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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 i ngyen kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a kővetkező módozatok mellett: 

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

Aki negyedévre 3.— koronával fizet elő Krónikánkra, az negyedévenként az egyik 
csoportból egy kötetet 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 kedvezményszelvényekből négy egymás után 
következő számot bekülderek. 

A kiválasztott kedvez'nény eket a pénz előzetes beküldése ellenében szállítja a kiadó
hivatal, de megrendelhető/: azok minden könyvkereskedőnél, árusnál, trafikban. 

Mindenki ott sze/ezheti meg a kedvezményeket, a honnan a krónikát kapja. 
Budapesten a kedvezmény díján felül köteienkint 40 fillér, vidéken kötetenkint 

72 fillér fizetendő száJ'átási és csomagolási díj fejében. 

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTARA. 
RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

1. Jephson: F.nin Pasa és a lázadás 
Aequato ' iában. Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. U kor. 80 fül. bolti ár 
helyett ráfizetés 2 kor. 

A világirodalom egyik legkiválóbb utazási mun
kája, me 'yben a szerző, aki a Stanley-féle világhírű 
expedícióban résztvett, csodás kalandjait és viszon
tagságos utazásait írja le, rendkívül sok pompás kép 
kíséretében. 

2—3. Hübner Sándor gróf: A britt biro
dalmon keresztül. Két kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he
lyelt kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 fül. 

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal megfigyelt, vonzóan 
és elejétől végig érdekesen adja elő. Anglia és gyar
matai manapság mindenkit érdekelnek és ebben a mű
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

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

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

E m ö érdekfeszítően tárja fel Teleky Sámuel gr. 
felfedező útjának történetét és olyan népekkel is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenü.1, senkitől sem sejtett életet élték. 

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

8—9. Gróf Benyovszky Móricz élettörté
nete. Irta Jókai Mór. Két kötet, illusz
trálva. 18 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
köteienkint 2 kor. 

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas életében 
érdekes kalandokon ment át, melyeket életteljes 
közvetlenséggel örökített meg. Már maga az, hogy 
Jókai Mór érdemesnek találta, hogy Benyovszky 
iratait közreadja és élettörténetét megi-rja, a mű 
kiváló értékét bizonyítja. A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

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

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

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

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

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

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

BEKÖTÉSI T Á B L A 
a Krónika I. és II. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 
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VILMOS CSÁSZÁR R HARCTÉREN. Iá 

30RU. 

• 

A császár figyeli a harcot. 

A nagy német nemzetre gondolni sem tudunk anélkül, hogy élén olt ne látnák 'hatalmas 
uralkodóját, Vilmos császárt. így volt ez a békében, így van a háborúban is. Az az acé
los akarat, melynek kisugárzása általjárta a hadbavonult germán óriást, s mely ki fogja 
vívni a végső győzelmet is, legtökéletesebben benne testesül meg. A esászár ott van min
denütt. Utasítja államférfiait, tanácskozik hadvezéreivel, biztalja a legkisebb közvitéziH 
isj Résztvesz győzelmeikben és viszontagságaikban, örömükben és bánatukban. Jó recmelt, 
bajtársak! — szól a napy császár, ha a fronton megjelenik, s a katonák így üdvözlik: 
Jó reggelt f,ehég! — Utána pedig rajongó odaadással teszik kockára életüket és vérüket, ? 
mert lelkük erejét megszázszorozza a büszke tudat, hogy velük van le^hűségesekb baj-

A világháború képes krónikája. III. 

társuk — a császár. 

129 
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ípjn 

A császár egy ezredparancsnokkal beszélget. A császár egy előnyomulás! figyel meg 
Soissons-nál. 

Egy szász ezred elvonulása a császár előtt. 



i 

A császár a térképen tanulmányozza a hadműveleteket. 

A császár levest kóstol a tábori konyhában. 



Egy szibériai vadász a császár előtt. 

A császár lakása a táborban fából való barakk, mely szétszedhető s rövid idő alatt össze
állítható. 
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A KÖZÉPGALIC1AI HARCOK. 

Egy roppant területen áttekintő, példátlanul hatalmas haditerv megvaló
sulásának volt kegyetlenül kemény és véres részlete az a harc, mely szep
tember végétől november elejéig Galícia közepetáján dúlt s melynek csak 
egyik, bár jelentőségére nagyszabású epizódja volt Przemysl várának felsza
badulása. Az összes hadműveletek területe, melyen ekkor a szövetséges 
osztrák-magyar és német seregek szemközt állottak az orosszal, meghaladta 
az ötszáz kilóméiért. Varsótól nyúlt le ez a vonal a Visztula mentén a 
San folyó torkolatáig, innen a Vislok folyón át Bieczig, Gorlicéig. Innen 
keletre hajolt el s Przemysl alatt elvezetett a Stryj folyóig. Az emberirtás 
e hatalmas folyamának aztán volt két mellékága is: a középgaliciai esemé
nyekkel egyidőben történt az, hogy az oroszt első betörése alkalmával 
kivertük a Kárpátokból és üldöző csapataink a szorosokon át benyomultak 
Galíciába és hogy megtisztítva tőle Bukovinát, győztes seregünk is átkelt 
a Pruthon. Ezek a nagyszabású hadműveletek már együttesen történtek 
hűséges szövetségesünkkel, a némettel, aki saját területét megtisztítván a 
betolakodott ellenségtől, keletporoszországi haderejével átmehetett a legeré-
lyesebb támadásba. 

A hűséges szövetségesek. 

Volt egy pillanat a háború elején, mikor úgy tetszett, mintha a pusztu
lás géniuszának elakadt volna a lélekzete. Akkor volt ez, mikor a második 
lembergi csata után mi új terepszakaszra vonultunk vissza és teljes és zavar
talan kétheti időnk volt hozzá, hogy sokat próbált, sok csatában fáradt, 
megvérzett katonáink kipihenjék magukat. Ekkor már a németek is túl 
voltak az első orosz veszedelmen, melynek a Mazuri-tavaknál Hindenburg 
tábornok oly alaposan a nyakát szegte. A szélcsendes pihenés e napjaiban, 
szeptember elején történt, hogy egy nagyrangú osztrák-magyar tiszt érkezett 
a poroszországi Boroszló városába, ahol ekkor Tannenberg és Insterburg 
győztese, Hindenburg is tariózkodott. A két generális tanácskozásra ült össze 
a hadvezetőség egy csöndes szobájában és megállapította nagyszabású hadi
tervét. Miután elváltak, Hölzendorfi Conrad báró, a boroszlói vendég, átvette 
egy másfél milliós sereg vezetését, Hindenburg pedig élére állott a maga pihent 
seregeinek és megindult a támadás az ötszáz kilométeres fronton. A németek 
nekivágtak Orosz-Lengyelországnak, úgy hogy balszárnyuk célja egyenesen 
Varsó volt, míg jobbszárnyukkal leereszkedtek a Visztuláig. A Conrad báró 
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vezetése alatt álló haderő ekkor két irányban kezdett szétterjedni: egy része 
fölment a Visztula mentén és találkozott a németek jobbszárnyával, a másik 
rész pedig kezdett előrenyomulni Galicia belsejébe. Ha ezenközben nem 
feledkezünk meg róla, hogy a Kárpátok szorosain át és Bukovina déli feléből 
is nyomullak előre csapataink, akkor némi képet nyerünk a grandiózus 
haditerv zsenialitásáról. Életrevalósága pedig egy-kettőre megmutatkozott 
abban, hogy az egyesült seregek megállásra, majd pedig visszavonulásra kény
szerítették azt a hatalmas orosz sereget, mely ekkor akart átkelni a Visztulán, 
hogy bennünket északról megtámadjon. 

Przemysl körül. 

Galíciában maradt seregünk keleti előnyomulása szeptember végén 
kezdődött rendkívül gyors tempóban, ellenállhatatlan erővel. Szeptember 
28-án az orosz már visszavonulóban volt a Visztula mindkét pariján és seregé
nek hátvédjét Biecnél a mieink szétverték. Ennek a győzelemnek a biztató 
jegyében indult meg galíciai támadásunk, melyet Frigyes főherceg hadsereg
főparancsnok egy lelkeshangú paranccsal indított meg. 

