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ÚJ KEDVEZMÉNYEINK! 
T. előfizetőink és olvasóink részére egy új könyv-kedvezmény-csoportot 

állítottunk össze, mély örömet fog szerezni a jó és szép könyvek minden 
barátjának. Ebben a csoportban is csupa olyan könyveket adunk, melyek 
soha nem csökkenő, örökre szóló irodalmi értékkel birnak, s amelyek
nek finom* ízlésű, díszes és tar tós kiállítása a legkényesebb követel
ményeknek is megfelel. 

INGYEN, csak a bekötés árának ráfizetése mellett juthatnak t. elő
fizetőink és olvasóink olyan becses könyvek — szépirodalmi, utazási 
és díszművek — birtokába, melyek a családi könyvtár, a szalonasztal 
díszei és nemes irodalmi élvezet forrásai. 

A mi páratlan kedvezményeink abba a kedvező helyzetbe juttatják 
t. előfizetőinket és olvasóinkat, hogy azokból gyermeknek, testvérnek, 
rokonnak, barátnak karácsonyra, újévre, név- és születésnapra, vala
mint minden egyéb alkalomra olyan ajándékot küldhetnek, melynél nincs 
se olcsóbb és értékesebb, se maradandóbb és kedvesebb. 

ÚJ KEDVEZMÉNYEINK 
melyekből a boríték 3-ik oldalán közölt feltételek szerint választhatna 
a következők: 

3. csoport. SZÉPIRODALMI ÉS DÍSZMŰVEK. 
talán és Keleti Gusztáv rajzaival. 10 kor. 
bolli ár helyett ráfizetés 3 korona. 

A nagy költő örökszép költeményei, párosulva a 
magyar festőművészet két nagymesterének remek 
rajzaival, párat lanul értékessé teszik ezt a díszmüvet. 

18. Arany János dalai. Petőfi, Amadé és 
saját költeményeire. Énekre és önálló 
zongorára feldolgozta Bartalus Istuán. 
Gyulai László ^0 eredeti rajzával. 
Albumalakú kiadás, karion papírra 
nyomva, 16 korona bolti ár helyeit rá
fizetés 2 korona 80 fillér. 

Zene, vers, rajz s mindebből a legjava, mit a 
magyar géniusz alkotott — pompás köntösben — 
ez az, amit e gyönyörű könyv bőkezűen ad. 
19. Az ifjúság könyve. Két vaskos kötet 

gazdagon illusztrálva, 12 kor. bolti ár 
helyeit ráfizetés kötetenkint 2 koronr. 

Ez az ismeretterjesztő m u n k a föld- és néprajzi ké
peket ad Dél- és Közép-Európából, ismerteti a bún 
és magyar népmondákat , a római királymondákat 
és Pompéjiról, az eltemetett városról ad megkapó 
ismertetést. 
20. Jókai Mór: A kis királyok. Regény 3 

kötetben, 1 kötetbe kötve 12 korona 
bolti ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fill. 

21. Jókai Mór: Rákóczi fia. Regény 3 
kötetben, 1 kötetbe kötve 10 kor. bolli 
ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fillér. 

Ez a két regény tárgyát a bazai történelemből me
ríti. A nemzet múltja 'küzdelmeivel és szenvedései
vel, öiomoivel és reményeivel a jelen vérvibaros 
napjaiban erősebben vonja bűvkörébe az olvasót, 
.íókai ragyogó tolla olyan képeket rajzol itt, melyek 
mélyen bevésődnek a lélekbe. 

A kedvezmények 1. és 2. csoportját valamint a kiválasztás módozatait a boríték 3. oldalán közöljük. 

14. Hamerling Róbert: Ámor és Psyche. 
Költemény hat énekben. Fordította 
Ábrányi Emil. Illusztrálta Thumann Pál. 
9 fénynyomatú műlappal és számos 
művészi fametszettel. 28. korona bolli 
ár helyett ráfizetés 5 korona. 

A híres német költőnek legszebb műve ez, melyet 
Ábrányi Emilnek, a kiváló magyar költőnek remek 
fordítása a magyar irodalom kincsévé avat. Ez az 
albumaíakú díszmQ mesteri képeivel a szalonasztalou 
pompásan jut érvényre. 

15. Jókai Mór: Utazás egy sirdomb körül. 
Albumalakú, pompás díszmű, 4 fény
képnyomatú műmelléklettel és sok il
lusztrációval Vágó Pál eredeti kar
tonjai után. 16 kor. bolti ár helyeit rá
fizetés 4 korona. 

Jókai Mór ragyogó költészetériek egyik mester
művét alkotta meg e munkában , mely az ö nemes 
lelki világába vet gyönyörű fénysugarakat. 

16. Szana Tamás: Magyar művészek. Mű-
történelmi vázlatok írásban és képben. 
Pazar fénynyel kiállított, albnmülakú 
díszmű lti réz- és színnyomatú műmel
léklettel, ISO képpel a szövegben 30 
korona bolti ár helyett ráfizetés 6 kor. 
80 fillér. 

21 magyar festőművész műveit és jelentőségét is
merteti e munka , könnyi'd, vonzó és szórakoztató 
előadásban. E munka a modern sokszorosító művé
szet remeke. 

17. Báró Eötvös József költeményei. 
Albumalakú díszkiadás. Székely Ber-
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HARCTÉRI KEPÉK. 

Német katonák átutazóban egy magyar állomáson. (Pósfay Andor felvétele.) 

Vidáman, mintha csak hadgyakorlatra indulnának, mennek egyik harctérről a másikra 
hűséges szövetségeseink katonái. Arcuk mosolygását nem űzte el, lelkük nyugalmát nem 
zavarta meg a csatamezők száz veszedelme. Egyik helyen elvégezvén dicsőséges fel
adatukat, bizakodó szívvel folytatják máshol a harcot.. Erőt ad mindnyájuknak az a 
tudat, hogy a nagy küzdelem vége nem lehet más, mint igazságos ügyért csatázó fegy

vereink diadala. 
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Hegyek között a hóban vígan előre. (Révész és Biró felvétele.' 

A sereg után hajtják a leölni való marhát. (Révész és Biró felvétele.) 
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IflMHBfitffiÉÉÉ 

Átkelés egy folyón. (Kilophot, Wien XIX.) 

ülánus-elővéd megszállja egy erdő szélét. (Kilophot, Wien XIX.) 
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1 

Fel robbanó shrapnellek. 

1 

A zenekar. (Révész és Biró felvétele.) 
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GORLICÉTŐL — PRZEMYSLIG. 

Elfelejtett tűzhányók váratlan kitörése lehet csak olyan meglepő és 
pusztulást hozó, mint az a támadás, mely 1915 tavaszán a galíciai Gorlicé-
nél érte a biztonságos nyugalomban táborozó oroszokat. Ez a jelentéktelen, 
kis, galíciai falu volt kiinduló pontja a szövetségesek galíciai tavaszi had
járatának, mely a világháború egyik legdiadalmasabb s következményeiben 
is legnagyobb jelentőségű fejezete. Itt kezdődött meg az a nagy harc, mely
nek során, áttörve az ellenséges arcvonalat, jóformán egész Galíciából 
kiűztük az oroszt. Przemysl és Lemberg visszafoglalása után pedig saját 
földjén üldöztük tovább és sorra elfoglaltuk hatalmas várait, hatalmunkba 
kerítve Orosz-Lengyelországnak túlnyomó részét. A lodzi és limanovai 
csatában kivívott győzelmeink, tudvalevően, lehetetlenné tették az oroszok
nak a Németország felé való előnyomulást, s ezért a Kárpátokba vetették 
erejük legnagyobb részét, hogy Magyarország szívébe jussanak el. Ezt a tervet 
azonban seregeink hősiessége hosszú hónapokon át tartó elkeseredett har
cokban szintén meghiúsította. Mint a hadiszállás egy összefoglaló jelentése 
írta, a háború valamennyi addigi szakát felülmúlta a Kárpátokban lefolyt 
téli hadjárat, mely decemberben nagy erővel indult meg és mely csak
hamar az orosz hadsereg nagy részét lekötötte és az oroszokat valóságos 
hekatombákra kényszeritette. A kemény tél kegyetlensége emberfeletti módon 
súlyosbította ezt a minden eddiginél véresebb küzdelmet. A harcok növe
kedő hevességgel negyedévnél tovább folytak. Az oroszok minden magaslat, 
hegygerinc birtokát hosszas küzdelmekkel, súlyos véráldozattal fizették meg, 
anélkül hogy a célt, melyre áhítoztak, a Magyarország belsejébe való elő
nyomulást elérték volna. Húsvétra ellankadt erejük s a Kárpátokban 
lefolyt nagy csata után kénytelenek voltak szándékukat elejteni s hosszabb 
pihenőt tartani, hogy erősen megritkult csapataikat kiegészítsék s a jobb 
évszak elérkezéséig harcra kész állapotba helyezzék. 

