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Páratlan könyv a babonáról. 

A VILÁGHÁBORÚ VÉGCÉLJA 
Anglia kiválása Európából 

Irta: RÉVAI MÓR. 

E munka a nagy háború okait, legsúlyosabb problémáit és a jövő 
legizgatóbb kérdéseit tárgyalja, mindenki számára könnyen érthető, érdek
feszítő előadásban. A ki ezt a könyvet elolvassa, az előtt feltárul a háború 
minden bonyodalma, a megoldás lehetőségével együtt. Főbb fejezetei : 
A háború okozója: Anglia. — Anglia rendszere. — Az angol néplélek. — 
Az európai Monroe-elv. — A kiéheztetés. — A tengerek szabadsága. — 
A német militarizmus. — A jövő feladatai. — Németország és a magyar
ság. — A magyar háborús irodalom legnagyobb sikerű könyve ez, 
melyet politikusok, irók, tudósok és a nagyközönség osztatlan el
ismeréssel halmoztak el. 
A mű ára 2 korona. Az összeg előzetes beküldése ellenében 
t. élőfizetőinknek és olvasóinknak bérmentesen szállítjuk a 

könyvet. 

Elkészült és olvasóink rendel
kezésére áll Krónikánk 

5-1 i n M ü l táblája. 
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 krónika 1—4. kötetéhez való tábla 
is minden könyvkereskedésben, árusnál, 
trafikban valamint a kiadóhivatalban 
megrendelhető. Egy-egy tábla ára 1.— 
korona, melyhez kézbesítésért helyben 
20, vidéken 35 fillér csatolandó. 
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KEPÉK R TOROK HARCTEREKRŐL. 

Török haditudósító Trója romjairól néz át a Gallipoli-félszigetre. 

Homérosz islenei, akik egykoron az Olympuszról leszállva a Tróját ostromló hősök 
kardját irányították s diadalra vitték, aligha láttak fenségesebb küzdelmet, mint aminőt 
most, hosszú századok multával a vitéz törökök vívtak, védelmezvén a Helleszpontuszt: 
a Dardanellák tengerszorosát. S a haláltmegvető bátorsággal folytatott harc meg is ter
metté gyümölcsét. A hatalmas ellenség vereséget vereség után szenvedve elmenekült. 
Csupán halottai maradtak ott, — a Gallipoli-félszigeten magán százezer meg százezer 

pihen, — s büszke hajói, melyek a kékvizű tenger mélyében hevernek. 

A világháború képes krónikája. VI. — 33 -



Török torpedónaszád török tengeralattjárót vezet át a Dardanellákon. 

Ausztráliai katonák, akik Egyiptomban Angliáért harcolnak. (Egyesült fényképirodák, 
Amsterdam.) 



Mohamedán önkéntesek elhagyják Jeruzsálemet, hogy az angolok ellen harcoljanak. 

Török katonák, akiket a Szuezi-csatorna körüli harcokban elfogtak. (Egyesült fénykép
irodák, Amsterdam.) 
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Eletre-halálra. A török hadsereg legnagyobb tevéje. 

Sebesült törők lisztek Berlinben. 
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LEMBERG VISSZAFOGLALÁSA. 

Przemysl visszavételét csakhamar nyomon követte Galicia sokat szen
vedett fővárosának felszabadítása: június 22-én második hadseregünk heves 
küzdelem után visszafoglalta Lemberget. Ausztriában, Magyarországon, a 
szövetséges német birodalomban s Törökországban egyaránt büszke öröm 
töltötte el a lelkeket e nagy siker hírére, mely az oroszoknak Galíciából 
való kiűzetését jelentette. Hálaadó istentiszteleteket tartottak a szövetséges 
országok nagyobb városaiban mindenütt, Magyarországnak és Ausztriának 
együttérzése pedig különösen kifejezésre jutott azzal, ho$>y — a háború 
folyamán először — a bécsi középülelekre kitűzték a piros-fehér-zöld lobo
gót is, mig Budapesten az osztrák szinek pompáztak köz- és magánépü
leteken egyaránt. 

A diadal jelentőségét világosan mutatja az, hogy a szövetségesek alig 
hét heti idő leforgása alatt — egy hivatalos jelentés szerint — több mint 
W.000 négyzetkilométert hódítottak Galicia és Orosz-Lengyelország földjéből, 
mintegy 1000 tisztet, több mint W0.000 katonát fogtak el, 350 ágyút és 
mintegy 800 gépfegyvert zsákmányoltak. 

Amikor 1914-ben az orosz hadsereg mérhetetlen arányú tömegeivel, 
amelyik tengerhez hgsonló emberáradatnak a világtörténelemben nincsen 
párja, elözönlötte Közép-Európát, úgy látszott, hogy ezt az áradatot, .meg
állítani képtelenség. A szertelen tömeggel szemben a szövetségesek egyes 
sikerei teljesen meddőknek látszottak, üe a számra kisebb szövetséges hadak 
vezetősége vaskitartással ragaszkodott terve megvalósításához. Egy percre 
sem vesztette szem elől a célt. Tisztában volt azzal, hogy az erők egyen
súlyát az orosz hadsereg óriási tömegének fokozatos megőrlésével kell 
helyreállítania. Az augusztusban és szeptemberben a Visztulától és a Szántól 
keletre vívott harcokban, a kelet-poroszországi hadjáratban, majd a Szán és 
Viszlula ellen irányított őszi hadjáratban, a limanova—lapanovi hadjáratban, 
a Mazuri-tavaknál vívott téli csatában s végül az óriási méretű kárpáti 
csatában, mely a halál csiráját oltotta be az orosz hadseregbe, folyton 
előbbre vitte a szövetséges hadak vezetősége a látszólag megvalósíthatatlan 
feladat megoldását és lépésről-lépésre közelebbb hozta a sikert. Amit ez a 
hosszas küzdelem a leghatásosabban készített elő, azt a galíciai tavaszi had
járat Lemberg visszafoglalásával megkoronázta. 

A nagy diadal elismeréséül Vilmos császár Mackensen vezérezredest 
tábornaggyá nevezte ki s ezzel egyidejűleg Frigyes főherceg, tábornagynak 
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a porosz tábornagyi méltóságot adományozta. Királyunk pedig hötzendorfi 
Conrad báró, vezérkari főnököt vezérezredessé, Falkenhayn tábornokot/a 
német vezérkar főnökét a 81. iglaui gyalogezred tulajdonosává nevezte ki, 
Böhm-Ermolli lovassági tábornoknak, Lemberget elfoglaló második hadsere
günk parancsnokának pedig a hadidiszítményes elsőosztályú katonai érdem-

A kelet-galiciai harctér. 

keresztet adományozta. Királyunk ezenkívül rendkívül meleghangú kéziratban 
fejezte ki szerencsekívánatait Frigyes főhercegnek a német császártól nyert 
kitüntetéséhez, egyúttal legteljesebb elismeréséről és hálájáról biztosította 
főparancsnokunkat ama kiváló érdemeiért, amelyeket a galíciai eredményes 
hadműveletek és Lemberg bevétele jelképeztek. 
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A harmadik lembergi csata. 
A grodeki csata után a német és magyar-osztrák hadseregek minden 

megszakítás nélkül folytatták operációikat, melyek közvetetlen a lembergi 
erődművek előállásai elé hozták őket. Lemberg elővédje volt a grodeki tavak 
és a Vereszyca folyó mentén elhúzódott orosz védelmi vonal, s miután ezt 
a szövetséges csapatok kezükbe kerítették, a lembergi külső erődvonalig mi 
sem állt útjukban s odáig csak gyöngébb orosz hátvédeket kellett vissza-
vetniök. A nagy lembergi csata, mely ilyenformán nemcsak szervesen, de 
időben is mondhatni belekapcsolódott a grodeki csatába, s aránylag rövid 
ideig: június hó 20-tól 22-ig tartott, a hadtörténelemben a harmadik 
lembergi csata néven szerepel. A világháború során az első lembergi csata 
a háború küszöbén zajlott le: 1914 auguszlus hó 26-a és 30-a között, a nagy 
orosz offenzíva első napjaiban, ugyanakkor, amikor a Dankl- és Auffenberg-
féle hadseregek Lublin irányában, illetve a Bug mellett győzelmesen törtek 
előre. E két hadsereg keleti oldalának és hátrafelé való összeköttetéseinek 
biztosílására Lemberg előtt és Lemberg körül gyöngébb magyar és osztrák 
erők állottak, amelyek természetesen a Podóliából és Besszarábiából rájuk 
zúduló nagy orosz túlerővel szemben nem tudták a körülményekhez 
képest gyengén megerősített Lemberget tartani s így nehogy Galícia 
virágzó és negyedmilló lakost számláló fővárosát az összelövetés veszélyé. 

