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A Világháború lépes 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 következő 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 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 kedvezmenyszelvenyekből 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 kőtetenkint 40 fillér, vidéken kötelenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

1. Jephson: Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. U kor. S0 fül. bolti ár 
helyett ráfizetés 2 kor. 

A világirodalom egyik legkiválóbb utazási mun
kája, melyben a szerző", aki a Slanley-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. Kél kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he
lyett kőtetenkint ráfizetés 2 kor. 50 fül. 

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal me^íigvell, vonzóan 
és elejétől végig érdekesen adta elő. Arglia 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 kötelenkint rá
fizetés 3 kor. 

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

G—7. Gróf Benyovszky Móricz emlékiratai 
és útleírásai. Fordította Jókai Mór. 
Két kötet. 19 kor. 20 fiit. bolti ár helyett 
ráfizetés kőtetenkint 2 kor. 

8—9. Gróf Benyovszky Móricz élettörté
nete. Irta Jókai Mór. Két kötet, illusz
trálva. IS kor. bolti ár helyett ráfizetés 
kőtetenkint 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 megírja, a m ű 
kiváló értékét hi-onyítja. 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- 12. Szent Péter esernyője. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyett ráfize
tés 3 kor. 20 fill. 

11. Kisértet Lublón és egyéb elbeszélé
sek. Illusztrált d's'.kiadás, Möhlbeck, 
Neográdv és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

13. 

kiadás. Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti 
ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

Az uj Zrinyiász. Társadalmi és politikai 
szatirikus rajz. Díszkiadás. (Nem illusz-
Irált) 12 kor.bolli ár helyett ráfizetés 
1 kor. 50 fill. 

Mindkét csoportban foglalt művek egytől-cgyig 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. 



32. füzet. 

fcépesfaóm&ájas 
SZERKESZTŐ SÜLÉ RNTHL 

RÉVHI-KIHDÁS TELEFON 56-27 
HETENKINT EGY FÜZET 

ELŐFIZETÉSI AR «/< ÉVRE 3 K, «/» ÉVRE 6 K 
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIHDO 
BUDHPEST VIII. ÜLLÖI-ÜT 18. 

KÉPEK AZ ÉSZAKI HARCTÉRRŐL, j fff 

Néhány órára elült a harc s a front mögött megperdülnek a dobok, a trombita meghar
san s méltóságos, gyönyörű ívben meghajlik az ezred zászlója. Mindez a ragyogó parádé, 
ez a dicsőséges tiszteletadás annak a pár szál legénynek szól, akik feszes vigyázz-ban, 
elszoruló szívvel, elfogódott lélekkel ott állnak a középen s fenséges uruk, Péter Ferdinánd 
királyi herceg maga tűzi fel mellükre a vitézség érmét. Hívjak bárhogyan őket, jöttek 
légyen bárhonnan: az Alföld rónájáról vagy a Dunántúl szelid lankáiról, — embernyibb 
emberek ők most bárkinél, mert az a rendjel, amellyel felékesítik őket, arról tanúskodik, 
hogy a legnehezebb és legveszedelmesebb feladatok között is férfiasan megálltak helyüket. 

A világháború képes krónikája. III. 161 - 11 



Harich Fülöp tűzmester Ludvig János őrvezető 
vaskereszttel kitüntetett magyar katonák. 

Ordinska Stanislawa 17 éves leány, 
a lengyel légió őrmestere. 

Egy 13 éves osztrák magyar katona. 



Tisztek egy galíciai pályaudvaron, 
indulás előtt. 

Shrapnelltöl megsebesült huszárok 

Kötözés a harctéren. 
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Oroszoktól elvett fegyverek osztályozása Zagorecben. 

Oroszoktól elvett fegyverek, elszállításra készen. 
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Menázsi a harctéren. 

Borotválás a táborban. 
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A SZÖVETSÉGESEK ELŐNYOMULÁSA VARSÓIG. 

Augusztusban még a gyászosvégű Narev-sereg azt az utat kereste, amely 
Berlinbe visz, másfél hónap muiva pedig már német ágyúk dörögtek Varsó 
alatt. Napóleon óta ez volt az első eset, hogy ellenség ily mélyen benyomult 
Oroszország testébe és véghezvitte ezt anélkül, hogy ezért érzékenyebb 
bántalom érte volna. 

A németek Varsó alatt, az osztrák és magyar seregek Ivangorodnál: — 
oly váratlan, fájdalmas és kábító meglepetés volt a hadjárat e fordulata az 
-ántánt államai számára, hogy leverő hatása alól soká nem menekedhettek. 
Mily másképpen gondolták és tervezték ők és [mennyire más események 
varasára voltak alkalmasak azok az előkészületek, amiket az őszi hadjárat 
számára tettek. Elbizakodott képzeletük és felfuvalkodott önhittségük kizárt 
számvetésükből minden más lehetőséget azon kívül, hogy az orosz áradat 
mindjárt a háború első heteiben áttiporja magát az osztrák és magyar had
seregen, elözönli Németországot és a birodalom túlsó határán segítő^kezet 
nyújt a szorongatott franciáknak. 

Ám az önteltségen kívül alapos okuk is volt rá, hogy egyszerűnek; 
könnyen elintézhetőnek lássák a világháború sorsát. Franciaország ugyanis 
régtől fogva tisztában volt azzal, hogy Németország, ha egyszer baja támad 
Franciaországgal és Oroszországgal, elsősorban Franciaországra fog támadni 
nagyobb erővel s csak azután fordul az északi ellenség ellen. Ezt a föl
tevést félszázados tapasztalás erősítette meg, kezdve Moltke elméleti ki
jelentéseitől az 1912. évi nagy német hadgyakorlatokig. Mikor a francia 
parlament a hároméves katonai szolgálatot tárgyalni kezdte, a kamará
ban felolvasták az említett német nagygyakorlat irányító elvét, mely így 
hangzik: 

— A kék seregnek az a dolga, hogy a keletről jövő ellenséggel egyelőre 
csak kicsiny erővel szálljon szembe, még akkor is, ha ezáltal fővárosunk az 
ellenség kezébe jutna. A hadioperációknak ne egy város, vagy valamely 
terület meghódítása legyen a célja, hanem az ellenséges hadseregek meg
semmisítése. Ezért előbb majd a nyugati ellenség főerejét fogjuk meglörni s 
csak aztán fordulunk a keleti ellenséggel szembe. 

Oly világos és érthető programmja ez a hadviselésnek, hogy nem 
csoda, ha Franciaország és Oroszország ehhez alkalmazták a maguk hadi-
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tervét. Az már aztán az ő külön szerencsétlenségük, hogy az említett kék 
sereg kisebb ereje is elegendő' volt ahhoz, hogy Hindenburg vezetésével a 
Mazuri-tavaknál oly helyrehozhatatlanul megsemmisítse az oroszok beözönlő 
hatalmas seregét. 

Oroszország különben hosszú időn át, mintegy ugrásra készen, állan
dóan rengeteg katonaságot tartott készenlétben a német határ közelében és 
ezen a részen védővonalait és várszerű erősségeit is úgy építette ki, hogy 
csupán neki legyen meg a lehetősége a német birodalomba való betörésre, 
a németek azonban ne tudjanak túljutni a határfolyókon. Ahány használ
ható átjárója ezeknek a folyóknak van, az mind megerősített hely, melyek 
rendszeresen csoportosulnak egy-egy nagyobbszabású, modern erősség köré. 
így például ha keleti Poroszországból támad a német, át kell mennie a 
Nareven és mellékfolyóján, a Bobr-on, melyek 50—60 kilométer távolságban 
párhuzamosan folynak a német határral. Ennek a két folyónak minden 
átjárója egy-egy erősség, itt van: Novogeorgievsk, Legrshe, Pultusk, Rosan, 
Ostrolenka, Lomsha és Ossoviec. Ezek közül Novogeorgievsk fekszik a leg
közelebb Varsóhoz s a két hatalmas erősséget az erődítéseknek még egész 

láncolata köti össze. 
Ha a támadás egyene

sen nyugatról jön, tehát Po-
zenből és Sziléziából, akkor 
a Visztulát találja az útjában, 
mely félkaréjban átfolyik 
egész Lengyelországon. Ezt a 
védelmi vonalat pedig észa
kon bezárják a már említett 
erősségek, melyek Vai'sóig 
nyúlnak, míg a folyó bal
partját Ivangorod őrzi, a 
Wieprz folyó torkolatánál. 
Az erődítéseknek ezt a ha
talmas rendjét végül hátulról 
Brest-Litovsk védi, mely a 
varsó—moszkvai vasúti vo
nalon uralkodik. 

