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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
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 féléuenkint
egy-egy kötetet választhat.
Aki háromnegyedévre 9 koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból
negyedévenkint egy-egy kötetei 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—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
fill. bolti ár helyeit kötetenkint rá
fizetés 4 kor. 20 fill.
tMegyek mindig előre, mig el nem jutok azon helyre,
a hol a két tenger találkozik, kelljen bár 90 évig is
utunom.* 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, melvet ez a
mondat symbolizál, áthatotta Stanleyt. Munkájában,
mely nagyszerűségében eposzi magaslason mozog,
csodás utjának halálos veszedelmeit, sikereit és
eredményeit ismerteti.

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

2. csoport. MIKSZÁTH-MŰVEK.
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.

7.

A fekete kakas. Illusztrált díszkiadás
Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti ár
helyett ráfizetés 3 kor. 20 fül.
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. Jókai 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
ker. 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 TÁBLA
a Krónika I.—V. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla
ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó.
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HARCTÉRI KEPÉK.

Károly Albrecht főherceg (+) és Terboglav tábornok (++) csapatszemlén Tirolban.
Tirol határán, az égbenyúló hegyóriások között, amelyeknek havas csúcsait és gleccsereit
békés időkben a turisták ezrei szoklák fölkeresni, most az ágyuk dörögnek és a pus
kák ropognak. A z olaszok itl akarnak benyomulni, hogy elérhessék régi vágyuk célját,
Trieaiel, azouhnn a dicső Hofer András unokái, a vitéz iiroli lövészek állanak őrt
soha sem hibázó fegyverükkel a szorosokban és rendületlenül dacolnak a túlerővel szembén.

A vílájháború kép « krónikája. M.
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Honvédek a besszarábiai fronton.

Honvédeink fedezéket építenek.
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Osztrák-magyar ütegparancsnok megfigyelőjével.

Osztrák magyar gyalogos drótakadályt vág szét.
-
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VARSÓ BEVÉTELE.
Úgyszólván a háború kitörésétől kezdve, mikor Hindenburg kegyetlen
csapásokat mért az orosz ellenfélre és midőn a magyar és osztrák seregek
diadalmasan nyomullak előre Ivangorod felé, ott állt a középponti hatalmak
népeinek szívében Varsó meghódításának álma és vágya. Ez a vágyakozás
teljesen érthető volt a közönség részéről, hiszen a nyolcszázezer; lakosú Varsó
ipari főváros, nyugati Oroszország és a lengyel királyság szókhelye, vasúti
csomópont, hatalmas ipara, virágzó kereskedelme van, tehát elhődítása
óriási jelentőségű, ha csak politikai szempontból vizsgáljuk is a dolgot. De
Varsó egyik erőssége és úgyszólván legdrágább gyöngye annak a nagy
szabású védelmi vonalnak, amelyet nyugati frontján létesített Oroszország
a Visztula, Narev és a Nyemen folyók mentén. A lengyel főváros közép
pontjában fekszik a novogyorgyevszk—varsó—ivangorodi várcsoportnak,
érthető tehát, hogy a szomszéd várakkal együtt évtizedeken át sok milliós
költséggel újból és újból kibővítették erődítéseit, védelmi gyűrűit. A három
vár, amelyet észak felé a Narev mentén Zegrke erősített meg, a Visztula
vonala által szerves kapcsolatban volt egymással. Ivangorod mégis annyira
dél felé esik, hogy a visztulai vonal két szakaszra osztható: a novogyorr
gye vszk—varsóira és ivangorodira. A két szakasz közötti határt a Pilica folyó
alkotja. Ebből a sajátságos fekvésű helyzetből magyarázható, hogy a Varsó
elleni operációk két részre szakadtak és hogy a lengyel fővárost nem lehe
tett elszigetelt küzdelem célpontjává tenni. Amint látni fogjuk, Varsó meg
hódítása, az erőd centrális fekvése következtében, sok más eseménnyel volt
kapcsolatos, főleg azonban a déli és északi szárnyak sorsával állott szoros
Összefüggésben.
1914 őszén, amikor Hindenburg megindította nagyszabású offen
zíváját, Lodz elfoglalása után már fölcsillant a reménysugár, hogy talán
Varsó is sorra kerül. A hátráló orosz seregek azonban a Bzura és Ravka
folyók vonalán megállottak előre elkészített megerősített frontjukon. A német
előrenyomulást feltartóztatták és miután közben beállott a tél is, le kellett
tenni, legalább tavaszig, Varsó meghódításáról. A Bzura és Ravka vonalát
Varsó előretolt hídfőjének lehet tekinteni. Ennél a hídfőnél azután a néme
tek is beásták magukat és tavaszig nem is történt itt különösebb esemény
pozícióharcoknál. Dél felé a Pilica és Nida csatlakozott ehhez az orosz
védelmi vonalhoz úgy. hogy a középponti hatalmak seregeit a tulajdonképeni fővédelmi vonaltól, a Visztulától jelentékeny1 távolság választotta el.

Teljes változatlanságban telt el 1915 első négy hónapja, sőt a szövetségesek
diadalmas offenzivájának első pár hete is. Mégis azt lehet mondani, hogy
a közvetett akciót Varsóért a galíciai áttörés és gyors előrehaladás napjától
számíthatjuk. A közvetlen akció akkor kezdődött Varsó birtokáért, mikor
Mackensen vezetése alatt megindult a támadás a Bug és Visztula folyók kö
zött észak felé. Az oroszok kénytelenek voltak visszahúzni nagy sietséggel
déli szárnyukat és ugyanekkor Varsó előtt is élénkebb tevékenység volt
észlelhető az oroszok részéről:•jA-iPiKear melletti áhások azonban ekkor még
orosz kézen voltak és így az egyenes támadást csak az erős ellenséges
vonalakkal szemben, lehetett volna megkisérelnij' rnár pedig §z a túlságosan
n!agv,: fölösleges emberáldozat sem biztatott teljes sikerrel,. Végre iis.«a,., szövötségesek Varsci és Ivángorod meghódítását tűzték ki céljukul, néni pedig
alt, ?lSogy= rohammaJbyÍFJák ki a sikert. Mindazonáltal,í a,; szemközt álló iSeregsk<;i]fem >y : gltak 3 téjlei^k:; német oldalról támadások; indultak az ellenség
er#jépek : kipuhajplás;ára rés ily e p küzdelmekben telt el május hava, sőtjuniuíi
elsö^tjz napja ÍSÍ .r •>•'"•: DM>Í :" • n>; m
;.., i&uwU:-} At pti>cicííi
>{], jAzí, ellenségí-kenaényen, rendületlenül állott szemben a frontjára
merőlegesei mért. támadásokkal, tehát, k e d v e z 9 fordulatra kellett várni
a,, szájjnyakprt. A déli szárnyon Kövess tábornok és Wogrsch vezérezredes
németi magyar és osztrák csapatai vállvetve küzdöttek és az ivangorodi sza^
kftf^í feléatqrték maguk, előtt az utat, Varsótól északra pedig a Narey ellei}
küzdptlejíi a német seregek. A kilátások tehát kitűnőek voltak, de még várni
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kellett. Június tizennegyedikén mégis tőrtént valami. A Ravkánál álló német
csapatok Sohacsev és Bolimov között feleúton betörtek az ellenséges állá
sokba és számos foglyot ejtettek. Az ellenfél a következő napok során egész
tucat ellentámadást kísérelt meg, de hiába, a németek biztosan tartották
árkaikat. A harc több napig tartott, de azonkívül, hogy az általános, lelkes
harci kedv az itt álló csapatokra is átragadt és villamos áram gyanánt járta
be a lelkeket, teljesen elszigeteltnek tekinthetjük ezt a sikert. Június hava,
amelynek folyamán valóban olyan sok ragyogó fegyvertényt halmozott
össze a szövetséges fegyverbarátság, ezen a szakaszon, Varsóval közvetlenül
szemben, események nélkül telt el, sőt júliusban is tartott még a nyugalom.
Július hatodikán újabb, elszigetelt térhódítás történt: Borzymovtól délre
sikerült elragadni az ellenségtől a dolovatkai magaslatot, amelyet azután az
ellenséges támadásokkal szemben is megtartottak a németek. Ugyanekkor
azonban már előre vetette árnyékát Varsó végzete. A szárnyakon kezdett
megérni a helyzet és a német csapatok a Bzura és Ravka vonalán számí
toltak arra, hogy a hosszú pihenés után, melyet az okosság parancsolt, eljön
a cselekvés órája. A terv az volt, hogy várni kell mindaddig, amíg az ese
mények kedvezni fognak mindkét szárnyon és aztán a végsőkig kihasználni
a jó alkalmat, a biztató sikert. Az események igazolták ezt a számítást.
Amint eljött az offenzíva ideje, rendkívüli energiával hajtották végre és
amint megmozdult hátrafelé az orosz vonal, többé nem volt megállás szá-

