
40. füzet, 1915. július 11. 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 in gyeit 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 fü/.etenkint vásárolják a Krónikát, szinten részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetei választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekből négy egymás utáo 
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 köteienkint 40 fillér, vidéken kötetenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

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

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

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

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő,' aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal megíigvelt, vonzóan 
és '-lejétől 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. Tcleky Sámuel gróf felfe
dező útja Keletafrikában. Két kötet, 

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

E mű 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 fül. bolti ár helyett 
ráfizetés kötetenkint 2 kor. 

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

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

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

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

13. 

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

Az uj Zrinyiász. 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, 
bérmanapi, karácsonyi, újévi és minden más ünnepi ajándék céljára. 

BEKÖTÉSI TA3LA 
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. 
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fl CSflSZflR KATONAI. 
VILÁGHÁBORÚ. 

Vilmos császár Vouzierben megszemléli a rendjelek kiosztását. 

Büszke diadalok után, mikor az elismerés jelével ékesítik fel mellüket, gyilkos 
lusák közben, mikor vérüket kell hullatniuk, mindig ott van hűséges katonái között 
a császár. Majd az egyik, majd a másik harctéren jelenik meg, bizakodó szóval, meleg 
szeretettel köszöntvén vitéz harcosait, kiknek nemcsak a karja, hanem a lelke is hatalmas 
uralkodójuké. S a császár katonáinak ez a rajongó odaadása az a fegyver, mely a fél 

világgal szemben is ki fogja vívni az egyre jobbari közeledő végső diadalt. 

A világháború képes krónikája. IV. 



Német gárdacsapatok indulása a csatatérre. — Az utolsó előkészületek. 

Német gárdacsapatok indulása a harctérre. — Sorakozás. 
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Német'gárdacsapatok indulása a harctérre. — Kivonulás a helyőrségből. 

Német önkéntesek Berlinből a haretérre indulnak. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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Gyakorlat a gépfegyverrel. — A cél megpillantása. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 

Gyakorlat a gépfegyverrel. — Célzás. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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Gyakorlat optikai műszerekkel. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 

Lovaglás a lövészárokban. 
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Tüzelés ellenséges repülőgépre. — Figyelik a közeledő célpontot. 

Tüzelés ellenséges repülőgépre. — A fegyver működik. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 



HARCAINK A LIMANOVAI DIADALIG. 
Győzelmes harcaink, melyeknek egyik feledhetetlen mozzanata volt 

Przemysl felszabadítása, ezen az erősségen túl, a medika—stary-sambori vo
nalon holtpontra jutottak. Itt az oroszok példátlanul megerősítették magukat 
s emberben is állandóan óriási tömegeket dobtak ide. Mint láttuk, seregeink 
ezekben a hetekig húzódó álló harcokban is nem egy győzelem pálmájával 
ékesítették zászlójukat, de az ide koncentrált roppant orosz seregen lehetetlen 
volt keresztülverekedniök magukat s így nem támadhatták hátba azokat az 
seregeket, melyek német szövetségesünk haderőivel állottak szemközt Len
gyelországban. Az oroszok túlnyomó erővel lekötötték kelet-galiciai seregeinket 
s ezzel biztosították maguknak azt a lehetőséget, hogy hadseregük nagyobb 
tömegét zavartalanul küldhették a németek s a mi, Lengyelország felé törő 
seregeink ellen. Ezért kellett szövetségünkkel együtt elhatároznunk magunkat 
arra, hogy új terepszakaszon foglaljunk állást s itt várjuk be azt, ami ígérke
zett: az oroszoknak minden erejük megfeszítésével tervezett támadását. 

Láttuk azonban, hogy novemberi harcaiban mint csapott le a barbár
ságnak erre a monstruózus tömegére a német elszántság, gyorsaság és zse
nialitás, a hatalmas Hindenburg, az alapos Mackensen, s hogy a mi kellő be
avatkozásunk után mint lett üldözött vad az ellenségből. Miután így a Len
gyelországban történtekről már tiszta képünk van, most annak az elmon
dása van soron, hogy ezenközben s közvetlenül ezek után mi történt Galí
ciában, mi történt az osztrák és magyar monarchia határán innen, miután 
egyrészt Ivangorodtól, másrészt a medika—stary-sambori vonaltól vissza
húzódtunk. 

Megemlékezvén pedig minderről, valójában a háború történetének egyik 
legcsodásabb, hősi erényekben, a magyar lélek kivirágzásának pompájában 
leggazdagabb fejezetét kell elmondanunk: a szandeci harcokat és azokat, 
melyek Limanova nevét ragyogják be soha el nem fogyó ragyogással. Rövi
den: úgy volt itt is, mint Lengyelországban. Elsőbben visszahúzódtunk, mint 
az ugrásra kész párduc, Krakó körzetébe s miközben lassú szétterüléssel 
hömpölygött felénk a muszka áradat, mi alaposan felkészül lünk méltó foga
dására. Elérkezvén aztán az idő, ahogy a németek fenn, Kutnónál belevágtak 
SÍ rettentő, lomha testbe, rohamra mentünk mi is, győztes csatát győztes 
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csatára nyertünk s december elején, mikor már puha és vastag hóréteg 
feküdte meg a galíciai mezőket, Limanovánál megkoronáztuk nagyszerű győ
zelmeink gazdag sorát. 

Limanova neve most is ott ragyog az elsők sorában, egy társaságban 
Krasznikkal, Komarovval, szikrázó gyémántjaként annak a diadémnak, 
melyet e század homlokára a magyar vitézség tűzött. Még ezekben a sike
rekben oly gazdag galíciai harcokban is váratlanul lobbant föl Limanova 
neve, mert mi sem vallott arra, hogy ez a győzelem el fog következni. Huszár
jaink, kik leszállva nemes paripáikról, ezt a győzelmet a puska agyával kive
rekedtek, oly hatalmas túlerővel állottak szemközt, mely győzhetetlennek 
látszott; ám éppen a feladat teljesíthetetlenségének látszata gyújtotta fel annyira 
magyar vérüket, hogy kivívták a hadjárat egyik legnagyobbszerű győzelmét. 
Része volt e diadalban pompás gyalogságunknak, volt részük komoly és 
elhatározott gyalogos népfölkelőinknek is, Limanova neve mégis a legszoro
sabban a magyar huszárokéval forrott össze, mert a csata sorsát az a ret
tentő ítélet döntötte el, melyet ők és soraik élén legkivált a soproni Nádasdy-
huszárok hajtottak végre. Ebben a csatában esett el a Nádasdy-huszárok 
hős ezredese Muhr Ottmár, amint csapata élén rohamra ment; halála azon
ban nem maradt bosszulatlanul, mert ami pusztítást huszárjai ekkor a 
muszka sorokban végeztek, ahhoz hasonlót a háború eddigi eseményei nem 
mutattak fel. 

Hadseregünk lőszeroszlopa és trénje átvonul Limanován. 
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A visszavonulás. 

A laikus közönség a háborúnak kevés mozzanatából merített oly sok 
tanulságot, mint november-eleji visszavonulásunkból. Addig ugyanis arra a 
föltevésre hajlott, hogy a visszavonulás már magában egyenlő a vereséggel 
s csak ekkor, e visszavonulásunk alkalmával vált nála tudatos meggyőző
déssé az, hogy a stratégiai visszavonulás jelentheti esetleg a visszavonuló fél 
előnyét is. 

Október utolsó napján még a galiciai-bukovinai határon, Kuígnál volt 
győztes harcunk, melyben szétvertünk egy orosz hadosztályt. Ez időtájt 
Galíciában még tartottuk a Turkától északkeletre, valamint a Stary-Sambor-
nál, továbbá a Przemysltől keletre és az alsó Sannál elfoglalt állásainkat s 
természetesen a Kárpátok valamennyi átjáróját is. Ugyancsak október 31-én 
Nisko vidékén is visszavertünk több ellenséges támadást. 