Az antant hadintéző ha
talmasságainak tehát minden 
okuk, úgy elméleti, mint gya
korlati okuk megvolt arra a 
föltevésre, hogy az orosz há
ború német földön fog le
zajlani. Tudjuk, nem így tör
tént. Nem így akarta a sors 

Hindenburg és vezérkari főnöke, Ludendorff. — és Hindenburg. 
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Poroszország védelme. 

Szeptember utolsó hetében és október egész folyamán az orosz háború 
két, egymástól elhatárolt, különböző részben folyt le. Északon az a német 
hadsereg operált, mely keleti Poroszországból kiverte az ellenséget és ennek 
nyomában eljutott Suvalki-kormányzóságba. Ez itt csatázott, miközben tőle 
délre, Ivangorodtól Przemyslig egy másik hatalmas harci vonala állott az 
egyesült német és osztrák-magyar hadseregnek. 

A tannenbergi csatával megszűnt létezni Samsonov tábornok Narev-
hadserege, ami kis töredék megmaradt belőle, az futva menekült Varsó, 
Oslrolenka és Lomsha erődítései közé. A szintén megviselt és tönkrevert 
másik orosz sereg, a Rennenkampf vezetése alatt álló Vilna-hadsereg retirálő 
útjában eljutott a kovno-bjelostok-grodnóí erődítés övébe, ahol kihever
hette roppant veszteségeit és fáradalmait. A menekülő oroszokat Hindenburg 
főképpen csak lovasságával üldöztette, részben mert az ő serege is pihe
nésre szorult, másrészt pedig még korántsem volt abban a helyzetben, hogy 
ezen a ponton erőteljes támadásba menjen át. Beérte azzal, hogy Suvalkit 
német fennhatóság alá helyezte, hogy pedig a keletporoszországi határt a 
lehetőségig biztosítsa, megindult a Lyck felé vezető utat uraló erősség, Ossoviec 
ellen. Egyelőre nem tervezett rendszeres ostromot az erősség ellen, csupán 
az volt a célja, hogy itt elzárja a Bobr folyó átjáróját. Rettentően fáradsá
gos munkája akadt itt a számra kicsiny német hadseregnek. Csupán egyetlen 

Visszavonuló oroszok egy lengyel határhelységben. 
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ponton négy napon át dörögtek az ágyúk éjjel és nappal s e kilencvenhat 
órában egyetlen német katonának sem volt szabad lecsuknia a szemét. Az 
volt a hivatásuk, hogy folytonos akciójukkal tévedésben tartsák az ellenséget, 
azt a hitet ébresztve benne, hogy hatalmas sereggel áll szemközt. 

Azonközben, hogy a németek eljutottak Ossoviecig és ostrom alá fogták, 
várövük védelmében rendbeszedték magukat az oroszok is, készen arra, 
hogy ismét óriási túlerővel nyomuljanak a németek ellen. Mint látnivaló, 
a fennebb ismertetett erősségek nagy szolgálatot tettek az oroszoknak. 
A Narev mentén levő erődítési vonal nemcsak megmentette Rennenkampf 
seregét a végső pusztulástól, hanem lehetővé tette, hogy ismét hatalmas 
sereggé egészüljön ki. 

Most hát újból, széles vonalon áttörtek az oroszok a Nyemenen, hogy 
förgetegként végigszáguldjanak Suvalkin, aztán Poroszországon. Főerejük, a 
3. szibériai hadtest és a 22. finn hadtest egyes részei Grodnóból törtek előre 
Augusztovnak és Suvalkinak. A németek ezt a támadást.heves tüzérségi mun
kával feltartóztatták mindaddig, míg módjukban nem volt, hogy megfelelő 
erővel szembeszálljanak az oroszok északi szárnyával. Mikor aztán megtör
tént Augustovnál és Suvalkinál a döntő ütközet, az oroszok nem tudtak 
helytállani a jól előkészített támadásnak és a csatateret nagy veszteséggel 
voltak kénytelenek átengedni. Az augusztovi csata két napig tartott, október 
1-én és 2-án; a németek 3000 foglyot ejtettek és több ágyút zsákmányoltak. 

E súlyos vereség után az orosz sereg kezdett irányt változtatni s most 
már északabbról próbálkozott, hogy Wirballen irányából lecsapjon Porosz
országba, az eydtkuhnen—stallupöneni vonalon. Október 5-én történt meg az 
összecsapás a Vystyti-tónál, hol német határőrök védelmezték Poroszországot. 
A kicsiny őrség pompásan verekedett; az oroszok itt is kikaptak és 4000 
emberük esett fogságba. 

Meghiúsulván ez a második, javított terv is, most már a Schirwindt 
porosz várossal szemközt levő Vladislavovból indították útnak az oroszok 
harmadik, minden eddiginél erősebb támadásukat. Ennek nagy volt a heve, 
ám sikert itt sem érhettek el, mert ezen a vonalon a németeknek megerő
sített állásaik voltak. Október 12-én az oroszok Schirwindtnél meg akarták 
kerülni a német balszárnyat, de oly szörnyű vereséget szenvedtek, hogy ezzel 
jobbszárnyuk ereje megtört és észrevehető volt, hogy már a visszavonulás 
gondolatától sem idegenkednek. 

Miközben pedig mindez történt és a Nyemén-sereg Suvalkin át való 
előrenyomulásában megrekedt, egy másik orosz haderőnek sikerült Somskából 
elindulva eljutnia Lyckhez. Úgylátszik, ennek á csapatnak az volt a rendel
tetése, hogy oly módon legyen segítségére a Nyemen-seregnek, hogy miközben 
ez széles vonalon nyugatnak előretör, addig a Narev-vonal mögött levő, ez 
a másik csapat törjön neki a németek jobbszárnyának. De talán az is a ren
deltetése volt, hogy a Suvalkiban küzdő német csapatok összeköttetését elzárja. 

Persze, Lyckhez a legrövidebb út Ossoviecen át vinne; ám ezt az erős
séget már nagyban ostromolták s a második orosz csapat jobbnak látta a 
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veszedelmes pontot megkerülve jutni el Lyckhez. Annyit azonban elért, hogy 
a németek egyelőre felfüggesztették Ossoviec ostromát, ami különben, mint 
említettük, nem is folyt valami nagy erővel. 

Most hát Lycknél állottak szemközt az ellenfelek. Több napig folyt a 
harc, — írja egy német tudósító, — mígnem október 13-án előőrseink bevo
nultak a városba és jelenthették, hogy az orosz csapatok végképpen elhagyták 
Lyck városát. Erre aztán nagyobb német erő vonult be a városba, tábort 
ütött a nagypiacon, a fegyvereket gúlákba rakták, vizet hordtak, főzéshez 
láltak. Egyszerre csak minden oldalról megindult a tűzeső, melyet puskák 
és gépfegyverek ontottak valamennyi ablakból, még a templom tornyáról is-
Az oroszok elbújtak a házakba és még gépfegyvereiket is magukkal vitték. 
Másnap aztán kifüstölte őket nehéz tüzérségünk. Mivel a templom tornyán 
megfigyelő állomást rendeztek be, a tornyot is össze kellett lőnünk. Akkor 
aztán gyalogságunk rohamra ment. Az ellenség még egyszer megállott a 
város erdejében, de csak rövid időre, hogy aztán eszeveszett rémületben 
meneküljön át a határon 

Oh, szegény Lyck! — folytatta a tudósító, — mily szánalmas álla
potban láttuk viszont a korábban oly kedves, virágzó várost. Minden üres 
és puszta, a sok ezer lakó közül alig néhány bolyong riadtan, búsan az 
összelőtt házak között. A város egyharmada romokban, a másik kétharmada 
kirabolva. A piac házaiból csak a tűzfalak maradtak meg. 

Monitor a Visztulán. (Révész és Biró felvétele.) 
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Ezzel befejeződött a második orosz offenzíva is keleti Poroszország 
ellen. Az oroszra nem járt oly szégyenteljes eredménnyel és oly vérfagylaló 
veszteséggel, mint az első, de azt a tanúságot most már leszűrhette, hogy 
a német határ eléggé kemény sziklafal ahhoz, hogy bezúzza rajta a fejét, 
valahányszor nekimegy. 

A lengyelországi harcok. 