Az oroszok azt hitték, hogy nyugodtan élvezhetik a pihenést. Kárpáti 
harcvonaluk rendkívül meg volt erősítve s mögötte egy csomó jól előkészÍT 
tett hadállásuk volt. A nyugati szárnyat a Kárpátok tarajától a Dunajec 
torkolatáig húzódó erődítések láncolata fedezte s ezt a megerősített vonalai; 
valósággal áttörhetetlennek lehetett tekinteni. így az oroszoknak csak a bal-t 
szárny okozhatott némi gondot. Pflanzer-Baltin hadserege tudvalevően február 
óta a Pruthon át Dél-Galicia lapályaira és Bukovinában a Dnyeszterig nyomult 
előre. Itt tehát az oroszok nagy haderőt vontak össze, hogy az esetleges elő-
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nyomulással kellő erővel szállhassanak szembe. Talán döntő feladatot is 
szántak ennek a szárnynak arra az időpontra, amikor az orosz seregek fel
frissítését befejezik és így a nagy támadás ideje elérkezik. Hadvezetőségeink 
azonban felismerték, hogy a Kárpátokban kivívott győzelem több volt mint 
egy hatalmas támadás szerencsés visszaverése s hogy a hosszas fáradozás 
és önfeláldozó erőfeszítés, mely az oroszok haderejének megőrlésére irányult, 
megteremte gyümölcsét. Le lehetett szakítani ezt a gyümölcsöt akkor, amidőn 
a német hadvezetőség Falkenhayn tábornok, vezérkari főnök ajánlatára 
elhatározta, hogy erős német haderőket küld Galíciába a mi csapataink-

A nyugat-galiciai harcok szintere. 

kai való együttműködés céljából. A terv az volt, hogy ez a hadsereg ott 
sújtson le az oroszokra, ahol erre a legkevésbbé számítanak; a nyugat-
galiciai harcvonalon, a Jaszlo-Kroszno völgyláncolat mentén. Ez irány tekin
tetében a mi hadvezetőségünknek az volt a véleménye már régóta, hogy 
itt lehet leginkább sikerre számítani, mint ahogy már március első felében 
történt is Gorlice irányában az orosz front áttörésére kísérlet, ez azonban a 
kezdetben elért sikerek ellenére is az abban az időpontban rendelkezésre 
álló erők elégtelen volta miatt meghiúsult. Most azonban a Mackensen-had-
seregnek ezen a harctéren való felhasználása megteremtette a siker alapját. 

A nagyszabású hadművelet végrehajtására kiválasztott hely minden 
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tekintetben alkalmas volt a hatalmas terv megvalósításához. Sem a Kárpá
tokban, sem Lengyelországban nem lett volna a csapatok pótlása, ellátása, 
olyan könnyen keresztülvihető, mint itt. A Kárpátokban nagy, egységes 
támadás a hegyi vidék nehézségeibe ütközött volna, Orosz-Lengyelországban 
pedig, az ellenséges földön, nagyobb távolságra a központoktól szintén kisebb 
lett volna a remény a teljes győzelemre. Azonkívül az itteni siker Galíciá
nak, az ellenség által megszállt tartománynak visszahódítását is jelentette, 
ami a katonai szempontokól eltekintve, nagy befolyással lehetett az ingadozó, 
balkáni semleges államokra is. 

S amilyen zsenialitás nyilvánult meg a hely kiválasztásában, éppen olyan 
csodálatraméltó volt a terv stratégiai kivitele is. A katonai szakértők nagy 
része a modern háború viszonyai között, a harcban álló nagy tömegek, a 
fegyverek tökéletessége, a hatalmas föld-erődítések és a sok száz kilométerre 
terjedő harcvonalak korában szinte lehetetlennek mondta az áttörések sikeres 
végrehajtását, illetőleg azt, hogy az újkori háborúban az áttörést eredmé
nyessé lehessen tenni, mert a mai hosszú, összefüggő frontok egy szakaszán 
végrehajtott áttörés után előnyomuló sereg az ellenség oldaltámadásának 
van kitéve s így az áttörés kiaknázása lehetetlenné válik. Különösen a 
német stratégák között voltak igen sokan ezen a véleményen, amit igazolni 
is látszott a nyugati harctéren a franciáktól megkísérelt áttörések soro
zatos kudarca. A szárnyak átkarolása volt a vezető gondolata a németek 
harcainak a nyugati harctéren kezdettől fogva. A két ellenséges szárny 

A gorlicei csatatér. 
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álkarolásával semmisült meg a tannenbergi csatában az orosz Narev-sereg 
s átkarolással érte el Hindenburg nagy sikerét a második mazuri csatában 
is. Nyugat-Galiciában azonban a szövetséges hadvezetőségek célraveze
tőbbnek ítélték az áttörést s ezzel megmutatták, hogy nem ragaszkodnak 
semmiféle hadászati jelszóhoz, hanem mindenütt a helyzetnek s a körülmé
nyeknek megfelelő módszert alkalmazzák. Annyival is célszerűbbnek látszott 
itt az áttörés megkísérlése, mert a nyugat-galiciai homloktámadást, délfelol, 
a Kárpátokból fölfelé nyomuló seregeink oldalt hathatósan támogathatták. 

Az események bebizonyították, hogy az áttörés nemcsak lehetséges, 
hanem döntő eredménnyel is járhat. A nyugat-galiciai tavaszi hadjárat, ha 
nem is vezetett ez ellenség megsemmisítésére, feltartóztathatatlan visszavonu
lásra kényszerítette, melynek következtében emberben, anyagban, területben 
rengeteg veszteséget szenvedett s hosszú időre képtelenné vált minden 
támadásra. Éppen ezért a legfényesebb hadiesemények közé fog tartozni 
mindenkor az a siker, melynél eredményesebb áttörési csatát a hadtörténelem 
nem ismer. 

A gorlice-tarnovi áttörés. 

Április végén galíciai frontunk, amelynek nyugat-galiciai szakaszán indult 
meg offenzivánk, a következő képet nyújtotta: 

A többszáz kilométeres front balszárnya a Visztula és a Dunajec folyók 
összefolyására támaszkodott. A Visztulán túl a Nida folyása mentén egyelőre 
állóharcokra berendezkedve állott megerősített pozícióiban a Dankl-féle 
osztrák-magyar hadsereg. Tőle jobbra, a Dunajec alsó folyását követve, s 
közvetlenül Tarnov város mellett elhaladva, majd könnyedén délkeleti irány
ban elhajolva a Biala folyó mentén, lejebb Gorlicén és Szekován keresztül 
egészen a kárpáti Koniecna-hegynyeregig folytatódott frontunk, s e vonalsza
kaszon József Ferdinánd főherceg hadserege, a 4. hadsereg állott. Ez 
Koniecnánál érintkezett a Kárpátokban álló seregtesteinkkel, melyek a 
Beszkideken át egész a besszarábiai határig a következő egymásutánban 
állottak: nyugatról keleti irányban: a Boroevics-féle 3. hadsereg, a rekon
struált Böhm-Ermolli-féle 2. hadsereg, a vegyesen német és osztrák-magyar 
csapatokból alakult német déli hadsereg Linsingen tábor német tábornok 
parancsnokkal az élén, végül Bukovinában a Pflanzer-Baltin-féle 7. hadsereg. 
Ezekkel az erőinkkel szemben, a legtöbb helyen alig néhány száz lépésre 
ugyancsak erősen elsáncolva állottak az orosz erők és pedig Nyugat-
Galiciábaii József Ferdinánddal szemben a közben hercegi rangra emelt 
Dímitriev Badko 3. orosz hadserege, melyet egyéb orosz seregcsoportok 
egészítettek ki, továbbá az Ivanov tábornok vezetése alatt álló 8-ik orosz 
hadsereg és végül egy harmadik orosz hadsereg, mely Pílanzerrel nézett 
farkasszemet. E mindössze három orosz hadsereg azonban sokkal nagyobb 
érőkből állt, mint a mi öt hadseregünk. 

A német és az osztrák-magyar hadvezetőség április második felé-
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ben nagy titokban jelentékeny német erőket szállított a nyugat-galiciai 
front mögé. Az ekkép egyesített német és osztrák-magyar hadseregek 
fővezérletét Mackensen német vezérezredes vette át, aki, mint a Hindenburg 
alatt harcolt 9. német hadsereg parancsnoka, 1914 telén a kutnói és lodzi 
győzelmekkel szerzett nevének dicsőséget. A tervezett nagystílű támadásnak 
mintegy 100 kilométer hosszú fronton kellett megtörténnie s így az termé
szetesen nem is lehetett más, mint frontális támadás. A szembenálló oroszok
nak több roppant erősen és hihetetlen raffinériával kiépített védővonalát 
előbb szét kellett lőni, meg kellett puhítani, éretté tenni arra, hogy a gyalog
sági támadás erőt tudjon rajtuk venni. Ezért hadvezetőségeink nem kevesebb 
mint 1500 könnyebb lábori ágyúból és nehéz taracklövegből álló tüzérségi 
parkot koncentráltak, oly módon, hogy körülbelül 60 kilométeres frontszaka
szon körülbelül minden 40 méterre egy-egy löveg jutott. A seregtestek mögött 
természetesen óriási élelmi- és lőszerkészletet is halmoztak fel, s minden 
előrelátható pótlásról eleve gondoskodtak. 

