú félütegnek, hogy
Duskuí és az ellenséges rajvonalaf vegye tűz alá, melyet egy század fegyvertüzeléssel és
géppuskáink is támogatnak.
Schorsich altábornagy, hadosztályparancsnokunk Bazár—Sjek alatt értesülve a Dusku
és Jubánál álló csapatrészeinek helyzetéről, Deschán Benő honvédhuszárszázados, vezérkari
főnökhelyeítes útján távbeszélőn parancsot ad a folyón való átkelésre.
A megáradt Arzénen, miután a folyó mélysége még ismeretlen volt előttünk, az átkelés
kétségesnek látszott.
Mialatt tüzelésünk megszakítás nélkül folyt, dandárparancsnokunk a cs. és kir. győri
3. vadászzászlóaljnak parancsot ad, hogy — a hátizsákok hátrahagyásával — kísérelje meg
az áfgázolásf és szállja meg a túlsó partot. A győriek közül erre sokan önként jelentkeznek.
A z olaszok tüzelésünk hatása alatt ismét alig-alig adtak életjelt magukról, csupán néha
tűnt fel egy-egy járőrük, amint a fedezékből előre próbált jutni. Közben a győri vadász
zászlóalj 3-ik századából az önként jelentkezők köteleken ereszkednek be az Arzén folyóba,
azzal a célzattal, hogy a kötelet a túlsó partra erősítve, ennek mentén valamiképen — a ren
delkezésre álló faanyagból és deszkákból —- átjárót (hidat) építsenek.
Vadászaink csakhamar átjutnak a túlsó partra, mire a meglepett olaszok meghátrál
nak, sőt két járőr meg is adja magát.
Délután 6 óra lehetett, amikor a vadászok egy nagyobb csoportja a folyó túlsó partjára
jutott s oií beásta magát.
A reánk ereszkedő éjjelt ébren töltöttük, hogy mindenkor készen legyünk a túlsó parton
levő kis csapat segítségére, ha netán az olaszok egy éjjeli támadással megzavarnák.
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Átkelés az Arzén folyón.
Február 24-én a szürkületkor portyázó népfelkelő-huszárok az Arzén folyó mögötti
dombos területről jelentik Juriscvits alezredesnek, hogy az olaszok rajonkint visszavonulóban
vannak. Az Arzén folyó túlsó partja — a jubai rész kivételével — még az ellenség birtoká
ban volt és az ott elhúzódó lankás terep, valamint a helyenként cserjével födött síkság
nem engedett betekintést az ellenség körletébe; úgyszintén nem volt kivehető az ellenség
rajvonala sem, kivévén azt a néhány támpontot, amelyet saját tüzérségünk tűz alá vett és
amelyből az olaszok — mint az már előbb említve
volt — elvonulni látszottak.
A bizonytalanság elővigyázatra intette a 210-ik
gyalogdandárnak ezt a csoportját.
Jurisevics alezredes elrendeli, hogy a tegnapi
napon átkelt győri vadász-zászlóalj 3-ik századának
még itt maradt része, továbbá a m. kir. zágrábi
28,1. népíelkelő-zászlóaij az ő saját parancsnoksága
alatt, a m. kir. szegedi 5-II. népfelkelő-zászlóalj
Hrustek gyalogsági őrnagy parancsnoksága alatt és
a m. kir. budapesti í. népfelkclő-huszárosztály, Elek
Menyhért szakasza, az Arzén folyón haladéktalanul
átkeljenek.
Ennek az átkelésnek támogatására az arcvonal
mögötti tüzérség is parancsot kapott.
Az átkelés kevés veszteséggel sikerült s az
olaszok által elhagyott állásokat birtokba véve, az ott
talált élelmen, hadiszeren, ruhaneműn megoszíozkodtunk.
Az átkelési siker azonnal jelentetett a 63-ik Schiess tábornok gy.-dandárának állása 1916
gyaloghadosztály parancsnokának, aki délelőtt 1 1 február 20-án Jubánál, az Arzcn folyó partján, az
olaszokkal szemben vívott harcok után, a folyón
órakor a további előnyomulásra adott parancsot.
való átkelés közben. Elek Menyhért népfelkelő
Jurisevics alezredes a parancs vétele és a huszárfőhadnagy, a lovasszakasz parancsnoka.
legénység ebédjének elfogyasztása után — amely
10 nap óta az első kielégítő étkezés volt — az előnyomulást Reede Cap-Pali irányában elrendeli.
Az előnyomulásban az előbb említett gyalogsági csapatok vesznek részt, míg a huszárszakasz
a tüzérség fedezetéül lett kirendelve, egyben segítve azt az Arzén folyón való átkelésben.
Miután az olaszok gyalogságunk előnyomulására a főzésben levő étkezést és száradó
fehérneműjüket is visszahagyták, visszavonulásuk a menekülés látszatát keltette. E feltevésünk
ben azonban mihamar csalatkoztunk, mert alig 1 km.-nyi előnyomulás után már megállítottak.