Említettük már, hogy Hindenburg első nagy győzelme után, melyet a 
'Mazuri-tavaknál aratott, a német haderő egy része felszabadult és alkalmassá 
vált arra, hogy egységes működésbe fogjon az osztrák-magyar hadsereggel, 
melynek Przemysltől nyugatra nemsokára megtörtént az új elhelyezkedése. 
Arról volt szó, hogy míg a mi hadseregünk a San folyón innen farkasszemet 
néz az orosszal, azonközben a német sereg lebocsátkozik a Visztula bal-
partján, majd átvág a nagy folyón és hátbafogja a közös ellenséget. Hogy 
a találkozás gyorsabban megtörténjék, mindazokat a csapatokat, melyeket 
Galíciában nélkülözhettünk, mi is feltoltuk a Visztula mellett, hogy csatla
kozzanak a német sereghez. Szeptember közepén még csak az orosz 
határon állottak a németek, de már szeptember 28-án megkezdődhetett az 
egyöntetű támadás Krakó-Kreuzburg vonalából, kelet felé. Eddig nem is tör
tént semmi, ami nagyszerű felvonulásunkat zavarta volna. Az ellenség ugyan 

A Wartha folyón átvezető vasúti hidat, melyet az oroszok felrobbantottak, a német 
hidászok helyreállítják. (Sajtóiroda, Leipzig.) 

-—> 172 -



átküldött a Visztulán vagy hat teljes lovashadosztályt, ezt azonban szétvertük. 
Szeptember végén már nyilvánvaló volt, hogy támadásunk egyik célját 
elértük: az orosz nyomás kezdett engedni középső Galíciában, mert az ellenség 
kénytelen volt onnan erejének egy részét elvonni és ezért többek között 
Przemysl ostromát sem folytathatta a korábbi dühös energiával. Azok az 
orosz erők pedig, melyek így elvonultak Galíciából Lublin-Kazimierz irányában 
kezdtek feltűnni. 

Október első napjain megkísérelte az ellenség, hogy Sandomierz és Josefov 
között átkeljen a Visztulán, egy katonai magyarázat szerint azzal a céllal, 
hogy az Opaloulól északra és délre a Visztula felé közeledő ellenség arc
vonalát kisebb erővel feltartóztassa, erejének nagyobb részével pedig föl
kerüljön Ivangorodnak és oldalt fogja a németek balszárnyát. Ez a jól kieszelt 
cselfogás azonban nem sikerült, mert a németek október 4-én Opatovnál a 
folyón át visszaverték az oroszokat. 

Ezúttal az oroszok nem adták föl eredeti tervüket és október 8. és 20-ika 
között több helyen megkísérelték, hogy ismét átkerüljenek a Visztulán. Meg
próbálkoztak Kazimierznél, Novo-Alexandriánál, Ivangorodnál, Pavlovicenél, 
és Ryczyvolnál, de a német óvatosságot nem sikerült kijátszaniuk és minden 
alkalommal nagy veszteséggel szaladtak vissza a folyó túlsó partjára. 

Ezenközben nekünk sikerült Przemysl felszabadítása s most már az 
lett volna a feladatunk, hogy az oroszt keleti Galíciából fölfelé nyomjuk és 

Nehéz tüzérségi állás Varsó előtt. 
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így idővel a háta mögé kerüljünk a Visztulánál kísérletező ellenséges seregnek. 
Ez a terv, mint tudjuk, nem sikerült, mert Przemysltől keletre az orosz sereg 
oly makacsul védekezett és oly erősen elsáncolta magát, hogy a harc itt 
teljességgel megállott. Emiatt aztán meglehetősen nehéz helyzetbe került a 
szövetségesek északi serege, melynek az volt a feladata, hogy mindaddig 
tartóztassa fel az oroszoknak a Visztulán való átkelését, míg galíciai seregünk 
be nem nyomul Oroszországba. A várt galíciai sereg helyett azonban az a 
hír érkezett, hogy Varsónál óriási csapatösszevonások történnek és hogy 
Lovicz-Grojec-Skiernievica és a Pilica folyó torkolata között roppantul erős 
hídfőket készítenek az oroszok. Ebből a nagy ellenséges készülődésből nem 
lehetett egyébre következtetni, mint hogy az oroszok Varsó felől hatalmas 
támadást terveznek a német balszárny ellen. Ezt a föltevést később orosz 
írások is megerősítették, melyeket egy elesett orosz tisztnél találtak. Az ellen
séges haditerv tehát nyilvánvaló volt: az oroszok öt hadtesttel Ivangorodiól 
északra és délre le akartak kötni bennünket, hogy aztán főerejükkel, mintegy 
tíz hadtesttel és rengeteg tartalékkal Varsón és Novogeorgieusken át ránk
törhessenek és megsemmisítsék a németek balszárnyát. 

Ezt a csakugyan nagyszabású tervet — mondja egy szakértő — csak 
egyetlen módon lehetett meghiúsítani: — a Varsó ellen való gyors és ener
gikus előretöréssel. Ha itt, Varsónál sikerül megakadályozni, hogy az oroszok 
átkeljenek a Visztulán, akkor ami , még mindig Közép-Galiciában küzdő had
erőnk időt nyer arra, hogy előretörjön és veszedelembe döntse az orosz 
balszárnyat. Hindenburg, megfelelő erőt hagyván hátra, hogy Ivangorod felett 
és alatt elzárja a Visztulát, főerejével megindult tehát Varsónak. 

Varsó alatt. 

A rettentő lengyel homokon páratlan gyorsasággal mentek előre a csa
patok, harcolva az őszi széllel, a kiapadhatatlan esőzéssel és az orosszal. 
A jelentések, miket a német nagyvezérkar kiadott e napokban, az események 
gyors ütemével úgy hatnak, mint a dobpergés. 

Október 11-én a német sereg csúcsa elérte a Visztulát és Grojecnéb 
Varsótól délre kétezer foglyot ejtett. 

Október 13-án közlik, hogy az orosz előcsapatokat Varsótól délre 
visszaverték. 

Október 14-én jelentik, hogy újabb orosz csapatokat megverve, 8000 
foglyot ejtettek a németek és 25 ágyút zsákmányoltak. 

Október 15én pedig otár Varsó alatt állnak. 
Rettentően kemény harcok kezdetét jelentette ez a 15-iki közlemény. 

A lengyel főváros tövében úgy nekigyürkőztek a németek, hogy nem volt 
hatalom, mely úrrá lehetett volna rajtuk. Ezeknek a harcoknak egységes 
és áttekinthető képét rajzolta meg Cullagh amerikai újságíró, aki végigélte 
a varsói ostrom eseménydús napjait. 

A támadás Varsó ellen — írja — Grojec és Grodzisk irányából jött és 
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három szászországi hadtest intézte. Nikolajevics nagyherceg azonban nem 
innen várta a támadást és ezért főhadiszállását áttette Grodnoba, míg Varsóban 
Scheidemann generálist hagyta kormányzónak. Ezenközben a németek von 
Morgen tábornok vezetésével délről törtek előre. Október 9-én Grojecben 
voltak és innen csodás gyorsasággal és félelmetes energiával nyomultak előre-
Október 11-én, vasárnap tizenkét kilométerre voltak Varsótól 

Közeledésük egészen meglepetésszerűen érte az oroszokat. Déli irányban 
ugyanis egyáltalában nem végeztek földerítő szolgálatot és mikor a mene
külők megérkeztek azzal a hírrel, hogy jönnek a németek, Scheidemann 
tábornok nem akart hinni a fülének. Nyomban olyan idegrázkódást kapott, 
hogy még azután sem épült föl belőle, mikor parancsnoki állásától már rég 
felmentették. Az volt a bűne, hogy nem tudott előre a németek érkezéséről, 
bár arról is beszéltek, hogy árulás is történt, mert Krause generálist, ki sere
gével Varsó alatt állott, hadbíróság elé vitték és főbelőtték. 

Ezenközben három szibériai hadtestnek sikerült három német hadtestet 
44 borzalmas órán át feltartóztatni. Az oroszok vesztesége iszonyatos volt. 
Egész ezredek semmisültek meg, más ezredek valamennyi tisztjüket elvesz
tették. Az orosz veszteség meghaladott minden eddigi mértéket, természetesen 
figyelmen kívül hagyva a tannenbergi csatát. 

