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

tűntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván ingyen kapják meg a nekik tetsző 
műveket, 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 félévenkin! 
egy-egy kötetet választhat. 

Aki háromnegyedévre 9 koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból 
negyedévenkini 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 füzeléhez mellékelt kedvezmény szelvényekből 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—2. Stanley M. H.: A legsötétebb Afriká
ban. Emin pasának, Equátoria kor
mányzójának felkeresése, megszabadí
tása és visszavonulása,. — Egyetlen 
jogosított, az eredeti után fordított, 
teljes magyar kiadás. 2 kötet 140 kép
pel és számos térképpel. 33 kor. 20 
fül. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 4 kor. 20 fill. 

oMegyek mindig előre, mig el nem jutok azon helyre, 
a hol a két tenger találkozik, kelljen bár 90 évig is 
utaznom.i A Koránnak ezt a mondatát választotta 

Stanley merész és a maga nemében egyedülálló vál
lalkozáshoz mottóul és az a szívós kitartás, a távoli 
czél elérésében való rendületlen hit, melyet ez a 
mondatsymbolizál , áthatotta Stanleyt. tiunkájftban, 
mely nagyszerűségében eposzi magaslason mozog, 
csodás útjának halálos veszedelmeit, sikereit és 
eredményeit ismerteti. 
3—4. Höhnel Lajost A Rudolf és Stefánia 

tavakhoz. Teleky Sámuel gróf felfe
dező útja Keletafrikában. Két kötet, 
179 képpel és színnyomatú térképpel 
29 kor. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

2. csoport. MIKSZÁTH-MŰ VEK. 
LÉGRÁDY-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

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

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

7. A fekete kakas. Illusztrált díszkiadás, 
Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti ár 
helyeit ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

8. 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. 
9. Jókat Mór: Utazás egy sírdomb körül. 

Albumalakú, pompás díszmű, 4 fény
képnyomatú műmelléklettel és sok il
lusztrációval Vágó Pál eredeti kar
tonjai után 16 kor. bolti ár helyett rá
fizetés 4 korona. 

10. Báró Eötvös József költeményei. 
Albumalakú díszkiadás. Székely Ber
talan és Keleti Gusztáv rajzaival. 10 
kor. bolti ár helyett ráfizetés 3 korona. 

11. Az ifjúság könyve. Két vaskos kötet 
gazdagon illusztrálva, 12 kor. bolti ár 
helyett ráfizetés kötetenkint 2 korona. 

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

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

BEKÖTÉSI T Á B L A 
a Krónika I.—VI. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1 kor. 20 fill., melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 
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Egy hadi híd, melyet a 306. honvédgyalogezred épített. 

Jégzajlás a Sztripán. 
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Az északi harctérről. — A zarvanicai út, ahol az oroszokat súlyosan megvertük. 

Egy hős 306-os honvédezredbeli százados sirja a zarvanicai kápolna mellett. 
3* 



TIW wfj VBP *tt 

Megfigyelő ballon felszállása Bukovinában egy falusi tanyán. 

Gulyás-ágyuk «tűzben». 
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A HARMADIK ÍSONZŐÍ CSATA. 

Augusztus elején ért véget az olaszokra nézve súlyos veszteségekkel 
és kudarcokkal a második isonzói csata s az utána következő hetekben 
csak gyér és gyönge harci tevékenység volt tengermelléki frontunk mentén. 
Ehelyett, — mint tudjuk, — a tiroli arcvonalon próbálkoztak az olaszok, 
de ott is eredménytelenül. Szeptember vége felé azután azt lehetett észlelni, 
hogy az olasz hadvezetőség különösen az isonzói front mögött nagy 
csapateltolásokat végez. A feltűnő mozgalmasságból gyanítani lehetett 
hogy valamelyes új és pedig, miután a front mögött való élénkség hetekig 
eltartott, az eddigieknél is nagyobb akcióra készül. így is volt, A második 
isonzói csatában Cadorna 17 hadosztályt, tehát körülbelül 250.000 embert 
és 1000 különböző kaliberű löveget vetett harcba, mindössze 30 kilométer szé
les, tehát aránylag igen keskeny szakaszon. Ezúttal még ennél is nagyobb 
erőket összpontosított itt. Eredetileg két olasz hadsereg verekedett tenger
mellékünkön: a második, mely Frugoni tábornok és a harmadik, mely az 
aostai herceg vezetése alatt állott. Október közepén még egy harmadik had
sereget is hoztak e harctérre egy egészen friss hadsereget, mely addig tarta
lékban volt, s ezenfelül több önálló alpini-csoportot is elvontak a tiroli és 
karintiai frontról, úgy hogy legalább 25 hadosztály, tehát az olasz első vonal
beli haderő zöme állt készen a Krnhegy és a tenger kőzött, hogy védővona
lunk áttörését újból megkísérelje. Ez az erő nem kevesebbet jelentett, mint 
320.000 embert s 1300 könnyebbfajta tábori és hegyi ágyút és 180 nehéz és 
legnehezebb kaliberű löveget. Ezzel az óriási túlerővel kellett megküzdenie 
aránytalanul kis védőseregünknek, melynek egyetlen előnye abban állott, 
hogy védőállásai előre el voltak készítve és mesterien kiépítve. Ám ennek 
ellenére seregünk helyzete nem volt kedvező, mert védővonalunk egyenet
len, meg-megtörő vonalakban folytatódott, s ez alakulása igen sok ponton 
már az első támadásoknál kitette gyalogságunkat és tüzérségünket az ellen
ség oldalozó és koncentrikus támadásának, sőt kereszttüzének. 

Október Í8-án, egy gyönyörű, verőfényes őszi napon pontosan déli 12 
órakor kezdte meg az olasz tüzérség előkészítő munkáját az egész isonzói 
frontvonal mentén. Rövidesen mindenféle kaliberű lövedék túrta fel állataink 
és fedezékeink körül a földet és füstfelhőbe burkolta az egész védővonalat. 
Sok nehéz gránát csapott le Görz város ulcáin s a szomszédos San-Peter 
községben. 
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A békés Görz pergőtüz alatt állott. Tüzérségünk gyengén felelt az ellen
ség minden eddigit meghaladó bombázására. Napokon át szakadatlanul tar
tott ez a pokoli tüzelés. Bizonyos rendszerességgel, délutánkonként erősbö
dött, este azután gyöngült, de sohasem szűnt meg teljesen. Első állásainkat a 
pompásan lövő olasz tüzérség épp úgy összelőtte, mint a hátrább fekvő 
fedezékeket, s egyre többen estek el és sebesültek meg kitűnő katonáink 
közül, azonban az életbenmaradottak tántoríthatatlanul kitartottak továbbra 
is állásaikban, várva az ellenséges gyalogság támadását. Eleinte csak egyes 
járőrök közeledtek állásainkhoz, hogy átvágják és szétrombolják azt, amit 
az állások előtt lévő drótakadályokból a tüzérség tüze érintetlenül hagyott. 
Ezek a kísérletek azonban kudarcot vallottak a mieink éberségén. Egyetlen
egy helyen Görztől északra: Podgoránál sikerült ez első napok egyikén egy 
olasz tisztnek akadályaink között keresztülcsúszni, azonban egy figyelő 
őrünk rövid kézitusa után ezt is lefegyverezte és foglyul ejtette. Majd elszór
tan, feltűnően ritkás sorokban erősebb gyalogsági osztagok törtek előre heves 
tüzelés közben, hogy csapatainknak a biztosabb fedezékben hátrább tartóz
kodó és várakozó zömét az olasz tüzérségi tűznek védtelenül kitett első 
állásainkba csalják. Itt-ott el is érték céljukat, mert a mieink abban a hit
ben, hogy immár az olasz gyalogság tömeges támadásba kezd, előjöttek, 
hogy méltóan fogadják, mire az olasz tüzérség a legőrültebb pergőtűzzel 
árasztotta el őket. 

Az Isonzo-front mögött pihenő honvédek. 
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Az első támadás a Monté Sabotino ellen. 

Végre mintegy' ötven órai szakadatlan tüzérségi előkészítés után csak
ugyan megindult az olasz gyalogság rohamainak minden képzeletet meg
haladó áradata. Mint a megdagadt tenger hullámai, egyre újabb és újabb, 
egyre tömöttebb oszlopokban támadott az olasz gyalogság. Óriási számbeli 
fölényük lehetővé tette, hogy egyre friss ezredeket vessenek az elkeseredett 
harcokba, úgy hogy egyes ezredeink védőszakasza előtt a két hélig tartó 
ütközetek során 7—8 olasz ezredet is konstatáltak, ami persze ugyanakkora 
túlerőt jelentett. S ha itt-ott kissé elült a gyalogsági támadás ereje, nyom
ban megszólalt az olasz tüzérség. 

