
A es. és ktr. 8/2. lovasüíeg szerepe 
1916, július 28-án.* 

Harcászati szabályzatunk az I. rész 703. pontjának 4. be-
kezdésében azt mondja: _ 

„Tüzérségnek és géppuskáknak — tekintet nélkül ezen 
harceszközök esetleges elvesztésére — a legválságosabb pilla-
natokban is ki kell tartaniok a gyalogságnál. Lövegeknek és 
géppuskáknak időelőtti visszavonulása a többi csapatra le-
sújtó erkölcsi hatással van. Ha harceszközök az ellenség ke-
zébe kerülnek, akkor igyekezni kell azokat visszafoglalni. 
A kezelő legénység elől marad és a gyalogsággal együtt kiizd 
tovább." 

Szabályzatunk ezen tömören kifejtett elveit akarom a 
fiatal tisztinemzedék számára a világháborúnak egy epizód-
jával megvilágítani, annál is inkább, mert egy magyar üteg-
ről, a miskolci lovastüzérségről van szó. Kár lenne, ha fele-
désbe menne a lelkiismeretességnek, a tüzér kötelességtu-
dásnak ez a klasszikus példája, mely az ütközetet döntően 
befolyásolta. 

1916-ban volt, az oknai áttörés után. A cs. és kir. 6. lo-
vashadosztály, melynek akkoriban vezérkari főnöke voltam, 
állandóan hátvédjét képezte br. Pflanzer-Baltin hadseregé-
nek. A csapatok junius 1. óta jóformán naponta küzdöttek, 
folytonos visszavonulás közben; július 1-én a más harctér-
ről beérkező 105. és 119. német tartalék hadosztállyal a 
„Korps Kraewel"-t alkotva, július 2-án Tlumaczból kiindul-
va, ellentámadásba fogtak s így érték el a vázlatban feltűn-
tetett állást, melyért julius 15. óta állandó élénk harc folyt. 

A beérkező összes hírek, a járőrök, a kötött léggömb 
megfigyelései, nagy orosz erő összevonását és a támadás 
előkészületeit jelentik. A 6. lovas hadosztály főellenállási 
vonala igen kedvezőtlen volt. A terep nehézségei folytán, sok 
helyütt erdő közepén vezetett. 

A iovas-hadosztály ezredei túlhaladtak ugyan julius 

* A bécsi Kriegsarchiv hadiaktái, a cs. és kir. 6. lovas hadosztály 
naplója, a Mária Terézia-rend irodájának „species facti"-jai és saját 
hadinaplóim alapján összeállítva. 



elején a támadásnál az erdők övén, de hátrább kellett az 
állásokat tenni, mert a két szomszéd — Hadf fy tábornok cso-
portja illetve a 119. német hadosztály — nem tudván tért 
nyerni, lemaradt. így volt kénytelen a 6. lovas hadosztály a 
viszonyok folytán reákényszerített, ideálisnak egyáltalában 
nem mondható vonalat tartani. 

A védelmi vonal hossza 6 Km. Volt s ehhez, minden tar-
talékot beleszámítva, összesen 3990 puska és karabély állt 
rendelkezésre. 

Mivel tanulmányomban a 8/2. lovas üteg szerepét és te-
vékenységét akarom méltatni, a hadosztály Itöbbi csapatával 
csak annyiban fogok foglalkozni, amennyiben az általános 
helyzet megértése megkívánja. 

Julius 24-én a 74. orosz gyaloghadosztály ezredei támad-
ták meg a 11. dragonyosezred állását. Csapataink — kb. 480 
karabély ós 2 géppuska — ellenállása, főleg azonban a kitű-
nően vezetett ágyútűz következtében a támadás összeomlott. 
Julius közepe óta ez már a hetedik orosz hadosztály volt. 
mely állásaink áttörését megkísérelte. Időközben azonban 
az oroszoknak sikerült a 6. lovas hadosztály állásait 200 m-re, 
helyenként azonban még 50 m-re is megközelíteniük. Az er-
dőben és különösen Chocimierz tá jékán, a 96./1V. zászlóaljjal 
és a német állásokkal szemben, igen nagy erőt tartottak ké-
szen az áttörésre. 

A julius 27/28-iki é j folyamán újból három támadást si-
került kivédeni. A hadosztály vesztesége több mint 100 ember 
volt. A védelmi vonal legkellemetlenebb részét a l l . huszárok 
szállták meg, mögöttük állt a 8 2. lovas üteg. Mind az iiteg-
parancsnok, mind a megfigyelője, az első árkokban tartóz-
kodott a lóról szállott huszárok védőállásában. 

