
EMLÉKEZÉS A GORLICEI ÁTTÖRÉS NAP-
JAIRÓL. 

A z 1914-RŐL 15-re forduló szigorú télen át tavaszig a m. kir. 
20. honvédhadosztály a kárpáti hegyek erdőségeiben küzd a 
roppant túlerejű «orosz henger»-rel. 

1915 tavaszán az itt szembenálló hadseregek mintha nagyot és 
hosszat szusszantottak volna. A kegyetlen, csontig fagyasztó, kemény 
tél viszontagságaitól és az öldöklő harcok vérgőzétől és idegőrlésétől 
kimerülten néma daccal, lecsillapult pihengetésben tanyázunk a tűz-
vonalakban. 

A mi lövészárkunk a vidrányi hágótól délnyugatra egy hatalmas 
völgyteknő déli szegélyén húzódik ; északi felén kétezer lépésnyire az 
oroszoké. 

A hó a hegyek hátáról még a lombos őserdők árnyékának oltalma 
alatt is teljesen eltünedezett. Zöldülni kezd a rengeteg. A völgykatlan 
mezejére fénykarjával rátenyerel a nap. 

A két raj vonal között, az orosz lövészárok szomszédságában egy 
elátkozott zempléni falucska hever. Az egész helység néhány zsupp-
fedelű ház. Kéményeik nem füstölögnek. Lakóik, ki tudja, merre mene-
kültek? Még a madár se jár most ezen a tájon. Üres pajták, félig tárva 
hagyott pitarajtók. 

Az oroszok le-lesettenkednek a lakatlan faluba. A kósza széllel 
együtt be-beosonnak a gazdátlan házak nyitott ajtain. Élvezettel bitan-
golnak a kamrában összekuporgatott krumpli közt. Egy-egy félzsákkal 
vállukra vetnek és lopakodnak vissza lövészárkaikba. Ünnepi csemege a 
burgonya nekik, akik olyan fekete komiszkenyeret kapnak, mint a föld. 

A gyalogsági fegyver lőtávolán kívül mesterkednek. Ezek miatt 
a kis csínyek miatt nem érdemes a költséges ágyúgolyót pocsékolni 
rájuk. Ilyen és ehhez hasonló esetek kölcsönös engedékenységet szülnek 
a két rajvonal között. A mi bakáink is a lövészárok tetején napoznak. 
Mintha nem is akarnák észrevenni egymást az ellenfelek. 

Úgy tetszik, hogy itt most pillanatnyi béke terjeng. Meg nem 
kötött, ki nem hirdetett, de dédelgetett és őrzött békehangulat. A völgy-
teknő zöld mezősége úgy áll most az ellenfelek között, mint egy béke-
tárgyalás zöld asztala . . . 

Vajjon ez a barátságos nagy szélcsend mekkora vihart fog kavarni? 
Vajjon a ma felcipelt krumplit meg tudja-e még ott enni az a 

muszka, amelyiknek a hátát nyomta? 
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Mert a barátságosnak tűnő hangulat ellenére is a nagy háború 
delelőjén állunk ! 

. . . Ebben a nagy pipázgatásban, nagy tavaszvárásban, mint 
derült égből a villám, oly hirtelen és váratlanul csap le közénk alko-
nyatkor a parancs : 

— Üteg ! Azonnal felkapcsolni ! Indulás előre ! 
Bizsergetően hangzó vezényszó. Végre ismét előrenyomulhatunk. 

Megtisztíthatjuk ezeréves hazánkat az ellenségtől. 
1915 május 4-ikét írunk. 
A természet az őserdőkben is immár életre kel téli dermedéséből. 
Mi is, honvédek. 
A felengedett időben még a hegytetőn is bakancsmarasztaló sár 

cuppog a lépteink nyomán. 
S végig, a Kárpátok hegyláncán megmozdulnak a hadsereg-

kolosszusok. Százezrek és százezrek ! Felverik a vaderdők öreg-avarjára 
ülepedett csöndet. Zizzen az avar, pattognak a vezényszavak, csörög-
nek a fegyverek, dübörögnek az ágyúk. 