Míg a második isonzói csatában az olasz támadás főként e front déli 
részének, addig a harmadik isonzói csatában inkább ugyanezen front északi 
szakaszának szólt. Ezen a részen állásaink az Isonzó nyugati partján voltak 
mintegy 1500—2000 lépésre a folyótól. Ez a szakasz hegyesebb és északi 
szélén van a Monté Sabotino, míg déli támasztópontját a Podgora-magas-
lat képezi. A Podgora keresztben fekszik Görz város előtt, tehát voltakép 
ez Görz egyik kulcsa, míg a Monté Sabotino derékszöget alkotott arcvonalunk
kal s védőállásainktól kezdve fokozatosan lejtősödve, végül olasz földön simul 
át a síkságba. 

A Sabotino és a Podgora voltak az olasz támadások első célpontjai. 

Olasz gyalogság. 
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A Sabotino oldalát és hátát alacsony cserjés takarja s ez a pokoli tüzér
ségi tűztől csakhamar meggyúlt és lángba s a szétrobbanó gázbombákkal 
egyetemben fojtó füstbe borította az egész helyet. A hegyen beásott csapa
taink ennek ellenére kitartottak s amikor október 22-ről 23-ra virradó éjje
len az olasz gyalogság heves támadást intézett a hegy ellen, hőseink azt 
egy-kettőre véresen visszaverték. Másnap délután megismételték az olaszok 
e támadást és óriási túlerővel sikerült is első állásainkban lábukat meg
vetni. Estére azonban katonáik ellentámadást intéztek ellenők és nyomban 
ki is vetették őket elvesztett állásainkból, sőt 2 tisztet és 216 legényt foglyul 
is ejtettek. E sikertelen kísérlet után ismét az olasz tüzérség vette munkába 
e hegyet és teleszórta annak minden talpalatnyi területét legnehezebb grá
nátjaival. Majd a tüzérség elhallgatott és újból a gyalogság támadott. Amikor 
pedig nem tudott eredményt elérni, ismét a tüzérség lépett akcióba, hogy 
több órai tüz után újból átadja szerepét a gyalogságnak. Nem kevesebbszer, 
mint tizenkétszer újult meg ez a borzalmas játék. A Monté Sabotinot tartó 
magyar gyalogság azonban a tüzérségi tüz elől épp oly kevéssé tágított, mint 
a gyalogsági rohamok elől. Egyetlenegyszer sikerült az olaszoknak egy kis 
lövészárkunkba behatolni, de onnan is nyomban kidobták őket. Majd hogy 
meglepően támadhassanak, közvetetlen a hegy alatt húzódó fedett völgy
katlanban gyülekeztek. Ezt azonban tüzérségi megfigyelőink észrevették s 

Auguszta kir. hercegnő .látogatása a 17-es honvédeknél 
az olasz fronton. 
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egynéhány 305-es gránátunk telitalálata elegendő volt ahhoz, hogy végezzen 
ezen ellenséges erőkkel is. Egy szál ember sem kapaszkodott fel ezek közül 
a Sabotino karsztos oldalán, s egy sem tért haza. Emberek tömegeit 
áldozták itt az olaszok. Hiszen a Sabotinónak mindössze alig 2000 lépés 
széles hegyhátán támadó olasz erők között nem kevesebb mint tíz olasz 
gyalogezredet állapítottak meg annak hős védői. Még mielőtt a támadók 
gyalogságunk tűzhatása körébe kerültek volna, pompásan dolgozó tüzérsé
günk tüze megtizedelte őket és akik mégis eljutottak drótakadályainkig, azo
kat aknavetőink, gépfegyvereink és kézigránátjaink biztos tüze szórta szét, 
vagy a szurony és puskaagy némította el őrökre. Amikor pedig a megma
radt olaszok visszahátráltak állásaikba, gépfegyvereink és ágyúink közelről 
irányított sűrű shrapnell-tüze kaszálta le őket. 

Harcok a Podgoráért. 

Az olaszok belátván azt, hogy a Monté Sabotinónál amúgy sem 
tudnak célt érni, támadásuk súlypontját délebbre tették át, a Podgora hegy 
déli lejtőjére. Egymást sűrűn követő támadásaik után, melyek hatásos tüzér
ségi tüzünkben az olaszok óriási vesztesége mellett omlottak össze, végre 
október 26-án este sikerült egy lövészárkunkba benyomulniuk. Azonban nem 
sokáig örvendhettek ennek a csekély eredménynek, mert már a követ-

Osztrák-magyar automobilosl egészségügyi osztag az olasz harctéren. 
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kező nap éjjelén egy dalmát ezred visszahódította tőlük ezt az árkot is. 
Eleddig még sohasem tapasztalt kitartással és kétségkívül elismerésreméltó 
elszántsággal" ismételték meg az olaszok egyre és egyre rohamaikat a Pód 
gora déli lejtője ellen. Naponta eljutottak első állásainkig, itt-ott be is nyo
multak azok egy kis részébe, vagy legalább beásták magukat közvetetlenül 
azok előtt. Azonban épp úgy naponta ki is dobták őket onnan páratlan 
hősiességgel verekedő katonáink. Olasz holttestek megszámlálhatatlan tömege 
jelezte az olaszok támadásainak és visszafutásának vonalát. A Podgora 
déli lejtője az olaszok vértől áztatott vágóhídja lett a harmadik isonzói 
csatában. 

A harcok rettenetességéhez hozzájárult még azután az idő rosszasága is. 
Október 27-én megeredt az eső és szünet nélkül zuhogott napokon át. 
A harci zajba beleszólt az őszi Viharok hangja, az ég zengése és az eső 
paskoló csattogása. Áthatatlan ködök ereszkedtek "az egész arcvonalra. 
A Podgora agyagos földjébe ásott lövészárkok, amelyeket egészen szétlőtt az el
lenségestüzérség, egyetlen sártengerré változtak. Elfogott olaszok mesélték azt a 
borzalmas dolgot, hogy társaik, nehogy átázott lövészárkaikban elsülyedje-
nek és nehogy az árok összeomoljon, deszka híján saját elesett társaik 
hulláit taposták bele az agyagos földbe. Mialatt a harmadik isonzói csata 
heves gyalogsági harcai folytak a Monté Sabotinón és a Podgora hegyen, 
azalatt az olasz tüzérség si-m maradt tétlen. A front lobbi részét lőtte, 

Olasz sebesült-szállító kocsi. 
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főként a görzi hídfő környékét és magát Görz városát, s e lövetés folyamán 
nem egy 305-es' olasz hajóágyú lövedéke hullott a városba. Hogy ezek 
mekkora pusztítást vittek ott végbe, azt elgondolhatjuk abból, hogy egy ily 
ágyú lövedéke 120 centiméter magas és 400 kilogrammot nyom. Azonban 
nemcsak a tüzérség pusztította Görzöt. Az olasz léghajók és repülőgépek 
is sűrűn jelentek meg fölötte, hogy teleszórják bombáikkal. 

A Görzért folyó küzdelemről e napokban a Berliner Tageblait hadi
tudósítója ezt írta: 

Alpesi felfogás szerint a Monté San Michele, a Podgora, meg a Monté 
Sabotino magaslatok nem hegyek. Amaz 255, emez 600 méter magas és a 
folyó fölött 250, illetőleg 500 méternyire emelkednek, meredek, sziklás, 
kopár lejtőikkel és előttük széles síkság, amelyre a támadóknak fel kell 
kupaszkodniok. Számtalan ezer embernek éleiébe került ez a felkapaszkodás, 
mert nem egyszerre történt, hanem hónapokon át éjjeli rohamok és harcok 
közben. A Monté Michelét és a Podgorát sokszor ostromolták. De az osztrák
magyar ellentámadások újra hatalmukba kerítették a szétlőtt lövészárkokat 
a magaslatokon vivott harcokkal és az osztrák-magyar tetterő nem késett 
az ellenséges gránátok és az éjjeli harcok által szétrombolt védelmi vonalat 
újra meg újra helyreállítani. A kéthetes harmadik csata nagyon megviselte 
a fedezékeket, a drótsövényeket, farkasvermeket és aknamezőket és mielőtt 
még idő és lehetőség lett volna azokat megint renHbehozni, száz nehéz és 

Sziklába vájt fedezék bejárata. (Révész és Bíró felvétele.) 
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800 másnemű ágyúból újabb dobpergésszerű tüzelés támadt és mialatt a 
gránátok ezrei sűrű sorokban vágódtak bele a védelmi állásokba, eláraszt
ván ezeket és megölve vagy betemetve a legénységet, más ütegek zárótüze 
megakadályozta a lövészek visszavonulását és a készenlétben lévő tartalékok 
bevonását. A zárótfiz megállott, a dobpergésszerű tüzelés időnkint abba
maradt. Az aknák fellángolása, a kézigránátok ropogása, a lángmezők okádó 
tüze, a géppuskák kattogása mellett ostromolták az olaszok — csupa válo
gatott, kipihent csapatok — a Podgorát, meg a közte és a szomszédos 
Sabotino-hegy közt lévő mélyedéseket Oslavia mellett. De győzelmi örömük 
ezúttal is korai volt. Osztrák-magyar tartalékok a zárótüzön keresztül rohan
tak az elvesztett árkokba és szuronnyal kergették ki azokból az ellenséget. 
Az,öt roham és ellenroham után, mely november 5-ikéig lezajlott, a beállí
tott friss olasz ezredekből nagyon kevesen menekültek ép bőrrel. A Plava-
hegytől északra, ahol az ellenség már hónapokkal ezelőtt átlépte a Isonzót, 
és délre a doberdói fensíktól, ahol San Marino deli' Corzo faluért a Monté 
San Michele tövénél folyik a harc, ugyanilyen a kép. Görz fölött azonban 
hatalmasan orgonáltak egy olasz léghajó 500 lóerős motorjai, s az óriás 
hajótest meg a sugárzó fényszóró ezüstösen ragyogtak. Mialatt a shrapnellek 
és védőlövedékek robbantak, a bombák tüzet és halált szórtak az éjjeli sötét
ségbe borult városra. A meg nem erősített város békés lakóival szemben 
eredményesen harcoltak az olaszok . . . 