Legrosszabb volt a helyzet október 11-én. Varsó utcái tömve voltak 

A híres Alexander-híd, amely Varsót Prága elővárossal köti össze. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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menekültekkel és sebesültekkel. Kiéhezett, elgyötört csapatok özönlöttek éjjel
nappal a városba — csupa szökevény, fegyver nélkül. A németek arcvonala 
Blonje nyugati külvárostól lenyulott a Visztuláig. Október 13-án Blonjenél 
rettentő harcok voltak. Ezt és másnap Pruszkovot kénytelenek voltak a 
németek elhagyni. 15-én az oroszok szuronyrohammal elfoglalták Nadarzynt. 
Másnap valamennyi helységet visszahódították a németek. 17-én ponlon-
hdakon átkeltek a Visztulán, ám egy nagy orosz haderő visszatérésre kény
szerítette őket. Most az oroszok kísérelték meg az átkelést, de nekik sem 
volt szerencséjük. Ezenközben a németeknek sikerült magukat beásni, mire 
az oroszok feladták a part védelmét. 

Október 17-én, vasárnap az egész vonalon reggeltől estig dühöngött a 
harc. Másnapra annyira megerősödtek az oroszok, hogy számszerint négyszer 
annyian voltak, mint a németek és tüzérség dolgában is nagy volt a fölényük. 
Ezen az egy napon nem kevesebb, mint 20 nehéz ágyú érkezett Brest-
Litovskból. 

Október 19-én éjjel szakadatlanul nagy tüzelés volt. És ennek a védel
mében Morgen generális olyan visszavonulást rendezett, mely még bámula
tosabb volt, mint előretörése. Mint valami szellem, úgy tűnt el, nem hagyva 
vissza egyetlen ágyút, egyetlen puskát, egyetlen patront sem. 





Geiger Richárd rajza. Przemysl előtt 



oszok pusztulása (íüitóiCié^Mií, 





Az ostromlott város riadalma. 
A lengyel főváros lakossága már a háború első napjától ideges izga

lomban élt, mert hiszen az orosz kormány lengyel forradalomtól tartolt és 
ez az izgatottság még növekedett a német hadsereg közeledtének hírére. Ehhez 
járult még, hogy a városban nagy nyomor uralkodott és hatvanezer munkás 
kenyér nélkül volt. 

Magából a háborúból azonban egészen október 10-ig keveset érzett 
Varsó lakossága, csupán azokat a sebesülteket látta, kiket a keletporosz
országi csatákból hoztak ide. Október 10-én aztán komolyra fordult a dolog. 
A németek már napokkal előbb Skiernievicánál voltak és őrjárataikat mind 
előbbre küldték, mígnem egy napon egészen a közelébe jutottak Varsónak. 
A városban kezdetben úgy tudták, hogy az orosz erő gyenge ahhoz, hogy 
védje Varsót és ezért ki fog vonulni a városból és átmegy a Visztula mögé. 
Ám egyszerre csak váratlan dolgok történtek. Megérkezett Nikolajevics Miklós 
nagyherceg és intézkedése folytán rengeteg katonaság érkezett Varsóba, 
melyet, úgy látszik, utolsó csepp vérükig akartak védelmezni az oroszok. 
Szakadatlanul jöttek a csapatok, főképen kozákok a Don mellől, a Kauká
zusból és az Ural tájáról és számos szibériai ezred. A kormányzó nyuga
lomra intette a lakosságot, amire nagy szükség is volt, mert a németek köze
ledtének hírére rettentő zűrzavar támadt. Mindenki menekülni akart s el is 
menekültek a bankok, a posta, a vasúti hivatalok, a közigazgatási tisztviselők 
és roppant tömegekben a lakosság tehetősebbjei. 

Az első jeladás a fejvesztett menekülésre egy Zeppelinnek a város felett 
való megjelenése volt. Ezt az első léghajót az oroszok oly irtóztató ágyú
zással fogadták, hogy mindenki azt hitte, hogy már a városban vannak 
a németek. Mindenki menekülni szeretne, — írja a Times munkatársa — ehhez 
azonban külön engedély kell, amit drága pénzen osztogatnak s különben 
sincs elegendő vonat. Minden pillanatban kémeket tartóztatnak le és végeznek 
ki. A belső városban összeütközés is történt a katonaság és a munkások 
között s az utcai harcnak számos halottja volt. 

A Zeppelinek látogatása pedig mind gyakoribbá vált. A repülőgépek és 
léghajók egyre nagyobb számmal jelentkeztek a város felett, néha csoportosan 
is, úgy hogy az oroszok már német léghajó-flottákról beszéltek. Ezek a vesze
delmes légi járművek lehajított bombákkal két nap alatt több mint száz 
embert megöllek Varsóban; elpusztították a központi pályaudvart is. 

Egy nagy madár száll el a város felett — írja egy haditudósító. — 
Olyan mint egy német sas, a nap aranyában fürödve. Őrjítő gyorsasággal 
közeledik, már a fejünk felett is van. Az emberek menekülni próbálnak, az 
útnak hol erre, hol arra az oldalára. Irtózatos a kapkodás, a tolongás, min
denki ordít és alighogy agyon nem nyomják egymást. Néhány pillanat múlva 
füstös lángnyelv csap elő és tompa dörgést hallunk. Egy ház födelének 
darabjai szerterepülnek az utcán, egy másik bomba kedves kávéházamra 

A világháború képes krónikája. III — 177 — 12 



hullott, melyben cikkeimet írni szoktam. Miután ezt a két bombái lehajigálta, 
ismét fölemelkedik a sas és eltűnik. 

Egyébként is kellemetlen dolog lehetett ezekben a napokban Varsóban 
lakni. Az ágyúk úgy szóltak, hogy alig maradt ép ablak a városban. Tíz napig 
tartott Varsó szorongása, mígnem kezdett alább hagyni, majd pedig teljesen 
elcsendesült a tüzelés és egy napon Varsó népe megindult a csataterekre, 
hogy háborús emlékeket keresgéljen. 

Csapataink győzelme Ivangorodnál. 

Az oroszok, mint említettük, miközben Varsóból tíz hadtesttel akartak 
rátámadni a németek balszárnyára, öt hadtestet Ivangorodnál hagytak, hogy 
ez foglalkoztassa a németeket. Ám a németek átláttak ezen a számításon és 
felvonultak Varsó alá, az Ivangorodnál álló öt orosz hadtest dolgát pedig 
rábízták az osztrák-magyar hadseregre. És a mit ránk bíztak azt katonáink 
el is végezték emberül. 

Már október 7-én kisebb jelentőségű csatában győzelmet arattak és 50Ö0 
oroszt fogtak el. Október 12-én meghiúsították az oroszoknak a Visztulán 
való átkelését. Végre 23-án seregeink váratlanul Ivangorod alatt termettek, 
két ellenséges hadosztályt szétvertek és 3500 foglyot ejtettek. 

Ezekről az Ivangorod alatt folyt kemény harcokról a következőképpen 
számolt be egy katonatisztünk, aki azokban résztvett: 

Ostromágyuink dörgése közepette és hétnapi szakadatlan tusa ulán 
írom e sorokat. Itt, Ivangorodnál rendkívül erős, számra bennünket két
szeresen felülmúló orosz seregekre bukkantunk. Az ellenállás, mit az ellen
ség kifejt, nagyon makacs. A mi pionírjaink felrobbantották a Visztula 
hídját, hogy a Visztula innenső partján levő orosz csapatoknak elzárják 
a visszavonulás útját. Ugyanis két orosz hadosztálynak éjszaka sikerült 
átjönnie a vizén, úgy hogy a csata harmadik napján a mi dandárunk nagy 
túlerővel találta szemközt magát. A mi századunk nyomban beásta magát, 
miközben az orosz shrapnelleknek és gépfegyvereknek a tüze valósággal 
elborított bennünket, mely azonban szerencsére inkább csak süketítő volt 
s nem annyira veszedelmes. Az oroszok a magas töltés mögött feküdlek 
és onnan lődöztek le reánk, míg mi alig használhattuk fegyvereinket, mert 
az ellenség nem nyújtott semmi célpontot. Nevo községet, melyet véres 
éjszakái rohammal bevetnünk, másnap ismét föl kellett adnunk, mert az 
a veszedelem fenyegetett, hogy a példátlanul nagy túlerő agyonnyom 
bennünket. Három napig feküdtünk így, szalma és élelem nélkül, szakadó 
esőben, á lövészárkokban. A harmadik napon a század 250 emberéből 
már csak 85 volt meg, olyan aratása volt közöttünk a halálnak. A hete
dik napon aztán az erősségen kívül, az egész vonalon sikerült megverni 
az ellenséget és aki közülük nem adta meg magát, az a Visztulába vagy 
a mocsárba fúlt. 
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Természetesen Ivangorod alatt is nagy számmal voltak a magyar ezre
dek. Hogy hadseregünk minő munkát végzett s hogy ennek milyen értéke 

I v o l t a szövetségesek közös hadviselésében, azt a következő szép szavakban 
méltatta egy német félhivatalos közlemény: 

Tegyük föl, hogy osztrák és magyar hadsereg feladatát nem ismerte 
volna ilyen világosan és kevesebb sikerrel oldotta volna meg. Például 
nem tudta volna magát elhatározni, hogy Iíelet-Galiciát határozatlan időre 
átengedje az ellenségnek. Ebben az esetben alig sikerült volna Hindenburg 
második győzelme és hogy ennek mi lett volna a következménye, arra 
gondolni sem merünk. így gondoskodott az osztrák-magyar hadsereg 
ügyesen és vitézül a kritikus napokban Németország biztonságáról és gon
doskodni fog továbbra is ép ugy, mint ahogy a mi hadseregünk is küzd 
Ausztria-Magyarországért. Ha Ausztria-Magyarországon Hindenburg neve 
bizalmat ébreszt, úgy nálunk hasonló bizalomra talál Hötzendorfi Con-
rad neve. 

