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

tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván i ngyen kapják meg a nekik tetsző 
müveket, a következő módozatok mellett: 

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

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

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

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

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

1. Jephson: Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. U kor. 80 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 fi 11. 

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

4—5. Hőhnel 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 mü érdekfeszítően tárja fel Teleky Sámuel gr. 
felfedező útjának történetét és olyan népekkel is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitói sem sej tett 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 
kötetenkint 2 kor. 

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas életében 
érdekes ka landokon ment át, melyeket életteljes 
közvetlenséggel örökített meg. Már 'maga az, hogv 
Jókai Mór érdemesnek találta, hogy Öenyovszkv 
iratait közreadja és élettörténetét megírja, a mii 
kiváló értékét biíonyítja. A mi Itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepe I 
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 Lubión 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. bolt: 
ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

13. 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 TÁBLA 
a Krónika I.—IV. 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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KEPÉK R DÉLNYUGATI HARCTÉRRŐL 

Tisztek tere-feréje a földalatti lakás előtt. 

Békességes hajlékukban, boldog családi körben sem lehelne nyugodtabb a tekintetük, 
vidámabb az arcuk, mint itt, a tiroli hegyek alján, gyilkos harcok közepette, minden 
pillanatban szemébe nézve a rájuk leselkedő halálnak. A veszedelem nem csökkenti szivük 
elszánt bátorságát, a fáradalom nem rontja meg lelkük derűs nyugalmát. Minden csügge
dés ellen megoltalmazza őket annak tudata, hogy a megtámadott haza földjét védelme
zik s hogy nem lehet kétséges a küzdelem vége: becsületes fegyvereinknek győzedelmes

kedni kell a hitszegő ellenségen. 

A világháború képes krónikája. V. 
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Egy százados földalatti lakása az olasz fronton. 

Tiszti sátor az Isonzó mellett. 
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Aknavető az olasz fronton. 
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Felvonulás egy hegy tetejére. 
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Az olasz király a tiroli harctéren. 

. •:;. m 

Gsapalaink agyagból épített sütőkemencéi az Isonzó mellékén. 



A MAZURI TÉLI CSATA. 

Hindenburg tábornagy, aki nevét a háború kezdetén a Mazuri-tavaknál 
aratott legendás győzelmével irta bele a történelembe Is tette mindörökre 
híressé, 1915 február havában ismét megjelent első diadala színhelyén és 
újra megsemmisítő csapást mért a Kelet-Poroszországba betolakodott ellen
ségre, nagyobbat az elsőnél is. A tannenbergi csata után ugyanis, midőn az 
orosz Narev-sereg teljesen elpusztult, a vilnai sereg egy részének sikerült 
kimenekülnie a németek gyilkos öleléséből. Ez a sereg azután, visszavonulva 
a védelmet nyújtó várakba, aránylag hamar összeszedte magát, s a kapott 
kiegészítéssel együtt ismét Kelet-Poroszország ellen fordult. Megkönnyítette 
helyzetét az, hogy a galíciai események szükségessé tették, hogy a kelet
poroszországi német sereg nagy része Galíciába s Orosz-Lengyelországba 
menjen. Az oroszok így, bár előrenyomulásuk során több kudarc érte őket, 
lassankint visszaszorították a német csapatokat és megint megszállták a 
szerencsétlen német tartomány egy részét. 

Kelet-Poroszországban január végén kezdődtek nagyobb harcok. Az ott 
levő csekélyszámú, nagyrészt népfelkelőkből álló német sereg nagy kitar
tással védekezett a Mazuri-tavak vidékén levő megerősített állásaiban s 
visszaverte a nap-nap után megújult orosz támadásokat, melyek különösen 
Gumbinnen és Lötzen között ismétlődtek meg sűrűen. Ekkor már nyilván 
való lett, hogy az oroszok lengyelországi és nyugat-galiciai támadásuk össze
omlásáért itt keresnek kárpótlást s Kelet-Poroszországban akarnak nagyobb-
szabású offenzívát indítani. Fel akarták használni a kemény téli idő előnyeit. 
A befagyott Nyemen folyón át újabb csapatokat s ütegeket szállítottak, 
erős lovascsapatokat rendeltek ide s hátba akarták támadni a németeket. 

Az oroszok készülődéséről tudomása volt a német hadvezetőségnek is, 
mely már egyébként is nehezen várta a pillanatot, hogy Kelet-Poroszországot 
megszabadítsa a dúló ellenségtől. A galíciai és lengyelországi győzelmek most 
lehetővé tették ennek a tervnek megvalósítását. Egészen csöndben nagyobb 
haderőt küldött a német hadvezetőség Kelet-Poroszországba, mely a már 
ottlevő csapatokkal együtt Below és Eichhorn tábornokok vezetése alatt 
két hadsereget alkotott. Az egyik sereg északra Tilsit körül, a másik délen, 
Johannisburg körül gyülekezett. A két hadsereg ezután csakhamar hozzá
fogott Hindenburg tábornagy zseniális haditervének megvalósításához, mely 
az ellenség teljes megsemmisítéséhez vezetett s Kelet-Poroszországot újra 
megszabadította a hónapokon át tartott, kegyetlen orosz uralomtól. 
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A német támadás. 
A német hadsereg offenzívája — írta a berlini Lokalanzeiger tudósítója 

— az orosz hadvezetőséget annál váratlanabbul érte, mert az ellenséges had
erők éppen a legutóbbi időkben ismételten támadást intéztek az Angerapp-
vonalon és a Mazuri-tavaknál levő védelmi állásaink ellen, amely támadások
kal saját támadó szándékukat árulták el. 

A német haderők csoportosítása február 7-én éjszaka befejeződött és 
8-án már a jobbszárny előnyomulása megkezdődött Johannisburg irányában. 
Ugyanaznap délután Johannisburg már a mi birtokunkban volt és a magát 
makacsul védelmező 57. orosz hadosztály majdnem megsemmisült. Ezeknél 
a harcoknál ötezer foglyot ejtettünk és ezenkívül az elesettek és a sebesül
tek száma is rendkívül nagy volt. Az ellenség különösen sokat szenvedett 
tüzérségünktől, míg a hadosztály siralmas maradványa az osszovieci vár 
védelmi körébe menekült. 

A Gumbinnentől északra álló csapatok csoportosítása az ellenségtől 
észre nem véve ment végbe, minthogy azt az ezen a vonalon álló lovas 
hadosztályunk teljesen eltakarta. A németek részéről meglehetősen erős csapat
testek vonultak Pillkallen és Lasdehnen felé, hogy az ellenséget, amely Las-
dehnen, Pillkallen, Gumbinnen és Stallupönen vonalában állott, délkeleti 
irányból, Schirwindt, Wladislawow, Wilkowski felől váratlan támadással 

Hindenburg tábornagy motoros-szánon a frontra megy. 
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megzavarják és a Stallupönenből Kovno felé vezető visszavonulási útját 
elzárják. Ezeknél a műveleteknél ismételten harcokra került a sor az 56. orosz 
hadosztállyal, amelyet teljesen szétugrasztottak. Spullent és Henskischkent 
rohammal elfoglaltuk. Miután a gyors meneteléssel előnyomuló csapatok 
Pülkallent elfoglalták, az oroszok Stallupönen irányában a visszavonulást 
megkezdették, ezzel azonban elkéstek, mert az erős német csapatok már 
elérték Schirwindet és Wirballent és ezzel az ellenséges haderőnek tervbe vett 
átkarolását végre is hajtották. 

Az átkarolás csupán emberfölötti megerőltetéssel volt végrehajtható, 
amit az ebben a műveletben résztvevő összes csapatok példátlan kitar
tással vittek véghez. Éppen e műveletek kezdetén erős fagy állott be nagy 
havazással, úgy hogy a gyalogságnak térdig hóban kellett menetelnie. Az ágyúk 
előbbrevitele a csapatok teljes energiáját vette igénybe. A műveletek har
madik napján langyos idő állott be, amely a végtelen hótömeg olvadását 
vonta maga után, úgy hogy az utak, különösen Oroszországban, inkább 
tavakhoz, mint utakhoz hasonlítottak. Mindamellett a csapatok, ámbár néha 
egész napon át nem jutottak élelemhez, a legjobb hangulatban vonultak 
az ellenség felé. A hónapokon át folytatott állóharc után a mozgás frissítő 
hatása világosan kitűnt a legnagyobb megerőltetések könnyű és vidám elvi
selésében. 