Másnap, november elsején már harcok kezdtek fejlődni Lengyelország
ban, mire Galíciában is támadásba mentek át az oroszok. Ám visszavonuló 
seregeink keservessé tették számukra a búcsúzást. Turkától északkeletre és 
Stary-Samborlól délre többnapos csatában győztünk s két orosz gyaloghad
osztályt és egy dandárt valamennyi hadállásából kivertünk. Ugyanekkor 
Rosvadovnál is heves harc dühöngött, melyben számos foglyot ejtettünk. 
Csernovic még ekkor a mi kezünkben volt. Az e napokról kiadott jelentések, 

Huszárjaink bevonulása Limanovába. 
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ideértve az oroszok jelentéseit is, csodálatos részleteket közölnek arról a 
borzalmas munkáról, amit ezekben az ütközetekben 30 és feles ágyúink 
végeztek. Jaroslavnál tisztán ezek az ágyúk verték ki betonozott állásaiból 
az ellenséget. Mindjárt az első lövés telibe talált s a San túlsó partján a leve
gőbe röpített egy ellenséges üteget. Itt aztán a mieink sok száz orosz meg-
szenesedett holttestét találták és a San folyó hátán is ezrével úszkáltak a 
gazdátlan orosz sapkák. 

Visszavonulásunk győzelmes mozzanatai pedig egyre folytatódtak. 
November 3-án az emlékezetes lysagorai ütközetben vertük meg az oro
szokat és 2200 foglyot ejtettünk. Másnap Sniatinnál diadalmaskodtunk rajtuk 
és a Vistok torkolatától délre, már a San nyugati partján, minden állásából 
kivertük az ellenséget. 

így mentünk vissza, lépésről lépésre, állandóan a legpompásabb 
hadirendben. November közepe előtt már dér csillogott a fák ágain, a hő
mérőben a higany mind alább szállott és tizedikére már az északi tájak 
vastag hórétege lepte el Galícia puszta mezőségeit. Seregeink hiánytalan 
rendben visszaérkeztek oda, hová a haditerv őket rendelte. Tizenkettedikén 
az orosz bevonult Tarnovba, Jaslóba, Krosnóba, másnapra befejeződött Prze-
mysl második, teljes körülzárása s az ellenség csakhamar megjelent a kár
páli szorosok galíciai torkánál is. Még november folyamán természetesen 
Csernovicot is át kellett engednünk. 

Támadás az új terepszakaszról. 

Megérkezvén seregeink új hadállásaikba, melyek északon felnyúltak a német-
sziléziai határig, délen pedig lehúzódtak a Kárpátokig, most már kellő időnk 
és háborítatlan nyugalmunk volt hozzá, hogy seregeink hiányait pótoljuk s 
azokat pihent és új csapatokkal megerősítsük. Velünk szemben az orosz 
Jaroslavtól és Przemysltől mintegy 130 kilométerre nyugatra állapodott 
meg. November közepén már hozzáláthattunk a közös haditerv második 
felének a megoldásához, a támadáshoz. Délről kezdtük, a Kárpátok tájáról, 
november 17-én. Innen előretörő csapataink még ezen a napon szétverték az 
oroszok első hadállásait és 500 foglyot ejtettek. Ugyanekkor fenn, északon, 
a Pilica és Volbrom dél-lengyelországi körében nehéz tüzérségünk fogott 
hozzá megsemmisítő munkájához, melynek gránátesőjében sorjában pusztul
lak az ellenség gyalogos csapatai. Már ennél az első előretörésnél is 3000 
foglyunk és értékes zsákmányunk akadt. Ezek az események összeesnek idő
ben azokkal a nagyszerű győzelmekkel, melyeket északon Lipnonál, Kutnonál 
és Wloclaweknél a németek arattak. 

Most már aztán közös erővel indult meg a támadás Krakótól északra 
és Censtochautól nyugatra. November 22-én heves harc után a miénk lett 
Pilica község 2400 fogoly orosszal egyetemben, kikkel együtt már a tízezer 
felé járt az e napokban ejtett foglyaink száma. 

Ezekkel a dél-lengyelországi győzelmeinkkel széniben az ellenség nyugati 
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Galíciában fejtette ki nagyobb erejét s azon volt, hogy minél közelebb fér
kőzzék Krakóhoz. A két sereg a Dunajec folyónál találkozott, hol hosszas és 
véres küzdelmek fejlődtek ki. Az oroszoknak több ízben sikerült, hogy 
átkeljenek a folyó némely pontján, azonban tartós sikere egyik ilyen vállal
kozásuknak sem volt, mert csakhamar visszaűztük őket. Mivel aztán így 
kilátástalan volt számukra az a tervük, hogy tisztán a Dunajecen át jus
sanak előre, most már arra is gondoltak, hogy megosztják galíciai haderőnket 
s ezért a kárpáti szorosokon át betörtek Magyarországba. Ám ebben a 
számításukban is megcsalódtak. 

Miután tehát a Dunajecnél odáig fejlődtek a harcok, hogy a két fél 
farkasszemet nézett egymással, anélkül hogy bármelyik is elkergethette volna 
a másikat, déli Lengyelországban kellett nagyobb akciót kifejteni. November 
24-én ismét jelentették, hogy seregeink elfoglalták az ellenségnek több had
állását és főképpen a Pilica két partján nyertek teret, miközben sok ezer 
foglyot ejtettek. 'Ezzel aztán egységes láncolatban oly hatalmas vonalon fej
lődött ki a harc, mely Lodztól lenyúlt a Kárpálokig. Ezen a vonalon aztán 
számos különálló harc is támadt, melyek nem függtek össze egymással. 
November 25-ig már 29 ezer volt a foglyaink és 49 a zsákmányolt géppuskák 
száma. Ekkor aztán egy időre Lengyelországban is mozdulatlanság váltotta 
föl e mozgalmas napokat. Az oroszok, kik nagy garral hirdetett offenziváju-
kat kénytelenek voltak jól megfontolt védekezéssel fölcserélni, lassanként 
annyira megerősítették állásaikat, hogy a két fél között itt is állóharc fejlő
dött ki. Az oroszoknak újabb, jelentékeny megerősítésre lett volna szükségük, 

Tábori őrségen Limanovánál. (Kilophot, Wien XIX.) 
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ilyen tartalék fölött azonban nem rendelkeztek, mert erejük egy részéi lekö
tötte Przemysl körülzárása. A vár ezúttal is nagyszerűen teljesítette köteles
ségét. Élelemmel és munícióval ellátva, ismét a poklot öntötte magából és 
veszedelme volt a körülzáró seregnek. A védők egymásután hajtották végre 
diadalmas kitöréseiket, melyek roppant veszteségeket okoztak az ellenségnek, 
olyannyira, hogy ezúttal az oroszok már óvakodtak azoktól az esztelen és 
emberpazarló rohamoktól a vár ellen, melyek az első ostrom alkalmával 
hetvenezer orosz katonának kerültek az életébe. A várbeliek azonban annál 
serényebbek voltak a támadásban s főként november 12-i és november 20-i 
kitörésükkel értek el oly sikert, hogy az ellenség körülzáró gyűrűjét kény
telen volt tágabbra szabni. 

A tágas haditér egyes pontjain, persze ezután is megkíséreltek az oro
szok, hogy támadásba menjenek át, de nem sok sikerrel. így különösen 
Pietrokov környékén kísérleteztek erejétvesztett offenzivájukkal, de mind
annyiszor visszaverték őket s most már támadásainkkal mi kény szenteltük, 
hogy állandóan nagy haderőt tartson déli Lengyelországban, ami különösen 
a lodzi és a loviczi csaták szerencsés kimenetelére volt üdvös hatással. 

A döntés előtt. 

A két ellenfél már tíz napja szemközt állott egymással, anélkül hogy 
bármiféle megoldás kínálkozott volna. Végre is, a döntést mi erősza
koltuk ki olyan mozdulatokkal, melyek hadvezetőségünk zsenialitását s táma
dásunk olyan hevével, mely katonáink páratlan harci készségét dicséri. A 
következő pár nap története oly gazdag érdekes és tanulságos eseményekben 
s magán hordja annak bélyegét, hogy ami történt, az mind hadvezetőségünk 
tudatos cselekedetének volt a kiszámított következése. 

