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38. füzet, 1915. június 27 Ara 24 fillér 



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 következő módozatok mellett: 

Aki félévre 6.— koronával fizet elő Krónikánkra, az a két csoportból félévenkint 
eüy-^9B kötetet választhat. 

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

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

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

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

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. 80 fül. bolti ár 
helyett ráfizetés 2 kor. 

A világirodalom egyik legkiválóbb utazási mun
kája, melyben 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
lyett kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 fill. 

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, amit 
inély tudással és alapossággal megfigvrlt, vonzóan 
és flejéA&l 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 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. 

6—7. Gróf Benyovszky Móricz emlékiratai 
és útleírásai. Fordította Jókai Mór. 
Két kötet. 19 kor. 20 fill. 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 
kötetenkint 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 mű 
kiváló értékét bizonyítja. A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

2. csoport. MIKSZÁTH-MŰVEK. 
Í-ÉGRÁDY-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

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

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

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

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

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

BEKÖTÉSI T Á B L A 
* Krónika I.—III. 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. 



38. füzet. 

Ha füzetenklnt veszi a Világ
háború Képes Krónikáját és 
négy ilyen szelvényt beküld, 
kiválaszthat egyet kedvezmé
nyeink közül, melyeket a 
borítékon hirdetünk és az ott 
feltüntetett módozatok mellett 

' szállítunk. Rcenifeafa-
tarifa 

SZEKKESZTG SÍ1LE HNTHL 
RÉVRI-KlADHS TELEFON 56-27 

HETEHKINT EGY FÜZET 
ELŐFIZETÉSI rtR >/« ÉVRE 3 K, V, ÉVRE 6 K 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KlflDO 
BUDHPEST VIII. ŰLLÖI-ÚT 18. 

KÉPEK R GRLICIRI HRRCTÉRRŐl 

mim immu 
VILÁGHÁBORÚ. 

Egy gyalogezredünk előnyomulása. 

Galícia véráztatta földjén, füstölgő romok közölt üzik-hajlják maguk előtt vitéz katonáink 
a botor ellenséget, íiielv idejött meghódítani ezt a tartományt, hogy népét a rab
szolgatartó cár igája alá'hajtsa. Hanem a sors másképpen végzett. Oroszországnak teme
tője lett ez a föld, ahol sok százezer halálba küldött orosszal együtt a moszkovita álmokat 
is elhantoltáS. Seregeink pedig, hűséges szövetségeseinkkel együtt, megállás nélkül, pihenés 
nélkül nyomulnak előre, hogy minél előbb következzék el a végső diadal örvendetes órája. 

A világháború képes krónikája. 111. 353 23 



Tájékozódás sűrű erdőben. 

Gyülekező a csata után. 
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Rajvonal egy falu szélén 

Öszvérek viszik a bosnyák trént. 
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Agyú Hií elsütés pillanatában. 

Katonáink gyanús galíciaiakat halgatnak ki, 
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Katonáink maguk főznek mcnázsit, mert a tábori konyha még sokáig éri őket utói. 

Rapport. 
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Idill egy faluban. 

Katonáink szórakozása a harcvonal mögött körhinta és harmonikaszó mellett. 
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A NAGY OROSZ TÁMADÁS KUDARCA. 
Az orosszal folyó háborúnk egy hónapi eseményeinek az elmondására 

szorítkozik ez a fejezet, nyúlnék azonban bár kötetekre, még mindig csak 
széles körvonalakban mondhatná el mindazt, ami 1914 november folyamán 
a keletporoszországi WirballentőT a Kárpátokig lenyúlt hadi szintéren történt; 
mindazt a példátlanul nagyszerű eseményt, aminek mi és győzhetetlen 
szövetségesünk voltunk a hősei és aminek az ellenség volt a kárvallottja. 
A jövendő történetírója igazán zavarban lehet majd, hogy a háború dicső
séges fegyvertényei közül melyiket díszítse föl elismerésének legtündöklőbb 
jelzőivel: Tannenberget, Przemysl első oslromát, vagy a szövetségesek októ
beri előrenyomulását. Annyi azonban kétségtelen, hogy nem lehet majdan 
oly tündöklő szine palettájának, oly ékes szava dicsérő szókincsének, 
melyre a novemberi hadjárat szakadatlan sorban egymásra torlódó nagy
szerű eseményei méltók ne lennének. Hiszen már magában a végső ered
mény is szinte legendás: az, hogy ekkor került az orosz olyan helyzetbe, 
hogy átvegye a támadó szerepét s mikor erre vállalkozott roppant erejének 
minden megfeszítésével, olyan erővel, mely többszörösen meghaladta a szö
vetségesekét, akkor egyszerre kelepcébe került s az üldözőből csakhamar 
üldözött lett s egy alkalommal a teljes megsemmisülés veszedelme is fenye
gette. Valóban, alig lehet elmondani mindazt a bravúros tényt, a had
vezető lángelméjének, a szövetséges hadseregek fegyelmezettségének és oltha
tatlan harci tüzének mindazt a ragyogó megnyilatkozását, aminek az itt 
előrebocsátott néhány rövid sor a foglalata. Ez a foglalata Kutnonak, VIoc-
laveknek, Lodznak, mindmegannyi hervadhatatlan emlékű csatának s ez a 
foglalata Mackensen tábornok brilliáns hadimozdulatainak, melyekkel nem
csak, hogy kiszabadította seregét a roppant tömegű ellenség v;»sgyűrűjébó'l, 
hanem még rettentő csapásokat is mért rá. Úgy indult ez a ködös, borús 
november, hogy az aggodalom elfojtotta lélekzetünket, az események kime
netelét várva s úgy olvadt át a zimankós decemberbe, hogy a szövetségesek 
felett soha nem látott fényben ragyogott a dicsőség napja. 

Mackensen tábornok elvonult Varsó alól, melyet napokon át rettegésben 
tartott. Csodával határos, hogy miképpen került oda s még csodásabb, 
ahogyan eljött onnan. Tudjuk már, hogy egyetlen ágyúját, egyetlen trén-
szekerét sem hagyta el, sőt még az ő hátvédjei végezték a legvéresebb 
munkát a nyomát követő orosz sorokban. De el kellett jönnie, miután az 
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ellenségnek a Visztulán való átkelését a kellő ideig meggátolta. Az oroszok 
rémes tömegeikbó'l juttathattak sereget mindenüvé, ahová akartak s ezért a 
szövetségesek had vezetőségeknek be kellett látniok, hogy ezzel a kifogyha
tatlan tömeggel szemközt az egész vonalon egyszerre folyó nyilt harcban 
nem számolhatnak le. Mackensen visszajött s a német hadvezetőség október 
28-án köztudomásra adta, hogy a seregeknek új csoportosítása vált szük
ségessé. 

Az új haditerv. 

A seregek új csoportosításának nem a legkönnyebb része volt az, 
hogy míg új állásainkat elfoglaljuk, hogyan szabaduljunk meg az ellenségtől, 
miképpen szakítsuk meg vele összeköttetésünket. Maga az orosz hadveze
tőség egy jelentése mondja, hogy ez nekünk nagyszerűen sikerült, s ha az 
ellenség tesz rólunk ily hízelgő kijelentést, azt alkalmasint elhihetjük. így is 
volt, ez a mi elhatározott stratégiai visszavonulásunk egyike volt a nagy 
hadjárat legpompásabb mesterműveinek. A merre visszajöttünk, magunk 
mögött mindenütt elvágtuk a vasúti vonalat, a telegráfot, a vidékeket kiürí
tettük s októberi harcaink dicsőséges szinteréről oly mesterien távoztunk, 
hogy az ellenség jó sokáig azt sem tudta, merre mentünk el. tíz a vissza
térés úgyszólván csatározások és teljesen veszteségek nélkül történt meg. 

Nehéz német tábori haubicok ostromolják az orosz tüzérség állásait Sieradznál. 

- 360 -



Óvatosságunknak és titoktartásunknak e sűrű fátyola mögött tőrtént meg 
aztán csapatainknak olyan arányú újracsoportosítása, hogy néhány nap 
múlva újabb diadalmas csatáknak mehettünk neki, úgy ellensúlyozva az. 
erőket, hogy most már nem kellett annyira tartanunk az ellenség Poppánt 
tömegeitől. Mi és szövetségesünk a Kárpátokhoz és a Krakóíől Censlochaun 
át Sievadzig terjedő vonalra tértünk vissza, mire aztán az oroszok főere-
jttkkel kezdtek leereszkedni délnek és délnyugatnak, más seregekkel pedig 
Varsótól fölfelé mentek a Visztula két partján Plockon, Vloclavecen át 
Thorn keletporoszországi város irányába. Ez a szélesvonalú támadásuk 
óriási erővel indult, olyan erővel, mellyel szemközt tisztán a védekezés nem 
sok eredményt igért. Védekezni lehetett volna a végtelenig, a cél azonban 
nem ez volt, hanem az ellenség megverése.Gondoskodni kellett tehát olyan újabb 
haditervről, mely lehetővé teszi, hogy védekezzünk ott, ahol ez a kívánatos 
és támadjunk, ahol az energikus támadás eredményt igér. 