;,Útrakél atrén hajnalban. (Révész és Bíró felvétele.) v. 
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Az olaszok utolsó erőfeszítései. 

Mikor az olaszok látták, hogy a Monté Sabotinót és a Podgora déli 
felét hiába támadják, egy pillanatra úgy látszott, hogy ellanyhul tevékeny
ségük. Ez azonban csak látszat volt. Október 30-án és 31-én ismét 
számos ponton újult ki a heves harc. Északabbra a Krn hegynél 
kezdtek próbálkozni az olaszok, ismételten kitörtek fedezékeikből és 
ezzel egyidejűen a tolmeini hídfő ellen is erősen támadtak. Azonban 
minden kisérletük kudarccal végződött. Október 31-én, miután Auzzától 
le egészen Zagoráig erős tüzérségi tűz alá vették állásainkat, este erős 
gyalogos rohamot intéztek Zagora ellen, de eredményt itt sem tudtak 
elérni. A Gőrztől északra fekvő és sokat emlegetett Monté Sabotinót 
ezidőben ott szenvedett vereségeik folytán békén hagyták, ehelyett magát 
a görzi hídfőt és az isonzói front déli szakaszát: a doberdói fensik kör
nyékét kezdték támadni, mely az egész eddig való idő alatt állandóan olasz 
tüzérségi tűz alatt állott. Már 
október 29-én látni lehetett, 
hogy ezen a szakaszon va
lami készül, mert az olaszok 
nagy erőket toltak el Sagra-
doból északra Sdraussina 
felé. Másnap éjjel azután a 
Monté San Michele északi 
lejtője ellen csakugyan meg
történt a nagy hevességgel 
végrehajtott gyalogsági tá
madás. Elkeseredett közel
harcok és kézitusák után ez 
a támadás meghiúsult. Erre 
azután 31-én délután kon
centrikus tüzérségi tüzelés 
támogatása mellett új táma
dást intéztek ugyanitt. A 
debreceni fiukból álló 3-ik 
és a Szabadkáról való fiúk
ból álló 4-ik vitéz honvéd
gyalogezredek azonban szem
benéztek minden ellenséges 
támadással s egy arasznyira 
sem mozdultak állásaikból. 
Az olaszok abban remény
kedtek, hogy ha a közvetet-

len déli szomszédban fekvő ,,.,. „ „ . , , , v . ,. , , {tött/;u 
«Villa Hungana» az olasz fronton. Katonáink építettek 

San-Martinonál is támadnak, tiszti lakásul. (Révész és Bíró felvétele.) : 
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akkor talán sikerre vezet a San-Michele ellen intézett támadás. A San-Martino 
ellen intézett rohamok azonban oly erőtlenek voltak, hogy már felfejlő-
désük közben összeomlottak, szétszóródtak tüzérségünk tüzében s így semmi 
hatással sem voltak a San-Michelénél folyó harcokra. 

Halottak napján, november elsején, másodikán és harmadikán sem 
nyugodtak az olaszok. Úgy látszott, hogy még egy nagy erőfeszítést akar
nak kifejteni a görzi szakaszon. Csapataink azonban a szétlőtt és az éj 
leple alatt újból helyreállított, majd újólag szétlőtt és ismét helyreállított 
állásaikban a világtörténelem hősi példáit felülmúlva fényesen tartották 
magukat. Az ellenséges támadás központjában ismét a Podgora-magaslat 
állott. November elsején az olaszoknak sikerült egynéhány előretolt állá
sunkba befészkelődni. Éjjel azután ellenállhatatlan ellentámadásunk vissza
szerezte az elvesztett árkokat, mire az olaszok egészen friss ezredekkel 
újabb támadásokat intéztek a Podgora ellen. A gyalogsági támadást természe
tesen szokás szerint erős tüzérségi lűz és aknavetőmunka vezette be. A táma
dás megint csak hiábavalónak bizonyult. Harcedzett csapataink visszaver

tek minden újabb rohamot 
és a támadó olasz csapat
testek állományuknak a felét 

H vesztették a hiábavaló küz
delmekben. November 3-án 
délelőtt azonban ismét tá
madtak az olaszok. Megint 
visszautasítottuk a támadást. 
Az olasz hadvezetőség azon
ban mindenáron át akarta 
törni vonalunkat. Parancs 
jölt az új támadásra. Ugyan
ezen nap délutánján hatszor 
támadott az olasz gyalogság 
a Podgora magaslat déli 
lejtőjének ama szakasza el
len, melyet a Frigyes főher
ceg nevét viselő 52. számú 
pécsi magyar gyalogezred 
védett. Amikor azután heted
szer is összeszedték és ro
hamra indították az olaszo
kat, akkor a támadó olaszok
ból életben maradt csoport, 
mintegy másfélszáz ember és 
egy liszt eldobálta fegyve-

• ., t i. J A i i-,i A, reit és megadta magát. Az 
Postagalamb-szolgalat az olasz hadseregben. A kalitkái ° D 

a katona a hátán hordja, úgy mint a háti bőröndöt, említett ket napon azonban 
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egy új, eddig kevésbbé emlegetett ponton, Podgorától valamivel északra: 
Oslavijánál is erős harcok folytak. November másodikán sikerült az 
olaszoknak Oslavija községbe behatolni és a község temploma körül 
lévő házcsoportot kezükbe keiíteni. Másnap azután a Gravosa vidékéről 
való dalmátokból álló 37-ik osztrák honvédezred erőteljes rohamot intézett az 
Oslavijába magukat befészkelt olaszok ellen és ki is vetette onnan, miköz
ben 411 olasz katona és 9 tiszt fogságba került. Jobbára a szomszéd 
karinthiai szakaszról már a harmadik isonzói csata folyamán idevont lom
bardiai dandár emberei voltak e foglyok s csak néhány tartozott közülök 
egy bersaglieri-kerékpáros-zászlóaljhoz, mely 450 fő létszámmal csak néhány 
napja érkezett a frontra és most egyetlen ütközet-napon, miután úgy 
parancsnoka, mint összes tisztjei elestek, teljesen megsemmisült. Az olasz 
hadvezetőség, úgy látszik, azt gondolva, hogy a több mint két hete tarló 
csatákat csak úgy fejezheti be méltóan, ha az egész isonzói fronton táma
dást rendel el, támadóit a Podgora és Monté Sabatino között fekvő Pevmánál, 
továbbá Görztől délre a Monté San Michelénél, a doberdói fensík széle 
ellen Peteanónál, Redipugliánál és Monfalconénél, s éppen úgy Plavától 
délre fekvő Zagoránál is. Ez utóbbi ponton állítólag egy francia generális 
lvolt a parancsnok és ?\z olasz lapok szerint ez a körülmény nagyon fel
lelkesítette az olasz katonákat. Mindamellett bizonyos, hogy azért itt is 
éppen úgy vereséget szenvedtek, mint a front többi részén. November 4 én 

Tábor a Karsztban. 
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egyszerre nagyobb csönd következett az egész tengermelléki fronton. A har
madik isonzói csata az olaszok ismételt kudarcával véget ért. Az első és 
második isonzói csatában az olasz haderő összesen 200.000 embert vesztett, 
a harmadik izonzói ütközetcsoportban aránylag jóval többet: 150.000 
embert. Hogy.a foglyok száma ezzel szemben mindössze 6000 ember volt, 
azt a harcok hevessége magyarázza, amikor vitéz katonáinknak egyéb dol
guk akadt, mint hogy foglyokat ejtsenek. 

Haderőnknek a délnyugati harctéren véghezvitt hőstetteiről himnu
szokat zengtek úgy a hazai, mint a külföldi újságok. Különösen a har
madik isonzói csata volt az, amely az egész világ bámulatát és elisme
rését szerezte meg haderőnk számára, mert ez volt az eddig legnagyobb 
olasz túlerővel és a legnehezebb körülmények között megvívott mérkőzés 
e fronton. Hogy csapataink mit műveltek itt, azt az eseményektől távolálló 
nem is képes eléggé megérteni és értékelni. A harmadik isonzói csatáért 
minden egyes hős katonánkat babérkoszorú illeti meg és erre a babér
koszorúra talán senki más nem tarthat olyannyira igényt, mint elsősorban 
a magyar ember, a magyar baka. 

