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Pollmann Ferenc

BUKáS A GyŐzELEM KüSzÖBÉN

Részlet Ladány Pál, a szolnoki 68. közös gyalogezred tartalékos 
zászlósának első világháborús naplójából

A budapesti Hadtörténeti Múzeum Kéziratos emlékanyag gyűjteményében őrzött közel fél 
százezer dokumentum között szép számmal találhatóak a száz esztendővel ezelőtt vívott I. 
világháborúhoz kapcsolódó iratok. Ezek döntő többségéről azonban a kutatók viszonylag 
szűk rétegén kívül a nagyközönség minden valószínűség szerint soha sem szerez tudomást, 
kivéve, ha – terjedelmétől függően – részben, vagy egészben nyilvánosságot nem kap vala-
mely nyomtatott vagy internetes kiadványban. Az a korabeli hadinapló, amelynek részletét a 
következőkben az olvasó szíves figyelmébe ajánlom, a fentebb említett gyűjteményben találha-
tó (leltári száma: 82 228). Érdekessége abban áll, hogy az egykori Osztrák‒Magyar Monarchia 
első világháborús szereplésének egyik meglehetősen kevéssé dicsőséges periódusában íródott, 
méghozzá az eseményekkel egy időben, azaz nem visszaemlékezésről van szó.

Ez az időszak az 1914. évi osztrák‒magyar–szerb–montenegrói hadjárat, vagy ahogyan 
az érdeklődő olvasók inkább ismerik: a Potiorek-offenzívák legvégső egy hónapja. Szerzője 
‒ Ladány Pál tartalékos zászlós ‒ annak a közös gyalogezrednek volt a szakaszparancsnoka, 
amelyben a jászsági hadköteles férfiak többsége harcolta végig a Nagy Háborút: a szolno-
ki császári és királyi 68. (Báró Reicher gyalogsági tábornok nevét viselő) gyalogezrednek. 
Ladányiról sajnos keveset tudunk. Bár az ezred emlékalbuma a fényképén kívül azt is közli 
róla, hogy kétszer tüntették ki. Megkapta a bronz és az ezüst Signum Laudist (azaz Katonai 
Érdemérmet) is, ám a budapesti Hadtörténeti Levéltárban sem személyi anyaga, sem a kitün-
tetési előterjesztések nem maradtak fenn. A mozgósításkor még tartalékos zászlós 1915-ben 
tartalékos hadnaggyá, 1917-ben pedig tartalékos főhadnaggyá lépett elő, közben többször 
kapott az uralkodótól legfelső dicsérő elismerést, azaz kétségkívül jó katona lehetett.

Az itt közölt naplórészlet az 1914. december 1. és december 31. közötti bejegyzéseket 
tartalmazza teljes terjedelemben. Történelmi hátteréről annyit érdemes elmondani, hogy a 
már említett Potiorek-offenzívákban a Monarchia csúfos vereséget szenvedett katonailag jó-
val gyengébb ellenfelétől, Szerbiától (Montenegró mindvégig támogatta szláv szövetségesét, 
így a győzelemben is jogosan osztozott vele). Hogy miként volt lehetséges, hogy a közel 52 
milliós Ausztria‒Magyarország alulmaradjon a 4 és fél milliós Szerbiával szemben, az csu-
pán első látásra tűnhet érthetetlennek. Hiszen a nagyságbeli különbséget legalábbis kiegyen-
lítette az a tény, hogy a Monarchia déli szomszédját a 162 milliós Oroszország (illetve az 
egész antant) támogatta, így a dualista birodalom eleve csupán hadereje egy részét küldhette 
Szerbia ellen. Az osztrák‒magyar vezérkar főnökének (Conrad gyalogsági tábornok) számí-
tásai szerint ugyan 20 hadosztálynak elegendőnek kellett volna lennie a 10 szerb hadosztály-
lyal szemben a győzelemhez, ám ez a 2:1-es erőfölény valójában soha sem létezett, mivel a 
Monarchia csapatai túlnyomó többségét az orosz haderővel szemben volt kénytelen bevetni. 
Conrad tábornok úgy okoskodott, hogy amennyiben az oroszok nem hagyják magára balkáni 
protezsáltjukat, úgy Ausztria‒Magyarországnak meg kell elégednie azzal, ha megakadályoz-
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za a szerbeket déli határai átlépésében. Ehhez 8 hadosztálynak is elegendőnek kell lennie, 
így a maradék 40 talán képes lehet az oroszok túlerejét ellensúlyozni, amíg a Németország 
által ígért segítség megérkezik. 

A régi hadtudományi bölcsesség szerint persze a haditervek érvényessége az első pus-
kalövésig terjed, és a háborúban minden másként alakul. Az osztrák‒magyar hadvezetés 
súlyos stratégiai hibái miatt a valóságban sem a galíciai fronton az oroszok, sem a Balkánon 
a szerbek ellen nem sikerült a szükséges erőt felvonultatni. Tetézte a bajt, hogy a balkáni 
főparancsnok az a Potiorek táborszernagy lett, aki nem csupán halálos ellenségeként tekin-
tett Conrad vezérkari főnökre (amiért az utóbbi, és nem ő maga kapta ezt a legfontosabb 
katonai posztot még 1906-ban), de ráadásul hadvezéri és emberi tulajdonságai miatt egyál-
talán nem volt alkalmas a szerb hadjárat levezénylésére. Potiorek ott ült abban a gépkocsi-
ban, amelyben 1914. június 28-án Gavrilo Princip lövései halálra sebezték Ferenc Ferdinánd 
trónörököst és hitvesét, ráadásul mindenki tudta, hogy a merénylők az elégtelen biztonsági 
intézkedések miatt hajthatták végre tettüket. 