Az események rendkívül gyorsan torlódtak egymásra. Miközben Przemysl 
várának körülzárt helyőrsége egyik dicsőséges kirohanását a másik ulán 
rendezte és ezekkel ezerszámra pusztította az ellenséget, előnyomuló sere-

Tábor Hermanovicenál, Przemysl közelében. Oldalt az összelőtt váraópület. 
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günk október 6-án és 7-én a vár felé vezető műút mentén Bariénál borzal
masan megverte az oroszokat és a várost visszafoglalta. A vert sereg kény
telen volt elmenekülni a Visztula és a San szögébe, a mi azonban szintén 
nem eshetett meg anélkül, hogy számos foglyot és hadiszert ne hagyjon 
kezeink között. Mivel hadseregünk legyezőalakban, szárnyait messze szét
terjesztve, haladt előre, ezzel egyidőben^Galicia északi részén is voltak harcok. 
Főként Láncúinál találtunk erős ellenségre, mely csak több napi csata után 
vonult vissza. Ugyanekkor kiűztük az ellenséget Rosvadovból, majd pedig 
Dinovnál mértünk rá súlyos csapást. Szakadatlan győzelmeink közepette 
virradt reánk október 8-ika, mikor az orosz hadvezetőség, belátván azt, hogy 
helyzete Közcp-Galiciában tarthatatlan, megkezdte elvonulását Przemysl alól. 
Most már úgy a vár északi, mint nyugati táján misem állolt útjában az 
előnyomuló seregnek, mely kardcsapás nélkül foglalta vissza az itt levő 
városok egész sorát, beleértve Jaroslavot is. Az orosz sereg egy része Przemysl 
alól északnak vonult el, a Vislok folyó és a San szögébe és itt kelt át a 
sieniavai hídon, azonban hadseregünk egy csoportja utolérte és még az 
átkelésnél sok foglyot ejtett. 

Ugyancsak ezenközben történt meg az oroszoknak Magyarországból 
való kiverése és üldöző csapataink eljutottak Visokig és Turkáig. 

Részlet a chyrovi táborból. 
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Átkelés a Sanon. 

Egy hónapig dühöngött a harc a San mentén véresen, kegyetlenül. 
Százan meg százan pusztultak el egy átjáró védelmében, vagy hogy a folyón 
való átkelést kierőszakolják. Hogy ez mennyi nehézséggel, szenvedéssel, viszon
tagsággal és veszteséggel járt, arról némi képet ad egy tábori levél, melyet 
ideiktatunk. Ám gondoljuk meg, hogy a levél a kiterjedt harctérnek csak 
egyetlen pontjáról szól és ennek is csak néhány órás eseményéről. A közép-
galiciai harcok pedig heteken át dúltak: — a legcsapongóbb képzelet sem 
foghatja fel, mennyi ilyen izgató és még ennél is veszedelmesebb részletük 
lehetett. Az említett levél a következőket mondja: 

— Mi is parancsot kaptunk az előnyomulásra és pedig egy lapos fensíkon, 
hol csupán a krumplivetemények bokrai nyújtottak némi védelmet. Velünk 
egyidőben jobbról is előretörtek csapataink és pedig egyenesen a folyó híd
jának, az egyetlennek, mely még használható állapotban volt. I la nekürk 
sikerül, hogy mindaddig foglalkoztassuk az ellenséget, míg a dandár túlnyomó 
része átkel a folyón, akkor nagy bajba jut az orosz. Habár már teljes tizenkét 
órája talpon voltunk és még az evésre sem maradt időnk, mégis futólépés
ben tettük meg az egy kilométer hosszú utat a folyóig. A jobboldali zászló
alj szerencsésen el is jutott a hídhoz és néhány perc alatt már túl is volt 
rajta, a másik parton nyomban felfejlődött és heves tűz alá fogta az ellen
séget. A mi két zászlóaljunk tartalékképpen a híd innenső bal felén, egy 
másik zászlóalj pedig a hídtól jobbra foglalt állást. Minden idegszálunk meg
feszült, szeretnők mielőbb megerősíteni a folyón átkelt csapatunkat, mikor 
egyszerre rettentő dolog történt. A szemközt levő erdős magaslatról az ellen
ség tüzérsége a shrapnellek és gránátok záporát kezdte zúdítani a hídra. A híd 
nyögött, recsegett, darabok törtek le belőle. Majd pedig az egész alkotmány 
borzalmas robajjal belezuhant a folyó vizébe, mely szempillantás alatt elnyelte. 
Azt hiszem, e percben mindegyikünk felkiáltott haragjában és fájdalmában. 
Rémségesen belénk nyilait az átkelt csapatok sorsa, mely menthetetlennek 
látszott. Ismertük a Visztula mellékfolyóit és tudtuk, hogy ezeken átlábolni 
alig lehet és valamennyi mellékfolyó közül a San a legveszedelmesebb. 

— A rémület és düh e pillanatában ösztönszerűen a híd jobboldalán álló 
zászlóalj felé fordult figyelmünk, hol ekkor a parancsnokló főhadnagy hirte
len fölemelkedett lován, kardjával a folyóra mutatott és beszédet tartott 
embereihez. Egyre pirosabb lett arca, azt hittak ki fog csattanni a vér a 
pórusain és bár egyetlen szavát sem hallottuk, mégis azt hittük, megértettük, 
mit akar. A főhadnagy zászlóalja egetverő kiáltozásban tört ki és szuronyos, 
puskáikat fejük felett tartva, hatalmas embertömeg rohant neki a folyónak. 
Előlünk valósággal elzárva az utat, egyre mélyebben gázoltak, mint az őrül
tek, dolgoztak kezükkel, lábukkal, hogy lebírják a hullámokat és mikor 
közülük az első eljutott a túlsó partra, egetrengető éljenzés tört ki. 

— Mikor aztán mindnyájan partra értek, átnedvesedve, felül csukaszürkén,, 
alul sárosan, feketén, szinte őrjöngve rohantak az első sorokba. Néhány pil-

— 138 — 



lanat múlva odaát megerősödött a mieink tüzelése és mi is megkaptuk a 
parancsot, hogy kövessük a bátor zászlóalj példáját. Ezenközben azonban 
már a másik parton megfogyatkozott a tennivalónk. Az oroszokat heves 
rohammal beszorították az erdőbe, ahol aztán már a beállott sötétség miatt 
nem üldözhettük őket. Valami sokan aligha menekülhettek közülük, mert 
rengeteg orosz holttest borította a mezőt. 

Medykától Stary-Samborig. 

Przemysl felszabadult. Északról, nyugatról és délről már szabad bejára
tunk volt az erősségbe, keletről azonban nem, mert ezen a részen az orosz 
sereg újabb állást foglalt. Przemysltől alig néhány kilométerre van keleti 
irányban Medyka. Innen nyúlott le az oroszok példátlanul megerősített vonala 
Dobromilig, majd innen elhajolt kissé délnyugatnak, Chgrovon át Somborig és 
innen ismét délnek Stary-Samborig. Ez az egész vonal alig több hatvan kilo
méternél, mégis, a mi itt történt, az példátlan a háború egész történetében. 
Ettől kezdve itt folyt a harc és ezenkívül északabbra, a San mentén, Jaroslav 
környékén. 

Borzalmasak voltak ezek a harcok; borzalmasak nemcsak a rettentő 
áldozatnál fogva, melyet mindkét részről megköveteltek, hanem meddősé
güknél fogva is. Az oroszoknak hátulról, kelet felől nyitott útjuk volt a 

A San folyón közlekedő komp védelme. (Hutiray Gyula honv. százados felvétele.) 
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medyka—stary-sambori megerősített vonalhoz s ezért csapataikat annyiszor 
válthatták föl, ahányszor csak szükségesnek látták. Hiába támadtak újra és 
újra hős katonáink, hiába halmozták dombjait az orosz hadtesteknek, hiába 
folytattak oly makacs és ellenállhatatlan harcot minden domb, minden erdő
szél ellen, mintha megannyi modern erősség volna, az elpusztult orosz száza
dok helyén újak nőttek, sőt nem egyszer ezred a század helyén s ha ma 
sikerült megvívnunk egy dombot, másnap egészen friss, pihent ellenséges 
csapatok támadtak, hogy megkíséreljék annak visszahódítását. Mint mondot
tuk, példátlanok a harcok, melyek itt folytak, mert bár teljes egy^hónapig 
dörögtek szakadatlanul az ágyuk, roham rohamot követett: — az orosz 
helyzetének minden kedvezése ellenére sem tudott bennünket visszaszorí
tani s mi is csak alig néhány kilométerrel juthattunk előre. Pedig jól 
dolgoztak a mi katonáink, a mi magyar népfölkelőink, kik a leggyilkosabb 
ágyútfízben egymásután foglalták el a legfontosabb pozíciókat, közöttük az 
örökké nevezetes Magiéra magaslatot, ám az ellenség számát elfogyasztani, 
leapasztani nem sikerült. Végül is, egy hónapi vérengzés, ezrek és ezrek 
pusztulása után tisztán pozícióharccá fejlődölt ki a hadviselésnek ez a rész
lete, mind a két sereg beásta, megerősítette magát és nem mozdult sem előre, 
sem hátra. Az orosz szinte odanőtt a röghöz, annyira, hogy mint egy hadi
tudósítónk írta, a ki közülük fogságunkba került, azt sárosan, piszkosan úgy 
kellett kiemelni a földből. 