Tudnunk kell ugyanis, hogy a harmadik isonzói csaták ütközetnapjai 
folyamán támadott frontrészeken, tehát a tengertől egész a Monté Sabo-
tinóig, mint hivatalos jelentésekből megállapítható, a 37-ik osztrák (dalmát) 
honvédezreden kívül kizáróan magyar bakák állották az olasz tüzérség 
mindent elsöprő tüzét és verték vissza az olasz gyalogság elemi erejű és 
végét érni nem akaró támadásait. A 61-ik temesvári, a 43-ik karánsebesi, 
a 46-ik szegedi, az 52-ik pécsi, a 39-ik debreceni gyalogezred, a budapesti 
fiúkból álló 24-ik vadászzászlóalj, a 3-ik debreceni honvédgyalogezred, a 
budapesti 1-ső honvédgyalogezred, a szabadkai 4-ik honvédgyalogezred 
legénységének nevéhez fűződik a harmadik győzelmes isonzói csata örök 
dicsősége. 

Egy semleges tiszt, aki az Isonzó-frontot meglátogatta, a partvidéken 
lefolyt harcokról, — amelyeknek több napig szemtanúja volt, — a következő 
részleteket mondta el: 

A véres küzdelem a Monté San Michele és a doberdói fensík északi 
szélén borzalmasságában mindent felülmúl, amit eddig a háborúban láttam. 
A harcok éjjel-nappal szakadatlanul dúltak, mert az olaszok ezreket és 
újabb ezreket feláldoztak, hogy a szakadatlan rohammal végre megrendít
sék a védők erejét és ellenálló képességét, ami azonban a legkevésbbé 
sem sikerült nekik. Mikor este a parancsnok, József főherceg szállására 
érkeztünk, tudatták velünk, hogy a végleges napijelentések még nem érkez
tek be. Csak két ezredtől érkezett eddig hír. Ezeknek frontja előtt négyezer 
olasz holttest feküdt. 

Nemsokára alkalmunk nyilt ezeket a halottmezőket saját szemeinkkel 
láthatni. Néhány száz lépésnyire kezdődnek az osztrák-magyar állások előtt 
és alatt. Az enyészet szagának mérges felhője terjed el fölöttük és a borzal
mas bűz teljes szélcsendben is elterjed minden irányban. Az ember nem 
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szabadulhat meg tőle, mert a pestises levegő még a fedezékekbe is elhat. 
A hidegség sem elég erős arra, hogy eltüntesse. Ennek következménye leg-
elsőbben az, hogy a katonák odafenn a magasban hallgatag emberekké let
tek, mert mindenki óvakodik minden felesleges szótól, hogy ebben a bor
zalmas levegőben ne kelljen a száját kinyitnia. 

Imitt-amott alulról felhallatszik egyes sebesültek nyögése és jajgatása. 
De lehetetlen segítségükre sietni, mert az olaszok az elinduló szanitéc-oszlo-
pokat mindjárt hevesen lövöldözik és visszavonulásra kényszerítik. 

A legborzalmasabb látvány pedig az, amikor egy rövidre célzott gránát 
lecsap egy halottrakásba és a robbanófelhő fekete füstjében az emberi 
tagok: kezek, lábak, fejek néhány száz lépésnyire szétröpülnek a levegőben. 
Csak a katonák harcedzett, acélos idegzete képes az ilyen látványokat napo
kon és heteken át elviselni. Azonban az olaszok is érdemesek a tiszteletre, 
akik elesett bajtársaik hullarakásán ismételten rohamra indulnak. 

Hivatalos jelentéseink megállapították, hogy ezekben a napokban az 
olasz tüzérség tevékenysége még sohasem tapasztalt hevességet ért el. Azon
ban sem a tüzérségi tűz, sem a rákövetkező rohamok nem voltak képesek 
csapatainkat megingatni. Az egész harcvonalon ismételten visszavetették az 
ellenséget és kivétel nélkül megtartották keresztül-kasul lőtt állásaikat. 

Fényszóró a hegytetőn, (Révész és Bíró felvétele.) 
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Az isonzói csata foglyai közölt. 
Egy haditudósító, aki végigszemlélte a harmadik isonzói csata olasz 

foglyainak elszállítását, e találkozásáról az alábbi színes tudósításban szá
molt be: 

. . . Sokukkal beszéltem. Bariból való kocsissal, arezzói pékkel, lyoni szakáccsal, bél
ieméi cementmunkással, nizzai p i n c é r r e l . . . és így tovább. 

Torkig van már valamennyi a háborúval. És egyikük sem bánkódik azon, hogy 
fogságba került. Mind akként gondolkozik, hogy «az én számomra már vége van a 
háborának». Szerencse; mert ugyan meddig tart még? Rettenetes dolog a gyilkos tűzben 
lenni és mégis mindig azt kívánják tőlünk, —beszélik, — hogy támadjunk és — ne törőd
jünk az elkövetkezendőkkel. Végre is kidől az ember. Az idegek csődöt mondanak. Igen, 
az idegek. Mert előbb-utóbb még a paraszt is idegessé lesz. Csak éljen néhány 
hetet a tűzben. 

A Görz felé vezető út zavaros sarában álldogálnak egy sarkon a foglyok. Ötven
kelten vannak és egy öreg, hosszú szuronyos tiroli vigyáz rájuk. Már nem katonák, csak 
éppen, hogy egyenruhájuk van: újra azokká lettek, amik voltak: kocsis, szakács, pék, 
cementmunkás. Hajnalhasadáskor estek fogságba. Szánalmas alakok, égő szemeikkel, fárad
tak, tépettek, foszlottak, — készen vannak. Most azt lesik, hogy mi lesz velük. Egy ép 
folt nincsen rajtuk, minden csupa szakadás, meg tépés, az árkok szennye tán bőrig 
járja őket. Zagoránál feküdtek. Milyen ott a helyzet 1 Rettenetes, rettenetes. Csak ezt a 
választ hallani, ö t hónap óta, biz' ez nem tréfa dolog. 

— Holtfáradt vagyok, — mondja az egyik, — és harcolni csak jó erőben lehet. 
Zöldesszürke kerek gallér lóg renyhén a vállukon. Zubbonyaikat sárréteg födi, a 

nadrágjuk szinte groteszkül púposodik ki térdben az árkokban való hosszas guggolástól. 
A cipőjük a legborzalmasabb. A lábukat vadul pólyázták b e : kapcába, kendőbe, harisnya
darabba és ráerőszakolták á cipőt ezekre a göngyölegekre. Sokan mezítláb vannak. Meg
váltás volt számukra, amikor lekerült a cipő a lábukról ; mert már 'két hete állotiak 
térden fölül vízben, ami a lövészárkokat ellepi. így mentek rohamra, ekkor estek fog
lyul, aztán mások rohamoztak, majd ismét mások. Akiket leváltottak, azzal köszöntölték 
az újonnan jövőket: 

— Itt minden hasztalan. Impossibile! (Lehetetlen!! 
A nizzai pincér választékos modorú legény, pompásan beszél franciául: 
— Kilátástalan itt, uram, minden — szólt hozzám. — Borzasztó. Hetek óta azt sem 

tudom, hogy mi történik velem. Boldog vagyok, hogy vége van. Rám nézve — legalább. 
Nem gyávaságból mondom. Hiszen a gránát csak azt találja, akinek a végzet szánta. 
De az a rettenetes zaj és lárma, meg sivítás, amíg az ember meg nem bizonyosodik 
afelől, hogy nem találta. Aztán az a szenny, meg a tespedés! Mire várunk? Miért 
lapulunk már öt hónap óta ugyanabban az árokban? Ki segíthet rajtunk? Senki 
sem tudja. 

És miközben ezeket mondja, a kezei idegesen remegnek. 
Egy szőke, karcsú, magas legény valósággal németként fest. És a véletlen úgy hozza, 

hogy tud is németül, még pedig egészen jól, badeni tájszólással. Tizenhárom esztendeje 
múlt a háború kitörésekor, hogy utoljára volt Olaszországban. Akkor hazavitték. Hivta 
a haza. Németországban, Svájcban, Ausztriában kereste addig a kenyerét. És most 
Olaszországért kellett volna meghalnia! 

— Hiszen még ha legalább ismertem volna a hazámat, — mondja, — érdemes volna. 
De így!? . . . Ha vége lesz a háborúnak, szedhetem megint a batyumat és mehetek 
világgá . . . Hová? . . . Az ellenségeinkhez. 