A visszavonulás. 

Ivangorod ostroma, mit vitéz csapataink oly hévvel vártak, nem követ
kezett el. Már Cullagh amerikai újságíró idézett közléséből tudjuk, hogy 
miután az oroszok rettentő tömegeket vontak össze Varsónál, a németek 

Osztrák honvéd-ulánusok Ivangorod felé vonulnak. 

- 179 — 12* 



C
sa

pa
ta

in
k 

el
őn

yo
m

ul
ás

a 
n

m
„ 

r 
ju

in
ui

as
a 

O
ro

sz
-L

en
gy

el
or

sz
ág

bi
 an

. 
(K

ilo
ph

ot
, 

W
ie

n 
XI

X,
 



visszavonultak, mivel a harcot nem akarták ott, ahol a túlerős ellenség éppen 
rájuk diktálja. A mazuri és a lembergi csaták tanulságai ellene szóltak annak, 
hogy ebbe belenyugodjanak. 

Be kellett érni azzal, hogy azokban a harcokban, melyek október 23-áig 
Ivangorod és Varsó között lejátszódtak, a szövetségesek 50.000 foglyot ejtettek 
és 35 ágyút zsákmányoltak. Huszonhetedikéig aztán az osztrák-magyar csa
patok újabb tízezer oroszt fogtak el s ezzel megkezdődött a visszavonulás, 
illetve az új terepszakaszon való csoportosulás. 

A visszavonulás azonban nem történt zavartalanul. Az oroszok üldözésbe 
fogtak, amiből nem egy szörnyen véres harc fejlődött ki. Főképpen a Varsótól 
délnyugatra levő Rakitninál volt hihetetlenül véres a harc. Itt a visszavonuló 
német hátvéd nyolc rend sáncot ásott egymás mögött és nehéz ágyúkkal uralta 
az egész vidéket. Ebbe a pokolba sztoikus nyugalommal rohantak bele a 
szibériai orosz ezredek, hogy egyik a másika után semmisüljön meg. Ez a 
rettentő harc késő éjszakáig dúlt. A sötétség védelmében aztán továbbvonult 
a német hátvéd. Ezek a rettentő harci jelenetek ismétlődtek aztán Esoffnál, 
Prussamjnál és több más kicsiny községnél s valamennyi oly véres volt, hogy 
hozzájuk foghatót még a franciaországi harcterek sem ismernek. 

Végül is elmaradtak az üldözők és a szövetséges seregek zavartalanul kezd-
. hették meg újból való elhelyezkedésüket, hozzáláttak nagyszabású új haditervük 

megvalósításához, mely szintén számos feledhetetlen győzelemhez juttatta őket. 

" ^Elővéd egy országúton Orosz-Lengyelországban. 
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LILLE BEVÉTELE. 

Lille városát a háború kezdetétől fogva különös balvégzet sújtotta. 
Mintha a büszke belga várak hirtelen porbaomlása teljesen kétségbeejtette 
volna Lille védőseregét, már augusztus végén harc nélkül kiürítették ezt a 
belga határ közelében levő erősséget, melyet pedig hatalmas erődgyürű vesz 
körül. A francia hadvezetőség ezért a vár parancsnokát nyugdíjba küldte, 
aki erre — a franciáknál nem is szokatlan módon — a hírlapokban nyilat
kozott s a vár feladásáért egyenesen a hadvezetőséget tette felelőssé, mely 
elmulasztotta a legelemibb gondoskodást is a vár védelméről. 

Időközben a franciák újra birtokukba vették a várost, mely azután 
október elején, az Aisne mentén vívott nagy csata után, midőn a németek 
a megismétlődő francia átkarolási kísérletekkel szemben észak felé egyre 
messzebb nyújtották ki arcvonalukat, ismét a harcok középpontjába került. 
Albert városkától, ahol véres küzdelemlután visszaszorították a franciákat, 
a németek diadalmasan nyomultak'.«észak felé s október elsején már Arras 
körül folytak a heves^ harcok. A következő napon pedig a franciák már az 
Arrastól Lille irányában északkeletre/[fekvő £)ouai jjvárost is kiürítették s 
Lensig visszavonultak. A németek'ekkor Tourcoing és Douai felől éjjel-nap
pal szakadatlanul tartó harcok közben Lille felé törtek előre. 

A város lakóit nagy rémület szállta meg az ellenség közeledésének 
hírére. Védekezésre! alig gondoltak, amit kétségtelenül bizonyít az, hogy a 
város polgármestere már október harmadikán^falragaszokon figyelmeztette 
a lakosságot, hogy nyugodtan viselkedjék, ha alnémetek megszállják városu
kat. Egyúttal a jól megerősített helyet nyilt városnak jelentették ki. Ugylát-
szik, most sem bíztak nagyon a francia hadvezetőség gondoskodásában s 
célszerűbbnek találták a németek nagylelkűségére bízni nevezetes épületek
ben s műkincsekben is gazdag városukat. A francia hadvezetőség azonban, 
amely a város védelmére egyáltalában semmit sem tett, rázúdította a bajt 
a szerencsétlen városra. Egyik átkarolási kísérletnél ugyanis Dünkirchen 
felől csapatokat rendelt a városba azzal a feladattal, hogy az átkaroló sereg 
megérkeztéig ott tartsák magukat. Az átkaroló sereg, természetesen, nem 
érkezett meg. A várost így ostromolni voltak kénytelenek a német csapatok 
aminek következtében nagy károkat szenvedett. 

A németek október 4-én intézték az első támadást a városbelien. Több 
vakmerő német őrjárat azonban már ekkor benyomult a városba. Egy 
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ilyen szerencsésen végződött kalandról a merész vállalkozás egyik részt
vevője egy tábori levélben a következőképpen számolt be: 

Ezredünk két őrjáratot küldött ki szemlére s ezek közül az egyiket én vezet
tem. Amint egy megszállott hídhoz értünk, tüstént tüzet vezényeltem és úgy meg
leptem a franciákat, hogy azok rögtön elszaladtak. Sajnos, nem tudtam, hogy a 
hidon kívül még csak a pályaudvart tartják megszállva, különben utánuk vetettem 
volna magamat s elvehettem volna gépfegyverüket. így a hidnál maradtunk, majd 
később elfogtunk néhány polgárembert s a község polgármesteréhez vezettettük 
magunkat, aki biztosított arról, hogy ott nincs többé ellenség. A polgármester 
kikísért háza kapujáig s elmondotta, hogy a lakosok annyira félnek tőlünk, hogy 
nem mernek házaikból kilépni. Alig értem azonban társaimmal a község főutcájára 
s bocsátottam el a polgármestert, amikor egyszerre q «békés» polgárok házaikhói 
rettenetes tüzelést kezdtek ellenünk. Galoppba ugrattuk lovainkat s igyekeztünk minél 
gyorsabban menekülni, későbbre hagyván a megtorlást. Mindenféle nehézségek után 
sikerült estére egy tanyát találnunk, ahol embereim is ellettek és kipihenhet
ték magukat. 