De talán a kifogyhatatlan orosz tengernek sem lett volna elégséges az 
ereje, hogy visszatartsa csapatainkat, melyek ilt is halálmegvelo hősiességgel 
harcoltak, ha az ellenségnek nem segít a terep retteniően alkalmatlan volta 

Csapataink Samborban. 
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és az időjárás is. A szerencsétlen Galícia minden részében pokolian rossz 
föld, a talaja puha, mely könnyen fölázik, de talán sehol sem rosszabb, 
mint itt a San mentén, hol az utakat ebben az időben az őszi esőzés telje
sen hasznavehetetlenné tette. Leírhatatlan, amit emiatt katonáinknak szen
vedniük kellett, térdig dagasztva a sárban rótták az úttalan utakat és mászták 
meg az omló hegyoldalakat. 

Ezek a harcok mind egyformán kemények és véresek voltak. A leg
többjének nincs külön története s ezért elégséges, ha csak hivatkozunk rájuk, 
amint hivatalos jelentéseink emlékeztek meg róluk. 

Höfer vezérőrnagy október 14-én jelentette elsőízben, hogy Medykától 
Stary-Samborig támadjuk a megerősített ellenséget. Másnap azt mondja, hogy 
Stary-Sambornál némiképpen előrejutottunk és ugyanekkor, hogy a Strviaz 
folyótól északra, tehát Medyka felé számos magaslatot elfoglaltunk. Két nappal 
később Viszkovtől északra megvertünk egy .orosz haderőt, a többi ponton 
is jól állunk. A középgaliciai harcok eddigi folyamán — mondja Höfer — 
tizenötezer foglyot ejtettünk. 

Nagyobb győzelmet arattunk e napokban Chyrovnál. Napokig tartó, 
rendkívül véres harcok folytak Mizuniecnél, hol az oroszok megszállva tar
tották a Magiéra magaslatot. Itt, a környéken ez a magaslat az uralkodó s ezért 
nagy fontossága volt annak, hogy a kezünkre kerüljön. Napokon át ontotta 

Az I. honvéd gyalogezred előnyomulása Sanok mellett. (Félegyházy László hadnagy 
felvétele.) 
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tüzérségünk a gránátot a Magierára, mígnem 19-én délután egy elszánt 
rohammal sikerült megszállani. Ezenközben pedig szakadatlanul folyt a harc 
Stary-Sambortól Medykáig, a Sannál, Jaroslavnál, folyt makacsul minden 
ponton, domboldalakért, erdőszélekért. Az ellenség egyre újabb erőfeszítése
ket tesz, hogy a Magierát visszavegye, de minden támadása meghiúsul. A har
cok mind elkeseredettebbé válnak, az oroszok, ismert szokásuk szerint, már 
azt sem engedik meg, hogy a halottakat eltemessük. Az orosz holttestek 
ezrei fertőzik meg a levegőt, az orosz hadvezetőség még a szegény halott 
muzsikkal is harcoltat. Az egyik erdőben több ezer orosz katona holtteste 
hever már napok óta s az ellenség tűz alatt tartja az erdőt, nehogy mi meg
közelítsük. Október 20-án, hosszú harc után ismét elfoglaltunk egy magaslatot 
Tiszkovcetól északkeletre. 

Most pedig ideiktatjuk három, egymást követő napnak, október 21., 22. 
és 23-nak a hivatalos jelentését, melyek megdöbbentő hűséggel tárják fel 
ezeknek a harcoknak a szörnyű makacsságát és rávilágítanak arra, hogy 
valóban minden talpalatnyi pontért külön, véres harcok folytak: 

Október 21. Abban a nehéz és makacs támadásban, melyet az ellenségnek a 
Medykától keletre fekvő műútig terjedő, megerősített állásai ellen intéztünk, több 
helyen ismét tért nyertünk, míg az orosz ellentámadások sehol sem sikerültek. 
A múlt éjjel csapataink rohammal bevették a Mizyniectől északra emelkedő kápolna
magaslatot. A Magierától délre csapatainknak már tegnap sikerült az elfoglalt hely
ségekből a magaslatok felé előrehatolni. A déli szárnyon főleg tüzérségi harc folyik. 
A csata nagyrészt várharc jellegével bír. 

Október 22. A Strviaz mindkét partján folyó harcokban sikerült már a folyó
tól délre cső területen is támadásunkat előbbre vinni. A terepet uraló 668-ik három
szögelési magassági pontnál Stary-Sambortól délkeletre az ellenségnek két, egymás 
mögött fekvő védelmi állását elfoglaltuk. A jelzett szélességtől északnyugatra sike
rült harcvonalunknak a starasoli müúthoz közelebb jutni. A legutóbbi harcokban 
3400 foglyot ejtettünk, köztük 25 tisztet és 15 géppuskát zsákmányoltunk. 

Október 23. Mialatt Przemysltől délre győzelmet arattunk az ellenségen, a San 
alsó folyásánál heves harcok fejlődtek ki, miközben több helyen átengedtük a folyón 
az ellenséget, melyet aztán nekiszorítottunk a folyónak. Zarzece mellett ezer foglyot 
ejtettünk. 

Ettől kezdve napokig nem szólott a hivatalos jelentés a középgaliciai 
harcokról. Legközelebb október 26-án jelentette, hogy Jaroslavnál foglyokat 
ejtettünk, másnap pedig, hogy «Közép-Galiciában a helyzet változatlan*. 

A hónap utolsó napján, október 31-én így szól a jelentés: «A Stary-
Sambornál, valamint a Przemysltől keletre és az alsó Sannál elfoglalt álláso
kat tartjuk.» Tehát a harc vonala ezen ti napon is csaknem ugyanott volt, 
ahol a hónap elején. 

Eredmény tehát ezen a ponton nincs; legalább pozitív eredmény nincs-
de van negatív eredmény, mely méltó jutalma e harcokban résztvett kato
náinknak: — és ez az, hogy feltartóztatták az oroszt és rengeteg erejét 
kötötték le itt, megakadályozva abban, hogy azt másutt, a Visztula mentén 
használja föl. 
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A Magiéra megvétele. 
Bármily meddők voltak is eredmény dolgában az októbervégi galiciai 

harcok, bizonyos, hogy ezekhez is számos kiváló haditény emléke fűződik. 
A magyar katona ezekben a harcokban is jelen volt és itt sem tagadta meg 
magát. A mi népfölkelőinknek jutott kiváló rész a Magiéra megvételében is 
s ezért föl kell jegyeznünk, ha nem is a több napi dúló csatát, mely a ma
gaslatért folyt, de magának a döntő ütközetnek a lefolyását. Egy haditudó
sító, ki abban a szerencsés helyzetben volt, hogy ezt végignézhette, a követ
kezőket írja: 

A helyről, a hol állottam, mintegy három gyaloghadosztály állását tekinthettem át. 
A hátam mögött, a völgykatlanokban több lartalékcsapatot láttam és társzekereket, ágyúkat 
tűzállásban, municiós kocsikat és tábori konyhákat, melyeknek apró csövéből fehér füst
felhő szállott fel. Persze, a terep kedvező volt ahhoz, hogy mindezt elfödje az ellenség 
elől. Az oroszok a szemközt levő magaslatokon ásták be magukat, azonban csak egészen 
futólagosan, mert néhány órával ezelőtt azon a dombháton voltak, melyet most az osztrák
magyar csapatok tartanak megszállva. Az ő! tüzérségi állásaikat nem láthattuk, de golyóik 
irányából sejtettük, hol vannak. 

Tőlünk balra mintegy 5—6000 katona nyomul előre. Laza, kettős sorokban mennek 
és a századok közt nagy űr van Úgy fest, mintha beláthatatlan tömegek mozognának, az ember 
nem tud betelni a látásukkal. Ameddig a látócső segítségével úrrá lehet a szem, mindenütt 
az explodáló shrapnellek füstjét látjuk. Most tőlünk jobbra, mintegy 4—5 kilométerre, a fel-

Csapataink által szétrombolt híd. Az oroszok elűzése után mellette póthidat építettek 
hidászaink. 
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robbanó gránátok fekele füstreillője száll föl. Előbb egy, aztán mellette még egy, majd egy
szerre nyolc—tíz sötét, sűrű oszlopa a füstnek. Gyorsan balra fordítom fejemet s alig ezer 
lépésre tőlünk, borzalmas léket üt a földben a gránát. És amerre nézünk, mindenütt a 
shrapnell szürke s a gránát fekete füstoszlopa. 