Egészen őszintén bevallja, hogy már várta az első alkalmat, hogy átszökhessek. 
Ez ugyan nem könnyű dolog. Az ellenséges árkok nagyon közel vannak egymáshoz. És 
mindakét oldalon éberen vigyáznak. Ha az olasz állás előtti térre kúszik, az olaszok lőnek 
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Olasz nők hadiszolgálatban. — Muníciót hordanak a hegyek közt levő harcvonalba. 
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rája, mert sejtik, hogy miben sántikál. Mikor aztán a mi állásunk előterébe jut, a mieink 
puskáznak rár mert nem tudják, hogy mi a szándéka. Ma azonban sűrű köd ereszkedett 
alá és elfogatta magát egy őrjáratunkkal. 

Egy harmadik fogoly állott a közelünkben és erősen fülelt a beszélgetésünkre. Csak 
néhány szót ért németül. Nem sokat, de azért lehet vele társalogni. Csak tizennégy napja 
jött a frontra és erősen esküdözik, hogy egy lövést sem tett. Ezt egyébként a foglyok 
nagy része állítja. Nyilván abban a föltevésben, hogy majd így jobban bánnak velük. Külö
nösen az oroszoktól hallani ezt. De ennek a sápadt és halovány toszkánainak, akinek 
lópokróc lóg a nyaka között, csakugyan el lehetett ezt hinni. 

— Én csak velük futottam rohamkor, — mondja, — de se nem lőttem, se nem döf
tem. Kétszer kellett előre törnünk. A tiszteknek is. Másodízben a legénység fele esett el. 
Három tisztünk tegnap esett el. Többnyire igen fiatalok. Huszonnégy éves volt a kapi
tányunk, egy hadnagyunk meg egészen gyerek. Az öregebb katonáktól kérdik, hogy mit 
kell csinálniok . . . 

Aztán laza összefüggésben elbeszéli, hogy mint esett fogságba, láz csillog a sze
mében. Megesik rajta az ember szive. 

— Avanti!,t— hallatszik a vezényszó. El kell könyvelni a foglyokat. Eddig csak 
ötvenkét olasz gyalogos volt. Most azonban nevüket és ezredüket is anyakőnyvelik, szóval 
«átveszik» őket. Az «avanti» vezényszóra valami katonás tartás fut végig rajtuk. Megpró
bálnak feszesen állani, mások már nem is erőlködnek ezzel. Katonai pályafutásuktól 
elbúcsúztak abban a pillanatban, amikor elfogták őket. 

Közben újabb foglyokat hoznak. Rongyosak, sárga képüek, fásultak, didergők. Hon
nan jönnek? A Podgoráról. Az éjszaka kerültek fogságba. Az egyik keservesen jajgat, 
sebesült. Amint látszik, csak könnyebben. 

— Hallgass! — rivall rá a káplár, — hiszen katona vagy ! 
— Dehogy is vagyok én katona, — kiált vissza — én szabólegény vagyok . . . 
Tréfás, de azért rettenetes igazság. 

Boroevics tábornok hadiszállásán. 
A Lokalanzeiger tudósítója e napokban meglátogatta Boroevics had

seregparancsnokot s a vele folytatott beszélgetésről ezt írta: 
Boroevics tábornok, aki tudvalevőleg a Kárpátokban az oroszokkal 

szemben annyira kitüntette magát és akire most az Olaszország ellen irá
nyuló osztrák és magyar front legveszélyesebb és legfontosabb szakaszának 
védelme |hárult, születésére nézve horvát. Napbarnította arcával, rövidre-
nyirt bajuszával, apró, sötét, elespillantasu szemeivel, amelyek kifejezésükre 
nézve egyáltalában nem barátságtalanok s valami rendkívüli erőt köl
csönöznek az arcnak, körülbelül ötvenévesnek látszik. Nyugodt, hűvös modo
rával Hindenburgra emlékeztet, de sokkal finomabbnak, intenzívebbnek és 
idegesebbnek tűnik fel. A különbség meglátszik a két hadvezér írásán is. 
Hindenburg aláírása teljes összhangzásban van e férfiú hatalmas megjelené
sével, ezzel szemben Boroevics aláírása finom, folyékony, apró betűkből áll, 
majdnem gyermekes hajszálvonásokkal. A sors iróniája hozza magával, 
hogy olyan férfiú, mint Boroevics tábornok, vagy Rupprecht bajor trónörö
kös, akik hónapok óta hallatlan megfeszítéssel tartanak sakkban háromszor 
erősebb ellenséget, aránylag kevésbbé ismeretes és a nagy tömeg sokkal 
kevesebbet tud róluk, mint azokról a tábornokokról, akik nagy hadseregek
kel támadásban vívnak ki diadalt. ;i ' " ' ••' 
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A tábornok a többi között ezeket mondotta: 
— Cadorna, az olasz generalisszimusz, már az emberéletek ezreit és 

ezreit áldozta fel, anélkül hogy valami sokat tudott volna azért produkálni. 
Azonban, ha igazságosak akarunk lenni, meg kell mondanunk, hogy Cadorna 
nagy tehetséggel és stratégiai gondolatokkal rendelkező tábornok, aki azon
ban nem ura a saját elhatározásainak. Nagy katonai talentuma és éles, finom 
érzéke van, de elhatározása a politika befolyása alatt állanak s alá van
nak rendelve a politikusok követelőzésének, akik nyújtani akarnak valamit 
a népnek, hogy azt megnyugtassák. A háborúban azonban a katonai é& 
politikai vezetésnek egységesnek kellene lenni. Ahol nem így áll az esetr 
komoly bajok keletkeznek, amelyeknek bizonyos körülmények között döntő 
hatásuk is lehet. Görz, amelyet Cadorna minden áron el akar foglalni, katonai 
szempontból nem éri meg azt a vért, ami már érte omlott. Cadorna maga 
is tudja ezt, de tudja azt is, hogy Görz elfoglalása hangulatkeltés céljaira 
rendkívül alkalmas volna. így tehát a tábornok a kormány és a király által 
kifejezett politikai momentumnak volt kénytelen magát alárendelni. Ezek a 
tényezők győzelmet akarnak felmutatni a nép megnyugtatására. És nem is 
különös, avagy természetellenes, hogy a nép, amely oly nagy vér- és vagyoni 
áldozatokat hoz, valamit kíván azért. Olaszországban valóságosan éheznek 

Orvosi vizsgálat 1800 méter magasságban. 
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az emberek arra, hogy valami kárpótlást találjanak a kiontott vérért. És 
Görz, bármily jelentéktelen is katonai szempontból, olyan jutalomnak, tűnik 
fel, amely alkalmas arra, hogy az olasz nép hangulatát kedvezően befo
lyásolja. 

— Az olasz eredmények megítélésénél — folytatta a tábornok — nem 
szabad elfelejteni, hogy a mi részünkön van az előnye a 15 hónap óta leg
intenzívebben tartó hadviselésnek, holott Cadorna számára a háború valódi 
iskolája csak nemrég kezdődött. Bármilyen kiválónak mutatkozik is vala
mely katonatiszt a hadiiskolában mint elméleti stratéga, ez még nem sokat 
jelent, mert a dolgok egy modern csatatéren gyakran teljesen eltérnek a 
teóriától. Egyébként Cadorna már most sokat tanult; ugyanezt lehet mon
dani a csapatairól is. Az olaszok eleinte kissé féltek a tűztől, éppen mert a 
háború újság volt számukra, míg a mi csapataink már harcedzett veterá
noknak számítottak. Hamarosan azonban az olasz katonák is jobbak lettek, 
és el kell ismerni, hogy most nagy bátorsággal és lendülettel rohannak előre. 

Különböző információim szerint arra a vélekedésre kellett jutnom, 
hogy az olaszok három első csatájukban körülbelül háromszázezer embert 
vesztettek. Veszteségük bizonyos helyeken egyszerűen félelmetes. A temetet
len holttestek ezrei fekűsznek lövészárkaink előtt. Magától értetődik, hogy 
a mi veszteségeink hasonlíthatatlanul csekélyebbek. A mi embereink az 
ellenség előtt láthatatlan árokban állanak és puskáik és gépfegyvereik az 
odatóduló olaszokat valósággal lekaszálják. Az Isonzón túl levő nagy sík
ságot már kezdetben átengedtük az olaszoknak és nem is tettünk kísérletet, 
hogy visszavegyük, de ahol első állásunk vonalát megvontuk, ott állunk 
még most is. 

Küzdelem a Col di Lanáért. 