A Kibartyból Wirballen és Wilkowski felé vezető úton világos nyomai 

Német lövészárkok a Mazuri-tavaknál. 
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látszottak az oroszok rendetlen visszavonulásán. Az egész út tele volt 
elhagyott lőszerkocsikkal, szánokkal és a gyalogsági fegyverek ezreivel. Kibarty 
közelében egy régi temető mellett a mieink egy orosz üteget leptek meg 
menetelés közben. A támadás egyenesen megsemmisítő volt. A Wladislawow-
tól délre, Eydtkuhnen mellett előnyomuló német ütegek szinte lekaszálták 
az üteg és a lőszeroszlop összes lovait, valamint a hozzátartozó egész legény
séget. Mikor két nappal ezelőtt arra jártam, még az út szélén feküdt az egész 
hulla-hekatomba, a kiömlött vér pedig kisebb tavacskákat alkotott a bor
zalmas mészárlás helyén. 

Az orosz csapatok megkerülése olyan meglepő volt, hogy például 
Kibartyban egy egész orosz dandár kényelmesen a házakban tartózkodott 
amikor a községet az aránylag gyenge német haderők körülvették, úgy 
hogy az oroszok kénytelenek voltak magukat egyetlen lövés nélkül megadni. 

A német lovasságnak sikerült Pilwischkiig előnyomulni, ahol a Wir-
ballen-Kovno-vonal nagy vasúti hídját fölrobbantotta és ezáltal az orosz 
erőknek Kovno felé való további szállítását megakadályozta. Ennek a sike
rült robbantásnak köszönhető, hogy itt tizenegyezer foglyot ejtettünk és 
nagymennyiségű hadiszert zsákmányoltunk. A Kovnóban levő orosz katona
ság Leontovics lovassági tábornok vezetése alatt és lovasság támogatásával 
támadást intézett ugyan ellenünk, ezt azonban jelentékenyebb veszteség nél
kül visszavertük. 

Stallupönenbe szállított orosz foglyok a második mazuri győzelem után. 
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Százezer fogoly -
ágyú. 

háromszáz 

A hatalmas, a történelemben pár
ját ritkító diadalról a német hadveze
tőség február 16-án a következő jelen
tésben számolt be : 

A Mazuri-tavak vidékén folyt 
kilencnapos téli csatában a leg
alább is tizenegy gyalog és több 
lovas hadosztályból álló tizedik 
orosz hadsereget nemcsak a Mazuri 
tavak környékétől keletre elfoglalt 
és erősen megerősített hadállásai
ból űztük ki, hanem a határon túl 
is visszavertük s végül majdnem 
teljes körülzárással megsemmisítő 
módon megvertük. 

Az orosz hadseregnek csak 
kis részei menekülhettek el Szu-

Below gyalogsági tábornok. 

Eichhorn vezérezredes. 

valkitól és Augusztovtól keletre 
fekvő erdőkön át, ahol nyomon 
követték őket üldözőik. 

Az ellenség véres vesztesége 
igen súlyos. A foglyok száma még 
nincs megállapítva, de bizonyosan 
jóval túlhaladja az ötvenezret. 
Negyvennél több ágyút és hatvan 
gépfegyvert vettünk el tőlük és ezen
kívül megszámlálhatatlan hadi
szert zsákmányoltunk. 

Őfelsége a császár csataso
raink közepette jelen volt a döntő 
küzdelmeknél. A győzelmet a régi 
keleti hadsereg egyes csapatrészei 
és az e célra odavezényelt csa
patok vívták ki, amelyek régi 
bajtársaikhoz méltóknak bizonyul
lak. 

A csapatoknak az időjárás és 
a közlekedés kedvezőtlen viszonyai. 



ellenére éjjel-nappal folytatott menetelésekben és szívós ellenféllel szem
ben folytatott harcokban kifejtett teljesítménye fölötte áll minden dicsé
retnek. 

Hindenburg tábornagy a régi művészettel vezette, az operációkat, 
amelyeket Eichhorn tábornok és Below gyalogsági tábornok fényes módon 
hajlottak végre. 

Ezt az első jelentést kiegészítette február 22-én a következő, mely a 
megsemmisített ellenség üldözéséről számolt be: 

A mazuri téli csatát követő üldözés befejezést nyert. A Grodnótól 
északnyugatra eső erdők megtisztítása alkalmával, valamint a Bobr és 
a Narev területéről a legutóbbi napokban jelentett harcokban eddig 1 
parancsnokló tábornok, 2 hadosztályparancsnok és 4 más tábornok, 
valamint megközelítőleg 40.000 főnyi legénység esett hadifogságunkba 
és 75 ágyút és még meg nem állapított számú géppuskát, valamint 
sok egyéb hadiszert zsákmányoltunk. 

A mazuri téli csata egész zsákmánya ezzel a mai napig 7 tábor
nokra, több mint 100.000 főnyi legénységre, 150 ágyúra — majd néhány 
nappal később újabb 150 s így összesen 300 ágyúra — és még meg
közelítőleg sem áttekinthető számú géppuskára és egyéb hadiszerre 
emelkedik. Nehéz ágyúkat és lövőszert az ellenség több helyütt elásott 

ötven zsákmányolt orosz ágyú a szuvalki-i templom előtt, a második mazuri győzelem után. 
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vagy a tavakban elsülyesztett. így tegnap Lötzennél és a vidminni tónál 
nyolc nehéz ágyút kiástunk vagy a vízből kiemeltünk. 

A Sievers báró tábornok parancsnoksága .alatt álló tizedik orosz 
hadsereg ezzel teljesen megsemmisítettnek tekinthető'. 

A kilencnapos harc. 

Ezek a szűkszavú jelentések, természetesen, nem nyújthatnak teljes képet 
arról a hatalmas küzdelemről, mely oly rövid idő alatt ezt a csodálatos 
sikert eredményezte. Hat-nyolc orosz hadtest, tehát mintegy kétszázezer főnyi 
orosz katona állt február elején Kelet-Poroszországban szemben a néme
tekkel. 

Február 7-én kezdte meg a támadást a déli szárny. Valamivel később 
Tilsit irányából az északi csapat is megindult. Az utat magas hó borította, 
a föld keményre fagyott. Dermesztő hideg szél fujt, ami a vasúton a közle
kedést nagyon megnehezítette, az automobil-közlekedést pedig teljesen lehe
tetlenné tette. A német hadvezetés azonban elkészült a téli hadjárat különös 
nehézségeire. A csapatok meleg ruhával voltak ellátva és sok ezerre rugó 
szánkájuk volt. 

Johannisburgban és Biallában erős orosz csapatok táboroztak. Az egyik 
megszállott helységben vasárnap estére éppen táncünnepélyt hirdettek, mikor 

Német népfelkelők a Mazuri-tavak partjain levő lövészárkokban. 
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éppen ezen a napon teljesen meglepe
tésszerűen a németek megkezdték az 
offenzívát. A legnagyobb csendben 
nyomultak előre csapataink és február 
7-én délután már találkoztak az ellen
séggel. 

Litzmann tábornok fiatal csapatai 
az erősen behavazott utakon és az 
erős hóvihar ellenére, mely egész na
pon át tartott, február 7-én és február 
8-án éjszaka íO kilométert meneteltek. 
Falck tábornok kipróbált csapatai 
ezen a napon Johannisburgig nyomul
tak előre és Snopkent rohammal 
vették be. 

Február 9-én kezdődött meg az 
előnyomulás Lyck felé. Biallát még 
ezen a napon megtisztították az oro
szoktól és még azon a napon bevet
ték az ellenséges hadállásokat és az 
ellenség délkeleti irányban vonult vissza. 

Litzmann tábornok. A német csapatok erőltetett menetelés
ben követték őket. 