Potiorek a szerb hadjáratot személyes bosszúként értelmezte: akkor is támadó háborút 
erőszakolt ki, amikor pedig világosan értésére adták, hogy csupán a határok megvédése a 
feladata. Természetesen Conradé a felelősség, amiért végül jóváhagyta a támadó háború ter-
vét, bár kétségkívül igaz, hogy nem szívesen húzott volna nyíltan ujjat bosszúért lihegő 
alárendeltjével. Miért? Mert érzékelte, hogy Potioreknek erős támaszai vannak az udvarban, 
akik révén még azt is sikerült elérnie, hogy átmenetileg az uralkodó önállósította őt az oszt-
rák‒magyar hadsereg-főparancsnokságtól. Conrad tehát jobbnak látta, ha hagyja Potioreket 
a saját feje után menni, aki élt is a lehetőséggel. Igaz, az augusztusi első nekifutás a szerb 
problémának csúfos fiaskóval zárult, de azon néhány fáradt és tapasztalatlan cseh ezredet 
bűnbakká téve viszonylag könnyen túl lehetett lépni. 

Szeptemberben aztán maguk a szerbek tettek keresztbe az újabb próbálkozásnak azzal, 
hogy antantbeli szövetségeseik nyomására maguk léptek fel támadólag, és betörtek előbb 
Dél-Magyarországba, majd Boszniába. Potioreknek sok fáradozásába került, míg kiverte a 
betolakodókat, hogy aztán hozzákezdhessen az újabb offenzívához. Ez azután november fo-
lyamán ha lassan is, de sikerre vezetett. Legalábbis a szerbek hátrálni kezdtek, és fokozato-
san vonultak vissza az ország belseje felé. 

Közeledett december 2-a, Ferenc József trónra lépésének évfordulója, és Potiorek arra 
készült, hogy a nevezetes napot valami világraszóló sikerrel teszi emlékezetessé az uralkodó 
számára. A szerbek időközben előkészületeket tettek fővárosuk kiürítésére, majd vissza is 
húzódtak déli irányba. Potiorek pedig a kiürített város megszállását diadalmasan jelenthette! 
Ennek persze súlyos ára volt. A csapatok egyre messzebb kerültek utánpótlási bázisaiktól (a 
szerbek meg egyre közelebb…), fáradtak voltak, halálosan kimerültek, szinte mindenben 
hiányt szenvedtek. Potiorekhez egyre-másra érkeztek a beosztott parancsnokok vészjelzései 
a csapatok állapotáról és a pihenés szükségességéről. A győzelem lázában égő hadvezér 
azonban ezeket nem hallotta meg, vagy ha meghallotta, elvből nem hitte el: a beosztottak 
csak siránkoznak, és rendre felnagyítják a nehézségeket – ez volt a meggyőződése. Pedig 
valójában a végsőkig elcsigázott szerbekkel szemben egy legalább annyira végsőkig elcsigá-
zott osztrák‒magyar sereg állt szemben. Min múlott a siker vagy a vereség? A szerbek a 
hazájukat védték és utolsó erőfeszítésükkel sikerült Arangyelovácnál áttörni a frontot. Alig 
két hét telt el a diadalmas belgrádi bevonulás után, mikor kiderült, hogy az osztrák‒magyar 
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csapatok nem tudnak megállni: a visszavonulás pánikszerű meneküléssé változott, és csak-
hamar minden katonánk ismét hazai földön állt…

Ladány Pál naplójának kiválasztott részlete éppen ezt a tragikus fordulatot mutatja be: 
hogyan lesz a szinte biztosra vett győzelemből súlyos vereség.

„1914. XII. 1. kedd
Este 9 óra, hideg tiszta esténk van. Boždarevacon1 egy falusi házban ülök lámpafény mel-

lett. Most értünk ide egész nap nyomulván előre Belgrád felé. Az éjjelt nyugodtan átaludtuk 
s 5-kor keltünk. Még sütött a hold s minden meg volt fagyva. A belgrádi országúton állva 
kaptam nagy örömömre postát. Egy ideig az országúton haladtunk előre üresen maradt Dec-
kungok2 mellett Stepoljevac-ig. Innen hegyen-völgyön keresztül Lukovac-on és Vk Borak-on 
keresztül térdig sárban gázolva idejöttünk. Egész csapat foglyokkal jöttünk szembe s érdekes 
képet nyújtottak, amint fehér zászlós ökörfogataikon másztak föl a hegyekre. Ellenségnek 
nyoma sincs s Belgrádtól már csak 25 kilométernyire vagyunk. A 29. divízió hajtotta ki a 
szerbeket e pozíciójukból s rettenetes fejvesztetten menekültek, mindenüket elhajítva. Széjjel-
szórva csatangolnak a hegyek között s éjjel látni tüzeiket, melyekkel csapataikat koncentrálni 
igyekeznek. Ha Isten megsegít, hamarosan Belgrád is a mienk lesz.