Az Isonzó-vonalon kívül a front többi részén e hetekben jelentősebb 
esemény nem történt. Nevezetesebb csupán a Dolomit-harcvonalon a Col di 
Lanáért vívott elkeseredett harc volt. E küzdelmek egyik résztvevője a 
(íReichspost* haditudósítójának a kővetkező érdekes részleteket mondta el: 

— Egy kapitány október 13-án vette át a Col di Lanánlévő előállásunk 
parancsnokságát és mindössze 120 ember állott a rendelkezésére. Helyzete 
már kezdettől fogva nehéz volt, mert a drótsövényakadályokat a szakadat
lanul tartó olasz tüzérségi tűz részben elpusztította. Egyedüli összeköttetése 
a főhadállással egy négy kilométer hosszúságú futóárok volt, az olaszok, 
kik a völgy felső baloldalán vetették meg a lábukat, a buchensteini völgyben 
állottak. Első vonalaik csupán hatvan-nyolcvan lépésnyire voltak a mi had
állásainktól. Eleinte, a körülményekhez képest, nyugalom volt. Olasz elő
őrsök közeledési kísérleteit minden egyes alkalommal elutasítottuk. Egy 
meghiúsult támadási kísérlet után október 19-én az olaszok borzalmas 
tüzérségi tüzet indítottak, amely két órán át tartott s ez alkalommal per
cenként 50 lövést tettek. Midőn az ellenség azt hitte, hogy ily módon már 
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ősszemorzsolt bennünket, gyalogsága támadásba ment át, azonban teljesen 
visszavetettük. Az olaszok nyolc napon keresztül éjjel-nappal támadták 
előállásainkat, közben ágyúzásuk dobpergésszerű tüzelésig fokozódott, a 
gyalogság pedig mindenféle módon leplezni igyekezett közeledését. Az olasz 
katonák pokrócokba burkolózva igyekeztek közeledni állásainkhoz. Tíz 
lépésnyire magunkhoz engedtük közeledni, aztán lelőttük őket. Egy más 
alkalommal védőpajzsok mögött próbálkoztak beásni magukat, de a mieink 
észrevették ezt és kézigránátokkal elűzték őket. Legénységünk őrszolgálata 
egyfolytában hetvenkét óráig tartott; október 25-én bal szárnyún kon egy kis 
előállásnál az olaszok tért nyertek, ottlevő őrségünk veszedelmes helyzetbe 
került, ámde a segítségükre siető lövészeink oly pontossággal lőttek, hogy 
az olaszok a balszárnyon elért előnyüket nem birták kellően kihasználni. 
A következő napon hatszor támadtak, mindannyiszor eredménytelenül. Egy 
későbbi napon az olaszok megsemmisítő, kerepelő tüzelés és tízszeres túl
erővel keresztülvitt támadás után birtokukba vették a mieink által hosszú 
ideig hősiesen védett előállást. November 7-én az olaszok a hegycsúcsot is 
elfoglalták, de még aznap este kénytelenek voltak azt föladni. A Col di Lana 
stratégiai jelentősége semmiképen sem indokolja azt a makacsságot, amely-
lyel az olaszok e hegy megvívását erőltették. Az olaszok veszteségei e küz
delmekben tízezer emberre rúgtak, a mieink jelentékenyen kisebbek voltak. 

Pontebba (jobbról), Pontafel (balról). Ezt a két helységet egy patak választja el. 
Pontebba olasz területen van, Pontafel Karintiában. 
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HINDENBURG KURLANDI HARCAI. 
A diadalmas és nagyszerű roham, amelyet Hindenburg marsall hadse

regének legészakibb szárnya tett meg Kuriand földjén júniustól szeptember 
•első napjaiig, lassankint megállott 1915 ószén. Below tábornok hadereje a 
természetes és mesterséges akadályok egész sorát győzte le és most elérke
zett a leghatalmasabb természeti akadályhoz, a délről északnyugatra kanya
rodó Duna folyóhoz. Az oroszok, akik nem számítottak a németek ily mese
szerűen gyors előrenyomulására, úgy látszik, mégis remegtek attól, hogy a 
félelmetes Hindenburg seregei átlépik a Dunát és folytatják útjukat Pétervár 
felé. A Duna folyó mentén tehát mindenütt hatalmas hídfőket építettek és 
különösen megerősítették a legészakibb frontvonal egyik sarkpontját Düna-
burgot. A középponti hatalmak célja azonban nem volt Pétervár meghódí
tása és fenyegetése. Az orosz főváros veszedelme, amely hetekig kisértett az 
orosz közönség körében, elmaradt. Az északi fronton, ha nem is lassúbbak, 
de helyhez kötöttebbek lettek az események. A német seregek szeptember
ben még folytatták előrenyomulásukat, elragadtak több, fontos dunai hídfőt 
és erősen fenyegették az ostromolt Dünaburgot is. A következő hónapok
ban azonban már végleg megállottak a nagy, előretörő mozdulatok. Olyas
valamiféle harcok fejlődtek ki, mint a nyugati állóküzdelemben az elmúlt 
nyáron. De egyelőre még szó sem lehetett a nyugalomról. Az oroszok heve
sen támadtak, hogy elhárítsák Dünaburg és Riga veszedelmét és, ha lehet, 
egy szerencsés áttöréssel visszaszerezzék Kuriand tartományát. E harcok 
során azután végleg beigazolódott az orosz tehetetlenség és új bizonysága 
támadt a német életrevalóságnak, vitézségnek. Ahányszor csak támadtak az 
oroszok, mindannyiszor póruljártak és az ellentámadások során új terüle
teket szereztek a németek. Egyébként az állaharcok természetéhez híven a 
németek minden elkövettek, hogy helyi sikerekkel javítsanak általános hely
zetükön és biztos támaszpontokat szerezzenek maguknak. Október és novem
ber folyamán egyre közelebb férkőztek a Dunához és mindinkább veszé
lyeztették Rigát is. Lassanként, lépésről-lépésre haladva előre, elfoglalták 
Dünaburg fölött Illuxtot, Riga közvetlen szomszédságában pedig Rorkovicot, 
Eckaut és Bersemüridét. Az orosz hadsereg új parancsnokai tehetetlenek 
voltak a kurlandi német veszedelemmel szemben. Hiába küldték katonáik 
ezreit rohamra, hiába űzték korbáccsal támadásba ezredeiket, a német 
vonalak megingathatatlanok voltak és csak.a szerencsétlen orosz áldozatok 
szaporodtak. Pedig Péterváron mély fájdalommal tekintettek az elveszett 
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balti tartomány felé. Már csak politikai szempontból is minden áron vissza 
akarlak szerezni Kurlandot és e célból nemcsak kétségbeesett támadásaikat 
ismételték meg, hanem fantasztikus vállalkozásra is fanyalodtak. Kurland 
északi szögletében, a németek háta mögött csapatokat tettek partra, nyilván 
azzal a reménységgel, hogy a németek az expedíció hírére is megriadnak 
és hanyatt-homlok menekülnek majd a Dunától nyugat felé. A terv azonban 
rosszul sikerült, a német csapatok helyükön maradtak és a tengerpart felé 
közeledő külön osztagaik elől szégyenszemre kényfelen volt elmenekülni 
hajóira az orosz támadók csoportja. A tél beálltáig változatlan szeren
csével folytak a harcok Kurlandban a németékre nézve, míg végre novem
ber második felében megérkezett a tél és a nyugalom. Ha Dünaburg és Riga 
nem is esett el, a balti tartományok két gyöngyének közvetlen közelében 
pihentek a németek. 

Hindenburg marsall hadseregcsoportjának Below tábornok vezérlete 
alatt álló erői Kurland földjén a Duna folyó irányában nyomultak előre 
keleti irányban 1915 őszén. A Duna Nyugat-Oroszország legnagyobb folyója, 
amely áthalad a balti tavak síkságán, majd Dünaburg, Jakobstadt és Fried-
richstadt érintésével ömlik Rigánál a tengerbe. Az előrenyomulás rendkívüli 
nehézségekbe ütközött, mert a Duna számtalan kis mellékfolyója és a mocsa
ras terep is akadályozza a csapatok szabad mozgását. Csak lépésről-lépésre 

A szász király látogatása a keleti harctéren. Balra a király, jobbra Hindenburg, 
mögöttük Ludendorff. 
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nyomulhattak tehát kelet felé a németek, akik dacára a lassú mozgásnak 
már szeptember első felében több ponton megközelítették a Dunát és elra
gadták a friedrichstadti valamint lennevadeni hídfőt és Dünaburgot is veszé
lyeztették- Szeptember tizenötödikén a szintén igen fontos Jakobstadt ellen 
intéztek eredményes támadást, átkeltek a Duna folyón és Lievenhofnál is 
megvetették lábukat a jobbparton. A következő napon folytatták Dünaburg 
előerődjének bombázását és ugyanekkor a vártól délfelé elfoglalták heves 
tüsák után Vidzy falut. Vilna elhódítása után fokozottabb élénkséggel támad
ták a németek a Duna vonalát és ebben nem zavarhatta őket az sem, bogy 
az oroszok a hatalmas nyári offenziva befejezése után a front számos helyén 
tettek kísérletet az ellentámadásra. Szeptember tizenhetedikén oly eredmé
nyesen ostromolták a dünaburgi hídfőt, hogy az oroszok kénytelenek voltak 
visszahúzódni az előretolt Novo-Alexandrovszkból foglyok hátrahagyásával. 
Ez a siker azonban csak bevezetője volt egy több napig tartó nagy roham
nak. Szeptember huszonegyedikén Dünaburgtol délre elragadták Szmelinát, 
áttörték az orosz vonalat és nagy zsákmányt szereztek. Lennevadennél is 
kemény tusára került a sor, de a németeket nem lehetett megingatni. A düna
burgi harcok során a vártól nyugatra ismét behatoltak a németek az orosz 
vonalakba és huszonharmadikán Szmelinánál újból nehéz csapásokat mértek 
az ellenfélre. A harcok így hullámzottak egészen szeptember végéig. Jelen
tékenyebb sikert értek el még a németek szeptember huszonhetedikén, ami
kor Dünaburg délnyugati frontján véresen visszaverték az ellenséget és 
Smorgon mellett is előrenyomultak. Amint látható tehát, a Kurlandban 
messzire előrenyomult németek nemcsak megtartották pozícióikat szep
tember folyamán, hanem lassankint egyre előbbre tolták állásaikat a termé
szetes védelmi vonalak felé. 

