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A Világháború Képes Krónikája renÉrafi 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 kötetei választhal. 

AKÍ háromnegyedévre 9 koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból 
negyedévenkint egy egy kötelet választhat. 

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy m'ásik 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 visszavonulásai — Egyetlen 
jogosított, az eredeti után fordított, 
teljes magyar kiadás. 2 kötet 140 kép
pel és számos térképpel. 33 kor. 20 
fül. bolti ár helyett kötetenkínt rá
fizetés 4 kor. 20 fill. 

aMegyek mindig előre, mig el nem jutok azon helyre, 
a liof a két tenger találkozik, kelljen bár 90 évig is 
utaznom.)) A Koránnak ezt a mpndatát 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 
mondatsymbolizál, áthatotta Stanlevt. Munkájában, 
mely nagyszerűségében eposzi magaslason mozog, 
csodás útjának 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 színnyotnatú térképpel 
29 kor. bolti úr helyett kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

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

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

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

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

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

3. csoport. SZÉPIRODALMI ES DISZMUVEK. 
9. Jókai Mór: Utazás egy sírdomb körül. 

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

Í0. 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 
helyeit 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 kötélbe 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 



75. füzet 

i Ha fdzetenkint veszi aVIlág-
SZaillll háború Képes Króalkálát n 
i..riHn* I négy Ilyen szelvényt beküld, 
KBUVBZ- kiválaszthat egyet kedyezme-
„ : . „ nyeink közül, melyeket a 
DIBDÍ* borítékon hirdetünk es az ott 
.„„.,./;„„ feltüntetett módozatok mellett 
UlWl I szállítunk. 

éófWá 
SZERKESZTŐ SÜLÉ HNTHL 

tÉVIH-KIrlDÁS TELEFON 56-27 
HETEMKINT EGY FÜZET 

ELŐFIZETÉSI AR >/4 ÉVRE 3 K, '/, ÉVRE 6 K 
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT II. 

KEPÉK AZ ELFOGLALT MONTENEGRÓBÓL. 

Schweinbach főhadnagy, aki osztagjával elsőnek szállta meg Cetinjét. 

A legendás Lovcsen megvívása után eldőntöttnek lehetett tekinteni Montenegró sor
sát. Mikor E> magyar és osztrák katonák megállottak a véres, csodálatos munka után, a 
montenegrói király és egész családja elmenekült a fekete hegyek sziklavárai közé ékelt 
sasfészekből, Cetinjéből. Néhány nap telt el még kemény harcokban, aztán diadalmas 
hadseregünk bevonulhatott a kis ország fővárosába. A harmadik ország fővárosa került 
ilyenformán a szövetségesek kezére és valóban csak megindultsággal gondolhatunk arra 
a fölemelő érzésre, amely a cetinjei havas utcákon elsőnek végigvonuló katonáink szivét 
elfogta. A dicsőség annál nagyobb és teljesebb, mert Montenegró büszke hegyeit évszáza
dok óta nem lépte át ellenség és Cetinjében a törökökJLdgje óta nem járt hódító hadsereg. 

A világháború képes krónikája. VI. 289 - 19 
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A királyi palota Cetinjében. 

A montenegrói bank Getinjében. 
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Miklós montenegrói kiráíy téli székhelye Rjekában. 

Fahordó asszonyok Rjekában. 

— 291 — 19* 
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Nikita szülőháza Njegusiban. 

Miklós montenegrói király dolgozó szobája csapataink bevonulása után. 
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NIKOLAJEVICS MIKLÓS NAGYHERCEG BUKÁSA. 