Osztrák-magyar nehéz tüzérség Lemberg előtt. 
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nek tegyék ki, inkább feladták azt. A grodeki tavak mellé vonultak vissza, 
hogy bevárják az erősítéseket s újból előretörjenek. Az erősítést északról, a 
Bug mellől lehozott Auffenberg-féle hadsereg képezte, s miután szeptember 
2-án Lemberget immár fel kellett adni, szeptember 8-a és 11-e között 
megkísérelték azt visszavenni. Ez volt a második lembergi csata, amely az 
első és második napon sikereket igért, de később a Lembergtol északra álló 
Auffenberg-hadsereg oldalába és hátába küldött friss orosz erők föllépése 
folytán ismét csak visszavonulással végződött. Lemberg visszaszerzésének gon
dolatát egészen fel kellett tehát adni, mert a magyar-osztrák hadseregeknek 
előbb a Szán folyó vonalára, majd pedig egész Krakóig vissza kellett húzódni. 

1914 szeptember 11-től egészen 1915. június végéig, több mint kilenc 
hónapon át az oroszok voltak az urak Galicia fővárosában s hogy nem is 
gondoltak arra, hogy e várost még valaha fel kelljen adniok, azt bizonyítja 
a többi között a cárnak lembergi látogatása alkalmával a lembergi város
háza erkélyéről mondott beszéde, melyben «birodalma oszthatatlanságát* 
hangsúlyozta s ezzel arra is célzott, hogy Lemberg az ő Kelet-Galiciájának 
marad a központja. Orosz kormányzót küldtek Lembergbe, orosz papokat, 
orosz tanítókat, orosz iskolákat állítottak fel, s azonnal elsőrangú erős 
seggé alakították át Lemberget. A várost magát egy nagyobb erődműrend-
szer centrumává igyekeztek alakítani, a városon kívül azután több 
annak rendje és módja szerint való «fort»-t építettek, s ezeket nehéz tüzér-

Osztrák-magyar haubic az elsütés pillanatában. 
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seggel kellőkép felszereilék. E fort-ok gyűrűalakban vették körül a várost 
s a legsűrűbben és a legjobban voltak kiépítve és felszerelve a város déli 
és délnyugati frontján, mely Grodek, illetve a Dnyeszter folyó felé néz. Ez 
erődgyűrűn kívül azután néhány kilométer távolságra földből készített 
tábori erődítéseket készítettek, amelyek előállásai voltak az említett fővédő-
vonalnak, a fort-gyűrűnek. A meglevő vasúti pályaudvarokat kibővítették s 
az erődművek közé nemcsak számos tábori, hanem a nagy vasúiból kiágazó 
rendes sínpárt is fektettek le. 

A lembergi tábori erődítésekből álló külső védővonal párhuzamosan 
haladt a grodeki védővonallal. Északi frontrésze a lembergi erősség északi 
frontjára támaszkodott és a lemberg—ravaruszkai vasútvonaltól nyugatra 
húzódó dombláncolaton nyúlt végig egész Dobrosinig, mely Ravaruszkától 
délkeletre fekszik. 

Ez északi frontszakasznak az volt a feladata, hogy fentartsa az orosz 
front folytonosságát és az összeköttetést a Tanev-régióban dél felé néző 
fronttal álló orosz haderőkkel. A lembergi védővonal közepében állott maga 
az erősség előretolt tábori erődítésével, ettől délre pedig az orosz állások a 
Szcerek folyócskától keletre a Dnyeszter szomszédságában lévő Mikolnjovig 
felé vezető út mentén húzódtak. E déli szárny oldalát Mikolajovnál egy
úttal a Dnyeszter-átkelést biztosító erős hídfő védte, s itt érintkezett a Lem
berg előtt álló orosz erők frontja a Dnyesztertől délre álló orosz fronttal. 

Amint Böhm-Ermolli és Mackensen elővédjei nyomban a grodeki csata 
után tovább folytatták előnyomulásukat, s a gyenge orosz hátvédek vissza
vetése után már június hó 20-án a lembergi előállásokhoz értek, váratlanu 

Az oroszok által visszavonulásukkor t'elgyujlott és elhamvasztott híd. 
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erős ellenállásra találtak, s ebből azonnal látni lehetett, hogy itt nem egy
szerűen orosz hátvédekkel állnak szemben, hanem az orosz főerőkkel, s így 
ismét kemény harcokra van kilátás. S ez roppant érdekes tünet, mert ugyanezt 
lehetett tapaszlalni Przemysl visszavétele után, majd a szanmenti csata után 
is Szieniavánál s e jelenség mindenesetre az orosz vezetés hallatlan energiá
járól tett tanúbizonyságot. Annak, hogy az oroszok úgy Przemysl után, mint 
a Szan-vonal elvesztése után s most Lemberg előtt újból egész erejükkel 
felvették a harcot, különösen az utóbbi esetben, nemcsak politikai, hanem első
sorban katonai, sztratégiai okai voltak. Mind a három helyen fel kellett 
venniök a harcot, mert mind a három esetben az a veszély fenyegette őket, 
hogy ha rögtön hátrább húzódnak s nem nyernek legalább egy-két napot, 
akkor egész óriási frontjukat, mely három darabra szakad s a Kelet-Galiciá-
ban álló erőiket elvágjuk egyfelől a Nyugat-Oroszországban a még mindig a 
Visztula mentén álló erőiktől, másfelől a Dnyesztertől délre álló seregeik
től. Viszont a német, magyar és osztrák seregek galíciai sikereivel dőlt el 
a Galíciától északra, orosz földön elterülő harctéri helyzet sorsa is, mert 
csak a galíciai sikerek folytán lenetett azután oly gyors visszavonulásra birni 
a Visztula, majd a Bug mellől az ott álló s ott magukat ugyancsak nyakig 
beásott oroszokat. 

Lemberget tehát elsősorban a frontösszefüggés épsége végett és csak 
másodsorban politikai okokból kellett minden erővel védeni. Nikolá-
jevics nagyherceg ugyan még néhány héttel előbb azt mondta, hogy egy 
millió embert feláldoz, csak hogy Lemberg el ne essék, azonban mindössze 
annyi történt, — s talán nem is történhetett több, — hogy mint a Macken-
sennek hozott hírek jelezték, az észak felé már elvonulóban lévő orosz erőket 
is visszadirigálták Lemberg erődmfivei elé. 

Június 20-ról 21-re virradó éjjelen már Mackensen és Böhm-Ermolli 
seregtestei élének orosz ellentámadásokat kellett visszaverni, amelyekkel friss 
orosz erők előnyomulásunkat akarták megállílani, azonban hiába. 

Már a következő napon, június 21-én reggel megkezdődött az általá
nos támadás az egész lembergi védővonal mentén. A Böhm-Ermolli had
sereg feladata volt főerőivel a Lembergtől északra egészen Kulikovig húzódó 
erődvonalat megvenni, míg a tőle északra álló Mackensen-hadsereg déli 
szárnya Zolkiev irányában tört előre. A Böhm-Ermolli hadsereg centruma 
magával Lemberggel állott szemben, míg déli szárnya a Lembergtől délre, 
a Szcerek-folyócska mögött épített orosz frontszakasz ellen nyomult. Ez 
utóbbi operációt kellett volna a lejebb, a Dnyesztertől délre álló Linsingen-
féle hadseregnek olyformán támogatnia, hogy oldalba és hátba kapja a 
Szcerek mögött álló oroszokat. Ez ugyan az oroszoknak a már említett miko-
lajovi hídfőnél és Zydacovnál kifejtett elkeseredett ellenállása folytán 
nem sikerült, de Linsingen akciójának mégis volt annyi eredménye, hogy 
az ott álló orosz erőket lekötötte s így azok a Böhm-Ermolli hadsereg déli 
szárnya ellen nem voltak felhasználhatók. Böhm-Ermolli déli szárnya csak
hamar át is kelt a Szcereken és az orosz előállásokat egy-kettőre el is fog-
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lalta. Centruma azonban a lembergi orosz erődök nehéz tüzérségének tüzé
ben csak lassan tudott közelebb férkőzni a brzuchovyceí és rzesna-polskai 
erődökhöz. Eznap estig a Böhm-Ermolli hadsereg északi szárnya Kulikovig 
jutott, míg a Mackensen-hadsereg déli szárnya ugyancsak elérte a zolkiev-
lembergi vasútvonalat. A döntés váratlan gyorsasággal elkövetkezett. A Böhm-
Ermolli hadsereg északi szárnyának legszélén állott Marwitz német lovassági 
tábornok úgynevezett «Beszkid-hadteste», mely már Przemysl visszavételé
nél is jelentős szerepet játszott, s ez a hadtest június hó 21-ről 22-re vir
radó éjjelen rohammal megvette a Kulikov előtt épített orosz főállásokat. 
Ez ismét nem volt egyéb, mint a lembergi orosz frontnak áttörése — kicsi
ben, s így az oroszok kénytelenek voltak Lembergtől északra fekvő összes 
állásaikat, — nehogy azok megkerültessenek, — feladni. 