Végre május elsején délután a tüzérség szép lassan, szórványos tüze
léssel, hogy gyanút ne keltsen, elkezdte magát «belőni» az ellenséges állá
sokra, s ez a lassú tüzelés egész éjjel folytatódott. Május másodikán reggel 
azután, amikor már annyira be volt lőve tüzérségünk, hogy jóformán minden 
lövésnek telitalálatnak kellett lennie, reggel hat órakor megkezdődött az 
ellenséges állások általános lövetése s hat órától délelőtt tiz óráig, négy óra 
hosszat az említett fronton szakadatlanul bömbölt 1500 különböző kaliberű ágyú, 
— köztük néhány újfajta magyar-osztrák 42-es tarack — körülbelül 700.000 
lövést téve ez idő alatt. Tíz órakor mintegy varázsszóra egyszerre elnémul-

Námet csapatok bevonulása Gorlicébe. 
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tak az ágyúk és a gyalogság az egész vonalon rohamra indult az összelőtt 
ellenséges védőállások ellen. Az északi frontszakaszon József Ferdinánd 
hadseregének részei meglepetésszerűen átkeltek az alsó Dunajecen, — hogy 
magukra vonják az orosz tartalékot, — és bevették Olfinovot. A Tarnov 
körül lévő megerősített magaslatok ellen pedig ugyancsak nagy erővel 
indult meg a támadás a Dunajec és a Biala folyók között. Lejebb délkeletre: 
Gorlice, Gromnik és Malasztov között német gárda, valamint a magyarországi 
6. hadtest csapatai, melyek között különösen kitűnt a centrumban álló 
Hadffy-féle 39. honvéd-gyaloghadosztály, egyetlen rohammal elfoglalták az első 
orosz vonalat, majd nyomban utána a második és harmadik védővonalat is 
s bevették Krosznót is, amivel a Viszlok egyik átkelési pontja jutott hatal
munkba. Gorlicét magát a szövetséges csapatok megrohanással vették be. 
Gyalogságunk halálmegvetéssel haladt előre a drótsövényekig, mig a tüzér
ség lőtte a várost, mely ezalatt égett. Kigyuladtak a Gorlice mögött levő 
nafta-források is, melyeknek házmagasságnyira felcsapó lángja s több száz 
méternyi magasra emelkedő füstje elborította az eget. Voltakép itt érvénye-

• - •.|-MOTTT-TTÍinm s ű l t a maga tökéletességében az 
áttörés mintegy 16 kilométeres 
fronton s közvetetlen eredmé
nye az volt, hogy áttörő csapa
taink átkarolták a jobbra és 
balra álló orosz erőket is, úgy 
hogy ezek is kénytelenek voltak 
állásaikat feladni. Ezek a cent
rumban áttörő erők május 3-án 
és 4-én keleti irányban tovább 
nyomulva, kezükbe kerítették a 
Biala, a Ropa és Viszloka folyók 
között elterülő emelkedéseket 
és elérték Zmigrodot és Jaszlót. 
így az oroszok kárpáti erői kö
zül azoknak a helyzete, melyek 
a keleti Beszkidekben, a Dukla-
!szorosnál, továbbá a Lupkovi-
szorosnál és attól keletre állot
tak, hátban lévén fenyegetve, 
szintén tarthatatlanná vált s 
ezek május hó 5-én reggel a 
Boroevics-féle hadseregtől kö
vetve, csakugyan meg is kezd
ték a visszavonulást északkelet 
felé. 

Május 6-án Mackensen 
A gorlicei erdő. centruma átlépte a Viszloka 
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folyót s József Ferdinánd csapatai bevették Tarnovot s az ellenséget árra 
kényszerítették, hogy az egész Dunajec-vonalat, tehát föl egészen addig a 
pontig, hol a Visztulába ömlik, kiürítsék. Ezzel voltakép befejeződött a 
gorlice-tarnovi áttörés. Az oroszok 160 kilométer szélességű frontszakaszon 
vonultak vissza, sőt ekkorára az áttört ellenséges állásokat már 30 kilo
méterrel hagyták maguk mögött a győztesek. 

Átkelés a Dunajecen. 

E harcok során a legnehezebb feladatok egyike volt a Dunajecen való 
átkelés Otflnovval szemben. A folyó ugyanis itt két magas, mesterséges 
töltés között folyik, úgy hogy közvetlenül a folyó két partján egy-egy 
darab bozótos, sík föld van, s vele párhuzamosan fut a két töltés. Ezen 
a helyen békés időben is komp közlekedik, s az oroszok a katonai átkelést, 
amit derék pionírjaink olyan dicsőségesen hajtottak végre, nem tartották lehet
ségesnek akkor, amidőn a túlsó parton ágyúik és gépfegyvereik tömege állt őrt. 

A dunajeci átkelésnek egy magyar résztvevője, aki mint hidász telje
sített szolgálatot, az átkelésről a következő eleven leírást adta: 

«Április 24-én, csütörtökön a Dunajec torkolatától Otflnovval átellenben 
levő faluba vonultunk. Ide érkeztek meg még aznap a pontonok a hídanyag
gal együtt. Ezeket fedett helyre, többnyire istállókba raktuk be, hogy nappal 
az orosz repülőgépek elől fedettek egyenek. 

A gorlieei csata után. — Német tüzérség átvonul egy pioníroktól vert Dunajec-hídon. 
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Másnap a kijelölt terv szerint a töltést átvágtuk, de felül rá földdel 
befedett deszkákat raktunk, folytatásként aztán ettől egészen a folyó partjáig 
húzódó sűrű és két méter magasságú fűzfaligetben vágtunk négy méter széles 
utat. Szó nélkül és lehetőleg kis zajjal végeztük el ezt a munkát, amely mint 
sejteni lehet, nem szolgált másra, minthogy a pontonokat rajta keresztül a 
Dunajec partjára tudjuk hordani. Ez az út azonban úgy volt kivágva, hogy 
az orosz oldal felé eső részén még elég sűrűségű bokor volt fedezékül 
számunkra. Pénteken éjjel ragyogó holdsütés mellett hordtuk ki az 52 darab 
pontont a partra, kettőt-kettőt összekapcsolva, melyekbe így 20—20 gyalogos 
szállhatott be a hét hidász mellé, akik az evezés munkáját végezték. A pon
tonoknak a szállítása nagy óvatosságot és odaadást követelt tőlünk. A vál-
lainkon vittük azokat. Egy-egy ponton súlya, mivel vaslemezből van, 
igen nagy és mindig öt mázsa körül mozog. Mindenesetre a zajt nem lehetett 
elkerülni, mert a vállról való letevésnél tompa dübörgést ad a vaslemezfalú 
ponton. De hogy ezt az oroszok meg ne hallhassák, arról a parlon levő 
tábori őrsök gondoskodtak, akik sűrűn küldözgették lövéseiket. Nappalra a 
pontonokat zöld gallyakkal beborítva otthagytuk. 

Május elsején este tíz órakor azután árkász-csapatokkal megerősítve a 
még útban levő bokrokat kivágtuk, hogy az adott jelre egy lendülettel a 
vízbe taszítsuk a pontonokat. Aggódva figyeltük a fogyni kezdő feljövő 
holdat. Kértük az Istent, hogy takarja el addig, míg megkezdjük az offen
zívát. Kérésünk meghallgatásra talált, könnyű fekete gomolyag szökött fel 
hirtelen keleten a hold alatt és a szél nagy gyorsasággal kergette, s ez 
egyszerre eltakarta a holdat az égen. Ezalatt a kivezető utak elkészültek. 
A gyalogosok sorakoztak és mi helyünkön állva a szép májusi éjszakában 
a madarak csicsergését hallgattuk. A kis gondtalan pacsirták és fülemilék 
nem is sejtették, mily öldöklő zivatar fog fészkeik közelében kitörni. 

Egyszerre irtózatos csattanás hallatszik. Mi ez ? — kérdi mindenki magá
ban. A felelet megjött gyorsan. Újabb villámlások, süvítések, visítások. 
Az orosz oldal, mintha tűzhányóvá vált volna úgy szikrázik és hányja a 
tüzet .felfelé. Most már értettük, mi az. Jeladás és egyúttal megkezdése táma
dásunknak. Hangos vezényszavak csendültek fel a pokoli zűrzavarban, 
amelyet felállított géppuskáink kattogásukkal és a fegyverek ropogásukkal 
még inkább növeltek. A pontonok egy lendülettel a vízbe repültek, a katonák 
beleugrottak és pár perc múlva már az orosz oldalon voltunk, ahol a 
kiugráló gyalogosok azonnal lefülelték az orosz őrséget és a két orosz gép
fegyvert. 