Breszt-Litovszk elestének több érdekes következménye volt. Az egyiknek 
szorosan véve a sztratégiánoz semmi köze s ez az, hogy Nikolajeuics Miklós 
nagyherceget a cár felmentette az orosz haderők fővezéri méltóságától, a másik, 
sztratégiai jelentőségű eredmény pedig, hogy az óriási orosz front egyelőre 
két egymástól élesen elválasztott részre szakadt: az északira, mely a rokitnói 
mocsaraktól: Pinszk és Minszk városától északra és északnyugatra s a 
délire, mely a rokitnói mocsaraktól délre terült el s a volhyniai hadszíntér 
nevet kapta, jóllehet egészen a román határig terjedt, tehát magába ölelte 
a kelet-galiciai és besszarábiai frontrészekét is. A változás, amely az orosz 
hadak fővezetőségében beállott, természetesen csak még inkább megerősítette 
azt a helyes feltevést, hogy az orosz hadseregek visszavonulása nem volt 
önkéntes, nem volt tervszerű, hanem az oroszokra rákényszerílett, s miután 
Breszt-Litovszk, Kovno és Grodno elvesztése megfosztotta az oroszokat 
második védelemre alkalmas vonaluktól a Búgtól is, végre is tenni kellet 
valamit. 

Miután a harctereken mit sem tudtak tenni, elküldték Nikolajevics 
nagyherceget a Kaukázusba alkirálynak, vezérkari főnökét Januskouics tábor
nokot a helyettesének s maga a cár vette át az orosz haderők névleges 
vezetését. Helyettese, tehát a tulajdonképeni hadseregfőparancsnok Ruszkij 
tábornok lett, aki addig a Pétervár előtt lévő úgynevezett északnyugati védő
vonalnak volt a parancsnoka, s akiről azt mondták, hogy igen komoly, 
okos ember, igen képzett katona, azonban inkább szobattidós. Ezt a véle
ményt az elkövetkező események megerősítették, mert bizony a nagyher
cegnél többet ő sem tudott elérni és bebizonyosodott, hogy az oroszok 
eddig való kényszerű visszavonulásában mégis csak valamelyes rendszer s 
egy roppant erős kéz mozgatása érvényesült, ez tette lehetővé, hogy egyes 
csapattestek, egyes alparancsnokok a végsőkig kitartva, megmenthették az 
orosz erők zömét amely mégis lassanként csak vissza tudott húzódni a biro
dalom belsejébe. 

Breszt-Litovszk elestéről az orosz jelentés úgy emlékezett meg, hogy 
miután a vár védőserege felrobbantotta az erődítéseket, csatlakozott a mozgó, 
«tábori sereghez.» Csakugyan így is volt, azonban ennek a tábori seregnek 
többé nem lehetett keleti irányban folytatnia visszavonulását, hanem észak
keleti irányba kellett kanyarodnia, a minszk-vilnai vonal felé. Mint tudjuk, 
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közben az északi szárnyon Hindenburg seregcsoportja bevette az egész 
Narev-, Nyemen- és Bobr-vonalat, bevette Kovnót és Grodnót s így attól 
függött, hogy a Breszt-Litovszk felől visszahúzódó orosz erők előbb el tud
ják-e érni a vilna-minszki vonalat, mint a Kovno felől előretörő Eichhorn-
féle hadsereg, hogy egyáltalán vissza tudnak-e vonulni s meg tudnak-e mene
külni az elvágatás veszedelmétől. 

Az orosz közvéleményben, de általában az antant közvéleményében is 
pánikszerű megnyilatkozásokkal kisérték a szövetségesekelőhaladását s nem 
tudták elképzelni: hova és meddig vezetnek szándékaik és jellemző, hogy 
a Pétervár védelmével megbizott orosz hadügyminiszter: Polivanov tábor
nok is úgy nyilatkozott ebben az időben idegen újságírók előtt, hogy azt 
hiszi, képes lesz tartani az orosz fővárost. A lakosság ész nélkül és kapkodva 
menekült. Akik Pétervár környékén nyaraltak, bemenekültek a fővárosba, 
akik benn voltak, elmenekültek Moszkvába, Pinszk lakossága az ettől észak
keletre fekvő Minszkbe. Minszk lakossága az északnyugatra fekvő Szo-
morgonba menekült, amely pedig éppen közelebb esett a németekhez. 
Naponta terjedtek a vészhirek, hogy a németek már Riga és Dünaburg előtt 
vannak és osztrák-magyar harminc és felesesekkel lövik a városokat. 