Lemberg bevétele. 

A centrumban, Lemberg városa előtt azonban e vereség ellenére maka
csul tartották magukat az oroszok. Június 22-én reggel 4 órakor Böhm-Ermolli 
koncentrált tüzérsége megkezdte Lemberg két északnyugati főerődjének a 
már említett Brzuchovyce és Rzesna-Polska erődöknek intenzív lövését, ami
nek eredménye az volt, hogy egy bécsi osztrák landwehr-ezred már öt óra
kor szuronyrohammal vehette meg az utóbbi erődöt. Délelőtt 11 órakor 

Csapataink bevonulása Lembergbe. (Révész és Birő felvétele.) 
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pedig a Vilmos császár nevét viselő kassai 34-es magyar ezred, mely béké
ben Kassa város háziezrede ugyancsak rohammal foglalta el a Lysa-Gora 
magaslatot s az elsőbb említett erődöt és a város külső részében folytatott 
rövid utcai harc után délben benyomult magába Lemberg városába. 
Ezalatt a Beszkid-hadtest Kulikovon is túl kergette az oroszokat, míg 
attól északra Mackensen hadserege Zolkievet vette be s így 22-én dél
után az orosz hadvezetőségnek ki kellett adnia a parancsot az általános 
visszavonulásra. Délután négy órakor azután Böhm-Ermolli és vezérkara 
szintén a harcok színhelyére érkezett és bevonulhatott a fellobogózott s 
kilenc hónapos orosz uralom alól katonáink vitézségével felszabadított 
városba. 

A Lysa-Gora magaslat, melyet a dicsőséges kassai ezred foglalt el nagy 
hősiességgel, Lembergtől, észak-nyugatra fekszik, alig tíz kilométernyi távolság
ban. Nem félelmetes magaslat, bevehetetlen sziklafalakkal, hanem inkább egy 
szelid domb, zöld lombos fákkal és puha, illatos gyeppel. A Lysa-Gora magas
latának lejtői azonban ama tereprészek közé tartoznak, amelyeket a támadó
nak állandó golyózáporban kell megmászni. Az oroszok lembergi hadállásai 
között a Lysa-Gora egyike volt a leghatalmasabb megerősített védőmfivek-
nek. Több hadállás foglal helyet egymás mögött, mind a tábori erődítmények 
legkiválóbb alkotásai, felszerelve hatalmas sodronyakadályokkal, beásott gép-

A lakosság lelkesedve kiséri csapatainkat Lemberg utcáin. 
(Révész és Bíró felvétele.) 
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fegyverállásokkal, melyeknek mindegyike be van lőve minden kínálkozó 
célpontra. 

A kassai 34-ik ezred legénysége színtiszta magyar, borsodi fiúk és Kassa 
városának szülöttei. A Lysa-Gora ellen ezt a vitéz ezredet küldték. A terep, 
amelyen támadniok kellelt, rettenetes volt, s ott fenn az oroszok elszántan 
várták rohamukat. 

Június huszonegyedikén, hétfőn délelőtt már akció-távolságra köze
ledlek a kassaiak, vitéz parancsnokuk, gelderni Colerus Vendel ezredes veze
tése alatt, aki a háború első napja óta állt ezrede élén. Nehéz tüzérségünk, 
ekkor már félelmetesen bömbölt, s ütegei gránátesővel borították a Lysa-
Gora lejtőit. A cukorsüveg-nagyságú lövedékek végül utcákat törtek át a 
drótsövényekben, s ekkor Colerus ezredes rohamot vezényelt . . . 

Lémberg körül sok orosz védőmű állott és a különböző ezredek vetél
kedtek a dicsőségért. A kassaiaknak jutott a legnehezebb feladat és felada
tukat oly bravúrosan vitték véghez, amint csak illik az ezred fényes tradí
cióihoz. Az oroszok egy része, amikor nehéz tüzérségük mennydörgése elhall
gatott, s látta, hogy a drótsövények közül előretörő ellenség magyar, mene
külni kezdett. Akinek nem maradt ideje, a halál fia volt. Mikor a délutáni 
nap a leghevesebben tűzött, akkor értek fel a kassaiak a Lysa-Gora csúcsára. 
Odaát Lemberg városának kupolái csillogtak, s lent az ellenség megbontott 
sorai menekültek. A Lysa-Gora ekkor már teljesen a mienk volt, s Vilmos 

BöhmErmolli tábornok vezérkarával Lemberg elfoglalása napján. (Révősz és Biró felv.) 

- 45 -



császár ezrede büszkén ereszkedett le a túlsó lejtőn, hogy a többi hó's ezreddel 
együtt birtokba vegye Galícia fővárosát. 

Lembergben rögtön az orosz csapatok kivonulása után kitűzték Lem-
berg városának lobogóit. Miután az oroszok a város legelőkelőbb közhiva
talnokait magukkal hurcolták, a bevonuló magyar és osztrák hadsereget 
a város vezetősége nevében a városi községtanács élén Chlantacz tanár 
fogadta. 

Midőn a lembergi közönség a Ringplatzon észrevette a szélben libegő 
zászlókat, leírhatatlan lelkesedés vett rajta erőt. A fiatalság azonnal az 
osztrák himnusz éneklésébe fogott, az utcákról özönlött a közönség a térre, 
ahol most már hatalmas kórusokban mindenki ezt a himnuszt ériekelte, majd 
a lengyel légió himnuszát dalolták. A bevonuló őrjáratokat a lembergiek 
megölelték, megcsókolták, az ablakokból virágokat doblak rájuk. 

Fejedelmi vendégek. 

Június 23-án este Frigyes királyi herceg tábornagy hadseregfőparancs
nok, hötzendorfi Conrad vezérezredes, vezérkari főnök és a hadseregfőpa
rancsnoksághoz beosztott számos tiszt társaságában elutazott a főhadiszál-

Frigyes kir. herceg Lembergbe irtaztábap M oseiszka pályaudvarán. (Révés* és Bir6 íelv.) 
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lásról, hogy meglátognssa az ellenség kezéből kiszabadított galíciai fővárost 
és megtekintse az ott harcban álló csapatokat. 

Június 24-én délelőtt vonult be Frigyes királyi herceg tábornagy Lem-
bergbe. Hangos üdvözléssel és páratlan lelkesedéssel fogadta a tartományi 
főváros Ausztria és Magyarország legfőbb hadvezérét. A házak zászlódíszt 
öltöttek és az utcák, amelyekben a menet végigvonult, diadalúthoz hasonlóan 
voltak földíszítve. Az összes erkélyeken s ablakokban ember ember mellett. 
Valóságos virágeső hullott a lassan hajtó automobilokra, az egyes megújuló 
üdvözlő kiáltások pedig hatalmas akkordokban egyesültek. Már a grodeki 
sorompónál, a város határán lelkes hódoló tüntetést rendezett az ott nagy 
tömegben várakozó lakosság. Bö/im-Ermolli lovassági tábornok, a győzelmes 
második hadsereg parancsnoka, tett ott jelentést és értesült a tábornagytól, 
hogy a király az első osztályú hadiékítményes katonai érdemkereszttel tün
tette ki, amelyet nyomban át is vett. Az automobilok ezután folytatták útjo-
kat a város felé. A rendek házában volt az első hivatalos fogadás. A papság, 
a nemesség és a hivatalnoki kar képviselőinek élén Pininski gróf helytartó 
üdvözölte a tábornagyot. 