1914. XII. 1. szerda
Délután 2 óra, gyönyörű verőfényes az idő. Banevo déli szélén ülök egy parasztházban 

egy domb tetején s gyönyörködöm a szép panorámában, mely elém tárul. Az ellenség hír 
szerint kiürítette Belgrádot s Kragujevác irányába vonul vissza. Úgy tudom mi is irányt vál-
toztatunk. Ma útközben kaptam postát nagy örömömre. Tegnap este írtam haza. Ellenségnek 
nyoma sincs s nyugodtan hatolunk előre. Isten segíts tovább is meg!

1914. XII. 3. csütörtök
Délután 2 óra, gyönyörű verőfényes az idő. Parcani-ban Belgrádtól délre egy paraszt-

házban ülök a Belgrád‒Konstantinápolyi vonal közelében. Az Avalát3 magunk mögött hagy-
tuk, mivel a szerbek Belgrádot bekerítés veszélyétől tartva föladták. Pedig milyen kitűnő 
előre elkészített pozíciójuk volt s mily tökéletes drótakadályok védték azokat. A vidék csoda-
szép, nem lehet vele eléggé betelni. Hatalmas szép vashíd van a falu mellett, melyen a vonat 
a völgyet átszeli. Ellenállásra sehol sem találtunk, egész nap lovagoltam. Tegnap este írtam 
haza. Itt van egész divíziónk a faluban s itt éjjelezünk. Isten segíts!

1914. XII. 4. péntek
Délután 2 óra, hideg, ködös az idő. Babe-ban egy falusi házban melegszem. Délelőtt 

10 órakor indultunk el Parcani-ból s hirtelen oly köd ereszkedett le, hogy egyáltalán nem 
láttunk. Hideg volt s meredek hegyekre kapaszkodtunk. Ellenségre nem találtunk, de nyugati 
irányból puska és ágyútűz hallatszik. A tegnap délutánt pihenéssel és evéssel ütöttem agyon. 
Írtam haza egy kártyát is. Fűtött szobában ágyban aludtam. Hamarosan ütközetre kerül a 
sor. Isten segíts!

1914. XII. 5. szombat
Déli 12 órakor írom e soraim Beljina-n, a 21. Div. Kommandón.4 Még hajnalban 

elküldtek, hogy a 8. hadtesttel összeköttetést létesítsek. 10 órakor értem ide 5 órás kimerítő 
mászkálás után. A Div. Kommandó meghívott ebédre. A tegnap éjjel nem sikerült. Letele-
1 Szerbiai település Belgrádtól dél-délnyugatra 
2 Deckung: fedezék (német)
3 Avala: 511 m magas hegy Belgrád központjától 18 km-re
4 Hadosztály-parancsnokságon Divisionskommando: hadosztály-parancsnokság (német)
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pedtem, postát kaptam és intéztem el, de le nem feküdhettem, mert este 9-kor alarmíroztak 
bennünket s kivittek Stojník fölé egy dombot megszállni. Beástuk magunkat s éjfél után volt 
már, mire lefeküdtem. Hajnali 5-kor kaptam a parancsot. Most megvárom a Div.5 jelentését s 
indulok vissza. Itt egész délelőtt dörögtek az ágyúk s ropogtak a puskák. Mire visszamegyek, 
ezredem már tűzvonalban lesz. Isten segíts!

1914. XII. 6. vasárnap
Délután 3 óra, az idő borult, esőt várunk. Ducina-tól északra erdőben fekszünk 

Schwarmliniában mint Regimentsreserve. Szemben velünk a falutól délre egy magaslaton 
az ellenség. Szorgalmasan eresztgeti közénk shrapneljeit. Délután 2 órakor találtam csak 
meg ezredem. 6-kor hajnalban indultam el Beljina-ból, hol az éjjelt töltöttük, s azóta talpon 
voltam. Most írok haza. Isten segíts!

1914. XII. 7. hétfő
Délután 2 óra, gyönyörtű verőfényes az idő. A délután folyamán impozáns tüzérpárvia-

dalban gyönyörködhettünk. Most csak puskaropogás zavar e szép hangulatos idő élvezésé-
ben. Ma reggel előrenyomultunk az erdő széléig s itt ástuk be magunkat. Balszárnyunknak 
sikerült ma egy kissé előrenyomulni a heves ágyúzás dacára. Tegnap délután erősen beborult 
s egy szakadó esős Mikulás esténk volt. A szerbek erősen reflektoroztak bennünket. Reggelre 
fagyott. Repülőgép kóválygott ma a fejünk fölött, úgyszintén tegnap délután. Az ellenség ál-
lásait ment földeríteni. Egy sebesültünk volt. Most írtam egy kártyát haza. Az ellenség körül-
belül 1000 lépésnyire van tőlünk s tisztán látni, amint ide-oda szaladgálnak Deckungjaikba. 
Ágyúik villanásait is jól látni. Isten segélyével innen is előrekerülünk!