mára. Rövid időn belül elragadták a németek az összes előretolt állásokat,
hídfőket, megerősített vonalakat és ezzel vette kezdetét az a menekülésszerűén gyors visszavonulás, amelynek első ragyogó következménye Varsó
meghódítása volt. Visszatérvén az események folyamatos megvilágítására,
megállapíthatjuk, hogy július közepe felé Varsótól északra és délre is nagy
szerű sikerek kisérték a szövetségesek útját. Északon a németek megvívtak
a Narev előretolt védővonalait és az ellenséget mindenütt a folyó mögé
vetették vissza.
A koncentrikus támadás ilyenformán megindult észak felől is az
orosz centrum ellen. Az északi nyomás nem maradt következmények
nélkül. A centrum Varsótól nyugatra még tartotta magát, de nyilvánvaló
volt, hogy mihelyt á Pilica vonala meginog délen, itt is elkerülhetetlen a
viszavonulás. Woyrsch és Kövess hadseregei elől tényleg hátrálni kezdett az
orosz és július tizenhetedikén megiörtént a Pilica és felső Visztula között
álló oroszok első lépése — hátrafelé. Ugyanikkor nagy eréllyel indult meg
az üldözés nyugat felől. Természetesen az ellenség gondoskodott a háta mö
gött új állásokról. Előbb a Varsótól nyugatra fekvő Blonie-vonalon álla
podtak meg, amelyet korábban kiépítettek és megerosílettek. A Bzura és
Ravka szakusza után tehát Varsó második hídfejéhez érkeztek a gyorsan
előrenyomuló németek július tizenkilencedikén. IIt azonban valóban csak
ideig-óráig tartózkodhattak: a Bloiiie-Grojec-vonalat hamarosan föl kellett

Oldenbnrg harceg kozák tóbcvnok (X) az o r o z o k varsói menekülésekor.
— 16S —

Lipól bnjor herceg ( X ) bevonulása Varsóba. A herceg jobbján Ernő Günther herceg, a német császár öccse.

adniok. A német seregek nyomása egyszerre érezhetővé lett teljes súlyában
ezen a szakaszon is. Július huszadikára virradólag Grojecnél már megkezdő
dött az újabb visszavonulás. Most azután elérkeztek a. Varsótól nyugatra álló
védők legutolsó hidfőjúkhöz, a blonie—vadarzyn—gara^-kalvariai vonalhoz.
;,
Nyilvánvaló volt; hogy sokáig itt sem tarthatják magukat, hiszen észa
kon és délen egyre gyorsabban törtek előre a szövetségesek. Július huszon
harmadika nevezetes nap a Varsó elleni küzdelemben. Ezen a napon a
német centrum jobb felől harcoló része elérte a Pilicától északra a Visztulát,
ugyanekkor pedig a Narev ellen küzdők Rozan és Pultuszk megvívása után
átlépték a Narev folyót. A Visztulától nyugatra fekvő orosz állásokat tehát
sikerült áttörni, a front többi részein pedig egyre előbbre nyomulván, körül
kerítéssel fenyegették seregeink a lengyel fővárost. Az utolsó Visztula előtti
hídfőkkel szemben álló németek tehát nagy erővel támadtak a végső aka
dálynak. Július huszonnegyedikén kivetették az ellenséget a Blonietől nyu
gatra lévő állásokból és még ugyanezen a napon méghódították Varsótól
délre Visztanov, Lubizka,Jargerrev helységeket is. A következő napokon újabb
nagy eredmények siettették Varsó elestét. Július huszonkilencedikén Ivangorod
mellett több helyen átkeltek a magyarok, osztrákok és németek a Visztulán és
ilyenformán dél felől is hátba fenyegették a centrumot. Augusztus 3-án azután
a Blonie-állásokból végleg visszavetették a németek ellenfelüket keleti irányíján egeszén a varsói erődgyűrű legújabb, legkülsőbb vonaláig. Lipót bajor
herceg hadserege egy pillanatig sem [késlekedett a vár vívásával és Varsó
váratlanul gyorsan, de nem meglepetésszerűen, kezére jutott. A szövetségesek
megállás nélkül tartó előrenyomulása ugyanis körülkerítéssel fenyegette a
várat, amely a német és osztrák-magyar nehéz lövegeknek nem állhatott
volna ellent hosszabb ideig. Hogy a várban fölhalmozott értékes anyagot és a
védőseregét megmentsék, az oroszok már előzőleg elhatározták magukat a
visszavonulásra. A Visztula balpartján augusztus negyedikén éjszaka áttörték
Lipót bterceg seregei a tulajdonképeni vár külső, valamint belső védővonalát
és egészében elfoglalták azt. Az oroszok tehát a legsürgősebben kiürítették
a várost s a védőserég zöme a jobb parton foglalt helyet. Varsóban csak
egyes utóvédek maradtak, amelyek a főerők visszavonulását fedezvén, elke
seredetten harcoltak. De mit használhatott ez a diadalmas támadásokkal
szemben? Néhány óráig tartott még az ellenállás és augusztus ötödikén
délelőtt bevonultak a hódító seregek a városba. Az üldözés most két napon
át szünetelt. Az oroszok ugyanis fölrobbantották a Visztula összes hídjait
és a túlsó parton a Prága elnevezésű külvárosban, illetve erődben foglaltak
helyet. Innen meglehetősen erős tüzérségi tüzet nyitottak a világváros ellen,
amely egy nappal ezelőtt még birtokukban volt, amelyben az orosz állam
polgárok százezrei laknak. A német csapatokat a legcsekélyebb bánlódás
sem érhette e füzelés következtében, viszont a német vezérkar némi gúnnyal
megállapíthatta, hogy úgy látszik, az oroszok mégsem azért ürítették ki Var
sót, mert «városukat^ meg akarták kímélni az ostrom rombolásától. Néhány
napig tartott ez a bombázás, augusztus hetedikén azután kiküzdötték a
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németek á folyón Valő átkelése :fa Visztula tehát; nem volt í ő b M ^ k á Ő á l y
ésr Ja vért ó'rösz > seregek^ ismét szétóbeö állottak' * g>Őz4es ellenféllel úgy,
hogy el kellett szánniok magukat á további ^f^áHő^C^islsaáVértaíáSraS-ía.
J
Augusztus nyolcadikán a németek megszállották Prágát és nyööjbati
tovább is nyomultak kelet felé. Kelet felől még hailani lehetett az ágyúk szavát,
mikor augusztus kilencedikén ünnepélyesen; a lakosáág barátságos, sőt öröm
teljes magatartása íüellett bevonult Lipót bajor herceg a városba: Miután
Varsóval egyidejűleg esett el Ivangoröd vára is,'ezzel á visztulai védővonal
mindkét szakasza egyszerre veszett el az oroszokra nézve. A következő
napokon teljes erővel, szinte vágtató gyorsasággal törtek előre az üldöző
német seregek.
•:.
:i v
C"- ; " 5
A centrummal szemben álló erők, amelyek egy félesztendeig úgy
szólván tétlenül állottak, augusztus kileneédikéö'á stahislavov— novominski vonalig jutottak, augusztus tizedikén átlépték á Muchövka-szakaszt,
megszállották Lückovot, a következő napon pedig már iSiedlicnél, Varsótól
messzire állottak. Az oroszok visztülái várainak eleste és a Visztula vonalá
nak elvesztése nemcsak nagyjelentőségű katonai siker volt reánk nézve,
hanem politikailag és morálisan is megbecsülhetetlen volt a hatása. Azt, hogy
az orosz seregek nagyobb offenzívára képtelenek, igazolták a ! galiciai és
bug—visztulaközi események. Azt azonban, hogy az északi ellenfél erős
támaszpontjai, hatalmas várrendszere és természetes akadályai dacára sem
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tudja feltartóztatni támadásunkat, Varsó és Ivangorod eleste igazolta először
számunkra és a világ előtt. Az orosz haderő összeomlása és ellenálló erejé
nek teljes hiánya nyilvánvaló ekkor lett. De amint Varsó elestét a Bug és
Visztula közötti események készítették elő, a visztulai vonal elveszítése éppen
úgy siettette az északi orosz front megingatását. Minden egyes lépésükkel,
amelyet Varsótól kelet felé tettek a németek, a Narev és a Nyemen vonalán
gyöngítették az orosz ellenállást. Az ellenfélnek meg kellett kezdenie itt is a
visszavonulást és ebben nyilvánult meg a varsói siker egyik legnagyobb
eredménye.