Ütegünkkel a völgy alján tekergő országúton nagyot kellene hátra-
felé kanyarodnunk, hogy a menetirányunktól jobboldalt húzódó Olyka-
patak völgyének műútjára juthassunk ki, ahol az ágyúkkal rendes 
útra vergődnénk. 

De rettenetes nagy a kerülő arra hátrafelé ! 
Ezért a mi ütegünk a kapott parancs ellenére is a rövidebb utat 

választja, ha verejtékesen nehezebb is ez a kísérlet. Talán hamarabb 
lesz erre ! Üldözéskor pedig az időnyerés fél győzelem. 

Irdatlan rengeteg közepén, fenn a hegygerincen kusza összevissza-
ságban felnőtt fatörzsek és csonkult fatönkök között kell utat vágnia 
az ütegnek. Félszázadnyi utász is segítségünkre törekszik. Csodába illő 
és boszorkányos művelet ez az erőfeszítés, de gördülnek az ágyúk előre, 
mert háborúban katonáéknál nem szabad ismerni a lehetetlent ! 

A vontatókötelek és fékezőláncok mind beakasztva. A hajtótüzérek 
az alacsony fagallyak miatt nyeregbe sem szállhatnak ; szemüket csapná 
ki, sapkájukat verné le a gally. Kantárszáron vezetik a fogatos lovakat. 
Az ágyúkezelő legénység is talpon ; segít húzni-vonni, tolni. A tisztek 
is gyalog s könyékig munkában. 

Átgördülünk az elhagyott saját lövészárkunk fölött. Átlendülünk 
a kiürített orosz lövészárkon : az üregeiben visszamaradt tölténytárak, 
kulacsok és egyéb apró holmik sejtetik, hogy sietve-kapkodva somfor-
dáltak el lakói . . . 

Imitt-amott egy-egy útbanálló fatörzset is ki kell ácsolnunk fej-
székkel, csákányokkal, hogy az ágyúk tengelyvége az akadályozó fák 
között átcsusszanhassék, aztán igyekezve menetelhessünk tovább a 
ránk esteledett erdei vak sötétségben. 

Fellobbannak a fáklyáink. Kísérteties fény ez a terebélyek lomb-
sátorának éjtszakai komorsága alatt. A csapott zajtól félelmetesen felzúg 
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a rengeteg mélye. Szinte visszhangzik a sok parancsszó, az ágyúk tompa 
zakatolása, a szerszámok zöreje, a lovak prüszkölése. És a százféle hang-
zavar egymásba akaszkodik. S az éjféli lármára rá-rácsillannak az im-
bolygó fáklyafények. 

Ahol túlsűrű az erdő és utászaink segítségével utat kell vágni, ott 
kurta kényszerpihenőt tartunk. Ilyenkor abrakoltatás és a mozgókony-
háról forró feketekávé. Mert ha lehet, fűteni kell a mozdonyt. 

Egész éjjel szüntelenül tart ez az irgalmatlan akadályverseny, 
ez a törtető menetelés. Bebizonyosodik, hogy az akaraterős ember többet 
kibír, mint az állat. Mindnyájan megviseltek, csapzottak és fülig sárosak 
vagyunk. Pocsolyafreccsek az öltönyökön és az arcokon. Pettyentett 
sárcsillag a parolikon . . . 

Pitymallatkor, mikorára a fáklyák csonkig égtek, a hegylánc 
olykavölgyi oldalán, Jobbos és Repejő falvak felett, egy erős lejtőjű 
fairtásos terepszakaszon megkezdjük ágyúinkkal a leereszkedést. Az 
él-lovak kisefáj át kiakasztjuk. A féktalpakat a kerekekre szereljük. 
És az egész éjjelt küzdelmes fáradsággal átvirrasztott legénység és 
tisztek megfeszített inakkal példásan vállvetve küzködnek, ügyelnek, 
hogy a súlyos ágyúk rá ne szaladjanak a lovakra, le ne zuhanjanak a 
mélységbe . . . 