1914. XII. 8. kedd
Délután 2 óra, csodaszép verőfényes az idő. Kozmanj-tól északra, mely már a mi kezünk-

ben van, egy út árkának sarában guksolok shrapnel és puskatűz ellen meghúzódva. Idáig 
kergettük a szerbet, ki most délnyugati irányba egy dombra húzódott s onnan üdvözöl ben-
nünket ágyúival.  De kezdem a műsort sorrendben. Délután parancs jött, hogy 5-kor általá-
nos előrenyomulás lesz. Gyönyörű csillagos estében lopva mint a párduc ereszkedtünk le a 
dombtetőről s egy patakon átgázolva nesztelenül kúsztunk föl a hegyre, honnan az ellenség 
ellépett már jókor. Három szerbet elcsíptünk. Lázasan fogtunk Deckungok csináláshoz szá-
mítva a bekövetkező hajnali ágyú- és puskafogadtatásra. Éjfél után ½1-kor dültem le, hogy 
kissé pihenjek. Az este kaptam 1 kártyát hazulról. Hajnali 5 órakor még holdvilág mellett 
ismét megindultunk a következő domb ellen. Direktió6 Kozmaj7 volt. A dombtetőt megszállva 
találtuk s az álmukban meglepett rácok ijedten szállták meg üres deckungjaikat, miközben 
kényelmesen vadásztunk rájuk kellő sikerrel. Közben oldalirányból történt előrenyomulás 
következtében a szerbek eszeveszett futásnak eredtek s mi nagy sikerrel arattunk közöttük, 
majd utánuk indultunk. Ez alkalommal sikerült egy Deckungban 10 szerbet elfognom. Szép 
vadászzsákmány! Az üldözést folytattuk, de megakasztottak bennünket s ágyúikkal nagyon 
kellemetlenkednek nekünk. De talán innen is kipiszkáljuk őket. Isten segíts!

1914. XII. 9. szerda
Dél van, verőfényesen süt a nap, de fázunk. Épp most repült el felettünk a szerb hadállás 

felől jőve egy repülőgép. Mi a tegnap elért út mentén ástuk be magunkat s innen tüzelünk 
kölcsönösen egymásra. A szerbek folyton ágyúznak míg a mieink egy lövést le nem adnak. 
5 Division: hadosztály (német)
6 Direktion: irány (német)
7 Kosmaj: 626 m magas hegy Belgrádtól délre
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Tegnap balszárnyunkon estefelé roppant erős puska és ágyútűz volt. Szabad szemmel láttuk, 
mint húzódnak kelet felé nagyobb szerb csapatok lőtávolunkon kívül. Érdekes látvány volt. 
Ma jött az örvendetes hír, hogy a 38-asok elfogtak 6 ágyút, 2 gépfegyvert a Kozmajon szem-
telenkedő Scheinwerfert8 s körülbelül egy baont.9 Mindennap ily eredmény s meg lehetünk 
elégedve. Ma délelőtt kaptam postát Jolánkámtól, s hazulról, melyekre rögtön válaszoltam 
is. Ez állásban meg kell maradnunk, míg egyik szárnyunk nem kergeti meg vis a vis-ukat.10 
Isten segíts!

1914. XII. 10. csütörtök
Délután 4 óra, szép tiszta, de hideg az idő. Belgrádtól délre a Vis mögött egy kunyhóban 

ülök. Visszavonultunk s az itteni magaslatokat szálljuk meg, melyeket védeni fogunk. Állító-
lag annyira előrementünk, hogy átkaroltatás veszélyének voltunk kitéve. Potiorek11 hátra-
maradt munitió és élelempótlás nehézségei miatt. A tegnap délután elég meleg volt, egész 
shrapnel12 és gránát esővel árasztottak el bennünket. Délután jött a parancs, hogy 5-kor visz-
szavonul divíziónk s a mi bataillonunk és a Landsturm13 egy Baonja visszamarad s éjjel 11-ig 
bármily körülmények között is fedezni kell a visszavonulást s aztán jöjjünk, amint tudunk. A 
csapatokat – elég ügyetlenül – még nappal vonták ki, amit a szerbek rögtön észrevettek. Csak 
a legerősebb tűzzel tudtuk őket távol tartani de este 8-kor áttörték köztünk s  a Landsturm 
között a ritka vonalat s a hátunkba kerültek. Rettenetes pillanat volt, legborzalmas[abb] mit 
háborúban átéltem. „Hurrah” „Haide napred14” stb. kiáltásokkal jöttek felénk s bakáinkkal 
birokra keltek s egy párat el is fogtak közülük. Nem volt habozás, rohantunk vissza egymá-
son keresztül bukva. Megbotlottam s beleestem egy patakba. Visszavonultunk arra a domb-
ra, melyen 7-én éjjel voltunk s ezt megszálltuk. Ijedten vettük észre, hogy csak 30% jött el. 
½12-ig éjjel virrasztottunk s aztán megindultunk oly gyorsan, ahogy csak tudtunk. A szerbek 
fel-felvillanó tüzeiből láttam, mint vannak nyomunkban. Már leszámoltam vele, hogy Nis-
ben fogok jó ideig lakni.15 De sikerült egérutat vennünk s hajnali ¾2-kor Babeban voltunk, 
hol megtaláltuk sok elveszettnek hitt emberünket, köztük Dienesem is. Baonunk 348 embert 
számlált az egykori 1100 fő helyett. Ennyire apadtunk a folytonos harcokban kiegészítés 
híján. Itt találkoztam ismét Szabó Gyulával. Utunkat sietve folytattuk s reggel 9-re ezredünk-
nél voltunk. Már mindenki elveszettnek hitt bennünket. Itt most lázas munka folyik. Ássák a 
Deckungokat s vontatják föl az ágyúkat. Már jött felénk szerb gránát, de még messzire. Re-
pülőgépük hamar fejünk fölött volt, de megjelent a mienk és elzavarta. Mi Brigadereserve16 
vagyunk egyelőre. Érdekes napok közelednek, most mi védjük Belgrádot. Isten segíts!