Visszavonulásunk idején hadvezetőségünknek egy később kiadott jelen
tése szerint, az volt a helyzet, hogy a mi frontunkon mintegy 100 kilométeres 
űr támadt. Déli, úgynevezett kárpáti hadseregünk ugyanis Bártfánál állott 
szemközt a 8. orosz hadsereggel, melyeket Bruszilov generális vezetett. A Ivra-
kóhoz visszavonult seregünk legdélibb csúcsa csak Dobcyceig és Wieliczkáig 
nyúlt le s vele szemben állót a IX. és XI. orosz hadtest. Ennek a mi sere
günknek Ljubicic tábornok volt a parancsnoka. Már most, hogy az említett 
két seregünk közti szakadékot kitöltsék, közéjük rendelték lovassággal és 
lengyel legionistákkal Nagy báró lovassági tábornokot, ki mindenekelőtt 
nagyobb lovascsapatot küldött ki Dobra felé, hogy útját állja a Limanova 
felől jelentett nagyobb ellenséges lovasságnak. Magában Krakóban állott 
József Ferdinánd főherceg seregének a zöme. Ezeken kívül, hogy a döntést 
kikényszerítsük s megverjük a nyugat-galíciai orosz haderőket, Chabouka — 
Jordanou táján is elhelyeztünk nagyobb csapatot, melynek egyes részeit 
német katonák alkották. Ezeknek a csapatoknak az volt a rendeltetése, 
hogy majdan délről támadják meg az ellenség balszárnyát. A parancsnokuk 
Roth tábornok volt, kinek az volt az utasítása, hogy ha majd az oroszok 
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nekitámadnak Ljubicic tábornok seregének, akkor ő délről kapja őket 
oldalba. Hogy pedig mindezeket a mozdulatokat leplezzük s az ellenség ne 
sejtse hadállásainkat, azért küldte hadvezetőségünk előre az említett helyre 
Nagy bárót gyalogságával és lovasságával, hogy az ellenséget egy ideig 
Dobránál feltartóztassa. Ezek után még az kellett, hogy Bochnia felé is tete
mesen előrejussunk, mert csak így biztosíthattuk oldaltámadásunk sikerét. 

December elsején és másodikán heves harcok folytak, melyekben elfog
laltuk a Jordanov-Chabovkábol Tymbarba vezető igen fontos utat, melyre 
előrejutásunk okából nagy szükségünk volt, s még e napon este az út a miénk 
volt egészen Dobráig. 

A sandeci harcok. 

Másnap kiűztük az ellenséget Tymbarból is és huszárjaink megvívták 
a bravúros új- és ó-sandeci harcot. 

Új-Sandecben az oroszoknak egy nagyobb parancsnoksága állomáso
zott, a külvárosokban és a közeli falvakban pedig igen erős seregek tábo
roztak. Amikor tehát a mi csapataink a Bochnia körül operáló és Krakó 

Crispi páter a legfiatalabb lengyel légionárusokkal, akik a limanovai csatában tüntet
ték ki magukat. 
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felé támadó oroszokat délről oldalba kapták, gondoskodniuk kellett arról, 
hogy Űj-Sandee irányában a saját hátukat fedezzék. Ezért egy lovas külö
nítményünk, melyet kisebb gyalogság is támogatott, délfelől, tehát ismét meg
kerülő mozdulattal Uj-Sandecnek támadt. 

Új-Sandec, vagy mint a lengyelek nevezik: Novy-Sac, a Kárpátok északi 
lejtőjén Fekszik, abban a völgyben, ahol a Dunajec és a Poprád találkoznak. 
Tőle délre van Ó-Sandec (Stary-Sac), egy kis, talán kétezer főnyi lakosságú 
város, amelynek csak egy nevezetessége van, a Jagello-Báthory-palota. Ó-San-
decből Új-Sandecbe szép széles országút visz. mely mintegy két kilométer
nyit keletnek tart, ott keresztezi a sebesfolyású Poprádot, aztán észak felé 
fordul, s majdnem teljesen egyenes Űj-Sandecig. A két város közt levő távol
ság nyolc és fél kilométer. Az utón egy emelkedés van, mindjárt a poprádi 
híd után, az út nyugati oldalán pedig egy 357 méter magas domb van, 
amely kelet felé húzódva keresztezi az utat s ennek jobboldalán erdőséggel 
van boriivá. Az egész hegy tehát olyan, mint egy nyereg, mely az úton 
átfekszik és alkalmas támpontul kínálkozik akár Új-Sandec, akár Ó-Sandec 
felől jövő támadás föltartóztatására. 

Ezen a terepen folytak le a csatározások, melyekről egy haditudósítónk 
a következőket jelentette: 

Egy lovas különítményünk két géppuskával, négy ágyúval és nagyon 
kevés gyalogsággal a Dunajec völgyében előrenyomulva, december negyedikén 
észrevétlenül megközelítette Ó-Sandecet s a várost félköralakban körülfogva, 
egyszerre három oldalról nyomult be az utcákba. A támadás oly gyorsan 
jött, hogy az ott táborozó oroszoknak eszükbe sem jutott védekezni s való
sággal pánikszerűen menekültek. 

Előnyomúlásunk közben elérkeztek huszárjaink a feleúton lévő magas
lathoz, amelyet azonnal megszálltak. Amint azonban ezen túl akartak hatolni, 
az Űj-Sandecben föllármázott oroszok golyózáporral fogadták őket, miért is 
a huszárok okosabbnak tartották a hegyen állást foglalva elsáncolni magukat. 
Szemben velük minden házban oroszok voltak, akik a padlásokról kiszedett 
cserepek mögQl lövöldöztek a közeledni merészelőkre. Hátrább pedig, a város 
tövében, hosszú lövészárkok húzódtak végig, amelyekben nagyobb csapatok 
várták támadásunkat. 

Előrenyomulni, meglepni az oroszokat tehát nem lehetett többé, s akciónk 
mindössze annyit ért el, hogy megállapíthattuk, miszerint Új-Sandecben erő-
sebb az orosz, semmint ránk nézve kívánatos volt, mire egész különítmé
nyünk visszavonult Ó-Sandecbe. 

Másnap, december 5-én reggel az oroszok két ezredet indítottak Ó-San
dec ellen. Az ősrégi Jagelló-kastély hatalmas kőfala fél kilométer hosszúság
ban szegélyezi a várost. Azontúl sikság következik egész a Poprádig. A kőfal 
mögött voltak huszárjaink s nincs az a gyalogság, amely jobban célzott 
lövésekkel fogadhatta volna a mezőn átrohanni akaró oroszokat. Amikor 
pedig;az ellenfél támadásra készült, egyszerre két géppuska vérfagyasztó 
kattogása szólt bele a küzdelembe, s az oroszok soraiban nagy hézagok 

— 14 _ 



támadtak. És hiába volt az ellenség minden erőlködése. Hiába szórták tele 
a várost gránátokkal és shrapnellekkel, az elrejtett gépfegyvereket nem tud
ták megtalálni. 

Estig kisérleteztek az oroszok sikertelenül. Mikor leszállt az alkony, 
a sötétség leple alatt még egy utolsó nagy rohamra indultak. El is érték 
a várost, — de ott már nem találtak senkit. Az alkony a huszároknak is jó 
takarójuk volt, őket is fedezte, amikor a Dunajec völgyében elvág
tattak. 

Az oroszok azután a Kárpátokból hoztak Üj-Sandecen át erős csapato
kat, hogy azzal hátbafogják nyugat-galiciai erőinket, melyek az ő bochniai 
seregüket bekerítették. Ugyanezzel azonban kárpáti seregüket meggyöngítet
ték s Új-Sandecet fedezetlenül hagyták, úgy hogy mi, ezt a várost dél felől 
elfoglalva, véglegesen a hátukba kerültünk. 

Ettől kezdve nem volt megállása heves rohamunknak s az orosz gran
diózus offenzívája már vergődő védelemmé sülyedt. Roth tábornok északon 
mind előbbre jutott Lapanov felé s megállapíthatta, hogy ettől a helységtől 
délre nagy orosz erők vannak. Csakhamar kiderült, mint láttuk, hogy alább 
meg Új-Sandec körül gyűjtöttek össze hatalmas tömeget az oroszok s való
színűnek tetszett, hogy ennek a sandeci seregüknek a megerősítésére még 
Magyarországból, a Kárpátokból is hoznak csapatokat. Ha pedig ez megtör
ténik, akkor a nagy túlerővel szemközt veszedelembe kerül a mi jobbszár
nyunk. Ennek dacára egyelőre csak lovasságot és kisebb gyalogságot küld
tünk előre, Limanován túl, hogy jobbszárnyunk előtt ideiglenesen ezek kössék 
le az ellenséget. 