Kínosan hosszú percek. Örökkévalóságnak tűnő, kimerítő negyed-
órák. Itt most dől el ütegünk merész vállalkozásának sorsa. A kapott 
felsőbb parancstól eltérő, öntevékeny vállalkozás kudarcot és ezzel bün-
tetést hoz-e vagy sikert? 

Emberfeletti ez a végső nekirugaszkodás ! 
Közben az Olyka-völgy műútján menetelő hadoszlopok csöndesen 

morajló zaja már felszűrődik hozzánk a hegyoldalra. 
Lassan derengeni kezd és a finom fátyolban terjengő ködön át 

homályosan látjuk is a sűrű sorokban siető gyalogságot gépfegyveres 
és málhás állataikkal. 

Nem csoda, hogy küzködésünk lármájára ők is felfigyelnek. Észre-
vesznek a ködfátyolon át és bámulják hihetetlen műveletünket. 

Milyen megkönnyítő érzés, milyen összeroskasztó öröm, hogy haj-
nalra baj nélkül sikerül leereszkednünk a meredek hegyoldalon. Fel-
hajtunk a műútra, a gyalogszázadok mellé. Az elejét be sem látható, 
meg-megtorlódó menetoszlopban törtetünk tovább pihenés nélkül. 

Csakhamar megneszeljük a hírt : Csapataink Gorlicénél áttörték 
az oroszok frontját ! . . . A lelkesedés moraja szinte fellegekig zengő ! . . . 
Megértjük, hogy itt gyors oldalnyomást kell adnunk, hogy újabb front-
áttöréssel felgöngyölíthessük a muszka arcvonalat ! 

Szédül a fejünk az örömhírtől ! Kimerülten is fürgeségre kerekedik 
kedvünk. Nosza neki a hajszának ! Ügetésben el is érjük a gyalogsági 
menetoszlop élét az országhatáron. 

Értjük már, miért az erdős hegygerincen kellett nekünk átvágni. 
Eliszkolt a muszka front előlünk. Hadseregátcsoportosítást rendez. Jól 
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tudjuk itt, hogy ez mit jelent . . . Utól kell őket érnünk. Nyakukba kell 
hágnunk. Nem szabad időt hagynunk rá, hogy rendben vonulhassanak 
vissza. Minél hamarább a sarkukba tudunk érni, minél előbb ütközetre 
kényszeríthetjük a menekülő, megbomlott arcvonalukat, annál meg-
dönthetetlenebbül bekoronázhatjuk a győzedelmet. Mert itt Dukla és 
Lupkov környékén a már behorpasztott orosz front áttörésével a Gor-
licétől hanyatt-homlok menekülő muszka hadsereget bekeríthetjük s 
megsemmisítő diadalt csikarhatunk ki . . . 

A legnagyobb erőfeszítés sem esik most nehezünkre. 
Bukovszkó községtől délre emelkedő hegytetőn reggel nyolc órára 

ütegünkkel lemozdonyozunk 
Ekkorra a köd úgy megsűrűsödött, hogy annyira sem lehet ellátni, 

amilyen távolságra egy ernyedt népfelkelő sercinteni tud. Hát hogy 
lehetne ellátni az ágyúk lőtávoláig? 

De köd ide és köd oda, itt az ütegünknek állásba kell már menni, 
mert gyalogsági előőrseink a községen innen utólérték a menekülők 
hátvédeit. Rájuk kell vetni magunkat ! Ki kell őket dobni rögtönzött 
védőállásaikból ! 

Ütegünk első tisztje, a komoly tudású magyar fiú létére is armée-
rangelső képzettségű és példás bajtárs — a későbbi harcok folyamán 
hősi halált halt Steinitzer Ferenc főhadnagy — rendelkezik . . . 