Julius 28-án reggeli 6 órától fogva a német 119. hadosz-
tály, a 96/IV. zászlóalj és a l l . huszárok állásait az oroszok 
állandó, gyakran megsemmisítő tűzben tartották, 8, 10.5. 15. 
és 18 cm-es gránátokkal lőve állásainkat. Az oroszok tüze 
mind erősebbé vált s különösen a németekkel szemben, 
10 óra felé pergőtűzzé fokozódott. 

A délelőtt folyamán azonban a 6. lovas hadosztály bal-
szárnyán sikerült még egy újabb támadást kivédeni. 

A 6. lovas hadosztály parancsnoka, legszűkebb törzsé-
vel együtt reggel 6 óra óta harcálláspontján, a 303 "Kon tar-
tózkodott, a 8 2. üteg II. állásának közvetlen közelében, 
ahonnan a terepet igen jól át lehetett tekinteni. 

12 órakor az orosz tüzérség hirtelen hátrább tette tüzét 
és hatalmas itámadás indult meg a németek és a hadosztály 
balszárnya ellen. A németek és a 96 IV. zászlóaljat a fölös-
erő tömegtámadása, az aknavetők megsemmisítő tüze után, 
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teljesen tönkretetie. A 96IV. zászlóalj 800 emberéből — 
pedig horvátok, igen jó katonák voltak — este tizenhetet 
tudtunk összeszedni, a többi elpusztult, vagy hadifogságba 
került. 

Az oroszoknak sikerült ekép a huszárok oldalába és há-
tába kerülniök. 

A 8 2. lovasüteg igen jól volt belőve, a magyar legény-
ség hangulata kifogástalan, bizakodó volt s így bárha a táv-
beszélő vonalak minduntalan megszakadtak a hatalmas tűz-
ben, relais-k segítségével mégis sikerült az összeköttetést 
állandóan megtartani, úgy hogy a szemben támadó orosz 
gyalogtömegek, az üteg gyors (egyes) tüze következtében 
megtorpantak és nem tudtak előrejutni. 

Azonban időközben a németeknél áttört oroszok az 
üteg baloldalába kerültek s az onnan már puskatüzet is ka-
pott. 

Az üteg parancsnoka, Pauly Hartmann főhadnagy, ek-
kor elrendelte, hogy az üteg állásában maradjon, kitartson 
és közvetlenül lőj je az előttük 1800 m-re levő erdőszegélyt, 
ha az oroszok abból előtörnek. Az ágyúk közti térközöket 
megnagyobbította, a mozdonyokat előrevontatta. 

Mivel azonban a várt ellentámadás, tartalékok híjján 
elmaradt, a 11. huszárok sem tudtak már tovább ellenállni 
a hatalmas erőnek «s visszamentek. Puzniki égett; dragonyo-
sok. huszárok, gyalogosok, géppuskások özönlöttek vissza, 
a távbeszélő egyáltalán nem működött már. Most ment csak 
vissza az ütegpiarancsnok és megfigyelője, Szigeti Gyula 
hadnagy. 

Időközben az első tiszt, Schmidt főhadnagy, ütegpa-
rancsnokának rendelkezéséhez híven, erős és meglepő tűz-
be fogta 1500—1800 m-re az oroszokat, úgy hogy a gyalog-
vág támadása megakadt és megtépázott dragonyosaink és 
huszáraink visszavonulása lehetővé vált. 

Pauly főhadnagy elérvén ütegét, minden ágyújához 
egy tisztet állított és — hogy úgy mondjam — sündisznó 
alakzatból háromfelé is tüzeltetett. Az orosz gyalogság nyilt 
és sík terepen fekiirlt, az iiteg előtt 1500—1800 m-re. végül 
is nem tudott ennek tüzében kitartani és visszaözördött az 
erdőbe. A puska és géppuskatűz ellen a pajzsok teljes vé-
delmet nyújtottak. 

A mozdonyok kb. 100 lépésre álltak az ágyúk mögött 
egy „dolinában", puskatűz ellen teljesen fedve. A gyalog-
ság. illetve a lovas-lövészek már messze az üteg tüzelőál-
lása mögött voltak. Időközben sikerült azonban egy orosz 
géppuskának az üteget hátul és oldalt 500 lépésre megkö-



zelíteni. ezt azonban egy telitalálat elhallgattatta. Pauly 
főhadnagy maga irányozta ezt az ágyút. 