Ma délután egész csomó postát kaptam hazulról és Jolántól! Jolán vasgyűrűt küldött.

8 Scheinwerfer: fényszóró (német)
9 Battalion (rövidítve Baon): zászlóalj (német)
10 Vis-à-vis: szemben(i) (francia). Itt: a szemben lévő csapatok
11 Oskar Potiorek táborszernagy (Bleiberg, 1853. november 20. – Klagenfurt, 1933. december 17.) osztrák‒magyar 
tábornok. Az események idején a Monarchia balkáni haderőinek főparancsnoka.
12 apró ólomgolyókkal töltött tüzérségi gránát
13 Landsturm: a népfelkelés ausztriai megfelelője
14 хајде napred: rajta, előre (szerb)
15 Nisben fogok jó ideig lakni: értsd: a nisi hadifogolytáborban, ahova a legtöbb osztrák‒magyar hadifoglyot el-
szállították a szerbek.
16 Brigadereserve: dandártartalék (német)
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1914. XII. 11. péntek
Délután 3 óra, kellemes tavaszi szellő fújdogál, kezd beborulni. Még délelőtt alarmíroz-

tak bennünket, mert a szerbek túlerővel támadtak a 11. századra. Rettenetes ágyútűz volt s 
a shrapnelek és gránátok valóságos záporával árasztottak el. A támadást visszaverték, de 
mi legalább is egyenlőre búcsút mondhatunk jó Deckungjainknak. A tegnap este kellemesen 
telt el fűtött kunyhóban. Egész csomó kártyát írtam, majd nagyúri módon újságot olvastam, 
úgyszintén ma délelőtt. Most írtam egy kártyát haza. Csináltatom a Deckungot éjjelre, bár 
nem tudom, pihenhetek-e benne?! Isten segíts!

1914. XII. 12. szombat
Délután ½3 óra, a nap csodás melegséggel süt, de nékünk mégis borult az ég. Az egész 

vonalon visszavonulunk. Potioreket megverték s a tőlünk jobbra (nyugat) lévő 21. Divíziót 
is visszavetették. Ezredünk a Vist17 tartja megszállva s a mi Bataiilonunk tőle nyugatra van. 
Feladatunk ellentállani az utolsó percig s aztán északkeletre visszavonulni. Új ezredesünk 
van Oberst18 Kofron19 személyében. Még az este ezredparancsban tudatta, hogy ez lesz téli 
pozítiónk. Az éjjel gyanúsan csöndes volt, csak a jobb szárnyon volt élénk puskaropogás. Ott 
túlerővel sturmoltak20 a szerbek s reggel visszavetették a Divíziót. Reggel fölkelve meglepet-
ten láttam, hogy tüzéreink egymásután hagyják el pozítiójukat. Rosszat sejtettem s ez – sajnos 
– beteljesedett. Belgrádot hamarosan föl kell majd adnunk s félek, hogy hamarosan viszont-
látom Magyarországot, de másképp, mint azt reméltük. Alapos shrapnel és gránáttűzben 
vagyunk s amíg lehet, tartjuk magunkat. Minden reményem elfoszlott már s miként északon, 
úgy itt is elvesztjük majd a játszmát. Munitió nélkül ily elgyöngült ezredekkel hódítani, 
háborút megnyerni nem lehet. Isten segíts! Most szállt el fejünk felett egy repülőgépünk s 
déli irányban eltűnt a szerb állások fölött.

1914. XII. 14. hétfő
Délelőtt 10 óra, borús, szeles az idő. Az Avalától északnyugatra a Topčiderska reka21 

mellett a 220-on a Pulvermagazintól22 kissé délre egy erdőben ássuk be magunkat. Szégyen-
teljes visszavonulás után itt e magaslaton állt meg Divíziónk egy része. Tartani kell a vo-
nalat s Belgrádot, mert lenéz bennünket a világ is. Kétségbeejtő, rémes perceket éltünk át, 
csoda, hogy mindnyájan oda nem vesztünk. Tragikusan megfordult a háború szerencséje, 
Potiorek egész serege vereséget szenvedett. A szerbek belgrádi, még harcban nem volt Di-
víziójukat tűzvonalba helyezték Arangyelovácnál23 s evvel sikerült offenzívába lépniök. Tak-
tikájuk kitűnően sikerült. Maguk után csaltak be országukba s mikor már teljesen ki voltunk 
merülve s elgyengülve, hirtelen ránk csaptak. Valjevót24 már 10-én voltunk kénytelenek 20 
kilométernyire elhagyni. Obrenovác elesett, a 13 Korps Ub-nál kapott ki csúfosan s állítólag 
Sabac ostroma folyik. Ily körülmények között kellett 9-én a visszavonulást megkezdenünk.