E percben sűrű, fekete füst kezd kígyózni, majd lángnyelvek csapnak föl. Egy ház 
áll lángokban. A fejünk felett négy gránát repül el zúgva és mögöttünk gödröt vág a 
földbe, A saját tüzérségünk állását kerossük. A közelünkben van egy ütege. Egyik ágyút 
a másik után sütik el, egyik lángnyelv a másik után és könnyű füstí'elhők szállanak föl. 

— Tizenharmadika óta tart ez a harc, — szólt ekkor hozzám egy vezérkari kapitány. 
— Az oroszoknak jó állásaik vannak a Magierán, a Csiskyn és a Sanocsanyin sáncolták 
el magukat. Negyedik napja verekszenek csapataink a Csiskyért, de ezt nem lehet addig 
elfoglalni, míg a Magiéra nincs birtokunkban. 

— Már most nézze a Magierát. Ez a tarajos hegycsúcs itt, velünk szemben. Minden 
percben lecsap ott egy gránátunk, s látja fölötte azokat a vörös fellegeket'.' Azok a nehéz 
tarackjainkból kilőtt shrapnellek. Rendes sáncokban, ha mindjárt pár ezerén vannak is, 
cl kellett volna már pusztulniok. De ők beton-várban védekeznek s nekünk most az egész 
hegycsúcsot rommá kell lőnünk. A közbeeső dombokért pedig addig a gyalogságnak kell 
verekednie. Ez is valóságos tülekedés. Egyszer mi vagyunk felül, máskor ők. De azért 
annyira mégis visszavertük őket, hogy most már utolsó sáncaikban védekeznek. 

Nem beszélhet tovább, mert egy tüzérszázados jön az árokhoz, s számokat diktál 
a telefonnál ülő tisztnek: 

— Első üteg 58, 57, tempierung 59, — második üteg . . . 
A tiszt ugyanígy továbbadja, s ekkor a hálunk mögött lévő tarackok is dolgozni 

kezdenek. Sortüzet adnak. Mikor a tűzmester megrántja a gyújtózsinórt, irtózatos pukka-
nás hallatszik, s a hat érckolosszus földobja magát a levegőbe, mint egy szíven talált 
párduc. Ugyanekkor a golyók beleszakítanak a levegőbe s vérfagyasztó sikoltással búgnak 
el fejünk fölött, szinte látni a villogó tűzcsíkot, melyet pályájukon leírnak. Egy agg tábor
nok áll mozdulatlanul az árok előtt: Rössler a'tábornagy. Őt nem zavarja az előtte lecsapó 
gránát, s nyugalmát nem befolyásolja a feje fölött szétpattanó shrapnell. Úgy áll ott, mint 
egy legendás hős, mint egy félisten, a ki rátaposott Leviathán fejére s akaratával most 
hegycsúcsokat omlaszt össze. Soha első pillanatra ember úgy még nem imponált nekem, 
mint ez a galambőszhajú aggastyán. 

Egy huszártiszt érkezik hozzá, telefonjelentést hoz : 
— Excellenc, az oroszok a szomszéd falunál visszavonulnak. 
— Akkor menjünk utánuk, — mondja a tábornok. Néhány szót szól a parancs-

őrtis/.tjénelc, azzal elindul, neki a harcmezőnek. Egy perc múlva az összes ágyúk egyszerre 
szólnak, s a hegyhátak tövében fekvő tartalékok mind nekiindulnak a tűznek. A tábornok 
maga küldi őket. 

— Előre, előre, csak gyorsan előre ! 
Es ő maga is megy dombról le, hegyre föl, a gyalogság rajvonala felé. 
A harcmező meglehetősen üres. Telefondrótok futnak végig rajta száz irányban, 

s itt-ott tüzérségi megíigyelőállások vannak jó fedezékek mögött. Emberek jönnek . . . . 
emberek mennek, s egy fáradt szempár a szemembe néz, aztán tovább topog nehézkes 
mozdulatokkal. Előre megyek egy kis erdőig, a melynek széléről belelátni a rajvona-
lunkba : kétszáz lépésnyire vannak tőlünk a katonák, odahallom a hangjukat, látom min
den mozdulatukat. A fele lövöldöz, a másik fele eszik. Most hirtelen hátulról a tartalékok 
rohannak közéjük, s szétszórják a magukkal hozott töltényeket. Egy pillanat múlva mái-
ezek is biztos fedezetet találnak a mellvédek mögött. Amíg itt maradnak, addig nem lesz 
b.ijuk. De a tábornok hangja hallatszik, a ki rohamot vezényel. . . 

Az oroszok erősen lövik az erdőt s a golyók ott fütyülnek el az ágak között. Vissza
megyünk. Útközben találkozunk az altábornaggyal, a ki épp egy kollégámnak mutatja 
a helyet, a hol az éjszakát töltötte. 
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— Negyedik napja alszom már itt. Ez egész jó hely. Enni kapok, cigarettám van, 
másra pedig egy hetven éves embernek nincs szüksége. 

. . . Ismét egy magaslaton vagyunk. Páratlan panoráma tárul elénk. A napfényes 
időben mindenünnen : domboldalról, vízmosások mélyedéséből, erdőkből katonáink törnek 
elő. Kiáltásuktól zeng a vidék, a mint szuronyt szegezve törnek előre. Látom, a mint 
shrapncll és gránát csap közéjük, a mint orosz szalvéktól ritkul a soruk, de a hátrább 
következők kipótolják a sorokat és már ott rohannak valamennyi magaslat lábánál. Egy 
rohanó zászlóaljra hívják fel a figyelmemet. Ez egyszer csak eltűnik az úton, mely a 
Magiéra háta mögé kerül. Az ágyúk pokoli koncertet rendeznek, megrendül és bomlik a 
Magiéra, a közelemben kürt harsan és egy lovastiszt jelenti: 

— Excellenz, a Mugierát elfoglaltuk. 
Feljött a hold és a nagy térségen a szanitéczek végzik bús munkájukat. 

A hivatalos jelentés, mely a Magiéra elfoglalását tudtul adta, nagy örö
möt keltett mindenfelé. Mert bár ennek az egyetlen magaslatnak a megszál
lása alig jelenthelett valamit a hadviselés roppant területén, annak mégis 
újabb bizonyságát szolgáltatta, hogy a mi katonáink vitézségének és kitartá
sának mi sem lehetetlen. 

Október végével középső Galíciában alább hagytak a heves harcok, 
melyek egy-egy kilométerrel ingadoztatiák errébb vagy arrább az arcvonalat. 
Mind a két sereg a lehetőségig megerősítette magát s így farkasszemel nézve, 
védte a pozícióját. 

15 cm.-es nehéz haubicok tűzvonalban Dostovice mellett (a Magiéra balszárnya). 

A világháború képes krónikája ül. _ 14° ~ l u 



A TOUL-VERDUNI VONAL ÁTTÖRÉSE. 

Mialatt a Marne és az Aisne folyók mentén dicsőségesen harcoltak a 
német seregek s vivták nehéz csatáikat, Franciaország keleti frontján sem 
pihentek a fegyverek. Itt Vilmos német és Rupprecht bajor trónörökös, 
továbbá Heeringen tábornok hadseregei álltak szemben az ellenséggel, mely 

a hatalmasan megerősített 
vonalat védelmezte. Verdun 
és Tóul, továbbá Epinal és 
Belfort, a négy főerőd között 
nem kevesebb minthuszonhat 
modern erőd védelmezi Fran
ciaországot. A németek Tóul 
és Verdun között kísérelték 
meg az erődvonal áttörését. 
Erről az emberfeletti küzde
lemről csak akkor alkotha
tunk magunknak fogalmat, ha 
tudjuk, hogy az emberi kéz 
építette erős várakon kívül, 
milyen hatalmas természeti 
erősségekkel kellett megbir
kózniuk ezen a helyen az elő
nyomuló seregeknek. A Maas 
folyó Toultól Verdunig kü
lönbözőképpen alakult mély 
völgykatlanokban folyik. Bal
partján, nyugat felé nagy fenn
sík szélesedik ki, melyet az 
Argonne-ok folytatásának le
het tekinteni. A jobbparton 
pedig azok a hires hegylán
colatok emelkednek, melyek 
a folyó felé lejtenek és ter
mészetes védőműveket alkot
nak. Ez a Cőte Lorraine. Sűrű 
erdő borítja őket és keskeny 
kis völgyecskék szelik át, 