Október és november folyamán új alakot öltött a küzdelem a keleti 
fronton. A legnagyobb szárazföldi hadsereg, az orosz kolosszus tagadhatat
lanul meg volt verve. A nagy, tavaszi és nyári offenziva amerynek mintegy utó
rezgései voltak a szeptemberi események, befejezést nyert véglegesen. A közép
ponti hatalmak egységes, megrövidített fronton állottak őrt a meghódított 
tartományok határán és a nagy küzdelemben megedzett csapatok lassanként 
megkezdték a védelmi vonalak állandósítását, az árkok és erődítések készí
tését. Az orosz haderő, amely irtózatos veszteségeket szenvedett, de a front 
megrövidülése folytán némi erőre kapott, kétségbeesetten igyekezett bizony
ságot adni arról, hogy nem lanyhult el a vereségek hosszú során át támadó 
ereje. A rigai öböltől egészen a besszarábiai frontig mindenütt megkísérelte 
a kisebb-nagyobb támadásokat, amelyekből bőven jutott a kurlandi és düna-
menti német állásokra is. Északon azonban, Below hadseregével szemben 
még átmeneti sikereket sem tudtak elérni. Sőt a németek itt is, ott is telje
sebbé tették állásaikat, kiegészítették vonalaikat és végül újabb hódításokat 
is mondhattak a magukénak. Amíg délen keményen támadtak október első 
napjaiban az oroszok, addig északon Hindenburg hadseregcsoportjának leg
szélső balszárnyán is küzdelemtől rengett a föld. Itt még néhány elsőfangú 
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támaszpont elhódításán és megszerzésén dolgoztak a németek. Hindenburg 
hadaival szemben Ruszkij tábornok seregei állottak föl. Az új hadvezér 
mindent elkövetett a siker érdekében, de a németek, akik pompás támadók 
voltak, elsőrangú védőknek is bizonyultak. Visszaverték a rohamokat és 
október hatodikán már újabb, öt kilométernyi szélességű rést ütöttek a 
Dünaburg előtti orosz védőállásokon. A Drizviati-tónál is előrenyomultak 
és itt egy egész ellenséges lovasbrigádot ugrasztottak meg. Eredményes har
cok folytak Smorgonnál is, a rigai öböl mentén pedig Raggasemnél német 
tüzérek küzdöttek orosz hadihajókkal. A parti ütegek végül elűzték az ellen
séges torpedózuzókat. Október nyolcadikán a front déli részein újból táma
dásokat kezdtek az oroszok, ugyanekkor azonban északon csöndesen marad
tak. A németek siettek fölhasználni az alkalmat és védelmezőkből újra 
támadók lettek. A Viszniev-tótól délre megverték az ellenséget, de igazi 
sikereiket Dünaburg körül érték el. Illuxttól déli irányban Garbunovkánál 
négy kilométeres rést ütöttek az orosz fronton és tekintélyes számú foglyot 
is ejtettek. Az oroszok még a küzdelem utáni éjszakán megkísérelték állá
saik visszaszerzését. Heves és véres közelharcok folytak ez alkalommal, de 
az ellenfél végül kénytelen volt mégis visszavonulni. Illuxttól nyugatra is 
örvendetesen alakult a helyzet: a németek a dünaburg-ponievici vasútvonal 
mentén nyolc kilométeres orosz állást ragadtak el. A németek ezen az északi 
frontszakaszon a védők szerepét játszották, akárcsak délen álló testvéreik és 

Német tüzérségi állás Kurlandban. 
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szövetségeseik. Amíg azonban ott kevés alkalom nyilt a támadásra és az 
nem is volt szükséges, emitt az orosz áttörési kísérletek meghiúsítása után 
minden egyes esetben számítani lehetett egy kis német előretörésre. Hinden
burg seregei mindinkább előrenyomultak Dünaburg és Riga felé is, s ez a 
körülmény érthető aggodalommal töltötte el az oroszokat. 

Október tizenkettedikén Danaburgnál és Vilnától északkeletre is meg
indították a támadást az oroszok. Nyilvánvaló volt, hogy az egész fronton 
hullámzó harcok és orosz erőfeszítések nagyobb ellenséges akciót jelentenek. 
Igen érdekes jelenség volt az is, hogy délen, de Kurlandban is hatalmas 
lovastömegek támadtak ismételten. Jól tudjuk, hogy a jelen hadviselés mel
lett a lovasságnak az áttöréseknél és üldözések során van nagy szerepe, tehát 
arra kell következtetni a lovasbrigádok megjelenéséről, hogy az oroszok 
talán áttörésről álmodoztak. Ha a déli fronton mit sem tudtak elérni, Kur
landban még nagyobb volt a csalódásuk. Hindenburg hadserege könnyű 
szerrel hárította el támadásaikat, s a következő napon már új csapásokat 
mért reájuk. Illuxt előtt október tizenegyedikén két és fél kilométernyi 
szélességben megtörte az orosz frontot és szép fogolyzsákmányt ejtett. 
Az orosz ellentámadások sikertelenül zajlottak le. A németek erősen és biz
tosan tartották az elhódított állásokat. Nemsokára ismételten megkisérelték 
erőfeszítéseiket az oroszok, de rohamaik már a tüzérség tüzében őssze-

Tiszti staféta fontos hírt hozott, melyet a tábori telefon ad tovább a főhadiszállásnak. 
(Sajtóiroda, Leipzig.) 
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omlottak. Ugyanekkor a németek bombázták Dünaburgot és hatalmasan 
akadályozták az ott folyamatban lévő csapatmozgásokat. Október tizenhar
madikán, amikor az ellenfél Smorgonnál intézett véres, elszánt rohamot a 
védelmezők ellen, Illuxtól délnyugatra megint megtépázták a németek az 
orosz állásokat. Amint látható tehát, Hindenburg seregeinek északi szárnyán 
továbbra is kedvezett a szerencse a német fegyverek számára. 

Október második felében a Rigát veszélyeztető csapatok tettek előre 
néhány hatalmas lépést. Tizenhatodikán kiűzték az oroszokat Mitautól 
keletre fekvő állásaikból és meghódították az Eckautól északkeletre és 
északra eső területet. Ezzel újból közelebb jutottak Rigához, amelynek 
népessége szinte teljesen elmenekült már. A támadás, melyet ezzel egyidejű
leg hajtottak végre Dünaburg irányában az oroszok, ezúttal is eredménytelen 
maradt. Mintegy válaszképen azután erre az erőfeszítésre, a németek megint 
előbbre küzdöttek magukat Rigánál. A következő napokon teljessé tették 
sikereiket, mert Rigától délre elragadták az orosz állások egész sorát, Bor-
kovictől keletre, Riga közvetlen közelében elérték a Duna folyót. Meg kell 
jegyezni, hogy amíg ily szép eredményekre tettek szert, addig Jakobstadnál, 
Smorgonnál nehéz támadásokat védtek ki, Illuxtnál pedig új réseket ejtettek 
az orosz vonalakon. A nagy orosz front déli részén heves és nagykiterjedésű 
harcok tomboltak ebben az időben. A támadók kezdetben némi sikert 
mondhattak a magukénak, de nemsokára véresen verték vissza a szövet-

A lövészárkot kibélelik, a réseket lombozattal kitömik. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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ségesek a rohamozó orosz osztagokat. Kurland földjén is igen kellemellenül 
alakult a helyzet, mert bármily erősek voltak az ellenfél támadásai, a néme
tek nemcsak, hogy megállották helyüket, de szakadatlanul előrenyomultak. 