Lajos bajor király pedig június 28-án délután kíséretével, melynek 
soraiban volt Kress báró bajor hadügyminiszter is, látogatott el Lembergbe. 
Őt is Böhm-Ermolli tábornok fogadta. A király a tábornokot meleg sza-

A német császár (balról) Mackensen tábornagygyal a kelet-galiciai harctéren. Középen 
Mackenscn vezérkari főnöke. 
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vakkal üdvözölte sikerei alkalmából és a kíséretében levő tiszteket meg
szólította. Ezután a király megszemlélte a díszszázadot, amely bécsi nép
fölkelő ezredek tagjaiból voll összeállítva, akik kiváló részt vettek Lemberg nyu
gati frontjának ostrománál. A díszszázad elvonulása után a polgári hatóságok 
képviselőit fogadta. Este hét órakor a király kíséretével a hadseregparancs
nokkal és ennek szűkebb kíséretével megvacsorázott. A vacsorához hivata
losak voltak a helytarló és Galícia kormányzója. A vacsora után meg
tartott cerclén a király megköszönte a rendkívül szíves fogadást, hangoz
tatta nagy megelégedését a látottak fölött és Böhm-Ermolli tábornoknak a 
bajor katonai érdemrend nagykeresztjét a kardokkal, Bardolfj vezérőrnagy
nak, a második hadsereg vezérkari főnökének pedig a bajor k;itonai érdem
rend II. osztályát a csillagokkal és a kardokkal adományozta. 

Lemberg az orosz uralom alatt. 

A visszafoglalást követő napokban egyik haditudósító a lembergi orosz 
uralom dúlásáról a következőket írta: 

Lemberg érintetlen, azonban Galícia szerencsétlen fővárosa körül széles 
gyűrűt von a halál. A sírhalmok között, ahol egykor a szeptemberi csata 
küzdelmei folytak le, a leégett falvak, tanyák és kastélyok között, a letarolt 
erdőkben, elpusztult parkokban, a lövészárkokban és a drótakadályok között 

Lemberg orosz kormányzóságának tagjai. 
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get más állásba viszik. 





még egyszer fölújult a harc a városért. Azután eltűntek az orosz hordák és 
egészségügyi emberek a pályaudvarról, orosz katonák, tisztek, rendőrök, 
pópák, kereskedők, kémek és félvilági hölgyek elhagyták az utcákat, az 
orosz újságok eltűntek a kávéházakból és az orosz zászlók a városháza 
tornyáról. Csak az orosz címtáblák, feliratok és kiáltványok maradtak vissza 
a hatalmát vesztett ellenség emléke gyanánt. 

A város tekintélyes polgáraival mondattam el a lembergi orosz idők 
eseményeit. Egy lengyel hölgy, aki az orosz uralom idején mindvégig Lem-
bergben tartózkodott és akinek férjét az oroszok túsz gyanánt vitték Orosz
ország belsejébe, a következőket mondotta nekem: 

— Azok a borzalmas hetek felejthetetlenek lesznek valamennyiünknek. 
— Amikor hire terjedt, hogy a mieink ki fogják üríteni a várost, való

sággal megrémültünk. A gyalogság, trén és lovasság a legnagyobb rendben 
vonultak a városon keresztül Grodek felé. A csapatok között fogságba eselt 
oroszok mentek. Sok ezernyi szegény zsidó kétségbeesetten csatlakozott a 
kivonuló katonasághoz, amely enni adott nekik, holmijukat pedig fölrakta 
a katonaság szekereire. Ezután a város, mintha halottá vált volna, mind
addig, amíg a városháza tornyára kitűzött fehér zászlót fölváltotta az oro
szok lobogója. Zeneszóval vonultak be az oroszok. A gyalogság és a trén 
a kocsiúton, ettől jobbra és balra kozákok nyargaltak a gyalogjárókon. A 
kozákok útjukban mindenütt fosztogattak s csakhamar különös üzleteket 

Osztrák-magyar és német csapatok két mozdonyon ;i meghódított Lembergbe mennek. 

A világháború képes krónikája. VI. — 49 — 



kezdtek csinálni. Száz és ezer koronát váltottak be ötven-hatvan és hetven 
korona ezüstre, finom szivarokkal telt ládákat adtak el, amiket a Winni-
kiben lévő dohánygyárból raboltak. A száz darab szivart tartalmazó ládá
kat két koronájával vesztegették. Egyéb üzletek persze nem voltak olyan 
előnyösek a polgárság számára. A nyílt utca során az orosz katonák lábá
nál fogva ragadták meg a polgárokat, a földre dobták őket és egyszerűen 
lehúzták róluk a cipőjüket vagy csizmájukat. Azután megkérdezték az ille
tőktől, hogy hány óra és kiragadták a polgár kezéből az órát. Magam nem 
panaszkodhatom, nálam a városi parancsnokság tisztjei laktak, akik egészen 
az utolsó napig tisztességesen viselkedtek, sőt a cselédemnek jókora borra
valót is adtak. Egy ízben egy részeg katona a bezárt kaput baltával törte 
be, mire a tisztek azonnal elfogatták. Az egyik tiszt a katonának ököllel 
csapott az arcába, úgy hogy az illető azonnal vérezni kezdett. Az utcán 
ritkán mutatkoztam, különösen azóta, amióta egyszer röhögő kozáklegények 
puskát sütöttek el a hátam mögött. Atyám, aki hetvennégy éves öreg ember, 
éppen házunk ajtajában állott, amikor egy század gyalogság vonult el arra
felé. Egy teljesen berúgott orosz katona kilépett a sorból, nekiment atyám
nak és bajonettjével keresztül akarta szúrni. Apám csak úgy tudott meg
menekülni, hogy hirtelen félreugrott, a katonát pedig az egyik altiszt cipelte 
el. Az alkoholfogyasztást szigorúan megtiltották, az örökké szomjas kato
nák azonban mégis tudtak magukon segíteni. Az elásott pálinkás-hordókat 

18.000 orosz fogoly elvonulása Lemberg utcáin. (Révész és Birő felvétele.) 



kutatták föl és mindig lehetett részeg katonákat látni az utcán. Azokat a 
lakásokat, ahonnan a tulajdonos elmenekült, az oroszok egyszerűen kifosz
tották és egész kocsirakományokra való bútort küldtek haza Oroszországba. 
A tartományi főnökség épületéből úgyszólván hatósági engedéllyel rabolták 
el az ezüstnemüt és a finom porcellánkészleteket. Lubomirszki herceg palo
tájából elvitték a legértékesebb festményeket és a drága művészi értékkel 
biró bútordarabokat. 

— Az egyik napon azzal a hazug ürüggyel, hogy valahonnan egy orosz 
•őrjáratra lőttek, a krakói téren minden keresztülmenő zsidóra sortüzet adtak, 
kifosztolták a zsidók házait és különösen az elővárosokban pusztítottak. 
Megtörtént, hogy egy orosz katona borotvával lenyisszantotta egy lembergi 
polgárnak a kezét. A hivatalnok-családok rendkívüli mód szenvedtek amiatt, 
hogy a monarchiától el voltak vágva. A hivatalnok-családok mindössze 
hatvanezer korona segítséget kaptak, amiből igen kevés jutott egyre-egyre. 
Később azután ez is elfogyott, és így a legtöbb család a legnagyobb nyomorba 
jutott. Ismerek egy hölgyet, aki gyermekeivel kénytelen volt az utcára menni 
koldulni. Amennyire módunkban volt, természetesen, segítettük a nyomor
gókat. Valamikor jobb napokat látott úrnők arra kényszerültek, hogy pék
süteményeket, cukorkákat áruljanak. Férjük pedig szenet és fát adott el. 
A fát nekik maguknak kellett apróra vágni. Jó családok gyermekei, akiknek 
azelőtt nevelőik voltak, ujságárusítással, pincérkedéssel segítették nyomorba
jutott szüleiket. Előkelő lembergi polgárok rongyos ruhákban jártak és az 
oroszok által felállított népkonyhákban voltak kénytelenek táplálékot keresni. 

