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A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei. 
T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyvcsoportból csupán a fel

tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván ingyen kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a kővetkező módozatok mellett: 

Aki félévre 6. - koronával fizet elő Krónikánkra, az a két csoportból félévenkint 
egy-egy kötetei választhat. 

Aki negyedévre 3. — koronával fizet elő Krónikánkra, az negyedévenként az egyik 
csoportból egy kötelet választhat. 

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekböl négy egymás után 
következő számot beküldenek. 

A kiválasztott kedvezményeket a pénz előzetes beküldése ellenében szállítja a kiadó
hivatal, de megrendelhetők azok minden könyvkereskedőnél, árusnál, trafikban. 

Mindenki ott szerezheti meg a kedvezményeket, a honnan a krónikát kapja. 
Budapesten a kedvezmény díján felül kötetenkint 40 fillér, vidéken kötetenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 
1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. 

RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

1. Jephson: Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. U kor. 80 fill. bolti ár 
helyett ráfizetés 2 kor. 

A v i l á g i r o d a l o m egyik l e g k i v á l ó b b utazás i mun
kája, melyben a szerző , aki a Stanley- fé le v i l á g h í r ű 
e x p e d í c i ó b a n résztvett , c s o d á s kalandjait és viszon
tagságos utazásai t írja le, r e n d k í v ü l sok p o m p á s k é p 
k í sére tében . . * 

2—3. Hübner Sándor gróf: A britt biro
dalmon keresztül. Két kötet számos 
képpel és térképpel. 20 *w. í>o/fi ár ne
gyeit kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 fill. 

H ü b n e r S á n d o r gróf, az egykori k ö v e t és mi
niszter, kedves, k ö n n y e d rr.es^lö, aki mindazt, amit 
m é l y tudással és a laposságga l rnegfigvelt, v o n z ó a n 
és e lejé lö l vég ig érdekesen adja e lő . Anglia és gyar
matai manapság mindönkit érdekelnek és ebben a mű
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

4—5. Höhnel Lajos: A Rudolf és Stefánia 
tavakhoz. Teleky Sámuel gróf leife
dező útja Keletafrikában. Két kötet, 

179 képpel és színnyomatú térképpel. 
29 kor. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

E m ü érdekfesz í tően tárja fel Teleky S á m u e l gr. 
f e l f edező út jának történetet é s olyan n é p e k k e l 11-
merlet meg, melyek mindeddig minden idegen be
fo lyás tó l é r i n t e t l e n ü l , s enk i tő l sem sejlett életet éltek. 

6—7. Gróf Benyovszky Móricz emlékiratai 
és útleírásai. Fordította Jókai Mór. 
Két kötet. 19 kor. 20 fill. bolti ár helyett 
ráfizetés köteienkint 2 kor. 

8—9. Gróf Benyovszky Móricz élettörté, 
nete. Irta Jókai Mór. Két kötet, illusz
trálva. 18 kor. bolli ár he'jett ráfizetés 
kötetenkint 2 kor. 

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas é letében 
é r d e k e s kalandokon ment át, melyeket életteljes 
k ö z v e t l e n s é g g e l örökí te t t meg. Már maga az, hogy 
J ó k a i Mór é r d e m e s n e k ta lá l ta , hogy Benyovszky 
iratait k ö z r e a d j a é s é let történetét megírja, a mfi 
k i v á l ó értékét bizonyltja. A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. 
LÉORÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

10. Besztercze ostroma. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyeit ráfize
tés 3 kor. 20 fill. 

11. Kisértet Lublón és egyéb elbeszélé
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

12. Szent Péter esernyője. Illusztrált dísz
kiadás, Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti 
ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

13. Az uj Zrinyiász. Társadalmi és politikai 
szatirikus rajz. Díszkiadás. (Nem illusz
trált ) 12 kor. bolti ár helijett ráfizetés 
1 kor. 50 fill. 

Mindkét csoportban foglalt művek egytől-egyig alkalmasak születésnapi, névnapi, 
bérmanapi, karácsonyi, újévi és minden más ün epi ajándék céljára. 

B E K Ö T É S I T Á B L A 
A Világháború Képes Krónikája I. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — ren-
delhető minden könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatal
ban. Ara 1.- korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 



VILÁGHÁBORÚ 

SZERKESZTŐ SÜLE HMTHL 
RÉVHI-KIHDHS TELEFON 56-27 

HETENKINT EGY FÜZET 
ELŐFIZETÉSI HR >j, ÉVRE 3 K, '/., ÉVRE 6 K 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIRDÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT 18. 

fl MI SEBESÜLTJEINK. 

Auguszta kir. hercegnő gyermekeivel sebesült tisztek között. (Alexy felvétele.) 

Akinek a sors nem adta meg, hogy fegyverrel szolgálja hazáját, határainkat védve és verve 

jp újból 
asszonyaink elsejeként végtelen gyengédséggel végzi a nő legméltóbb háborús feladatát. 

A v i l á g h á b o r ú képes krón ikája . II. 2 i 



A szanitéc katona hátán visz a kórházba egy sebesültet.. 





Sebesültek jönnek a kötözőhelyre. (Félegyházy László hadnagy felvétele.) 

Sebesültek az első segély után. (Hutiray Gyula honv. százados felvétele.) 



Üdülő katonák az icici-i hadikórház kertjében. 





AZ ELSŐ HARCOK A KÁRPÁTOKBAN. 
Két hónapja tartott már a háború, kaptunk híreket vérengző csatákról, 

emberek ezreinek pusztulásáról, virágzó városok, boldogéletű falvak meg-
semmisüléséről, — mikor szeptember hónapjának utolsó hetében olyan hír 
érkezett, mely ránk leverőbben hatott minden eddiginél. A hír arról szólott, 
hogy az orosz átjött a Kárpátokon és a kinek közülünk sötétebb volt a 
látása, az már úgy érezte magát, mint a lovag, kinek a páros viadalban k i 
hullik kezéből — a pajzs. Mindnyájan tudjuk, hogy ez az ijedelem nemcsak 
hogy alaptalan, de ok nélkül való is volt. Alaptalan, mert hiszen mikor 
a muszka tenger apró erecskéi átszivárogtak a Kárpátok hágóin és félreeső 
gyalogösvényein, akkor úgyszólván szűzi érintetlenségben állott még a mi 
nagyszerű hadseregünk, melynek úgyszólván egyetlen mozdulása elégséges volt 
ahhoz, hogy a portyázó ellenséges csapatokat megsemmisítse; és oktalan volt 
ez a riadalom, mert hiszen ha a Kárpátok védelmet nyújtanak is az ellen, hogy 
komolyan számottevő, nagy haderők átjöjjenek rajta, az ellen a világnak 
semmiféle hegykoszorúja sem védhet meg, hogy szorosain és mellékútjain 
kisebb csapatok át ne lopózzanak. 

Hozzon s-rámunkra bármit is a jövő, elmondhatjuk, hogy a Kárpátok
ban nem csalódtunk meg. Csúcsai és sziklavárai, meredekei, sasfészkei és 
egész láncolatának hatalmas félköre, melyet annyiszor megénekelt a magyar 
lant s mely felé ma is oly büszke bizalommal dobban a magyar szív, — nem 
hagytak cserben bennünket s tartják ma is kővé merevült fogadalmukat, mit 
honszerző őseinknek tettek. 

Az orosz betörés. 
Egy katonai szakíró írja, hogy bár seregeknek a hegyeken való átkelése 

nem tartozik a lehetetlenségek közé, a mai milliós seregek még sem bocsát
kozhatnak ilyen vállalkozásba anélkül, hogy azt gondosan elő ne készítenék. 
Meglepetésszerűen tehát csupán kisebb csapatok kelhetnek át valamely hegy
ség hágóin, ennek azonban komoly stratégiai jelentősége nincsen. Ezzel az 
igazsággal nyilván tisztában volt a mi hadvezetőségünk is, bár mihelyt az 
első kozák megjelent az uzsoki szorosban, az orosz sajtó már bejelentette 
a nagy magyar Alföld elözönlését és részletes programmal szolgált a Buda
pesten berendezkedő orosz katonai diktatúra számára. Előkelő és komoly 



pétervári lapok arról írtak már, hogy a magyar mágnásoknak egy küldöttsé
gét várják oda, mely arra akarja kérni a cárt, hogy ha elveszítenők Horvát
országot, adják érte nekünk cserébe Bukovinát. 