Ennek a a szakadatlan és szinte csodálatos előrehaladásnak akart 
véget vetni az orosz hadvezetőség, mikor új tervre határozta el magát és 
hátulról óhajtotta megtámadni a német csapatokat. A kurlandi félsziget leg
északibb csücske előtt Domesnesnél orosz hadihajók és csapatszállító gőzösök 
jelentek meg október huszadikán. A hajókról egészen jelentékeny számú 
haderőt szállítottak partra itt a német vonalak háta mögött, hogy Rigánál 
és a Duna mentén álló védelmezőket zavarba ejtsék. A fölötte csekély számú 
parti őrszemek természetesen gyorsan visszahúzódtak és jelentést tettek az 
ellenség akciójáról. Alig néhány nap múlva, október huszonharmadikán 
a németek már abban a helyzetben voltak, hogy nagyobb csapattesteket 
küldhettek a tenger felől érkezett új ellenséggel szemben. Összeütközésre 
azonban nem került sor, mert az erősebb német csapatok közeledésének hírére 
megugrott az orosz sereg. Az ágyúkat és katonákat sürgősen fölcsomagolták a 
hajókra és elvitorláztak nagy sietve. E valóban nevetséges vállalkozás 
kudarcával egyidejűleg nagy sikert jelenthettek a németek. Október huszon
harmadikán végre elérkezettnek látták, hogy annyi szép eredmény, az ellen
ség oly sokszori megingatása után, leszakítsák az illuxti harcok gyümölcsét. 
Hatalmas, jól előkészített rohammal kivetették az ellenséget Dünaburgtól 
északnyugatra fekvő állásaiból és meghódították Illuxt városát, erősen meg
közelítvén ilyenformán a Dunát Dünaburg fölött. E harcokban igen sok 
halottat és sebesültet veszítettek az elkeseredett védelmezők, azonkívül a 
németek sok foglyot is ejtettek. Természetes, hogy az oroszok nem 
kezdték az újabb német siker után, hanem az ellentámadások egész sorát 
indították meg. Napokon át folyt a harc az elhódított Illuxt körül és a 
közeli Kasimirszki-major birtokáért. Az egyes állások ismételten gazdát 
cseréltek, de október huszonötödikén végül mégis a németeké maradt a 
major az elragadott frontrészekkel együtt. 

November első napjaiban, mikor heves támadások hullámzottak ismét 
az egész keleti front ellen, Dünaburg megint nehéz küzdelmek középpontjá
ban állott. A következő héten még egyre tartottak a harcok Dünaburgnál, 
Jakobstadtnál és Riga előtt. A németek e részletküzdelmek során a Tirul-
mocsarakig hatoltak előre és Kekkanig jutottak. Ez a határozottan Riga 
ellen irányuló német előretörés a legelkeseredettebb orosz erőfeszítéseket 
hivta ki. Újabb és újabb rohamok indultak meg az elhódított állások vissza
szerzésére és a német vonalak áttörésére. Rendkívül heves tüzérségi elő
készítés után a gyalogság tagadhatatlanul vitézül viselkedett, de a sikertelen
ség folytán egyre lanyhábbak lettek a támadások. Egy ilyen tipikus orosz 
támadás zajlott le Kekkannái november kilencedikén. Rettenetes tüzérségi 
pergőtűz után megindult a gyalogsági roham. Egyes helyeken egészen a 
német drótakadályokig jutottak a támadók, akiket ezután szuronnyal űztek 
vissza. A veszteség oly súlyos volt, hogy a következő napon beszüntetlek 
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az ellentámadásokat. Az északi fronton ezzel elcsöndesedtek egy időre a 
a nagyobb támadások és az igazi állóharcok jellegét öltötte föl a szemközt 
álló seregek közötti viszony. November huszonkettedikén még egyszer meg
élénkült azonban a kurlandi front is. Hindenburg serege közvetlen Riga 
alatt a Dunánál támadást intézett Bersemünde ellen. Az oroszokat sikerült 
elűzni, a német csapatok elfogtak hétszáz katonát és hat tisztet, sőt gép
fegyvereket is zsákmányoltak. A túlerős ellentámadásokkal szemben azon
ban még sem tarthatták a hódított állásokat, és kénytelenek voltak vissza
vonulni. Az oroszok pillanatnyilag örvendhettek csak sikerüknek, a követ
kező napon a németek visszaszerezték és keményen kezük között tartották 
Bersemündét. A folyamatba helyezett orosz támadások a legcsekélyebb 
eredményre sem vezettek. November vége felé a német csapatok végleg 
berendezkedhettek téli szállásaikban. Pompás árkokat vontak, fedezékeket 
építettek és oly sok küzdelem után meg is pihenhettek végre. Az oroszok 
ugyanezt csinálták, szóval mindkét hadviselő fél beszüntette a nagyobb erő
feszítéseket. 

Hidenburg tábornagy ezekben a napokban főhadiszállásán fogadott 
egy berlini újságírót, akinek az oroszországi helyzetről a többi között ezt 
mondta: 

« A keleti hadszintéren a német hadsereg a lehető legkedvezőbb stratégiai 
vonalat érte el. Az oroszoknak még van emberanyaguk, de már nem nagy 
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bőségben. Ennek az új anyagnak katonai értéke azonban természetesen 
jelentékenyen csekélyebb, mint az első háborús év orosz katonáinak értéke 
volt. Épp ezért nem más, mint szemfényvesztés, amikor az antant sajtója 
egyre ujabb orosz hadseregek felállításáról beszél. Ezek azonban a valóság
ban csupa népfölkelők és ehhez hasonló elem. Azok a tartalékok, amelyeket 
az oroszok jelenleg bevonnak, legfeljebb arra alkalmasak, hogy a mostani 
kereteket kitöltsék, de új hadsereget nem tudnak alakítani. De akadálya 
ennek a tiszthiány is, amely már annyira van, hogy fiatal tanulókat neveznek 
ki tisztekké. Ellenben lőszerük van nagy mennyiségben. Különösen Japán 
szállít az oroszoknak sok lőszert. Július és augusztus havában ugyan némi 
hiányuk lehetett lőszer dolgában, de üres kifogás volt, amikor ezzel mente
gették vereségüket. Kovnóban egész lőszerhegyeket talállunk és Kovnónál 
nyert beigazolást különben is, hogy az oroszok vereségének nem lőszerhiány 
volt az oka. Amikor egy hadsereg egy oly erős állást felad, anélkül, hogy 
azt a végsőkig védené, nyilvánvaló, hogy demoralizálva van. 

Az oroszok végül belátták, hogy mit sem érhetnek el, hogy hiába 
minden igyekezet, legfeljebb csak állásaikat őrizhetik meg. Itt-ott fel
lobbant még az előőrsök harca, de nagyjában csend uralkodott a hódított 
területek végtelen síkságain és megérkezett a tél, amikor a legjobb igyekezet 
mellett sem lehetett mozdulni. Fönt északon, Kurland földjén teljes volt a 
csend csaknem az év végéig. 

Csagalszállítás Szent-Pétervár utcáin. 
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A háború humora. 
A különórázás. 

Sebesülten kerül haza az iparossegéd 
s csodás dolgokat beszél arról, hogy 
milyen nagyszerű dolgokat mívelnek ők a 
harctéren. 

— Nem félünk mi senkitől, — mondja. 
— Nono. 
— Bizony nem nó. Megbirkóztunk az 

orosszal, szerbbel, olasszal, franciával, 
ángliussal. Lebírunk mi mindenkit. 

— És ha a román is ellenetek jönne? 
— Attól sem ijednénk meg. Csak annyi 

az egész, hogy akkor — különóráznunk 
kellene. 

Mi a baja? 
Soroksáron történt. Előállítják az egyik 

regruta-jelöltet, fogdossák, nézegetik. Szép 
szál fiú. Alkalmas lesz. 

— Nincs semmi baja 7 Kérdezi az orvos. 
— Nincs. 
Akkor azonban észreveszi az orvos 

hogy az egyik lába ki van törve s rosszul 
forradt össze. 

— Ejnye hát mért nem szól, hogy rossz 
a lába, — fakadt ki az orvos. 

— Mert nem tetszett kérdezni. 
— Dehogy nem. Hát nem megkérdeztem, 

hogy van-e valami baja'? ! 
— Azt igen, doktor úr, de ez nekem 

nem bajom hanem most — szerencsém. 

Megbolondult. 
Két katonáné beszélget. Sopánkodnak. 
— Hej nagy az én bajom, — mondja az 

egyik. 
— Hát mi a baja, hiszen hazajött az ura ? 
— Éppen ez az. 
— No az csak nem baj'? 
— Dehogy is nem. Jó, csendes ember volt. 

Űgy táncolt mindig, ahogy én fütyöltem s 
most a háborúban teljesen megbolondult. 

— Miért? Talán őrjöng? 
— Azt nem. 
— Hát talán garázdálkodik ? 
— Az sem. 
— Talán iszik? 
— Azt sem. 
— Hát mit csinál? 
— Folyton azt kiabálja, hogy «én vagyok 

a férfi, te csak asszony vagy, hát én vagyok 
az úr a háznáb. 

Bekötési 
Jóhni Mór: fl lauő százntf regénye íveihez, melyek Krónikánk 

_ ingyen-mellékleteként jelen
tek meg, elkészült az itt ábrázolt 
díszes és tartós bekötési tábla. A 
nagy mű 3—3 kötete 1—1 kötetbe 
kötve 3 igen csinos, könnyen kezel
hető, kényelmesen olvasható kötetet 
ad, mely minden könyvtár' díszéül 

szolgál. 

i s i t á l anz KOT. 
bérmentesen szállítva 

Mindenki ott szerezheti meg a 
bekötési táblát, a honnan a Kró
nikát kapja. A táblába való be
kötést bármely könyvkötő végez

heti. 

Pajtás nyomda, Budapest. 
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