Előrehaladásunkat azonban nemcsak az ellenség ellenállása akadályozta, de a terep is,
mert a bokáig érő vízben és a magas cserjékkel fedett terepen végtelenül nehézzé vált a tájé
kozódás és az előrejutás.
Ebben a helyzetben ért bennünket az est és az éjjelt a szabadban álmatlanul töltöttük,
mert a sártengerben sehol nem lehetett lefeküdni.
Február 25*én már hajnalban megindul a támadás és lassan-lassan tért nyerünk
Reede Cap-Pali felé. Déli 12 órakor már félúton vagyunk Reede Cap-Pali irányában,
amikor erősítésünkre a m. kir. nagyváradi 3/IIL népfelkelő-gyalogzászlóalj is beérkezik, amely
mint tartalék követte az előnyomuló csapatot.
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Kzzel cgyidőbcn értesülünk arról az örvendetes hírről, — melyet távbeszélőn közölnek
velünk — hogy Pazar Sjak is délelőtt c) órakor birtokunkba jutott és hogy a cs. és kir. 20.
dandár Kavaja felől Durazzó felé közeledik.
A cs. és kir. 63-ik népfelkelő-gyaloghadosztály (210-ik, 211-ik és 20-ik) dandárai
rövid harc után a Durazzó felé nyíló nagy völgynek birtokába jutottak.
Az olasz haderő erős ellenállást fejt ki és az erősbödő tüzérségi tűzből ellentámadás
előkészítésére következtetünk. Délután 1 órakor az olaszok támadását a tengeren megjelenő
hadihajók ágyúi is támogatják, a harc egyre hevesebb lesz és csak az est beálltával csendesül el.

Durazzó elfoglalása.
Február 26*án már kora hajnalban megindul a kölcsönös tüzelés, melyet 5 — 6 olasz
hadihajó is támogat. Derék csapataink azonban nemcsak tartják állásaikat, de lassan-lassan
tért hódítanak, úgyhogy már déli 12 órakor a 210-ik dandár Jurisevics alezredes vezetésével
eléri Peede Cap-Pali félszigetet; a 211-ik és a 20-ik dandár pedig ttastbul és Kar kör
nyékét, amely Durazzóíól már csak 4 — 5 km.-nyirc van.
Délben 12 órakor érkezik meg Skuíariból Jubába a cs. és kir. 46-ik gyaloghadosztály
két dandára, melyből a 36-ik cseh gyalogezred IJuskuliba vezényeltetett, hogy a IJccdc
Cap-Pali felé nyomuló 210-ik gyalogdandárnak segítségére legyen. A segítségre azonban
már nem volt szükség, mert a 210-ik gyalogdandár ekkor már Peede Cap-Palibau volt és
nyomon követve az ellenséget, megállás nélkül nyomult Durazzó felé.
Az olaszok Durazzó előtt elkeseredett védekezést fejtenek ki. Az olasz ágyúk tüzében
a gyalogsági fegyver és gépfegyver kattogását alig lehet kivenni. Gyalogságunk csakhamar
rohamra megy és 900 olasz foglyot ejt, valamint eléri a Durazzóba vezető utat és a tengert.
Az olasz hajóágyúk által belőtt és keskeny töltésen vezető úton az előnyomulás igen
sok veszteséggel járna, így — dacára annak, hogy egy bosnyák század erre önként vállalkozik,
— a hadosztályparancsnokság a további előnyomulást beszünteti.
Távcsövön jól kivehető, amint az olaszok a hajókra rakodva, a kikötőt kiüríteni igye
keznek és hadihajóik fedezete alatt csapataik egy részét személyszállító hajókra rakják.
A 211-ik és 20-ik dandárunk összpontosított tüzérsége Pastbulból és Karból a durazzoi
kikötőt ostrom alatt tartja, minek következtében délután 6 órakor felgyullad Durazzóban egy
petroleumtartály, mely óriási lánggal világítja be a tájat. Majd a robbanások szakadatlan sorát
lehet hallani. Az olaszok nyilván lőszerüket semmisítik meg.
A 210-ik gyalogdandár folytatva a támadását, éjjel 11 óra 30 perckor élével eléri
Durazzól. A dandár többi része és vele a népfelkelő-huszárszakasz is 3 órával későbben,
február 2r*én hajnalban 2 óra 30 peckor benyomul Durazzóba.
Durazzó maga tüzérségi fűzünktől sokat szenvedeti. Kgész utcasorok hevernek romban;
az utcákon pedig százával fekszenek a ló- és összvérhullák, melyeket részben az olaszok
irtottak ki, nehogy zsákmányul essenek. A kikötőben rengeteg élelmiszer és hadianyag
van felhalmozva, melyet első pillantásra felbecsülni sem lehet. A hadihajók már lotávolon
kivül vannak, ám ennek dacára a hadosztályparancsnokság szigorú biztosításról gondoskodik.