Errő l a készülő küldöttségről, persze, nálunk senki sem tudott semmit. 
M i csak annyit tudunk, hogy az első orosz kaland tíz napon belül csúfos 
kudarccal és az ellenségre súlyos veszteséggel végződött és tudjuk azt is, 
hogy még ez a hat divizió sem tehette volna lábát Magyarország földjére, 
ha azt évek munkájával és gaz árulással meg nem könnyítették volna. 
Az uzsoki táj félreeső útjait és kapaszkodóit néhány környékbeli lakos mutatta 
meg az orosz csapatoknak, maga Oroszország pedig már évek óta kémekkel 
árasztotta el a Kárpátok vidékét, hogy a használható átjárók rajzát meg
szerezze. Magyarország nem rendőrál lam s ezért nem jár t különösebb nehéz
séggel, hogy orosz vezérkari tisztek kereskedelmi utazóknak, artistáknak, 
medvetáncoltatóknak öltözötten itt éljenek és kémkedjenek közöttünk. De a 
kémkedés nemes művészetét űzték szélesebb és költségesebb alapon is az 
oroszok. Történt például, hogy a múlt év tavaszán Galíciában francia ügy
nökök jelentek meg és ajánlatot tettek a magyar-galíciai határon levő bjtkovi 
erdőterület megvásárlására. E célból francia konzorcium alakult, melynek 
Monjeau gróf állott az élén. Nemsokára francia mérnökök érkeztek Droho-
bicba, Boriszlávba és Bytkovba s heteken át já r ták a vidéket. Vezérkari tér
képek alapján fölmérték a Kárpá toknak e tájon levő minden hágóját, átjáró
ját, érdeklődtek minden iránt, csak éppen — az erdők iránt nem. Végül i», 

Kerekhegy, ahol keresztültörtek az oroszok. 
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Tiszaköz. Visóvölgy. 



megvették Bytkovot húsz millióért, amiből két millió frankot lefizettek foglaló
nak, aztán egy hónap múlva — elállottak az üzlettől. Az első kárpáti betörés 
alkalmával aztán a bytkoviak csodálkozva ismertek rá két orosz tisztben — 
a két legbuzgóbb francia mérnökre . 

Mint említettük, az első alkalommal összesen hat divíziót küldtek át az 
oroszok a magyar határon. E z a hat divízió négy ponton kelt át. A legerő
sebb Turkálói indult el és az uzsoki szoroson jött be, hol, az Ung folyóvöl
gyében, szeptember 26-án találkozott először a mi csapatainkkal. Egy másik 
orosz csapat a vereckei szoroson ereszkedett alá és a beregmegyei Szolyváig 
hatolt előre. A harmadik seregrész Toronyánál jelent meg szeptember 27-én 
és a máramaros i Ökörmezőig jö t t előre. Végül, a negyedik Kőrösmezőnél 
jöt t be Magyarországba, bevonult Máramarosszigetre, aztán folytatta útját 
Hosszumezőig, hol utolérte a négy csapat közös sorsa: seregeink tönkreverték. 

Az oroszok kiveretése. 

Mindössze tiz-tizenkét nap múlt el azóta, hogy Uzsoknál megjelent az 
első kozák-őrjárat s vezérkarunk már jelenthette, hogy Magyarország földjén 
egyetlrn szál ellenséges katona sincs. A szembeszállás a négy orosz sereggel 
nem egyszerre történt. A mi seregünk valahol a veszélyeztetett terület közepe 
táján foglalt állást és egyes részeivel muszkát verni innen rándult ki Uzsok-
hoz, Vercckéhez és utoljára a máramaros i Hosszumezőhöz. Ahol pedig meg
jelent, ott röviden végzett. A jöttem, láttam, győztem büszke jelszava soha 
nem igazolódott ragyogóbb teljességgel, mint ezekben a kárpáti harcokban. 
Kitérés, visszavonulás, vagy megállás egyetlen ponton sem történt. Ahol 
felzúgott a magyar népfölkelő-honvéd harci kiáltása, ott már megdőltek az 
orosz rendek, a szorosok megteltek holtakkal és haldoklókkal és a megmaradt 
orosz csapatok eszeveszetten szaladtak vissza az úton, melyről pedig azt 
hitték, hogy. az egyenesen Budapestre vezet. A világháborúnak tehát csak 
apró epizódja az oroszok első kárpáti betörése: emléke is alig maradt, ha 
csak Oroszországban nem, hol sok ezer anyát ez tett bánatossá, sok ezer 
asszonyt özveggyé. Ám a magyar katona lélekrajzát mégis ezek a harcok 
tették teljessé, ezekben ismertük meg, mi a magyar honvéd akkor, mikor 
igazán a maga hazáját védi. Az elismerés jelzőit, a csodálat virágszálait még 
az ellenség sem vonhatja meg a mi katonáinktól, akik egyaránt hősök, nagyok, 
félelmet nem ismerők, küzdvén bár Galícia pusztuló végein, Hindenburg 
seregében az orosz-lengyel földön, vagy a franciák ellen, olialmazva a német 
határt . De igazán magyar a magyar katona itthon volt és igazán ellenállha
tatlan ereje akkor volt szuronyrohamának, mikor a székely bakát és a dunán
túli népfölkelő-honvédet a Kárpátok innenső tövében küldték rá az ellenségre. 

A négy nagyobb ütközet története, melyben végképpen ellátták csapa
taink a betörő négy ellenséges sereg dolgát, nem kivan sok szót. 

Az ungrrjegyei Izsókná l szeptember 25-én lépett az ellenség magyar 
földre és pedig egy kozák-hadosztállyal, másfél gyalogos hadosztállyal és húsz 





ágyúval: Elhagyva Uzsokot és az oldaltfekvő Havasköz községet, egészen 
Fenyvesvölgyig jöhettek háborítatlanul előre az oroszok és itt megszállották 
a meredek Studnica-hegyet és a többi hegynyerget, melyek félkörben övezik 
a festői fekvésű Fenyvesvölgy községet. A mi csapataink jelentékenyen keve
sebb emberrel és ágyúval velük szemközt foglaltak állást, készen arra, hogy 
esetleg hetekig tartó puska- és ágyúharcba bocsátkozzanak. Erre azonban 
nem került a sor, mert m á r az első nap, szeptember 20-án este megérett 
a helyzet arra, hogy a mieink Malomrét és Fenyvesvölgy között szuronyia 
menjenek. Ennek pedig ellenállhatatlan volt az ereje. Két napon át verték 
vissza a sziklás hegyek katonáink csatakiáltásait és az aránytalan nagyszám
ban elesett oroszok halálos sóhajtását. Sűrű fenyveseken, szakadékokon és 
vízmosásokon át folyt a vad hajsza, mígnem a harc harmadik napján hon-
védeink éjszakai rohamban megmásztak a borzalmas Sludnicát és miközben 
felülről gyilkos tűz áradt reájuk, az oroszt kiverték legvédettebb állásából. 
Ettől kezdve az ellenségnek nem volt megállása. Hanyatt-homlok szaladt 
vissza Galíciába, nyomon követve fáradhatatlan honvédeinktől, kik Siankinál 
még egyszer rajtaütöttek a menekülő ellenségen és csak Turkánál állottak 
meg. Az uzsoki harcokban nyolcezer embert vesztettek az oroszok. Ennyire 
becsülik halottaik számát, kiknek eltemetése napokon át adott dolgot. 

Az Ungmegyével határos Beregmegyébe a vereckei szoroson át tört be 
egy orosz sereg, mely mintegy huszonötezer emberből állott. A mieink Szoly-
váig engedték az ellenséget, itt aztán egy nap alatt végeztek vele. A meg
vert orosz sereg keltévált; egy része visszaszaladt Galíciába, a másik pedig 
keletnek menekült, Volócon át Puholkáig. Itt aztán üldöző csapataink utol
érték és szétverték ezt a seregrészt. 