Utcai élet a visszafoglalt Lembergben. (Kilophot, Wien XIX.) 
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Ezzel szemben azonban félvilági hölgyek és egykori cselédleányok selyem
ben jártak és a legdrágább vendéglőkben étkeztek. Az élelmiszerek árai 
folyton emelkedtek. Egy kilogramm cukor 1 korona 50 fillér volt. Egy 
kilogramm vaj 6 korona volt. Mivel készpénz hiányzott, a város két koronás 
utalványokat állított ki, amiknek a kereskedelemben csupán egy korona 
volt az értékük. 

— A város első kormányzója Cseremetjev volt, ezt követte Melnokov? 
akit végül gróf Bobrinszky váltott fel. Főkapitány Skalon volt, aki alatt a 
kémrendszer és az ochrana óriási tevékenységet fejtett ki. Skalon kémei 
az utcákon, a villamosokban, vendéglőkben népkonyhákban, kávéházakban 
hallgatták ki az embereket, odatolakodtak mindenkihez s így történt, hogy 
nem volt ember Lembergben, akit néhányszor a rendőrségre ne idézlek 
volna, akit pénzbüntetésre ne ítéltek volna. Ezenkívül a fenyegetések és-
Figyelmeztetések légióival árasztották el a polgárokat. A megbotoztatástól a 
száműzetésig és akasztásig érvényre jutott az orosz büntetőrendszer minden 
specialitása. A russzofilek már akkor sokat ártottak nekünk, amikor a lem-
bergi csata sorsa még el sem dőlt. Amikor hatalomra jutottak, rögtön hozzá
láttak a város eloroszosításához és még a ruthéneket sem kímélték. A ruthén 
újságokat beszüntették és helyette a Prikarpanskaja Rus című orosz lapot 
adták ki, amelynek szerkesztője egyúttal orosz cenzor is volt. Az ukrainisták 
nemzeti múzeumát és szövetkezetét és a közművelődési egyleteket feloszlatták. 

A lembergi leégett pályaudvar. (Révész és Biró felvétele.) 
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A ruthén könyveket, köztük az imakönyveket is, megsemmisítették. Akinél 
ukrainista nyomtatványt találtak, azt háromezer rubelig terjedő pénzbírsággal 
büntették. Hasonlóképpen kegyetlenül bántak a lengyelekkel is. A lembergi 
község képviselője csak franciául üdvözölhette a kormányzót, aki a beszédre 
oroszul válaszolt. Kötelezőleg vezették be az orosz időszámítást. Kezdetben 
este nyolc órakor senkinek nem volt szabad az utcán mutatkozni, később 
ezt az időt tíz óráig hosszabbították meg. Négy lengyelt, négy zsidót, négy 
ukrainait és négy russzofilt túszok gyanánt állandóan fogva tartotlak. Az 
egyetemet bezárták. Az elemi iskolákban heti öt órában az orosz nyelvet 
kellett kötelezőleg tanítani. 

A cár lembergi látogatása, 

A cár bevonulásának napján április 18-án már az összes kirendelt orosz 
papok Lembergben voltak. Bobrinszky szigorúan meghagyta, hogy a lakos
ság szintén köteles «hurrá!» kiáltással üdvözölni II. Miklós cárt, ezenkívül 
lehetőleg sok orosz zászlót kitűzni. A lakosság azonban nem nagyon sietett 
Oroszország színeit kitűzni házaira, emiatt Bobrinszky magához rendelte 
Rutovszky polgármestert és szemére vetette Leniberg lakóinak illojális maga-



tartását. Rutovszky polgármester Bobrinszkynek nagyon röviden felelt: 
— Lemberg gyászban van, excellenciás uram! 
Ezt a választ Bobrinszky sohasem tudta elfelejteni Rutovszkynak és ez 

sokban hozzájárult a polgármesternek túszként való elhurcolásához, amikor 
az orosz hadsereg kiüríteni volt kénytelen Lemberg városát. 

II. Miklós cár nagy kísérettel érkezett Galícia fővárosába. A bevonulás 
a legszebb rendben történt. Az első automobilon Skalon ezredes ült és sas
tekintetével hol jobbra, hol balra nézett, hogy a titkosrendőr-parancsnokok 
néma jelentéseit fogadhassa. A második automobil Bobrinszkyé volt. 
A mindenható kormányzó, helyettesével a legnagyobb megelégedéssel ült 
kényelmes automobilján, mert minden nagyszerűen és programm szerint 
folyt le. Az ochrana tagjai, Eulogius papjai és azok népe rekedtre hurráz
ták magukat és a néző közönségnek is hurrázni kellett, mert akinek szája 
csukva maradt, az rögtön megérezte vaiamelyik titkos rendőr öklét. Miklós 
cár tábori egyenruhában, a harmadik automobilon ült Frederick báróval, 
házi miniszterével. Jobbra-balra köszönt mosolyogva, de kissé nyugtalan 
tekintettel. A minden oroszok cárja megszokta, hogy azok az utvonalak, 
amelyeken ő áthalad, tömve legyenek katonasággal. Bobrinszky ravaszul 
csinálta, mert Lemberg utcáira egy hadseregnyi titkosrendőrt mozgósíttatott 
és alig lehetett látni egy-egy katonai egyenruhát. A cár el volt ragadtatva a 
lembergiek lojális magatartásától, hiszen valószínűleg nem tudta, hogy az a 
sok barátságos civil, aki neki oly lelkesen tapsol, az ő saját titkosrendőrsége. 
Bobrinszky különben az udvari méltóságok előtt el is dicsekedett: 

— Őfelsége most először ment katonai kiséret nélkül. Ilyen hű orosz 
polgárokat neveltem én a lembergiekből. 

A cár a helytartósági épületben lakott, ahol egy sereg szobát rendeztek 
be neki a legpazarabbul. Az uralkodónak és kíséretének minden szükségletét 
fedezték. Nem kevesebb, mint tizenkét teherautomobil járt állandóan a cári 
menet nyomában. A megérkezés napján nagy díszebéd volt a kormányzósági 
•épületben, amely elé felvonultak az összes titkosrendőrök és Eulogius érsek 
papjai által vezetett parasztok. Ez a had a díszebéd alatt folytonosan hur
rázott, amig a cár ki nem jött a balkonra Bobrinszky társaságában, őfelsége, 
a minden oroszok cárja ekkor háromezer titkosrendőr és néhány russzofil 
paraszt előtt a következő beszédet tartotta: 

— Kelet-Galícia több mint száz esztendei osztrák rabság után 
most örökre és szétválaszthatatlanul egyesült az orosz birodalommal. 
Ezt a területet soha többé ki nem szakítják Oroszország testéből. 
Boldog vagyok, hogy a ruthének régi vágya végre beteljesedett. 
Két napi lembergi tartózkodás után Przemyslbe utazott a cár, onnan 

pedig Sambor felé indult. Ezt az utazást azonban félbeszakította és vissza
tért Lembergbe, ahova keddi napon érkezeit meg. A cár visszatérése után 
nagyon rosszkedvű volt és egész nap nem hagyta el a helytartóvági épü
letet. Másnap azután visszautazott Oroszországba. Elindulása előtt gróf Potöcky 
Józsefnek tízezer rubelt adott át Lemberg szegényei számára. • • - < 
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Az oroszok utolsó napjai. 

Június másodikán kezdték meg az oroszok Lemberg kiürítését. Rengeteg 
vasúti kocsit gyűjtöttek össze, de az állami vagyont nagyon lassan szállí
tó Iták el, mert előbb a rablott dolgokat kellett biztonságba hozni. Néhány 
nap alatt vagyont szereztek a vasúti hivatalnokok, kik jó pénzért rendel
kezésre bocsátották a vasúti kocsit. Maga Eulogius érsek tíz kocsirakományt 
szállíttatott Oroszországba. A kitűnő egyházfő teljesen kirabolta az iparbank 
igazgatójának, Sarszkynak lakását. Húszmillió koronára becsütik az elrabolt 
tárgyakat, amelyek Lembergből Oroszországba vándoroltak. Az utolsó percben 
Lemberg képtára is,veszedelemben volt. Az oroszok kijelentették, hogy az 
osztrák-magyar tüzérség valószínűleg bombázni fogja Lemberget és ezért 
mindent biztonságba akarnak helyezni. Bilcsevszky érsek azonban felment 
Bobrinszkyhoz és tiltakozott az oroszok eljárása ellen. Az érsek intervenció
jának megvolt a sikere. Bilcsevszky ugyan nem volt kedvelt ember, mert 
nem akart gyászistentiszteletet tartani a przemysli elesettekért, az orosz kor
mány azonban engedett kérésének, de csak azért, mert attól tartott, hogy 
Orosz-Lengyelországban nagy elkedvetlenedést okozna Lemberg műkincseinek 
elrablása. 