Északon csapataink számos kisebb győzelem közepette folytatták útju-, 
kat Bochnia felé, míg az Új-Sandec felé előretolt, említett csapataink oly 
nagy ellenséges erőre akadtak, hogy nem folytathatták útjokat. December 
6-án Roth tábornok a Lapanov alatt gyülekezett orosz sereget szétverte és 
ugyanekkor Ljubicic tábornok déli szárnya is győztesen előrenyomult. 
December 6-án az ellenség észrevette bekerítő mozdulatunkat s erre az egész 
vonalon óriási erőfeszítéssel támadt. Másnap ismét siker kisérte fegyvereinket. 
Nagyszerű támadásainkra az ellenség visszavonult a bochniai út felé és Krakó 
alól elvonta seregeit. Ekkor mi a következőképpen állottunk: Krakótól keletre 
Grabienél, ettől délkeletre Ksiaznicénél, továbbá Lapanovnál és Rajbrotnál, 
ilyképpen félkörben véve körül Bochniát. Nem volt azonban ily kedvező 
a helyzetünk a déli fronton, ahol az oroszoknak új-sandeci erői visszaszorí
tották az ott operáló csapatainkat, melyek részben Limanováig, részben pedig 
a Dunajec völgyébe vonultak vissza. 

Az oroszok két erős oszlopot küldtek az Űj-Sandecből visszavonuló 
lovasságunk üldözésére. Ezeket az új csapatokat már a Kárpátokból vonták 
el s most azzal a céllal támadtak mindkét oldalon, hogy felszabadítsák a 
Bochniánál körülzárt sereget. Ez a két oszlop két irányban támadott, még 
pedig az egyik Limanovának, a másik az ettől északra levő Lososina völ
gyének. Helyzetünk most egyáltalában nem volt kedvező, mert Linianovánál 
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Muhr Ottmár ezredes 

csak népfölkelők és lovaskülönítmények 
tartották föl az ellenséget. Szerencsére, 
ezek oly pompásan verekedtek, hogy 
meg tudták tartani állásaikat. Ezalatt a 
Lososina völgyébe vonuló oroszok ellen 
honvédek mentek, kik az ellenséget vissza
vetették. 

A limanovai csata. 

December kilencedike erős küzdel
mekkel telt el. A limanovai magaslatokhoz 
honvédek jöttek népfölkelőink segítségére, 
Rajbrotnál pedig elfoglaltuk a Kobila-
magaslatot. Tervünk tovább is az volt, 
hogy Limanovánál védekezünk, ettől 
északra pedig támadunk, miközben arra 
számítottunk, hogy a mi kárpáti seregünk 
is áttör az oroszokon s akkor az egész 
vonalon megsemmisítő támadásba mehe
tünk át. December 9-én már érezhető is 

volt kárpáti seregünk beavatkozása, mely Rytronál csatát vívott az orosszal. 
December 10-én borzasztó nehéz küzdelmek fejlődtek az egész fronton 

Grabietől Limanováig. E harcok közben a rajbroti magaslatokról leszorí
tották a mieinket óriási ágyútűzzel, a délutáni, Limanova ellen irányult elke
seredett támadást azonban visszavertük. E nehéz harcok közben katonáink 
egy percre sem veszítették el kedvüket, mert tudták, hogy a Kárpátokból 
hatalmas léptekkel közeledik az a seregünk, amely véglegesen hátba fogja 
az oroszokat. A mieink élet-halálharc közben kapták folyton a híreket, hogy 
már Grybovnál, majd pedig Nova-Jovánál van a kárpáti sereg. 

Limanova ellen egyre megujultak az" orosz támadások. Itt főként a 
9., a 10. és a 13. huszárezred gyalogosított vitézei állottak szembe pél
dátlan elszántsággal s mivel szuronyuk nem volt, puskáik agyával vag
dosták agyon nagy tömegben az ellenség katonáit. Tisztán az ő ret
tenthetetlen, bár áldozatokban gazdag helytállásuknak köszönhető, hogy ezen 
a kis erővel védett ponton nem tudott áttörni az ellenség. Még éjjel is 
megkísérelték az oroszok, hogy Limanova és a Lososina völgye ellen támad
janak. Ám minden kétségbeesett kísérletük véresen omlott össze abban a 
viharban, a hogyan huszárjaink rájuk csaptak. Tizenegyedikén még hajnal
ban is újabb orosz roham támadta meg állásainkat s a homály leple alatt 
már csaknem kézrekerítették a soproni Nádasdy-huszárok fedezékeit, mikor 
a háború egyik legmagasztosabb jeleneteként hirtelen kiugrott a fedezékből 
Muhr Ottmár ezredes s kardját magasra tartva, ezt kiáltotta: 

— Éljen a haza! Soproni huszárok utánam! 
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A huszárok förgetegként csaptak le az ellenségre, irtóztató rendeket 
vágva soraikban, ám ezt a győzelmet mi is drágán fizettük meg, mert ennek 
kivívása közben esett el Muhi* ezredes számos tiszttársával egyetemben. De 
az oroszok ereje itt is megtörött. 

Muhr Ottmár ezredes neve deli huszárjainak ragyogó dicsőségével együtt 
örökké fog élni a magyar nép lelkében. Őfelsége azzal rótta le elismerésének 
adóját az elesett ezredes emléke iránt, hogy utódainak a magyar nemességet 
adta limanovai előnévvel. Ez volt az első történelmi nemesség, mely a 
háború kohójában alakult ki. 

Egy haditudósító jegyzeteiből, ki a harcok után fölkereste a limanovai 
csatateret, egy megkapóan szép részletet közlünk itt, mely éppen Muhr 
ezredes hősi halálának körülményeit mondja el. 

Egy szomorú huszár áll a limanovai vasúti állomáson. Reggel van, körülbelül hat 
óra ós még teljes éjszaka. 

— No huszár, — mondom, — miért állsz itt olyan bánatosan '> 
— Nagy az éfi bajom: a gazdám itthagyott egészen magamra. 
— A gazdád'! Kicsoda 1 
— Hát nem tudja az úr? A Muhr ezredes, a soproni Nádasdy-huszároktől. Tegnap 

temettük. 
— öt éve voltam vele. Pucere voltam. A mikor leszolgáltam a három évemet, azt 

mondta, hogy maradjak nála ezután is. Jó ember volt, derék, igazságos ember, hát 
maradtam... A homloka közepén találta egy golyó, amikor küldte a soproni huszárokat 
sturmra. 

Muhr ezredes és tizenhárom katonájának sírja Limanovánál. 

A világháború képes krónikája IV. 



— Előre fiuk, előre soproni magyar fiuk! — kiáltotta és ezzel végigvágódott tőlem 
két lépésnyire. És mint a patak csurgott a vére. 

— Ezredes uram, — kiáltottam, — ezredes uram, keljen fel az istenért, mit fog szólni 
a méltóságos asszony, ha megtudja, meg a gyerekek! 

Segítettem neki, próbált is még egyszer talpra állani, láttam, hogy erőlködik. Aztán 
egész halkan mondta: 

— Te Jóska, ha haza kerülsz, mondd meg az asszonynak, hogy jól vagyok, a gyere
keknek is, hogy jól vagyok, meg azt, hogy nincs semmi bajom. Megértetted? 

— Igenis, ezredes ú r ! 
— Most pedig eredj, és ha tudod, kerítsd elő Szántay kapitányt, itt kell lenni neki 

valahol. 
— Igenis, ezredes ú r ! 
A Szántay kapitány úr csakugyan ott feküdt a hegyoldalon egy fedezékben. Mon

dom neki : 
— Kapitány úrnak jelentem alássan, tessék jönni, mert elesett az ezredes úr. 
A Szántay kapitány úr nem felelt egy szót sem, hanem kiugrott a lövészárokból. 

A mikor meglátták odaátrul, százan meg százan is lőttek rá. De nem találták. 
— Kapitány úr, — mondtam neki — ha jól nézem a dolgot, meghal a gazdám. Már 

nincs eszméleténél és azt üzeni haza, hogy jól van. 
A Szántay kapitány úr még most se szólt, csak mindig jobban biztatott, hogy siessek. 

Már szaladt, már rohant mögöttem és kifulva jöttünk el a fenyves szélihez, a hol az 
ezredes még mindig azon a bizonyos helyen feküdt, a hol keresztüllőtték a homlokát. 
Egész nagy vértócsa volt körülötte. Én most hátrahúzódtam, de azért hallottam, hogy 
mit beszélgetnek. 