A visóvölgyi Tiszahid. 
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A szolyvai ütközetről egy katonaliszt, k i abban részt veit a következő
ket í r ta : 

A vereckci szorosban parancsnokló ezredes már napokkal ezelőtt tudomást szer
zett arról, hogy a hágón nagyobb orosz sereg akar áljönni. Fedett állásokat építtetett, a 
gépfegyvereket a szoros két oldalán biztos fedezék mögött elhelyezte, azután egy kisebb 
csapatot rajvonalba fejlődtetve felvonultatott az oroszok ellen. Mikor az oroszok lőlá-
volba értek, azt a parancsot adta csapatainak, hogy mivel az ellenség száma túlnyomó 
és a küzdelem úgyis egyenlőtlen volna vonuljanak vissza a lehető leggyorsabban. Az oro
szok azt hitték, hogy a mi csapataink menekülnek, ezért gyorsan, nagy tömegekben utánuk 
nyomultak a hágóba, ahová csapataink teljesen becsalták az oroszt. Ekkor elkezdtek dol
gozni a kétoldalt elrejtett gépfegyverek. A pusztítás amit műveltek, iszonyú volt; százával 
maradt holtan az orosz a szorosban, lehetetlen volt menekülnie, mert a menekülés útját 
is elzárták golyószőróink. A lehető legrövidebb idő alatt tönkre volt verve az orosz sereg, 
a muszka holttestek sok száza magasra tornyosult a szűk hágóban, egy időre teljesen 
elzárva a szoros útját. 

A harmadik orosz sereget először egy kisebb csapatunk szeptember 27-én megállí
totta Toronyánál, de mivel az orosz aránytalan túlerővel jött, előre kellelt engedni ökör
mezőig. Az emlékezetes ökörmezei csata, mely ennek az ellenséges csapatnak a teljes 
megsemmisítésével végződött, október 10-én volt. 

Hosszabb lélekzetű maradása Magyarországon csak a negyedik orosz seregnek volt, 
mely Kőrösmezőn át jött Máramaros megyébe. Egészen Márartiarosszigetig alig is akadt, 
ellenállásra, mindössze Kőrösmezőnél kísérelte meg egy kisebb csapatunk, hogy ideig-
óráig feltartóztassa, míg Munkács tájáról nagyobb seregünk érkezik Hosszú mezőre, 
a hol a döntő csatát terveztük. De vitézen viselkedett ez a kőrösmezei kisebb csapa
tunk is. 

Mikor szeptember 30-án az orosz előőrsök feltűntek — írja e harcok résztvevője — 
jelentést akartunk adni Máramarosszigetre, de nagy meglepetésünkre nem működött a távíró. 
Elvágták a hátunk mögött. Ezután egy lovas katonát küldtünk Máramarosszigetre, de ez 
nem érkezett oda. Mivel nem voltunk tájékozva az ellenség erejéről, megkíséreltük, hogy 
ezerkétszáz emberünkkel feltartóztassuk. Csak később tudtuk meg, mily egyenlőtlen küz
delembe bocsátkoztunk. Helyzetünk annyiban kedvező volt, hogy a csata a szűk szoros
ban folyt a vasúti pálya mentén és hogy bennünket támogatott tüzérségünk, míg az orosz 
tüzérség képtelen volt elhelyezni ágyúit. Számtalanszor megpróbálták, hogy minden ere
jük megfeszítésével felvigyék azokat a hegyre és mivel a lovak nem tudtak felkapaszkodni, 
maguk a tüzérek vontatták az ágyúkat, ám a hegyre kúszó fedezetlen embereket könnyű 
volt egyenként lelövöldöznünk. Egyszerű puskatüzzel is képesek voltunk az oroszokat 
tizenhét óra hosszat feltartóztatni, miközben rettentő veszteségeket okoztunk nekik, míg 
nekünk alig volt néhány halottunk. Kétszer szuranyrohammal is megpróbálkoztak, de 
visszavertük őket. Még október elsején éjjel is folyt a csata anélkül, hogy az oroszok csak 
egy méterrel is előbbre jöhettek volna. Végül is azonban be kellett látnunk, hogy ezer
kétszáz ember tartósan nem állhat meg egy sereggel szemben. Minden erőnk megfeszíté
sével folyt eddig is a küzdelem, minden emberünkre szükségűnk volt s ezért közülünk nem 
egy, miután sebét bekötötték, ismét visszatéri a frontra. Ellenállásunkból arra következtetett 
az ellenség, hogy nagyobb sereggel van dolga és ezért visszavonulásunkat nem zavarta. 

Főképpen azért kellett visszavonulnunk, hogy Máramarosszigettel érintkezésbén 
maradjunk. Visóvölgyről azután már telefonozhattunk. Itt azt a parancsot kaptuk, 
hogy még rövid ideig tartóztassuk fel az ellenséget, Erre Visóvölgy és Nagybocskó között, 
hol alkalmas terep kínálkozott, állást foglaltunk és még hat óra hosszat ellenálltunk az 
orosz seregnek, mely idő elégséges volt ahhoz, hogy a hatóságok kiürítsék a hátunk 
mögött levő községeket. Október elsején este tovább vonultunk Mármarossziget felé. Az 
oroszok csak óvatosan mertek utánunk jönni, úgy, hogy csak a következő napon érték 
el Mármarosszigetet. 



Eddig tart a sebesült tiszt elbeszélése az első mármarosi harcokról. 
Míg ez a negyedik orosz sereg vonult a megye székvárosa íelé, addig a mi 
csapataink Técsőnél és Hosszúmezőnél gyülekeztek, hogy itt várják be az 
elle.nséget. A z oroszok Máramarosszigetről Tarackőzön át vonultak Técső-
höz és Hosszúmezőhöz, hol azután október 5 én és 6-án megsemmisítő vere
séget szenvedtek. A vert sereg több részre szakadva igyekezett most már 
átjutni a határon. Az egyik csapatot Nagybocskónál sikerült utolérni és újból 
megverni és ami belőle megmaradt, az Rahónál kapta meg a kegyelem
döfést, október 7-én. Egy másik csapat a Visó völgyében menekült délkeleti 
irányba. Ezt a csapatot is október 7-én ugrasztották szét a mieink, részben 
a felső visói, részben a Peles melletti kisebb csatában. Ezek után orosz sereg 
vagy csapat nem volt többé magyar területen, csak eltévedt kozákok kóbo
roltak még a hegyeken, erdőkben, mellékutakon. Ezeket ott fogták el, vagy 
ha ellentálltak, lőtték agyon, ahol érték őket A tévelygő lovasoknak egy 
kisebb csoportja lejutott Beszterce-Naszód megyébe is, hol aztán lengyel 
légionisták végeztek velük, nyilt csatában, hősiesen, de könyörtelenül. 

Ezzel végződött, silányan, csúfosan az első orosz vállalkozás, mely 
Magyarországra is rá akarta zúdítani a háború közvetlen veszedelmét. Hat 
divizió jött be és ez nem kevesebb, mint harmincezer embert veszített halottak
ban, sebesültekben és rengeteg sokat azokban, kik fogságba jutottak. 

Máramarossziget látképe 
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A máramarosszigeti orosz uralom. 

Budapest hónapokon át pompázot t a háborús idők vidám, büszke 
színeiben, de a pusztulás, a háborúval járó bajok szomorú szinét csak akkor 
öltötte fel először, mikor az orosz sereg közeledtének hírére a fenyegetett 
községek lakóinak egy része elhagyta otthonát és a fővárosba menekült. 

A mármarosszigeti menekültek nagy része már október elsején elhagyta 
otthonát. Egyik sem látott ellenséget, az oroszoknak még csak a hire já r ta 
meg a várost. Rutének, hegylakó pásztorok hozták az első híreket s az orosz 
invázió első napjaiban már akkora volt a nyugtalanság, hogy Szőllősy pol
gármester kénytelen volt a lakosságot nyugalomra inteni. A tehetősebbek m á r 
tíz nappal előbb elhagyták a várost. A nagyobb kereskedők bezárták bolt
jaikat s egész utcákban kihalt a kereskedelem. Katonacsapatok vonultak 
keresztül a városon, csendőrök és határ rendőrök vonultak vissza a helységek
ből. Szeptember 29-én az a hír kószált az utcákon, hogy az oroszok már 
a szomszédos falvakban vannak és estére benn lesznek a városban. 