Már most Hindenburg és Conrad tábornok a következő tervben álla
podott meg. A két szárnyon, keleti Galíciában és keleti Poroszországban, 
védekezni fogunk. Ezzel lekötjük és mozdulatlanságra kényszerítjük az ellen
ség két szárnyát is. Támadni pedig a középen fogunk, itt minden rendel
kezésünkre álló erővel nekimegyünk az ellenség közeledő centrumának. 
A nemrég felszabadított Przemysl várát újból meg kell erősíteni, mert lehető, 
hogy kelet-galiciai védelmünknek lassankint vissza kell vonulnia Krakóig, ahol 

Német csapatok átvonulása egy kis lengyelországi városon, Lodz közelében. 

— 361 -



már támadó főeró'nk áll. Ennek az összegyűjtését nagyban megkönnyítette 
az, hogy az ellenség csak lassan mozgott. De,Galíciában az osztrák és magyar 
sereg nagy erejét koncentráltuk, Dél-Lengyelországban és a felső-sziléziai 
határon németek, osztrákok s magyarok állottak, egy harmadik, németekből 
álló sereg pedig, Mackensen parancsnoksága alatt a keletporoszországi határon 
gyülekezett Wresen és Thoru között. Ennek a,harmadik seregnek az volt a 
feladata, hogy megverje a Kelet-Poroszország felé előnyomuló orosz sereget 
s ha ezen áttörte magát, akkor a mi centrumunk ellen operáló hatalmas 
orosz seregnek támadja meg a jobb szárnyát. Míg ezek a csapatmozdulatok 
folytak, keleti Poroszország legészakibb részén, Stallupönen, Soldau táján 
egyre tartottak a harcok más német és más orosz erők között, anélkül hogy 
még soká eredménnyel jártak volna, bár az oroszok egyre-másra alapos 
vereségeket szenvedtek és sok foglyot veszítettek. Egy francia lap nemrég 
azt írta, hogy a német iskolamesterek helyét ebben a háborúban a német 
vasutasok foglalták el. S valóban, különösen a sziléziai vasutasoknak és vas
utaknak nagy érdemük fűződik ahhoz, hogy seregeink új elhelyezkedése oly 
tökéletes pontossággal történt s hogy mindig, a harcok későbbi folyamán 
is, ott volt a, legtöbb katonánk, ahol éppen kellett. Hindenburg tábornok 
tudvalevően nagyszerűen tud bánni a „vasutakkal és ezidőtájt különösen 
sok munkát adott nekik;.: r ( hl f«ii(ií 'ifiikt i < , ; - . .,; 

Kozák elővédcsapat. (Seebald felvétele.) 
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Megindul a gőzhenger. 
E napok történelére emlékezve, alig szabadulhatunk attól a nyomasztó 

érzéstől, hogy ekkor reánk feküdt, nekünk támadt a roppant orosz biro
dalom minden brutális, irdatlan és mérhetetlen ereje. S így is volt. Kétség
telen, hogy az orosz hadvezetőségben az a gondolat élt, hogy most, erejé
nek egyetlen iszonyú nekiindításával leszámol velünk, a híres muszka gőz
hengert, mely útjában már annyiszor elakadt, ezúttal olyan gőzzel indítja 
meg, hogy ne legyen hatalom, mely megállhasson előtte. A beláthatatlan 
birodalom minden tájáról, minden zugából gyűjtötték a katonát erre az 
alkalomra, elhozták a Kaukázus sziklái közül, az Ural bérceiből, Szibéria 
hómezőiről, Középázsia exotikus vidékeiről, el a tenger mellékéről, mely 
már Amerikától választja el Ázsiát. 

November közepén Kelet-Poroszország határán a Visztula könyökhaj-
lásában és Galíciában összegyűjtött orosz haderők a következőképpen osz
lottak meg: a 8. és 9-ik hadtest (a 10-ik hadsereg) Kelet-Poroszország 
határán Schirwindt és Viala között állottak; gyengébb erők, a 3. és 4-ik 
hadtest néhány lovashadosztállyal Kelet-Poroszország déli határára és a 
Visztula között, Mlava és Thorn ellen nyomultak, míg a Visztulától délre 
Thorn irányában Vloclavek és Dombic között a 2. és 3-ik hadtest meg
figyelő állást foglalt el; ezek a Visztula mindkét partján előnyomuló had
erők az első orosz hadsereghez tartoztak. Ezekkel összeköttetésben az orosz 

Egy orosz-lengyelországi falu utcája. 
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főerő, és pedig a 2., h., 5. és 9-ik hadsereg, — körülbelül 25 hadtest, számos 
lovashadosztállyal, — Krakótól északra elérte az Unievo—Zdunska—Vola — 
Novo-Radomsk-vonalat és hosszabb pihenő után a Vártánál a két északi 
hadsereggel együtt megkezdték az átkelést ezen a szakaszon. A Visztulától 
délre Galíciában a többi orosz hadsereg nyomult előre. Az ország bel
sejéből valamennyi még rendelkezésükre álló erőt, mindenekelőtt a szi
bériai és kaukázusi hadtesteket idevonták, úgy, hogy a német és osztrák 
Szilézia ellen irányuló nagy offenzia megkezdésére rendelt orosz haderőt 
megközelítőleg h-5 hadtestre és számos tartalékhadosztályra becsülhetjük. 

Ez hát az igazi milliós hadsereg, amilyent még nem látott a világ. 
Negyvenöt orosz hadtest, a hozzátartozó csapatokkal és fölszereléssel, 
ha sorba áll, olyan vonalat ad, mely átnyúlik Európa negyedén. Ez volt az 
a félelmetes gőzhenger, mely novemberben ellenünk indult s melynek 
irtóztató nyomását a világnak semmi más hatalmassága vagy szövetsége 
nem tudta volna kivédeni. Az oroszok rendíthetetlen bizalommal voltuk 
eltelve e roppant arányú vállalkozásuk eredménye iránt s rendületlenül 
bízott benne az egész ántánt is, melynek lapjai ismét reménységük horizont
jára festették Berlin nevét. A gőzhengert azonban mi megállítottuk, sőt 
nagy darabokat szaggatva belőle, kivédhetetlen erővel vissza is gurítottak. 
Igaz, hogy ezenközben keletgaliciai védelmünk hátrább vonult, majd lehajolt 
a Kamatokon át Magyarországba s így csaknem Krakóig átadta a teret az 

Orosz tüzérség Varsa közelében. 
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újból körülzárt Przemíjsllel együtt az 
ellenségnek, ám ez jelentéktelen incidense 
a nagy hadviselésnek ama ragyogó tény 
mellett, hogy a fő orosz erőt megvertük, 
megkergettük s az oroszok grandiózus 
vállalkozását végső eredményében meg
semmisítettük. 

A nagy viaskodás. 

Említettük, hogy a kitűnő Mackensen 
tábornok seregével a keletporoszországi 
Thorn város közelében állott s az volt 
a parancsa, hogy verje szét a Varsótól 
a Visztula mentén Thorn felé elindított 
orosz sereget s ha ezzel végzett, menjen 
tovább előre s támadja meg a velünk 
szemben álló orosz főerő jobbszárnyát. 
Mackensen haladék nélkül eleget is tett 
a parancsnak, nekiment a közeledő első Morgen tábornok, 
orosz seregnek s meg is verte, amint az a 
parancsban állott. November első napjain megindult Thorn tájáról s már 
5 én Kólónál nagyobbfajta győzelmet aratott. Ment tovább s 13-án és 14-én 
Kulno közelében szétvert egy teljes orosz hadtestet. Másnap, 15-én két 
lijabb ellenséges hadtest érkezett, hogy segítsen az elsőnek, a bajba jutott
nak, de sorsukat ők sem kerülhették el: a németek rajtuk is óriási győzel
met arattak Kutnónál, elfogták nem kevesebb mint 28 ezer katonájukat és 
elvették sok ágyújukat, géppuskájukat. 