Przemysl eleste után Bobrinszky nagyon szigorú rendszabályokat lép
tetett életbe. Addig a városban este tizenegy óráig lehetett sétálni. Przemysl 

Fogoly orosz tisztek ebédje Munkácson. (Pósfay Andor felvétele.) 
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eleste után este kilenc órakor már mindenkinek el kellett takarodni az 
utcákról. A rendőrség garázdálkodása akkor már nem ismert határt. Kihir
dették a városban, hogy egyik csata elvesztését a zsidók okozták, akik 
elárulták az oro<z hadállásokat. Emiatt Lemberg egész zsidó lakosságát 
Oroszországban fogják internálni. Ezt a fenyegetést talán végre is hajtották 
volna, mint Przemyslben, ha közben Lemberg el nem esik. Ezzel a fenye
getéssel egyidejűleg az orosz főparancsnokság rendeletére a kiszemelt túszok 
számát kétszázra emelték. Köztük volt az ukrainaiak kilenc kanonokja, 
Sasznovszky, Lubinyeczky és Runcsek főtörvényszéki tanácsosok, a zsidók 
közül Diamant Jakal) hitközségi elnök és Brande főrabbinus. A törvényszék 
elnöke, ki szintén túsznak volt kiszemelve, még idejében elrejtőzött és az 
oroszok nem tudták megtalálni. 

Június 13-án hallatszott az első ágyúdörgés. Az oroszok között nagy 
nyugtalanság keletkezett. Akinek családja volt a városban, az gyorsan vissza
küldte Oroszországba, bár Bobrinszky kormányzó az utolsó pillanatig, amíg 
el nem menekült, kijelentette, hogy nincs ok aggodalomra. Nehéz ütegeink 
már Grodeknél döröglek, de azért a térzene egyetlen egyszer sem hiányzott. 

Mikor június 13-án reggel már tisztán lehetett hallani az ágyúdőrgést, 
az oroszok kijelentették, hogy az újonnan bevonult legénység tart lövő
gyakorlatot Grodeknél. Csakhogy az ágyúdörgés mind hangosabb lett és 
mind jobban közeledett. Addig nagyon kevés sebesültet hoztak keresztül 
a városon. Rendszerint vasúton szállították el őket és a pályaudvart teljesen 
elzárták. Június 15-től kezdve azonban már oly nagy tömegekben érkeztek 
a sebesültek, hogy a könnyebben sérülteket Lembergen kellett átszállítani. 
Június 15-ike volt különben az a nap is, amikor az orosz gyalogság nagyobb 
tömegekben kezdett átvonulni a városon. Feltűnt, hogy zászlóalj parancsnokok 
a legtöbb esetben hadnagyok voltak és a századoknál a legritkább esetben 
volt tiszt. A legtöbb ezrednél majdnem a fele fegyver nélkül menetelt. Ezek 
voltak azok, akiknek az elesettek fegyvereit kellett előbb összegyüjteniök 
ha tűzbe vezényellek őket. 

Június 19-ike, vasárnap reggel óta a főpályaudvar vasúti raktárai, 
őrházai, vaggonműhelyei és gépházai lángban állottak. Közben borzalmas 
robbanások történtek. Vasárnap délután a csőcselék a tüzesetek helyén 
fosztogal ni kezdett. A fosztogaiások június 21-én érték el tetőpontjukat. 22-én 
a külvárosokban is tűz pusztított. Az üzleteket a fosztogató csőcseléktől 
való félelmükben bezárták a tulajdonosok. A Ryneken a Zipper-féle ékszerész-
üzletet kifosztották. A tizennyolc bandita közül, aki a rablott jószágot kocsin 
elvitle, három kézre került; mind a hárommal rögtönitélő bíróság végzett. 
Magának a Zipper-cégnek kára félmillió korona volt. A fosztogatók több gyil
kosságot is követtek el. A Plihovs?ka-utcában meggyilkolták a 86 éves Setler 
Jakabot, a feleségét és leányát. Más helyütt a 68 éves Kümmel Hájim és 
felesége holttestére akadtak. A meggyilkolt ember páncélos szekrényét kifeszí
tetlek és kirabolták. 

így búcsúztak az oroszok Lembergtől . . . 
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HARCOK A DNYESZTER MELLÉKÉN. 
Mialatt a Mackensen fővezetése alatt álló német, magyar és osztrák 

hadseregek a május 2-tól június 22-ig terjedő időben sikert-sikerre halmozva, 
a Dunajec folyótól egészen Lembergig jutottak, sőt Lemberget visszavéve azon 
is túlhaladtak, addig a Dnyesztertől délre az oroszokéhoz hasonlóan óriási 
frontunk jobbszárnyán, mely a Dnyeszternél kezdődött és egészen a román
orosz határ szegletéig ért, szintén heves harcok folytak. A Dnyeszter alko
tott természetes határt e jobbszárnyon harcoló seregtesteink és az innen 
északra egészen az orosz-lengyel határig terjedő szakaszon küzdő seregtesteink 
között. Természetes azonban, hogy a Dnyesztertől délre lepergett események 
a lehető legszorosabb összefüggésben voltak a feljebb történőkkel. Jobbszár
nyunkonkét hadsereg volt: a Böhm-Ermolli seregéhez közelebb eső Linsingen-
féle német, úgynevezett «déli hadsereg», mely gróf Bothmer bajor tábornok 
hadtestéből, s Hoffmann és Szurmay altábornagyok hadtesteiből állott, lejebb 
Uukovinában pedig Pflanzer-Balíin lovassági tábornok hadserege, mely a 
hadjárat elején eredetileg jól-rosszul fegyverzett népfölkelőkből állott kis 
«seregcsoportból» lett impozáns, jó és erős 
hadsereggé. A Linsingen-hadsereg télen 
át a Kárpátokban vívta hihetetlenül nehéz 
defenzív harcait, majd amikor a májusi 
offenzíva megindult, az előrenyomulás 
erre e hadsereg frontszakaszára is átter
jedt. Míg a Dnyesztertől északra harcoló 
Böhm-Ermolli s Mackensen-seregek frontja 
és előnyomulási iránya kelet felé muta
tott, addig a Linsingen-hadsereg májusi 
előnyomulása idejében észak felé tartott 
s ilyenformán a Dnyesztertől északra har
coló sereglestek és a Linsingen-hadsereg 
frontjai valóságos szöget képeztek, úgy 
hogy az oroszok bármerre fordultak is, 
egyik erőcsoportunkat mindenképp szem
ben, a másikat pedig oldalukban érezték. 
Linsingen hadserege az oroszoknak hátsó, 
kelet felé szolgáló összeköttetéseire nézve 
volt veszedelmes s különösen akkor Gróf Bothmer tábornok. 
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kezdett kényelmetlenné válni, amikor május hó végén, mialatt a Dnyeszter-
től északra lévő erőink Przemyslt ostromolták, elérte és 12.000 foglyot ejtve, 
bevette Stryjt s igy veszedelmesen közeledett a Dnyeszterhez. Még inkább 
amikor Stryjt elhagyva, tovább is sikeresen tudott előrenyomulni a már a 
Dnyeszter mellett fekvő Mikolajov és Zydacov városok, illetve az ezek 
előtt kiépített orosz hídfők felé. 

Június 5-én Linsingen a vele szemben álló oroszokat a Stryjtől keletre 
fekvő Kaluszra és a Stryjtől északkeletre fekvő Zuravnóra vetette vissza, 
sőt a Szurmay-hadtest még ugyanaznap rohammal elfoglalta a rendkívül 
erős zaravnói hídfőt is. Június 6-án, tehát már másnap Szurmay kiforszi-
rozta az átkelést is a Dnyeszteren, ami amellett, hogy a vezetése alatt álló 
magyar csapatok részéről óriási eredmény volt, igen nagy veszedelmet 
jelentett az oroszokra. A feljebb, északra álló oroszok ugyanis még e napok
ban Przemysltől északra a Szán vonalat tartották, míg Szurmay a zuravnói 
átkeléssel azokhoz az utvonalakhoz jutott, melyek már egyenesen Lemberg háta 
mögé vezetnek. 