Ez a hír nagy konsternációt keltett. Százan meg százan siettek a vasúti 
állomásra, hogy meneküljenek. A hatóság ismét megnyugtató tartalmú pla
kátokat ragasztatott ki, de azért, aki helyet kapott a vonaton, az elutazott. 

A máramarosszigeti raktárban feltörték a menekülők poggyászát. 



A nap elmúlt minden veszedelem nélkül. Az emberek egyre füleltek, 
ágyú dörgését vélték hallani, de ez képzelődés volt. Semmi sem történt. 

— Csata lesz, — mondot ták az emberek. 
Azt hitték, hogy Sziget fölött fognak megütközni hadaink az orosszal, 

— de semmi sem történt. Hiába várták az ágyúszót. Csütörtökön, október 
elsején éjjel r iadót fújtak a katonák. A rendőrök sarokról-sarokra jár tak és 
kihirdették, hogy aki akar, elutazhat, a vasúti állomáson befűtött géppel álla
nak a vonatok. Erre a hirre a lakosság összeszedte a legszükségesebb holmi
já t és a védtelen karaván nekiindult a vasútállomásnak, ahonnan egymás
után négy r vonat indult el az esős, csipős, hideg éjszakában. 

Az intelligencia egy része a helyén maradt. A városban maradt a városi 
tanács több tagja is, és a tanács ettől kezdve együtt ült, hogy minden eshe
tőség készen találja. 

A z állomásról kirobogott az utolsó vonat a főispánnal és a vasutasok
kal, a városból eltávozott az utolsó szekér tele menekülővel, az alkony félel
mes csöndben szállott a városra. A bájos fekvésű, mosolygós kisváros — 
írta egy mármarosszigeti ember, k i ezekben a napokban is otthon maradt, 
— oly kihalt volt, mint a temető. Kapuk, ablakok, zsalugáterek bezárva; 
itt-ott egy kóbor kutya vonítása verte föl a csendet. Ebben a szomorú 
miliőben indult útnak észak felé néhány feketébe öltözött úriember, a városi 
tanács egy része, mely küldöttségbe megy az oroszok elé, Dobay tanácsos, 
nyugalmazott gimnáziumi tanár vezetésével. Nagy csöndben mennek, alig 
beszélgetnek, könnyes szemmel nézik az elhagyott várost. Jó darabra elgya
logoltak a várostól és az országútnak égy magaslatára felállva várták a ret
tegett ellenséget. 

Egyszerre csak a távolban lódobogás hallatszik, majd kurjongatás ós 
pár puskalövés. Puszta szemmel is látható már, hogy egy csapat kozák köze
ledik. Az oroszok is észreveszik a mozdulatlan fekete csoportot, egyszerre 
megállnak és elhallgatnak. Rövid tanácskozás után valami hadirendbe állnak 
és lassan közelíteni kezdenek. Legelői két kozák, lövésre készen tartott kara
béllyal. Többen előveszik fehér zsebkendőjüket és lobogtatni kezdik a kozá
kok felé. Erre a két kozák megállt, mintha tanakodnék, majd az egyik hátra 
vágtatott, a honnan a következő percben fiatal tiszt robogott elő tíz lovas 
kíséretében. Nagyon szépöltözetű, úgynevezett cserkesz-kozákok voltak, pus
kájukat valamennyien lövésre tartották. Dobay megmondta a tisztnek, hogy 
a városból a katonaság elvonult, csak békés polgárok maradtak hátra, ők 
bíznak az orosz tisztikar lovagiasságában, hogy a védtelen várost és ártatlan 
lakosságát nem fogják bántani. A tiszt erre kijelentette, hogy értesíteni fogja 
a vezénylő tábornokot , várják meg annak érkezését. 

A várakozás ideje alatt a kozákok egy része ott maradt a deputáció 
mellett, másik része pedig végigvágtatott a város főutcáján hangos öröm
ujjongással, útközben puskájukat a levegőbe sütögették. Egy félóra múlva vissza
tértek azzal a jelentéssel, hogy a város csendes és ellenségnek nyoma sincs. 

Egyszerre csak, — akkor már sötét este volt, — nagy lovascsapat érke-











zett, élén prémes bundákba öltözött előkelő tisztekkel. A tábornok végig
hallgatta a tanácsos beszédét, aztán megígérte, hogy a városnak semmi baja 
sem lesz, ha a lakosság rendesen viselkedik. 

A küldöttség visszatért a városba és hírül vitte a találkozás eredményét. 
Egy állandó bizottság a városházán gyűlt össze, hogy folyton kéznél legyen 
és a szükséges intézkedéseket megtegye. A vármegyeház teljesen kiürült, 
egyetlen megyei huszár, a hetvenkét éves, kacskaringós bajuszú, vén Szatmári 
maradt hátra a kaput őrizni. Az öreg kiült a vármegyeház előtt levő padra 
és csöndes pipaszó mellett várta a vendégeket, azok pedig csakhamar meg
érkeztek, mert a tábornoknak nagyon megtetszett a megyeháza és azt sze
melte ki főhadiszállásnak. 

— Hát ez az ember kicsoda? —szól t a t ábornok a tolmácshoz, mikor 
észrevette Szatmárit, aki pipáját emberségesen lesülyesztve köszönt az érkező 
uraknak. Az öreg bizonyosan azért tünt föl a generálisoknak, mert a cifra 
zsinórzatú ünneplő ruháját vette föl erre az alkalomra. Ugy vélte, hogy ezzel 
imponál legjobban az oroszoknak. 

— Ez a vármegye huszárja. 
— Tisztviselő ? 
— Nem, szolga. Most portás, rá vannak bízva a kulcsok. 
Szatmári az ő rendíthetetlen nyugalmával nagyon megtetszett az oro-

Katonáink csibét főznek első ebédre a visszafoglalt Máramarossziget főterén. 
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szoknak, egy kapitány felszólította, hogy álljon he hozzá inasnak, elviszi 
magával Oroszországba. 

— Ötven év óta eszem a nemes vármegye kenyerét, — felelte Szatmári, 
— nem tudnék idegen kenyéren megélni. Az oroszon meg éppen nem. 

— Miért ? Van az olyan, mint a magyar kenyér. 
— Hát akkor minek jöttek ide a mienket megenni'? — felelte Szatmári 

és szeme közé nézett a kapitánynak. 
Egy pár fiatalabb tiszt mindenáron töltött káposztát akart enni és nagy 

jutalmat ígértek a vén huszárnak, ha beszerzi a hozzávalókat és egy asszonyt, 
aki megfőzi. A vármegye embere megingathatatlanul csak ennyit felelt: 

— Nem lehet. 
— Miért nem lehet ? 
— Mert az nem idegennek való étel. Ha elrontanák vele magukat, még 

azt mondanák a tiszt urak, hogy megmérgeztem őket. 
Máramarosszigeten az oroszok egész ottartózkodása alatt egy halott 

város félelmes csöndje uralkodott. Képzelhető, hogy a zárt ablakok mögött 
micsoda izgalom keletkezett, mikor egyszerre csak odakint az oroszok nyug
talanságát észrevették. Lovas futárok, egész csapatok robogtak jobbra-balra, 
majd ágyúkerekek dübörgése hallatszott be a szobákba. Mikor aztán Hosszú
mező felől tompa ágyúdörgés hallatszott, akkor m á r sejtették a szigetiek, 
hogy a muszka uralom nem fog soká tartani. A kivonulás már sötét este 
történt, a lakosság pedig nem tartotta tanácsosnak, hogy ilyen időben az 
utcán legyen. Egyszerre csak a városban termett a lengyel lövészifjak egy 
százada, mely csapataink élén rohamlépésben haladt keresztül a városon, 
a lengyel himnuszt énekelve. Öt perc múlva megnyílt a legtöbb ház kapuja. 