Közben a pontonok ontották magukból az embereket, az ágyúk pedig 
ezalatt sikeresen elvégezték a dombon levő orosz főállások összelövését. 
Roham következett. «Hurrá» és «éljen» kiáltások jelezték az első győzel
meinket. A hold kinevetett a felhők közül, mi szorgalmasan csak egyre 
szállítottuk a katonákat, akik még az éj folyamán elfoglalták a híd építé
séhez szükséges területet és sok győzelmes harcok után kergették tovább 
az orosz sereget.» 

— 332 — 



Tarnov elfoglalása. 
Amikor az orosz utóvéd Tarnovot kiürítette és elvonulása közben még 

golyót is váltott a városba nyomuló elővédünkkel, — mondta egy tudósítás, 
— az ellenséges katonák között, akiket a házak zugaiból húzgáltak elő a 
mi embereink: egyenként, családonként és kisebb csoportonként tünedeztek 
föl a polgári lakosságnak kitartó maradványai, akik hűek maradtak 
eddigi hazájukhoz s akik nem tudtak megalkudni azzal, hogy otthonukat és 
szülővárosukat elhagyják, hanem minden ágyúzás, tűzvész, öldöklés és egyéb 
féktelenkedés közepett is házuk tűzhelyénél maradtak. 

De feledhetetlen marad a benyomuló csapatok előtt egy másik kép is, 
amely a csatamezők egymást kergető hatalmas benyomásai között is elő
térbe nyomult. Amíg ugyanis a Skoda-féle 42-es tarackok embernyi nagy
ságú lövedékei és a harminc és feles mozsarak simafalú acélsüvegei üvöltve 
száguldottak át a kék levegőégen, amíg az ellenséges 15 centiméteres gráná
tok fekete tölcséreket vájtak a korazöld talajba, — addig az elaggott paraszt
nép, férfiak és asszonyok vegyest, gondtalanul folytatták tovább a szántást 
és vetést. Némelyik asszonynak a csecsemője batyuba kötve kuporgott és 
nézelődött az anyja hátán, nagyobbacska gyerekek pedig az ágyúgolyók szilánk
jaival játszadoztak. Aggastyánok és asszonyok pontosan végezték a hadba
vonult férfiak dolgát és pótolták a rekvirált lovak és az oroszok által elhaj
tott ökrök erejét. Szótlanul tértek ki az útból, amikor a rohamra menő 
gyalogság oszlopai és rajvonalai legázolták a tavaszi vetés bársonyos haj-

A 16-ik honvéd-gyalogezred bevonulása Tarnovba. (Kilophot, Wien XIX.) 
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tásait s amikor elvonult az eleven fergeteg, tovább folytatták az abbahagyott 
munkát. 

Tarnov elfoglalását eléggé igyekeztek megnehezíteni József Ferdinánd 
főherceg csapatai számára az oroszok. Ez a város ugyanis a legnagyobb 
jelentőségű volt rájuk nézve, mint négy vasúti vonal csomópontja, mint 
összekötő-állomás a közép-galiciai és a Nida-front között és mint a Rzeszov 
felé való netáni visszavonulás útjának fedezete. Ezért is azt a parancsot 
adta ki Dimitriev Radko fővezér, hogy Tarnovot az utolsó szál emberig 
minden körülmények között tartani kell. A Dunajec és Biala között sűrűn 
egymás mellé sorakozó erdős foltocskákban bújtak meg az orosz lövész
árkok a mi tüzérségünk irtózatos ágyútüzének zápora alatt. De a nagy
kaliberű ágyúk egy-egy gránátja néha félszázad fedezékét dúlta föl egy lecsa
pással. A városba vezető utakat is állandóan tűz alatt tartotta tüzérségünk, 
hogy útját szegje a netán felvonulni akaró orosz tartalék-csoportoknak. De 
az oroszok mégsem menekültek fedezékeikből, mert tudták, hogy hátrafelé 
saját gépfegyvereik torkába futnak. Közben azonban a magyar és osztrák 
csapatok Otflnovnál Tarnov alatt, pontonokon átkeltek a Dunajecen és 
Dabrova meg Zabno felé nyomultak előre. Itt elérték és elzárták azt a vici
nális vasúti vonalai, amely Tarnovból kiindulva, Szczucsinnál éri el az orosz 
határt és ezzel elvágták az összeköttetést Dimitriev hadseregének jobb
szárnya és az orosz Nida-sereg között, a Visztulától északra. Emellett aztán 
még sikerült az ellenséges vonalat a Dunajec frontjának más helyein is 

A tarnovi templom belseje az oroszok elűzése után. (Seebald felv.) 
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behorpasztani. A mi csapataink gyülekező helyéül a Vojnicstól északra a 
folyóig terülő nagy terjedelmű erdőség szolgált. Ahol még itt-ott meg is húzó
dott a folyó nyugati partján egy-egy orosz csapat, azokat egy rohammal 
levertük, elfogtuk, vagy a folyóba kergettük. 

Miután minden hidat részben az oroszok, részben a mi csapataink 
elpusztítottak, a menekülők csak gázlókon vagy kompokon kelhettek át. 
Minthogy azonban a hóolvadás nagyon megdagasztotta a folyót, elvesztették 
a talajt lábuk alól és éktelen jajgatás közepett küzködtek a hömpölygő árral. 
Igen sokan a túlzsúfolt kompok peremébe kapaszkodtak, amelyek fölborul
tak és újabb áldozatokat rántottak magukkal. Egy orosz katona, amikor 
már elérte a túlsó partot, megint visszavetette magát a habokba, hogy 
eszméiellenül küzködő tisztjét kimentse. S ez sikerült is neki. Itt egy eltévedt 
golyó érte és holtan bukott ájultan heverő tisztje fölé, akit aztán a mieink 
elfogtak. 

Szinte fékevesztett vakmerőséggel támadtak csapataink a keleti parton 
beásott ellenséges ütegekre is és jóformán puszta kézzel foglalták el azokat. 
Az egyik üteg legénysége elfutott, amikor katonáink mennydörgésszerű hurrá-
kiáltásait hallotla, mire a parancsnokuk agyonlőtte magát. Egy másik üteg 
parancsnoka ellenben egykedvűen sétált a magyar tiszt elé és megadta 
magát. 

A szövetséges seregek ezenközben Tarnovtól délre is diadalmas előnyo-
mulásban voltak, átkeltek a Bialán, elűzték a dobrotyni magaslatokról az 

Híd a Dunajecen Tarnovnál. (Kilophot, Wien XIX.) 
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oroszokat és Pilzno meg Debica felé nyomultak, hogy a tarnovi helyőrség 
útját szegjék Rzeszov felé. Ezzel aztán tarthatatlanná vált az oroszok hely
zete. Egy nagyobb részük harcolva vonult vissza a vasúti vonal mentén, 
amelyen hadifelszerelést és sebesülteket szállítottak el. Tarnovban csak 
néhány népfelkelő-csapat és kevés lovasság maradt, akiknek a visszavonulást 
fedezniök kellett. Ezek vagy elestek, vagy fogságba jutottak. 

A győzelmes csapatok elé bevonulásukkor a pusztulás legteljesebb 
képe tárult. De erre készen kellett lenni a hónapokig tartott tüzérharc 
után s ha ezt tekintetbe vesszük, tán kisebb volt a pusztulás, semmint várni 
lehetett volna. 

Tarnov elestével megpecsételődött a jövendő sorsa Dimitriev hadserege 
jobbszárnyának és centrumának, a balszárny pedig egészen megsemmisült. 
Ötvenezer fogoly és tömérdek hadianyag esett zsákmányul. S a huszárság 
megint lóra ülhetett és meztelen karddal üldözhette a futó ellenséget, míg 
csak odáig nem jutott, hogy elérje a zmigródi és duklai szorosok kereszte
ződését és azt az orosz beszkidi sereg elől elzárja. Ez sikerült. Csak az 
orosz elővéd tudott még átfurakodni és rettenetes zűrzavarban gabalyodott 
össze a menekülő harmadik orosz hadsereggel. Mikor a többi orosz besz
kidi hadtest Zboró és Felsővizköz felől Zmigrod és Dukla irányában vissza 
akart vonulni, már szembe találkozott Mackensen erős elővédéivel. Hátuké 
ban pedig Boroevics egész hadserege nyomta őket. S így most két tűz közé 

A Tarnov körüli magaslatok az oroszok elvonulása után. 
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szorulva, immár a végső kétségbeesés csatáját vívták. Bomlásnak indult már 
a Keléti-Beszkidek 8— 900 méter magas hegyein, lefelé ereszkedésében szerte
forgácsolódott és ezzel egy csapásra az orosz haderőnek kél igen erős had
serege semmisölt meg. 