Verdun és Tóul erődjei. 
Verdim erődjei: 1. Fort de Marre. 2. Fort Ja rd in fontaine. 3. Fort de 
la Chaunie. 4. Fort du Regret. 5, Fort de Dugny. 6. Fort de Land-
recourt. 7. Fort d 'Haudainvi l le . 8. Fort Rozellier. 9. Fort Tavannes 
10. Fort de Moulainville. 11. Fort Souville. 12. Fort de Vaux. 13. Fort 
de Donaumont . 14. Fort St. Michel. 15. Fort Belleville. 16. Fort Belrupt. 
Tóul erődjei: 1. Fort d 'Ecrouves. 2. Fort St. Maurice. 3. Fort du 
Blénod. 4. Fort de Pagny. 5. Fort St. Évre. 6. Fort du Tillot. 7. Fort 
de Dommart in . 8. Fort de Gonüreville. 9. Fort Villey-le-Sec 10. Fort 

St. Michel. 
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amelyeken jól gondozott kocsiutak vezetnek, összekötve a folyó pariját a 
Woevre keleti síkságával. E síkság felé is meredek dombláncolat emelkedik 
a két nagy vár, Tóul és Verdun között. A két nagy erősség között azután 
egy csomó záróerőd van. Közvetlenül délnek Verduntól, még az erősség 
tűzkörében van a Génicourt erőd. Délre a Troyon erőd csatlakozik hozzá, 
melynek folytatása ugyancsak dél felé a híres Camp des Romains, ahol 
már a rómaiak idejében nevezetes erősség állt. E ketlő között van a Les 
Paroches. A Camp des Romains-től megint csak déli irányban a Liouville 
és a Gironville erődök. A Jony sous les Cotes zárja le a sort és köti össze 
Toullal. Ez a hét záróerőd, melyeket az utóbbi években rendkívüli módon 
megerősítettek, uralja a Maason való átkelési pontokat. Magát Verdunt is 
folytonosan nagyobbították, új védőművekkel és ül egállásokkal látták el. 
16 nagyobb erődje, 21 önálló védőműve és körülbelül 50 kiépített ütegállása 
van. Verdun, valamint Tóul is, mely három stratégiai vasútvonalnak a csomó
pontja, nagyrészt kettős erődövvel van ellátva. 

Ez a nagy számú védőmű természetesen nagy haderőt kötött le, mely
nek előnyomulása a leghősiesebb küzdelem mellett is csak lassan, lépésről
lépésre történhetett. 

A németek szeptember 12-én történt általános stratégiai visszavonulá
sánál a keleti front ellen harcoló három sereg is visszavonult, még 
pedig a Tóul és Verdun vonallal szemközt álló bajor csapatok, amelyek 
Nancy előtt és Lunéville mögött álltak, visszahúzódtak német területre, a 
metzi erőd védelme alá. 

A francia hadvezetőség természetesen ezt a visszavonulást is mint nagy 
francia győzelmet adta tudtul az elkábított francia népnek, jóllehet ez csak 
annak a jól átgondolt tervnek volt egyik láncszeme, amelyet a Marne men
téről való visszahúzódás a többi vonalon is szükségessé tett. A nagy öröm 
azonban nem tartott sokáig. 

Négy nappal azután, hogy a francia kormány büszkén jelentelte, hogy 
Francia-Lolaringiában nincs ellenség, a német csapatok újra átlépték a 
határt s benyomultak francia földre. 

A németek előnyomulása. 

A bajor trónörökös seregének feladata: a záróerődök vonalán való 
keresztültörés és a Maason való átkelés kierőszakolása főképpen azért volt 
nehéz, mivel Verdun és Tóul között erős oldalbatámadó mozdulatokkal 
kellett számolni. Mindenekelőtt erős seregrészeket kellett az ellenség előre
törésének elhárítására kiszakítani. Azután, mielőtt a záróerődök vonalának 
megtámadására került a sor, a franciáknak a Cöte Lorraine-on tavasz óta 
nagy ügyességgel roppantul megerősített sáncait kellett elfoglalni. A Cőte 
Lorraine erdővel borított hegylánc, mely igen meredeken fordul keletnek s 
az előtte elterülő terepen uralkodik. 

A német nehéz ütegek ezért első sorban ezeket az állásokat támadták 
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meg. A Verdimből és Toulból sűrűn megismétlődő oldaltámadásckat pedig 
mindig sikeresen visszaverték s így elérték azt. hogy Tóul felől a támadó 
mozdulatok lassacskán n.egszűntek. A németek annál nagyobb erővel foly
tathatták homloktámadásaikat s heves küzdelmek után be is vették a Cőle 
erős hadállásait. Ezzel azonban még nem volt birtokukban az egész Gőte, 
mert a franciák az erdős hegyvonalban számos helyen igen erősen meg
fészkelték magukat. 

Fáradságos munkával azután végül innen is kiszorították az ellenséget 
s csak azután foghattak hozzá a záróerődvonal megtámadásához, melyet a 
franciák közben legnagyobb kaliberű ütegcikkel erősítettek meg. 

A védekező francia csapatok Vigneulles és Hattonchátel felé vonullak vissza 
s ilt, a Maas-hegység keleti szélén két napon át szívósan állották a támadást. 
A bajor csapatok a st.-benoiti erdőből törtek előre, délkelet felől Thiaucourt-
nál pedig a bádeni ezredek ágyúi öntötték a tüzet a két falu mögött felállí
tott francia tüzérségre. Szeptember 20-án este már a két falu lángban állt. 
Egész éjjel heves gyalogsági harc folyt, mely különösen Hatlonchátelben volt 
heves, ahol a frunciák három, a gránátoktól megkímélt házból tüzeltek 
rendkívül erősen a németekre. Úgy kellett egyenként megostromolni ezt á 
három házat. Hajnal felé szűnt meg csak a véres küzdelem. A kis francia 
falu utcái tele voltak halottakkal, mintegy 400 francia pedig fogságba esett. 
Ezután megostromoltak és elfoglaltak a vitéz bajorok néhány magaslatot. 

Uattoncháte) St. Mihiel mellett. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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Szeptember 22-én már Savonniéres-ig — másfél órányira St. Mihieltó'l — 
jutottak a németek. 

Ezen a napon a német hadvezetőség a következő jelentést adta ki: 
Verdimtől délre a támadás a zárőerődvonal ellen sikeresen túllépte 

a keleti szélen levő Cóte Lorraine-t, amelyet a 8. francia hadtest védel
mezett. Az ellenség egy kitörési kísérletét Verdiin északkeleti frontján 
visszautasítottak. Toultól északra pedig tüzérségünk meglepetésszerűen 
rajtaütött a táborozó francia csapatokra. 

A záróerődök ostroma. 

Szeptember 24-én arról érkezett hivatalos jelentés, hogy a német csa
patok az ellenséget győzelmesen visszaverték a Verdimtől a Maason át, 
továbbá a Tóul irányából történt ellentámadásokat. Közben nagyszámú fog
lyot ejtettek, azonkívül számos gépfegyvert és ágyút zsákmányoltak, s meg
támadták a Troyon, Les Paroches, Camp des Romains s a Lioiwille erődöket. 

A szűkszavú német jelentéseknél bővebb részleteket közöltek a záró
erődök ellen vívott harcokról az angol lapok. A Times tudósítója részletes 
jelentésében a következőket írta: 

— A Metz felől érkező német sereg Mars la Tour, Hannonville, Chamblcy, 
Vigneulles és Chaillon irányában terjeszkedett ki a Woevre-síkságon. Szeptem-

Német lovasság St. Mihielen át a frontba vonul. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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ber 19-én kezdődött a heves támadás a Maas-erődök ellen. Troyont kétszer 
is lőtték. A második ágyúzás után már csak négy ágyúja maradt, a többit 
használhatatlanná lőtték. Ekkor a helyőrség parancsot kapott az elvonulásra, 
de nem engedelmeskedett s az erőd közelében egy barlangba húzódott. 450 
ember volt itt, 22 pedig még raktárban tartózkodott. Mivel az utóbbiak tar
tottak attól, hogy a raktár fel fog robbanni, megkísérelték, hogy folyosót 
ássanak a barlangig, de egy gránát megsemmisítette ezt a folyosót és mind-
nyá i kii megölte. Kevéssel azután alábbhagyott a német támadás. 