Június 7-én Szurmay Zuravnótól valamivel északra ismét megverte az 
oroszokat, akik erre lóhalálában friss erőket vetettek a Dnyeszterhez. Az 
orosz ellenoffenzivát Zuravno körül előbb sikerül ugyan megállítani, de 

Szurmay altábornagy törzskarával. 
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miután a Szurmay-hadtestnek néhány ezer honvédje a 40 kilométeres front
szakaszt a nyolcszoros túlerővel szemben nem bírta tartani, s a véresen 
elkeseredett harcok eredménye mégis csak az volt, hogy Szurmaynak fel 
kellett adnia Zuravnót és visszamenni a Dnyeszter déli partjára. Június 11-én 
Linsingen ismét megkezdi az offenzívát, újból beveszi a híressé vált Zurav
nót, de mert frontális támadással nem sikerül az átkelés a Dny észteren, a 
Zuravnótól északra fekvő Zydacovot támadja meg, hogy így bírja Zuravno 
feladására az oroszokat. A támadás nem jár eredménnyel, sőt június 15-én 
az oroszok Zuravnótól délre ismét megverik a Linsingen hadsereg jobbszár
nyát. De már június 18-án sikerül az oroszokat visszaszorítani s 19-én ismét 
átkergetni őket a Dnyeszteren, melynek északi partját azonban még kemé
nyen tartják, aminek oka volt, hogy ugyanekkor folyt északabbra a grodeki 
csata s ha Linsingennek sikerült volna teljes eredményt elérni, úgy ez az 
orosz seregtestekre nézve katasztrofálissá válhatott volna. Június 22-én elesett 
Lemberg s így most már a Böhm-Ermolli hadsereg kezdte a Dnyeszter 
északi partján Linsingennel szembenálló oroszok hátát veszélyeztetni, mire 
ezek megkezdték a lassú visszavonulást. Természetesen, ez sem ment harc 
nélkül, úgy hogy Mikolajovot és Zydacovot Linsingennek csak erős küzdel
mek után sikerült elfoglalni. A legtovább tartolták magukat az oroszok Lin
singen legkeletibb szárnyán: Halicsnál. Június 27-én Linsingen bevette Halicsot 
s végre ötnapos kemény harc után sikerült hadseregének egész front-

Dombtetőn végigvonuló lövészárkok a Dnyeszter partján. (Révész és Biró felvétele.) 
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jávai átkelni a Dnyeszteren. Ez után e hadseregnek meg kellett változtalni 
előnyomulási irányát, mert ha tovább is észak felé haladt volna, úgy bele
ütközött volna a már kelet felé jól előrejutott Böhm-Ermolli-hadsereg jobb-
szíírnyába. Ehhez, mintegy ennek folytatását képezve kellett tehát június 
25-ike után felzárkóznia, hogy most már kelet felé haladhasson, a Gnila 
Lipa folyó irányában, mely mögött az oroszok újból megálltak. Június 30-án 
a Linsingen-hadsereg megrohamozta az e folyó keleti partján lévő orosz 
állásokat, s ez akciójával egészen beleilleszkedett a Mackensen-féle hadsereg
csoportok szerves sztratégiai hadműveieleibe. 

A Linsingen-hadsereggel szemben az oroszok csak tartani akarták 
állásaikat, míg azt az általános sztratégiai helyzet megkövetelte. A legszélső 
jobbszárnyon álló Pílanzer-hadsereg frontját azonban a leghatározottabban 
át akarlak törni, hogy így ellensúlyozzák a közép galíciai offenzíva eredmé
nyeit, sőt hogy ez áttörésük sikere esetén az előrenyomuló Mackensen-cso-
portok oldalába kerülhessenek. A Pflanzer-hadsereget egyfelől Besszarábia 
felől, mászrészről pedig északról, a Dnyeszteren át támadták a legvehemen
sebb módon és nagy túlerőkkel. A besszarábiai szakaszon kudarcot vallottak 
azonban a Dnyeszteren májusban sikerült átkelniök, úgy hogy Pflanzer 
kény leien volt a Dnyeszter és a Pruth között fekvő területet feladni és egé
szen a Pruth mögé visszavonulni, ahol azután meg tudta állítani az orosz 
offenzívát. A Pflanzer-hadsereg balszárnya már nem bukovinai, hanem kelet-

Halics látképe. 
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galíciai földön állt Stanislau-Nadvorna, Delatyn-Kolomea vonalában. Ez 
ellen a szárny ellen, különösen a delatyn-kolomeai szakasz ellen az oroszok 
június 5-e és 7-e között egyre újabb és újabb erőkkel a leghihetetlenebb támadá
sokat intézték, hogy frontunkat áttörjék. Ám a magyar-osztrák csapatok, 
különösen a gyalogosított magyar lovasság páratlan szívósságán és elszánt
ságán megtörtek a sokszor nyolc egymást követő sorban rohamra küldött 
erős gyalogság erőlködései. A következő napokban pedig ütött a megváltás 
órája. Közben ugyanis a Linsingen-hadsereg egy része kelet felé s így a 
Pflanzerrel szembenálló oroszok jobboldala ellen fordult, Kaluszt elfoglalta 
s így hátába került a Stanislaut elfoglalt orosz erőknek. Ezzel egyidejűen a 
Pflanzer-hadsereg balszárnya is megkezdte az offenzívát Nadvornán keresz
tül és az oroszokat visszavetve, június 8-án visszafoglalta Stanislaut. Végül 
Kolomeából szintén előretört észak felé, hol Otlyniát és kelet felé, hol Kulac-
kovcét foglalta vissza. Lassan átterjedt az offenzíva a Pflanzer-hadsereg 
bukovinai írontsiakaszárá is, hol csapatai átkeltek a Pruth folyón, vissza
szorították az oroszokat a Dnyeszteren, sőt június 11-én a sok véres csatát 
látott Horodenkától keletre még a Dnyeszteren is átkeltek és elfoglalták a 
rendkívül megerősített Zaleszcykit. E város ellen azután az oroszok nap-nap 
mellett a legelkeseredettebb támadásokat intézték, hogy azt elfoglalják. 
Június 15-én pedig még a Zaleszcj kitől északnyugatra fekvő Nizniovot is 
^foglalták Pflanzer csapatai s ezzel hadseregének egész frontja visszaszerezte 

A Dnyeszter partja csata ulán, alkonyatkor. (Révész és lüiró felvétele.) 
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a Pruth-Dnyeszter szakaszt és elérte régi vonalát, a Dnyeszter-vonalat. Amikor 
az oroszok látták, hogy a Dnyeszternél semmit sem bírnak e hadsereg ellen 
elérni, ismét annak besszarábiai szárnyát támadták meg. Hogy e június köze
pén megindult támadások mily elkeseredettek voltak, azt a legjobban bizo
nyítja, hogy például Csernovictól keletre napokon át, naponta nyolc—tíz 
támadást kellett Pflanzer-Baltin csapatainak kiállani. Június vége óta 
azután a Pflanzer-hadsereg feladatához képest teljesen defenzív módon visel
kedett s állásait a legváltozatosabb harcok közben is szilárdan megtartotta. 

Átkelés a Dnyeszteren. 