Kedves emléke maradt az egyik vacsorának, melyet a megyeházán a 
tábornok adott s amelyre Dobay tanácsost is meghívta. A tanácsos megkér
dezte, mi a betörő orosz sereg végső célja, mire a tábornok nevetve oda
szólt az egyik hadnagyának : 

— Dimitrij, m i a mi célunk ? 
A hadnagy felugrott, összeverte a bokáit és így szólt: 
— Budapest. 

— Dimitrij hadnagy, hány állomásunk van Budapestig ? 
— Három. Szatmár, Debrecen, Budapest. 
— És mikor leszünk Budapesten? 

— Egy hét múlva, excellenz. 
így tervezgettek, szórakoztak maguk között az orosz urak. Máramaros

szigeten, hol néhány napig tartott uralmuk, emberségesen viselkedtek, de bizony 
a környéken loptak, raboltak, nőket gyaláztak meg és két falut teljesen fel
dúltak. Október 7-én megelégedéssel és örömmel olvastuk a hivatalos jelentést, 
hogy Máramarossziget ismét a mi kezünkön van. Néhány nap múlva pedig 
azt, hogy Magyarország földjén egyetlen szál ellenséges katona sincs. A mene
kültek visszatértek lakóhelyeikre és közülük azokba, kik rémlátók voltak, 
visszatért a hit, hogy a Kárpátok állják magasztos fogadalmukat. 



AZ OROSZOK BUKOVINÁBAN. 
Bukovina Ausztriának egyik legérdekesebb tar tománya. Érdekes kevert 

lakosságánál fogva, melyben az osztrák birodalomnak csaknem valamennyi 
népe képviselve van, — ezért is hívják Bukovinát kis Ausztriának. Van olt 
minden: német, lengyel, román, huzul, rutén, vörös-orosz, orthodox-zsidó, 
még magyar is van, — a csángó, — öt falura való. És, úgy ahogy, békén 
megvannak egymás mellett, legfeljebb az vezet néha torzsalkodásra, hogy az 
egyik nemzetiségnek több kiváltsága van, mint a másiknak. De van elég 
mindegyiknek, van külön iskolája a németeknek, a magyaroknak, a lengye
leknek, a románoknak, a ruténeknek. A legmegbízhatóbb eleme a lakosság
nak persze a német és a kevésszámú magyar. A többi között nem minden 
eredmény nélkül dolgoztak a russzofil politikusok és dolgozott a rubel, a tar
tomány román nyelvű lakói pedig, természetesen, itt is élénk szellemi és poli
tikai kapcsolatban vannak Romániával. Annak bizonyítására, hogy az orosz 
politika nem dolgozott hatástalanul Bukovinában, elég, ha megemlítjük, hogy 
csernoviczi szülők gyermekei a hírhedt Gerovszky-testvérek, továbbá Cserno-
vicban volt ügyvéd Bocancea, ki később, az orosz uralom idején, polgár
mesternek szegődött a város élére és csernoviciak voltak Gerovszky Alexej 
legintimebb hivei, kik aztán a szaladó orosz sereggel együtt kényszerültek 
menekülni Bukovinából. 

De nemcsak érdeke*, hanem szerfelett szimpatikus is ez az ország 
Kicsiny társadalma ugyanis hijával van mindazoknak a hibáknak, melyek 
a jólét kinövései: uri osztályának tagjai egyszerűek, kedves emberek, 
mindnyájan ismerik egymást és oly bensőséges kapcsolatban élnek egymással, 
mint nálunk egy megye uri társadalma. Bukovina ugyanis szegény, terméket
len ország. Egész nyugati és délnyugati részét sziklás hegyek borítják s ez a 
vidék helyenkint vetélkedik Svájc természeti szépségeivel. Leggazdagabb a 
Szereth folyótól a Pruthig terjedő része, mely síkság és elég jól terem, bár 
ezt a gazdagságot sem tanácsos magyar mértékkel mérni. Olyan nyugodt 
biztonsággal szétterülő falvakat, milyenek a magyar faluk, az öt csángó köz
ség kivételével, alig találunk Bukovinában. Szétszórt, néha egymástól kilo
méter távolságban levő házacskák alkotják a községet s ezek a szánalmas 
kis épületek borzalmas szegénységről tanúskodnak. 

Azt mindjárt a háború kezdetén szomorú bizonyossággal tudhattuk, 
hogy Bukovinát nem fogja elkerülni a háború közvetlen veszedelme. Arról 
szó sem lehetett, hogy csupán ennek a kicsiny tar tománynak a védelmeié 
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nagyobb haderőt rendeljenek a határra, kisebb haderő pedig nem tarthatja 
fel az ellenség invázióját, mert Bukovina egy síkságba olvad bele az orosz 
határral , mely csak 22 kilométerre van Csernovictól. E z a bizonyosság okozta, 
hogy a tehetősebb csernoviciak mindjárt a hadüzenet után elköltöztek hazul
ról és hogy a kormányzóság iratait is biztonságba helyezték. 

Az orosz betörés. 

Ám minden ellenállás nélkül mégsem jutott az ellenség kezére Bukovina. 
Mikor hire érkezeit, hogy megindultak nyugatnak azok a bcsszarábiai csapa
tok, melyek egy ideig Pavlov tábornok vezérletével a román határon tábo
roztak, mi megfelelő haderőt küldötteink elébük [és ez augusztus 24-én az 
orosz batár mentén meg is ütközött egy tekintélyes orosz sereggel. Cseinovic 
magasabb pontjairól látni is lehetett az ütközetet, mely több kilométeres 
fronton folyt és mely tizenhárom órai elkeseredett tusa után, fényes győzel
münkkel végződölt. A negyvenhetedik orosz gyalogezredet teljesen megsem
misítettük. Meghalt és megsebesült háromezer orosz katona, a fogságunkba 
is került vagy ezer s ezenkívül igen sok hadiszert zsákmányoltunk. 

Ez a kudarc megállásra is késztette az előretörő fősereget, ám mi nem 
folytathaltuk az ellenállást és a bukovinai ha tár védelmét, mert ezenközben 
zajlott le Lemberg körül a második csata, mely után hadvezetőségünk tudva-

Híd Dornawatránál, melyet utászaink néhány óra alatt készítetlek el. 
(Hutiray Gyula honvéd százados felvétele.) 



levőén elrendelte seregeinknek új terepszakaszon való csoportosítását. Mivel 
így egész haderőnk jobban nyugat felé tolódott, ebbe az i rányba vissza kellett 
vonulnia a Bukovinát védő kisebb seregnek is és az orosz csapatok szeptem
ber 3-án zavartalanul bevonulhattak a tar tomány kedves és igen csinos fővá
rosába, Csernovicba. Uralmuk nem volt hosszú lélekzetű, mindössze hat hétig 
tartott Ez idő alatt a podoliai orosz divízió, majd a kamienci és kisenevi 
ezredek vonultak át a városon, hogy megszállják Bukovina északi részét és 
részben a délit. 

Arjutinov generális tréfája. 
A csernovici orosz uralom a vezénylő tábornoknak, Arjutinov generális

nak egy igen kegyetlen tréfájával kezdődött . 
Szeptember másodikán e«y fiú levelet hozott Weisselberger doktornak, 

Csernovic polgármesterének. A félig német, félig orosz nyelvű levélnek ez 
volt a tartalma: 

Polgármester úr! Ha városát önként akarja átadni, jöjjön el kérem, a zuckai 
cukorgyárba. Ott megállapítjuk majd az átadás föltételeit. Hozza magával a város 
kulcsait, továbbá egy puskát. Pigarevszkij, hadnagy. 

A polgármester lakásán kapta meg a levelet. Nyomban a városházára 
ment, magához vette a város kulcsait s néhány előkelő városi ember 
kíséretében Zuckára hajtatolt. Már akkor Repta metropoltta, Schmidt 

Elhagyott kozák előőrsi fedezékek Domiazovnál. (Félegyházy László hadnagy felvétele.) 



prelátus és Gallin, a román konzulátus titkára is olt volt. A polgármester 
és az orosz hadnagy a következő pontokban állapodtak meg: 

1. A polgárok életet és javait megkímélik az oroszok. 
2. A polgármester és a városi tanács helyén marad. 
3. Túszokat az oroszok nem vesznek. 
4. A polgárság megmarad és ellátja a rendőri szolgálatot. 
5. A városban csekélyszámú megszálló sereg marad. 
6. A vízvezeték azonnal helyreállítandó. 