Hogy az agyonrémült emberek fantasztikus hirei nem váltak valóra, ez 
kizáróan a vilnai orosz védősereg érdeme, amely tartani tudta magát. 

Német^csapatok előnyomulása a Vilna és Dünaburg közötti járhatatlan területen. 
Balról menekülő családok. 
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Harc Vilna körül. 
Breszt-Litovszknak augusztus 26-án tőrtént eleste után a helyzet az 

Tolt, hogy míg Mackensen seregcsoportja Breszt-Litovszkból kissé észak
keletnek nyomult előre a kobrin-pinszki vasútvonal mentén Pinszk felé, 
addig közvetetlenül északi szomszédjában lévő, Varsóból jövő s frontjával 
hátrább hajló Lipót bajor herceg seregcsoporljának augusztus vége felé, 
átkelve a Búgon, végeredményben a Szcara folyó és Baranovicsi felé kel
lett törekednie, míg ettől északra a Scholtz- és Gallwitz-hadseregek Grodnón 
át majdnem ugyanazt az irányt vették, egyúttal azonban dél felől Vilna 
frontja is lekötötte erőik egy részét, Vilnát pedig északról a Kovno 
felől Vilna vonalán túljutott Eichhorn-féle hadsereg már át is karolta. 
Eichhorntól északra a Hindenburg seregcsoport legszélső balszárnyát alkotó 
Below-féle hadsereg nagyjában Riga-Diinaburg irányában mozgott előre. 
Valamennyi haderő e mozgása azonban csak igen lassan mehetett végbe. 
Ennek oka egyfelől az volt, hogy az orosz hátvédek az egész vonalon a 
legkétségbeesettebben tartották magukat s a hadjáratnak egyik igen érdekes 
tanulsága, hogy a nem állandó, hanem csak főidből, primitív kézieszkö-
•zökkel készített erődítésekben, amiket ha nappal összelőttek, helyreállíthat
tak éjjel, sokkal tovább voltak képesek ellenállni, mint a békében kiépített 
nagy erősségekben, másfelől, hogy az előrenyomuló német, magyar és osztrák 

Német tüzérség előnyomulása Vilna közelében. 
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csapatoknak jóformán kilométerről-kilométerre maguknak kellett félig-
meddig használható utakat készíteni. 

Szeptember 4-én a Hindenburg-csoport északi szárnya, a Below-hadsereg 
rohammal elfoglalta a Riga közvetlen közelében, ettől délre fekvő Lenne-
vaden és az ettől is délre fekvő Friedrichstadt hídfőket, s ez jelentős volt 
azért, mert a németeket közelhozta Dünaburghoz, amely a pétervár-vílnai 
fővasút mentén fekszik, katonai szempontból pedig különösen értékes, mert 
a friedrichstadti hídfőt kizáróan német lovasság vette meg, amely ezúttal ismét 
bebizonyította, mennyire kiváló a gyalogharcban is. Szeptember 10-éről 
keltezve az orosz hadvezetőség jelentésében azt lehetett olvasni, hogy az 
orosz gárda Dünaburgtól nyugatra visszavetette a németeket. A másodnapi 
német jelentés azonban már szokott pontossággal konstatálta, hogy a akérdéses 
ütközetben német csapatok nem vettek részt». Ellenben, hogy « Eichhorn csapatai 
az orosz gárdára Vilnától északnyugatra rábukkantak és vissza is dobták». 