17 Vis: a 418. sz. magaslat Parcani település mellett
18 Oberst: ezredes (német)
19 Kofron Ferenc ezredes (később vezérőrnagy) valószínűleg csak ideiglenes megbízatásként vette át a 68-asok 
parancsnokságát: később a kecskeméti 38. (Mollináry) ezredet vezette.
20 sturmol: rohamoz (német)
21 Topčiderska reka: a Száva 30 km hosszú jobboldali mellékfolyója
22 Pulvermagazin: lőporraktár (német)
23 Arangyelovác: szerb város 75 km-re, délre Belgrádtól
24 Valjevó: fontos vasúti csomópont Észak-Szerbiában
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De kezdem szombat délutánnál. Bataillonunk a Vis nyugati oldalára lett kiküldve, hogy 
ezredünk jobb szárnyát meghosszabbítsa. 

Századomat a Baon elé küldték egy magaslatra, hogy átkarolás ellen védje az ezredet. 
Este 5-ig tartottuk magunkat erős gránát és srapneltűzben túlnyomó ellenséggel szemben, 
de fel kellett adni állásunkat s visszahúzódtunk délre a következő magaslatra. A szerbeknek 
sikerült a III. Baonból 1 századot s körülbelül 50 embert elfogni. Következő állást a Vis-re 
vezető úron foglaltuk el, melyet 2 Baon 79-es erősítés dacára is kénytelenek voltunk haj-
nali 4 órakor föladni. A Belgrád felé vezető úton vonultunk vissza a szerbek fényszórója 
által üldözve. Ily helyzetben kaptam egy nagy csomó postát. Ripanjtól délre a magaslatokat 
szálltuk meg, mikor már hajnalodott. Agyoncsigázva mint Brigadreserve egy vízszakadékban 
húzódtunk meg, de a szerb tüzérség innen is elűzött. Délelőtt 11 órakor jött a parancs újabb 
visszavonulásra. Ripanjon keresztül a vasútvonalat átszelve húzódtunk vissza s már délután 
volt, amikor az Avala oldalán voltunk. Lihegve, teljesen kimerülve értük el az utat s a szerb 
gránátok már oda is követtek. Egész trénünk vonult már vissza s a mi feladatunk az Avala 
tartása volt. Közben este lett s megeredt az eső. A hajdani dicső Nándorfehérvár aljában 
vitéz ősök megvert maradékai igyekeztek ellentállni. A szemközti magaslatokon már égtek a 
szerbek jelző máglyái, melyek mind veszedelmesebben közeledtek felénk. Este 10 órakor pa-
rancs jött, hogy a belgrádi úton visszavonuljunk. Az út azonban már meg volt szállva s csak 
erős tűz után tudtuk magunkat áttörni s futva menekülni. Szégyenteljesebb percem még nem 
volt. A III. Baon gépfegyverosztályának parancsnokát leszúrták és egy fegyverét elvették, 
az egész IV. Baon eltűnt s még most sincs meg s a mi 4. századunk is hiányzik. Sok foglyot 
ejtettek a szerbek s az úton sok 68-as baka holtteste hevert. Teljesen széjjelzüllve ért ezredünk 
ma hajnali 2 órakor Topcsider25 faluhoz. Belgrád kivilágítva volt előttünk s a Szávában cso-
dásan tükröződtek vissza lámpásai. Tehát megláttuk ismét a Szávát, de hogyan. Tüzeket gyúj-
tottunk s ledültünk egy kissé. 6-kor jöttünk az állásokba s alighogy kivilágosodott már fejünk 
fölött lebegett egy ellenséges monoplán. Épp most jött az értesítés, hogy az ellenség nagyobb 
erőkkel húzódik jobbszárnyunk ellen. Támadás esetén ellentámadást intézünk. Isten segíts! 

A vasúti híd mellett 2 fahidat csináltak pionírjaink26 s nehéz trainünk27 ma elindult Sur-
cinba.28 Szép kis kecsegtetés! Ide kerültünk a mi vezetésünkkel!

1914. XII. 16. szerda
Déli 12 óra, hideg borús az idő. A zimonyi Prinz Eugen kaszárnya egyik szobájában 

egyelőre még itt guksolunk gyalázatosan megvert hadsereg, de visszavonulunk Pétervára-
dig,29 hol talán tartani tudjuk magunkat. Rettenetes állapotban vagyunk. A legénység tel-
jesen demoralizált, egy puskalövéssel széjjel lehet ugrasztani mind. A város borzasztóan 
sivár képet nyújt. Bokáig érő sár mindenütt. A lakosság mind elmenekült, mindenfelé kóborló 
katonák. 14-én délután egyszerre csak megfutamodik a 8. Landwehrregiment.30 Fegyver-
rel kényszerítettük őket vissza, de egy félóra múlva ismét jöttek úgy, hogy nekünk kellett a 
Schwarmliniába31 mennünk. Rettenetes gránáttüzet kaptunk, ilyenbe még nem volt részem. 