A biztosífószolgálat elrendelésével a 210. dandárunk parancsnoka utasítást ad, hogy egy
gyalogzászlóaljunk Durazzóíól délre és keletre vonuljon és keresse az összeköttetést a velünk
most már szemben álló cs. és kir. 20-ik gyalogdandárral, amely a Durazzóhoz vezető keskeny
úttöltésen levő leégett tahidnál áll és még nem értesülhetett Durazzónak a cs. és kir. 210-ik
gyalogdandár által történt elfoglalásáról. Knnek dacára a Durazzó keleti kijáratához vezető úton
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az odavezényelt cs. és kir. győri 3. vadásza-zászlóalj százada ícgyvertüzcí kapott, amit viszonozva,
a 20. gyalogdandár élén haladó bosnyák zászlóaljból két katona elesett.
Az azonnal folyamaiba tett vizsgálat során kiderült, hogy a sötétségben a 20. gyalogé
dandár bosnyák zászlóaljának előőrsei nem ösmerték fel a hozzájuk közeledő győri vadászo
kat, azt nyilván ellenséges rajtaütésnek vélték és tüzelés alá vették.
Reggel T órakor bevonult Durazzóba a cs. és kir. 20. és a 211. gyalogdandár is és
a 63. gyaloghadosztály, amely egy hétig Durazzó körülzárolásával és ostromával foglalkozott,
Schorsich altábornagy parancsnoksága alatt megszállta Durazzót.
Sebesültekben és halottakban az egész 63. gyaloghadosztályt csupán 90 embervesz
teség érte. Emlékezet szerint a legtöbb veszteséget a császári és királyi 20. gyalog
dandár szenvedte, mely Káva ja és Nazar Sjak felől támadta Durazzót.
A Durazzóba elsőnek bevonult 210. gyalogdandár nem sokáig élvezhette pihenését,
mert már február 23-^án reggel paran
csot kap a készülődésre. Délelőtt 10
órakor megtudjuk, hogy nemcsak a cs.
és kir. 210. gyalogdandár, hanem az
egész 63. gyaloghadosztály Durazzót
még a mai nap folyamán elhagyja és
helyét a cseh ezredekből álló és ma
ideérkező cs. és kir. 4~. gyaloghadosz
tály (Trolmann gyalogsági altábornagy)
foglalja el. Ennek a kötelékében volt az
a bizonyos cs. és kir. 28. gyalogezred
is, amely gyávasága miatt egy ízben
fcloszlattatoít, de később a Lovc.se/? bevé
Durazzó erődítményt', melyet Schicss tábornok gy.-dandára
telénél, amikor 50 százalékban magyar
és az 1. nopf.-huszárosztály különítménye kétnapi erős har^
fiúkkal volt keverve, ismét felállíttatott.
cok után az olaszoktól 1915 február 27-én elfoglalt.
Di/razzó/clhagyva, a népf.-huszárszakasz, a m. kir. 28/1. zágrábi népf.^, a m. kir. szegedi 5/11. népf.-, a m. kir. debreceni 3/III.
népf.- és a cs. és kir. 3. határvadászszázad, mint a 210. gyalogdandár részei, még ezen a
napon Meminasra érkeztek és ott laktáborba szálltak. (Lásd a 68. sz. vázlatot.)
Február 29-én szakadó esőben folytattuk utunkat Laruska felé. A rettenetes rossz
utón sok málhás állat a kimerülés következtében elhullott.
Március 1-én tovább folytatva utunkat Alessió felé, Krujába érkeztünk. Kruja Albánia
egyik nagyobb városa, hol már jó elhelyezést nyertünk. A város magaslaton fekszik, honnan
gyönyörű kilátás nyílik a tengerre, ötnapi itt időzés után magunkat kipihenve, folytattuk
utunkat Milotba, hová március 5*én szakadó esőben érkeztünk meg. Ezen az úton a dan
dár 37 darab málhásállatot volt kénytelen kiirtani, amelyek végkinierülésben az utat folytatni
nem voltak képesek. De nemcsak állatokban, de emberekben is ért veszteség, akiket az elmúlt
hetek fáradalmai és nélkülözései menctképíelenekké tettek. Pihenésre és jó élelmezésre lett
volna szükségünk, hogy az előttünk levő nagy utat megtehessük. Helyzetünket súlyos
bította az a körülmény, hogy a nagy esőzés következtében az előttünk néhány kilo
méternyire folyó Maii folyó újból megáradt s az ár sodra ismét elvitte a hidat, a hadtáp
élelmezési osztagai tehát ismét akadályozva voltak abban, hogy úgy bennünket, mint a Durazzóban
visszamaradt csapatokat élelmezzék.
A megszállott Szerbiában és Montenegróban levő csapataink beosztásában működő
ni. kir. 1. népf.-huszárosztály csonka századainál ezidőben Burchard-Bélaváry
Pál százados,
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osztályparancsnok és br. KétJy Endre főhadnagy megbetegednek és kórházba utaltatnak.
Az osztályparancsnokságot gróf Csekonics Gyula főhadnagy vette át, aki az osztály törzsé
vel az Ipek melletti régi kolostorba, Dccaniba vezényeltetett.