Itt egy parasztembertől megtudtam, hogy az ellenség az összes vasúti átjá
róktól visszavonult s így elhatároztam, hogy ellovagolunk Lille felé. Persze dobogott 
a szivem, mikor pár emberemmel bevonultam a nagy város régi várfalai közé. A nép 
sűrű rétegben tolongott az utcákon. Akadálylalánul eljutottunk a piac-térre. Egy 
bérkocsis hajtott előttünk s mutatta az utat. A piacon több ezren gyűltek össze, 
akik között rendőrök törtek számunkra utat. Embereim rögtön elálltak a városháza 
bejáróit s tiszttársammal bementem a nagy ülésterembe. Térdnadrágos inasok tárták 

Temető Arras közelében, melyen lövészárok vonul át. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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ki előttünk az ajtókat. Ottbenn elém állt a főpolgármester s mintegy húsz városi 
"tanácsos. Piszkos tábori egyenruhámban nem nyújthattam valami gyönyörű lát
ványt ezekkel a redingotos és cilinderes urakkal szemben, akik mélyen meghajol
tak előttem. 

Rövid beszédbe kezdtem s követeltem a város átadását s írott kötelezvényt arra, 
hogy a lakosság békésen fog viselkedni. A polgármester eleget is tett kívánságom
nak, kiállította, aláírta s hivatalos pecsétjével is ellátta a követelt okiratot. 

Amint ezt megkaptam, mindkét részről néma meghajlás következett, az 
inasok kinyitották a pompás terem szárnyas ajtait s mi mint a tcváros birtokosai)) 
tértünk vissza embereinkhez, akik puskáik ravaszán tartott kézzel álltak a tömeg
ben. Megkönnyebbülten lélegzettünk fel, mikor végre a szabadba értünk. 

A következő napokon szakadatlanul folytak a harcok Lille környékén. 
Október 10-én a várostól nyugatra nagyobb lovassági csata volt a németek 
és a franciák között, melyben egy francia hadosztályt teljesen megvertek, 
Hazebroucknál pedig egy másik hadosztálynak súlyos veszteségeket okoztak. 

Ugyanezen a napon megtörtént a város megszállása is. Miután a németek 
megtudták, hogy a francia-angol sereg nagy része a városból eltávozott, 
bevonult egy kisebb német ulánus őrjárat, melyet 60 főnyi lovas követett. 
Azonban alighogy beértek a városba, s néhányan leszálltak lovukról, lövések 
dördültek el, melyek három lovast megöltek. A parancsnokló tiszt erre csa
patával a városházára vágtatott, maga elé hivatta a polgármestert s őt néhány 
városi tanácsossal egyetemben túszul magával vitte. Közben egy kerékpáros 

Hídőrség Liliénél. 
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francia lovasság közeledését jelentette. Erre a németek, akik igen kis számban 
voltak, elhagyták a várost. Közvetlenül ezután megkezdődött az ágyúzás. Az 
első gránát a városháza tetejére csapott le, mintegy bizonyságául annak, 
hogy a németek kellő módon ismerik a helyet. Több gránát a főtérre s az 
utcákra csapott le. Ez azonban csak előjátéka volt a tulajdonképpeni bom
bázásnak, mely a sötétség beálltával kezdődött meg. A lakosságot leírhatatlan 
rémület szállta meg. Legtöbben a pincékbe menekültek. Az utcákon vaksötét 
volt, sok ház romokban hevert s csak a feltörő lángok világították meg az 
éjszakát. Éjfél körül egy Taube is megjelent a város felett s egy bombát 
dobott le. Az ágyúzás szakadatlanul tartott a következő nap s a következő 
éjszaka is és a város több pontján égett. A város szerencsétlen lakói össze
vissza szaladgáltak s igen sokan félig felöltözve próbáltak menekülni. A város 
tűzoltósága pedig mentette, amit lehetett. Közben az ágyúlövedékektől is 
elpusztultak néhányan. Hajnaltájban az ágyúzás egyre erősebb lett, a tüz 
pedig terjedt, egész utcasorok álltak már lángokban, s mindenfelé hal
mokban hevertek az üvegcserepek, fadarabok s a házak romjai. A várost 
azonban védelmezték a franciák. Tisztán ki lehetett venni a távolból a francia 
lövegek dörgését, amit meg lehet különböztetni a német nehéz lövegek 
hangjától. 

Déltájban azután egy német hadikövet jelent meg a városban fehér 
zászlóval francia lovasok kiséretében. A városházára ment, ahol csakhamar meg-

Utcarészlet Liliéből az ostrom után. 
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Lilié eleste után. A főutca. 
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állapodtak a város átadásában. Estefelé azután a német csapatok bevonultak 
a városba s parancsnokságuk a városházán szállt meg. 

A várostól délre a tüzérségi harc még egy óráig tartott. Éjfélkor azután 
fehér zászlót tűztek ki a városházára. A megzavarodott lakosság nem tudta, 
hogy ez mit jelent. Azt gondolták, hogy a franciák visszafoglalták a várost. 
Azonban csak a roubauxi, tourcoingi s más szomszédos községbeli tűzoltók 
érkeztek meg. Ezek a német katonákkal együtt önfeláldozó módon végezték 
az oltás munkáját. Az ágyúzás déltájban megszűnt. Ekkor a város egész 
lakossága az utcákon volt. Közben még az erődök felől lehetett hallani ágyú
zást, a következő reggelre azonban már az erődökben sem volt egyetlen 
francia katona sem. Tizenharmadikán reggel azután vidám zeneszóval vonul
tak be a német csapatok s véglegesen megszállták a várost, melyben 4500 
foglyot ejtettek. 

Hogy a németek mint viselkedtek a franciák által oktalanul védel
mezett város ostrománál s annak megszállása után, arról érdekes tudósítást 
közölt a Times, melyben egy angol, aki átélte e napokat, a következőket 
mondta el: 

Lille nevezetesebb épületeit érintetlenül hagyták a gránátok, azonban a gyö
nyörű képtár sokat szenvedett. A tetőt több helyütt keresztülszakították a lövedé
kek. A Rue de la Gare on két nagy épület rombadőlt és a Place de la Republique-től 
a Gare du Nord-ig az összes házak rettenetes állapotban vannak. A Café Jean tel
jesen elpusztult. 

A németek a városba való bevonulásuk alkalmával szépen viselkedtek. Látha
tóan szigorú és csodálatraméltó fegyelem alatt állnak. Röglön hozzáfogtak a városi 
pusztító tűz oltásához, eközben több épületet felrobbantottak, hogy a tűz terjedését 
megakadályozzák. Mitiden utcán német katonák álltak őrt, de azért a helyi rend
őrséget is meghagyták működésében. A lakosságnak meghagyták, hogy maradjon 
házaiban és csukja be ablakait. A polgárokat felelőssé tették azért, ha fegyvert 
tartottak volna maguknál s tudomásukra hozták, hogy a német katonaság orv 
módon való megtámadását a legszigorúbban megtorolják. Az automobilokat s min
den más járművet, továbbá a lovakat is rekvirálták. 

A város lövetése alatt a polgárok testi épségé csak keveset szenvedett. Mindössze 
egyetlen halott polgárembert láttam az utcán feküdni. A védőseregben egy kis 
csoport algíri katona is volt. Míg ezek a kapukát védelmezték, egy embert hátra
hagytak a lovak őrizetére a Rue de la Gare közelében. Egy gránát éppen előttem 
robbant fel s én láttam, hogyan szaggatta szét a lövedék őt és a körülötte volt 
tizenhárom lovat. Azután, hogy a németek elfoglalták Lille-t, még egy hetet töl
töttem a városban. Ezalatt a németek, akik frissek és fáradhatatlanok voltak, új 
ágyúkat hoztak a városba. 

A harc egyébként Lille elfoglalása után változatlan hevességgel tartott 
tovább. A franciák és angolok, akik Antwerpennek ugyanebben az időben 
történt elestével a balszárnyon levő legfőbb lámasztópontjukat vesztették el, 
Belgium nagy részéből kénytelenek voltak visszavonulni, míg a németek a vár 
elestével felszabadult ostromló seregtől újabb erősítéseket kapván, megállás 
nélkül nyomultak előre. 
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A MAI HADVISELÉS. 

A géppuska. 
A modern háború fegyverei közölt új és pedig félelmetes hírre tett 

szert a géppuska fogalma. A japán-orosz és a balkáni háborúban még csak 
próbálkoztak vele és igen kis számban szerepelt ez az új öldöklő szerszám. 
A világháború azután meghozta teljes sikerét és nélkülözhetetlenségét. 