Szeptember 12-én azután Eichhorn csapatainak balszárnya megkísé
relte, hogy a Vilnánál álló orosz erőktől északra előretörve, azokat meg
kerülje. Az Eichhorn-hadsereg e vállalkozása nagyon merész, szinte tulmerész 
volt, mert tekintetbe kell vennünk, hogy Dünaburg elsőrangú erősségének 
erődvonala és az utóbbi hónapokban tábori erődítésekkel ugyancsak meg
erősített vilnai front közé tolta magát. Hogy a vállalkozás mégis keresztül 
volt vihető, a^ elsősorban annak tulajdonítható, hogy az oroszok közeli 
felderítő szolgálata ezúttal is csütörtököt mondott. Az Eichhorn-hadsereg 
részben Vilna mögé került, s egyfelől délkeleti, másfelől délnyugati irányban 
befordult, nem törődve a tőle jobbra és balra, tehát az oldalában álló orosz 
erőkkel. Ekkora merészségre az oroszok csakugyan nem számíthattak. Sze
rencséjük csupán az volt, hogy Eichhorn operációja, a vilnai orosz front
rész nagyslilu megkerülése a nehéz terepviszonyok miatt nem sikerült egészben, 
de sikerült több ponton elérnie a vilna-dünaburg-pétervári vasútvonalat. Ezzel 
a Vilnánál álló orosz erők csakugyan nehéz helyzetbe kerültek, mert immár csak 
egyetlen vasúti összeköttetésük maradt és pedig délkeleti irányban, Minszken 
keresztül Pétervár felé. Ugyanezen a napon egy német hidroplán-raj megtámadta 
Riga városát, a rigai kikötőt és a rigai öbölben lévő Dünamünde kikötő
várost. Fölgyújtottak egy repülőgépet és a készleteik hordozására szolgáló 
úgynevezett anyahajót, bombákat vetettek több orosz torpedóhajóra s ami 
a legfontosabb, felgyújtották a rigai kikötőben lévő torpedógyárat. Szeptember 
16-a e front legdélibb pontján hozott sikert: Mackensen csapatai birtokukba 
vették Pinszk városát. Breszt-Litovszktól Pinszkig 200 kilóméi er a távolság, 
ezt az utat tehát Mackensen két hét alatt tette meg, ami tekintettel az utak 
teljes hiányára s a folytonos harcokra, napi nyolc kilométer előrejutás
nak felel meg. Pinszk elérésének értékeléséhez azonban tudnunk kell ezen
felül azt is, hogy ezzel a rokitnói mocsaraknak mintegy harmadrészén 
átgázoltak és megtisztították azokat az ellenségtől Mackensen német, magyar 
és osztrák csapatai s még meg kell jegyeznünk, hogy a terep ingoványos 
részének megtisztítását jóformán kizáróan a mi csapatainkra bizták. 

— 296 — 



Vilna elfoglalása. 

Szeptember 18-án ismét a Below-hadsereg ad magáról hírt. Elfoglalja 
a dünaburgi hídfő állásainak egy részét s érdekes, hogy ezúttal van szp 
először a német jelentésben Vilnáról. Egy rövid mondat mondja, hogy 
<'Vilnánál csapataink tovább nyomulnak előre». Érdekes ez főként azért, 
mert már másnap, szeptember 19-én jelentik a németek, hogy «a fölötte 
megerősített Vilnát elfoglaltuk». Vilna békés időkben csak úgynevezett 
szükségszerű, földből készült tábori erődítésekkel volt körülvéve. Azonban, 
— mint már említettük, — mint igen sok orosz védelmi pozíciónak, Vilná-
nak is épp ebben volt egyik legnagyobb erőssége. Másik erőssége volt azonban, 
védőseregének hősiessége és jó vezetése. Augusztus 18-án esett el Kovno 
s ettől a naptól semmiféle megerősített hely sem állott a németek útjában 
Vilnáig. Míg a nagy orosz erősségek alig néhány napig tudták csak magu
kat tartani, addig Vilna teljes egy hónapig ellenállott. Hogy a föntebb emlí
tett oroszországi pánik rémképei nem váltak valóra, hogy az orosz had
sereg zöme vissza tudott jutni és elkerülhette a katasztrófát, s hogy így 
Pétervár is megszabadult a fenyegető veszedelemtől, az kizáróan Vilna 
makacs ellenállásának köszönhető, ami nemcsak a nagy orosz vissza
vonulás, hanem az egész orosz hadjárat történetében az orosz fegyverek 
szereplésének egyik fénypontja. A 200.000 lakossal biró Vilnával Orosz-