A mi negyvenkettőseink. 

A mi negyvenkettőseinkről, melyeknek oly dicsőséges szerepe volt a gor-
licei áttörésnél, egy német újság haditudósítója a következőket írta: 

Ez volt a második meglepetés, amelyet Skoda az oroszok számára 
tartogatott: a harminc és feles mótor-mozsarak után a negyvenkét centimé
teres tarackok. Ezeknek semmi közösségük nincsen a Krupp-féle negyven
kettes mozsarakkal, sem külsejüket, sem szerkezetüket illetően. Csak éppen 
hatásukban hasonlítanak egymáshoz, de a tarackoknak nagyobb a lőgyorsa-
ságuk. A harminc és feles mótor-mozsarakhoz hasonlít annyira, hogy a magya
rázó tüzértiszt szavait idézzem : «mint a kis malac a mama-kocához». Egyéb
ként valóságos mammut. Kerek nyílású, rovatkás szája könnyedén elnyel egy 
felnőtt embert. A lövedéke akkora, mint egy tizennégyesztendős gyerek s ezt 
a lövedéket villanyerővel hajtott daru emeli a csőbe vezető sínekre. A ren
geteg tömegű löveg golyó-rendszerű talapzaton áll, amelyet két méter mély 
gödörbe ágyaznak be. 

Sír a híres 419-es magaslaton. Háromszor rohantuk meg ezt a magaslatot, melytől 
Tarnov sorsa függött. 
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A Dunajec mellett, ezeknek a lövegeknek első állásait mesterséges fákkal 
leplezték, de utóbb eltolták az óriás tarackokat az erdőbe. Eredetileg part
védelmi célokra szolgáltak volna, miként a mótor-mozsár hegyi célokra s 
ezért aztán megfelelően át is kellett alakítani őket. Kroh mérnök, a tarackok 
tervezője, személyesen ügyelt föl a lövegeknek a földbe való beépítésére, 
amelyhez eleinte a cseh munkáslegénységnek öt napi időre volt szüksége, de 
később markét nap is elegendő volt. A tarack négy percenként adhat le rendszerint 
egy-egy lövést, de legnagyobb megerőltetése mellett minden félpercben egyet-
egyet. Tarnov előtt háromszáz lövést adott le. Skoda tarackja első ízben az 
oroszok újesztendeje napján kívánt nekik boldog újévet. A lövedék meredek 
ívben tizenkét kilométer távolságról repült Tarnov felé, ahol az orosz hely
őrség tisztjei félvilági hölgyekkel éppen báli mulatságon szórakoztak. A báli 
társaság páni rémületben rebbent szét. A hadtápparancsnokságot és az 
élelmezési állomást a legsürgősebben elhelyezték tíz kilométerrel kelet felé, 
a vola-rzedzinskai vasut-állomás mellé. Csak tábori csapatok maradtak 
Tarnovban. Láttam ott az ágyúzás rettenetes hatását. A gránát éjjeli egy 
órakor a régi, gót-stilű városháza mögött egy udvarba csapott le. Az elől 
levő épület hátsó oldalát valósággal szétforgácsolták a lövedék szilánkjai. 
A légnyomás bezúzott minden ablaktáblát és a házkapú felső részét a kapú-
bejáraton át az úttestre dobta. Egy hátsó félszernek leszakította a tetejét, 
oldalfalait jobbról is, balról is, és az udvar felől is összemorzsolta. Az udvar 
közepén egy hat méter átmérőjű és két méter mély tölcsér tátongott. 
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Az oroszok azt hitték, hogy egy német negyvenkettes rontott rájuk. 
S egy darabig szándékosan meg is hagyták őket ebben a téves föltevésük
ben. De nemcsak a fizikai hatása borzalmas ennek az óriás lövedéknek, 
hanem a lélektani is. A tarackot kezelő legénység csak öt lépésnyire áll, 
háttal fordulva, befogott fülekkel a löveg mögött, amely a gránátot az ég 
felé küldi. Ahol a gránát lecsap, ott a légnyomás a fedezékbe húzódó ellen
séges katonákat úgy veti hanyatt, mintha ököllel vágta volna mellbe valami 
láthatatlan óriás. Az ellenség azonban már másfél, sőt két perccel előbb hallja, 
hogy miként közeledik a lövedék, üvöltve, akár megvadult szellemek vadá
szatán. Az idegek rettenetes feszültsége csak a lövedék lecsapása után oldó
dik föl. 

Igen sok orosz katona megőrült borzalmában, többeket pedig megva
kított a légnyomás. Aki a lecsapó gránát környékén tartózkodott: az atom
jaira porlott szét. Sőt a polgári lakosság köréből is sokan betegedtek meg 
ijedtükben. De azért a várost a lehetőséghez mérten kímélni igyekeztek. 
Csakis az ellenségnek hasznára szolgáló épületeket fogták tűz alá, így a vasúti 
állomást, ahol egy lövés a hatalmas fordító-korongot teljesen fölfordította. 
Vasúti munkások javították ki az okozott károkat. Ezenkívül csak a 
parancsnoksági épületet, a kaszárnyát, amelyet aztán az oroszok elvonulá
sukkor csonkig leégettek, és a reáliskola épületét bombázták. Ez az iskola is 
kaszárnyául szolgált s az udvarán egy gránát egy egész trénoszlopot semmi
sített meg. Tarackjaink eme borzalmas hatásának volt köszönhető nagyrészt 
a város gyors bevétele. 

A gorlice-tarnovi csatában elfogott oroszok. (Kilophot, Wien XIX.) 
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Mikor aztán később a folyó mentén fölfelé helyezték át a negyvenkettes 
tarackot, a legkiválóbb szolgálatokat a 419-es magaslatért való csatában 
tette. A löveget annyira pontosan lőtték itt be, hogy annak gránátjai még 
az orosz állások előtt lévő akadályokat is elpusztílották s ezzel ellenük 
való rohamra megérlelték. A tarackok mellett egyébként a harminc és feles 
mótor-mozsarak is pontosan látták el tovább a hivatásukat. Gránátjaik a 
Dunajec parijáról elsöpörtek egy emeletes házat. Trzcéban rommá lőtték a 
község templomát, amelyet az ellenség megfigyelőhelyül használt, elpusztí
tották Tarnovszki grófnak zglobicei várkastélyát, amelynek udvarán csupán 
három szobor maradt épen. Az oda beszállásolt orosz tisztek pongyolában 
menekültek, a várkastély intézője elesett. Az oroszok elvonulása előtt való 
utolsó napon egy harminc és feles gránát a dandártörzsparancsnokság szál
lásán csapott le, a Toctova-ulicán és tizenöt orosz tisztet megölt, harmincat 
pedig megsebesített. 

Győzelem a Kárpátoktól a Visztuláig. 

Május hatodikán a centrumtól jobbra, tehát délfelé álló oszlrák-
magyar hadtest a Duklától délre fekvő kárpáti Tylava faluban mái-
hátába került a Kárpátokból elkésetten visszahúzódó 48-ik orosz gyalog
hadosztálynak, s csupán ebből 3000 embert fogott el. Május 7-én, midőn 
ugyané hadosztály maradványai Hyrova-Goránál Emmich német tábornok 
gárdacsapataira bukkantak, parancsnokuk, Kornilov orosz tábornok magára 
hagyta hadosztályát s törzsével megugrott az óriási erdőségekbe, míg a 
vezér nélkül maradt 3560 ember megadta magát. Négy nap múlva az 
agyonéhezett generális is előkerült és fogságba esett. 