Szeptember 23-án a szövetségesek azt hitték, hogy a németek letettek 
arról a tervükről, hogy átlépjék a Maast. Átvitték tehát néhány zászlóaljukat 
a Maason, hogy segílséget szállítsanak a Mosel mellett küzdő haderőiknek. 
A németek azonban tüstént értesültek erről a mozdulatról s mialatt a fran
ciák egyfelől a Champenoux mellett levő erődben előnyomultak, másrészt a 
14. német hadtest főerőit a gyorsfolyású Rupt de Mad irányában visszaszo
rítani igyekeztek, a metzi sereg jobbszárnya merész oldalmozdulatot csinált. 
Ez a szárny a Rupt de Mad balpartján előnyomult Thiaucourt-ig és meg
szállta St. Mihielt, ahol akkor csak kevés francia volt. Szeptember 23-án 
reggel az előőrsön levő francia dragonyos őrjáratot váratlanul visszakerge
tett a városba egy német gyalogos század. A németek közeledéséről itt senki
nek sejtelme sem volt. Ekkor azonban St. Mihielnek és a környékbeli falvak
nak mintegy 5000 lakosa elmenekült észak felé. 

Részlet a Tóul előtti német táborból. Lovak ápolása. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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Szeptember 24-én egészen hatalmukba ejtették a németek St. Mihielt. 
Az átkelésre azután innen igen kedvező pontot választottak. A folyó itt egy 
kanyarulatot ír le, amelyet a szomszédos dombok megvédenek a tüzérségi 
tüzelés ellen. Az átkelési pontot mindössze egy francia népfölkelő osztály 
védelmezte, melynek nem volt tüzérsége. Ez a 25-éről 26-ára virradó haj
nalig meghiúsította a németek kísérleteit, hogy ponton-hidat verjenek. Reg
gel azonban a németek néhány nehéz osztrák-magyar ágyút állítottak fel s 
ezzel a további védekezést lehetetlenné tették. A francia népfelkelők kénytelenek 
voltak visszavonulni. Hiába kísérelte meg a Camp des Romains-erőd a német 
tüzérséget ágyútűzzel megtámadni. Délre a németek a Maas balpartján vol 
tak s azután az Aire-völgyön keresztül nyomultak tovább. Itt azonban lovas
ságból, tüzérségből és gyalogságból álló jelentékeny haderő szállott velük 
szembe s több órai éjszakai harc után a németek aMaason visszavonultak, 
majd St. Miniéiben erősítéseket vontak magukhoz. 

Ezekről a véres harcokról, melyek a záróerődök körül folytak, egy 
haditudósító, a ki az előnyomuló német sereg jobbszárnyáról végignézte 
ezeket az eseményeket, a következőket írta: 

Tóul és Verdiin között; minden ponton nagyobb összeütközések fejlődtek ki,,ainelyek 
kivétel nélkül az ellenség visszaverésével végződtek. Bámulatosan hősies volt, mikor a néme
tek ostromra indultak a Cőte Lorraine keleti lejtőjén a természetes hadállások ellen, 
amelyeket a franciák még tavasszal jól megerősítettek. Hasztalan árasztotta el az ellén-
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ség az előnyomuló német sereget gyilkos ágyútűzzel, a rohamra menő csapatok Liouville 
és Troyon felől feltartóztathatlanúl haladtak előre. A németek az ellenséget olyan elha
tározóan vetették vissza Verdunbe, hogy ezek a vert francia csapatok nagyobb hadműve
letekre hosszú ideig képtelenek lesznek. Miután a németek a szárnyakat biztosították, a 
nehéz német tüzérség és az osztrák-magyar motoros mozsarak erőteljesen és a legnagyobb 
credménynyel kezdtek működni. 

Szemtanuja voltam annak a nagy tüzérségi harcnak, amely Troyon ellen folyt. 
Néhány lépésnyire állottunk az osztrák-magyar motoros mozsaraktól és az ütegek köze
lében mi hírlapírók erős gránát- és shrapnelltüzbe kerültünk. A shrapnellek hihetetlen 
erős sivítása leírhatatlan hatással volt ránk. Alig tizenöt lépésre előttem az erdőben pat
tant szét egy shrapnell, miután előzőleg egy shrapnell-lövés ugyanazon a helyen csapott 
le és megölt két német honvédkatonát. Mi az osztrák-magyar tüzérekkel bementünk az 
erdőbe, hogy a kitűnően célzó ellenséges tüzérség elöl fedezetet keressünk. A mi motoros 
mozsaraink olyan bámulatosan dolgoznak, hogy a német tüzérek is alig győzik csodálni. 

A Camp de Romains záróerőd elfoglalásának egyik fontos előfeltélele 
volt a verdun—st. mihieli vasút elpusztítása. E vonalon ugyanis a franciák 
folytonos erősítéseket és lőszert kaptak Verdimből. Ezt a merész feladatot 
két tiszt és huszonnégy utász végezte el. A hős kis csapat átlopózott a 
Maastól nyugatra levő ellenséges előőrsök vonalán, átúszta a Maas folyót, 
átvergődött a mocsarakon, a vízzel telt árkokon, francia őrségeken, alvó 
csapatok között és felrobbantotta a vasúti töltést, továbbá elpusztította a Ver
dun es St. Mihiel közt levő földalatti táviróvonalat. A kik visszajöttek, mind-

Osztrák-magyar tüzérség Tóul előtt. A legénység reggelit főz s egy odatévedt szegény 
francia asszonyt is megkínálnak egy csésze kávéval. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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nyájan megkapták a vaskeresztet. A vállalkozásban résztvett egyik hadnagy 
jelentésében a vakmerő csínyről ezt írta: 

Az éjszaka koromsötét volt. 
A zuhogó eső és süvítő szél kedvezett tervünknek, amennyiben nem kellett 

a franciák teljes éberségétől tartanunk. Amikor elindultunk, ismertük a Maas 
innenső oldalán levő ellenséges csapatok elhelyezését, de a túlsó parton levőket 
nem. Csakis a térképről ismertük a vasút irányát, valamint azokat a helyeket, ahol 
robbanó bombáinkat el kellett helyeznünk. Utunk első része még könnyű volt. 
Csak a francia sáncok vonalán kellett átosonnunk, valamint át kellett jutnunk a 
Maas innenső részén levő csatornán, amelyet különben erős őrség őrzött. Sikerült 
azonban az egyik híd francia őrségét csöndben ártalmatlanná tenni. 

Tovább mentünk azután a Maas mocsarai között. Térdig vízben állottunk, 
iszap borította lábunkat és annyira fáztunk, hogy a fogunk vacogott, amikor a 
Maas partjára értünk. A folyó itt körülbelül ötven méter széles. Letettem kardomat 
s elsőnek akartam átúszni a folyót, de a vállalkozás oly nehéznek tetszett, hogy 
visszariadtam. Megparancsoltam embereimnek azután, hogy vessék le csizmáikat és 
minden terhet hagyjanak ott. A robbanószereket nyakunkra kötöttük, a kanócot sap
kánk alá tettük. Nagyon nehéz volt alkalmas helyet találni a partraszállásra, mert 
a part mocsaras volt. Végre sikerült a nádason át, amely össze-vissza sebzett ben
nünket, a túlsó partra jutni. 

Mentünk tovább és sokszor térdig s azon felül is vízben, mocsárban jártunk. 
Végre eljutottunk arra a helyre, amelyei el akartunk pusztítani. Elhelyeztük a robbanó 
töltényeket s meggyújtottuk a kanócot. Ezután állandóan tartva attól, hogy a szom
szédos Bannoncourtban sejthető csapatok és hídőrök megláthatnak bennünket, vissza-

Heeringcn tábornok (X) vezérkarával. 
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vonultunk. Egy lovasőrjárat, melyet a robbanás figyelmessé tett, észreveit bennünket 
és lőtt ránk. Ez alkalommal azonban a mocsár megmentett bennünket. Visszafelé 
ugyanazon úton mentünk és végül a csatornán innen elértünk egy falut, amelyben 
revolverrel rekviráltunk lovat és kocsit. Vad futásban érkeztünk vissza szállásunkra. 
A csiny a másik hadnagynak s egy altisztnek éleiébe került, akik « Maas átúszásánál 
belefúltak a vízbe. 

A Camp des Romains bevétele. 

A német csapatok szeptember 22-én a kis Savonniéres falu körül levő 
dombokon elhelyezkedvén, felállították mozsaraikat, köztük egy negyvenkét 
centiméteres ágyút is. Délután három órakor egy léggömb röppent fel az 
erdő fölé s mindjárt utána eldördült a negyvenkettős mozsár első lövése a 
Camp des Romains felé. Már a harmadik lövés talált. Közben pedig szólt a 
többi ágyú pokoli zenéje is. Egészen 24-én késő éjszakáig szakadatlanul tar
tott az ágyúzás. Ezen az estén a gyalogosok és az utászok az erdőségeken 
s a lövészárkokon keresztül, melyekben elhajigált francia egyenruhák hevertek, 
egészen az erdő széléig előrenyomultak. Itt gyorsan lövészárkokat ástak, 
melyek védelmet nyújtottak nekik az ostromolt erőd gyilkos gépfegyvertüze 
ellen. Az utászok ezután hason előre csúszva elvagdosták a drótsövényeket. 