— Du Szántay, — mondotta az ezredes németül, — én itthagylak titeket. Nem fon-

Sebesültek után kutatnak a, limanovai csatatéren. 
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tos, mert hiszen maradtok Nádasdy-huszárok elegen. Most, hogy elbúcsúzhatom tőled, 
nyugodtan is halok meg. De arra kérnélek, ha látod a feleségem, meg a gyerekeket, mondd 
meg nekik, hogy az utolsó gondolatom az övék volt. A lovaimat, ha módodban lesz, küldd 
el nekik Sopronba, meg ezt, meg ezt, meg mindent, amit nálam találtok. 

A kapitány úr Szántay, aki pedig tízes huszár és csak beosztva volt hozzánk kilen
cesekhez, úgy sírt, mint egy gyerek, aztán keresztet vetett, mert meghalt az ezredes úr. 
Aztán azt mondta nekem, hogy siet vissza huszárjaihoz, kerítsek valahol egy embert és 
vigyem el innen az ezredest. Ami a zsebében van, vegyem magamhoz, a lovait is haza 
kell majd k ü l d e n i . . . 

Már sötét éjjel volt, nem is igen láthattam, merre rohant el kapitány úr Szántay-
Próbáltam egymagam a vállamra venni gazdámat, de nagyon nehéz volt, nem birtam. Még 
jó, hogy láttam közeledni egy huszárt. 

— No komám, — szólok neki, — gyere, segíts elvinni innen az ezredes úr Muhrt, 
elesett. 

A huszár rám meresztette a tekintetét és motyogott valamit. Azzal felbukott ő is, 
majdnem egészen rá az ezredesre. És előkerült egy másik, megint egy másik, egy tize
dik, egy huszadik huszár, de mind halálosan volt találva és úgy dőlt oda a gazdám mellé. 

A hegytetőről ezalatt rémes kiáltások szálltak felénk • gyalog futottak előre a huszárok 
és irtózatos sóhajok hallatszottak a nagy sötétségben. Se vezényszó, se semmi, csak tompa 
ütések, mintha erdőt irtanának. Most már tudtam, hogy a huszárok karabéllyal vágják a 
muszkát. Gondoltam, hiába őrzöm itt az ezredest, szegénynek úgy sincs szüksége rám, 
ha már nem tudtam rá jobban vigyázni. Ezzel rohantam magam is előre. A hegytetőn 
túl ember ember ellen küzdött. Igazság szerint egy magyar négy-öt muszkával. Nem lőt
tek, csak a puskatussal, meg marokkal verték agyba-főbe egymást. Éppen jókor jöttem, 
mert egy csomó muszka között látom, amint kapitány úr Szántay verekszik. Jobbról-

A limanovai csata után. — Vőrös-kerésztes nővérek a lövészárókban. 
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balról tőle még hörgő muszkák hevernek és ő a közepén, egy eltört karabélyt szoron
gatva a kezében. De a homlokával baj van, vérzik ő is, egész vékonyan folyik és pirosan. 

— Kapitány úr, Szántay kapitány u ram! — kiáltom, amint beledől egyenesen a 
karomba. 

De már nem felel egy szót se és meghal szegény ő is. 
A csata ezalatt véget ért. Aki orosz élve maradt, vagy megadja magát, vagy mene

kül. A huszárok mindenütt a nyomukban. Rettenetes . . . 
. . .A legszebb sír a Muhr ezredesé a limanovai csatatéren, a fejfája is a legnagyobb. 

Tizenhárom huszárjával temették el; a sírját fenyőgallyak borítják. Közvetlen mellette van 
kapitány úr Szántay örök nyugvóhelye, együtt tizennyolc Nádasdy-huszárral és ezen túl 
mindenütt, a merre szem lát, már behantolt sírok és olyanok, melyek még üresek, a nagy, 
a beláthatatlan limanovai csatatér egy nagy, egy beláthatatlan temető, amelynek közös 
sírjaiban fölváltva magyar huszárok és orosz gyalogosok tértek meg Istenhez. 

Teljes győzelem. 
Hiába jártak nagyszakállú óhitű papok az orosz sereggel, a végzetet, 

mely erre várt s mely immár gyors lábon közeledett, nem állíthatták meg. 
Még két nap történetét kell elmondanunk s e két nap tele van csodálatosan 
nagyszerű eseményekkel. 

December 11-én kulminált a harc. Az oroszok mindent elkövettek, hogy 
a bochnia't úton áttörjék gyűrűnket és Niepolomicénél elkeseredetten támad
tak, de már a tüzérségi harcokban kikaptak. Rajbrot és Lososina közölt 
eldöntetlen viaskodás lett a harcból, amely ide-oda ingott. A déli szárnyon, 
amelyet Arz altábornagy vezényelt, megint különleges formákat öltött a 

Elesett oroszok tömegsírja Limanovánál. (Kilophot, Wien XIX.) 
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küzdelem. Limanovát nehéz harcban tartottuk. Az ettől délre levő magas
latokat tartalékunk körülzárta. A Poprád völgyéből is lovasság nyomult San-
dec irányába, míg Grybovtól kárpáti hadseregünk közeledett. Ha pedig 
Sandec elesik, úgy a Galíciában küzdő egész orosz erő körül van kerítve. 

így virradt föl december 12-ike. A Lososina völgyében még erőlködtek az 
oroszok, de Limanova környékén már nagyon lagymatagon küzdöttek; érez
ték a végveszedelmet hátukon. Amikor pedig délelőtt a Cichon-magaslatot 
bevettük és délután a Kárpátokból jövő hadserég is elfoglalta Új-Sandecet, 
Gorlicet, Zmigrodot és .Duklát, az ellenség az egész vonalon, tehát egész 
Nijugat-Galiciában visszavonult. 

Ezzel eldőlt a nyugat-galiciai tizenkét napos csata, amely az oroszok 
teljes vereségével végződött. Hadvezetőségünk zseniális bekerítő taktikája 
tökéletes sikert aratott, bár az oroszok minden bekerítő mozdulatunkra 
hasonló törekvéssel válaszoltak. Kárpáti hadseregünké volt az utolsó szó, 
amellyel a győzelmet nekünk biztosította. 

Onnan kezdve, hogy az oroszok Krakótól keletre küzdő seregünket 
alulról megtámadták s mi erre meglepetésszerűen délről fogtuk őket hátba, 
egyik sikert a másik után arattuk, mert ujabb oldaltámadásukra egy máso
dik, sőt egy harmadik hátbatámadással tudtunk felelni. Az oroszokat a fára
dalmak, kudarcok, az óriási veszteségek nagyon megviselték és katonáik 
az éhség miatt a legszívesebben megadták magukat. 

Gyönyörű napunk volt december 13-a. Erről a napról jelentették hiva
talosan a limanova-lapanovi győzelmet, azt, hogy a Kárpátokban nincs több 
orosz, hogy Új-Sandec, Grybov, Gorlice a miénk s hogy Lovicznál a néme
tek nagy győzelmet arattak. Ily pazar bőségben szórta egyszerre aranyos 
sugarait a győzelem napja a szövetségesek hadseregeire, így koszorúzta meg 
felsőbbséges harci erényeiket s ügyük szeplőtlen igazságát. 

A limanovai zsákmány gyűjtőhelye (Kilophot, Wien XIX.) 
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CSINGTAU ELESTE. 
Egy héttel a coroneli nagy tengeri győzelem után, mely büszke öröm

mel töltötte el minden német szivét, szomorú hír érkezett Keletről: Csingtau 
hősies ellenállás után, november 7-én elesett. 

A német nép fájdalma e veszteségen igen nagy volt. Hős fiain kívül, 
akik az utolsó pillanatig halálmegvető bátorsággal védelmezték az óriási 
túlerővel szemben az erősséget, elvesztette Németország Keleten legkedve
sebb kolóniáját, a német kultúrának hosszú évek fáradságos munkájával fel
épített várát is. Csingtaut, mely a Sárga-tenger bejáratánál van s Kiaocsau 
német-kinai terület kikötővárosa, Németország e területtel együtt 99 évre 
bérbevette Kínától s néhány esztendő leforgása alatt sok millió márka befek
tetéssel a kultúra magas fokára emelte. A németek iskolákat állítottak .fel, 
vasutakat építettek, bányákat s gyártelepeket létesítettek e terület minden 
részén. Különösen Csingtau köszönhetett sokat a németeknek, mert ez a 
jelentéktelen kis helység rövid idő alatt Kina egyik legforgalmasabb keres
kedővárosa lett. Érthető tehát, hogy ez a hely, mely Keleten a német erő s 

haladás jelképe volt, a kapzsi japánok félté
kenységét fölkeltette s most felhasználván 
a kedvező alkalmat, angol szövetségesük 
segítségével elrabolták a virágzó kis német 
gyarmatot. 