A természet-okozta súlyos nehézségek ellenére, a német csapatok február 
10-én elérték a Pilkallen-Wladislawow vonalat, február 11-én a Gumbinnen-
Wylkowyski utat, 12-én már orosz földön állottak és megszállották Wiz-
winyt, Kalvarját és Mariampolt. Az orosz 73-ik és 56-ik divíziót majdnem 
teljesen megsemmisítették. A 27-ik divízió borzalmas veszteségeket szenve
dett. Az Angerapp és Lötzen előtt álló ellenség időközben keleti irányban 
vonult vissza. Most már az eddig tartalékban levő német csapatok is meg
támadták a visszavonuló ellenséget, melynek soraiban nagy pusztításokat 
okoztak. Mialatt Tilsit felől Eichhorn tábornok csapatai hóban és fagyban 
Suwalki és Sejny felé masíroztak, a csapatok középső részének Below tábor
nok vezetése alatt Lyck környékén többnapos ütközetet kellett megvívni. 
A Mazüri-tavak által nyújtott természetes védelem segítségével az ellenség 
makacs védekezéshez látott, mert itt minden áron meg akarta tartani had
állását. Az ellenség, amely a legjobb szibériai csapatokból állott, annyira 
erősnek érezte magát, hogy egyes helyeken előretört és maga kezdett táma
dásba. 

Február 12-én a német csapatok visszaverték az ellenséget, amely vissza
vonult a szorosok közé és a német hadvezetés most már azt tűzte ki 
feladatául, hogy Lyck városát északi irányból támadja meg. Döntő lépés 
volt a város meghódításához Woszcellen falu meghódítása. A Lyck körül 
folyó eme harcok a császár jelenlétében történtek. A császár élénk figye-



lemmel kisérte a harc egyes részleteit, mindaddig, míg a sötétség be nem 
állt. Az est beálltával az esti égboltra fel-felcsapó tűzlángok jelezték, hogy 
az oroszok visszavonulóban vannak, miközben szokásuk szerint lángbaborí
tották mindazokat a falvakat, amelyeken átvonultak. 

Február 14-én reggel a Lyck körül fekvő szorosoknál mindaddig 
tartott a harc, míg azokat az ellenségtől meg nem lisztították. 

Az üldöző csapatok messze Lycken túl üldözték az ellenséget. Február 
15-én nem volt már orosz német földön. Kelet-Poroszország megszabadult 
az ellenségtől. 

A wirbalieni harcok. 
A leghevesebb harcok Wirballen körül dúltak, amely helyet a német 

csapatok véres rohammal vettek be. 
Lauenstein tábornok csapatai a behavazott utakon óriás nehézségekkel 

küzdve február 2-án kerültek szembe az ellenséggel és kisebb harcok után 
kiverték a schurelli erdőből. Mint megtalált orosz napiparancsokból kitűnt, 
az ellenség azt hitte, hogy a németek támadása elől a már előzőleg elkészí
tett, erős, Pillkallen és Stallupönen között elhúzódó hadállásokba vonulhat és 
ott jól tarthatja magát. A német offenzíva erővel teljes oldalnyomása azon
ban arra kényszerítette az ellenséget, hogy a Wirballentől délre szintén előre 
elkészített harmadik hadállásba vonuljon vissza. 

Lötzennél elesett német katonák tömegsírjai. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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Másfél orosz hadosztály érkezett ide február 10-én délután abban a 
hitben, hogy most már az Eydtkuhnen, Kibarty és Wirballen-vonalon nyu
galma lesz. Bár tudtak a német haderő közeledéséről, kizártnak tartották, 
hogy a hóviharban a németek e napon még megközelíthessék őket. Oly 
biztonságban gondolták magukat, hogy még biztosító ó'rszemek fölállítását 
is fölöslegesnek tartották. Csak így történhetett, hogy a támadók, akiket a 
természet viszontagságai nem tartottak vissza, még február 10-én, igaz csak 
gyalogsággal és néhány ágyúval, megközelíthették az ellenség hadállásait. Este 
volt, amikor a német csapatok megtámadták Eydtkuhnent, éjféltájban pedig 
Wirballent, hogy rohammal mindkét helyet bevegyék. A műúton két orosz 
üteg állott látszólag pihenve, tizenkét ágyú és számos lőszerkocsi. A német 
gyalogosok lövés nélkül 50 méternyire megközelítették az ütegeket. A lova
kat lelőtték s azután az ágyúkat és a lőszert hatalmukba ejtették, mint
hogy az orosz katonák megfutamodtak. 

Ügy Eydtkuhnenben, mint Wirballenben éjjeli harcok voltak, amelyek 
mintegy tízezer orosz elfogatásával értek véget. A foglyok száma oly nagy 
volt, hogy alig tudták, mihez kezdjenek velük. A két helységgel együtt a pálya
udvar is német kézre került, ami szinte mérhetetlen zsákmányt jelentett. 
Három teljes kórházfölszerelés és ugyanannyi élelmiszerszállitó vonat volt 

Automobil-park Hindenburg vezérkaránál. 



ott. Ott volt a cárné kórházvonata, melyet Lieven herceg és nagyszámú 
személyzete kisért. Ez a kórházvonat váratlanul pompás éjjeli szállást nyúj
tott Lauenstein tábornok vezérkarának. Más vonatokban nagymennyiségű 
zabot, továbbá konzerveket, csokoládét, csizmákat, ruházatot találtak. Annyi 
meleget adó mellényt találtak, hogy minden német lovas katonára jutott 
egy-egy. A két napi szakadatlan menetelés után érkezett német katonákra 
nézve azonban sokkal fontosabb volt, hogy 110 orosz tábori konyhát és 
majdnem mindegyikben meleg ételt találtak. 

A Lyck körül lefolyt ütközetben, mint már megemlékeztünk róla, a 
német csapatoknak 14-én sikerült a fronton időző császár szemeláttára az 
ellenséget kiverni a város körül elfoglalt hadállásaiból. 

Alig vonultak be a győztes német csapatok a városba, mikor megjelent 
ott a császár is és a főutcán, a piactéren, az összelövöldözött házak 
között, egy sereg orosz fogoly jelenlétében olyan megható jelenet játszódott 
le, mely minden jelenvoltra nézve örökre feledhetetlen lesz. A kemény küz
delemből érkező piszkos, véres katonák a császár körül tolongtak, aki nagyon 
sok közlegényt és valamennyi tisztet megszólított. Egyszerre váratlanul föl 
hangzott a német nemzeti himnusz és utána a Deutschland, Deutschland 
über alles ezer meg ezer torokból. 

Az összelövöldözött házak minden ablaka tele volt katonával, akik 
mind látni akarták a császárt. Mikor a császár kivonult a városból, még a 
pomerániai 2. számú gránátos ezred két zászlóaljával találkozott. Az utón a 
katonák nyilt négyszögben állottak föl és középen állott a császár, hogy 
bátor gránátosainak köszönetet mondjon és elismerését fejezze ki. 

A császár azt mondotta, hogy a beléjük vetett bizalomnak fényesen 
megfeleltek és méltónak bizonyultak őseikhez, akik 1870-ben minden erejük 
latbavetéséoel mentették meg az országot az ellenség elől. Biztos benne, hogy 
nem is tágítanak addig, mig az ellenséget teljesen le nem verték. 

Dörgő hurrá felelt a császár lelkes szavaira és Rantzau gróf parancs
nok a legénység nevében holtigtartó új hűségesküt tett a legfelsőbb 
hadúrnak. 

Az augusztovi erdőben. 

Február 21-én a tizedik orosz sereg romjai az augusztovi erdőben le
tették a fegyvert. Az augusztovi erdő ekkor óriási zsákmányt rejtett, mely
nek betakarítása nem volt csekélység, miután a német csapatok a kapitulá
ciót követő napokban is számos orosz támadást voltak kénytelenek vissza
verni, amely támadásokat Grodno várából és a Bobr folyó körül intézték 
ellenük az oroszok. Mindazonáltal már február 23-tól kezdve érkeztek az 
első zsákmányolt ágyúk Szuvalkiba és Augusztovba és a zsákmány napról
napra növekedett, úgy hogy itt 80—100-as csoportokban mindennemű kali
berű ágyúk, valamint gépfegyverek voltak. Hosszabb időt vett azután igénybe 
a többi zsákmány összeszedése és elszállítása. Az Augusztovnál lévő erdő-
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területen föl egészen Makakzéig szinte mérhetetlen volt a zsákmány. A Grodno 
felé vezető nagy utón, Augusztovnál és Lipszknél mintegy 50 teli municiós 
kocsi állott meg. A Czarnybrod—Rudafka—Supotzkin úton lépésről-lépésre 
nyomai voltak az oroszok visszavonulásának. 