Mint a neve is mutatja, a géppuska a kézi lőfegyverből lett s alapjában 
véve rendes puska, melyet a tálalási valószínűség fokozása céljából az em
beri karról szilárdabb állványra helyeznek s amelynél a töltések sütögetését 
mechanizmus végzi. A géppuska önmagától működő lövőfegyver, melynél az 
emberkéz helyett a puskaporgázok által okozott hátralökés használódik fel 
a zár és a töltény-adogató készülék mozgatására. Tudvalevően ma a világ 
összes hadseregei úgynevezett ismétlő kézi lőfegyverrel vannak felszerelve, 
vagyis oly puskával, melybe egy lapos dobozba beleszorított öt-hat, esetleg 
nyolc töltést tesznek egyszerre. A géppuska e gondolat továbbfejlesztésének 
eredménye, azonban a géppuskába nem 5—8, hanem néhány száz töltényt 
lehet egyszerre beigazítani. A géppuska első ötlete Hiram Maxim amerikai 
mechanikus agyából pattant elő s még ma is annyira az ő nevéhez fűző
dik, hogy egyfelől több hadsereg Maxim-fele géppuskával van ellátva, 
másfelől a különböző nevet viselő géppuska-tipusok sokszor csak lényegtelen 
dolgokban térnek el Maxim géppuskájától. Ha megnézzük a francia hadsereg 
Puteaux-féle géppuskáját, az osztrák-magyar Schwarzlose-géppuskát, az orosz 
Szokolov-tipust, a Skodáról elnevezett ilyen fegyvert, alapjában ugyanazt a 
szerkezetet találjuk valamennyinél, mint az angol hadsereg és az orosz gya
logos gépfegyverosztagok Maxim-féle géppuskájánál. Nem is említve azt, hogy 
a lövőtávolság egyformán 2400 lépés, egyformán 250 töltényt lehet mindé 
géppuskákba bevezetni s mindegyik géppuska-tipus egyformán 600 lövést tud 
percenként leadni. 

Minden géppuska három főrészből áll: egyik a majdnem egy méter 
hosszú cső, másik az állvány, amelyre a cső ráerősíthető s harmadik a 
védőpajzs, amely megóvja a géppuska kezelőjét az ellenséges puska- és 
shrapnellgolyóktól. A cső vastagabb a kézi lőfegyver csövénél s a hátsó 
végének folytatásában egy támaszték van, melyet a géppuska kezelője, akár
csak egy kézi lőfegyver agyát, a vállához támaszt. E támaszték alatt azután 
előrenyúlva, megtalálja keze a fogantyút, amellyel a géppuskát irányíthatja, 
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jobbra-balra mozgathatja, amely mozgathatas a géppuskának éppen egyik 
legnagyobb előnye. Ez a cső úgynevezett hötőburokba van foglalva, amely 
vízzel van tele s a cső lehűtésére szolgál, mert enélkül gyors tüzelés 
folytán csakhamar egészen áttüzesednék. A géppuska második alkotórésze 
az állvány. Ennek az alkotórésznek a különbözősége választja cl leg
inkább egyik géppuska-tipust a másiktól. Van oly géppuska, mely szilár
dan összefügg állványával. Ilyen például az orosz gyalogság Maxim-gépe 
ahol a cső egy négykerekű tulyigafélére van ráerősítve s a géppuskát nem 
csomagolják málhásállatra, hanem azt anélkül hogy szétszednék, egészben 
húzza maga után a géppuska-osztály legénysége. A mi Schwarzlose-féle 
géppuskánkat ellenben részekre szétszedve, málhásállatokon viszik tovább s 
felállítva háromlábú állványon nyugszik. E három láb voltakép három össze
tolható fémcső, melyek közül a két mellső rövidebb, míg a hátsó a leghosz-
szabb és ez teszi lehetővé, hogy a géppuska különböző magasságú állásba 
legyen felállítható. A német hadsereg géppuskáját pedig ugyancsak össze
rakott, tehát egészen kész állapotban, akárcsak egy kis ágyút, nem is a 
legénység, de két ló húzza. 

Általában a géppuskákat a legtöbb hadseregben málhásállatok (rend
szerint lovak, a hegyi alakulásoknál öszvérek) szállítják és ugyancsak ily 
málhásállatok viszik utánuk a muníciót, sőt a lovasság géppuskás-osztagainál 
a kiszolgáló legénységet is. Az egyetlen hadsereg, hol a málhásállatokat 

Osztrák-magyar gépfegyverosztag táraadásra készen. 
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kutyákkal próbálták pótolni, a belga hadsereg és figyelemreméltó dolog, hogy 
e kísérletek — legalább a békés hadgyakorlatok alkalmával — igen jól bevál
tak. Azt tapasztalták ugyanis, hogy a kutyák egyfelől sokkal szívósabbak, 
mint a lovak, élelmezésük is olcsóbb és kevesebb gondot okoz, mert a 
legénység élelméből táplálhatok, azonkívül ügyesen mozognak, finom érzé
kük van és alig láthatók, úgyhogy jóformán észrevétlenül lehet velük pozí
ciót változtatni és ha a géppuskák működésben vannak, akkor is a legköz
vetlenebb közelségben tarthatók, mert le lehet őket fektetni. A géppuska 
harmadik alkotórésze a védőpajzs. Ez a mi hadseregünk Schwarzlose-féle 
géppuskáinál két, egymással csuklópántok segítségével összekapcsolt 80 centi
méter széles és 7 milliméter vastag acéllemezből áll, mely a könnyebb cso
magolás okából összehajtható. Ama hadseregek géppuskáinál azonban, me
lyeket nem szétszedve, de összerakva szállítanak, a védőpajzs merev, más
különben azonos a mi géppuskánk védőpajzsával. 

A géppuska egyik legnagyobb előnye, hogy teljesen ugyanaz a töltény 
jár hozzá, mint a hadsereg kézi lövőfegyvereihez, ami azért fontos, mert így, 
ha a municiókészlet kifogy, az akár a gyalogság, akár a lovasság töltény
készletéből könnyen pótolható. Az egyedüli nehézség ilyenkor az, hogy a 
kézifegyver töltényeit bele kell illeszteni az üressé vált úgynevezett «töltény-
heveder» rovátkáiba, amire azonban jóformán sohase kerül a sor. A gép
puska megtöltése ugyanis úgy történik, hogy a gép megfelelő helyére belol-

Német gépfegyvercsapatok támadó-állásban, nyiít terepen. 
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nak egy ily töllényhevedert, mely átlag 
250 töltényt tartalmaz és akkor mind
addig, míg a töltényhevederben a töltény 
tart, a géppuska megszakítás nélkül tüzel
het. Amint a töltényheveder löltényei 
elfogytak, új hevedert vezetnek a gép
puskába, de ez csak egy pillanat műve s 
így a géppuska munkája is csak e pilla
natig szünetel. Már e körülményből is 
látható, hogy a géppuska rengeteg muní
ciót képes felemészteni s természetes, 
hogy ennek megfeleló'en csöve is roppant 
hamar áttüzesedik, Úgyhogy már 1000 Géppuska fedezékben, maszkírozva, 
lövés után a hűtőburokban lévő víz.gőz 
alakjában párolog el, 3000 lövés után pedig a vizet okvetlen pótolni kell. 

Még közvetetlenül a világháború kitörése előtt a világ valamennyi had
seregének szabályzataiban és utasításaiban azt hangoztatták, hogy a gép
puska csupán segédfegyvere a gyalogságnak és a lovasságnak s bár konce-
dáUák, hogy a géppuskának súlyos helyzetekben döntő fontosságú szerep 
juthat, kizártnak tartották, hogy például egy géppuskásosztag önállóan, tehát 
az említett fegyvernemek nélkül harcolhasson. 

A harctéri események bebizonyították, hogy géppuska nélkül ma ütkö
zet egyáltalán elképzelhetetlen és az a fél, mely géppuska nélkül vesz fel 
nagyobbszabásu harcot, a géppuskával ellátott ellenféllel szemben feltétlenül 
alul marad. A géppuskatűz kétségkívül sokkal hatásosabb a gyalogsági puska
tűznél, különösén ha a frontszakasz hosszát vesszük alapul, amelyet egy 
gyalogoscsapat vagy egy géppuskásosztag elfoglal. így például egy 60 méter 
hosszú vonalon legfeljebb egy gyalogosszakasz, azaz 60 gyalogospuskás tud 
elhelyezkedni s ugyanennyi hely kell egy 6 géppuskából álló géppuskásosz
tagnak. Ha már most tekintetbe vesszük, hogy a gyalogosszakasz percen
ként legjobb esetben 600 lövést tud leadni, tehát annyit, amennyit egy szál 
géppuska, akkor láthatjuk, hogy ugyanolyan frontszakaszt megszálló gép
puskásosztag tűzereje legalább is hatszor akkora s ehhez járul azután a 
géppuska sokkal nagyobb és állandóbb tálalási arányszáma, amelyről azon
ban még egészen pontos összehasonlítási adatok nem állnak rendelkezésre. 