Az elfoglalt Varsóban.
A lodzi német újság a következő részleteket közölte a német csapatok
nak a lengyel fővárosba való bevonulásáról :
A csütörtöki éjszaka históriai emlékezetű éj volt. A lakosság nem aludt.
Este már úgy látszott, mintha elkövetkeztek volna a válság utolsó percei.
A Marsalkovszka-utcán sok ember állt s nézte a shrapnellek fölvillanását.
Este 10 óra felé néhány rövid, egymást követő rendkívül erős robbanás
volt hallható. Az erődöket robbantották. Sűrű füstfelhők szálltak föl és fojtó
gázakat árasztottak az utcákra. Prága fölött csakhamar élesen megvilágoso
dott az ég. A tüzoltószertárak, a katonai épületek és a műhelyek égtek a
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Pétervári-utcán. Alvásra annál kevésbbé lehetett gondolni, mert az ágyÚT
dörgés mind tisztábban vált hallhatóvá. Este 11 órakor a rendőrfőnök a
várost a polgári milícia gyámsága alá helyezte, amely részben már szerdán
működésbe lépett, ő maga pedig mintegy száz emberével Prágába vonult.
Éjjel két óra tájban Wola és Mokotov felől nagy csapattömegek indultak a
hid-átjárókhoz és öt órakor megkezdődött a hidak fölrobbantása és pedig
elsősorban a harmadik hidé, amelyet utolsónak építettek, azután a másik
két hidat robbantották föl. Prágában ismét füstfelhők szálltak az ég felé.
A különös színjátéknak számos nézője volt a város lakossága köréből.
Reggel hat óra felé a Chlodna-utcán egy automobil jelent meg, amely
ben két német katonatiszt ült, akik a városházára hajtattak. Rövid idő múlva
aztán a polgári milícia főnökével visszatértek, hogy a Wolában álló német,
katonai parancsnoksággal a város átadásáról tanácskozzanak. Reggel félhét
kor a német lovasság, lándzsáikon virágdíszszel, a «Wacht am Rhein» hangjai
mellett bevonult a városba. A jeruzsálemi allée-n csakhamar egy automobil
robogott végig, amelyben magasabbrangú tisztek ültek a milícia főnökének
kíséretében. A városházára hajtattak. Déli 12 óráig szakadatlanul német
gyalogság, lovasság és tüzérség vonult a városba a Chlodna-utcán keresztül.
Minthogy az oroszok Prágába vonultak vissza, orosz gránátok és shrapnellek
csaptak le a városban, főleg a Visztula melletti állás volt veszélyeztetve a
lövedékek robbanásai következtében. Számos baleset történt s a mentők kocsijai
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vagy i százszoi i; robogták: végig á városon, hogy a sebesülteknek segítséget!
nyújtsanak. Dacára a veszedelemnek^ a varsói külváros rendkívül élénk volt.
Csütörtökön délelőtt 11 őra tájban bemutatkozott á varsói polgári
bizottság a német hatóságoknak. Több különböző ügyet beszéltek meg, á
többi között a városban való rend fentartását. Egyidejűleg közölte a bizott
sággal a német hatóság, hogy tizenkét túszt fog választani, akiknek szemé
lyét még nem állapította meg. Egyelőre a polgári bizottság tagjait fogják
felelős túszok gyanánt tekinteni. A város élére elnököt állítottak s a polgári1
miliciát megbízták, hogy gondoskodjék a rend fentartásáról. A varsói polgári
bizottságot a lakosság különböző rendjéből való ismert személyiségek bevo
násával megnogyobbították. A polgári bizottság fölszólította a liszt-, cukor J
és sóraktárak tulajdonosait, hogy készleteiket esti hat óráig jelentsék be.
A visszavonulás oly meglepetésszerűen érte az oroszokat, hogy több*
nagyobb templomi harangot, amelyeket leszállítottak a tornyokból, s nagy
ságuk miatt négy részre vágtak, ott hagytak a Kraszinszki-téren. A vízveze
ték, á gáz- és villamosművek a legnagyobb rendben találtattak. Csak Prágá
ban szenvedett a vízvezeték különböző helyeken károkat a robbantások
következtében. Szerdán orosz katonák és tisztek egészben vagy részben meg
semmisítettek több gyárat.
A német katonasággal együtt a német lapok tudósítói is bevonultak
Varsóba. A nagyobb kávéházak, mint a «Bristol», a «Pok>nia», a bevo-
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nulás napján zsúfolva voltak német tisztekkel. Az utcákon és á közúti vasuta
kon rendkívül élénk volt a forgalom,
A Varsóba érkezett tudósítók egyike a harcok utolsó szakáról és a
bevonulásról a következőket írta:
Egy órai kemény menetelés után elérjük a Szokolov-erődítésnek fölége
tett omladékait. Négy tábori tüzért találunk, akik az ütegüket keresik és egy
dandár-adjutánst, aki a törzse után lovagol. Minden tovább masírozott, azon
ban már — Varsó irányában. Egy zseblámpa világánál a térképet tanulmá
nyozza az adjutáns. Erre aztán megindulunk keletnek, elől a lovasok, mi
pedig a szászokkal gyalogosan mögöttük. Az éj sötét, de körül a láthatáron tűz
fénye látszik. Csodálatos csend terül az egész vidék fölé. Hangtalanul megyünk
a homokon át. A lovasok messze elől vannak már. És mi újra egyedül
vagyunk a szászainkkal.
Hajnali három óra van körülbelül, amikorra elérjük az országutat.
Balra tőlünk fekszik Varsó és ott vannak az oroszok. Közben egy üteg
tábori tüzérség is csatlakozott hozzánk. Hirtelen lövések dördülnek, eleinte
csak szórványosan, majd azonban szakadatlan egymásutánban. Orosz oldaltüzet kaptunk. De az oroszok nagyon magasan lőnek. Golyóik messze a fejünk
fölött zizegnek rajtunk keresztül. Fedezéket keresünk és találunk a szekerek
közt, meg az országút árkaiban. Gyalogságunk nem válaszol a puskatűzre.
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Pencice előtt át kell jutnunk az Utratán. A hidját részben feldúlták.
Csak egyes embert bír meg. Az ágyúknak, szekereknek és lovaknak azon
ban le kell ereszkedniük a folyócska partján, hogy aztán átgázolva, a mere
dek túlsó parton fölkapaszkodjanak. Az átkelés meglehetősen nehezen megy,
de azért rövid idő múlva odaát van minden. Most aztán csakhamar elérjük
Pencicet. A hadianyagnak itt várakoznia kell. Bennünket arra kérnek, hogy
maradjunk a holmi mellett, mert az ezred nyomban csatába kezd. Az 010szok egyelőre még hallgatagok. Csak délkelet felől hallatszik a nehéz ágyuk
dörgése. Nem tudjuk, vájjon azoknak a bajoroknak s/ól-e, akik ott
Raszcyn irányában törnek előre, avagy annak a porosz tartalékhadosztály
nak, amely délkeletnek vonul. Északon, ahol a württembergiek nyomulnak
előre a bloniei országúton, még minden csendes.
Ami szászainkat semmi sem zavarta, míg Reguly falu előtt fel nem
értek egy magaslatra. És ekkor a hadipuggyász parancsnoksága nagy örö
münkre azt a rendeletet vette, hegy szintén igyekezzék oda feljutni. Ez meg
is történt és onnan igen jó kilátásunk nyílott. Előttünk fekszik Reguly. Balról
néhány nagyobb gyárváros látszik, amelyek magasan lobogó lánggal égnek.
Közvetlenül a zsinóregyenes vasúti vonal mentén feküsznek. Féljobbra tőlünk
a láthatáron nagy csomó torony és kémény látszik. Ez Varsó!
A szászok már meglehetősen túl lehetnek Regulyn. A csata megkezdő-
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dött. Erős puskatüzelést hallunk és a gépfegyverek kattogását. Az egész
vonalon egyszerre megelevenedett az élet. Az ágyúdörej mind erősebb lesz.
Reguly fölött orosz shiapnellt ket látunk robbanni és megfigyelhetjük, hogy
miképpen csapkodnak le a gránálok. De a német láhori ágyúk és tarackok
sem maradnak adósak. Az ágyúdörej tovább tart. Odább megyünk a Regulyn
túl vezető országúton. Jobbról frissen hantolt sir látszik, me/ei virágokkal
díszített kezdetleges fakereszttel. Az a három szász fiú pihen itten, akiket a
ma reggeli őrjáratkor találtak el az ellenség golyói. A borjúik ott feküsznek
az országút szélén.
Reguly mögött az út keresztezésénél megállunk. Innen kezdve az ország
útnak ez a szakasza egészen a vasúti pályátes'ig erős orosz tűz alatt áll.
A csatatér éppen olyan tökéletesen üresnek látszik itt is, mint mindig és
mindenült. Házak mögé húzódtunk, ahol egynéhány sebesült is várakozott
arr.i, hogy elszállítsák. Idestova 11 óra van délelőtt. A csata hevesen folyik
tovább. Arra szánjuk magunkat, hogy megkeressük a hadosztály törzsét,
ahol a délelőtt folyamán jelentkeznünk kellene. A divízió töizse ott kell,
hogy legyen valahol a csatatér mögött. így hát legelőbb is vissza kell tér
nünk Pencicebe. Búcsuzkodásunk előtt a derék szászok kávéval és pompás
vajaskenyérrel vendégeltek meg bennünket; a barátságos, őszhajú élelmezési
tiszt váltig sajnálkozik azon, hogy még nem kész az ebédje, pedig pompás
leves és marhahús fő. De mi tovább mentünk délkeleti irányban. Meg is
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találtuk tábornokot törzsével, együtt Roszyn mellett egy parasztházban.
És ő megengedij hogy elsétálhassunk a falucska templomáig. A város ugyanis
még mindig az oroszok ágyútüzelése alatt áll, de most éppen szünetel az
ágyúzás és mi fölhasználhatjuk a kedvező pillanatot arra, hogy a templom
tornyából körülnézzünk. Pontosán megfigyelhetjük, hogy a mi ágyúink célja
Varsónak hatodik számú erődje. A mi gyalogságunkból azonban semmi
sem látszik, csupán kézi-fegyver tüzelése hallatszik. Ellenben ott tündöklik
a messze távolban Varsó városa, közepén az aranyos kupolákkal díszes
Sándor-templommal, amiket most ime már a szobámból láthatok. I>>y telt
el a nap, és egyszer csak arra ébredünk, hogy csapataink egy vezérkari tiszt
jelentése szerint már útban vannak a Visztula hídján keresztül. Ekkor aztán
a tőrzskarhoz csatlakozva, mi is bejuthattunk az erődítések belső övén
tálra. Az országút széle tele volt lengyel visszavándorlókkal, akik szekereikkel
és jószágaikkal nyugat felől vonultak volt el. Ujjongva köszöntötlék a német
seregeket.
Sűrű tömeg lepte el az úttestnek mindakét oldalát és zsebkendolobogtatással, kalaplengetéssel, kézintegetéssel és örömrivalgással üdvözölték á
bevonuló németeket. Magasztos ünnepi hangulat uralkodott az egész város
ban. A győztesek tiszt létére minden nő világosba öltözött, holott időn
ként az eső szemezett. Csaknem minden üzlet nyitva volt. a közúti vonatok
zsúfolásig telten közlekedtek, akár a legbékésebb béke idején.