Óriási nagy zsákmány volt az augusztovi erdőnek Grodnó felé fekvő 
legdélkeletibb részében, ahol négy körülzárt hadosztály töltötte az utolsó 
napokat és végre kapitulált is. Magánál a Ljubinowo-erődnél száz minden
nemű hadi jármű volt. Wolkusnál a cserbenhagyott municiós kocsik, egyéb 
járművek és szállítóeszközök száma több száz volt. Tömegesen feküdtek 
továbbá ott a puskák, távbeszélő-készülékek, lószerszámok. A cserbenhagyott 
hadieszközök a legtömegesebben Wolkus és a Mlinek-erőd között voltak. 
Ugyanitt legnagyobb volt a pusztulás képe is, egész hadoszlopok feküdtek, 
melyeket halomralőtt az ágyútüzelés. A Mlinek-erődnél a Wolkus-patakon 
áthaladni készülő municiós csapatot ugyanez a sors érte. A teli municiós-
kocsik itt részben fölborult állapotban voltak. A patak két partja mentén 
Bartnickinél és Starashintzinél az utolsó orosz ellenállás nyomai láthatók, 
lövészárkok és mesterséges földmélyedések alakjában. Innen tették az oroszok 
utolsó kísérleteiket a német vasgyűrfi áttörésére. Miinek és Bartnicki között 
sok száz nehéz orosz gránát volt, melyeket a tüzérek itt vagy eldobtak, vagy 
a kapitulációnál otthagytak. 

Zsákmányolt orosz fegyverek az augitsztovi templomban, a második mazuri győzelem után. 
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Február 9-én, az oroszok visszavonulásakor ugyanis a következő 
parancsot adták ki : 

— Azokat az ágyúkat, amelyeket nem lehet elvinni, el kell ásni, a závárza
tot le kell venni és ha lehetséges, a legközelebbi tóba kell dobni. 

Foglyok elbeszélése szerint Kelet-Poroszországban nehéz ágyúkat elástak 
és helyükön fakereszteket szúrtak a földbe, hogy azt a látszatot keltsék, 
mintha katonasirok volnának ott. 

Az orosz hivatalos jelentés. 

Az oroszok a megsemmisítő vereségről február 21-én a következő jelen
tést adták ki: 

Miután a német vezérkarnak irtózatos áldozattal járt, különféle makacs támadással 
meg kellett győződnie annak lehetetlenségéről, hogy bennünket a Visztula balpartjáról 
elűzzön, január végén új terű megvalósításához fogott. Különféle új hadtesteknek Német
országban való megalkotása és más hadtesteknek nyugatról való idevonása után Német
ország nagy haszonnal szolgálatába vette rendkívül kifejlett vasúti hálózatát, hogy jelenté
keny csapaterőt dobjon Kelet-Poroszországba azzal a föladattal, hogy a mi 10. hadsere
günket, amely Angerapp és a Mazuri-tavak mentén jól megerősített állásokat foglalt el, 
megverje. Ez operációk sikerének biztosítására a német hadvezetőség a Bzura és Ravka 
fronton lévő csapatainak egy részét is áthozta a Visztula jobbpartjára. A német csapatok 
összevonását már február 4-én észrevettük, de ez operációk terjedelmét csak néhány 
nappal később állapíthattuk meg. Hogy a szükséges orosz csapatokat a kellő gyorsaság
gal a kelet-poroszországi harcvonalra juttassuk és az ellenség nyomásának ellenállhassunk, 
vasutak hiányában azt határozták az orosz parancsnokok, hogy az orosz hadsereget vissza
vonják a határra és még tovább a Nyemen és Bobr irányába. Ez operációk közben azon
ban a 10. hadsereg jobbszárnyát az előrehatoló számos ellenséges erő körülzárással fenye
gette és arra kényszerítette, hogy Kovno irányában nagyon gyors kanyarodó mozdulatot 
tegyen. E gyors operáció a később jövő hadtest oldalát védelem nélkül hagyta és ez a 
hadtest rendkívül nehéz helyzetbe jutott, amelgből menekülnie csak neháng elkülönített 
csapatnak sikerült. A 10. hadsereg más hadtestei, amelyek makacsul átverekedték magu
kat, lassan visszavonultak, miközben a támadó ellenséget bátran visszaverték és ezzel 
súlyos veszteséget okoztak neki. Az operációkat rendkívül megnehezítette a mély hó és 
a járhatatlan utak, minek következtében a trénnek vissza kellett maradnia és rendeltetése 
helyét nem tudta elérni. Lassan, lépésről-lépésre hátrálva csapataink, amelyek a 10. had
sereg balszárnyát alkották, kilenc napon át állottak ellen az ellenségnek olyan hosszú 
úton, amelyet különben négy nap alatt meg lehet tenni. Február 19-én csapataink, miköz
ben Angerappra vonultak vissza, kijutottak a harci területből és elfoglalták a számukra 
kijelölt állásokat. Időközben a német harcvonal Ossoviec környékén, Kadzidlótól északra, 
a Lomzától Ednebno felé vivő úton kifejlődött. Néhány helyen nagyon makacs volt ez 
a harc. 

A német főhadiszállásról erre a jelentésre mindössze ez a rövid válasz 
érkezett: 

Az orosz hivatalos jelentések vagy egészen elhallgatják a mazuri téli 
csatában szenvedett jelentős vereséget, vagy pedig elhomályosítani igyek
szenek. E letagadásokat megcáfolni teljesen fölösleges. A leveretés nagy jelen
tőségét a fogoly tábornokok listája bizonyítja legjobban: a 20. hadtest 
tábornokát, a tüzérség parancsnokát, a 28. és 29-ik gyalogdivizió, valamint 
a 29. gyalogbrigád parancsnokait elfogtuk, az utóbbi divízió parancsnoka 
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elfogatása után nemsokára belehalt sérüléseibe. A 3. hadtestből elfogtuk: a 27. 
gyalogdivizió parancsnokát és e divízió tüzérségének parancsnokát, valamint 
a brigádparancsnokot, az 53. tartalék-divizió parancsnokát, az 1. gyalog
brigád parancsnokát és végül az 1. szibériai kozák-divizió egy brigád
parancsnokát. 

Hindenburg vas harapófogója, 
A Mazuri-tavaknál lefolyt ütközetekről érdekes képet nyújt Wolzogen, 

neves német költőnek egy levele. A kiváló poéta, aki mint népfölkelőszáza-' 
dos teljesített szolgálatot a keleti harctéren, közvetlen közelben élte végig a 
a nagy harcot s erről a táborból küldött levelében a következőket írta: 

Február első napja óla tudtuk, hogy nagy csata van készülőben. Parancsban jött, 
hogy az ellenséges előőrsök állásait és erődítményeit ki kell tudni. Mi akkor egy siral
masan összelődözött helységben tartózkodtunk, amely valóságos felfogó fala volt az ellen
ség gránátjainak, melyeket a mi lövészárkainknak szántak. Február 10-ike előtt az oro
szok még igen vigan viselkedtek, 9-én reggel az egyik szakaszunk fölött már shrapnellek, 
és gránátok áradata zuhogott. Este megtudtuk, hogy másnap 10-én reggel megkezdődik 
csapataink általános előnyomulása. Derék tüzérségünk ugy a könnyű mint a nehéz 
tüzérség, parancsot kapott, hogy az éj folyamán kétszáz-háromszáz lövést adjon le, hogy 
a helyzetet megérlelje a szuronyrohamra. Az első álomban feküdtünk, midőn a pokoli 
tánc megkezdődött. A nehéz tarackok tompa dörgése és a könnyű tábori ágyúk éles 
recsegése. Majd egy óra hosszat figyeltük a felülről jövő választ, azonban a jól ismert 

Német hadizsákmány-szállítás a második inazuri győzelem után. 
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hangok elmaradtak. Azután nyugodtan oldalunkra feküdtünk, hogy erőt gyűjtsünk a 
másnap ránk váró erőfeszítésekre. A mi 1. és 2. századunk ama csapatok között volt, 
amelyek az előnyomulásra voltak kiszemelve, én pedig arra kaptam parancsot, hogy 
a 3. és 4. századdal tábornokunk székhelye felé vonuljak, hogy ott rendelkezésre álljak. 