Az albán arcvonalon március 10*én végre sikerül egy utászkomppal a Mati folyón
a 210. dandárt — a népf.-huszárosztaggal együtt — áthajózni és ugyanaznap este 10 órakor
a dandár Alessióba érkezik, hol retablírozni fog.
Alessió (Lesch) kicsinynek bizonyult arra, hogy egy dandárt és a 63. hadosztály
törzsét és egyéb intézeteket befogadjon.
Március íl^én reggel ugyan hozzáfogtunk magunk között a helységet valahogyan
fölosztani, de a lovak így is csak a szabadban táboroztak.
A 63. gyaloghadosztály ismét csak két dandárból állott. Ebből a 210. gyalogdandár három
zászlóaljjal: a m. kir. zágrábi 28/1., a m. kir. szegedi 5/11. és a m. kir. nagyváradi 3/III.
népf.-gyalogzászlóaljakból, továbbá a cs. és kir. győri vadász-zászlóalj 3. századából és az
Elek Menyhért főhadnagy parancsnoksága alatt álló m. kir. budapesti 1. népf.-huszárosztály
egy szakaszából, valamint két hegyi tüzérüíegből állott.
A 210. dandár tengerparti védelmi körlete: S. Giovani di Medua (Singjinlől) a Mati
folyóig terjedt.
A dandár törzse Alessióban székelt, ahol később a hadosztályparancsnokság és törzse
is elhelyezkedett.
A 63. hadosztály másik dandára, a 211. dandár, a Mali folyótól délre eső tengerpartvédelmi vonalra vezényeltetett és közvetlen kapcsolatban állott a Durazzóban székelő cs. és
kir. 47. hadosztálynak Prezán székelő különítményével.
A 211. dandárhoz beosztott csapatlovasságof Geréby János főhadnagy parancsnoksága
alatt szintén a m. kir. 1. népf.-huszárosztály egy szakasza képezte, amelynek feladata volt a nehéz
közlekedési viszonyok tartamáig Milolitól Prezáig éppen úgy, mint a 210. dandár lovassá
gának Elek Menyhért főhadnagy parancsnoksága alatt Milolitól Kukliig, levélküldöncszolgá
latot teljesíteni.
Hadvezetőségünk Alessióban — melynek közeli kikötője ^>. Giovanni di Medua volt
— nagy katonai felszerelési raktárt állított fel. Ezenkívül gondoskodott arról, hogy az alig jár
ható skulari-alessiói út stratégiai úttá átépíttessék. Tervbevette egy állandó erős hídnak a Drin
folyón át való megépítését és a megkezdett műútnak kiépítését is.
Eme nagy építkezések elősegítésére egy vasútezredbeli század Skutaritól
Alessióig
tábori vasút kiépítéséhez fogott, majd a megfelelő anyagoknak tábori vasúton való ideszállításával még márciusban megkezdte egy drótkötélpályának felállítását Alessiótól
Durazzóig,
az albánok nem kis csodálkozására.
Az albánokat azonban — dacára, hogy mindez az építkezés országuk javára szolgált —
nem lehetett felhasználni a munkánál, mert lusták és megbízhatatlanok voltak. Ezért derék
magyar munkásosztagainkra hárult az egész feladat.
A megszállott Szerbiában és Montenegróban levő csapataink beosztásában működő
népf.-huszárosztály csonka századainál májusban az a változás állott be, hogy Kerekes András
őrnagy betegségéből felépülvén, újból átvette gróf Csekonics Gyula főhadnagytól az osztályparancsnokságot.
Az 1. csonka századból egyik szakasz Benedikty Gyula főhadnaggyal Djakovára, a 2.
(csonka) század Ipek és környékére, a 3. (csonka) század pedig a kosovoi Mitrovicára vezé
nyeltetett. (Lásd a 69. sz. vázlatot.)
Jármy János főhadnagy mezőgazdasági okokból a további szolgálat alól felmentetvén,
végleg eltávozott és a 2. század parancsnokságát Hirsch Aladár főhadnagy vette át.
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A megszállott Albániában április, május, június és júliusban folyó építkezések oly roha
mosan haladtak, hogy az utak már július 15-én átadattak a forgalomnak, amelyeken most már
a közlekedés és hírszolgálat, a csapatok eltolása sokkal könnyebben volt végrehajtható.
De az albánoknak nemcsak katonailag és technikailag mutattuk meg fölényünket, hanem
gazdaságilag is bámulatba ejtettük őket.
Az elhanyagolt, de egyébként termékeny talajon az egyes csapaíparancsnokságok kert
gazdaságokat létesítettek, melyekből a legénységet zöldséggel láttuk el. Modern gazdasági gépekkel
müvelés alá vettük a kibérelt földeket, amelyeket eddig csak fackével müveitek meg. Hogy
mit köszönhet Albánia kultúra terén a magyar csapatoknak és különösen a magyar hon
védségnek, azt csak az tudná felértékelni, aki Albániának ezt a vidékét a megszállás
előtt látta.