Varsó elestekor a front mögött egész nap játszott a zene.
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A MÁSODIK ISONZÓI CSATA.
lígfi 'Hadvezetőségünk július nyolcadikán büszkén jelenthette, hogy a magyar
•és osztrák katonák ércfalán összeomlott minden olasz erőfeszítés: az első
.gőrzi csata teljes győzelmünkkel végződött. A ^látszólagos nyugalom azon
ban nem tartott sokáig, mert tíz nap mútvá, július 'tizennyolcadikán már
újabb, nagy és általános támadást intéztek ellenünk az olaszok. Ezt a
küzdelmet, amely július huszonnyolcadikáig tartott megszakítás nélkül, a
második görzi csatának ismeri a történelem, mert az ellenség áttörési kísér
leteinek centrumában ezúttal is á doberdói fensík és az isonzó-menti Görz
városa állott.
A második görzi csatát jűliuá tizennyolcadikán az ellenség hatalmas
tüzérségi előkészítése vezette be. Az Isonzó a tengerbe való torkolásától
kezdve, ahol úszó, úgynevezett laguna-battériák működtek, tüzórségi tűz
alatt állott védelmi vonalunk egészen a karinthiai magas hegységekig.

A görzi hídfő és a. Pögar-Md az Isonzón.
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A legnehezebb mozsarak bömböltek állásainkkal szemben és a tüzérségi
ostromban résztvettek a híres 28 centiméteres olasz ágyúk is. Az ellenfél
ez alkalommal a Görz felé vezető völgy védőpontjait akarta elragadni
tőlünk. A támadások középpontjában tehát a doberdói fensík északnyugati
szakasza és a podgorai magaslatok szakasza volt. A doberdói fensík eme
részén a legkiemelkedőbb hegység a Monté San Michele, amely 2075 méter
magasságban valósággal uralkodik a vidék fölött. Ugyanilyen szerepet tölte
nek be a podgorai magaslatok is, melyekkel együtt biztos támaszpontot
nyújt a Monté San Michele a görzi völgy védelmére. Tekintettel arra, hogy
a védelem részéről kitűnően megerősített szakasz valósággal kulcsa az egész
vonalnak, érthető, hogy az ellenséges támadások itt voltak a legheve
sebbek. Még július tizennyolcadikán valóságos gránátzápor hullott a doberdói
fensík északnyugati oldalára, a Monté Cosichra, a Monté San Michelére és a
podgorai magaslatok északi szárnyára. Ugyanezen nap délutánján megindult
teljes erővel az első, hatalmas gyalogsági támadás is. Több olasz divizió
intézett ellenünk rohamot az emésztő tüzérségi tűz után olyan erővel,
hogy a fensík szélét sikerült az ellenségnek kezébe keríteni. A sikernek azon
ban nem sokáig örülhelett, mert az elősiető magyar és oszlrák tartalékok
napnyugta után egyik divíziót a másik után vetették vissza és mielőtt az
ellenség berendezkedhetett volna a további támadásra, ismét állásaink
ban vollunk.