A rabló sárgák azonban, a kik azt 
hitték, hogy könnyűszerrel hatalmukba 
kerítik a kis seregtől védelmezett erősséget, 
nagyon csalódtak. Csingtau védői két és fél 
hónapig álltak ellen a szárazon és vizén 
egyforma hevességgel folytatott támadásnak, 
rettenetes veszteségeket okozván az ostrom
lóknak. 

Az ostrom megindításáról, mely augusz
tus 27-én Csingtau blokádjával kezdődött, 
továbbá Kaiserin Elisabeth nevű hajónknak 
Csingtau védelmében való részvételéről már 
korábban megemlékeztünk. Most a két 

Meyer-Waldeck tengerészkapitány, hónapnál tovább tartott ostrom főbb ese-
Kiaocsau kormányzója. menyeit mondjuk el az egyetlen részletesebb 
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német jelentés alapján, mely a hiányos japán közlemények mellett az erős
ség ostromáról napvilágot látott. 

A japánok szeptember 10-én befejezték Csingtaunak a szárazföld felől 
való bekerítését. A védelmi vonalon, mely az öt erőddel s a fő védelmi 
sánccal együtt 5000 méter hosszú volt, éjjel-nappal dolgoztak és szorgoskodtak 
a vár védői, a kik alig voltak többen 3000 főnél. Titáni munkát végeztek a 
németek, hogy a védekezést a legvégsőig folytathassák. 

Szeptember 25-én elfoglalták a japánok a kiaocsaui pályaudvart, mire 
a Csinglau felé vezető utak védelmére kiküldött mintegy 1000 főnyi csapat 
a fő védelmi sánc mögé vonult. Három nappal később a Tomosaburo-Kato 
japán ellentengernagy vezetése alatt álló hajóraj nagyobb bombázást kezdett 
a tenger felől. A Szuvo és Tangó japán hajók, továbbá a Triumph angol 
sorhajó gránátzáport zúdítottak a város erődéire. Szeptember 28-ától kezdve 
a japán hajók majdnem mindennap folytatták a lövöldözést az erődökre s 
a városra is. Azonban védők ágyúi sem igen hallgattak. Éjjel-nappal tüz 
alatt tartották az ellenség felvonulási útját. A japánok azonban, bár nagy 
veszteségeket szenvedtek, lassan, de folytonosan nyomultak előre. 

Nagy szolgálatokat tettek a védőseregnek a Jaguár ágyúnaszád s az osztrák
magyar Kaiserin Elisabeth cirkáló, melyek a Kiaocsaui-öbölben voltak s az ellen
ség mozdulatait, valamint ágyúzásunk hatását figyelték és a leghevesebb tüzelés 
ellenére is rendületlenül végezték feladatukat. Résztvett ez a két hajó az egyesült 
japán és angol csapatoknak a csingtaui gyalogsági sáncok ellen intézett első roha
mának visszaverésében is, midőn a szövetségesek jobbszárnyát nagy erővel bom
bázta a tengerről. E rohamnál a szövetségesek mintegy 2500 embert veszítettek. 

A «Kaiserin Elisabeth» Csingtau előtt. 
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Október 2-án este nyolc óra tájban pedig a keletázsiai német tengerész 
különítmény kirohanást rendezett s a japánokat az erődök előtt levő magas
latokról visszaűzte. Ekkor már az újonnan érkezett segítőcsapatokkal együtt 
mintegy 30.000 főnyi volt az ostromló sereg, melyhez még egy angol csapat 
is csatlakozott. 

Október 12-én a japán parancsnok bejelentette, hogy bombázni fogja a 
várost, az asszonyoknak, a gyermekeknek és az idegen alattvalóknak azon
ban szabad elvonulást biztosít. A német parancsnok az asszonyokat és gyer
mekeket az idegenekkel együtt kiengedte a városból. A japánok most a város 
ellen általános támadást intéztek, a mely után közvetetlenül a várak alá 
kerültek. A japán parancsnok ekkor megadásra szólította föl a németeket, 
de elutasító választ kapott. 

Közben a japán hajórajt, mely már több torpedónaszádját elveszítette, 
újabb veszteség érte. Október 17-én a Takacsiho japán cirkáló a Kiaocsaui-
öbölben elsülyedt. A japán hivatalos jelentés azt mondta, hogy a cirkáló 
aknára futott, holott kétségtelenül megállapítolták, hogy az 5 90 német tor
pedónaszád sülyesztette el. A cirkáló 26b főnyi legénységéből mindössze tizen 
menekültek meg. 

Az ostrom ezenközben egyre hevesebben folyt. Október 31-én volt a 
japán császár születésnapja. Erre a napra a japánok föltétlenül el akarták 
foglalni Csingtaut. Hihetetlenül gyilkos golyózáport zúdítottak a szárazföld s 

Figyelő örök a csingtaui erődön. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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a tenger felől az erődökre, de a védősereg hősies magatartásán minden 
igyekezetük megtörött, bár az ostromot csak két erőd bírta ki. November 3-án 
már csak az Iltisz-erőd állt. Hatodikán este szörnyű harc keletkezett az erőd 
birtokáért. A veszteségek mind a két oldalon igen nagyok voltak. Miután a 
japánok újabb és újabb erősítéseket kaptak — összesen mintegy 60.000 em
bert szállítottak már partra — a hős német csapatnak meg kellett adnia 
magát. 

A vár elestéről Meyer-Waldeck, Kiaocsau kormányzója a következő 
jelentést küldte Vilmos császárnak: 

A vár az összes védelmi eszközök kimerítése után roham és középen 
iörtént áttörés következtében esett el. Az erőd és a város nehéz ágyúk
ból kapcsolatban a tengerről intézett erős tüzelés által súlyosan meg
rongálódott. Tüzérségünk ereje végül teljesen megszűnt. Veszteségünk 
nem tekinthető át pontosan, azonban az állandóan igen súlyos tüzelés 
mellett is kisebb, mint várni lehetett volna. 
A Kaiserin Elisabeth cirkálónk sorsáról pedig a hajó parancsnoka kül

dött jelentést, mely szerint a cirkálót, midőn lőszere elfogyott, a hajó sze
mélyzete elsülyesztette, mire a legénység a szárazföldön folytatta a harcot. 
A hajó legénységéből nyolc ember elesett, Bierle fregatthadnagy és nyolc 
tengerész pedig megsebesült. 

A japán kormány, mely elhatározta, hogy a háború tartama alatt meg-

A tengeri harcot figyelik Csingtau várfalán. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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tartja Csingtaut, azután pedig tárgyalásba bocsátkozik felőle a kinai kor
mánnyal, báró Furnakhit nevezte ki Csingtau és a Kiaocsau katonai kerület 
kormányzójává. 

A német nép hangulata, melyet a nagy veszteség lesújtott ugyan, de a 
jövőbe vetett bizalmában egy pillanatra sem rendített meg, híven tükröződik 
az alábbi sorok, melyek a német kormány félhivatalos lapjában jelentek meg : 

Csingtau védői, akik két hónapon át állottak ellen beláthatatlan 
túlerőnek, örök időkre dicső haditényt hajtottak végre. Mély hálával 
emlékszünk a hazáért olt elesett hősökre, valamint azokra, a kik életü
ket, vérüket voltak készek föláldozni Németország dicsőségeért és 
becsületéért. Hálás emlékezetünkben lesz mindenkor a Kaiserin Elisabeth 
hősies védelme, mely hajó a Habsburg-monarchia fenkölt uralkodójának 
parancsára tette magáévá a mi ügyünket és amelynek legénysége a 
cirkáló elsülyedése után vállvetve küzdött a mi haderőinkkél és ezzel 
dicsőségének új lapját fűzte Németország és Ausztria s Magyarország 
szövetségének dicső történetébe. A távol Keleten a harc végetért, de 
ezzel nem ért véget hatása, melyet a jövőre gyakorol. Németország soha
sem fogja elfelejteni, hogy ki rendezte és hajtotta végre e gaz támadást, 
melynek a távol Keleten áldozatául estek ott élő fiai, mely megsemmi
sítette hosszú évi német kulturmunka gyümölcseit. 
Csingtaunak a szárazföld felől való ostroma ellentétbe hozta Japánt 