A márciusi retablírozás időszaka még tűrhető volt, de amint közeledtünk a nyári hóna
pokhoz, mindinkább tűrhetetlenné vált a meleg.
Az albán nép már jóelore figyelmeztetett bennünket a bekövetkezendő hőségre, valamint
a maláriára, amelyet elkerülendő, ők
maguk is az erdővel borított hegyvi
dékre vándoroltak.
Mi azonban ezt a tanácsot a
szolgálati viszonyok nnaií nem követhet
tük. Júliusban 50 — 60 fokos meleg
ben, pőrére vetkőzve, teljesítették járő
reink a tengerparton őrszolgálatukat.
De még így is délelőtt 9 órára már be
kellett szüntetni minden munkát, mert
sem az ember, sem a ló szeme nem
bírta a vakító napfényt. Mindezekhez
hozzájárult a májusban fellépő malária,
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Dccani kolostor a Szandzsákban, ahol az 1. nepr.-h.-osztaly

amely ellen ugyan naponta kininí
tűrzsc hosszabb ideig állomásozott, mint a megszálló csapatok
szedtünk, de sokan még így sem
hadosztálylovassága.
kerülhették el. A magas láz és hőség
étvágytalanságot okozott, amelynek köveíkezményeképen a már feljavult ember- és lóanyagnál
visszaesés mutatkozott.
A kolera, fekete himlő és tífusz is áldozatokat követelt. Természetesen alkalmaztuk az
ellenszereket különféle oltásokkal, dezinficiáló szerekkel, de e járványoktól végleg megszaba
dulni nem tudtunk.
1916. év június 30-án a 210. dandár parancsnoka, Schiess altábornagy, aki másfél
éven át annyi viszontagság között dicsőséges és eredménydús harcokban vezette diadalra
katonáit, maláriában megbetegedvén, kénytelen volt bennünket elhagyni. Végtelenül sajnáltuk
őt, mert a tapasztaltak után nemcsak bíztunk vezetésében, de szeretetreméltó modorával minden
alárendeltjének őszinte rokonszenvét nyerte meg.
Utóda Fibich Rippke tábornok lett.
1916 július 16*án az 1. népfclkelő-huszároszíály itteni különítményének parancsnoka,
Elek Menyhért főhadnagy hagyta cl két év óta vezetett szakaszát, miután paratyphusból és
maláriából felocsúdván, közbejött tüdőcsúcshurut miatt hosszabb szabadságra Magyarország
valamely magaslati vidékérc küldetett.
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népfelkelő-huszároszfály működése mint a szerb-moníenegró-albániai
megszálló csapatok lovassága. 1916/1T.

Az albánok lázadása a montenegrói határon, majd a szerb lakosság mozgolódása követ
keztében a népfelkclő-huszárosztálynak kikülönített századai és szakaszai több ízben nehéz
feladatot kapnak, mely azonban nem annyira veszélyes, mint fáradságos volt. A huszárosztály
századai, mint megszálló lovasság, csendőrségi szolgálatot teljesített, amely nagyobb távolságú
járőrmenetekből állott, figyelmeztetésül arra, hogy minden ellenséges mozgolódást csapataink
el tudnak nyomni.
1916. augusztus havában gróf Csekonics Gyula főhadnagy a hadseregfőparancsnokság ren
deletére hosszabb szabadságra ment és az oszfályparancsnokságot a betegségéből felépült és
Budapestről ideérkezett Kerekes András őrnagy veszi át. Azonban Kerekes őrnagy sem
bírja sokáig az itteni éghajlati viszonyokat, csakhamar lázas lesz és már szeptember 24-én
ismét Budapestre kerül kórházi ápolásba.
Kerekes András őrnagy megbetegedvén, távozásával az oszíályparancsnokságot Vörösmarthy György tart. százados, tőle pedig november l*én Huber József népfelkelő
főhadnagy veszi áU míg végül 1916 november 15^-én Zuna Veno őrnagy kerül az osztály élére.
Ebben az időben aggasztó hírek érkeznek Wienböl Legfelsőbb Hadurunknak, /. Ferenc
József apostoli királyunknak megbetegedéséről, kinek állapota mindennap rosszabbra fordult
és végre is 1916. évi november 21 *én bekövetkezett elhalálozásával végződött.
Mély megilletődéssel közöltük a lesújtó hírt az arcvonalban álló csapatainkkal, akiket
egyidejűleg feleskettünk IV. Károlyra, új királyunkra, ki már 10 nap múlva, 1916. évi
december hó 31-én Budapesten megkoronáztatott.
A koronázásra Lipcsey Márton százados parancsnoksága alatt kivezényelt honvéd-huszár
díszszázadot pótszázadunk állította ki és abban, mint egyik szakaszparancsnok, gról Csekonics
Gyula népfelkelő-huszárfőhadnagy is résztvett, képviselve az 1. népfelkclő-huszárosztályt.
Az osztály törzse ebben az időben Djakován állomásozik, hol csupán a 2. század
van elszállásolva, melynek czidőszerinti parancsnoka Vörösmarthy György tart. százados,
alantos tisztek Huber József főhadnagy és Hankó Ernő hadnagy.