A Puznikilből is előretörő orosz gyalogság nemsokára 
erős itűzbe fogta az üteget 600—800 lépésről, minek követ-
keztében a legénység jó része megsebesült. A balszárnyon 
levő ágyút gróf Csáky zászlós maga irányozta, mert az 
irányzó és a lövegvezető megsebesült már. Ekkor az üteg-
parancsnok elrendelte a lövegeknek egyenként, lassan, a do-
lina széléig való visszavonását. 

Az oroszok észrevették, hogy az ágyúk helyüket vál-
toztatják. mind erősebben tüzeltek, de 500—600 m-nél kö-
zelebb jönni nem tudtak. A szárnyon levő ágyúk vonulnak 
vissza legelőbb. A pajzsok kitűnő szolgálatot tesznek. Vi-
sontav zászlós előidőzített srapnelek gvorstüzében meggyújt-
ja a közelben levő, repülők elleni álcázást szolgáló széna-
boglyákat és ezeknek füst je alatt iparkodnak felkapcsolni. 
A szélső bal ágyií. Abelsberg zászlós parancsnoksága alatt 
tovább lő. Az ütegparancsnok ennél az ágyúnál marad, míg 
a többi hármat Schmidt főhadnagy vágtában visszavezeti. 

Az orosz gyalogság most próbál előretörni. Abelsberg 
zászlós megsebesül, de felrakják a mozdonyra és a negye-
dik lövegnek is sikerül a tűzből kijutnia. 

Az üteg mosit a legközelebbi, takaró magaslati vonal 
mögött készültségi állást foglal el, hogy a lovak kissé k i fú j -
ják magukat, majd visszamegy a II. állásba. Orosz tüzér-
ség eddig nem lőtte. 

Az ú j állásban megfigyelik, hogy az oroszok igen las-
san, óvatosan először rendezik a kötelékeket, s Puznikiből 
nem igen mernek előretörni; még élénk emlékezetükben 
van a megsemmisítő ágyútűz. Ellenben nagy tömegek eresz-
kednek le Puzniki felé az erdőkből. 

Az ütegparancsnok, a felkapcsolás alkalmával megse-
besült lovak helyett, a kezelők hátaslovait fogatta be, úgy 
hogy ütege ismét menetképes, bár a kezelők egy része a 
mozdonyokon űl. Nemsokára sikerül azonban a közelben le-
gelésző gazdátlan dragonyos és huszárlovakat elfogni, úgy 
hogy a „betyárok", ahogy a legénységet tisztjeik nevezték, 
ismét lóra kerülnek. 

Jobbra nem látott ellenséges mozgást az iitegparancsnok, 
ellenben balról orosz oszlopok előnyomulását észlelte, me-
lyek Puznikiból bontakoztak ki. Az üteg teljesen magára 
hagyva állott. 

A kínálkozó kedvező alkalomnak az üteg nem tudott 
jellenállni. 4000 m-ről meglepő tűzbe fogva az oroszokat, a 
kb. 4—6 zászlóalj erejű oszlopot teljesen szétugratja. Az 



oroszok visszaszaladnak a faluba s hosszú időn át nem mer-
nek mutatkozni. Ugyanakkor észreveszi az üteg a Kraewel 
németjei felé előnyomuló oszlopokat is, (kb. 1 dandárt). 
Ezeket is szétugrasztja s órákon át nem is merik előnyomu-
lásukat folytatni. 

A II. álláspontot felfedezte az orosz tüzérség. Mivel 
Pauly főhadnagy úgy véli, hogy az oroszok hosszabb időn 
át nem mernek Puzinikiból előretörni, másrészt pedig Cho-
cimierzből is hatalmas tömegeket — mintegy 8—10 zászló-
aljat — lát előnyomulni, újból, vágtában előre állást változ-
tat és elfoglalja a ITT. tüzelőállást. 

Az oroszok gyanútlan céltáblákként mutatkoztak: erre 
3800—4000 m. távolságról közvetlen meglepő tüzet zúdít az 
előnyomuló, magát nem is leplező ellenségre. A meglepetés 
teljesen sikerült, ezt az oszlopot is, teljesen szétugrasztják. 

A teljesen magára hagyott, a két fél között álló üteg ön-
magát biztosítja: félkörben küldve ki lovasokat. 

Az egész vonalon megakadt az oroszok támadása az 
üteg tűzcsapásai alatt. Mivel azonban a nap már leáldozó-
ban volt és gyalogságunk hollétéről az ütegparancsnok mit-
se tudott, meg akarta akadályozni, hogy az oroszok a sötét-
ség beállta előtt előnyomulásuk at folytassák. Elhatározta 
tehát, hogy a nagy műút elzárására Korolowkánál ú jabb 
tüzelőállást foglal el. 