A kutnói nagyszerű harcnak volt egy szenzációs epizódja is. Tudniillik itt 
került a németek fogságába Korff báró, Varsó kormányzója, aminek érdekes 
története van. A kitűnő zsákmányt a kilences dragonyosok ejtették. Úgy történt, 
hogy november 17-én reggel őexcellenciája, a kormányzó Fechner kapitány
nyal, az adjutánsával automobilba ült, hogy Kutnó felé hajtasson, nem is 
álmodva, hogy Kutnót heves utcai harcok után a németek már megszállot
ták. Tarnov városánál aztán nagy meglepetésére német lovasokkal találkozott. 
A kormányzó nyomban megfordította gépkocsiját s menekülni igyekezett, 
a dragonyosok azonban utolérték, körülfogták, mire a báró ellenállás nélkül meg
adta magát. Egy hadnagy és egy tizedes bevitte a német táborba, ahol per.ze, 
rangja szerint bántak vele, majd pedig továbbszállítoHák Németországba. 

Ezek után Mackensen serege kettévált. A vezér a szétvert orosz had
testek üldözésére kisebb erővel elküldötte Morgen tábornokot, maga pedig 
hozzálátott, hogy most már feladatának második felét is teljesítse: meg
támadja az orosz főerő jobbszárnyát. Ezért fordult délnek, mert a Lencica 
folyó mindkét partján s eljutva Dombiéhoz, ismét szétvert egy orosz had-
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testet. Brr©aztánwmár észbe ; kellelt hogy kapjanak az oroszok s belássák, 
hogy az- iniciaüva, a íiezdés szerepe ismét a szövetségeseké lett s nekik 
ahhoz kell alkálmazkodniök. Nyomban eszerint is cselekedtek s míg mi 
délen lekötöttük az orosz centrumot, az ellenség a jobbszárnyát, mely eddig 
egyenes vonalban állott északról délnek, kissé visszavonta és arccal észak
nyugati irányba állította föl, nehogy Mackensen oldalt fogja. így most 
Mackensen serege s az orosz jobbszárny, mely a 2. számú orosz hadsereg
ből állott, nyíltan szembekerült egymással. Az oroszok ennek a szárnynak 
a megerősítésére délről még felvonták az 5. hadtest zömét is, úgy hogy ezzel 
az orosz harcvonalban tekintélyes hézag keletkezett. 

Most aztán kezdett nagy veszedelem leszakadni az orosz jobbszárnyra, 
erre az egész 2. számú hadseregre. Mackensen ugyanis feltartóztathat-
lanul ment előre, 17-én birtokába vette a fontos zgierdzi közlekedési 
csomópontot, másnap pedig visszavetette az ellenséget egészen Lodzig. Ilt, 
Lodz körül állott a 2. és az 5. orosz hadtest, mikor egyszerre csak délről 
és délnyugatról is szövetséges seregek kezdtek feltünedezni. Ez a német 
jobbszárny volt, mely már idáig felküzdötte magát s hogy a baj még nagyobb 
legyen, Posen felől gyengébb német lovascsapatok érkeztek, melyek nyugatról 
és délnyugatról karolták át az ellenséget. Ez a gyűrű tehát tökéletes, az 
orosz jobbszárny körül volt fogva s helyzete menthetetlennek látszott. Egy 
orosz sereg, melynek a támadás volt a rendeltetése, közel volt a teljes meg
semmisüléshez. 

Motoros mozsárágyú-ütcg útban Lodz felé. 
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Maga ez az. időleges 
helyzet örök bizonysága 
annak, hogy a szövetséges 
vezérek és seregek meg
tettek mindent, ami ráter
mettségtől, hozzáértéstől, 
zsenialitástól s harci kész
ségtől telik. Fájdalom, 
azzal szemben tehetetle
nek, hogy az ellenség sok
szoros túlerőben van s a 
hová kell, oda jut meg
felelő tartaléka. A vesze
delembe .jutott jobbszár
nyat is csupán az ellen
ségnek ez a rettenetes nagy 
tömege mentette meg a 
végső megsemmisüléstől:' 
Ugyanis " a • katasztrofális 
helyzetet látva^az oroszok 
minden erQ.y,!m©gfes2Ítésé-
vel a Kelet-Poroszország 
halárán levő seregük egyes 
részét, úgyszintén a Visz
tulától északra visszavo
nuló első orosz sereg had
testeit részint gyalogmene- ; Mackensen tábornok adjutánsával. •• a 
telessel, részint vasúton ' **' >7"c J j 
való szállítással Varsón át," Skiernevicélől nyugatra egyesítettek s ezek a 
haderők egyesülve a délről előnyomuló erősebb csapatokkal, az arccal 
nyugat és északnyugat felé álló német csapatokat hátba támadták s ezzel most 
már a németeket fenyegette az a veszedelem, hogy az ellenség körülzárja. 
Csakugyan izgalmas változása ez néhány nap eseményeinek. 

Kitörés a vasgyűrüből. 

Ha színdarabot írnánk, páratlanul meglepő és hatásos befejezéssel a 
végére hagynók annak elmondását, hogy mi történt, miután egy tekintélyes 
német haderőt ily menthetetlenül körülzáriak az oroszok. Tisztünk azonban 
az események igaz elmondása lévén, nyomban ideiktatjuk egy hivatalos jelen
tés következő néhány nagyszerű sorát: 

— A németek helyzete komoly volt, a Lovilz irányában előnyo
muló Morgen tábornok csapataitól nem várhattak segítséget, minthogy 
ezek több szerencsés kimenetelű harc után Lovitztől nyugatra túlerös 
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ellenfélre bukkantak. A Lodztól keletre túlerő által körülfogott német 
csapatok sorsa komolyan aggasztó volt. A bátor német csapat azonban 
a maga részéről nem adta föl a reményt és egy vakmerő, a hadi tör
ténelemben eddig páratlanul álló tettel megmenekült: széttörte a vas-
gyűriit. A november 24-ről 25-ére virradó éjszaka a csapatok Brzeziny 
irányában kereszlflltörlék magukat és közben még sikerült is nekik az 
őket körülfogó ellenséget elfogni. Tizenkétezer fogoly, számos ágyú, és 
gépfegyver jutott a kezükbe. A. saját veszteségeink aránylag csekélyek 
voltak és csaknem az összes sebesülteket magunkkal vihettük. E hőstett 
révén, melynek sikere a csapatoknak soha el nem homályosuló hősies
ségén kívül az elhatározott és telterős vezetés maradandó érdeme, — 
a láthatólag reményié'en és vesztett helyzet a német fegyverek győzel
mévé változott. 
Valóban, ehhez fogható bravurról nem igen tud a haditörténelem. 
E harcok egy résztvevője a következő élénk képet festette e küzdelemről: 
Rendkívül izgalmas, borzalmakban gazdag napokat éltünk át, de olyan napokat, 

melyek a divíziónak őrök dicsőségét' hirdetik. Olyan túlerőn győzedelmeskedtünk, mely
nek nagyságát valójában csak a döntés óráiban ismertük meg. 

Lodznál körülkerítettük az ellenséges sereget, melynél állítólag maga Nikolajevics 
Miklós nagyherceg is ott volt. Ha elég időnk van, megsemmisítettük volna az egész sere
get; a mi gyűrünk ugj'an vékony volt, de kemény ércből ötvözött. Az oroszok, felismerve 
helyzetük veszedelmét, repülő pilótát küldtek Varsóba, hogy segítséget kérjen. Rzonde-

Németek által elpusztított hidat az oroszok helyreállítanak. 
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vénél ez a pilóta leszállott a mi táborunkba, mert az hitte, hogy oroszok táboroznak 
alatta. A nála talált kétségbeesett jelentés azlán még nagyobb sietségre ösztönzött bennün
ket. Már másnap Viskitno városban voltunk, Lodz közvetlen közelében. Ekkor azlán meg
szólaltak ágyúink, mint az ítéletnap harsonái. Elfogott lodziak elmondták, hogy a városban 
egész utcasorokat hordtak el lövéseink; szét van rombolva a híd, a villamos művek, az 
orosz katonák és a lakosság ezrei pusztultak el. A mi megmagyarázhatatlan győzelmeink 
felett való dühükben ez oroszok ráestek a zsidókra és harmincat—negyvenet megöltek 
közülök, azzal gyanúsítván őket, hogy nekünk jeleket adnak. Egyszer csak, szombat éjjel 
erős fénysávok emeli<edtck föl Lodznak Varsó felé eső oldalán. Semmi kétség, ez a segít
séghívás jele. 