Az 1917. év a népfelkelő-huszárosztályra nézve még kedvezőtlenebb. Az osztály régi
tisztikara közül már csak ketten vannak, akik az itteni éghajlati viszonyoknok ellen tudván
állani, még mindig kitartanak. Ezek dr. Spetl Ernő és dr. Huber József főhadnagyok, a
többiek mind friss erők.
Március 16*án a 2-ik század is elhagyja eddigi állomáshelyét, Djakovát, hol az osztálytörzzsel, Zuna Veno őrnagy, parancsnokkal együtt tartózkodott és Uszkübön át az Ochrida
és Presba tavakig húzódó hadtápvonal biztosítására vezényeltctett. A 2-ik század parancs
nokságának helyéül Gosiivár jelöltetett ki. Az osztályparancsnokság ugyanekkor a kosovói
Mitrovicára került, mely a megszállt szerb kormányzóságunkhoz tartozott.
1917 május 6-án a huszárosztály 1. századának parancsnoka, Benedikty
Gyula a
szolgálat alól felmentetvén, helyét a 2-ik századtól Huber József főhadnaggyal töltötték be,
aki az Ochrida tótól, illetve Goslivárból új állomáshelyérc, az Ipektől keletre fekvő Rudnikra
vonul be. A csonka század, melynek két szakasza Durazzo és Alessio között állomásozott,
igen kis létszámával az ipek-milrovicai hadtápvonal biztosítását látta el.
1917 szeptember 6-án az 1-ső század parancsnokságában változás állott be, mert a
pófs.zázadtól idevczényelt Lovass Zoltán főhadnagy Huber József népf.-főhadnagytól a parancs
nokságot átvette. Utóbb nevezett azonban továbbra is mint alantos tiszt a század állományában
maradt, ahová még Skuis Dénes hadnagy is tartozott.
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Ebben az időben vonul be a Durazzóban, illetve Alessióban egy és fél évig kikülönített,
legutóbb Ceítinjében állomásozott lovasszakasz is Markovics Miklós tavt. hadnagy parancsnoksága
alatt. Ez a szakasz, mely egy és fél évvel ezelőtt Elek Menyhért, később Geréby népf.-hadnagy
és Markovics Miklós hadnagy parancsnoksága alatt volt kikülönítve, örömmel látta viszont a
régi bajtársakat, kiket még együtt találhatott a megfogyatkozott században.
A 2-ik század, amelyet még július hó végén Gostivárból a Vojusa folyó védelmére
rendeltek, az ottani megszálló csapataink által annyira igénybevétetett, másrészről a 60 — 65
fokos melegtől és maláriától annyira szenvedett, hogy a század ember- és lóanyaga 90%-ban
elpusztult.

A népf.-huszárosztályparancsnokság megszüntetése.
Nem maradt meg csupán az osztály 1. és 3. százada, az is elszórtan, minek következtében
a hadseregfőparancsnokság az osztálytörzseí 191T. évi november 20-án feloszlatta s a százado
kat önállósította. Az 1. század Lovass
Zoltán tényleges főhadnagy parancs
noksága alatt az ipeki, a 3-ik század
dr. Spetl Ernő népf.-főhadnagy parancs^
noksága alatt a mitrovicai körietparancsnoksághoz nyert végleges beosztást, hol
a megszálló csapatok csapatlovasságát
képezik. A djakovai körletparancsnok
ságnál pedig az időközben ide beosz
tott cs. és kir. 10-ik huszárezred egyik
százada, Haidekker százados parancs^
noksága alatt, teljesíti a népf.-huszár^
Ipek, ahol az 1. népf.-huszárosztály törzse és csonka századai
osztályunk 2. századának megsemmisü
felváltva huzamosabb ideig állomásoztak mint a szerb-montenegrói
lése óta a szolgálatot.
albániai megszálló csapatok hadosztálylovassága.
A huszárszázadokra czidőtájt min
dig szomorúbb idők következnek. A sok nélkülözés következtében a századok — miután
már pótlás nem érkezett — lóállományuknak 50°/o-át vesztették cl. Hozzájárult a további
leromláshoz az is, hogy a megszálló gyalogsági csapat-, illetőleg körletparancsnokok a lovas
ságot rendeltetésétől eltérő célra alkalmazták.
A lovasszolgálat mellett népf.-huszárszázadaink egyre kiterjedtebb gazdasági tevékeny
séget folytattak és egyrészt az egész itteni hadsereg részérc, másrészt a megszálló csapatok
legénységének és lóállományának fentartására közvetlenül szükségelt mezőgazdasági termékek
előállításán és beszerzésén fáradoztak.
Ezt a tevékenységet csak ritkán zavarta meg az albánok támadása, vagy a szerb,
montenegrói és albán komitácsik szórványosan jelentkező mozgolódása.
Az 1918. év betetőzte romlásunkat.