Február l t-én egész nap és 12-én éjjel bősz délkeleti orkán dühöngött, amely valósá
gos hóhegyeket támasztott az összes utakon. 13-án reggel aztán parancsot kaptam a 
lötzeni parancsnokságtól, hogy századommal vonuljak vissza egy már általunk ismert 
helységbe és ott várjam a további intézkedéseket. Alapos munkába kerüli nehéz konyha-
és málhakocsijainkat a hatalmas hóesésben odavonszolni és négy órába került, míg a 12 
kilométernyi utat megtettük. Falumban már várt rám a parancs, hogy a csatornánál levő 
hadállásunktól a Spirding-tóig húzódó szakaszon vegyem át a parancsnokságot és a terepet 
zsákmány után kutassam át. Ez alapos munkát adott a következő napokra. Egész csomó 
menekülő járt nálam, akik győzelmünk hírére vissza akartak térni szülővárosukba, vagy 
legalább körül akartak nézni otthonukban. A lengyel asszonyok gyászos történeteket 
közöltek velem, kezeiket tördelték és bőven onlották könnyeiket. 

16-án este 1. és 2. századunk visszatért a faluba nagy ködben és zuhogó záporban, 
teljesen kimerülten, oly menetelés után, amely a koros, nehezen megterhelt népfölkelőktől 
valóban erejük megfeszítését igényelte. Ám a derék bajtársak egyenesen hordták fejüket, 
mert hát ennek a borzalmas háborúnak legnagyszerűbb eseményeinél lehettek jelen 
Tanúi lehettek, mily gyönyörűen valósult meg a mi páratlan Hindenburgunk zseniális 
haditerve. Részesei voltak annak az előnynek, hogy a rabniki ütközetben a császár köz
vetlen közelében tartózkodhattak és láthatták, mint kisérte figyelemmel a legfelsőbb hadúr 
a legmagasabb rangú katonai méltóságok körében a csata menetét. Egy leemelt ajtófélfa 
segélyével a szabad mezőn asztalt állítottak fel, arra terítették szét a nagy térképet, ame-

Fogoly orosz tisztek a második mazuri győzelem után, közülükTegy vezénylő tábornok, 
négy tábornok. 
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lyen vezérkari tisztek csapataink mozdulatait fejtegették a császárnak. Hindenburg vas 
harapófogója halálos harapásra zárult össze. Minden úgy történt, amint pontosan előre 
ki volt számítva, minden percre következett b e ; egész hadleslek kerültek fogságba és az 
ellenséges haderő szétugrasztott maradványait egészen védváraik falai alá üldöztük. 
Az 1. és 2. század katonái nem kerültek ugyan ütközetbe, de közvetlen közelből szem
tanúi lehettek, mint rohanták meg a többi ezredek fiatal katonái halálmegvetéssel, ter
mészetes és mesterséges akadályokon keresztül az 1200 méterről veszélyesen jól lövő 
szibériai vadászok golyózáporában az ellenséges hadállásokat. Útközben tanúi voltak 
annak a páratlan erőmegfeszítéseknek, amelyekkel legnehezebb kaliberű ágyúinkat a 
teljesen behavazott utakon előreszállították, mint nyomult előre hadállásról-hadállásra 
pompás, könnyű és nehéz tüzérségünk és amint a menekülők az ellenség után tüzeltek 
10—15—20 cm.-es gránátokkal. Tannenberg óta a leggyönyörűbb győzelem ez volt a keleti 
hadszintéren. 

A harcok után. 

A borzalmas harcok után jóformán az egész vidék a pusztulás szo
morú képét mutatta. Egy német haditudósító február 17-én a harcok szín
helyéről ezt írta: 

Az országút a gyors visszavonulás nyomait mutatja. Egy orosz 
nehéz ágyú félig az árokba dőlt, valamivel odább még egy ilyen ágyú hevert 
az úton, fölfelé fordított kerekekkel. Kocsik, szánok, elhullott lovak min
denfelé. Az isiállók és lakóházak üresek, ajtaik, ablakaik felfeszítve, kitárva. 

Az orosz sereg menekülése Kelet-Poroszországból. 
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Egyetlen szarvasmarhát, baromfit nem lehetett látni semerre, de egyetlen 
egyet sem. Kihalt az egész tájék. A havas, mély utakat sok helyütt municiós és 
élelmiszeres oszlopok zárták el. A kocsik elakadnak a hóban s a népfölkelők 
lapátolják a havat és vágják a jeget. 

Amint Filipovoba érünk, egy csomó összerombolt faviskót látunk, 
amelyek a csatának estek áldozatul. Beljebb haladva azonban látjuk, hogy 
a városka egyéb kárt nem szenvedett. 

Csaknem egészen érintetlen maradt Szuvalki, amelyet előtte való nap 
szálltak meg a mieink. A kaszárnyákkal szemben lévő orosz templomban 
ezerkétszáz orosz foglyot szállásoltak el. Örömmel fogadják a kenyeret, amit 
német katonák és jótékony hölgyek osztanak ki közöttük. A templom körül 
is foglyok táboroznak és tüzet raknak, hogy melegedjenek. Anélkül, hogy 
hosszabb ideig maradnánk itt, tovább megyünk Augusztovo felé. Az országút 
gyönyörű fenyőerdőn vezet keresztül. Átmegyünk egy hídon, melyet még 
szeptemberben építettek a mi pionírjaink s amelyen az oroszok mit sem 
változtattak. Még a fekete-fehér-vörös színre mázolt karfák is úgy marad
tak. A vizén egy csomó dereglye úszik. Nemsokára már Augusztovo hepe
hupás kövezetén járunk. Katonákkal találkozunk, akik az útszélen üldögél
nek, hogy összeszedjék erejüket és elérhessék a hatalmas tempóban előre
nyomuló hadoszlopokat. A teljesítmény, amit gyalogságunk e rendkívüli 
marsokkal végzett és most is állandóan végez, igazán bámulatos s a nagy 

Tannenberg tájéka. 

- 2t -



megerőltetések elviselése csudálalot ébreszt az emberben. Ezeket a katoná
kat most, a csaták hosszú sorozata után már nem az a szilaj támadási kedv 
hajtja előre, mint kezdetben, hanem a minden emberben élő öntudat. -

Egy orosz lap tudósítója pedig, aki jelen volt az oro>zok kelet-porosz
országi visszavonulásánál, a borzalmas menekülésről egyik moszkvai lapban 
a következő élénk leírást adta: 

. . . Lövészárkaink mögött minden be volt havazva s csapataink alig 
tndtak a terepen áthatolni, az emberek szinte elsülyedtek a hórétegekben. 
A németek pedig szorosan a nyomukban . . . Embereink közül, a harc 
fáradalmaitól és a hóban való bukdácsolástól kimerülve, sokan a földre buk
tak, lőszerünk fogyatékán volt, mire a németek az általunk kitaposott ösvé
nyeken hallgatagon, nyomban utánunk nyomultak. Élő áradat volt ez, ame
lyet egyes zászlóaljak sehogysem tudtak megállítani, miként a tenger árját 
sem tudja feltartóztatni valamely vékony gát. 

Az óriási hófelületen hadseregünk egyes csoportjainak a súlyos élő 
henger nyomása elől vissza kellett vonulnia. A vakító hómezők miatt sze
münket is alig tudtuk kinyitni s egyes csoportjaink szinte az ellenség kar
jaiba szaladtak. A láradhatatlan ellenség pedig sem időt, sem helyet nem 
engedett, hogy pihenhessünk vagy ehessünk. A német áradat minden oldal
ról körülvett bennünket. Ok is éheztek és fáztak, de sokan voltak. 