Vasárnap nagyon nyugtalanító jelentéseket kaptunk. Brzeziny, a hol sebesültjeinket 
.ápolják, ismét az oroszok kezébe került, a mi visszavonulásunk el van vágva s mi be 
vagyunk kerítve. Ugyanekkor elmaradtak azoknak a hadtápvonalaknak a jelentései, melyek 
nekünk az életet jelentették. Egy adjutáns 40 kilométerre ellovagolt tőlünk, hogy aztán a 
legkedvezőtlenebb híradással térjen vissza. Erre így szólt a tábornok: Azt hiszem, mi 
győzni akarunlí. Ki merészel még itt visszavonulásról, veszteségekről, hadtápvonalakról 
beszélni! A mi elveszett, azt vissza kell szerezni! 

Óráról-órára vártuk a parancsot, hogy térjünk vissza azon az úton, amelyen teg
nap jöttünk. Este, mikor már majd megvett benünket a hideg, elrendelték, hogy térjünk 
vissza korábbi szállásunkra. Odaérve, addig, míg várakoznunk kellett, én három 
társammal egy kovács háza mellett húzódtam meg. A falu házsora mögött gránátok rob
bantak szét. Ugy látszik Lodz orosz segítséget kap, hogy aztán áttörjék a mi gyűrűnket. 
Körülöttem leírhatatlan zűrzavar, mennydörgés, zúgás, süvöltés — rettenetes, fekete, 
süketítő, kaotikus zagyvaság. Térdre rogytam s azt hittem, a ház beszakad és maga 
alá temet. Fércekre elvesztettem az eszméletemet. Majd mikor végűi magamhoz tértem, 

A német pionírok mocsár-hidat építenek. 
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csöppnyi világosságot láttam s megtaláltam az utat, mely kivezetett a romok közül. Az 
utcán ismét rettentő képe a zűrzavarnak, az emberek össze-vissza szaladnak, előttem el
hullott lovak hullái, mindenki menekül s nem tudja hová, a kolon el van szakítva. Ráisme
rek egyik társamra, ki velem volt a kovács házánál. Egy gránát megsebesítette, alig biceg. 
Most elesik; két másik társam hozzámegy és kocsira teszi. Ezzel az időveszteséggél telje
sen elmaradtunk a csapatunktól. Az oroszok shrapnelleket küldenek utánunk. Istennek 
hála, félóra múlva valahogy ismét rendbe verődünk. 

Itt még egy éjszakát töltöttünk. Alvásról szó sem lehetett. Korán keltünk és 
hozzácsatlakoztunk egy több kilométer hosszú kocsisorhoz, mely délkeletnek vonult. Most 
már nem gondoltunk arra, hogy az oroszt Lodznál lekössük, hanem hogy szoros gyűrűjét 
áttörjük. Szépen, rendben mentünk előre, az ellenség Lodztól nem követett messze ben
nünket, így tehát valójában az volt a dolgunk, hogy azzal az ellenséges sereggel bánjunk 
el< 'itnely'Rawanál előttünk állott. Rengeteg kocsinkon, ágyúnkon kívül nagy zsákmányt 
és 12 ezer foglyot is kellett magunkkal vinnünk, a legnagyobb gondot azonban a sebe
sültek elszállítása adta; ezek közöl néhány útközben meghalt. Déltájban találkoztunk a 
vezérkárraLi'itioly a csatatér közvetlen közelében tartózkodott. A harc javában állott. 
Mikor közel értünk egy erdőhöz, az erdőből gyalogsági sortűz fogadott bennünket, majd 
előretöftekíaz orosz gyalogosok, a földre vetették magukat s folytatták tüzelésüket. Er re 
ismét>űjabb gykldgés! rájvönáLtört ktfaz erdőből. ;>: ; , ; ..; .,::: ,,,.-
IÍ " Í I Í A mi'aztán1 történt; azíi alig lehet leírni. A koesik százainalt iszonyú' nehézségek 
között meg kellett (fordulniuk, neki egy hegyoldalnak,1! kiabálás, szaladgálás, zűrzavar-
Egyszprrer'. csak- egész-vonalún kön1 végig i szálad •;,egy kiáltás : Halt! Parancs í mindenki, 
akinél fegyver.van, mentjén előre.(. Szalasdok én is előre. Egy-kettőre századot alakítanák 
belőlünk, egy'hadnagy íaz élünkrei áll s hét tüzér holtteste mellett rohanunk az-erdő felé. 
Az óroszok'megszaladnak/mi bejutuijkazerdőbes akkor látom, hogy ismét csatatéren vagyok: 

Alkonyatkor az erdő egy tisztására értünk, a hol tömegével pattantak szét az orosz 

Tüzelő orosz üteg Lodz közelében. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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gránátok. Itt aztán már több német századdal találkoztunk. A sötétség beálltával csönd
ben, némán mentünk előre. Csakhamar fölkelt a hold. Az ellenség egyre vonult vissza. 
Ugy látszik, a mi kocsisorunk megtámadása csupán egy előretolt kisebb orosz erőre volt 
bízva s mi most az orosz sereg főerejéhez közeledtünk. Néhány óra múlva megállítottak 
bennünket, Már több kilométerrel előbbre voltunk északkelet felé. Egyszerre csak 
ismét golyók fütyülnek el felettünk s gránátok durrannak szét. Mi levágjuk magunkat, 
arcunkat a hóba temetve, míg egy másik századunk előremegy és viszonozza a tüzelést. 

Tíz perc múlva megszűnik a tüzelés, aztán mellettünk felzúg a hurrái A. mieink 
rohamra mennek. A hurrá-nak se vége, se hossza. A trombiták egyre adják a jelet, hogy 
szűnjék meg a roham, a hurrá azonban zúg tovább s a mieink elvakult haraggal verik 
az ellenséget. Mikor aztán ismét csend lett, folytattuk utunkat. A leírt jelenet azonban 
lépten-nyomon megismétlődik, mígnem kijutottunk az országútra, ahol ismét találkoztunk 
a vezérkarral. 

Erre a napra elintéztük a dolgunkat, kiküzdöttük az erdőn való átjutást. Az éjsza
kát egy faluban töltöttük, bár ismét kiderült, hogy az ellenség a közelben van. Mire föl
keltünk, megtudtuk, hogy egy brigádunknak sikerült keresztültörnie magát a szomszéd 
városig s magát a várost elfoglalni. Ezzel befejeződött sorsunk viszontagsága, megtaláltuk 
az összeköttetést északi seregünkkel. 

Negyvenezer fogoly. 

A páratlan szabadulás tehát megtörtént s a hős sereg még jókor érke
zett, hogy másnap résztvegyen a lodzi csatában, melyei Mackensen november 
25-én vívott meg. Nagykiterjedésű, véres ütközet volt ez, de ismét hatalmas 

Ellenségtől megtámadott katonai autó, mint fedezék. 
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győzelemmel koszorúzta a német zászlókat. Az egész orosz sereget elfogni 
nem lehetett, mert óriási erősítést kapott s így módjában volt, hogy vissza
vonuljon, de így is negyuenezer foglyot, 70 ágyút, 160 lövőszeres kocsit és 166 
gépfegyvert hagyott a németek kezében. 

Gyászos hete volt ez az oroszoknak, mert ezen közben a haditerület 
más pontján is súlyos veszteség érte őket. Censlochaunál hatalmas erővel 
nekitámadtak az osztrák-magyar seregnek, de itt is kudarcot vallottak s 
vesztett ütközet után 29 ezer katonájuk került fogságba. A nagy elszántság
gal indult támadásnak tehát november végéig nem volt egyéb eredménye, 
mint hogy a szövetségesek százezer foglyot ejtettek s Lodz elé nyomultak. 
Az oroszok persze, még több ízben megkísérelték, hogy nekitámadjanak a 
most már a Szadektől Kazimiercen keresztül, Lodz—Glownótól északra egé
szen Lovitz északnyugati vidékéig terjedő német frontnak, azonban irtóztatóan 
véres harcokban mindannyiszor súlyos vereséget szenvedtek. 