Görz főutcája a lövetés a'att.
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Egész éjszaka folyt az elkeseredett küzdelem és mire hajnalodott,
csak halott olasz katonák feküdtek árkaink előtt. Amint azonban felkelt a
nyári nap, ismét megindult az olaszok tüzérségi tevékenysége, amely az előző
napon elhódított, de visszafoglalt árkok megpuhítására minden erejével
okádta a gránátok ezreit. A támadók megtizedelt gyalogságát hamarosan
felfrissítették új erőkkel és délután sikerült állásaink egy részét újból elra
gadni az olaszoknak. Szerencséjük azonban ezúttal sem volt különb, mint
előző napon, mert estére visszaszerezte gyalogságunk az árkait és támpontjait az
utolsó centiméterig. Július tizenkilencedikén délután általános támadásnak volt
kitéve Podgora is, de az olasz roham itt sem sikerült. A Podgoratól északra
fekvő Plavánál is kísérletet tettek ugyanekkor, de támadásuk teljes sikerte
lenséggel végződött. Ezúttal azonban, minden kudarcuk dacára kitartóbbak
voltak az olaszok, ismételten pótolták a sorokban ejtett réseket és a csata
harmadik napján még nagyobb erőfeszítéssel rohanták meg a Monté San
Michelét.
Rettenetes, elkeseredett küzdelem fejlődött ki. Csapataink vitézül tar
tották magukat, az olasz halottak ezerszámra feküdtek állásaink előteré
ben, de estére a folytonosan megújuló támadások és szakadatlanul előre
törő tartalékok elől kénytelenek voltak visszahúzódni. Az olasz csapatok
abban a hitben voltak, hogy ezúttal végleg birtokukban marad a Monté San
Michele, de csalódtak, mert még az éj folyamán rohammal, kézitusával

Piaci élet Görzben a lövctés alalt.
-

ISI

-

víSik&Éh&éitvik•*-hegyet összesl állásainkkal együtt. Nyomban ezen' ésemény^Btófíjíbe sem várva á reggelt, kegyetlen ^tüzelést iríd'ítbttafc az Olasz
ágyfe szájai a Monté San Michelé ellen. Mikor már azt hitték;, hogy megL
ingatták a győzelmes magyar csapatokat, új rohamokra kergették egymás
után több iibén gyalogságukat: A támadásokat visszavertük és a magyar
népfölkelő zászlóaljak ellentámadásba menvén át, az egyik terepét alaposán
megtisztították az ellenségtől.
i^
^Í
Á második görzi csata rendkívül hevességére és az ellenfél szívós
kitartására nézve jellemző, bogy a küzdelem még-ekkor sem enyhült
rtíeg. A több napig tartó vesztességteljes és sikertelen harc után esté'felé újabb olasz osztagok indultak meg és á sötétség leple alatt min»denütt megtámadták állásainkat. Számításuk áz Volt, hogy fáradt éá elcsigá
zott erőink nem lesznek 'résen és könnyéti rajtunk üthetnek. Mi azonban
ném követtük az olaszok1 előző ilapi hibáit és így kemény harcban vissza
űzhettük őket. A Podgorán és Monté Sabotinón drótakadályainkig hatolt áz
ellenség, sőt egyes helyeken árkainkba is benyomult. Itt azonban derék dal
mátok 'állottak őrt és : az olasz zászlóaljak kegyétlen veszteségek árán, véres
fejjel voltak kénytelenek előlünk visszahúzódni. Ugyanebkor a Krn magas
latain is folytak küzdelmek, gyalogságunk sikerrel ütközött meg'áz alpesi
vadászokkal, akik a Lucinicá-nyerget akarták elhódítani. A második görzi
csata egybefüggő, nagy küzdelmekkel lezárult, mert július huszonnegyed^

A Déli-vasút állomása Gőrzbeh. Az állomásépületei! a lövések nyomai láthatók.
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kén mindenütt alábbhagytak a harcok: Selznél még megujultak a következő
napokban a támadások, körülkerítéssel némi pillanatnyi sikert is értek el
itt az olaszok, *de hódításukat ezúttal is nyomban visszaragadtukJr k
Í A s:in-m;icheiet harcokhoz hasonlatos támadásra csak egyszer, július
huszonhetedikén készülődtek föl az olaszok. Heves és forró nap volt ez is,
de katonáink véres közelharcban minden kísérletet visszautasítottak. A követ
kező napokban éjjeli ütközetek tolytak, amelyeket a vulkánikus természetű
nagy harcok utólőkéseinek lehet csupán tekinteni, mert az általános offen
zíva véget ért.
. r te
A második görzi csata tehát az ellenfél tökéletes vereségével, súlyos
kudarcával végződött. A Monté Sabotino és a tengerpart között elterülő
30 kilométeres fronton hét olasz hadtest kisérelte meg az áttörést leg
alább tizenhét divízióval, összesen tehát, több, mint egy negyedmilliós had
sereggel, semmi áldozatot stm kímél ve.Az eredmény olasz oldalon százezer halott
és sebesült volt, viszont vezérkarunk ismét büszkén jelenthette, hogy mindenütt
rendületlenül állunk az általunk megválasztott védelmi vonalakon. Valóban az
ellenség egy lalpalatnyi földet sem hódíthatott el, sőt július huszonkilence
dikén kiürítvén előretolt állásait, visszahúzódott eredeti harcvonalába.
A kilenc napig tartó, szakadatlan támadásban elpusztult az olaszok isonzói
hadseregének egyharmadánál nagyobb része, amivel szemben a mi vesz-i
tőségeink nemcsak aránylag, hanem abszolút véve is csekélyek voltak.

f. í: Roham a doberdói fensíkon.
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Kilencnapos harc.
A második isonzói csatáról egy haditudósítónk a kővetkezőket írta:
Tizenháromnapos szünet után július 18-án az olaszok újból általános
támadást intéztek isonzói arcvonalunk ellen Rubbiától egészen a tengerig.
Egyidejűleg Nmét megkezdődtek a támadások a gőrzi hídfő ellen. Az egész
vonalon kifejlődő csata kilenc napig tartott, tehát négy nappal tovább,
mint az első isonzói csata. Elkeseredett kézitusára is többször került ez
alkalommal a sor, mint az elsőnél. Már az első csata után aligha képzelték,
hogy annak hevessége még fokozható lenne, mégis a 18-ika és 26-ika kö/t
lefolyt harcok makacsság és elkeseredettség tekintetében messze fölülmúlták
az előbbieket. A harminc kilométer hosszú arcvonalon az olaszok ezúttal
17 hadosztálylyal léptek akcióba. A mi csapataink e kilenc nap és kilenc
éjjelen át tartó állandó támadások véres visszautasításával dicsőségesebb
haditetlet vivtak ki, mint aminőket a hősköltemények énekelnek meg.
Ennek a csatának a harcai abban különböznek általánosságban az első
isonzói csatától, hogy az olaszoknak ezúttal különböző helyen sikerült köze
lebb férkőzni csapataink állásaihoz, sőt helyenként rövid időre ezekbe be
is hatoltak. Ezeket a helyi sikereket az ellenség véres veszteségekkel fizette
meg — halottainak és sebesültjeinek számát 100.000 főre becsülik — és
végül is egy lépéssel sem jutottak általuk előbbre, minthogy mind-