És a vége — a fogság . .. 

Grocholice, Petrikau mellett. Itt verték vissza a mi csapataink a III. kaukázusi hadtestet, 
mely Hindenburg ellen Lodz mellett oldaltamadást akart intézni. (Kilophot, Wien XIX.) 
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ELŐNYOMULÁS VARSÓ FELÉ. 

A Krakő ellen irányuló támadásból Varsó védelme lett, — állapította meg 
egy német jelentés január közepén. A másfél milliós orosz sereg, mely október 
második felében megindult a sziléziai és a poseni határ felé, hogy a franciáktól 
és angoloktól várva-várt nagy offenzívát végrehajtsa, a szövetségesek ellen
támadása következtében teljesen összeomlott s a hatalmas orosz hadsereg 
elkeseredett csatározások között volt kénytelen visszavonulni egész Lengyel
országban s az elfoglalt Lodz, Lovic és Skiernevice voltak a diadalmasan 
előnyomuló német sereg útjának főbb állomásai. Az oroszok visszavonulását 
nagyon megnehezítette az, hogy a német s osztrák-magyar csapatok első 
offenzivájuk után csaknem teljesen szétrombolták a lengyelországi vasúti 
vonalakat, másrészt a felázott talaj, mely mindenféle hadi mozdulatot erősen 
hátráltatott. 

Az oroszok Varsó irányában vonultak vissza egészen a Bzura folyóig. 
A Bzura a Visztula mellékfolyója, Lodz közelében ered és mocsaras lapályon 
folyik végig egészen torkolatáig. Partvidéke sok helyen igen szép, kis erdőcs-
kék terjednek egészen a folyóig, mely több, buja növényzettel borított szi
getet alkot. A Bzurának Lovictól kelet íelé két mellékfolyója van: a Rauka 
és a Szucha, amelyek mentén az oroszoknak rendkívül erős védelmi vonalai 
voltak. Ezeken a vidékeken a harc s főképpen az előnyomulás igen nagy 
nehézséggel jár. Egyik folyószakaszt a másik után kell nagy erőfeszítéssel 
meghódítani, mert az oroszoknak a folyók mögött mindig módjukban van 
újabb megerősített állásokat készíteni. A német csapatok mindamellett sike
resen nyomultak előre január folyamán is, megküzdvén a rossz időjárással 
s szembeszállva azzal az elkeseredett ellenállással, melyet az idecsoportosí
tott nagy orosz erők kifejtettek. Nikolajevics Miklós nagyherceg, az orosz 
fővezér, miután tervei olyan csúfos kudarcot vallottak, legalább Varsót akarta 
megvédelmezni. Éjjel-nappal folyt tehát a véres harc, mely a rossz időjárás 
következtében, a nyugati küzdelemhez hasonló módon hónapokon át tartó 
állóharccá változott. 

Az oroszok — irta január első napjaiban egy angol haditudósító — 
a Bzura mentén akarják feltartóztatni a németek hatalmas előrenyomulását 
Varsó felé. Ennek az aránylag keskeny és kis folyónak birtokáért napokon át 
folyt már a gigászi küzdelem. 
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Sochacsev, mely a folyó mindkét partján fekszik, leégett. Német és 
orosz gránátok gyújtották fel. Orosz részről itt egész a Visztuláig Micsenko 
tábornok, a hires kozák vezér parancsnokolt, aki együttesen Litvinoff tábor
nokkal, Rennenkampf utódjával igyekszik a német támadásokat feltartóztatni. 
Sochacsevtől délre, ahol a Bzura és a Ravka összefolynak, egész a Skierne-
vice felé vezető vasútig a németek óriási küzdelmek után átlépték a Ravkát 
és erős állásokat foglaltak el annak jobbpartján. A terep itt erdős, mocsaras 
és igen sűrűn lakott. A Ravka néhol csak ötven méter széles. Az ellen
séges lövészárkokat gyakran csak a folyó medre választja el egymástól. A 
tüzérség persze mindenütt jól maszkírozott fedezékekben áll. 

Éjjel-nappal a levegő tele van erős detonációkkal. Ahol csak valami 
mutatkozik, oda az egyik fél tüzérsége mindjárt gyilkoló shrapnelltüzet zúdít. 
Éjjel az égbolt olyan, mintha vulkán volna kitörőben, tele van ágyúk felvilla
násával, lövedékek hisztérikus nyögésével és fényszórók sugaraival. 

Lépésről-lépésre nyomultak előre a németek s átkelvén a Bzurán és 
a Ravkán, győzelmesen haladtak a Szucha felé. Már január másodikán 
elfoglalták több napi kemény harc után az oroszoknak a két folyó között levő 
főtámaszpontját, Borzymovot, ahol ezer foglyot is ejtettek, majd a Ravkától 
szintén keletre lévő Bolimov mellett vívtak véres harcokat és észak felé 
haladva február másodikán elfoglalták Humint s tovább nyomultak Vola-
Szidloviecka felé. Különösen gyilkos küzdelem folyt ez utóbbi helyen. 

Német csapatok előnyomulása Varsó felé. 
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Agyúharc a Bzura mentén. 

A Vola-Szidloviecka mellett lefolyt tüzérharcról az angol Westminster 
Gazette haditudósítója a következő élénk leírást adta, mely fogalmat nyújt 
a borzalmas összecsapásról. 

— ügy a harcban résztvevő ütegeknek a száma, mint körülötte a gya
logsági csapatok koncentrációja, aránylag kis területen, túlszárnyalt minden 
harcot és ütközetet, amely a háború megkezdése óta lefolyt. A harc egy 
éjszaka kezdődött, amikor az orosz légi felderítő őrjáratok az ellenség 
táborában észlelt mozgolódásról tettek jelentést. Észrevették léghajókról és 
repülőgépekről, hogy nagy német csapatok fejlődnek fel a frontvonalban. 

Ugyanakkor a háttérben nagyszámú nehéz tüzérségnek az előretörése 
fejeződött be, azonfelül pedig a trén is teljesen rendbejött, sorakozott, ami 
az elindulásnak az ismertető jele szokott lenni. 

Amikor mindez megtörtént, az oroszok is erős visszaszorításra készü
lődtek fel és részletes terveket dolgoztak ki. A harc még aznap este tüzér
ségi bombázással megkezdődött. Éjjel itt-ott kis gyalogos csapatok törtek 
előre, az összeköttetést gondosan fcntartva egymás között, nyilván azzal a 
céllal, hogy az oroszokat tisztán számbeli túlerővel elnyomják és lövészár
kaikat holttestekkel temessék be. A frontnak minden egyes versztjén külön-
külön harc fejlődött ki. 

Elhavazott német lövészárok Varsó előtt. 
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A német hadosztályok, amelyek a helyzettel tisztában voltak, rendkívüli 
szívóssággal és meglepő elszántsággal harcoltak. Ember ember közötti harcok 
fejlődtek ki, amelyek nem percekig, nem félórákig, hanem órákig tartottak 
és amelyeknél az áldozatok száma óriási volt. Az orosz katonák néhány 
támadást visszanyomtak és ellentámadást fejtettek ki. 

Mialatt ezek a harcok egymáshoz közel folytak, száztíz német tüzérségi 
üteg még soha nem látott méretekben dolgozni kezdett. A németek úgy tüzel
tek, ahogy tapasztalatainkból már azt megismertük: előre meghatározott 
négyszög területre koncentrálták a tüzet, még pedig igen sikeresen. A cél 
nyilván az volt, hogy több üteg egyidejűleg támadja meg az oroszoknak 
egy-egy ütegét. A mi kis területünkre a németek két órán belül ötvenhat 
óriási lövedéket lőttek bele. 

El lehet képzelni, hogy mi történt a lövészárkokban. A vérnek és a 
rémületnek micsoda ijesztő képeit mutatták azok. Az orosz tüzérség valóságos 
lidércnyomás alatt állott ez idő alatt. Az orosz ütegeknek a parancsnoka a 
következőket mondotta a harc első napjáról: 

«Ezen a napon a németek a szokásosnál hamarább kezdték meg a tüze
lést. Éppen szürkület előtt, csöndes szellő fújdogált, mint heves vihar előtt. 
Ütegünkben csend volt, de tudtuk, hogy valami vésztjósló dolog kezdő
dik. Mindnyájan ideges feszültséget éreztünk. Tudtuk, hogy ma kemény napunk 
és sok dolgunk lesz, mert egyszerre lövés lövés után, gránát gránát után jött. 