November végéig így fordult ragyogó győzelemre a szövetségesek korábbi 
visszavonulása s így vallott csődöt a gőzhenger legnagyobb vállalkozása. 
Természetes, hogy e kápráztató diadalok hírére lobogó fénnyel felgyúltak az 
öröm tüzei a monarchiában s Németországban s ismét Hindenburg, Macken-
sen, Hötzendorfi Conrad dicsőséges neve volt mindenek ajakán. Azok sorá
ban, kik nekik lerótták az elismerés és csodálat adóját, az első Vilmos 
német császár volt, ki a következő táviratot küldte Hindenburgnak : 

Lodznál elfogott oroszok. 
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Erélyes és körültekintő vezetésének és csapatai tántorílhatlan áll
hatatos bátorságának ismét igen szép siker jutott osztályrészül. Hosszas 
és nehéz, de bátorság és hív kötelességteljesítés által előrevitt küzde
lemben hadseregei meghiúsították a számra nagy túlsúlyban lévő ellen
ség terveinek megvalósulását. A birodalom keleti határának ezen védel
méért megilleti önt a haza teljes hálája. Legfőbb elismerésemnek és 
császári köszönetemnek, — melyet kérem üdvözletemmel együtt újból 
kifejezni a csapatok előtt, — kifejezést óhajtok adni azáltal, hogy 
főmarsallá nevezem ki. Isten adjon önnek és diadalhoz szokott csapa
tainak további sikereket. Vilmos I. R. 
Mackensen a következő császári írást kapta: 

A kilencedik hadsereg az ön bevált, biztos vezetésével nehéz, de 
eredmények koszorúzta ütközetekben ismét fölülmulhatlanul verekedett. 
Teljesítménye a most elmúlt napokból meg fog őriztetni a történelemben, 
mint a vitézség és kitartás ragyogó példája. Jelentse ezt az ön pompás 
csapatainak császári kö
szönetemmel együtt, a 
melynek azzal akarok 
különösebb kifejezést 
adni, hogy a pour le 
mérite rendet adományo
zom önnek, melynek jel
vényeit el fogom küldeni. 
Isten legyen továbbra 
is önnel és zászlóinkkal. 

Vimlos, Rex. 

A dicsőséges német csa
patok napiparancsban kap
ták meg császárjuk köszö
netét, ezzel azonban nem 
érte be — maga a császár. 
November 28-án elutazott a 
lengyelországi harctérre,hogy 
a feledhetetlen diadalok szín
helyén fejezze ki derék kato
náinak legfőbb haduri meg
elégedését. Gyönyörű hónap 
volt ez a november, annál 
szebb és dicsőbb, mert soha 
nehezebb feladattal nem ál
lottak szemközt a szövetsé- víztorony Lodz közelében, melyet a németek 
ges hadak. szétrobbantottak. 
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AZ EMDEN HŐSI VÉGZETE. 

Az óceánok rémévé vált Emden cirkáló szeptemberisikerei után meré
szen folytatta diadalmas útját a távoli tengereken. Még az angol lapok is a 
legnagyobb elismeréssel szóltak arról a bátorságról és rettenthetetlenségről, 
mely az Emdent immár legendás hírrel vette körül. A tengerek Devetje — 
így nevezték már az angolok, mivel éppen olyan ügyesen siklott ki üldözőinek 
karmai közül, mint "egykor a híres búr generális. Közben pedig egyre érkeztek 
a hírek az újabb pusztításról, amit az Emden cirkáló az angol kereskedelmi 
hajókon véghezvitt. 

Október 21-én a londoni admiralitás jelentést kapott arról, hogy az 
Emden elsülyesztette a Chilka, Troilus, Benmore, Clan Grant angol gőzösö
ket, valamint a Tasmániába tartó Ponrabbel nevű kotróhajót, ezenfelül lefog
lalta az Oxford nevű gőzöst. A megdöbbenés, amit ez az esemény London
ban keltett, leplezetlenül kifejezésre jutott az egész angol sajtóban. 

«A merész Emden — írta e napokban a Times — újból feltűnt, ezúttal 
az arab tengeren és jó zsákmánya volt, mely tonnatartalomra való tekintet
ben még felülmúlja a Bengáli-öbőiben ejtett zsákmányt. Az Emden ezúttal öt 
hajót sülyesztett el, köztük az angol keletindiai társaság egy egész új hajóját, 
a Holt-Line egy kaucsukkal és cinkkel megrakott hajóját, valamint egy érté
kes kotróhajót. Ezenfelül elfogta az Oxford nevű, szénnel megrakott gőzöst, 
hogy ezzel pótolja a németeknek egy elvesztett szénszállító gőzösét. Az angol 
közönség eddig hajlandó volt arra, hogy az Emden cirkálását türelmesen és 
mulatsággal szemlélje, különösen, mert a hajó tisztjei ismételten kiváló Sport-
férfiaknak bizonyultak. Most azonban elérkezett az ideje annak, hogy meg
kérdezzük a tengernagyi hivatalt, vájjon mikor szándékozik az Emden cir
káló túlmerész pályafutásának véget vetni. A Colomandel partvidéken való 
megjelenésével az Emden elvágta Birmáli és megbénította Kalkutta kereske
delmét. Ez egy millió fontnál többe került Angliának. A cirkálónak újbóli 
megjelenése egy újabb millió elvesztet jelenti és így alig néhány hét alatt egy 
dreadnought árát vesztettük el.» 

Néhány nappal később Tokióból érkezett megint hír az Emden újabb 
hőstettéről. E jelentés szerint a hős német cirkáló torpedólövésekkel elsü
lyesztette a Zemcsug orosz páncéloscirkálót és egy francia torpedóvadászt a 
pulo-dinangi révben Az Emden egy negyedik hamis kémény fölállításával 
fölismer heteilenné tette magát és ily módon közelíthette meg az említett két 
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hajót. Október 24-én pedig a Kamasata Maru nevű nagy japán gőzöst sülyesz-
tette el Köbe és Singapore között. 

Müller kapitány és vitéz legénységének híre bejárta már egész világot, 
a németek szivét pedig büszkeség töltötte el. Messze idegen vizeken, ezer 
meg ezer leselkedő veszedelem között, mely végül mégis csak le fogja súj
tani őket, állták a harcot szakadatlanul, támadtak mindig fürgén, leleménye
sen s mérhetetlen kárt okoztak az ellenségnek. Vilmos császár is meleg sze
retettel gondolt csodálatos tengerészeire s hogy jelét adja elismerésének, a 
távoli óceánokon küzdő hősöket a legbecsesebb kitüntetéssel ajándékozta 
meg: Müller kapitánynak az első és második osztályú vaskeresztet adta, a 
többieket pedig másodosztályú vaskereszttel tüntette ki. 

Néhány nappal ezután megérkezett a szomorú jelentés: az Emden vég
zete betelt. Büszke lobogója nem hirdethette tovább a német dicsőséget és 
elszántságot; győzött a százszoros túlerő: a legendás hajó elpusztult. Tragikus 
végzetéről a német vezérkar így számolt be : 

?Az angol admiralitás hivatalos jelentése szerint az Emden cirkálót 
november 9-én réggel a Kokos-szigeteknél, az Indiai-óceánban; miköz
ben egg különítménye az angol szikratávíró és kábelállomásók^'elpusztí-
tására partraszállotUÚ á Sidneg nevű aüsztrálthi cirkáló nWgiáiútitíta: 
Kertiéntftveszteségteljes küzdélem után az- EmSéüt a tűlmtgbán lévő 
ellenséges tüzérség lángba borította, mire saját té§énsége fálóhyfa vitte. 

Az «Emden» hősi'pusztulása. 
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Egy angol jelentés szerint az Emden november 9-én, hétfőn reggel hat 
órakor teljes gőzzel érkezett a Kokos-szigeteken levő Keeling elé. A hajón 
nem volt lobogó és negyedik kémény volt rajta. A hajó megállott és két 
csónakon három tiszt és negyven tengerész gépfegyverrel partraszállott. Ezek 
elpusztították a kábelállomást, valamint az ottlevő eszközöket, majd hozzá
láttak a kábel elvágásához. Reggel 9 órakor az Emden jelt adott az indu
lásra, de akkor már késő volt. A sziget lakói már látták, hogy a távolból 
egy másik hadihajó tűnik fel, mely 3300 méter távolságból leadta az első 
lövést. A Sidney cirkáló volt ez, a mely az Emdenhez közeledve, ellőtte az 
egyik kéményét. Mind a két hajó gyorsan tüzelt és gyorsan távozott egy
mástól. A sziget lakói ezután nem láttak és nem hallottak semmit. Másnap 
a Sidney legénysége elmondotta, hogy azért távozott el a hajó gyorsan, hogy 
az Emden lőtávolán kívül maradjon, míg az zátonyra megy. A harc nyolcvan 
percig tartott. A németeknek csak két lövése talált, melyek három embert 
megöltek és tizenötöt megsebesítettek. Mind a két cirkáló kísérletet tett arra. 
hogy torpedót lőjjön a másikra, de sikertelenül. Eleinte jól kiszolgálták az 
Emden ágyúit, később azonban a hajó sérülései következtében a védelem 
nehezebben ment. A cirkáló két kéménye elpusztult és egy órán belül lán»ba 
borult. Végül Müller kapitány, miután lőszere is teljesen elfogyott, 10 tiszt, 26 
altiszt s 93 matróz elesett, 1 altiszt s 7 matróz súlyosan megsebesült, kény
telen volt megadni magát. 