Élet Podgorában a szétlővetés előtt. (Félegyházy László főhadnagy felvétele.)
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annyiszor ki lettek szorítva minden elfoglalt lövészárokból és a doberdói fensík
széléről, úgyszintén a görzi hídfőtől nyugatra is visszavetettük őket. Ilyentormán a kéthónapos harcok során semmi sem változott. Az olaszok egy
lépéssel sem jöttek közelebb Görzhöz és Trieszthez.
A Görz körüli harcuk halottai között volt hadseregünk egyik legkitűnőbb
tisztje, siegringeni Korner Richárd tüzérségi törzsbeli alezredes is, akit nem
rég tüntettek ki a hadiékítményes Lipót-renddel. Ő volt az, aki nem sokkal
az olasz háború megindulása után olyan nagyhzabású tüzérségi támadást
intézett 30 és feles mozsarakkal Lucinico ellen. A második csatában, amint
autón a megfigyelőhelyre ment, kötelességteljesítésének áldozata lett: egy
ellenséges gránát tépte széjjel.
Július 18-án reggel az olaszok a szokott óriási méretű tüzérségi elő
készítéssel kezdték meg az általános támadást. Mindjárt ez az első nap is
nagyon balsikerű volt tüzérségükre nézve, mert a doberdói fensíkra tüzelő
öt ütegüket, amelyek a Pieris—Dobbia—Staranzano—Bestrignia—San Canziana körzetben állottak, tüzérségünk elhallgattatta. A gyalogságuknak azon
ban, mely homok/.sákokkal födözte magát, közvetlenül a fensík pereméig
sikerült előnyomulnia, úgyannyira, hogy kézitusára került a sor. Másnap,
tizenkilencediken, az o'aszok egy nagyon rövid életű helyi sikert értek el a
görzi hídfőnél. A legdélibb hídfőállás, Podgora ellen az. előzőleg pálinkával
feltüzelt gyalogság nagy tömegekben vonult föl.

Tájkép a Monté San Michele-ről. (Félegyházy László főhadnagy felvétele.)
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A természetes fedezékeket nyújtó terület ott nagyban kedvezett a táma
dóknak. Ez a hídfő ugyanis a Coglio közepén fekszik, a Karsztnak e termé
keny déli lejtőjén, amelynek alacsony dombhullámai, erdőfoltjai, bozótjai,
szőlőhegyei és alacsony kőfalai az előnyomuló ellenségnek lépten-nyomon
újabb fedezetet nyújtanak. I#y az olaszok elfoglalták egyes állásainkat, de
aztán csakhamar megint kivetettük őket. Egyidejűleg támadtak a fensiknak
minden, a háborúból eddig ismeretes pontja felől, léhát Sdiaussina, Polaz/o
Redipuglia, Vermeglio, Selz és a Monté Cosich ellen. Ezek a harcok egész
éjen át és még huszadikán is tartottak.
Július 21-én megismétlődött a támadás az egész vonalon s nem
csak hogy mindenütt visszavertük a támadást, de a keményen vívott Sdraus
sina környékén intézett ellentámadásunkkal régebbi védelmi vonalunkat
egész terjedelmében ismét helyreállítottuk. Egyidejűleg tíz olasz gyalogezred
egymásután a Görz mellett lévő podgorai magaslati állásokra támadott. Bár
minden támadás kézitusára vezetett, az olaszodat az itt hallatlan vakmerő
séggel küzdő csapataink, főképp magyar és dalmát népfölkelők, éppúgy tovább
.északra, Monté Sabotinónál mindenkor visszaverték. Csaknem ugyanez ismét
lődött meg 22-én.iEgyedül a Peteano Sdraussina keskeny szakasz ellen három
éjjeli támadást intéztek az olaszok. 23 án a helyzet Sélznél rövid időre vál
ságosnak látszott, de mindenesetre csak átmenetileg, mert még ugyanazon
& napon nagyon lelohadt az olaszok támadó;kedve.

Isonzó-menti falú, melyet az olasz tüzérség összelőtt.
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24%i és 25-én altíndó tüzérségi tüzetes kőz béri á•támadások egész sora
ismétlddött még, fŐkép^JéjJelenté, ^ t á m a d á s o k a t azonban f ismét ; ®gjjr«É*»
é g y í g VÍS5Z^Verttík; U J ' ^

/ í ! í

''SíW'i

U&rftfa >i •'

•;::'*'.,;'.".,. "?

'.' ! " Í J Í

rOÍ>1 &S3

..i. •: V !'"

r

A csata útoísó napján áz Olaszok iriégV égy kétségbeesett kísérletet lettek,
ekkor azciibaii haigybhhVblt á veszteségük, miht bármely előző ri&pón.

hhiy-.rZh £h.i:ű í^Afásszavert támadások,

tiani

Egy-két napi pihenő" után, augusztus havában a határnienti front leg
különbözőbb pontjain tettek kísérletet az olaszok, akiknek összes támadásait
sikerrel verték vissza a magyar és osztrák csapatok. Különösen heves
harcok folytak augusztus másodikán és negyedikén. Az augusztus másódiki
támadást ismét- tüzérségi előkészítés után indították meg a polazzoi fensíkon. Az ellenséges gyalogság ötször újította meg rohamait, de csapataink
rendületlenül megtartották a fensíkot és a Monté dei sei Busit. Az olaszok
veszteségei igen súlyosak voltají, d e a következő napon az eső és ködt
védelme alatt újból támadtak, természetesen siker nélkül. Augusztus negye
dikén a Kreüzberg nyerge ellen megújult az ellenséges. offenzíva, de véresen
összeomlott még azon a napon.
" H;
t
A Plava és Krri vidékén is kudarccal végződtek az offenzív kísérletek.
Az; ellenséges -gyalogság támadásai, dacára a hatalmas tüzérségi támogatás-