Május 9-én egy porosz gárdaezred váratlanul megjelent Tropic város
kánál és jellemző az orosz csapatok morális állapotára, hogy az ottlévő 
3000 főből álló orosz hátvéd, melynek tartania kellett volna magát, puska
lövés nélkül, azonnal kapitulált. József Ferdinánd hadseregénél a foglyok 
száma kilencedikén estig 20.000 főre emelkedett. A május hó 5-én meg
indult Boroevics-féle kárpáti hadseregünkkel szemben az ellenség tartani 
akarta a Viszloka folyótól keletre folydogáló Viszlok-folyócska vonalát, erre 
azonban már nem lévén képes, a 8-ik orosz hadsez'eg parancsnoka : Ivanov 
tábornok, hamarosan három hadosztályt vont össze, hogy ellentámadást 
kísérelhessen meg. Főcélja volt Szánoknak és Rzeszovnak, e két fontos város
nak a megvédése. így fejlődött ki május 8-án a szanok-vzeszovi csata, mely 
négy napig tartott. Ivanov május 9-én és 10-én a Krosznó és Szánok váro
sok közötti vasútvonal közepében levő Beszkót és a beszkói magaslafo-
kat, — melyek már Boroevics kezében voltak, — meg is támadta, azonban 
teljes vereséget szenvedett s ez alkalommal csupán a przemysli orosz őrse
regből hirtelenében a frontra vont egyetlen ezred 1800 foglyot és 20 gép
fegyvert veszített, a három hadosztály többi része pedig lovasságunkkal a 
sarkában sietve ürítette ki Szanokot. Az orosz támadásnak megvolt az az 
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eredménye, hogy ezzel a harcvonaluk közepén fenyegető áttörést elhárítot
ták, de Beszkónak, a déli szárny támpontjának kezünkbe jutása után a déli 
szárnyat 11-én Böhm Ermolli hadserege és a Boroevics-hadsereg jobbszárnya 
Beligrod és Szcavne vonalában áttörte. Május 11-én egyébként az Ivanov-seregre 
rossz nap virradt. Egész zászlóaljak lövés nélkül tették le a fegyvert s az egész 
Ivanov-hadsereg elhagyta a Kárpátok vonalát és az alsó Szán folyó felé 
húzódott vissza, úgy hogy a sikerült áttörés most már 300 kilométer hosszú 
fronton éreztette hatását. Ezen a napon már csak többé-kevésbbé heves 
visszavonulási harcok voltak s estére Szánok és Rzeszov birtokunkban volt. 

A sztratégiai helyzet folytán megkezdődött a visszavonulás a Dunajec -
Visztula szöglettől északra: a Nida folyó mellől is. Míg azonban itt és a 
Kárpátokból visszahúzódó hadseregeknél a visszavonulásban mégis csak volt 
valamelyes rendszer, vagy legalább is rend, addig az áttörést tulaj donképen 
végigszenvedett Dimitriev-féle hadsereg teljesen szétbomlott s csapat
testei teljesen összekeveredve hátráltak északkeleti irányban; Przemysl felé 
a Szán folyása irányában s a nagy veszteségekre jellemző, hogy például a 
49-ik orosz hadosztály 36 ágyújából csak négyet, egy kaukázusi hadosztály 
pedig csak kilencet tudott megmenteni. Május hó 12-én az oroszok veszte 
sége a halottakon és sebesülteken kívül 143.000 fogoly, 100 ágyú és 350 
géppuska volt. 

A Mackensen-féle centrum erői, s a Boroevics- és Böhm-Ermolli-féle 
hadseregek május 12 és 14. között elérik Dobromil és Stary-Sambor magas
ságát s ugyanekkor az Uzsoknál és az Uzsoki- szorostól keletre álló Linsin-

i 

Szétrombolt hidat csapataink helyreállítanak a Viszlokán. (Kilophot, Wien XIX.) 
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gen-féle hadsereg is megkezdi az előnyomulást a visszahúzódó ellenfél nyo
mán, főként a Stryj folyó völgyén és eljut Turkáig és Skoléig. Egyedül az e 
hadseregtől keletre, tehát a szárnyon álló Pflanzer-féle hadsereg marad a 
helyén, miután az oroszok a besszarábiai front felől elkeseredett támadáso
kat kezdenek, hogy a Pílanzer-hadsereg frontját áttörve, oldalába kerüljenek 
Linsingennek és megakasszák további előnyomulásunkat. Kezdetben némi 
helyi eredményeket el is érnek, átkelnek a Dnyeszteren és a Horodenka 
folyón, nagy veszteségeket okozva nekünk, azonban végeredményben a 
Pflanzer-hadsereg mégis csak tudta állásait tartani. Közben e hadseregünk 
is hevesen támadott, sőt május 8-án Zaleszcikyt is elfoglalta. A következő 
napon azonban hatalmas ellentámadást intéztek az oroszok és e seregünk 
heves harcok után május 12-én kénytelen volt a Pruth mögé visszavonulni. 

Az oroszok kiűzése Magyarországból. 

Hadvezetőségünk május 9-én jelentette, hogy ((Magyarországon nincs 
több ellenség». A galíciai nagy offenzívával egyidőben Magyarország észak
keleti részében is megindult a támadás az oroszok ellen, akik, amilyen gyor
san csak tudtak, menekültek. 

Oly nagy lendületűek voltak az Ondava völgyétől Zboróig terjedő fron
ton rohamaink, — írta egy haditudósító, — hogy az egyetlen országúton az 
Ondava-völgye felé, Felsőrákócnak menekülő oroszok egymást tiporták le, 
tisztjeik fejvesztetten, egymásnak ellentmondó parancsokat osztogattak, többet 

Boroevics tábornok tisztjeit instruálja. (Kilophot, Wien XIX.) 
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közülük saját legénységük vert agyon. A rémület oly nagy volt közöttük, 
hogy a szerpentinen túl a Sósfüred és Felsőrákóc közötti úthajlatnál az össze
torlódott kocsikat és ágyúkat ledöntötték az országútról, hogy a hátuk 
mögött jövők utat kapjanak. A legénység viszont az erdőkbe menekült. 
A legközelebbi igen gyönge vonala Felsőrákóctól körülbelül másfél kilo
méternyire túl feküdt az Ondava partján. Mire azonban ideérkeztek, a 
nyugati oldalon kezünkbe jutott a Kastelik-hegy, amely ezt az egész terepet: 
a Róna, Kishely, Felsőrákóc által határolt völgyet uralja. Erről a magaslat
ról és az oldalt levő emelkedésekről a kitűnő községi és mezei utakon, 
erdei csapásokon keresztül hihetetlen gyorsasággal fölvonlatott ágyúinkkal 
tűz alá vettük az egész völgyet. Az ütközetben résztvett katonák mondják, 
hogy valósággal lángolt az egész völgy. A síkokon óriási földtölcsérek csap
tak föl, fülsiketítő detonációk voltak, alig volt itt talpalatnyi hely, amelyet 
ne ért volna ágyúlövés. Különösen az országutal, melyhez Gyertyánpatak 
felől megyei út zárul, vették iszonyú tüz alá ütegeink. A késő éjszakába 
belenyúlt ütközet valami vad, fantasztikus, pokoli képet adott az egész terep
nek, amilyen képet a legvéresebb ütközetekben résztvett katonák sem 
láttak. Felsőrákóc lángbaborult, égett Róna is, Kishely is, az égből pernye
eső hullott s ebben a vad zivatarban az országúttól balfelé eső erdőkből 
rohantak le az Ondava derékig érő vizén keresztül katonáink a szétlőtt 
orosz fedezékekre. Ez:ilatt pedig az egyik hadtest már elérte Zborón túl az 
alsópagonyi vonalat, ahol rövid, elkeseredett harcban megverte az oroszo-

Szurmay tábornok és törzskara pünkösdi tábori misén. (Kilophot, Wien XIX.) 
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kat és akadálytalanul vonulhattak a csapatok Ozénna, illetőleg Gráb irá
nyában. A vonal közepén pedig német lovasok és népfölkelő magyar huszárok 
vették üldözőbe az oroszokat, a Tapoly völgye fölötti országutak birtoka 
már ekkor eldőlt. Az Ondava körüli völgyek birtokbavélele után még Felső-
vizköznél volt nagyobb ütközet, ahol három irányból is központosulnak 
utak. A szibériai lövészek igen nagy szívóssággal védelmezték fedezékeiket, 
hogy a Duklai-szoroson, mely e ponttól 27 kilométernyire fekszik, zavartala- >> 
nul menekülhessenek főerőik, azonban állásaikból itt is rövid küzdelem után 
sikerült őket kikergetni, s a menekülő nagyobb csapatokat Ladomérmező 
és Ladomérvágása között a nyolcadikára virradó reggelre részben megsemmi
sítettük, részben elfogtuk, azok a csapatok pedig, amelyek már az ütközetek 
első napján megindultak visszafelé és átjutottak Galíciába, egyrészt nyugat
ról, másrészt keletről kerültek abba a gyűrűbe, amelyet a Dukla községet 
elért csapataink és a Zemplén északnyugati részéből feltört csapataink egyesü
lése teremtett számukra. 

Az ondava-völgyi hatalmas előrenyomulásunkkal egyidejűleg a Beszkidek 
zempléni részén is üldözési harcokba fogtunk. Sztropkótól északnak és a 
Laborc völgyétől északnak hetedikén reggel csapataink és a német csapatok 
maguk mögött hagyták a magyar határt. Egyes csapatok balra kanyarodva 
Dukla község felé meneteltek szüntelen harcokban, más részük pedig Liszkó 
irányába tartott és hatalmas lendülettel folytak Baligród felé is a harcok, 
hogy a Szánig szabaddá tegyék az utat. Az oroszok e tájékokon igen elke
seredett támadásokkal hiába igyekeztek feltartóztatni bennünket. 

A vert orosz seregek üldözése. 