A Camp des Romains záróerőd. Egy német repülő felvétele 2500 méter magasságból. 
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Mindez már az erődtől hetven méternyi távolságban történt. Közben az ágyúk 
folyton dörögtek s a vitéz csapatok feje fölött röpködtek s előttük csaptak 
le a mozsarak lövedékei. Másnap reggel félhat órakor azután megkezdődött 
az erőd ellen az ostromlók rohama. 

A roham lefolyását, mely mintegy három óra hosszat tartott s az erőd 
megadásával végződött, egyik hős bajor elbeszéléséből ismerjük, aki szintén 
résztvett a gyilkos rohamban. 

A rohamban két zászlóalj vett részt, egyik jobb oldalról, a másik balról 
intézett támadást az erőd ellen. A drótsövényeken áthatolva az ostromlók 
a réseken és lyukakon át feljutottak a külső sáncra s innen a főárokba, 
melyben felállították az ostromlétrákat. Ez az árok tizenkét méter széles s 
külső szélén nyolc s a belsőn hét méter mély. Ennek az ároknak az aljáról 
hatoltak fel a gyalogosok az árok túlsó oldalára, a fősáncra, amelyet halál
megvető bátorsággal elfoglaltak. 

Mindez, természetesen, a bátor, védekező ellenség gyilkos tüzelése köz
ben ment végbe. A falak tátongó torkából, a lövési résekből, a földalatti 
mélységekből áradt a golyók zápora Élet-halál harc volt ez. Az utászok kézi 
gránátokkal s fáklyákkal tették ártalmatlanná az ellenséget. A szó szoros értel
mében úgy kellett kipörkölni az ellenséget lyukaibői. Midőn mára főárkot is 
elfoglalták, még akkor is lövöldöztek az őrség egyes elrejtőzött, földalatti 
lyukakba elrejtőzött tagjai. Végül midőn újabb erősítéseket kaptak az ostrom-

A Camp des Romains záróerőd ostroma. Egy német gránáttól ütött lyuk. 
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lók, a vitézül verekedő franciák belátták, hogy a további ellenállás egészen 
hiábavaló s megkezdték az erőd átadásáról a tárgyalásokat. Fél kilenc előtl 
már készen volt a megegyezés. A Camp des Romains a németeké volt. Persze 
a sikert sok jó vitéz fizette meg az életével. A sáncok és árkok tele voltak 
halottakkal, németekkel és franciákkal vegyest, sok szegény sebesültet pedig 
gyorsan el kellett szállítani. 

Az erőd maga rettenetes képet nyújtott. A mozsarak rettenetes pusztí
tást vittek véghez. Hihetetlenül mély lyukak tátongtak a talajban s az erőd 
boltozatai mind be voltak szakítva. 

A bátor védősereg elvonulása teljes katonai tisztességgel történt. A tisz
tek megtartották kardjukat. Délután két óráig kaptak időt sebesültjeik ápo
lására s halottaik eltemetésére. Minden holmijukat magukkal vihették. Ejjy 
óra körül történt meg az elvonulás. Az erőd nyugati kijáratán mentek lassan 
kifelé katonás rendben, két nagy csoportban, s ugyancsak két csoport sebe
sült követte őket. Leghátul mentek a tisztek, köztük botra támaszkodva 
parancsnokuk, egy öreg francia ezredes. Az erődön ekkor már a bajor zászló 
lengett. A német katonák díszállásban a Camp des Romains bői a St. Mihiel 
felé vezető utón álltak. A német csapatok az ellenség előtt kétszer tisztelegtek 
fegyvereikkel, külön a legénység s külön a tisztek előtt s a német zászlók 
kétszer meghajoltak az ellenség előtt. 

A német hadvezetőség a dicsőséges eseményről ezt a rövid jelentést adta ki : 
A Verdimtől délre levő első záróerőd, a Camp des Romains Sí. 

Mihiel melleit elesett. A avon der Tann-n bajor ezred tűzte ki az erődre 
a német lobogót. Csapataink itt átkeltek a Macison. 
Az erőd bevétele után Höhn altábornagy, a 6. bajor gyaloghadosztály 

parancsnoka napiparancsában a következőket mondta: 
A 6'. gyalog bajorhadosztály a melléje beosztott porosz gyalog 

tüzérséggel és az" utászokkal St. Mihiel záróerődöt rohammal bevette. 
A gyalog tüzérség és a tábori tüzérség egy része harminc órai harccal 
készítette elő a rohamot. A 12. gyalogdandár az utászokkal három óra 
hosszáig tartó harcban az egyik kövei a másik után, egyik sáncot a 
másik után három órai harcban foglalta el. Az első gyalogdandár a 
tábori tüzérség másik részével hosszú, nehéz harcban visszaverte az 
ellenség fölmentő kísérleteit. Öt tisztet, 453 sebesiiletlen és mintegy 50 
sebesült közlegényt elfogtunk. A helyőrség többi része halva fekszik a 
záróerőd romjai alatt, a kazamatákban. 
A Camp des Romains eleste igen leverőén hatott a franciákra, a francia 

hadvezetőség pedig mindent elkövetett, hogy megakadályozza a németek 
további veszedelmes előnyomulását ezen a ponton. Ennek következményt' 
volt, hogy Verdunből és Toulból nap-nap után heves kirohanások voltak. 

Hogy azonban milyen áldozatába került ez a franciáknak, azt sejteni 
lehet abból a jelentésből, mely beszámolt a franciáknak ezen a ponton való 
veszteségeiről s megállapította, hogy a Camp des Romains bevételét követő 
hetekben Tóul és Verdun között a franciák vesztesége negyvenezer ember volt. 

— 156 -



A MAI HADVISELÉS. 

A háborús posta. 

A háború mindent átformált a maga képére. így a postát is. Megismer
kedtünk a tábori lapokkal, megtanultuk hozzánktartozóink tábori postaszá
mát s már úgy írunk levelet, hogy ne találjon sorainkban kifogásolni valót 
a megváltozott idők új hatalmassága: a cenzor. A legeldugottabb kis falvak 
paraszti népe is tudja már, hogy mit jelent a gummibéiyegzo e közismert 
fekete lenyomata: censuriert és hogy mint kell kitölteni a bélyegtelen leve
lezőlapokat, amelyek a Kárpátok szakadékaiba és Oroszország véráztatta 
síkságaira viszik az aggodalmas szeretettől meleg üdvözletet. 

Micsoda óriási apparátussal dolgozó hatalmas szervezet emberfeletti 
buzgalmának eredménye az, hogy e levelek eljutnak a lövészárkokig s a lövész-

A 21. számú tábori főpostahivatal személyzete és kisegítő munkaerői. (-(- Fejér Ottó pt. 
tanácsos, hadsereg-postaigazgató, X Hegedűs Ferenc, főposta-főnök.) 
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árkoktól a falusi házikókig, azt kevesen tudják, kevesen firtatják. Pedig 
egyik legkitűnőbb szervezetünk: a magyar posta örök dicsősége lesz az, 
hogy e nehéz feladatát oly bravúrosan oldotta meg s a magyar pos
tások érdeme, akik emberfeletti buzgalommal küzdöttek le minden akadályt. 
Azoké a névtelen hősöké, akik mint katonák tábori postáknál szenvedték át 
a háború minden nyomorúságát, borzalmát, akik közül annyian haltak hősi 
halált, szenvedtek sebesüléseket és betegségeket, mert életük kockáztatása 
árán vagy feláldozásával is teljesíteni akarták súlyos kötelességüket. Soknak 
mellét díszíti az elismerés érme, olyanoknak is, akik nem a tábori postánál, 
de határszéli vidékeken helyükön maradtak, bombázott városokban, égő 
házakban nem mozdultak távirógépjük vagy telefonkagylójuk mellől s amikor 
már ellenséges géppuskák golyói verték be hivataluk ablakait, még mindig 
továbbították, leadták a fontos jelentéseket. 

A háborús posta nagy munkáját az állami postahivatalok a tábori posta
hivatalokkal együtt végzik. Az állami postahivatalokban civilpostások dol
goznak, de katonai felügyelet alatt, a tábori postahivatalokban azonban kato
nák: behívott s katonai szolgálatot teljesítő postások. 