Csapataink megszállnak egy lengyel helységet a Bzura vidékén. 
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A németek folyton fokozták a tüzet. Eleinte a gránátok messzire estek 
le tőlünk, de éreztük, hogy nemsokára tüzelésük középpontjába jutunk. Jobbról, 
balról, előttünk, mögöttünk sűrű fekete füstoszlopok emelkedtek fel a föld
ből és a levegő tele volt a nagykaliberű lövegek okozta rémes dübör
géssel. 

Éjjel tizenkét órakor valóságos pokol volt körülöttünk. Egyes lövése
ket ekkor már nem is hallottunk, mert a németek körülbelül száztíz-száz
harminc ágyúból kezdtek tüzelni. 

Az óriási lárma mintha megrepesztette volna az eget és visszhangzott 
a láthatár legmesszebb tájékáról is. Mindig közelebb és közelebb jöttek a 
lövések és végre körülvettek bennünket egy keskeny körben. 

A fejem elkábult és mindnyájan valami idegen, meghatározhatatlan 
érzés alatt állottunk, úgy hogy a parancsnokok rendeleteit fülből fülbe kel
lett kiáltani. Az emberek csak azt látták, amint gesztikulált és jelt adolt, 
vagy hátrafelé intett a kezével. A sűrű, fekete füstben, amely körülvett ben
nünket, a mi lövéseinknek csak a fényét láttuk, egy-egy szikrát. A folytonos 
mennydörgés mindig erősebb lett és egészen abszorbeálta az ember lényét. Nem 
hagyott helyet sem a gondolatnak, sem a szellemi működésnek. Egy rémes 
álom volt az egész. Végre is olyan közömbösökké lettünk, hogy nem törőd
tünk vele, hogy egy gránát tőlünk messze esik-e le, vagy éppen mellettünk. 

Nem gondolhattunk sem a halálra, sem megsebesülésre. Az ideges 

Német vonatoszlop Varsó környékén. 
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feszültség olyan volt, hogy minden érzésünket megölte. Semmit nem ettünk, 
de nem is jutott eszünkbe, hogy enni kellene. Másnap kemény, de napos 
idő volt, mi azonban a napból nem láttunk semmit, mert füsitengerbe 
voltunk begöngyölve. A harc erős füstje befeketítette előttünk a napot és 
félsötétségben harcoltunk világos nappal is. 

Az ágyúk mellett levő emberek alakjait alig tudtuk kivenni. Akik 
mellettünk elsuhantak, úgy végezték munkájukat szótlanul, mint egy gép. 

Kalap nélkül, szerecsenfeketén a füsttől, lázasan és automatikusan 
szolgálták ki az ágyút. Ez a kép a borodinói és szebasztopoli csatákra 
emlékeztetett bennünket. 

Ütegeink rendkívül exponált helyzetben voltak a front és a tartalék
vonal között, meglehetős élénk kontaktusban az ellenséggel. A Szidloviecka 
melletti szeszgyárban a németeknek ötven gépfegyvere volt felállítva. Ezek 
a gépek a gyár legfelső emeletein voltak az épület különböző kiugrásain 
elhelyezve, úgy hogy a gyár valóságos erődhöz hasonlított. 

A német gépfegyverek rettenetes pusztítást vittek végbe a mi gyalog
ságunk soraiban. Ez a harc csak egy részlet, egy epizód az egész több
napos csatából, de ilyen, sőt még ennél borzalmasabb tapasztalatokat sze
rezhetett az ember a front többi részén a gyalogsági árkokban, a megfigyelő 
állásokban és az ütegeknél is.» 

Osztrák-magyar málha-osztagok nehéz előnyomulása az orosz-lengyelországi 
rossz országutakon. 



A HELGOLANDI TENGERI ÜTKÖZET. 

Az Északi-tengeren január 24-én nagyobb tengeri csata folyl le egy német 
cirkáló hajóraj s az ottlevő angol hajóhad között. A német jelentés szerint 
az4ülközetben öt nagy angol cirkálóhajó vett részt, még pedig a követ
kezők : A Lion és testvérhajója, a Princess Royal, mely utóbbi már augusztus 
28-án résztvett egy Helgoland közelében vivott tengeri ütközetben. Mindkét 
hajó huszonhétezer tonna vizet szorít ki. Hetvenezer lóerő mellett a Lion 
huszonkilenc, a Princess Royal harminckét mérföldnyi sebességet ér el 
óránkint. Tüzérségük nyolc-nyolc darab 34-3 centiméteres és húsz torpedó 
elleni ágyúból áll. Azután a Queen Mary; ezer tonnával nagyobb az első 
kettőnél, gépei hetvenötezer lóerejűek, egyébként azonban csaknem teljesen 
ugyanolyan, mint az előbbiek. Az angol flotta leghatalmasabb csata
cirkálója a Tiger, mely épen ekkor készült el, harmincezer tonnányi, gépei 
százezer lóerejűek, óránkinti sebessége harminc mérföld és nyolc darab 
343 centiméteres és 12 darab 15 centiméteres ágyúval van felszerelve. 
Ezeknek a hajóknak a legénysége egyen
kint mintegy ezerszáz főből áll, páncél
zatuk, mely a legerősebb, 254 millimé
ternyi vastagságú acéllemezekből készült. 
Az ötödik csatacirkáló, mely fa harc
ban résztvett,|valószínüleg a Home Fleet, 
az Invincible-osztály negyedik hajója. 
Tizennyolcezer [§tonna] vizet fszorít ki, 
negyvenötezer lóerejű és óránkinti sebes
sége huszonhat tengeri mérföld. Nyolc 
darab 305 centiméteres és 16 torpedó 
elleni ágyúja van, legénysége 800 főre 
tehető. 

Német részről résztvettek az ütkö
zetben: a Seydlitz, 25.000 tonnányi, gépei 
százezer lóerejűek, óránkinti sebessége 
harminc tengeri mérföld, 10 darab 28 
centiméteres, 12 darab 15 centiméteres 
ágyúval van fölszerelve és legénysége rT. „ ',.."''.. -• \", 

, . . „ . , , . ,.. ° .„i Hipper ellentengernagy, a német hajó-
ezerszáz emberből all. A Derfflwger, r a j p a r a n c s n o k a a Helgoland melletti 
.27.000 tonnányi, 8 darab 30 centiméteres tengeri csatában. 
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és 12 darab 15 centiméteres ágyúja van. A Moltke, — a híres «Göben» 
testvérhajója — 22.600 tonnányi, 85.000 lóerejű, legénysége ezer emberből 
áll; tüzérségi fölszerelése azonos a Seydlitz-ével. E hajók páncélzata körül
belül olyan, mint az angol csatacirkálóké. Résztvett végül a harcban a 
Blücher. Ezt nem lehet csatacirkálónak tekinteni, mert nem volt nehéz tüzér
sége. Fölszerelése 12 darab 21 centiméteres, 8 drb 15 centiméteresés 16 kisebb 
ágyúból állott. Csupán 15.800 tonna vizet szorított ki. Gépei 32.000 lóerejűek 
voltak. E páncélos cirkáló óránkinti sebessége 25 tengeri mérföldet ért el. 
Legénysége 887 főből állott. 

A német cirkáló-raj éjjel futott ki a tengerre és Helgolandtól nyugati 
irányban haladt előre. A nagy cirkálók közt 300—400 méternyi távolság 
volt, a kisebb cirkálók elől haladtak földerítés céljából. Január 24-én reggel 
felé Helgolandtól mintegy százhúsz mérföldnyire egy angol hajóraj tűnt fel 
s mihelyt a német hajóhad parancsnoka, Hipper ellentengernagy, az ellen
séges hajókat meglátta, azonnal irányt változtatott és délkelet felé irányí
totta hajóit, valószínűleg azzal a szándékkal, hogy az angol hajóhadat a 
német part felé terelje, ahol a helgolandi tengeri erőd, továbbá tengeralatt
járó hajói és aknazárai támogathatják a cirkálók operációt. Az angol hajó
had ugyanebben az irányban ment, mire aztán a német öböl tájékán kilenc 
órakor délelőtt megkezdődött a harc, amely délután egy óráig tartott és 
elhúzódott Helgolandhoz, egészen hetven mérföldnyi távolságig. 