Éppen tüzelésbe kezdenénk, amikor a mellettünk vezető úton, 
az erdő szélén egy négyesfogat bukkan ki és áll meg. Négy parádés 
lipiciai sallangosan. A hadtestparancsnokunk pattan le a kocsiból. 
Ebben a pillanatban orosz tarack gránátja csap le, robban és dördülve 
rázza meg a levegőt is, a hegyhátat is alig húszlépésnyire a fogat-
tól. A paripák felhorkanva két lábra ágaskodnak — és a hadtest-
parancsnok, József kir. herceg, kíséret nélkül, tempósan lépked üteg-
állásunk felé. 

Főhadnagyunk jelentkezésére kézfogás, közben kérdezi : 
— Hogy? ez tábori üteg? Nem a lovastüzérek ütege? 
— Fenség, még nincs itt más üteg, csak a mienk. 
— Úgy, hát megelőzték a lovasüteget? 
— Mert mi nem a parancs szerint előírt országúton kerültünk, 

hanem az erdős hegyháton vágtunk át. Számítjuk, hogy így félnapot 
nyertünk. 

— Remek eredmény ! Az egész üteg felterjesztendő kitüntetésre ! 
— Parancsára, Fenség ! 
— De ebben a vak ködben hová és hogy tudnak most tüzelni? 
— A gyalogsági előőrsök hátraadott jelentései nyomán és a térkép 

és delejtű segítségével. A tüzelést Bukovszkó község főútjára, piacterére 
és tornyára kell irányítanunk. Tornyára azért, mert az orosz tüzérségi 
megfigyelőknek a torony állandó harci szállása. 

— Honnan fogják tudni, hogy a lövések helyesen fekszenek? 
— Csak pontos háromszögszámítás és pontos irányítás kell. Rövi-
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desen fel fog szállani vagy le fog ülni a köd s akkorára már nem szabad, 
hogy álljon a torony. 

— No, erre kiváncsi vagyok — mondta a fenség. És ott maradt 
az ütegállásban. 

Pattognak a parancsok. Az elcsigázott honvédtüzérek lendülettel 
fogadják a friss vezényszavakat. Mindnyájan étlen-szomjan, a belső 
idegfeszültség fellobbanó lázával dolgoznak. Süvítenek a srapnellek, 
zúgnak a gránátok, úgy rémlik, mintha vaktában röppentek volna, 
pedig a térkép, delejtű és háromszögmérő tudománya akkurátos szol-
gálatot tett. 

Fülünk körül eltévedt, csellengelő orosz puskagolyók szipognak . . . 
A lövegvezető altiszt rá is szólott a lőszerpótlásban szorgoskodó 

egyik hajtótüzérre : 
— Ne kapkodd a fejed ! Még beleütöd egy muszka golyóba ! 
Ment is minden, mint a karikacsapás. 
A mellettünk huizódó úttesten közben folyton-folyvást menet-

oszlopban úgy özönlött előre a gyalogságunk, mint egy élő folyam. S a 
hegyhátról a bukovszkói lapályra lehömpölyögve ez az élő honvéd-
zuhatag tüstént beavatkozott a harcba. Nőttön-nőtt is a fegyverropo-
gás, a géppuskakattogás. Mind szaporábban vakkantak a kézigránátok 
és mindezt szinte átharsogta a csatakiáltások összevegyült iszonyatos 
zaja, amelybe fergeteges bőszültséggel bömböltek bele az ágyúk. Határ-
talanul zúgott-zengett, szikrázott és lobogott az ütközet. 

S amikorára a nap felszippantotta a ködöt, még magunk is alig 
akartunk hinni a szemünknek, hogy a tőlünk ötkilométernyire kushadó 
Bukovszkó község ott lent a völgy mélyén már ledőlt toronnyal gubbaszt. 

Fürkésző tüzérségi távcsöveinkkel jól látni, hogy a maradék oro-
szok is iszkolnak a község tulsó végén elfele. 