A géppuskásosztagok felhasználásának megkötött módját a hadjárat 
során lassan-lassan föladták. Ma már nem ragaszkodnak ahhoz, hogy a gép
puskákat csak a front szárnyára, vagy csak a front mögé, vagy csak a front 
közepében állítsanak fel, hanem a szükséghez képest vegyítenek géppuskás
osztagokat oda, ahol éppen szükség van rájuk, amit megkönnyít a géppus
kásosztagok organizációja, a kis egységek, melyek: 2, 4, vagy 6 géppuska 
•egy osztagban. A géppuska tehát önállóságra is képes, de a legtöbbször egy 
vonalban harcol a gyalogsággal, sőt a lovasság folytonos gyalogtűzharcai 
folytán éppen úgy a lovassággal is. A géppuskásosztagoknak ilyetén szerepe 
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azt bizonyítja, hogy nemcsak a gyalogság 
és a lóról leszállott lovasság szerepét tudja 
átvenni, hanem sok esetben pótolni tudja 
a tüzérséget is. És pedig ott, ahol kisebb 
távolságra való tüzelésről van a szó. Ez a 
világháború egyik taktikai meglepetése. 
A tüzérségnek ugyanis papiroson ma is<' 
egyik főfeladata lenne a támadó, az előre
nyomuló gyalogságot nyomon követve,' 

Szerb gépfegyver. az utóbbi rohamát közvetlen közelségből 
támogatni, aminek nemcsak anyagi,. de ? 

erkölcsi hatása is óriási volt a múltban. Ám kitűnt, hogy ma a tüzérség csak 
fedett állásból dolgozhatik és az, hogy egyes tüzérségi ütegek néhány száz 
lépésre megközelítsék az ellenséget, egyrészt a mai modern fegyverek és a 
kitűnő ellenséges megfigyelők, a pompás látcsövek mellett jóformán lehetet
len. Épp oly kevéssé kivihető, hogy a tüzérség nagyobb távolságról támo
gassa saját gyalogságát még akkor is, mikor már az ellenséges gyalogság 
közvetetlen közelében van, az egyenruhák egyformasága miatt s az ily pró
bálkozások eddig mindig csak hiábavaló veszteségeket, sőt sokszor pánikot 
idéztek elő. A gépfegyver ellenben előre tud menni a gyalogsággal és azt 
még 50—100 lépésre az ellenségtől, tehát egészen a szuronyroham, a kézi
tusa megkezdéséig hathatósan tudja támogatni. 

A géppuska sokféle és mindenféle harcban való felhasználásának csak 
egy előfeltétele van és pedig az, hogy minél kevesebb géppuska alkosson 
egy-egy szervezeti egységet és az egyes géppuskaosztagokkal ne a magasabb 
parancsnokságok, hanem az alosztályok (tehát ezred-, zászlóalj- és lovas
osztályparancsnokok) rendelkezzenek. E követelményeknek a géppuskás
osztagok organizálásakor nagyjából megfeleltek az egyes hadseregek szervező 
faktorai. így például a háború megkezdése idejében a német hadseregben 
minden gyalogzászlóaljnak volt egy 6 géppuskából álló géppuskásszázada, 
nálunk ugyancsak minden gyalogzászlóaljnak egy-egy 2 géppuskából álló 
géppuskásosztaga. Az orosz hadsereg — nyilván az orosz-japán háború tanul
ságainak eredményeképpen — szintén kiváló mértékben megfelelt e követel
ményeknek. Az orosz hadseregben ugyanis minden gyalogszászadnak megvan 
a maga géppuskája, amellyel természetesen a századparancsnok rendelkezik. 
A háború során azután bizonnyal mindenfelé történtek szervezeti változtatá
sok, különösen miután az egész vonalon frissen gyártott géppuskák ezreit és 
ezreit állították szolgálatba. 
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A háború humora. 
Szabályszerűen. 

A katonáknak szigorúan tilo» a saját 
kezükre rekvirálni. Annyira azonban nem 
lehet szigorúan alkalmazni, hogy azért 
néha napján ne kerüljön a konyhára csirke, 
liba, malac, vagy más idegen, sajátkezü-
leg rövid úton. rekvirált hadizsákmány. -

A hadnagy éppen ellenőrző szemlót tart, 
amikor egy baka hátizsákjából egy malac 
teteme kerül elő. 

— Hogy kerül ez hozzád1? Nem meg
mondtam, hogy nem szabad semmit sem 
elemelni! ? 

— Jelentem alássan,-— vágja ki a baka 
— nem emeltem én ezt el, hanem a leg
szigorúbb szabályok szerint jutottam hozzá. 
Őrt álltam. Egyszerre csak valami mozog 
előttem. Szabályszerűen rákiáltottam: Halt! 
Wer da'í Nem felelt és erre én köteleség-
szerüen lelőttem. Ez a malac volt az. 

A Dardanellák. 
Sebesült huszár tart otthon előadást a 

háborúról. Megmagyaráz akkurátosan min
dent, még azt is, hogy mi a srafnyel, krász-
krixrax-minisztérium, dummogó golyóbis. 
Végre is megkérdik tőle: 

— Hát azokat a kutya Dardanellákat mért 
nem lüvik vitéz uramék széjjel, mindig baj 
•van velük, azt írja a néplap. 

— A fene bír ezzel. Lűjük mink rakásra, 
de nem lehet kipusztítani, fene szapora 
fajta. 

— Látott már olyat'.' 
— De mennyit, egész zászlóalj jött ránk. 
— Osztán milyen'? 
— Olyan zsidó forma, de inkább cigány. 

Kutya kemény egy fajta ez a dardanella-
népség. 

Nem látja, hogy sírok. 
Hadikórházban jól bánnak a sebesültek

kel. Szép úriasszonyok és kisasszonykák 
ápolják, vigasztalják, szórakoztatják a se
besülteket. Természetesen főként azokat, 
akiknek sebe súlyosabb, állapota komolyabb 
és kedélye borongősabb. 

Egy kemény kún fiú is sebesülten fekszik, 
de fel se veszi a sorát és mert- könnyen 
•viseli baját, a szép lányok s asszonyok alig 
vették észre. Bántja ez nagyon a fiút, de 

I nem tudja magát tettetni. Végre is már 
nagyon fojtogatja a düh a torkát és amikor 
egy szép lány elmegy szó nélkül mellette, 
öblös hangon, amitől visszhangzik a terem 
és megremegnek a falak, rákiált a leányra: 

— Gyűjjék mán ide is tesvér, vigasztaljon 
meg, nem látja, hogy sírok 'í 

Csak finoman. 
Kiadták az utasítást, hogy az újoncokkal 

szépen kell bánni; nem szabad velük 
káromkodni. Az öreg csontnak, aki sebesül
ten jött haza a háborúból és most a zöld
fülűeket oktatja hadi tudományokra, sehogy 
sem megy a fejébe ez a rendelkezés. Hogy le
het újoncokat oktatni káromkodás nélkül? 

A parancs azonban parancs. Próbálja, 
izzad szegény, belesül, nem tud hiába 
káromkodás nélkül oktatni. Végre is rájön 
a megoldásra. 

— Hogy állsz — kiált a szepegő újoncra, — 
azt a göthös, komisz elvetemedett szivü 
teremtését az — apámnak. 

— Én nem értem — kiált fel máskor, — 
hogy teremtett ilyen pimasz, gaz, disznó 
katonát az Isten, mint — én. 

És hangzik egész nap a káromkodás ez 
önszemélyesítő formája. Be van tartva a 
parancs és megkönnyebbül az öreg csont 
lelke is. 

Ha az orosz éhes. 
Katonákat faggatnak híréhes civilek. 

A katonák beszélnek is sok érdekeset. 
— Mondja vitéz úr, — kérdezi valaki — 

mi a legrosszabb. A roham? 
— Dehogy. 
— A lövészárok-harc? 
— Az sem. 
— A hideg. 
— Nem. Hanem az éhség. Megesik, hogy 

nem tud a trén utánunk jönni, — óhatat
lan az, hogy ilyen elö ne forduljon, — 
bizony ilyenkor elővesz az éhkopp és ez a 
legrosszabb. 

— No hát ez az oroszoknál is előfordul 
bizonyára ? 

— Nem, — felelte a katona, — soha. Az 
orosz, ha éhes, egyszerűen — megadja 
magát. 

P;Ulis nyomda , Budapest. 
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