Udvarias búcsúzkodás után a csernovici honoráciorok visszatértek a 
városba. A polgármester a városháza előcsarnokában kihirdette az eseményt. 
A hír megrendítő hatással volt a lakosságra. 

Tíz perccel hat óra előtt kezdődött meg az oroszok bevonulása. 
A rendkívül izgatott és megrémült lakosság kétfelől végigállta az utcákat 
és némán, mélységes szomorúsággal nézte végig, hogyan özönlenek az utcára 
oroszok hordái . Legelsőbb több kozák szotnya jelent meg, körülbelül 
ezerkétszáz főnyi, Élükön zenekar, melyet egy kozákszázados ostorral dirigált. 
Majd egy ezied gyalogság következett, énekkar az élén. Az orosz himnuszt 
és orosz katonadalokat fújtak az énekesek, meg a muzsikusok. Végül tarka
barka egymásutánban gyalogság, tüzérség vonult fel. 

Este kilenc órakor két tábornok jelent meg több tiszt társaságában 
és a városházára mentek. Már vár ta őket Weisselberger polgármester, 

Kozák őrszem Csernovic utcáin. 
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meg a papság. A tábornokok egyike, Arjutinov kozákgenerális volt, másika 
Pavlov generális, az I. Sándor cárról elnevezett gyalogezred parancsnoka. 

Arjutinov generális, aki vadtekintelű, alacsony, zömök ember, messze 
elhallatszó dörgő hangon beszédet mondott. 

Beszéde után a tábornok a város előkelőségeivel, meg a papsággal a 
városházára ment. Mindenekelőtt a hadihozzájárulás mértékére nézve kellett 
ott megállapodni, mivel a jómódú polgárok mind elmenekültek a városból, és 
aki ott maradt, csupa szegény ember volt, aki a követelt 600.000 rubel össze
adására képtelen. A generális vadul fenyegetőzött és jó ideig hallani sem 
akait semmi mérséklésről. 

Csak az agg érsek állhatatos rábeszélése, meg a polgármester rendkívül 
tapintatos közbenjárása bírta a generálist némi engedékenységre. Beleegyezett 
abba, hogy a hozzájárulás összege 600.000 rubelről 300.000 koronára mérsé
keltessék. 

Még aznap este megkezdték az összeg összegyűjtését. A legszegényebb 
emberek is a városházára hordták minden értékes holmijukat, ezüstjüket, 
pénzüket. Az asszonyok ezüst evőkészletükkel, fülönfüggőjükkel, jegygyűrűjük
kel siettek a városházára. Azonban még így sem került volna elő az összeg, 
ha a Csernovicban maradt kevésszámú gazdag ember készségesen föl nem 
ajánlotta volna drágaságait. Az érsek 50,000 koronát érő ezüstjét adta oda. 

Délutáni öt óra volt. mire az egész sarc összegyűlt. A generális meg-

Oroszoktól elpusztított udvarház Bukovinában. 
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jelent és kijelentette, hogy lemond a hadisarcról. Ő mindössze meg akarta 
kóstoltatni a csernoviciakkal, mit érzett Kamenec-Podolszki népe, mikor az 
osztrákok sarcot vetettek k i reája. 

Az oroszok Csernovicban. 

A berendezkedés munkája hamar ment. Weisselberger polgármestert 
elfogatták az oroszok és ígéretük ellenére a községtanács tagjaival együtt el
szállították Oroszországba, ahol a szerencsétlen embereket fogságba vetélték. 
Helyébe polgármesternek megtették Bocancea dr. csernovici ügyvédet, ki 
russzofil érzelmeiről régtől fogva közismert volt és aki díszes állására külön 
érdemet is szerzett azzal, hogy hazaárulási pőrében ő védte Gerovszky 
Alexejt. Persze, hazatért a muszkanapok idejére az osztrák fogságból meg
szökött Gerovszky is és a mi visszaélés, gazság történt Csernovicban, annak 
mindnek ő volt az értelmi szerzője. 

Egyébként nagy kárt nem tettek az oroszok Csernovicban. Nem, mert 
uralmukat véglegesnek hitték és egész Bukovinát minden időkre a maguké
nak tekintették. De azért valami gyöngyélete korántsem volt az otthonmaradt 
lakosságnak. Az orosz rendőrség százaival dolgozott a titkos rendőröknek, 
a spicliknek, besúgóknak és ezek vérig zsarolták a lakosságot. A legalaptala-
nabb feljelentésük is elégséges volt ahhoz, hogy egy tisztességes polgárt fog-

Foglyul ejtett orosz tisztek elszállíttatásukat várják. (Seebald felvétele.) 



ságba vessenek az oroszok és ott kihallgatás nélkül hetekig sínylődni 
hagyják. 

Az sem tartozott az emberséges dolgok közé, hogy a rubel árfolyamát 
3 korona 33 fillérben állapították meg. Nevezetesebb intézkedése volt az 
orosz kormányzóságnak, hogy megkorrigálta a kalendáriumot és behozta az 
ortodox időszámítást, a középeurópai óraszámítás helyett pedig a pétervárit . 
Mivel a város kasszája üres volt, megengedték háromszázezer korona értékű 
városi jegy kibocsátását, melyek sokáig forgalomban voltak. A szeszes italok 
élvezetétől eltiltották a lakosságot s este kilencz órán túl senkinek sem volt 
szabad az utcán tartózkodni. 

Megesett, persze Csernovicban is, hogy az orosz ka tonák néhány j á ró 
kelőt az utcán raboltak ki , fosztottak k i boltokat is és amely lakásba orosz 
katonát szállásoltak, ott az ajtófélfa sem maradt épen. Nagyobb pusztítást 
azonban nem végeztek, sőt, bízva uralmuk tartósságában, megcsináltatták a 
vízvezetéket, helyreállították a közvilágítást és a Pruth hídját, melyet a mieink 
robbantottak fel. 

Fischer ezredes hadserege. 
A hadsereg, melyről szólunk, egyike volt a legsajátságosabbaknak, 

melyekről csak tud a hadi történelem. Kezdetben nem is állott többől, 
csak magából Fischer Ede csendőrőrnagyból. Aztán lassanként csendőröket 

Tüzértisztek a távolságmérővel számítják ki az ellenséges hadállás távolságát. (Seebald felvétele.) 



kezdett maga mellé venni, majd öreg bukovinai népfölkelők csatlakoztak 
hozzá mind nagyobb számmal. Aztán huzul parasztok kapanyéllel, cséphada
róval. Mikor legnagyobbra dagadt a hadsereg, akkor voltak talán négyezerén. 
Ez az a sereg, az az erő, mellyel Fischer őrnagy hét hétig védte Bukovina déli 
részét és sikeresen megakadályozta az oroszok előretörését. Neki az volt 
Bukovina, a mi grandiózusabb körülmények között Hindenburg tábornoknak 
a Mazuri-tóvidék. Stúdium, melynek életét szentelte. Ő maga készítette el 
Bukovina legpontosabb katonai térképét, ismeri ennek az országnak minden 
hegyfokát, a hegyek minden átjáróját, a mezők gyalogútjait és a völgyek 
esését. Azután, hogy az orosz bevonult Csernovicba, elhatározta, hogy kard
csapás nélkül mégsem engedi át egész Bukovinát. Parancs, megbízatás nél
kül ekkor látott hozzá nagyszerű szervező munkájához, s miután kicsiny had
serege együtt volt, megkezdte páratlan guerilla harcainak hosszú sorát, ő maga 
polgári ruhában több ízben beosont Csernovicba és ott tájékozódott az oro
szok terveiről, csapatelvonulásairól; és a merre orosz csapat ment, annak 
meg is gyűlt a baja Fischer őrnagy nagyszerű csendőreivel. Fák mögül, víz
mosásokból és szakadékokból pusztították a szorosokban vergődő ellenséget 
s ezenközben az őrnagy nagyszerűen megerősítette a bukovinai magyar határt, 
sőt egyízben orosz területre is betört és megrongálta a vasúti síneket. De 
voltak komoly, nagy és nyílt csatái is. A Szeretbnél és Novosziellicánál véres 
ütközetben verte meg az ellenséget és végül megindult egyenesen Cser-
novicnak. 