25 Topčider: ma már Belgrád része
26  Pionir: utász (német)
27  Train: trén, szállítóoszlop (német)
28  Surčin: magyarországi szerb település 
29  Pétervárad: Újvidékkel átellenben lévő város a Duna jobb partján
30  8. Landwehrregiment: 8. Landwehrezred
31  Schwarmlinie: rajvonal (német)
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A pulvermagazinra könnyen belőtték magukat a szerbek s a helyzet tarthatatlannak látszott. 
5-kor este parancs jött, hogy vonuljunk vissza, cél a belgrádi hídfő. Borzasztó hatást keltett 
s mindenki fejveszetten rohant. Banjica-n elértük az ezredtörzset, s itt megtörtént, hogy sa-
ját csapataink lőttek ránk ijedtükben. Megindultunk a vak sötétségben s vezetőnk a Lau-
don sáncról32 világító reflektorunk volt. Így vettem át útközben szakadó esőben a IV. Baon 
parancsnokságát, mely 52 emberből állott. Előttünk a train végtelen sora állott térdig érő 
sárban. Ezeket kellett fedeznünk. Hajnali 2 órakor azonban otthagytuk őket, hogy legalább 
magunkat megmentsük. Így értük el Belgrádot, melynek pályaudvara egy romhalmaz volt. 
A vashídon jöttünk át s csodás érzés vett rajtam erőt, mikor hajnali ½4-kor ismét magyar 
földön voltam. A pályaudvaron rendbe hoztam őket s 66 emberrel vonultam be zimonyba. 
Szomorú menet volt, soha el nem felejtem. Szeptemberben is itt voltunk, de kissé más han-
gulatban. Bevonultunk a felső kaszárnyába, hol átvettem a 34 emberből álló 4. századot, 
mely a visszavonulás alatt több mint 50 embert vesztett. Idejött egy Marschbaon33 is, melynek 
500 emberét elfogták a szerbek. Mindenütt rengeteg a veszteség. A nagy trainnak 100 kocsi-
ját vették el s 1 Batteriet34 is. A Franzstalban35 helyeztek el bennünket s este 8-kor szakadó 
esőben, dörgés és villámlás közt jöttünk be ide a kaszárnyába. Borzasztó képet nyújt egy 
ilyen megvert sereg, nehéz talpra állítani. Mit hoz a jövő? Isten segíts!

1914. XII. 17. csütörtök
Este 5 óra, hideg borús az idő. Bent ülök a kaszárnyában egy sétáról visszatérve a város-

ból. Minden teljesen kihalt, csak itt-ott lézeng egy-egy civil. Az üzletek mind zárva. Minden 
csöndes, csak tegnap este dolgoztak monitoraink. Századom a telefon őrzésére volt kiren-
delve. Ma hallottam meg, hogy csomagjaimat a visszavonulásnál elégették Belgrádban. Ma 
kaptam postát és írtam is haza. Egyelőre maradunk mint Grenzsicherung.36 Isten segíts!

1914. XII. 18. péntek
Este 6 óra, a kaszárnya tiszti szobájában ülök egy gyertya fénye mellett. Nyugalom van. 

Ma mutatkozott be új ezredesünk (Bischitzky).37 Körülbelül 2 hétig maradunk itt. Örömhír 
jött ma. A németek állítólag bekerítettek 900.000 oroszt s 500.000-et tönkre tettek. Ha ez 
igaz, hamar vége a háborúnak. Ma végre kufferomhoz jutottam s 2 hónap után alsóruhát 
váltottam. Egész megújhodva érzem magam. Mese ebédünk volt. A Ritz volt szakácsa főz s 
remekel. Tegnap este elmentem a Grand Hotelbe s éjfélig ültem ott. Alig lézengett bent egy 
pár ember. Jól lehetett unatkozni. Ma írtam haza egy kártyát. Isten segíts!

Este ½7.
Most jött az örömhír, hogy Varsó elesett.
1914. XII. 19. szombat
Délután 3 óra, hideg borult az idő. Most ért véget a szemle, melyet az ezredes a parkban 

tartott. Nyugodt minden, csak itt-ott hallatszik a Száváról puskaropogás. Holnap Rasttag38 s 
holnapután indulunk ó-Pázuára. Egész csomó karácsonyi üdvözletet küldtem az otthoniak-

32 Laudon sánc: a Belgrádot körülvevő, egykoron még Savoyai Jenő által építtetett védővonal nyugati szakaszának 
szerb neve
33 Marschbaon: a Marschbattalion (menetzászlóalj) rövidítése (német)
34 Batterie: üteg (német)
35 Franzstal: zimony egyik városrésze
36 Grenzsicherung: határbiztosítás (német)
37 Bischitzky Siegfried alezredes az 1914. évi sematizmusban már az ezred állományában szerepel.
38 Rasttag: pihenőnap (német)
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nak. A mi karácsonyunk bezzeg sivár lesz. A mai szolgálat elmarad. Isten segíts!
1914. XII. 20. vasárnap
Délután 3 óra, gyönyörű napsütéses az idő. Ma töltjük itt utolsó napunkat. Holnap reggel 

indulunk s állítólag Boszniába megyünk. Ma írtam haza egy levelet. Isten segíts!
1914. XII. 21. hétfő
Este 5 óra. ó-Pázuán egy parasztházban ülve írom e sorokat. Délután 4-kor értem ide. 