A «Blücher» páncéloscirkáló, mely Helgolandnál elsülyedt. 
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Az angol tengernagyi hajó kezdte meg 
a tüzelést. A német hajóvonal élén a Seydlitz 
ment, az ellentengernagy lobogójával. A 
hajóvonal legvégén a Blücher. A két vonal 
közti távolság a német és az angol hajó
had közt eleinte húsz kilométert tett ki, 
de az ellenség nagyobb gyorsasággal ha
ladt, mert a cirkálóknak tekintettel kellett 
Unni a Blücherre, amely csak huszonöt 
tengeri mérföldnyi gyorsasággal haladha
tott, míg az angol cirkálók huszonyolc— 
huszonkilenc tengeri mérföldnyi gyorsa
sággal mentek. Ennek dacára az angolok 
eleinte az eredeti távolságban marad
tak, csak később közeledtek tizenöt kilo
méternyi távolságra. Kezdettől fogva erő
sen tüzeltek a Blücherre, amelynek gépei 
megrongálódtak s amely hajó ennélfogva Erdmann korvett-kapitány, a 
visszamaradt, csakhamar oldalnak fordult, «Blücher» parancsnoka, 
de azért szakadatlanul tovább tüzelt az 
ellenségre, míg végül egyedül maradt vissza. Ekkor egy könnyebb ellenséges jármű 
torpedólövedékkel adta meg neki a kegyelemdöfést: 12 óra 12 perckor nagy 
robbanás zöreje hallatszott, a Blücher csakhamar utána elmerült a hullámokba. 
A Blücher parancsnoka Erdmann korvettkapitány fogságba került, ahol nem
sokára meghalt. A Blücher még mielőtt elsülyedt. két angol torpedózuzót meg
semmisített, egy harmadik ellenséges torpedóvadászt pedig egy tengeralattjáró 
hajó sülyesztett el. Az angolok tehát három torpedó-rombolót vesztettek el. 

A harc ezalatt tovább folyt, végre hetven mérföldnyire érve Helgo-
landhoz, Beaity angol tengernagy beszüntette a csatát. Alighanem aggodalmai 
támadtak és nem mert még közelebb menni a német öbölhöz. Lehet azon
ban, hogy a Tigernek kiválása a harcból is visszatérésre indíthatta, mert nem 
akarta ezt a hajót cserbenhagyni. Annyi bizonyos, hogy egy második hajó 
is lángba borult és hogy más hajókon is súlyosabb sérülések történtek, mert 
végül az ellenséges hajóhad két csoportra oszlott. A németek elsősorban 
az ellenséges hajó gépezeteinek megrongálására törekedtek, ezáltal egyik 
torpedónaszáduknak alkalma volt egy lőporfüstbőli hirtelen föltűnő angol 
sorcirkálóra is lőni és pedig teljes sikerrel, amennyiben két lövéssel ezt a 
cirkálót elsülyesztette. Ennek a cirkálónak az elsülyedését a Moltke nevű 
cirkálóról, továbbá torpedóhajóikról és egy Zeppelinről teljes biztonsággal 
megfigyelhették. 

A csata eredménye tehát a következő volt: Mindkét oldalon egy-egy 
nagy cirkáló veszteség csakhogy az angol cirkáló huszonnyolcezer tonnás volt, 
míg a német csak tizennyolcezer tonnás; azonfelül az angol hajóhad még három 
torpedórombolót is vesztett. A német hajókon csak egy teljestalálat oko-
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zott kárt, az is csak csekély kárt anyagban és emberben. A német torpedó
naszádok közül egyetlen egy sem sülyedt el, egy sem sérült meg és senkit 
sem vesztett a legénységéből. A kisebb cirkálók közül csak egyiken 
történt sérülés, míg az ellenségén teljes biztonsággal jelentékeny sérülést és 
anyagi kárt is állapíthattak meg. Az angolok maguk is elismerték 
hogy a Lion a vízvonal alatt súlyosan megsérült és hogy a Tigeren is jelen
tékeny kár történt. 

Az angol admiralitás az ütközetről január 26-án kiadott jelentésében 
a következőket mondta: 

Az összes hadihajók, amelyek a tengeri ütközetben résztvettek, 
visszatértek a kikötőkbe. A Liont, amelyet a vízvonalon alul találtak 
el úgy, hogy egyes részei megteltek vízzel, az Indomitable vontatta. 
A Meteor nevű torpedózúzót, amelyet szintén harcképtelenné tettek, a 
Liberty nevű torpedózúzó vontatta. Mind a két hajót torpedózúzók 
kisérték. A Lion fedélzetén 17 ember megsebesült, a Meteor fedélzelén 
négy ember meghalt és egy megsebesült. 
Január havában még egy nagyobb veszteség érte az angol hajóhadat, 

Egy sorhajót, az 1898-ban épült, 15.200 tonnatartalmú Formidable-t, mely 
többször szerepelt a belga partvidéket bombázó hajók között, a csatornában 
Plymouth közelében egy német tengeralattjáró újév napján elsülyesztette. 
A hajón volt mintegy 800 ember közül mindössze 199 menekült meg. 

Á «Formidable» angol sorhajó. 
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A háború humora. 
A legnagyobb lehetetlenség. 

— Már vége lesz, látom a világnak, — 
mondja a vidéki vendéglős. — Csupa lehe
tetlenség történik.' A gyáva Pista hős lett, 
a segédjegyző parancsol a főjegyzőnek, 
mert az hadnagy, a főnótárius pedig 
csak hadapród. De az mind semmi, meg
történt a legnagyobb lehetetlenség is. 

— Ugyan mi az? 
— Képzelje, kérem, huszártisztek a há

borúból — pénzt küldenek haza. 

A kékvér. 

Egy fiatal mágnás, aki hősiesen harcolta 
végig a szerb és orosz háborút, sebesül
ten jött haza. 

— Demokrata lettem, fiúk, — mondta. 
— No ne mondd, te, a zárkózott mágnás 

demokrata lettél. 
— Igen. Együtt háltam istállókban, kint 

a szabadban közös szalmán a néppel, együtt 
rágtuk a földből kirántott répát, de ez 
mind semmi Igazi kékvér voltam. De most 

hiányzik a kék véremből másfél liter. Nem 
lehetek hát olyan gőgös kékvérű, mint 
azelőtt. 

A csukaszürke. 

Büszkék az öreg fiúk, akiket bevettek 
katonának. A negyvenhárom - ötveneszten
dős hadfiak, akik ugyan sohasem gondol
ták volna, hogy valamikor még zöldfülű 
újoncok lesznek. Verik is büszkén a mel
lüket. 

— Majd meglátod, — tréfál az egyik, — 
milyen hős leszek én. Csak egytől félek. 

— Mitől1? 
— Nem a muszkától, a taliántól, hanem 

attól, hogy az unokám alá kerülök és ő, a 
hadnagy• úr le-haszontalan-kölyköz engem, 
a közönséges közlegényt. 

A másik pedig büszkén vágja ki a rezet : 
— Hagyd el azokat a gyerkőcöket! Mi 

vagyunk az igazi katonák, nem ők. 
Mert nekünk a sapkánk is csukaszürke, 
a blúzunk is, a nadrágunk is, a köpenyünk 
is, de — a hajunk is csukaszürke. Ezt 
csinálják utánunk azok a zöldek. 

Elkészült és olvasóink rendel
kezésére áll Krónikánk 

j j Ü l M i lilája. 
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. 

A ki még az 1—3. kötet tábláit 
sem rendelte meg, az saját érde
kében hozassa meg most a négy 
kötethez való táblát, nehogy a 
füzetek elkallódjanak. 

Pallas nyomda, Budapest. 
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