A feladott küldeményeket a legnagyobb állami postahivatalok —jelen
leg az igazgatósági székhelyeken lévők — vizsgálják meg, hogy továbbításra 
alkalmasak-e és helyes-e a címzésük? Ezek az osztályozó hivatalok a sza
bályszerű anyagot a postagyüjlő állomásokhoz küldik, amelyek a tábori anya
got a megfelelő tábori főpostahivatalokhoz juttatják. 

A tábori postát a vasútállomásról csapatainkhoz viszik. (Kilophot, Wien XIX.) 
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A legnagyobb ily gyűjtő hivatal Budapest 72. számú postahivatala, 
amely békében is a legnagyobb irányító hivatal s amely igazán minta
szerűen gyors és pontos munkát végez. Százkilencvenhat kipróbált buzgalmú 
tisztviselő, altiszt és szolga végez itt kitűnő munkát — a bécsi gyűjtő-
állomáson mindössze kilencven, — s kap naponként 900—1000 zárlatot, ami 
700—800 levélzsáknak felel meg s indít is ugyanannyit. Naponként a statisztika 
szerint 413.000 tábori levél s levelezőlap, 48.000 szeretetadomány, 8000 újság 
és 5000 hivatalos ajánlott levél s magán-pénzeslevél nyer itt lebonyolítást. 

Az anyagot itt tábori posták, majd csapattestek szerint osztályoz
zák. Ó •iási munkát végez itt 55 derék nő, akik kibetűzik az ezredek, zászló
aljak, századok s szakaszok számát és nevét. 

Az így szétosztott anyagot külön zsákokba helyezik s a tábori főposta-
hivatal számával ellátva továbbítják. Hogy az egyes tábori posták küldeményét 
merre és hogyan irányítsák, erre a postavezérigazgatóság ad szigorúan bizal
mas utasítást. Mert ez szinte naponként többször is változik, aszerint, amint 
az illető csapat előrevonul, hátrál vagy más helyre küldetik. 

A zárlatok a hadsereg főpostahivatalához jutnak, ahonnan az anyag az 
egyes hadosztályok postahivatalai közt osztódik szét. A posták anyagát a 
hadosztály-postánál az ezredek megbízott tisztjei veszik át és viszik ki az 
ezredtörzshöz, ahol századonként szétosztják. 

A katona levele ezzel ellenkező sorrendben jut el hazáig. Az ezredek
nél a konyhánál vagy a trénnél gyűjtik össze a leveleket s szállítják el a 

A német tábori posta útban a lövészárkokhoz. 
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hadosztály-postához, ahol feldolgozzák, osztályozzák s azután a hadsrreg-
főpostahivatalhoz szállítják, amely a magyarországiakat Budapestre küldi. 

E főpostahivatalok óriási munkájáról fogalmat nyújt egyetlen adat. 
A karácsonyi forgalom időszakában, december 18-tól január 10-ig maga a 
21. sz. tábori főpostahivatal mintegy 300.000 darab csomagot, 4000 zsák levelet s 
levelező-lapot és nagymennyiségű egyéb értékküldeményt dolgozott fel és 
továbbított tábori postahivatalainak kézbesítés végett. 

Ez így megírva azonban csak rideg képét adja annak a mozgalmas 
munkának, amely e postát jellemzi. A hadosztályposta folyton vándorol a 
hadosztálytörzszsel, kis falvakban, istenliátamögötti helyeken telepszik meg 
s vonul előre vagy hátra a hadosztálylyal együtt. Gyakorta pajtákban, csű
rökben, viskókban dolgoznak derék postásaink, akiket nem egyszer fenyeget 
és vár az ellenség tüze. Ki a tűzvonalba az ezredtől gyakran a muníciót szállító 
málhás állatokon viszik vagy a szakácsokra bízzák a kedves leveleket s bizony 
gyakran lelövik a küldöncöt, amikor a rajvonalba igyekszik, vagy elfogják. 

Nem szabad hát zúgolódni, még kevésbé kétségbeesni, ha a küldemé
nyek késnek vagy elmaradnak. A háború minden rendet felforgat. Hálásak
nak kell lennünk postásainknak, akik emberfeletti buzgalommal s hősiesség
gel végzik nagy munkájukat. Megérdemlik a felség elismerését, aki meleg 
leiratban fejezte ki legfelsőbb megelégedését a magyar posta és a postások 
lelkiismeretességéért, hősiességéért és lelkes buzgalmáért. 

A német tábori posta megérkezik: 

— 16u ~— Palias nyomda , Budapest. 



A háború humora. 
Berta nénit rekvirálják. 

A gyerekszobának is állandó témája a 
háború. A lurkók a maguk gyerekes fan
táziájuk szerint foglalkoznak e nagy kérdés
sel. Egy délben az egyik fiúcska ijedt arccal 
fordult édesanyjához ; 

— Kár volt anyuska a Berta nénit el
engedni sétára. 

— Miért fiacskám'? 
— Mert a lisztet rekvirálják. 
— No és'? 
— Ha meglátlak a nénit, akinek az arca 

tele van liszttel, bizonyosan elcsípik és rek
virálni fogják. 

A hallgató. 
Egyik menetszázadnak egy tartalékos fő

hadnagy a parancsnoka, aki civilben híres 
egyetemi tanár. Századához pótlás érkezik : 
fiatal, erős újoncok. Megvizsgálja őket és 
örömmel veszi észre hogy az egyik újonc 
régi, kedves és tehetséges tanítványa. 

Szól is rögtön az őrmesternek: 
— Jól bánjon ezzel a fiúval. Otthon ő a i 

legkedvesebb hallgatóm. 
~- Értem, — feleli az őrmester. — Ha 

olyan nagyszerű hallgató, akkor beosztom 
telefonpatrulhoz. 

A márciusi tél. 
Hadműveleteinket nagyon megnehezítette 

márciusban is az abnormálisan kemény 
hideg. Katonáink szidták is eleget az idő
járást. Ráfogták, hogy orosz, hogy meg
szegte a semlegességet, hogy megbolondult. 

— Komoly idő, — mondta egyszer egy 
tiszt, amire a tanyai katona rögtön rávágta : 

— Jelentem alássan hadnagy úrnak, olyan 
komoly ez, mint amikor a vén asszony meg
komolyodik és öregségére gyereket szül. 
Neki nincs öröme benne, a gyereknek se, 
az apának se, mégis megszüli. . . 

A gazdász. 
Elesett a tábori konyha kuktája és e fon

tos méltóságra alkalmas tehetséget keres
tek. Sorba állítja hát az őrmester a bakákat. 

— Mi vagy civilben? 
— Napszámos. 
— Nem kellesz. Hát te'? 

— Borbély. 
— Te sem kellesz. Hát t e l 
— Én nemzetgazdász vagyok. 
— Nagyszerű. Akkor te értesz a paszuj-

hoz, meg kolompárhoz, te leszel a kukta. 

A menetjegy. 
A lisztinséget valaki a következő tréfás 

elbeszéléssel jellemezte: 
— Napok óta nem volt otthon liszt, el

határoztam hát, hogy én magam nézek 
utána. Mentem, mendegéltem, végre egy 
bolt előtt a következő araszos betűs fel
írást látom: 

Liszteladás. 
Boldogan nyitottam a boltba. 
— Lisztet kérek, — mondtam. 
— Liszt, az — nincs, — felelte a boltos. 
— De hiszen ki van írva, hogy liszteladás. 
— Hja kérem, nincs és nincs. Világháború 

van. Nincs liszt. 
Rettenetes düh fogott el és torkom

szakadtából kezdtem kiabálni: 
— Micsoda, kiírják, hogy liszteladás és 

nincs liszt. Gaz csalók, agyonverlek ben
neteket ! 

A boltos megijedt és szeliden kezdte: 
— No azért, hogy nincs liszt, ne tessék 

botrányt csinálni. 
— Gazember, megöllek, elvete . . . 
— Pszt. Azért, hogy nincs liszt, azért 

van liszt. 
— És mi az ára1? 
— Uram én nem vagyok uzsorás. A ha

tósági áron adom, csak. . . 
— Mit csak? 
— Uraságodnak egy menetjegyet kell vál

tani Sátoraljaújhelyre és vissza. 
— Bolond maga ? 
— Ellenkezőleg. Olcsón adom, rendes 

körülmények közt 78 korona, de én oda
adom 60 koronáért, mert már — használtam. 

Dühbe jöttem. Veszekedtünk, vereked
tünk, de mert kellett a liszt, megvettem a 
menetjegyet is 

Leszúrtam a 60 koronát. 
— Ez kevés. Tessék 78 koronát fizetni. 
— Micsoda ? Hiszen azt mondta, hogy 

60 korona az ára. 
— Pardon, pardon, az akkor volt, de 

azóta — idő is telt el. 

Pallas nyomda, Budapest. 
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