Tarnov elestével a negyedik osztrák-magyar hadseregnek eddig ott 
lekötött részei felszabadultak. Ennek a seregnek Otfinovnál előretört bal
szárnya a Visztula felé kanyarodott és rátette a kezét a tarnov—szeznczini 
kis vasútra, hogy megakadályozza a Visztulától északra álló orosz Nida-
hadsereg közbelépését. 

Odporizov bucsujáróhelynél, ahol 1656-ban a lengyelek verekedtek a 
svédekkel, az orosz jobbszárny még egyszer ellenállást fejtett ki s felvette 
a harcot és azután nyomban visszahúzódott a Bren mocsaraiba és a Visz
tula mentén levő homokos síkságra. A tarnov-tarnobrzegi vasútvonalnak 
a jobboldalán húzódnak a sandomierzi végtelen kiterjedésű őserdők Ezekbe 
menekült az orosz jobbszárny csapatainak egy része. A negyedik osztrák
magyar hadsereg centrumának és jobbszárnyának a Biala-vonalon való 
előrenyomulásánál az ellenségen kívül a sík, semmiféle fedezéket nem nyújtó 
tereppel is meg kellett birkóznia. 

Mögöttük az egészségügyi legénység és a munkásoszlopok megkezdték 
az eltakarítás nehéz munkáját. Húszezer halott és sebesült fedte a mezőt. 
Az állásokban, melyek a Biala- és a Viszloka-magaslatok lábainál lépcsőze
tesen húzódtak, — irta egy haditudósító, — az utolsó iszonyattól meg-
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meredt szemmel hevertek az elesett oroszok, némelyek összehúzódva, mások 
bezúzott koponyával. 

Csapataink a megvert ellenség üldözésében messze hatoltak előre. Amikor 
az első csapattestek Biecbe értek, a lakosság ujjongva fogadta őket. Jászlában 
ahova előőrseink apró csatározásaik után bevonultak, Dimitriev tábornok 
és táborkara gyors futásának nyomaira akadtak. A város elég rendben volt, 
égtek a villamos lámpák is. De kevés ennivalót találtak, mert az oroszok 
minden ehetőt elvittek. A mieink a környéken leégett falvakra és petróleum-
forrásokra akadtak. A nieglovicei nafta-forrás azonban, amely békés időben 
350 munkást foglalkoztat, aránylag elég jó állapotban maradt meg. Jaszlónal 
német lovasok az orosz hátvéddel állandó harcokban elfogták a trén 
hosszú oszlopait és kergették Krosznóig, a Viszlokától a Viszlok folyóig. 
Krosznótól az út déli irányban Dukla felé ágazik, amelyet Mackensen had
erejének déli szárnya Gorlicén és Zmigrodon keresztül elért. Dukla szintén 
megszenvedte az orosz uralmat. A főtér közelében egy házcsoport leégett. 
A lakásokat kirabolták és elpusztították, úgy hogy csak az ablakfák maradtak 
meg. Egyedül Mecinski gróf kastélyát kímélték egy kissé, mert az volt áz 
orosz főparancsnok lakása. A környéken az oroszok kórházakká alakították 
át Ivonic sósfürdő épületeit, valamint a hegyoldalon fekvő Rymanov városát, 
SL szállításra képes sebesülteket pedig a legnagyobb sietséggel vitték tovább. 

Az orosz Beszkid-hadsereg egyes részei kétségbeesetten küzdöttek az 
őket átkaroló, szorító vasgyűrü ellen, más részek pedig azonnal lerakták 
a fegyvert. . 

Átkelés a Szánon. (Kilophot, Wien XIX.) 
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Przemysl körül. 
Az orosz erők visszavonulásának főiránya északkelet volt. Termé

szetes, hogy a mi erőink előnyomulásának iránya — legalább ezidőszerint — 
szintén ugyanez volt. Dimitriev Radko kiadta a parancsot, hogy hadserege 
egyenesen a Szán folyóig húzódjék vissza. E folyó nyugati oldalát Przemysl-
től északra, Radymno, Jaroszlau és Szieniava városok előtt rendkívül 
erősen kiépített háromszoros hidfők tették ellenállásra képessé, s Dimitriev 
nemcsak megállítani akarta itt offenzivánkat, hanem szándéka volt táma
dásba átmenni. Erre a célra a legkülönbözőbb orosz frontokról a nélkülöz
hető erőket a Szán mellé küldték, úgy hogy nem kevesebb, mint 23 had
osztályt koncentráltak e fronlrészen. Támadásról azonban eleinte a jobbára 
szétzilált csapatoknál gondolni sem lehetett s a támadás puszta védelemmé 
zsugorodott. Mialatt a Boroevics- és Böhm-Ermolli-hadseregek délről köze
ledtek Przemysl felé, azalatt német gárdacsapatok és a magyar hatodik 
hadtest honvédcsapatai kétnapos elkeseredett harc után május lí-én elfog
lalták a Przemysltől északra fekvő jaroszlaui hídfőt és Jaroszlau városát. 
E harcokban 4000 orosz került fogságba és néhány ezred úgyszólván tel
jesen megsemmisült. Az oroszok menekülésük alkalmával felégették a hida
kat s felgyújtották a vasúti épületeket, azonban a város tegtöbb szép palo
tája és új bizánci stílusban épült temploma épen maradt. Ugyané napon a 
Mackensen hadseregcsoporttól északra és északnyugatra előnyomuló József 
Ferdinánd főherceg serege elfoglalta a Szán alsó folyása mentén fekvő 
Lezajszkot és a már az orosz határhoz igen közel eső Rudnikot. Ugyané 
napon foglalták el csapataink Dobromilt, Stary-Sambort és Boriszlaut. Borisz-
launál napokon át tartott az ottani nafta-források égése, melyeket az oro
szok távozásukkor felgyújtottak. Ugyanekkor a Linsingen tábornok vezetése 
alatt álló csapatok elérték a Dolinától délnyugatra fekvő magaslatokat. 
Május 14-e és 18-a között Mackensen több helyen kiforszirozta az át
kelést a Szán folyón. E harcoknak Vilmos császár is szemtanuja volt s nagy 
elismeréssel nyilatkozott a szövetséges csapatok hősiességéről. Mackensen 
május 18-án a szieniavai hidfőt is elfoglalja, úgy hogy az oroszok ekkor 
már csak a Szán-Visztula szögben lévő Sandomierz erős hídfő birtokában 
vannak. Przemysltől délkeletre viszont a már az első két nagy visszavonulá
sunk alkalmával sok harcot látott Magiéra körül megvetjük a lábunkát úgy, 
hogy Przemysl szemmelláthatóan északnyugat és dél felől át van karolva 
s egyedül kelet felé néző oldala szabad. 

Május 24-én a Mackensen-seregcsoport centruma elfoglalja Radymnót is és 
Jaroszlauban állott erői a Szánon átkelve, kelet felé egészen Laszkiig hatolnak. 
Innen északra a Szán egész vonalán különösen Szieniava körül óriási harcok 
fejlődnek, s ez a sokat emlegetett Szan-menti csata, melyet Dimitriev Radka 
a rendbeszedett csapatok egy részével támadólag vív meg, s mely napokon 
át hullámzik váltakozó szerencsével ide-oda. Célja, hogy megakadályozza, 
hogy Przemyslt északról körülzárják, s eredménye, hogy a szieniavai hidfőt 
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az oroszok nagy túlerővel ismét visszaveszik, azonban ettől északra és délre 
a Szán nyugati oldala elvitázhatatlanul a kezünkben marad. Przemysltől 
délkeletre a Dnyeszter folyó felső folyását]ál a lassan hátráló oroszok min
denáron tartani akarják a folyó déli partját s a Kárpátokból e vonalig 
vezető valamennyi völgyben véres harcok folynak, melyek eredménye, hogy 
a*z olasz harctérre vezényelt Boroevics helyett most már Puhallo táborno
kunk alatt álló 3-ik hadseregünk és a Böhm-Ermolli-hadsereg Sambortól nyolc 
kilométerre veti észak felé az ellenséget s még inkább keletre Drohobycot 
és Stryjt a Linsingen-hadsereget alkotó bajor Bothmer- és osztrák-magyar 
Hoffmann- és Szurmay-hadtestek elfoglalják. A stryji csata május 24-én kezdő
dött és Stryj városát 31-én foglalták el. 12,235 foglyot ejtettek, köztük 60 tisz
tet, 14 ágyút s 35 gépfegyvert zsákmányoltak. Pflanzer tovább tartja a Kolo-
meától északra és a Pruth folyó mentén erősen kiépített állásait. 