Lovasitott német tengerészkatonák Csingtauban. 
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Kínával is, minthogy a japánok kinai területen folytatták hadműveleteiket, 
sőt jóformán az egész Shantung-tartományt is megszállták. Kina ebben v nehéz 
helyzetben, mely a nemzetközi jogok legdurvább megsértése nyomán állt elő, 
belső viszonyai miatt nem nyúlhatott fegyverhez, bár volt olyan pillanat, 
amidőn azt hitték, hogy fegyveres összeütközésre kerül a sor Kina és Japán 
között. Ehelyett azonban a kinai kormány az Egyesült-Államokhoz fordult 
segítségért és tanácsért, majd utána körjegyzéket küldött szét az érdekelt 
hatalmakhoz, elsősorban Angliához, minthogy an 40I terület is van a megszállt 
Shantung-tartományban. Anglia ugyanis több ízben hangoztatta, hogy nem 
tűri Kina területi épségének megsértését s tudta nagyon jól, hogy alattomos 
szövetségese veszélyezteti legjobban ázsiai és ausztráliai érdekeit. Anglia való
ban tárgyalásokat is kezdett Japánnal ez ügyben s Japán Ígéretet is tett, hogy 
a háború után a megszállt tartományt kiüríti. Közben pedig a megszállt 
tartományba egyre újabb és újabb csapatok jöttek s az egésznek olyan színe 
volt, mintha örök időkre akarnának ott berendezkedni. 

A kinai parlament ülést tartott és elítélte Japán eljárását, ennek azon
ban természetesen semmi haszna sem volt. A vakmerő japánok, felhasználván 
Anglia lekötött helyzetét, zavartalanul kovácsolták a messze jövőbe tekintő 
terveiket — a fehér faj ellen. 

Németország azonban, melyet alattomosan megraboltak, a gyalázatos 
merényletet nem felejti el sohasem és ha majd elérkezik a leszámolás ideje, 
valósággá fogja váltani a most szárnyrakelt fenyegetést: 

— «Jaj neked, Nippon!» 

A japánok bevonulása Csingtauba. 
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A MAI HADVISELÉS. 

Olaszország szárazföldi hadserege. 

Európának egyik legfiatalabb hadserege az olasz hadsereg. Magvát az 
1848-ban La Marmara tábornok által szervezett és az ő emlékével szorosan 
összeforrott szard hadsereg alkotja, ami egészen természetes is, mert amint 
tudjuk, a mai egységes olasz birodalom a kis szard királyságból indult ki és 
lett fokozatosan naggyá. Ilyenformán az olasz hadsereg fejlődésének története 
is együtthalad az egységes olasz állam kialakulásának mozzanataival. A szard 
hadsereg 1861-ben, az olasz egységes királyság keresztségében kapta az 
Esercito Italiano nevet. 1885-ben egészen újjászervezték és ez organizáció 
képét viseli nagyjában ma is. Főként azonban a 15 évvel ezelőtt trónralépelt 
mostani uralkodó alatt nagy intenzitással fejlesztették s a legutóbbi évek 
hadseregfejlesztési munkálataiban és törekvéseiben épp a békebarát Giolittié 
az oroszlánrész. 

Olaszországban a védőkötelezettség általános és a betöltött 20 életévtől 
számítva, 19 esztendeig tart. Véderőtörvényük azonban, mely gyakran esett 
át változtatásokon, igen sok kedvezményt tartalmaz még ma is és általában 
fölölte liberális. E liberalizmus olykor egészen eredetien jelentkezik. így pél
dául egész a legutóbbi időkig érvényben volt az egyévi önkéntességi jog, melyet 
azonban nem bizonyos előképzettséghez, vagy műveltségi fokhoz kötöttek, 
hanem ahhoz, hogy ki tud bizonyos összeget lefizetni. Ebből nagy haszna 
volt ugyan a kincstárnak, de annál nagyobb kára a hadseregnek és termé
szetes következménye az volt, hogy csak az szerezhette meg az egyévi szol
gálat kedvezményét, akinek pénze volt. 1914-ben végre nehéz szívvel 
bár, de megszüntették a véderőtörvény e furcsa rendelkezését. 

Az olasz fegyveres erő három alkotórészből áll. Az első vonal
beli sorkatonaságból, a második vonalbeli mozgó miliciából, amely részben 
háború esetén új formációk felállítására szolgál, részben pedig az első vonal
beli csapatok állományaiban előálló hiányok pótlására s némileg hasonló 
a mi póttartalékunkhoz, végül a harmadik vonalbeli territoriális miliciából, 
mely a katonaságnál sohase szolgált, teljesen kiképzetlen emberanyagból 
alakul és nagyjában a mi B. oszlályú népfölkelésünknek felel meg. Az első 
és második vonalbeli erő tehát a tulajdonképeni tábori hadsereg. A területi 
milícia részben a belső rend fentartására, részben pedig az erődített helyek 
megszállására van predesztinálva, de lehetséges, hogy a világháború eddigi 



tapasztalatai előbb-utóbb ezt is a frontra fogják hozni. Az olasz fegyveres 
erőről különböző sajtóorgánumokban különböző adatokat lehet olvasni, 
s akadt oly közlemény is, mely azt három és fél millió főre becsüli. Ez ada
tokkal szemben az olasz tábori hadsereg létszámát (a harcoló egyének szá
mát értve ez alatt), legfeljebb 7—800.000 puskára (ez a helyes katonai kife
jezés) lehet tenni. Ehhez járul a területi miliciának még körülbelül 300.000 
embere. így tehát az egész mozgósítható olasz fegyveres erőt egymillió egy
százezer főre becsülhetjük. Eredeti, hogy mig minden más modern védő
erőnél a hadseregeket csak a mozgósítással egyidejűen alakítják meg, addig 
Olaszországban már békében megvan a négy hadseregparancsnokság, melyek 
székhelyei: Róma, Nápoly, Milánó és Verona, s e hadseregek parancsnokai 
már békében ki vannak nevezve és saját külön haláskörrel felruházva. 
Ez persze nem zárja ki, hogy háborúban összeolvasszanak két hadsereget, 
avagy hogy egy ötödiket állítsanak fel a szükséghez képest, annál kevésbbé, 
mert háború esetén még két új hadtestet állítanak fel. Minden hadsereg 3—4 
hadtestből áll, minden hadtest 2—3 hadosztályból, melyhez mozgósításkor 
a mozgó miliciából alakuló harmadik hadosztályjárulsígy tovább, az átlagos 
európai organizációs minta szerint. Ezenfelül minden hadseregnek megvan 
a maga lovashadosztálya. Békében összesen 12 hadtestformáció áll fenn és 
négy lovashadosztály, s az előbbiekhez háború esetén még két friss hadtest, 
-az utóbbiakhoz még egy újonnan alakítandó ötödik lovashadosztály játot-

Olasz gyalogos tábori felszerelésben. Olasz gyalogos-tiszt tábori felszerelésben. 



A tüzérség organizációja hadtestenként egy-egy ágyúezred, azonfelül had
osztályonként ugyancsak egy-egy ily ágyúsezred, tehát összesen 36, illetve 
háború esetén 14 hadtest lévén, 42 ágyúsezred. A nehéz tüzérség a rendel
kezésre álló adatok szerint még ma is eléggé kisszámú, mert békében min-
össze két nehéz tüzérezredbó'l áll, mely háború esetén megkétszereződik. 
A lovashadosztályok mindegyikéhez egy-egy kétüteges lovagló-ülegosztály 
van beosztva. így mindezen tüzérségi formációkat összevéve, az olasz tüzér
ség ágyúparkja mintegy másfélezer lövegre tehető. 

A mozgósítás gyorsaságát garantálja különösen Felső-Olaszországban 
a jól kiépített vasúthálózat, továbbá az, hogy minden ezred állomáshelyének 
közvetetlen környékéről egészítodik ki, aminek azonban hátránya is van s ez 
az a gyakori eset, hogy egy bizonyos ezrednél szolgált és kiképezett tar
talékos egészen más, idegen ezredhez vonul be, mert eredeti ezredét a gya
kori állomásváltoztatás közben áthelyezték s a tartalékos lakóhelye köze
lébe idegen ezred került. 

Lássuk már most a hadsereg egyes fegyvernemeit. A hadsereg zöme 
természetesen a sorgyalogság, mely 94 háromzászlóaljas ezredet alkot. Ezen 
ezredekben kevert emberanyag van. A mi vadászzászlóaljainknak felel meg 
a mozgékony, önálló vállalkozásokra hivatott és ezért könnyebb felszerelésű 
és hadtestenként beosztott, tehát dandár- és hadosztályköteléken kívül álló 
12 bersaglieri gyalogezred, amely válogatott legénységből rekrutálódik. 