Honvédtábor a Krn lábánál.
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nak, vagy ágyúink tüzében, vagy gyalogságunk vonalai előtt omlottak össze,
mindenütt nagy veszteségek mellett. Egy pár nappn át tüzérségi harcok
folytak ezután, majd augusztus tizedikén ismét élénkebb tevékenység volt
észrevehető az Isonzó déli froniján. A doberdoi fensíkot megközelítik az
ellenséges zászlóaljak, de mikor kénytelenek voltak visszavonulni, tüzér
ségünk oldaltüze által súlyos veszteségeket szenvedtek. így folyik a harc
ismét tovább, változatlan elkeseredéssel. A doberdoi fensík előrenyúló
szakasza elleni rohamok ágyútüzünkben semmisülnek meg, a görzi hídfőt
pedig változatlan sikerrel kézigránátokkal védjük meg. Két nap múlva,
augusztus tizenötödikén a változatosság kedvéért a tiroli fronton újul
ki hosszabb szünet után a tüzérségi harc. Az olaszok nagy municiópazarlással bombázzák a Tonale-szorost, a folgariai és lavaronei fensík
osztrák erődműveit, persze siker nélkül. Augusztus tizenhetedikén a tenger
parthoz közel eső front lett a küzdelmek szintere. Gőrznél négy nagyobb
támadást vertünk vissza és el
keseredett előretörések foly
tak a tolmeini hídfőért is,
ahol ugyancsak négy ízben
kellett feltartóztatnia támadó
hullámokat.
E harcok, amelyek ered
ménytelenségük folytán di
csőségesen sorakoznak a ma
gyar és osztrák sereg előbbi
fegyvertényeihez, különös ér
dekességüket a küzdelem
megváltoztatásának köszön
hetik. Az ellenfél ugyanis ezideig erős tüzérségi előkészí
tés után hatalmas gyalog
sági tömegeket vetett elle
nünk harcba és a gyalogság
nyílt mezőn át rontott állá
sainknak. Mint láthatjuk, az
olaszok az áttörési művelet
tipikus példáját igyekeztek
mindannyiszor végrehajtani.
Augusztus közepétől kezdve
azonban, mint az olasz vezér
kar is jelentette, új módszert
dolgoztak ki. A nagy tömeg
támadások megszűntek és a
harcok egyelőre az álló küzOlasz alpini járőrök nyaktörő vállalkozása.
-
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A Giuseppe Garibaldi elsülyesztése.
Július 17-én kora reggel egyik tengeralattjáró naszádunk Raguza felől
jövet dél felé haladó ellenséges cirkáló- és torpedó-flottillát vett észre.
A parancsnok három Garibaldi-tipusú és egy Vettoc Pisani-tipusú cirkálót
állapított meg. A Giuseppe Garibaldi vezetett; a többi mögötte haladt; a
torpedóhajók a cirkálók körül helyezkedtek el.
A víz alá merülve sikerült tengeralattjárónknak ügyes manőverekkel
egészen közel jutni az ellenséges hajórajhoz. Félőt órakor az ellenség észre
vette a tengeralattjárót és gyorstüzelést indított a periszkóp ellen. De ekkor
már késő volt. Parancsnokunk már kedvező távolságra és helyzetbe jutott.
Gyorsan torpedót lőtt a vezérhajóra és azután teljesen a víz alá merült.
Néhány pillanatnyi izgalmas várakozás. Ekkor hevesen megremegtek a
naszád falai. Nyomban utána még egy tompán hangzó lökés. Az öröm kiáltása
tör ki minden torokból. A Garibaldin minden valószínűség szerint egy
municióskamra a levegőbe repült. Ez sietteti a megsemmisítés művét.
A három másik ellenséges cirkáló maximális erőkifejtéssel menekül,
hogy kikerülje vezérhajója sorsát.
A Garibaldi sülyedőben van. A hajó belsejéből a matrózok a fedél
zetre menekülnek és mentőöveikkel a sós habokba vetik magukat. Mind
gyorsabban sülyed a hajó, farával a tengerbe merült és öt perc múlva
eltűnt a mélységben. Gyűrűző hullámok jelezték az elsülyedés színhelyét.
A habokkal küzködő matrózokat a visszamaradt torpedózuzók kezdik föl
venni. De akkor fölismerik, hogy őket is fenyegeti a megtorpedóztatás. Rögtön
a mentés megkezdése után a mi tengeralattjárónk parancsnoka csodálkozás
sal látja, hogy az ellenséges torpedózuzók mindenikén a genfi zászló leng,
hogy tehát nemzetközi megállapodás védelme alá akarnak helyezkedni, amely
azonban őket egyáltalában nem illeti meg. Közelebb akar menni, de alig
fedezik fel e sajátságos «kórházhajók», máris rávetik magukat. Sikert ugyan
nem érnek el, de az ellenséges hadviselés módját ez az alattomos és amel
lett naiv eljárás, amely a genfi zászló flagráns visszaélésszerű használatát
jelenti, a legtalálóbban jellemzi. Általában tehát, úgy látszik, hogy a zászló
gyors cserélése szokásává lett az olasz haditengerészetnek.
Egy órai mentés után a torpedórombolók elhagyják legújabb kudarcuk
színhelyét és az elsülyedés színhelyét átengedik a fölbukkanó sértetlen tenger
alattjárónak. Számos hajómaradvány és vastag olajréteg borítja a tengert,
szerteúszó tárgyak, mentőövek, egy csónak szedhetők össze, ezután a
mieink egy olasz altengernagyi zászlót is kihalásznak, amely mutatja, hogy
a Garibaldi a Raguza előtt operáló flotta zászlóshajója volt.
A Garibaldi volt a negyedik tengernagyi hajó, amely buvárhajóinknak
áldozatul esett. A négy hajó a következő: Jean Bárt (tengernagya: Boué de
Lapeyrer), León Gambetia (tengernagya: Senet), Amalfi (a III. hajóhadosztály
zászlóshajója), és Giuseppe Garibaldi (az V. hajóhadosztály zászlóshajója).
-
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Amikor Hindenburg ;tízezerszámra szállította a fogplytáborokba az
elfogott oroszokat, azt a tréfát csinálták^ hogy Oroszqrs'zág győzni fog, ha
sokáig igy megy a dolog, mert t&bb katonája lesz neki-náiunk/miiat magunk
nak. Bizony igaz, hogy eddig a yilág legnagyobb háborúiban sem .tudtak a
hadviselő felek annyi katonát kiállítani, mint amennyi csak hozzánk fogoly
képpen került. '.'..;.•.;.••
ÍV
Hatalmas fogolytáborok emelkedtek, amelyeknek békés, kedves és jól
ellátott fogolyvendégei: a zöldesszürke csuhás szerbek; sárszínű kacabajkás
muszkák és olajszín uniformisú taliánok. A harcterektől távolabbi egy-egy
táborrá alakítható, könnyen, őrizhető területen emelkednek e hatalmas
telepek. Az olaszok Ausztriában, a szerbek mind nálunk, az oroszok pedig
nálunk és Ausztriában élnek nyugodtan, emberséges bánásmód alatt,; várva
a szabadulás pillanatai.
•
. • . >•
A foglyokat elsősprban a gyüjtőtáborokba viszik. Inner. továbbítják a
betegeket, üdülésre szorulókat kórházakba s lábadozó telepekre, a mezei
munkást gazdasági munkára, az ipari munkást ipari munkára, a tiszteket s
munkára kevésbbé alkalmasokat a többi táborba. Hogy képet alkothassunk
a fogolytáborokról, nézzük meg elsősorban a kenyérmezei tábort, Esztergom
mellett, amely a foglyok főgyüjtőherye. v
•-••,.
1915 júliusában a közös hadügyminisztérium meghívta7 a sajtó kép
viselőit Kenyérmezőre: nézzék meg s tanúsítsák saját tapasztalataik alap
ján, hogy mily mintaszerű itt a rend és mily emberséggel bánnak fog
lyainkkal.
Akkor, tizennégyezer lakója volt e tábornak. Köztük háromszázkilencvenegy tiszt. A tisztek elkülönített barakkokban laktak. Egy-egy szobában kéthárom tiszt. Ágyneműt, ágyat, kellő butorzást is kaptak. A tisztek legtöbbje
előkelő származású, főként a kaukázusiak, akik közül minden második her
ceg. Olvasnak, labdáznak, sakkoznak egymás közt, gyakran elsétálnak őri
zettel Esztergomba. Tiszti kosztot kapnak a tiszti kaszinóban, hol szolgáik
inaskodnak mellettük. Egy Selesinsky Eduárd nevű orosz vezérkari ezredes
a főtekintély köztük, akinek utasításait respektálják.
Utóbb, JJT, mint Braun ezredes, e fogolytábor parancsnoka mondotta a
sajtó képviselőinek, — a tisztek zúgolódni kezdtek, mert a nagy muszka
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letörés után sok altisztből élőlépett tiszt került közéjük, akikkel derogált
egy asztalnál ülni az excellenciás hercegi hadnagyoknak és főhadnagyoknak.
A legénység ugyancsak barakkokban lakik. Egész kis város ez a fogoly
tábor. Hat arányos rész, amely kerületnek is beillik, utcákból összeállítva
s az utcákat egyforma, hatalmas barakkok alkotják. Nagy hálótermekben
laknak a foglyok, mellettük a műhelyek: pékség, ahol a saját pékeik sütik
a kenyerüket, a konyhákban saját szakácsaik foglalatoskodnak, másutt aszta
losok, ácsok, lakatosok, bádogosok fúrják, faragják, esztergályozzák városuk
szükséges tárgyait, cipészek, szabók a sok orosznak való csizmát, köpenyt
készítik. Borbélyműhelyeik vannak, sőt olvasótermük s iskolájuk is; templomuk,
külön fürdőépületeik^ fertőtlenítő barakkok. Csoda, amit a vezetőség a
higiénia teién orvosaival elért, mert nincs járvány, ragály. Tűzoltó szerve
zetük; is van. Tolólétrákkal, szivattyúkkal gyakorlatoznak. Minden reggel
istentiszteletet tart számukra egy Bukovinából idekerült rutén pap.
Naponként dolgoznak, ebéd és vacsora után pedig térzenét tart dalár
dájuk. A karmester harminc kitűnő énekest dirigálva mulattatja melancholikus szép orosz dallamokkal a fogoly muszkákat. Ugyanilyen az élet a többi
fogolytáborban is. Megtörténik mégis, hogy néha orosz tiszt, önkéntes
vagy legény megszökik. Ennek oka azonban legtöbb esetben az, hogy az
orosz tisztek esküt tettek arra, hogy megszöknek fogságukból s a legénye
ket is kitüntetés éri, ha beigazolják, hogy a szökést megkísérelték. A vidék
több táborából a tisztek gyakran vendéglőkbe, sőt színházakba is ellátogat
nak, ami nem jelent bizonnyal rettenetes, embertelen szigort.
A mezei munkák kezdetén a hadvezetőség megengedte, hogy a foglyok
gazdasági munkákat végezzenek. Ellepték az idegen aratók egész országunkat.
A falvak, puszták népe megismerte fiai ellenségeit, akik itt kedves, jámbor
s jókedvű cimboráknak bizonyultak, szorgalmasan vágták az életet, jó kosztról,
•ellátásról s bánásmódról történt gondoskodás részükre. Megkedvelték őket
falvaink s ők is a mi falvainkat. Bizony sok közülük nem is igen akarja az
Alföld aranykalásztól ringó, szép asszonyt, jó bort, buja gazdaságot termő
rónáit, — hol nyilt a szó, zamatos a kenyér s jó barát az uraság, — felcserélni
az Ural rengetegeivel, Kaukázus vad bérceivel s Szibéria rideg hósivatagával.
Ezenkívül házi munkára is kiadják őket. Jó az orosz a ház körül is.
Vizet hord, fát aprít, rendben tartja az udvart, eljár a piacra, söpröget, gyerek
kel játszik a jámbor orosz hadfi, akiknek csoportjai színesítik a szép magyar
városok tereit, piacait. Olyik ki is ruccan a hámból, felönt a garatra s ott
hancúrozik a gyerekkel, lányokkal az utcán, olyan szabadon, vigan, mintha
•valamehik volhyniai vagy szamarkandi falvacskában mulatozna vasár
naponként.
Nincs — nem is lehet — okuk a panaszra. Vendégeinkként bánunk
"velük s bizonnyal sokáig fognak szállani a legendák a Kaukázus alatt
s a Néva partján a gazdag, szép magyar vidékről, ahol oly buja a
föld, színdús uz erdő, kedves, jó a nép, szép a lány s ahol emberül bántak
a szegény, fogságba esett orosszal.
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Oroszországban is tudják, hogy itt jó dolguk van folyaiknak. 1915
január 6-án vizsgálta meg táborainkat megbízásukból a bécsi spanyol követ
s akkor ezt a jelentést adták ki hivatalosan rólunk:
— A béc4 spanyol nagykövet és katonai attasé a külügyminisztérium
és hadügyminisztérium közi geivel megszemlélte a legtöbb hadifogolytábort
és hadifogoly tisztiállomásokat, mely alkalommal az internált tisztekkel és
legénységgel akadálytalanul érintkezhettek. Ez abból a célból történt, hogy
az orosz és a szerb kormánynak az Ausztriában és Magyarországon inter
nált hadifoglyokkal való bánásmódról elfogulatlan tudósítást adhassanak.
A spanyol nagykövetnek alkalma volt személyesen meggyőződnie, hogy az
a bánásmód, amelyben a monarchiában a hadifoglyok részesülnek, a nép
jog és a humanitás legszigorúbb követelményeinek is megfelel.
Ezután ez év októberében három dán vöröskeresztes megbízott jött el
hozzánk három orosz vöröskeresztes hölgygyei, hogy megvizsgálják tábo
rainkat, éppen úi>y, mint a mi vöröskeresztes hölgyeink ugyancsak dán
vezetéssel az oroszországi fogolytáborokat.
A kiküldöllek Magyarország és Ausztria valamennyi fogolytáborában
a legnagyobb rendet s L gkifogástalanabb bánásmódot állapították meg.