Fischer őrnagy pompás csapatait azonban már nem várta az orosz. 
A hadi helyzet úgy alakult, hogy menekülnie kellett Bukovinából, bár az 
orosz jelentések szerint erre csupán a rossz időjárás kényszerílette őket. 
A valóság azonban az, hogy Przemysl fölmentése után a bukovinai ellenséges 
sereg elveszett volna, ha idejében el nem takarodik. 

Az oroszok október 20-án hagyták el futva, pánikszerűen Csernovicot, 
hol már másnap megjelent Fischer Ede őrnagy csapatai élén. A lakosság tal
pon volt a késő esti órák dacára is és még a következő nap reggelén is 
hangos volt a város az éljenzéstől és az osztrák himnusz melódiájától. 

Fischer őrnagyot a király alezredesnek, nem sokkal később pedig 
ezredesnek nevezte k i nagyszerű szolgálataiért, Stürgkh gróf osztrák miniszter
elnökhöz pedig leiratot intézett, melyben megbízta, hogy nyomban kövessen 
el mindent az Ínséges vidék megsegítésére, majd így folytatja a császári kézirat: 

Drága alattvalóim, a kiknek személyes biztonsága, az öröklött rög 
nyugodt birtoka, kereskedelmük, munkájuk veszedelemben forog, bizton 
számíthatnak atyai részvétemre és gondoskodásomra. 
Néhány nap múlva visszaérkezett Csernovicba Meran gróf tartományi 

főnök, ki félmillió koronát hozott magával, hogy enyhítse a pénzhiányt és 
cs dchamar hazatértek a menekültek is. 



A MAI HADVISELÉS. 

A török hadsereg. 
Törökországot a világháború kitörése idejében mindössze másfél év 

választotta el a balkáni háború végétől. Ilyen rövid idő természetesen nem 
lehet elegendő egy hadsereg teljes megreformálásához. Ennek ellenére 
mindenkit, legjobban azonban ellenfeleinket, lepte meg az a gyorsaság, 
mellyel a török hadsereg felvonulása a Kaukázusban és az egyiptomi had
szintéren végbement. 

Ennek magyarázata első sorban az, hogy a kiváló Enver pasa, — aki 
a balkáni háború utolsó szakában hadügyminiszter lett, — alig hogy a háború 
véget ért, hozzálátott a hadsereg gyökeres átszervezéséhez. 

Mindenekelőtt nem kevesebb mint 300 tábornokot és törzstisztet nyug
díjazott és ezzel kiküszöbölte a szaktudás nélkül való elemeket és a politi
zálást a hadseregből. A nyugdíjazottak helyébe fiatalabb tiszteket nevezett 



ki. akiknek javarésze külföldön végezte tanulmányait s egyúttal korhatárt álla
pított meg egyes magasabb katonai rendfokozatok számára. Továbbá meg
szervezte a hadsereg vezérkarát, amely azelőtt csak papiroson létezett és 
serényen hozzálátott a tartalékos tisztikar 1911-ben már megkezdett, de 
ellanyhult organizálásához. E nagy munkájában értékes sogítőtáisa volt Limán 
non Sanders német tábornok, aki Enver pasa kezdeményezésére harminc-
kettedmagával, mint a német katonai misszió főnöke jött Törökországba. 
A misszió azzal kezdett feladata teljesítéséhez, hogy a konstantinápolyi első 
számú török hadtestből amolyan minta-hadtestet csináltak. Élére Limaa 
tábornokot állították, s melléje egy német vezérkari tisztet és több török 
tisztet osztottak be. 

Ugyanez történt a hadtest hadosztálytörzseinél és ezredeinél s így a 
konstantinápolyi hadtest a török hadsereg minta-hadteste lelt. A beosztott 
német tisztek között azonban nemcsak vezérkari és csapattisztek voltak, 
hanem hadbiztosok is, akiknek ügyköre tudvalevően az élelmezés és a csa
patok felszerelésének kérdése, ami addig a török hadseregnek talán leggyön
gébb oldala volt. A német katonai misszió vezetése alá került ezenfelül a 
török vezérkar és egynéhány vidéki csapattest is, úgyszintén a török had
sereg lövésziskolája és tisztképző iskolája. Végül a reformok közé tartozott 
az is, hogy a hadsereg ügyeinek irányítására egy úgynevezett legfelsőbb hadi
tanácsot állítottak fel. 

Török önkéntesek kiképzése. A kürtjelek gyakorlása. 



A török hadsereg újjászervezésében tehát a német hadsereg szabályai 
érvényesültek és kétségtelen, hogy amit a lefolyt másfél év alatt emberi kéz 
teremthetett, azt fényesen elvégezte Enver pasa és a német misszió vas
akarata. Azt mondják, hogy különösen a tüzérség lövészkiképzése, amelynek 
hiányosságai a balkáni háború alatt a leginkább bosszulták meg magukat, a 
legnagyobb haladást mutatja fel, de a többi fegyvernem is jelentékeny töké-
lelesedést mutat. Hiszen a török katonaanyag ma is kiváló. Józan és mérték
letes, higgadt, kötelességtudó, engedelmes és bátor s a szenvedések és nélkü
lözések elviselésében párját ritkítja. Értékét ezenfelül sikerült azzal is növelni, 
hogy Enver pasa — magáévá tévén hivatali elődjének programmját — egy
ségessé lette hadseregét. A gyakran változó, így 1910-ben is reform alákerül t 
véderőtörvény a hadkötelezettséget ugyanis kiterjesztene a birodalom nem 
mohamedán lakosaira is. Ezekkel azonban igen szomorú tapasztalatokat 
tettek s így Enver pasa visszatért a régi elvhez, hogy a hadseregbe 
csak törököket, kurdokat, arabokat, szóval kizáróan csak mohamedáno
kat sorozzanak be. míg a keresztények fizessenek ehelyett hadmentes

ségi adót. Ez által ugyan a 
hadsereg számban csökkent, 
a vallási és nemzetiségi el
lenlétek kiküszöbölése útján 
belső érték dolgában azon
ban nyert. 

Egyik legnagyobb baja 
volt a török hadseregnek az 
emberanyag pótlásának ren
dezetlensége háború esetén, 
vagyis az, hogy egyes ezre
deknek nem voltak póttesteik, 
amelyeknél a pótlásra behí
vott friss legénységi anyagot 
rendesen k i lehessen képezni. 
Enver pasa ezen is segített. 

A török hadsereg fel
szerelése már a balkáni há
ború előtt nagyjából modern 
volt. Ami hiányosság még ész
leltetett, azt Enver pasa ki-
küszöbölle úgy, hogy az egész 
tüzérség új tipusú Krupp-féle 
hét és fél centiméter öblű 
gyorstüzelő tábori ágyúkkal, 
s 12 centiméteres Krupp féle 
tarackokkal, ezenfelül osztrák 

Sükri pasa török hadseregparancsnok eredetű, Skoda-féle 105 centi-



méteres tarackokkal is el van lálva. Míg a gyalogság egészen új modell szerint 
való Mauser-ismétlőpuskái visel, a lovasság kardot és ugyancsak Mauser
karabélyt. Egyenruha dolgában szintén nagy változások történtek. Behozlak 
az egységes egyenruhát, a gyalogságnál és tüzérségnél a csukaszürke uniformist, 
s csak a lovasságnál hagyták meg — akárcsak nálunk — az eddigi sötétkék 
dolmányt. A felszerelésben a konzervatizmust csupán a fez képviseli, amely 
változatlanul megmaradt s csak annyi változtatást engedett meg a hadvezető
ség, hogy egyes csapatok a piros fezt is felcserélték csukaszürke színű fezzel, 

A legjelentősebb két reform azonban kétségkívül a szárazföldi fegy
veres erő új csoportosítása, vagy amint ezt hívják, új «békés és háborús 
liadrendje» és az új véderőtörvény. Az előbbinél érdekes jelenséggel találkozunk 
s ez az, hogy bár Törökország európai országrészét majdnem egészen elvesztette' 
az előbbi 14 hadtesttel szemben mégis 13 hadtestet és két önálló hadosztályt 
(ami szintén egy hadtestnek felel meg) tud felállítani. Ennek magyarázata 
az, hogy az elvesztett területrészeken állomásozott csapatok majdnem egé
szen az ázsiai birodalomrészből rekrutálódtak. A megmaradt 27.000 négy
szögkilométer európai országrésznek ezentúl is nagy fontosságot tulajdonít a 
török hadvezetőség, mert az új hadtestek közül nem kevesebb, mint há rom 
itt nyert elhelyezést, s az 1,768.800 négyszögkilométer ázsiai birodalomrészen 
a többi. A hadtestek — német mintára — hadseregfelügyelőségekbe vannak 
csopoitosítva. 