Olasz dzsidások. 
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úgyszintén a két gránátosezred és különösen a karabinierik, akik a legintel
ligensebb elemből sorozódnak és mozgósítás esetén két dandárt formálnak, 
míg békében. — mint tudjuk, — az olasz csendőrséget alkotják. Ki ne ismerné 
Velence vagy Róma utcáiról a pofoncsapott kalapos szép szál csendőröket, 
az olasz közbiztonság jó megjelenésű és előzékeny őreit, az olasz hadsereg 
elitjét. Az olasz gyalogság negyedik csoportja az alpinók, vagy alpesi vadá
szok. Nyolc ily háromzászlóaljas ezred van, amelyek azonban mozgósítás 
esetén nem maradnak ezredkötelékben, hanem kisebb, 4—5 zászlóaljból álló 
dandárba csoportosítva, külön, önálló feladatok végzésére vannak hivatva 
és kizáróan az Ausztriával határos alpesi hegyvidéknek e vidék terepviszonyai 
között otthonos lakosságából egészülnek ki. Ezért békeállomásaik is a határ 
mentén vannak s a 18.000 főnyi pénzügyőrséggel együtt, mely Olaszországban 
ugyancsak katonailag van szervezve és a hadügyminiszternek alárendelve, 
elsősorban határbiztosító fegyveres erőnek tekinthetők. 

A lovasság 29 ezredből áll. Ebből 12 ezred az úgynevezett lancieri-, 
azaz dzsidásezred és 17 az úgynevezett cavallegeri-ezred, vagyis könnyű lovas
ság. A különbség a kettő között, hogy az előbbiek dzsidával vannak ellátva, 
míg az utóbbiak a karabélyra erősített visszahajtható szuronnyal, amely 
fegyver nyilván a japán lovasság gyalogos tűzharcainak tanulsága és felhasz
nálása. Végül a tüzérség, e manapság jelentőségben csak súlyosbodott fegy
vernem dolgában — amennyire meg lehet Ítélni — kissé el van maradva 

Olasz tábori ágyúk tüzelő állásban. 



az olasz hadsereg. Két év előtt egy francia tüzérkapitány találmányát fogadták 
el, a Déport-féle tábori ágyút, melynek az az előnye, hogy igen nagy szög 
alatt felemelhető csöve van, s így nemcsak sík terepen, hanem egyúttal repülő
gépek ellen, sőt fedett állásokban lévő ellenség ellen, s így indirekt lövésre 
használható, tehát tábori ágyú és egyszersmind tarack is lévén, feleslegessé 
teszi az utóbbit. Ám, úgy látszik, ezzel az ágyúval az olasz hadvezetőségnek 
sok baja volt, amit az is növelt, hogy mindenáron odahaza akarták ez ágyút 
előállítani, s e kísérletnél az olasz ágyúipar jóformán teljesen csődöt mondott. 
Legutóbb mindössze csak két nehéz tüzérezrede volt az olasz hadseregnek 
20 üteggel, ami 120 nehéz ágyúnak felel meg, s mozgósítás esetére is csak 
még két friss nehéz tüzérezred felállítását tervezték. Alig hihető azonban, 
hogy nehéz tüzérségük a mi nehéz tüzérségünkkel felvehesse a versenyt. 

A számadatoknál sokkal fontosabb a hadsereg belső értéke. A tiszti
kar erősen demokratikus. Általában műveltnek és jónak tartják és kétségte
lenül nagy előnye, hogy minden fegyvernem tisztje hosszabb ideig köteles 
valamennyi fegyvernemnél szolgálni és az idegen fegyvernemekkel is meg
ismerkedni. Ez egyfelől sokoldalúvá teszi a tiszteket, másfelől az egyes fegy
vernemek együttműködésének egyetlen reális garanciája. Az olasz tisztikar 
békelétszáma 14.000 tényleges és 25.000 tartalékos tiszt. Ez a szám határo
zott tiszthiányt mutat, mert emellett, ha a sorhad és a mozgó milícia ele
gendő tiszthez jut is, annál kevésbbé jut tiszt a területi milícia számára, amely
nek pedig épp kiképzetlensége folytán még fokozottabb mértékben van kép
zett tisztekre szüksége. 

A legénység sokkal heterogénebb, mintsem azt az olasz nemzet egy-
nyelvűsége mellett gondolnók. Jóformán éles ellentét van a városi és a falusi 
elem között. A városi származású katona intelligens, ügyes, azonban fizikai
lag meglehetősen satnya és erősen hajlik a szocializmus és engedetlenség 
felé. A vidéki katonaanyagban ismét disztingválnunk kell. A piemonti szívós, 
kiváló katonaanyag, a friauli tartomány emberei ellenben roppant nehéz-
fejűek, úgy hogy alig lehet őket kiképezni. Az Abbruzzok vidékéről való 
katona, a romantikus «briganti»-k utóda, viszont ismét jó katona, fáradhatat
lan és becsületes, a kalabriai, nápolyvidéki és pugliai, szóval a délolasz puha 
és lusta, rossz katona, míg a szicíliaiak rettenthetetlenek, de a fegyelmet 
egyáltalán nem ismerik. Épp így igen különböző az egyes csapattestekhez 
és fegyvernemekhez tartozó katonák intelligenciája. A legintelligensebb embe
reket, — mint már említettük, — a carabinierikhez, a bersaglierikhez és külö
nösen az árkász és tüzérségi fegyvernemhez sorozzák. Ennélfogva a rendes 
sorgyalogezredek legénységének sokszor 50%-a is oly egyénekből kerfil ki, 
akik nem tudnak írni-olvasni. Nem volna teljes az olasz hadsereg képe, ha 
nem emlékeznénk még meg a gyarmati színes csapatokról, melyek mintegy 
20.000 fő kontingenst jelenthetnek s a tripoliszi hadjáratban a belföldi olasz 
csapatoknál jobban viselkedtek. 
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A háború humora. 
A hadvezetőség sürgönye. 

A katona-képviselők, — akik különben 
igen derekasan teljesítik kötelességüket, — 
a képviselőház ülésszakára szabadságot 
kapnak, hogy honatyai kötelességüknek is 
eleget tehessenek. 

Hosszú szünet után, alighogy az ülés
szakra szabadságot kaptak a katona-kép
viselők, — egyszerre csak óriási győzel
mek lepték meg a világot a galicai harc
téren. Minden nap új szenzációs győzelmet 
hozott. 

A folyosón egy tréfás képviselő elterjesz
tette, hogy a Ház elnöke sürgönyt kapott 
a hadvezelőségtől a szabadságolt katona
képviselők ügyében. Rohantak hát az uni-
formisos honatyák az elnökséghez. 

— Igaz méltóságos uram, hogy sürgönyt 
* aptál 1 

— Igaz, — felelte az elnökség ama tagja, 
aki bele volt avatva a tréfába. 

— No és hogy szól? 
— Titok. 
— De mégis? 

Pallas nyom 

— No Jó, de ne áruljátok el. Hát így szól:; 
«Házelnökség. Budapest. Minél tovább • 
együtt tartani a Házat. Mert nekünk akkor 
megy jól, ha a katona-képviselők távol 
vannak. Legfelsőbb Hadvezetőség.* 

Árjegyzék. 

Egy jókedvű pionér-század a következő
tréfás árjegyzéket adta k i : 

Nagy eladási 
Occasió! Occasió! Pionér szerszámok. 

Saját raktár. Tábori telefon. Saját üze
mek. Sok fiók-raktár. Jutányosán kapható r 

— szöges sodrony 
— szöges akadály 
— mész 
— cement 
— kályha 
— vasszerkezetű híd. 
Biztos halál a muszkának, rácnak, olasz

nak. Biztos győzelem németnek, magyar
nak, osztráknak, töröknek. Ingyen teme
tés olcsó mésszel, koszorúk mellőzésével. 

Szolid üzlet! Szabott árak ! 

Elkészült és olvasóink rendel
kezésére áll Krónikánk 

31 H M M Mnli iláia. 
Ára 1 kor., szállítás helyben 20, 

vidéken 35 fillér. 

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

A táblába való bekötést bár
mely könyvkötő végezheti. 

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

, Budapest. 
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