A helyzet képe tehát május végén az, hogy míg József Ferdinánd had
serege a Mackensen-hadseregcsoport baloldalát és hátát védve, tartja a 
Visztula-Szan-szöget, vagyis a Tarnobrzeg-Rudnik-Lezajszk vonalon áll, addig, 
— ha Szieniava ismét orosz kézben van is, — attól délre, ahol a Lubacovka 
folyó a Szánba torkolik,'egészen a honvédek hősies rohamával kézrekerí
tett Cierniava hídfőig, erősen keletre görbülő félkörben frontunkat a Macken-
sen-seregcsoport egyre jobban előretolja kelet felé. E szituáció folytán 
Przemysl északról egészen át van karolva, míg Przemysltől délkeletre Husza-

Tüzérségünk bevonulása Boriszlauba. 
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kovnál állunk, só't a Puhallo-hadsereg tüzérsége már a Grodek felé vezető 
műutat is eléri tüzével. Csak a Jaksmanice és Huszakov közé vetett nagy 
erőkkel sikerűi az oroszoknak Przemysl teljes körülzárását megakadályozni 
és az erősségbe dobott orosz csapatok egyrészét a teljes megsemmisüléstől 
megmenteni. Ez az ügyesség, mellyel az oroszok igazán az utolsó órában 
ki tudták rántani fejüket a nyakukra szoruló hurokból, kétségkívül elis
merést érdemel. De épp oly elismerést érdemel a német, magyar és osztrák 
hadseregek centruma, a Mackensen-seregcsoport, mely Gorlicétől három hét 
alatt folytonos harcokban, csak levegővonalban számítva, nem kevesebb, 
mint 120 kilométert hagyott maga mögött. Május folyamán pedig a szövetséges 
seregek 863 tisztet és 268,969 főnyi legénységet ejtettek foglyul, 251 ágyút és 
576 gépfegyvert zsákmányoltak. 

A radymnói csata. 

A legjelentősebb harcok egyike volt a május 24-én lefolyt radymnói 
csata, melyről egy német haditudósító a következő leírást adta: 

Pünkösd-hétfőn meglepő támadásba mentek át csapataink. Ez a táma
dás különösen a Szán folyása felé, északra S^ieniava és a Przemysltől húsz 
kilométernyi távolságra fekvő Radymno városa ellen irányult. Miután a 
jaroszlaui és szieniavai hidiőt elfoglaltuk és a szövetséges csapatok ezeken át 
kiküzdötték a Szán folyón való átkelést, az oroszok csakis a Radymno kör-
• 

Stryj látképe. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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nyékén fekvő magaslatokra és a folyótól keletre vivő vasúti vonalra támasz
kodhattak. Eltekintve attól az elhatározásuktól, hogy fő védelmi vonalukként 
a Szánt a lehetőségig tartják, Radymno birtoka annál is inkább fontos volt 
rájuk nézve, mert lehetővé tette, hogy a Javorov és Lemberg közötti vasúti 
vonalon csapatpótlásokat szállítsanak a Szánhoz és Przemyslbe. Minthogy a 
Przemysl, Moszciska, Grodek és Lemberg között vonuló vasúti vágány mái-
beleesett a mi tüzérségünk ágyúzási körzetébe, annál inkább fontos volt az 
oroszokra nézve, hogy ezt az egyetlen visszafelé vezető vasúti összeköttetést 
birtokukban tartsák. 

Mackensen vezérezredes radymnói támadása megint ragyogó példáját 
mutatta a tüzérség és gyalogság együttműködésének. Az oroszok által elpusz
tított hidaknak gyors helyreállítása lehetővé tette, hogy legnehezebb kali
berű tüzérségünket is hamarosan felállíthassuk. Pünkösd hétfőjének kora 
reggelén kezdődött meg az egész orosz front ellen tüzérségi támadásunk. 
Hevességében ez sem maradt a gorlicei és jaroszlaui tüzércsaták mögött. 
Mnjd a gyalogság indult rohamra. Osztrov mellett német csapatok rohantak 
haláltmegvető bátorsággal a radymnói vasúti vonal ellen, amelyet csak igen 
szívós kitartással tudtak birtokukba keríteni, A gyakorlótéren át aztán meg
kerülték a meglepett oroszokat 
és szorították őket a Szán felé. 
A hozzájuk csatlakozó front
részek is igen nagy buzgalom
mal működtek közre. 

A szövetséges csapatok 
sorában igen hősiesen küz
dött Avz hadteste; Hadffy ma
gyar honvédéi, Kestranek apró 
lengyeléi, sziléziaiak és morvák 
kergették a német vonallal 
egyesülten az orosz csapatokat 
a folyóig. Itt megállás volt egy 
pillanatra, mert amíg az eddig 
kihalt Radymnóból, amelyet 
tegnap hirtelen zajongó élet 
lepett el, az embertömegek 
kusza össze-visszaságban egyet
len visszarohanó oszloppá ve
rődve, a Szán hídjára rohan
tak, ahol a folyó medréből ki
kapaszkodó tömegekkel össze
gabalyodtak: tüzérségünk ret
tenetes ágyúzás alá fogta a hidat 
és a hullák halmai toronyma-
gasságuakra emelkedtek. S amíg Az összelőtt radymnói templom. 
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kezdetben az üldözöttek vadul küzdöttek azért, hogy keresztül juthassanak 
a folyón, míg mások a parton dulakodtak: a legnagyobb részük belátta, 
hogy a halálnak ezen az útján nem talál menekülést és megadta magát. 
Járművek, municiós trének, élelmező vonatok, lövegek és gépfegyverek 
maradtak vissza. 

Rettenetes kavarodás volt ez. Mikor aztán a mi csapataink a hirtelen 
vert ponton hidakon átkeltek a folyón s a túlsó parton előrenyomultak, két
ségtelenné vált a bizonyosság, hogy a Szan-szakaszt az oroszok elvesztették. 
Az ennyire eredményesen végződött törekvésnek a szövetségesek részéről 
azonban az volt a végcélja, hogy az oroszokat az ő utolsó, közép-
galiciai védelmi vonalukról Észak-Galicia felé kergessék. Ezzel egyidejűleg 
Przemysl izolálásával az északi frontot is elérték és ez a vár ellen dél felől 
folyó csatákra nézve sem maradt döntőleg ható befolyás nélkül. A radymnói 
átkelés ugyanis azzal, hogy a grcdeki vasúti vonalra észak felől is nyomást 
gyakorol, igen szorongatott helyzetbe hozta az ott elhelyezett orosz erőket, 
magában a csatában pedig közel egy hadlesterejű csoportot veszített az ellenség. 

. . . A sors különös iróniája, hogy ez események lezajlása közben kül
dött a cár egy díszkardot Nikolajevics Miklós nagyhercegnek — «Galicia 
felszabadításáért)). Csakugyan ekkor történt meg Galícia felszabadítása: 
a fehér cár seregei fejvesztetten menekültek hazájukba, dicsőséges katonáink 
pedig diadalmenetben haladtak előre Przemysl és Lemberg felé . . . 

Szieniava romjai. 

— 3 5 2 — Pallas nyomda, Budapest. 



A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei. 
T. előfizetőink és olvasóink az alább ismerteiéit húrom könyucsoportbúl csupán a fel

tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in gye s kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a következő módozatok mellett: 

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

Aki félévre G. - koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból félévenkinl 
egy-egy kötetet választhat. 

Aki háromnegyedévre 9 koronával tizet elő Krónikánkra, az a három csoportból 
negyedéven kint egy-egy kötetet választhat. 

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet válasz/hatnak az egyik vagy másik csoporlból, ha 
a Krónikánk minden füzeiéhez mellékelt kedvezményszelvényekből négy egymás után 
következő számot beküldenek a ráfizetés összegével együtt. 

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 kötelenkint 40 fillér, vidéken köletenkinl 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

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

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

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

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal megiigvelt, vonzóan 
és elejéiül végig érdekesen :idia elő. Anglia és .gyar
matai manapság niit:d?nkit érdekelnek és ebbca a mű
ben mindent megta.álni, ami azokról tudnivaló. 

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

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

E mű érdekfeszítően tárja fei Teleky Sámuel gr. 
felfedező óljának történetet és olyan népekkel is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitől sem sejtett életet éltek. 

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

8—9. Gróf B;nyovszky Móricz élettörté
nete. Irta Jókai Mór. Két kötet, illusz
trálva. 18 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
kötelenkint 2 kor. 

firof lienvovszky Móricz mozgalmas életében 
érdekes kalandokon ment át, melyeket élettoijes 
közvetlenséggel örökíteti meg Már maga az, hogy 
Jókai Mór érÜLMnesnek találIn. nogy ííenyovszky 
ira . i i t kö/.i'e nlj L és élettörténetét megírja, a mű 
kívil ' i érteiét bUö lyitja. \ mi iá Szibériáról el van 
matid-a, az ma, a "iiagliáboiá escméayei löze,)elt 
aktuálisabb, mint vala'.ia. 

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

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

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

12. Szent Péter esernyője. Illusztrált dísz
kiadás, Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti 
úr 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. 

A 3. csoportot lásd a boríték 2. oldalán. 

BEKUTE3I TÁBLA 
a Krónika I.—IV kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára I.— korona, nelyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 
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