A Dnyeszteren való átkelések, melyekről fenn szóltunk, a legvéresebb 
harcokkal jártak. Június közepén, — írta egy haditudósító, — a Kárpátokon 
keresztül az oroszok túlereje ellen új segítség érkezett a német déli hadsereg 
részére, amely gyors menetelésben Zuravno és Halics között ért a Dnyeszterhez. 
Az új segítő hadtest csapatrészei június 23-án reggel gyülekeztek a folyó
nál, hogy hajnali szürkületben megkezdjék erőteljes tüzérségi előkészítés 
után a Dnyeszter egész vonalán a támadást. Az idő azonban nedves volt 
és ködös s a délelőtt folyamán lehetetlen volt a tüzérség számára meg
figyelést tenni. Észak felé csupán kis csapatoknak sikerült a folyón átkel-
niök. Zydacovot rohammal bevették és az ellenség maga mögött fölégette 
a nagy fahidat. Ámde egy zászlóaljnyi legénységnek mégis sikerült anya
szült meztelenül, egészen vállukig vízben, ruhájukat, fegyvereiket magasra 
emelt kezeikben tartva, egy sekélyes gázlón átkelni, kis hidat verni és 
azt védelmezni. Svitovánál hasonlókép sikerült egy hadosztálynak széles 
arcvonalon, csak igen hiányos tüzérségi előkészítés után, átjutnia a Dnyesz
ter túlsó partjára. Ez azonban csak a legnagyobb nehézségek árán sike
rült. A Dnyeszter itt igen széles, mocsaras, szeszélyesen kanyargó, több 
mederrel bir és a főmederben a víz gyorsan rohanva árad. Ezen keltek át 
a mi embereink, mialatt odaát a túlsó magas parton az ellenség már várt 
rájuk biztos, jóeleve elkészített fedezékeiben. Midőn katonáink átértek a 
a túlsó partra, lehetetlennek tetszett, hogy az ellenség gépfegyvertüzében 
fényes nappal felkapaszkodhassanak a lejtőn. A mieink azonban már nem 
térhettek vissza, vagy tán nem akartak és kora reggeltől késő estig a 
mellig érő vízben rejtőzködtek. Hébe-hóba ketten-hárman fölemelték egyik 
bajtársukat a magasba, hogy gyorsan megfigyelje az ellenséges hadállást és 
néhány lövést tegyen az ellenség lőréseibe. Ha aztán valamely emberünket 
ellenséges lövedék találta, a víz áradata könyörtelenül magával ragadta a 
szerencsétlent, anélkül hogy az orosz gépfegyverek dühös tüzelésében segít
ségére lehettek volna bajtársai. Az oroszok ennek dacára nem merészked
tek támadásra és alkonyatkor csapataink hősies kitartás után végül is 
szilárd talajra jutottak. Az első csapatokat mindig többen és többen 
követték a túlsó partra, hadihidakat vertek, melyeken a tüzérség is átvo
nult. Csupán Zuravnóval szemközt rekedt meg az előrenyomulás egy-
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ideig. Midőn észak felé sikerült Chodorovot és a Lug-sza kaszt szilárd 
birtokba venni és Svitovánál a folyón átkelt csapatoknak lehetővé vált 
előrehaiadniok, az oroszokra nézve bekövetkezett az átkaroltatás veszélye 
és emiatt az ellenfél elkeseredett utóvéd-harcok közepette visszavonult erről 
a szakaszról. Majd a Svirz-szakaszt is kiürítetle, hogy később a Gnila— 
Lipa-szaKasznál ismét komoly küzdelmet fejtsen ki. 

Az a terep, amelyen a német déli hadsereg július első napjaiig har
colt, igen nehéz volt a védekezésben tapasztalt és gyakorolt oroszokkal 
szemben. Északról dél felé, tehát a keleti irányban visszavonuló oroszok 
számára a lehető legkedvezőbben néhány mellékfolyó ömlik a Dnyesz-
terbe, amelyek ha nem is áthághatatlanok, mégis rohanó vízsodrukkal, 
6—9 méter szélességükkel igen jó természeti akadályokat alkotnak. Ezen
felül e patakok, mint a Lug és a Svirz nagykiterjedésű tóvidékén, mocsaras 
lapályokon futnak át, amelyeken a támadó az ellenséges tűzben csak nehe
zen hatolhat keresztül. 

A csapatok rendkívüli eredményeket mutatnak föl mind e pontokon. 
A Gnila—Lipa szakasz széles völgy, melyen a folyócska a lembergi útvonal 
mentén Przemyszlanyn. Firlejovon, Rohatynon és Bursztynon át haladva Halics-
nál ömlik a Dnyeszterbe, a túlsó oldalon meredek magaslatok emelkednek. 
Az ellenfélnek, amely e meredek lejtőkön ássa be magát, az elképzelhető 
legszabadabb, legjobb előtere nyílik azokról. A segítő hadtest a Rohatyn— 

Lengyel légionárius lovasjárőr. 
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Bursztyn-terepen támadott. A csapatok rohamokkal nyomultak előre, átkeltek 
a folyón és a mocsaras terepen beásták magukat. Lassan és az ellenség 
részéről alig észrevehetően június utolsó napján a hadtest egész tüzérsége 
belőtte magát az Obelicánál lévő magaslatok egyik keskeny helyén, ahol a 
falu és az erdős terep oltalma alatt remélték, hogy felkapaszkodhatnak. 
Este félhat órakor pokoli tüzelést kezdelt tüzérségünk és hat órakor akisze
melt hadosztály rohamra indult. Ekkor tüzérségünk, mintegy varázsütésre, 
nem csökkent erejű tüzét néhány száz méterrel hátrább irányította, úgy 
hogy az oroszok elől el volt vágva a visszavonulás útja. A hadtest vezér
karának megfigyelő helyéről, egy dombról látható volt, amint az oroszok 
föltápászkodtak árkaikból és megadták magukat. Ahol még némi ellenállást 
tanúsítottak, ott néhány jól irányított shrapnell gyors hatást ért el. Ekkor egy 
másik divízió kihasználva a sikert és az ellenfélnél észleit pánikot, szintén 
előretört, felfelé a hegylejtőn. Ámde az orosz hadvezetőség se volt rest. Az 
erdők biztos oltalmat nyújtottak és a következő reggel Junaskova felől erős 
zászlóaljakat küldött harcba csapataink ellen Obernicánál. Sok helyütt elkese
redett kézitusára került a sor és küzdelmes órák teltek el, míg az ellentáma
dást július elsején végül sikerült visszaverni. 

Július folyamán a harcok itt is tovább folytak, feljebb a Bug vidékén 
is, azonban a tulajdonképpeni galíciai hadjárat ekkor már véget ért és 
seregeink újabb, nagy diadalainak szinhelye már a határon tul volt: orosz 
földön űzték immár a fejvesztetten menekülő ellenséget. 

Ágyakból összerótt híd a Bagón. 

— 64 —• l'nllus nyomilu, Uui lupéit. 



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

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

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

Aki félévre 6. - koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból félévenkint 
egy-egy kötetet választhat. 

Aki háromnegyedévre 9 koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból 
negyedévenkint egy-egy kötelet 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 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 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 
mfl, 1 kötet. U kor. 80 fül. bolti ár. 
heli/ett ráfizetés 2 kor. 

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

4—5. Höhnel Lajos: A Rudolf és Stefánia 
tavakhoz. Teleky Sámuel gróf felfe
dező útja Keletafrikában. Két kötet, 
179 képpel és szinnyomatú térképpel 
29 kor. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

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

Besztercze ostroma. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyett 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. 

8. 

9. 

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

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

3. csoport. SZÉPIRODALMI ES DISZMUVEK 
Hamerling Róbert: Ámor és Psyche. 
Költemény hat énekben. Fordította 
Ábrányi Emil. Illusztrálta Thumann Pál. 
9 fénynyomatú műlappal és számos 
művészi fametszettel, 28 korona bolti 
ár helyett ráfizetés 5 korona. 

Jókai Mór: Utazás egy sírdomb körül. 
Albumalakú, pompás díszmű, 4 fény
képnyomatú mfimelléklettel és sok il
lusztrációval Vágó Pál eredeti kar
tonjai után. 16 kor. bolti ár helyett rá
fizetés 4 korona. 
Szana Tamás: Magyar művészek. Mű-
történelmi vázlatok írásban és képben. 
Pazar fénynyel kiállított, albumalakú 
díszmű 16 réz- és színnyomatú mfimel
léklettel, 180 képpel a szövegben 30 
korona bolti ár helyett ráfizetés 6 kor. 
80 fillér. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Báró Eötvös József költeményei. 
Albümalakú díszkiadás. Székely Ber
talan és Keleti Gusztáv rajzaival. 10 
kor. bolti ár helyett ráfizetés 3 korona. 
Arany János dalai. Petőfi, Amadé és 
saját költeményeire. Énekre és önálló 
zongorára feldolgozta Bartalus István. 
Gyulai László iO eredeti rajzával. 
Albumalakú kiadás, karton papírra 
nyomva, 16 korona bolti ár helyett rá
fizetés 2 korona 80 fillér. 
Az ifjúság könyve. Két vaskos kötet 
gazdagon illusztrálva. 12 kor. bolti ár 
helyett ráfizetés kötetenkint 2 korona. 

Jókai Mór: A kis királyok. Regény 3 
kötetben, 1 kötetbe kötve 12 korona 
bolti ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fill. 
Jókai Mór: Rákóczi fia. Regény 3 
kötetben, 1 kötetbe kötve 10 kor. bolti 
ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fillér. 

Pallas nyomda, Budapest 
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