Huber József főhadnagy, aki az elmúlt év május havában a legfelsőbb dicsérő elisme
réssel járó bronz katonai érdeméremmel kitüntetíctett, az év augusztus havában mezőgazdasági
okokból szabadságoltatott és most már a népf.-huszárosztály legtovább szolgáló tisztje dr. Spelí
Ernő maradt, aki mint a század utolsó tisztje a megbetegedett Lovass Zoltán századostól a
3. század parancsnokságát átvette.
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A bolgár arcvonal összeomlása,
1918 augusztusában a bolgár front feladása következtében összeomlott a szahnikii
frontunk is és az ellenség új erőre kapva, támadásba ment át.
Szeptember 24^én a mitrovicai
körlctparancsnokság csapatai szigorú készült
ségbe léptek.
Október 4*én a 3. század Prisíinára rendeltetett. Innen, miután a műszaki csapatok
az üszküb-mitrovicai
vasútvonalat használhatatlanná tették és így ez oldalról az ellenség
gyors előnyomulásáról szó sem lehetett, parancs szerint Miirovicára vonult vissza.
Mitrovicán a 3. század egyesült a szabadkai 4. honvédhuszárok SchandI Géza
őrnagy parancsnoksága alatt álló egyik századával.
Az ellenséges lovasság Mitrovica határát október 6^án érte cl. Még aznap délután a
3. század egyik Freck szakaszvezető parancsnoksága alatt álló járőre kedvezőtlen körül
mények között kényszerült a harcot egy erős francia szakasszal felvenni és ebből az egyen
lőtlen harcból Freck szakaszvezető 3 súlyos lősebbcl mindössze 1 huszár kíséretében került
vissza, a többi huszár, számszerint 9, részben elesett, részben fogságba jutott.
Október T*én a mitrovicai csapatok az ellenséggel folytonos érintkezést tartva, meg
kezdték a visszavonulást.
A visszavonulás iránya Raskán, Kraljevón, Górni Milanovácon,
Arangjelovácon,
Obrenovácon át BoJjevcibe és onnan a Száván át Újvidékre vezetett.
A visszavonulás, ha lényegesebb cmbcráldozatokba nem is került, a legsúlyosabb
következmények elé állította csapatainkat. A 3. század lovai már a visszavonulás kezdetén
75%-ban nem voltak lovagolhatok s így a huszároknak — gyaloglásra éppen nem alkalmas
csizmákban — a lovakat vezetve kellett a napi 30 — 40 km.-t megtcnniök.
November 4*én hajózott át a 3. század a Száván és a hazai földön — a szeptember
24. óta, tehát 42 napon keresztül tartott kimerítő fáradalmak után — a forradalmat találta.
A lakosság gyűlölködő magatartása mellett — fegyverrel a kézben — vonult a század Újvidékre,
ahová november 6*án este érkezett.
Kétnapi újvidéki tartózkodás után a század vonatra szállt és november 12^én Budapestre
érkezvén, a m. kir. budapesti 1. honvédhuszárezred pótszázadához bevonult.
Ezzel a m. kir. budapesti 1. népf.-huszárosztálynak az 1914—1918. évi világháborúban
betöltött szerepének végéhez értünk. Talán szebb, változatosabb és eredményesebb szerep is
juthatott volna osztályrészül, ám a csapatok vczénycltetnek és nem válogathatnak; és mivel
a sors részünkre az itt megörökített feladatokat jelölte ki, amelyeket az osztály minden tisztje és
altisztje, valamint közvitéze mindenkor „Istennel, Királyéri és Hazáért" lelkiismerettel és
becsülettel teljesített, nyugodtan bocsátjuk ténykedésünket az olvasó bírálata alá, abban a
reményben, hogy a magyar áldozatkészségnek a nagy háborúban szerzett dús koszorújába a
m. kir. 1. nép felkelő= huszárosztály is szerzett néhány hervadhatatlan babérlevelet.

ZÁRSZÓ.
A m. kír. budapesti 1. honvédhuszárezred megszűnése után majd 9 év múlva lát
napvilágot e munka, ám az iránta megnyilvánult érdeklődés mutatja, hogy az ezred volt tagjai
között fennálló lclkikapocs c hosszú idő dacára sem lazult meg; az a szeretetteljes igyekezet
pedig, amellyel egyesek a birtokukban levő feljegyzéseket, adatokat és fényképfelvételeket
rendelkezésre bocsátották, tanúbizonysága annak, hogy mindnyájan szívükön viselték azt, hogy
ezredünk, valamint derék népfelkelőink emléke nyomtalanul el ne enyésszen, feledésbe ne menjen.
Csak így voli lehetséges részletes és minden eseményt felölelő munkát adni, amely hivatva
van az ezred emlékét örök időkre megőrizni és emléket állítani sok-sok névtelen hősének, kik
három harctéren vérüket, életüket áldozták. Azoknak, akik minden poklokon keresztül, esküjük
höz és Hazánkhoz híven, tántoríthatatlan ragaszkodással a legmagasztosabb katonai erényeknek
ragyogó mintaképei voltak és akikről mindnyájáról, sajnos, — adatok híján — névszerint meg
emlékezni nem lehetett. Oda vannak értve azonban ők mindenütt, ahol a m. kir. budapesti
1. honvédhuszárezredröl és a m. kir. 1. népfelkelő-huszárosztályról bármily vonatkozásban szó
van, mert ezeket ők alkották és ők fonták azok hervadhatatlan babérkoszorúját!