Az út mentén a 303 kereszt közelében bukkan az üteg 
a 6. lovas hadosztályparancsnokság szűkebb törzsére. 
Schwer tábornok személyesen gyűjti össze a különböző ala-
kulatok hátráló csatárait; hevenyesze/tt védővonalat szab 
meg, hogy az oroszok legalább a főúton ne tudjanak elő-
nyomulni. 

Este 18 óráig sikerül neki kb. 600 dragonyost és huszárt 
néhány géppuskával összegyűjteni, sőt még az est folya-
mán a századonként és szakonként visszavonuló alakula-
tokból tartalékokat is alakít Korolowkánál. 

Schwer tábornok eddig maga sem tudta, melyik ütege 
maradt elől s akadályozta meg az oroszok előnyomulását. 

Pauly főhadnagy tájékoztatása közben az orosz tüzér-
ség hevesen kezdte lőni a hadosztályparancsnokság állás-
pontját. 

A 8/2. lovasüteg erre elfoglalta a IV. tüzelőállást, is-
mét tüzbefogva az óvatosan előnyomuló orosz gyalogságot. 
18 ora után érkezett meg a 122. würtembergi gyalogezred, 
ennek parancsnokát tájékoztatva, az üteg a német gyalog-
ezred támadását támogatja Puzniki felé, míg csak a német 



ütegek meg nem érkeznek. Ezeket is tájékoztatja, átadva 
a lövőelemeket. 

A németek támadásának, melyhez a 6. lovas hadosz-
tálynak ismét rendezett részei is csatlakoztak, sikerült az 
oroszokat Bortniki— Puzniki vonaláig visszadobni; a hatal-
mas ellenfél beszüntette a támadását. Az est beállta után 
a 8. 2. lovas üteget Tyszmenicára vonták vissza, egy napi 
pihenőt adva neki. 

A 6. lovashadosztály julius 28-án valamennyi ezred-
parancsnokát elvesztette. A 11. huszárok ideiglenes parancs-
noka, Vajkó István őrnagy, .hősihalált halt, a 6. és 11. dra-
gonyosok parancsnokai súlyosan megsebesülve hadifogságba 
kerültek, a többi három ezredparancsnok megsebesült. 

A hadosztály 50 tisztet és 23 í6 főnyi legénységet vesz-
tett el, de este is használható harcegységet alkotott, mely 
még az ellentámadásban is résztvett. 

A 14 órától fogva a 6. lovashadosztálynak semmi tar-
taléka se volt már. Ebben a kritikus pillanatban határozta el 
magát Pauly főhadnagy, az önálló tevékenységre, a hátráló 
rajvonalak előtt teljesien magára hagyatva, minden fedezet 
nélkül. 

önfeláldozó tevékenységének volt következménye, hogy 
a több hadosztálynyi orosz erő gyalogtámadása estig meg-
akadt. 

Ezzel lehetővé vált, hogy Schwer tábornok összeszedje 
hadosztályának romjait és Korolowkánál u j védelmi vona-
lat szervezve ellentál Ihasson a német 122 gyalog ezred érke-
zéséig. 

A 8. 2. lovas üteg önfeláldozó tevékenysége nélkül a 
6. lovas hadosztály maradványai valószínűleg az oroszok 
fogságába kerülnek, mert a „Korps Kraewel" német csapa-
tainál betört oroszok, akiket tüzével szétugrasztott, a hátába 
ke riiltek volna. 

A német hadosztálynak négy ütege került az oroszok 
kezére, ellenben a 6. lovas hadosztály egv löveget sem vesz-
tett. 

A 8./2. lovas iiteg az oroszok betörése után. 14 órától 
az est beálltáig, teljesen magára hagyva 5—7 Km. széles 
rést zárt el az oroszok elől s így sikerült esrtig az egyensúlyt 
helyreállítani, az oroszokat eredeti állásukba visszaszorí-
tani. 

Fentebb vázolt öntevékeny és önálló ténykedéséért a 
Mária-Terézia rend káptalanja a tiszti a rany vitézségi 
éremmel tüntette ki Pauly főhadnagyot. 



1866-ban, a königgrätzi csatában, szintén egy magyar 
lovasüteg, Groeben százados híres „halottak ütege" áldozta 
fel magát, fedezve a gyalogság visszavonulását. 

Ezek példáját követte a 8. 2. lovas üteg is 1916 julius 
28-án, 30 évvel később, csakhogy több szerencsével, mert 
önálló és merész fellépésével nemcsak a maga hadosztályát, 
hanem a szomszédos hadosztályokat is, megmentette a 
szétugrasztástól, illetve az elfogatástól. 

Suhaij Imre. 