Fárasztó út volt bokáig érő sárban. Egész úton lovagoltam. Reggel ½8-kor indultunk Zi-
monyból. Délben Batainicán voltunk, hol hosszabb pihenőt tartottunk. Majd folytattuk utun-
kat Új-Pázuán keresztül. A régi híres 14. brigád ismét együtt volt. Szinte föllélegeztem, mikor 
hátrafordulva eltűnt már az Avala. Tegnap este még egy búcsúsétát tettem Zimonyban. Postát 
is kaptam s írtam is mindjárt haza. Talán itt pihenhetünk egy pár napig. Isten segíts!

1914. XII. 22. kedd
Délután 4 óra, vigasztalan esős az idő. Ma újabb kiegészítést kaptunk s délután iskoláz-

tam az új emberekkel. Délelőtt tiszti gyűlés volt s előkészítettek bennünket egy újabb szerb 
expedícióra. Már a térképeket is megkaptuk. Ma láttam mozgó vasutat és úthengerlő gépet. 
Alig ismertem meg őket. Postát kaptam hazulról s rögtön válaszoltam is. Talán a karácsonyt 
itt töltjük, de soká e gyöngyélet nem tart. Isten segíts!

1914. XII. 23. szerda
Este ½6, csúnya szélvihar dühöng kint. Csöndes nap volt. 5 hónap óta ma feküdtem elő-

ször rendesen levetkőzve ágyba. Délelőtt templomba vezettem a legénységet. Ma 31 lapot 
kaptam s rögtön válaszoltam rájuk. Egyelőre nyugalomra van kilátás. Isten segíts!

1914. XII. 24. csütörtök
Este 5 óra, hűvös, de tiszta az idő. Karácsony estét ül ma ezredünk tisztikara. A legény-

ségnek már délután osztotta ki az adományokat Dr. Fényes.39 Sivár karácsonyest lesz, de se-
gíteni ezen nem lehet. Még tegnap este kaptam postát s ma is. Ma lefényképeztettem magam. 
Otthon most talán épp utánam szomorkodnak. A jó Isten óvja meg őket.

1914. XII. 25. péntek
Este 6 óra, szép csillagos az est. Épp most kaptam egy csomagot 9-ről, s rögtön írtam is 

haza. Ismét hazait láthatok, bár nem sokáig. A tegnapi karácsony est éjfél után 1 óráig tartott. 
Ma Reg.Insp.Off.40 vagyok. Délelőtt gyönyörű zenés misét hallgattam. Mi is kaptunk egy pár 
csekélységet ajándékul. Isten segíts!

1914. XII. 26. szombat
Este 5 óra, hideg kissé borús az est. Most érkezett egy újabb Marschkompanie41 s egy 

hadnagy Komp.Komm.42 jött. Semmi különös nem történt. Egy csomó postát kaptam, melyre 
rögtön válaszoltam is. Elmúlt a karácsony is, szomorúan, siváran. Kíváncsian várjuk a jövő 
titkait. Isten segíts!

Ma élénk ágyútűz hallatszott. Potioreket nyugdíjazták, főparancsnokunk Jenő főherceg43 
lett. Vezérkari főnök Kraus44 lett.

39 Talán Fényes László újságíró, aki „benyomásokat szerezni” járt az ezrednél 
40 Regiments-Inspektionsoffizier: ezredügyeletes tiszt (német)
41Marschkompanie: menetszázad (német)
42 Kompaniekommandant: századparancsnok (német)
43 Jenő főherceg tábornagy (Gross Seelowitz, 1863. május 21. – Merano, 1854. december 30.) osztrák‒magyar 
hadvezér
44 Alfred Krauss gyalogsági tábornok (zara, 1862. április 26. – Bad Goisern, 1938. szeptember 29.) osztrák‒ma-
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1914. XII. 27. vasárnap
Este ½5 óra, most jöttem haza a lovaglásról. Szép napsütéses tavaszias időnk volt. Csönd 

van. Ma kaptam postát s rögtön válaszoltam is. Még unalmas az élet a harci zaj után. De lesz 
hamarosan szórakozás megint. Isten segíts!

1914. XII. 29. kedd
Délután 3 óra, szép hideg napsütéses téli nap van. Csöndes, unalmas a hangulat. Ma 

írt Mariska, hogy lejönne s rögtön sürgönyöztem neki. Tegnap Inspizierung45 volt, ma pedig 
Off.Besprechung.46 Tegnap is, ma is kaptam postát s írtam is. Ma azt hallottam, hogy a szer-
bek betörtek Boszniába.47 Véletlenül összejöttem ma a Gábor bácsi lánya férjével. Mariskát 
szeretném már látni. Isten segíts!

1914. XII. 30. szerda
Délután 3 óra, csúnya hideg borús az idő, szemel az eső. Most jött haza a legénység 

eskütételről, hogy a kolera ellen védekezendő csak artézi v. forralt vizet iszik. Ma írtam haza 
egy express levelet Mariskának. Remélem megkapja és lejön. Változatlanul unalmas az élet, 
semmi szórakozás. Csak már itt lennének hazulról. Isten segíts!

1914. XII. 31. csütörtök
A gyászos év utolsó napja befejezése. Még egy pár óra s megszületik az 1915. év. Vajon 

mit hoz ez nekünk? Vérrel fogjuk felavatni? Adja az Isten, hogy ez új esztendő békésebb, 
boldogabb legyen!”

gyar hadvezér és teoretikus
45 Inspizierung: szemle (német)
46 Offiziersbesprechung: tiszti megbeszélés
47 A hír alaptalan volt.