Arató orosz foglyok.
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na' a~ nv m'a. Ba^apest.

A háború humora.
Pesszimizmus.

A külömbség.

A kávéházi Konrádok vitáznak.
— Haj van, nagy baj, — aggodalmas
kodik egy ismert hullakeselyű.
— Ugyan dehogy, hiszen az egész vona
lon győzünk.
— De, mégis miből gondolja'?
— Hát abból, hogy mindig soroznak.
Mindig marsokat visznek el. Csak nem
képzelik, hogy potyára rángatják be ezt a
sok embert?
— Ugyan, ugyan, — feleli valaki moso
lyogva, — hát még azt sem tudja, hogy
akkor szokták szaporítani a személyzetet,
amikor jól megy a bolt.

A galíciai polgárok boldogok, hogy isméi
a mieink az urak. Hát még a szépséges
lengyel és lengyelzsidő lányok!
Panaszkod -K is egy atyafi:
— Nagy c baj, nagy a baj.
— Mi Laj, öreg?
— A leányaim miatt. Tetszik tudni három
szép lányom van. őket féltem, óvom.
— No csak tán nem garázdálkodnak a
mi katonáink?
— Oh dehogy. Arról sző sincs. Az oroszok
elvetemedettek voltak, erőszakosak és ga
zok. Pincébe kellett zárnom a lányaimat,
hogy rájuk ne találjanak. Azoktól óvnom
kellett őket, de most óvnom kell a katoná
kat — a lányaimtól. Ez a külömbség a
míilt és a jelen közt és nem tudom, hogy
most nem nehezebb-e a dolgom!

Visszafelé.
Beveszik katonának a paraszti embert.
Jótartású, ötvenes legény. Amikor kijelen
tik, hogy alkalmas, oda szól az öreg az
orvosnak: .
— Mi leszünk ám jő katonák orvos úr.
— Miért barátom'?
-— Mert mi soha vissza nem futunk.
— Nooo . . .
— Az bizony. Mert még előre — csak
előre megyünk, de vissza nem futunk,
mert azt már nem birja a lábunk.

Az öreg regruta.
Megjelennek az öregek a sorozó bizott
ság előtt. Egy tanyai, őszbecsavarodott
magyart elkísér az asszonya.
Persze a tanyai ember beválik. Az aszszony keserves sírásra fakad. De az ember
kipedri deres bajszát és büszkén mondja :
— Ne ríjj anyjuk, ilyen emberekre
van most szüksége Ferenc Jóskának.

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. Á ki ezt a könyvet elolvassa, az előtt feltárul a háború
minden bonyodalma, a megoldás lehetőségével együtt. A magyar háborús
irodalom legnagyobb sikerű könyve ez, melyet politikusok, irók,
tudósok és a nagyközönség osztatlan elismeréssel halmoztak el.
A mű ára 2 korona. Az összeg előzetes beküldése ellenében t. elő
fizetőinknek és olvasóinknak bérmentesen szállítjuk a könyvet.
Pallag nyomda, Bndaptit

Felelős szerkesztő! SDIe Antal. Pallas részvénytársaság nyomdája