Bátor szívük volt! Tanú rá három ország vértől ázott harctere és számtalan fényes haditett.
Erős karjukban bíztak! Mert bár mindig túlerővel állottak szemben, támadni soha
nem haboztak ; ha pedig védtek, utolsó lehelletükig kitartottak!
Merészek, elhatározók, mindig gyors tettre készek voltak és nem ismertek nehézséget.
Támadás volt az ő elemük, ám ha — és hajh, de sokszor — hátrálni kellett, csüggedés nem
szállotta meg szívüket, összeszorított ajkuk nem szólt, amint panaszszó azt a legnagyobb meg
próbáltatások idején sem hagyta el soha, csak tekintetük lett komor és jaj volt az ellenségnek,
ha újra támadni lehetett. Százszorosan adták vissza a kölcsönt. De jóságos természetük még
ilyenkor sem hagyta el őket. Védtelent soha nem bántottak, nem kegyetlenkedtek, nem rom
boltak. Hány esetet lehetne felsorolni, amikor a kiéhezett ellenséges fogollyal utolsó falatját és
a mindennél többre becsült dohányát is megosztotta a huszár!
Lovukat önmaguknál jobban szerették! Ki ne tudná, hogy fárasztó menet, Öldöklő harc
után a huszár előbb lovának „szerzett", majd rendbehozta, esőtőUsártól csapzott szőrét fényesre
kefélte és csak ha már a hű fegyvertárs el volt látva, nézett maga után. A ló! Ez volt a
huszár legjobb barátja : mindene a háborúban. Ennek panaszolta cl baját, bánatát, ha volt és
lova nyakát simogatta, veregette, ezt ölelte meg, ha otthonhagyott kedveseire gondolt...
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Fájdalmasabb búcsút a huszár tán még otthonától sem vett, mint amikor a volt osztrák-
magyar hadsereg örök szégyenérc — lovától megválnia kellett.
Igaz, megállották gyalog is helyüket és a honvédlovaslövészosztályok
a hadsereg „elité"
csapataivá váltak, ám mennyivel sikeresebben, mennyivel hathatósabban szerepelhettünk volna
lovon, lovasrohamokkal állva ellen a „Bruszilow-áltörések"
után reánk zúdított kozáktöme
geknek, avagy fordítva — üldözni, vágni, pihenést nem engedve, magunk előtt hajtani, ha
tudtuk volna, nyert csaták után az ellenséget . . .! Világraszóló haditettek tömege hirdetné
most azt, hogy a magyar huszár méltó maradt az ezeréves tradíciókhoz és bizonyára más
befejezést nyert volna reánk nézve a világháború is, mert hiszen történelmi tény az, hogy
a lovasság helytelen alkalmazása miatt az elért sikerek soha kellőleg kimélyithetök
nem
voltak . . . /
A másik célja e munkának a bajtársiasság ápolása, az ezredszellem fenlarlása. Áz a
soha, mint éppen Hazánk mai szomorú helyzetében, magasabbra nem értékelhető katonai erény,
amely egymás iránt sokszor saját élete veszélyeztetésével is áldozatokra volt képes; amely
nem ismert irígvkedést, rosszakaratot az érdemesebb iránt, gőgöt és lekicsinylést a kevésbé
jeles iráni, ahol az alárendeltekkel való bánásmód mindig jóakaró és igazságos, az elöl
járók iránti magaviselet pedig őszinte és ragaszkodó lévén — soha idegen befolyásra nem
volt szükség.
Ezredszellemünk az egymás iránti tisztelet, szeretet és megbecsülésen épülve fel, nem
kétséges, hogy c lapokat forgatva, a m. kir. budapesti 1. honvédhuszárezred
és a m. kir.
1. népfelkelő*huszárosztály tagjai: tisztje, altisztje és közhuszára, — amidőn felidézi az együtt
átélt jó, rossz, dicsőséges és szomorú napokat — bárhova verette légyen is a sors, egy
máshoz tartozónak fogja magát érezni. Gyakran egymásfelé dobban majd szívük és a haza?
szeretet egyformán áldozatrakész szent lángjától áthatva, úgy egybeforrva maradnak, hogy
megtépett, megalázott Hazánk első hívó szavára „Fráter", „Roskoványi", ,,Prónay" ezrede ;
a „Pentz", „Rakovszky", ,,Lipcsey", ,,Szaplonczay", „Elek"' és ,,lllésy" századok huszárjai,
„Rády" géppuskásai, ,,Lenk" utászai, valamint a népfelkelés minden épkézláb tagja, bátor
szívvel, erős karjukban és a szent magyar igazságban bízva, merész elhatározásra, új és
gyors tettekre készen
sorakozhatnak!
Ügy legyen!