A fogságba jutottak között volt Müller parancsnokon kívül a lobbi 
között Ferenc József hohenzollerni herceg, Vilmos hohenzollerni herceg 
második fia, aki mint tengerészhadnagy szolgált a hajón s a kapitánnyal 
együtt sebesületlenüt került fogságba. 

Az Emden pusztulásának hire nagy megkönnyebbülést okozott London
ban, de azért az elismerés szavával sem fukarkodtak. Müller kapitány — 
irta a Daily Chronicle — nemcsak bátor és nagyképességö lisztnek bizo
nyult, de az elfogott hajók utasaival és legénységével való bánásmódban 
lovagiasnak mutatkozott. Mindnyájan kalapot emelhetünk a kapitány előtt. 

Külön, kalandos sors jutott osztályrészül annak a különítménynek, 
mely az Emden harca idején a szigeten volt s ott a szikratávíró és kábel-
állomást elpusztította. Ennek a különítménynek, mely 3 tisztből és 46 mat 
rózból állt Mücke kapitány volt a parancsnoka. A partraszállt csapat, miután 
nem tudott az Emdenre visszajutni, éjszaka a szigeten egy Ayesha nevű 
rozoga vitorlást szerzeit s kellő mennyiségű élelmiszert rakva rá, elhagyta a 
szigetet s rábízta magát a tengerre, minthogy a megmenekülésnek más útja 
el volt zárva előlük. 

így éi t véget a hősköltemény, mely a legendás Emdenről szól s melyet 
századok múlva is emlegetni fognak, csak úgy, mint a híres Alabama cir
kálót, mely egykoron 68 hajót sülyesztett el vagy Sir Richárd Greville 
hajóját, a Revange-ot, mely huszonnégy órán át egymaga küzdött-Spanyol
ország ötvenhárom hajójával. Ugyanilyen el nem múló dicsőséget szerzeit 
az Emden is, örök tanúságot téve a halálmegvető germán bátorságról. 
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A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Boroevics Szvetozár. 

Azok közül a nagyszerű vezérek közül, akiknek nevét népszerűvé 
halhatatlanná tette a világháború forgataga, egyike a legnépszerűbbeknek 
Boroevics Szvetozár. Nemcsak mert horvát származása révén hazánk szü
lötte, aki magyar állampolgár, magyarrá lett nyelvben, lélekben, érzel
mekben, nemcsak mert hosszú ideig honvédségünk tagja volt és később 
vezetője egyik legvitézebb magyar hadtestünknek: a kassainak, hanem mert 
főként magyar csapatai élén ő védte emberfeletti hősiességgel s bölcseséggel 
a sokszoros túlerejével ránk nehezedő orosz hadsereggel szemben határain
kat, tartotta fel a Kárpátok szakadékain, hágóin, vízmosásain országunk szíve 
felé özönlő muszka áradatot; zúzta szét, morzsolta össze és tiporta le ezt 
a veszedelmet, amely keresztül akart gázolni kimeríthetetlen embertömegével 
szelíd fensíkjainkon, aranykalásztól ékes 
rónáinkon, hogy kitűzze az oroszsasos 
lobogót Budavár ormára. 

. Dukla, Uzsok, Jablonka, Toronya, 
Laborc, a sárosi határ hegyei, Zemplén 
fensíkja, az Ung szakadékos völgye és 
Bereg havasai tanúi a rettenetes küzde
lemnek s hirdetői Boroevics dicsőse
gének. Ő védte meg a leigázás e szégye
nétől és pusztílásától hazánkat s véste 
be a Kárpátok ércfalaiba: Ne bántsd a 
magyart! 

Senkinek olyan háládatlan, kevés 
külső dicsőségtől harsogó, de oly hihe
tetlenül nehéz, a zseni óvatos bölcseségét 
igénylő szerepet nem juttatott a világ
háború, mint Boroevicsnek. Amikor 
derékhadaink megroppantak Lemberg 
és Grodek alatt, akkor vette át Brudcr-
manntól a harmadik hadsereget, miután 
előbb már hős kassai hadieste élén fedezte Boroevics Szvetozár. 
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Auffenberg visszavonulását. És Galícia e véres harcaiban — örökös küzdelmek, 
verekedések közepett — rendbeszedte, reorganizálta hadseregét, fentartotta — 
óvatos s kis veszteségű hátrálásaival — az oroszt. Majd a Kárpátokba vonult. 

Ekkor kezdődött meg a világ legrettenetesebb és legkétségbeesettebb küz
delme. Tízszeres ellenerőt kellett feltartani, fárasztani, gyöngíteni és foglalkoz
tatni. Duklától Máramarosig tört elő ez a kimeríthetetlen embertömeg, amelynek 
vérével, izmaival nem takarékoskodtak vezérei. Hol az egyik szoroson, hol 
a másikon törtek be és Boroevics mindig kiverte őket. Ezenkívül meg kel
lett küzdenie e rettenetes téllel is, amely olyan szenvedéséket zúdított csa
pataira, amilyent hadsereg még el nem viselt. 

Már az orosz vezérkar lelki szemeivel látta a muszka hordákat bevo
nulni az Alföld városaiba és kozák és cserkesz csőcseléket ügetni Budapest 
utcáin. Semmibe vették tömegeik óriási árjával szemben a mi maroknyi 
csapataink gyönge embergátját. De az a maroknyi csapat magyar fiukból 
állott és aki irányította őket, bűvészi ügyességgel dobta innen oda és 
onnan ide kis csapattesteit, ahol éppen baj volt. És e sziszifuszi munkában 
a mi kis malmunk megőrölte a hatalmas muszka kolosszust és izenként 
szedte boncolta semmivé a muszka óriást. Mikor pedig elérkezett az az 
idő, amit Boroevics jósolt meg, hogy az orosz túlérő megörlődik s leapad, 
Boroevics hadserege Marvítz német csapataival vállvetve verte ki a Kár
pátok legszélső szurdokaiból is ellenségeinket és űzték-verték demoralizált, 
tépett hordáit túl Stary-Samboron, Drohobicon . . . 

Boroevics és adjutánsa munkában. (Seebald felvétele.) 
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Hogy ez el fog következni, azt tisztán látta előre. Október közepén, 
midőn a haditudósítók megjelentek szállásán, mondotta Boroevics a követ
kező emlékezetes nyilatkozatot: 

— A háború technikai problémává lett. A háború technikai eszközei 
változtak, az ember ugyanaz maradt. Ám most sokkal, de sokkal inkább 
igénybe veszi idegeit a háború, mint régebben, mert a hadseregek vias
kodása sokkal hosszabb ideig tart. Én Tomasovnál két napig verekedtem 
és Lembergnél öt napon át, míg a helyzet tisztázódott. Kezdetben körül
belül az volt a helyzet, hogy egy emberünk három orosszal harcolt; 
ma egy emberünk kettővel áll szemben és végül majd egy az egyhez 
lesz az arány. Ha majd ez beáll, akkor elkövetkezhetik a végleges, 
katasztrofális döntés. Amíg ez nem következik be, addig a közvéle
ménynek csak azt mondhatom: türelem, türelem, türelem ! 

Hogy ez négy vagy hat hét alatt, négy vagy hat hónap alatt követ
kezik-e be, azt senki sem mondhatja meg. Hiszen ha ma ezer oroszt 
lelövünk, akkor holnap ötezer jön helyébe. Hiszen csak az európai 
Oroszország kétszer olyan nagy népességű, mint Ausztria és Magyar
ország. E nagy ember-reservoir új és új pótló erőket küld. Mi meg
tesszük a magunkét s egy pillanatig sem kételkedtem, hogy a háború 
a mi kétségkívül fényes sikerünkkel s ellenfeleink végleges, katasztrofális 
vereségével végződik. 

Boroevics ötvenkilenc éves. Régi nemes horvát katonacsaládból szár
mazik. Umekic-ben születelt s Kőszegen nyerte •első kiképzését. Az iskolából 
az 52. gyalogezredhez kei ült s e kitűnő magyar ezredben lélekben is magyar 
lett. 1878-ban végharcolta a boszniai okkupációt. Ezrede egyik legvitézebb tisztje 
volt, akit katonai érdemkereszttel tüntetett ki a legfelsőbb elismerés. 

Miután kitüntetéssel elvégezte a hadiiskolát, a vezérkarhoz került, ahol 
hamar feltűnt a nagyképzettségű s ambiciózus tiszi. 1887-ben már a bécsújhelyi 
katonai akadémia tanára. 1892-ben őrnagy lesz s egy gyaloghadosztály 
vezérkari főnöke. 1895-ben alezredes, 1897-ben ezredes, 1898-tól 1904-ig 
pedig a prágai nyolcadik hadtest vezérkari főnöke. 