Limann v. Sanders tábornok (X) tisztjeivel. 



Általában minden hadtest összetétele egyforma, amennyiben mindegjik 
3—3 hadosztályból áll, a hadosztály viszont dandárkötelék nélkül három 
zászlóaljas ezredbó'l. Minden hadosztálynak egy tüzérezrede van és minden 
hadtestnek egy vagy két 5 — 5 századból álló lovasezrede, két hegyi tüzér
osztálya és egy nehéz taiackosztálya, továbbá egy utászzászlóalja, egy táviró-
százada és egy trénzászlóalja. Mint különlegességet érdemes megemlíteni 
a tevés-zászlóaljakat és a tevefogattal ellátott sivatagi tüzérséget amely alakulá
sok Syriában és Arábiában állomásoznak. Másik különlegessége a török 
hadseregnek, hogy a reguláris csapatok mellett irreguláris csapatai is vannak, 
amelyek részben zsoldosokból, részben önkéntesekből állanak. Ezekről ter
mészetesen csak háborús veszedelem esetén lehet szó s ezért számbeli ere
jüket nem lehet meghal ározni s az mindig az adott viszonyoktól függ. Ilyen 
irreguláris, de nagyon értékes alakulások a kurdok által kiállítani szokott, 
legalább 24 lovasezred, a mintegy harminc ezredet kitevő csendőrség, amely 
különösen a felderítő szolgálatban kiváló, továbbá egyes arab törzsek szabad
csapatai és főként a tripoliszi szenusszi-törzs tagjai, akiket az Olaszország 
elleni hadjáratban Enver pasa oly nagyszerűen szervezett. 

A török szárazföldi hadsereg számbeli ereje igen nehezen és legfeljebb 
hozzávetően határozható meg. Még ingadozóbb az ily megállapítás az 
1914. évi május havában elfogadott véderőtörvény átmeneti életbe
léptetése után. Ez új törvény legfontosabb újítása, hogy behozta a kétévi 
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szolgálatot a gyalogságnál és a Irénnél s hogy míg a régi törvény, szerint a 
védkötelezettség a 17, addig az új törvény szerint csak a 19. életévnél kez
dődik, s a betöltött 45 életévvel végződik. A dsihad, vagyis a szent háboiú 
esetén, mint aminőt most hirdetett ki a padisah, a mohamedán ik egész 
70-ik életévükig kötelesek fegyvert fogni. Ennek azonban ma, a modern had
seregek korában aligha van különösebb hadászati jelentősége. Minden véd-
köieles elsőbb a sorhad, az úgynevezett nizam ál lományába tartozik, azután 
ennek tartalékába, az úgynevezett ichliad-ba keiül, majd a honvédség, a 
redif első kategóriájába, végül a népfölkeléshez, a mustafizhoz. Ezenlu'viil 
van egy egészen különös kategória, a honvédség (redif) második osztálya, 
ahova különös családi, de egyéb mindenféle alapon is kerülnek a fegyver
képesek és az ide közvetlenül besorozottak mindössze 8—9 hónapot szol
gálnak lénylegesen. A katonáskodás alól való megváltást az új törvény is 
fenntartotta. 

A hivatalos adatok szerint a hadsereg évi újoncjutaléka körülbelül 
155.000 fő és a békelétszám [minimum 230.000 ember nizam (sorhad) és 
1000 löveg. A redif (honvédtestek békelétszáma megtöltött keretekkel) mintej.y 
259.000 ember, 1050 ágyú. A hadilétszám tekintetében a szakértők különb
séget tesznek egy Európában és egy Ázsiában viselendő hadjárat között. Az első 
esetben mintegy 450 000 gyalogosról (puskáról), 21.000 lovasról, 1048 ágyúról 
és 430 gépfegyverről beszélnek, az utóbbi esetben periig 310,000 puskáról) 
10,000 lovasról, 500 lövegről és 100 gépfegyverről. Ez adatokkal szemben 
valószínű az, hogy Törökországnak körülbelül 700.000 főnyi kiképzett embere 
lehet. 

Török újoncok és tartalékosok a jeruzsálemi arzenál előtt. 

— 416 — Pallas nyomtla, Budapest. 



A háború 

Háború a latinokkal. 
Meglátogatja a nagybácsi a famíliát. 

Persze a háborúról beszélgetnek. 
— Disznóság, amit ezek a franciák és 

angolok cselek esznek, — fakad ki az öreg. 
— De jól teszik, ha mi megvesszük a por
tékáikat, lelkesedünk kultúrájukért és meg
tanuljuk nyelvüket is, — jól teszik. Pista 
fiam, megtiltom neked, hogy ezután fran
ciául és angolul tanulj. 

A fiúcska belenyugszik és azután naivul 
kérdezi: 

— Bácsi kérem, nem lehetne nekünk 
háborút viselni a latinokkal is'.' 

Alvég, felvég. 
Napokon át nézett farkasszemet egy 

zászlóaljunk a szerbekkel, Brezanjo közelé
ben. A két lövészárok között feküdt a falu. 
Éjszakánként a mi legényeink, a szerb legé
nyek is, kimásztak lövészárkaikból s a sötét
ség leple alatt bc-bemerészkedtek a faluba, 
hogy némi eleséget, fűtőanyagot rekvirál
janak. A mieink a falu felénk e*ő felvéget 

humora. 

látogatták, ők a feléjük eső alvéget. A 
mieink soha nem mentek az alvégre, az övéik 
a felvégre. 

— Nem mehetünk az alvégre, mert ami 
ott van az az övéké, — mondták a mi baká
ink, — csak nem lopjuk el azt, ami nekik 
kell. Ez nem lenne katonabecsület. 

És bár ilyen szépen tartották ezt a hall
gatólagos konvenciót, amikor rohamra ke
rült a dolog, bizony alapos pusztítást csinál
tak a szerbekben. Hja, az már verekedés. 

Belenézett a kártyájába. 
A tartalékban feküsznek a bakák. Jó

vérű pestmegyei gyerekek, akik unalmuk
ban hozzáfognak a kártyázáshoz és nagy 
buzgalommal gusztálják ki a disznóra a tizest. 

Egyszerre csak shrapnell sistereg el mel
lettük. Alig pár lépésnyire robban fel felet
tük. Az egyik játékos baka meglepetésében 
felkapja a fejét. A szomszédja dühösen 
ugrik fel: 

— Te gazember, mért nézel a kártyámba ? 
És indignálódva lakarja el a blattját. 

A 26. füzettel egyidejűleg el
készül és olvasóink rendelke

zésére áll Krónikánk 

l\ 1ÉÉ Éli Élj' 
Ára 1 kor., szállítás helyben 20, 

vidéken 35 fillér. 

Mindenki ott szerezheti meg a 
bekötés i táblát, a honnan a Króni
kát kapja. 

A táblába va ló bekötés t bár
mely k ö n y v k ö t ő végezhet i . 

A ki az 1-ső kötet tábláját m é g 
nem rendelte meg, az saját érde
kében hozassa meg most a két 
kötethez va ló táblát, nehogy a 
füzetek elkal lódjanak. 