Távcsövén a fenség is nézi. Hirtelen felénk fordul : 
— Pompás teljesítmény ! Az üteg gyorsasága fontos segítségére 

volt gyalogságunknak. Büszke vagyok mindnyájukra ! 
Visszaült a négyesfogatra . . . 
Felkapcsolunk mi is. Indulnánk előre. Ekkor ér utói bennünket a 

lovastüzérüteg. Pihentebbek, mint mi, ezért a menetoszlopban magunk 
elé engedjük őket, sőt a kisvártatva egymásutánban beérkező ezredünk-
beli többi üteget is. 

Közben hordágyakon hozzák a sebesültjeinket a kötözőhelyre. 
Amelyik bajtársnak a félkarja felkötve, a másikkal búcsút integet az 
előretörtetőknek. 

Aztán hajrá ! megint a galiciai dombok és lankák közé jutunk, 
mindközelebb a gácsországi mezőséghez, mindközelebb a nemrég elesett 
Przemysl várunkhoz. 

Az akácfáknak itt már híre sincs. A földeken jobbról-balról tátongó 
gránáttölcsérek. Elhajigált hadiszerszámok. Anyaföldet csókoló orosz 
hősi halottak . . . 
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Ebben az észmarcangoló tusában nem lehet törődnünk vérrel, 
fáradtsággal, éhséggel, tisztálkodással ; mindnyájan, mint egy ember, 
felkavargó tömeghisztériában száguldunk az ágyúgolyóktól felszakgatott 
utakon a menekülő, szétszórt ellenség sarkába. És úgy hajszoljuk őket, 
úgy legázoljuk az előttünk meglazult hadseregarcvonalukat, hogy itt 
már betömhetetlen léket kap a frontjuk. 

Mintha éreznők, hogy ezzel a hatalmas átütő erejű nekilendüléssel, 
ezzel a Gorlicére ráduplázó, történelmileg lupkovi áttöréssel a gorlicei 
áttörés diadalát megtetézzük és beteljesítjük az «orosz henger» össze-
roppanását. S az orosz katonaság és orosz nép harci kedvének lobogásá-
ból hamu lesz és pernye ! . . . 

Hogy mekkora e győzelem mértéke? Minden szónál világosabban 
beszél a százezernyi muszka fogoly, s töméntelen fegyver, ágyú- és hadi-
szerzsákmány. 

Az orosz front ilyen összemorzsolásával itt az ő nemzeti sorsuk 
messzi kihatólag megpecsételtetett. A cári Oroszország pillére kidőlt . . . 

Fejünk felett ragyog a nap és sugaraiból fénykoszorút fűz harco-
saink homlokára. 

Házi tűzhelyeinket, asszonyainkat, gyermekeinket, szóval a hazán-
kat megvédeni : nap mint nap nyomulunk előbbre a szaladó oroszok 
kezétől lángban álló és üszökké égett falvakon keresztül. 

Mindenfelé a muszkák kegyetlen pusztításainak orgiája kormozza 
be a győzedelmünk dicsfényét! . . . 

. . . Igy loholt előre a magyar 1915 májusában a galíciai mezőkön, 
a muszka seregroncsok nyomában, vérző szívvel. 

Ők törtek be reánk. Mi csak védekeztünk. Ki kellett vernünk az 
ellenséget. 

És a kölcsönkenyér is visszajárt. 
Az 1849-ben a Világosig besétált muszkák unokáit a Kossuth 

katonáinak unokái páholták itt el ! Remetei Fülepp Dezső. 

CSONKÁN MARAD. 
Csak tompa, szaggatott dörej, 
amit a Város fellövel. 
Gép, állat, ember zúgó kórusa: 
kenyérért, kéjért birkózó tusa. 

Mindenki néző s részes egyaránt 
a füstös, gőzös forgó színpadon. 
Akit a hajsza vaktában leránt, 
nem áll melléje mentő irgalom. 

Tiporva ott marad a kőarénán. 
A cézár élet harsog: csak tovább! 
Dermedve nézem, félreállva némán, 
hogy magasítja föl a Golgotát. 

De könnyből, vérből, hörgő jajból 
tengerözönt hiába sajtol! 
Csonkán marad, sohsem lesz kész vele, 
ormára nem kerül a béke szent jele. 

Réz Gyula. 