1904-ben vezérőrnagy s a péterváradí gyalogdandár parancsnoka. 
1907-ben áthelyezték a magyar honvédség kötelékébe s a zágrábi honvéd
kerület parancsnoka lesz. 1908-ban nyeri el az altábornagyi rangot s 1912-től 
kezdve a kassai hadtest parancsnokló tábornoka. Kassán élénk részt vett 
minden társadalmi mozgalomban. Jótékony gavallériájával, előzékeny, kedé
lyes, közvetlen modorával s minden izében magyaros gondolkodásával éppen 
úgy kedvence, büszkesége lett e magyar városnak, mint később tisztjeinek 
s legénységének, akik rajongásig szeretik a mindig jókedvű, barátságos s 
őket atyailag szerető generálist. 

1913-ban valóságos titkos tanácsos és gyalogsági tábornok lett, majd e 
háborúban hadseregparancsnok és a német császár s felséges urunk minden 
elismerésének, kitüntetésének részese. 
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A MAI HADVISELÉS. 

A repülőgép a háborúban. 

A levegő járművei között kétségkívül a repülőgépet illeti az elsőbbség a 
léghajóval szemben. Sokkal olcsóbb, sokkal gyorsabb, nehezebben észreve
hető, nagyobb a teljesítőképessége és még ha megsérül is, gyakran módjában 
áll elkerülni a pusztulást, ellentétben a kormányozható léghajóval. A repülő
gépeket a levegő huszárjainak hívják. És méltán. Mert bár a híradások több
nyire csak ez acélmadarak támadásairól emlékeznek is meg, rendes, leg
fontosabb és legértékesebb feladatuk nem ez. hanem a felderítés. E felde
rítő tevékenységük konkurrenciát csinál ugyan a lovasságnak, de inkább 
kiegészíti, mint fölöslegessé teszi azt. 

A repülőgép előnye a lovassággal szemben a nagyobb gyorsaság, mert 
a talaj nehézségeivel nem kell megküzdenie, továbbá, hogy jelentéstétel 
végett nem okvetetlen kell visszatérnie, hanem észleleteit vagy optikai jelek
kel, vagy dróttalan táviró útján is sokkal könnyebben leadhatja, mint a 
lovasság, viszont azonban kétségtelen, hogy a repülőgép inkább csak momentán 
és bár nagyobb áttekintést nyújtó, de kevésbbé részletező jelentéseket tud 
adni s míg a lovasság állandó kontaktusban tud maradni az ellenséggel, addig 
a repülőgép napok hosszat egyfolytában nem tud a levegőben maradni s 
a kontaktust csak úgy tudja fenntartani, ha a neki kiszabott zónát újból és 
újból felszállva, ismételten berepüli. 

Egy kiváló katonapilótánk azt mondotta egyszer, hogy minden repülő
gép két alkotórészből áll: a gép acél- s farészeiből és eleven húsból s ide 
gekből. Tökéletesen igaza van. A repülőgép katonai feladatai oly hihetet'en 
nagy kívánalmakat támasztanak a gépen ülő egyénnel szemben, hogy ezeknek 
egyetlen ember nem is tud megfelelni. Ez az, amit a németek idejekorán 
felismertek s míg a franciák egyre-másra megnyerték együléses, egysíkú 
gépeikkel a repülőversenyeket, [addig a németek a kétsíkú, nehezebbb és 
otrombább, de erősebb kétülésű gépeket favorizálva, okos előrelátásukkal a 
harctéren szerezték meg a felsőbbséget, nem kis ámulatára a világnak cs 
különösen a franciáknak. Amilyen mértékben fejlődött a repülőgép konstruk
ciója, épp oly mértékben lett nehezebb annak kormányzása és vezetése s 
végül egy egész embert kívánt, aki mellett a megfigyelést egy másik ember-
i.ck kell végeznie, aki viszont semmi egyébbel nem törődik, csakis ezzel. 
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Ma tehát már a jó repülőgépen két ember ül: a pilóta és a megfigyelő. Ren
desen egy vezérkari, vagy e célra egyébként kiképzett tiszt, szigorúan elkü-
lönzölt munkakörrel. A megfigyelőnek ugyan kell emellett bizonyos tech
nikai ismeretekkel is bírni, ismernie kell a gépet, hogy végszükségben elve
zethesse, vagy segítségére lehessen a pilótának azonban teljesen rá kell bíz
nia magát a vezetőre, viszont a vezető gyakorlott szemével nem egyszer 
figyelmeztetheti a megfigyelőt bizonyos apróságokra, melyeket a megfigyelő 
esetleg nem vett észre, de a tájékozódás tekintetében meg kell hajolnia a 
megfigyelő előtt. Az utóbbi feladata a nehezebb. Ő orientálódik, megfigyel, fel
derít, ő kezeli a levetendő bombákat, ő kezeli a gép védőfegyverét, amely 
rendesen ismétlőpisztoly, a gép felső részére szerelt gépfegyver, vagy egy 
ismétlő kézipuska, az ő gondja a fotografálás, melyet egy könnyen kezelhető 
revolverformájú masinával eszközöl, ő kezeli az optikai jelzőkészüléket és 
az esetleg a gépre szerelt szikratáviróapparátust is. 

A tájékozódás tiszta időben épp oly könnyű, mint a gép alatt elterülő 
vidéknek megfigyelő kezében lévő térkép alapján való felismerése. Az utak, 
sínpárok- és erdőségek igen jó támpontot adnak, ellenben az emelkedések bizo
nyos magasságon túl már egy síkba folynak össze a völgyekkel és lapályok-
kal, s így fel nem ismerhetők. Egészen más a helyzet, ha felhők között és 
fölött halad a gép, eső éri utol, avagy köd veszi körül, s különösen ha 
emellett hátszél is kapja hátba a gépet. Ha csak néhány percre elveszti a 
megfigyelő a tájékozódást, igen nehéz azt az iránytű és a nap állása után 
x'ijból megtalálni, az alant elterülő vidéket a térképpel összhangba hozni, 
mert a legtöbb helység felülről nézve egészen egyformának tűnik fel. A repü-

Repülőpark a kárpátokban 
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lést még békében sem szereti a pilóta megszakítani, háborúban pedig a meg
figyelőül közben végbevitt leszállás a legtöbb esetben a gép elvesztését és 
hadifogságot jelent. A megfigyelő' rekognoszkálása fölötte sokoldalú, a szerint 
amint a repülőgépet operatív, tehát sztratégiai, a nagyvonású hadmozdulato
kat szolgáló, vagy harcszerű, tehát taktikai, avagy végül tüzérségi célokat 
szolgáló felderítésre küldik ki. 

Az operatív felderítés a legveszedelmesebb és legnehezebb, de a legér
dekesebb. Ha az ellenség hadseregei még csak gyülekeznek, felvonulnak, 
szóval nagyjában való előnyomulásuk irányai még ismeretlenek, úgy minden 
egyes repülőgép számára külön-külön zónákat jelölnek ki a terepen, akár
csak a hadsereg elé tolt lovaskülönílmények számára. E zónák keskenyek, 
de mélyen belenyúlnak az ellenség felvonulási körletébe. Ha viszont a had
vezetőség már tudja az ellenség előnyomulási irányait, akkor az egyes gépek 
meghatározott útvonalak felkutatását kapják feladat gyanánt. A megfigyelőnek 
mindkét esetben nemcsak jól kell látnia, de helyesen meg is kell ítélnie, 
amit lát, szóval alapos taktikai szakképzettséggel kell bírnia. A repülőgépet 
kiküldött seregtest parancsnoka nemcsak azt akarja tudni, hogy egy ellen
séges oszlop masíroz ezen és ezen az úton, de azt is, mily erős ez az oszlop. 

Hogy az ilyen operatív felderítésnél mekkora teljesítőképessége van 
a repülőgépnek és mekkora haladást jelent a felderítés terén, azt mi sem 
jellemzi jobban, mint hogy például ha két ellenséges hadsereg éle egymástól 
200 kilométerre van, a kiküldött repülőgépek óránkénti 100 kiloméler sebesség 
mellett már négy óra leforgása alatt jelentést tudnak tenni saját vezetősé
güknek, míg maguk a csapatok — feltéve, hogy mind a két fél mozgásban 

Indulás felderítő útra. 
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van — legfeljebb négy nap múlva jöhetnek egymással érintkezésbe. A fel-1 

derítés e neménél érvényesül leginkább a repülőgép fölénye a felderítő 
lovassággal szemben, mely természetesen ily teljesítményre képtelen. ,/ 

A repülőgép másik szerepe a hadműveletek további folyamán, a harp-
téren, az első összeütközések után harctérré vált terepen való felderítés. 
A repülőgépből oldalt alig lehet valamit látni s így kisebb csapattestek;, alig 
vehetők belőle észre. Pedig a hadműveletek eme fázisában épp ez a fő s 
ennek csak az a megfigyelő tud eleget tenni, akinek nemcsak taktikai tudása, 
de megállapodott taktikai nézetei vannak. A különböző hadseregek és ezek 
egyes fegyvernemeinek harcmodorát, harcolási módjának különlegességeit, 
az összekevert fegyvernemek alakzatát támadásnál és védelemben, az ellen
séges hadseregnél, uralkodó szokásokat a tartalékok felállításánál, azt, hogy 
a takarásban esetleg visszatartott erőket hol keresse, slb., stb. a felfejlődött 
gyalogságot és annak erejét felismerje, nagy tudást, gyakorlatot, jó ítélőké
pességet és céltudatos állandó agymunkát követel a megfigyelőtiszttől. Vegyük 
már most tekintetbe azt, hogy a csapatok védekeznek is a repülőgép meg
figyelési szándékai ellen, akárcsak azok az állatok, melyeknek egész véde
kezése a környezetükhöz való alkalmazkodásban áll, akkor el tudjuk kép
zelni a megfigyelő feladatának nehézségét. A gép motorja nagy zajt csinál 
s így a csapatok azonnal észreveszik. A rendes utakon menetelő csapatok 
azonnal az útvonal szélére vonulnak, melyet rendesen fasor szegélyez, vagy 
ha nyilt terepen masíroznak, azonnal a földre fekszenek, a lovasság és tüzér
ség igyekszik valahol takarásba jutni s ha ez sem lehetséges, legalább megáll, 
hogy a megfigyelő figyelmét elkerülje. 

A legértékesebb munkát a repülőgépek harc közben a tüzérség számára 
végzik. Ez egyúttal a legnehezebb munkájuk is, mert ma a tüzérség állásait 
igen nehéz felfedezni, miután az egyes ágyúkat külön-külön, egymástól jó 
távol, rendszertelenül és a ravasz módon kieszelt takarásokban állítják fel. 
A repülőgép felszáll és amikor az ellenséges löveget felfedezte, akkor egészen 
föléje repül és leejt egy füstfejlesztő bombát. A bomba lehullása pont
jának távolságát és fekvését két tüzérségi megfigyelő két különböző szög 
alatt megállapítja, közlik ütegükkel és az ő adataik alapján esik az első 
próbalövés, amelynek bevágási pontját a repülőgép ismét jelzi s ezt ismét 
az előbbi megfigyelők lemérik. 

A repülőgép munkáját természetesen ritkán végezheti zavartalanul. 
•Gyalogsági puskatűz, gépfegyvertűz és akár tábori ágyúk, akár külön e célra 
beállított ágyúk árasztják el tűzzel a levegő utasait. A kézifegyver és gép
puska csak akkor veszedelmes, ha vagy a gépen ülőket, vagy a gépnek 
különösen érzékeny részét, például a motort találja s jóformán minden gép, 
minden repülés után új lövésektől átlyukgatva tér haza, de visszatér. Vesze
delmesebb a shrapnelllövés, de ez viszont ritkán ér gépet, mert a gépet 
eltalálni igen nehéz és az ágyú állását egyre a folyton mozgásban lévő gép 
után beállítani teljes lehetetlenség. Épp ezért a repülőgép elűzésére, meg
semmisítésére rendszerint ellenséges repülőgépek szállnak fel. A megfigyelőnél 
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levő revolverrel vagy puskával egyik gép a másikban nem sok kárt tehet, 
mert a tálalási lehetőség igen kicsi, ellenben mindenik gép vezetője arra 
törekszik, hogy az ellenséges gép fölé kerüljön s így a megfigyelőnek mód
jában legyen bombadobással megsemmisíteni ellenfelét. Az ilyen esetben 
használt bombák ugyanolyanok, aminőket a csapatokra és városokra szoktak 
általában ledobni. Körtealakú néhánykilós bombák ezek, melyekHegfeljebb 
egy-két embert képesek megölni s 20—30 darabot visz belőlük magával a 
megfigyelő. Ezenfelül van még egy másfajta bomba is a megfigyelő tisztnél, 
ez már sokkal veszedelmesebb s miután kezelése is nagy óvatosságot kivan, 
legfeljebb kettőt-hármat vihet magával. Ez utóbbiak inkább gömbalaknak 
és súlyosabbak, ekrazittal, vagy pikrinnel vannak töltve és óriási romboló
hatást fejtenek ki. Kezelésük is annyira veszedelmes, hogy a gép leszállása 
előtt okvetetlen ki kell őket hajítani, mert a legcsekélyebb rázkódásnál fel
robbannak. Még egy támadófegyvert hordoz magával a repülőgép, amelyről 
nem szívesen teszünk említést, mert a legkevésbbé rokonszenves. Ez a repülő
nyíl és francia találmány. Tollszarnagyságú, többszögletes hegyes ónvessző, 
melyet célzás nélkül csomóban hajítanak ki a megfigyelők. A nyíl hegye 
belül ólommal van kitöltve, úgy hogy az súlyánál fogva hegyével lefelé zulian 
alá, egyre fokozódó sebességgel, mely a föld közelében már eléri a kilóit 
puskagolyó kezdősebességét. Hatása, amint váratlanul és észrevétlenül lecsap, 
borzasztó. A gép sokszor már rég elszállott, motorjának kattogása már alig 
hallatszik, amikor egyszerre nem tudni mitől, hogyan összeesik itt is, ott is egy 
ember, akinek koponyáját egészen átütötte az alattomos arasznyi fegyver. 

A szél erejének és irányának megállapítására szolgáló készülék. (Kilophot Wien XIX.) 

s 
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A háború humora. 
A memfisz. 

Napok óta menetelnek a bakák. A nagy 
masirozásban nem tudja őket követni a 
trén. Kifogy a cigaretta. Ezt pedig nem 
bírja a baka. 

Parancsnokuk végre is megszánja őket 
és kiosztja köztük összes memfisz cigaret
táit. Mohón szivják a vitézek. Másnap 
megint nincs füstölni való. Nagy az elkese
redés ismét bakáéknál. Csak egy nem 
dohányos katona boldog és gúnyolódva 
kiáltja a fiúknak: 

— Nagyon hetykélkedtetek tegnap koma. 
Nagy urak voltatok, memfiszt szívtatok. 
Ugy-e most már jó a nemszísz is. 

Milyen az olasz háború ? 

Magyarázza egy galíciai lövészárokban, 
lövésszünetkor a legokosabb baka a többi
nek, hogy ránk jött az olasz is. 

— Az pedig nagy baj, — kiált fel az egyik 
hallgató. — Még egy ellenség. 

— Dehogy baj, dehogy baj, — inti le az 
Okos baka, — csak olyan az, hogy most 

Pallas nyi 

mink itt heverünk a rajvonalban. Ha ágyú
ból lőnek ránk, az olyan, mint a muszka 
veszedelem. Ha puskából lőnek ránk, az 
olyan, mint a rác veszedelem. De ha ágyú-
tűzben, puskatűzben még ezek a rusnya 
galíciai «házi állatok» is csípnek, az olyan, 
mint a talián veszedelem. Kellemetlen, 
undok, de nem hal bele az ember. 

Az új pénz. 

Uj bankóval fizet a falusi magyar. A bol
tos visszaad belőle egy pár tízfillérest. 
Ugyancsak új pénzben. Az öreg nézi, nézi, 
de nem nyúl hozzá. 

Végre is rászól a boltos: 
— Mért nem fogadja el öreg? 
— Ugy vélem: hamis pénz ez. 
— Dehogy hamis. Csak új. Háborús. Most 

ilyet csinálnak. 
Az öreg nézi, nézi, végre is nagy fej

rázás közben kiböki: 
— Értem már. Háborús pénz, mint a 

háborús liszt, azért olyan sárga. Hogy a 
manó vigye el, hát már ezt is bekukoricázták. 

A 39. füzettel egyidejűleg el
készül és olvasóink rendelke

zésére áll Krónikánk 

j | hotelének g j tálja. 
Ára 1 kor., szállítás helyben 20, 

vidéken 35 fillér. 

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

A táblába való bekötést bár
mely könyvkötő végezheti. 

Aki még az 1—2. kötet tábláit 
sem rendelte meg, az saját érde
kében hozassa meg most a három 
kötethez való táblákat, nehogy 
a füzetek elkallódjanak. 

, Budapest. 
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