Vilna látképe. 
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országnak nagyságra tizedik városa jutott német kézre. Litvánia e katholikus 
fővárosa, Nyugat-Oroszország egyik legfontosabb kereskedelmi és vasúti góc
pontja, amelynek elvesztése tehát az orosz hadvezetőséget is különösen! 
közlekedés-sztratégiai szempontból súlyosan érintette. Az ejtett zsákmány a 
22.000 foglyon kívül nem volt különösen említésre érdemes, mert Vilnát 
volt idejük az oroszoknak kiüríteni, sőt a városban lévő fémanyagot annyira 
összeszedegették, hogy még Vilna híres régi dómjának óriási harangját is. 
leszedték és elszállították. 

Vilna megvétele volt az utolsó nagy esemény a rokitnói mocsaraktól 
északra elterülő frontrészen, végső akkordja a nagy oroszellenes offenzívá
nak. Az orosz hadvezetőség ugyan egyre hirdette, hogy csapatait új állá
sokba hozza, rendbehozza, a hiányokat kitölti, hogy nyomban új, alkalmas 
operációs állásaiból támadásba menjen. át, azonban egy szeptember utolső 
hetében a Vilnától keletre folydogáló Vilija mellett időleges sikert hozott 
előretörésen kívül az igért offenzíva csak nem következett el. A szövetsé
gesek pedig operációikat október első napjaiban egészen beszüntették. Below 
serege egészen északon, Rigával szemben körülbelül 15 kilométer távolságra 
a város védővonalától s Dünaburg védővonalától mintegy 17 kilométerre 
megállott. Hindenburg csoportjának lejebb álló részei ugyancsak elérték a 
számukra cél gyanánt kitűzött vilna-baranovicsii vonalat, Lipót bajor her
ceg csoportja pedig a Baranovicsi-Pinszk vonalat, átvéve egyúttal a Macken-
sen csoport szakaszát is, amely csoport, akárcsak feljebb Gallwitz csoport-

Vilna egyik meghódított erőd-állása. — Az előtérben elesett oroszok. 
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jának egy része lassanként elvonatott addigi működése helyéről, hogy új, 
messzeeső terepen helyezzék őket készentétbe, egy egészen új offenziva 
szinhelyén: a szerb harctéren. Az oroszok északon sehol sem akartak meg
állani, hogy felvegyék a döntő küzdelmet, a szövetségesek seregtestei pedig 
mindinkább eltávolodtak tápvonaluktól, elpusztított, kifosztott idegen 
ország belsejében állottak, úgy hogy célszerűségi szempontok kívántak az 
üldözőharcok és a hódító hadjárat befejezését. Október első napjaiban a 
tavasszal megkezdett offenziva befejeződött és miután még az utolsó szep
temberi hónapban 120.000 fogoly, 13 ágyú és 250 gépfegyver zsákmányt 
hozott, a rokitnói mocsaraktól északra átalakult állóharcokká, melyek az 
oroszoknak hónapokon át szemernyi sikert sem tudtak hozni. 

Tengeri harcok a rigai öböl körül. 

Amily mértékben előrehaladtak a németek a Keleti-tenger partján Riga 
irányában, épp úgy egyre sűrűbb lett a német flotta egy részének akciója 
is a Keleti-tengeren. Már augusztus első felében összetalálkozott egynéhány 
földerítésen lévő német cirkáló, torpedónaszád és hasonló orosz hajóegység 
s ezek, valamint a Keleti-tengeren feltünedező angol tengeralattjáró hajók 
élénk tevékenységet fejtettek ki, hogy a német tengeri erők kedvét elvegyék 
nagyobb vállalkozásoktól. 

Augusztus közepén nagyobb német tengeri erő támadta meg az Aland-
szigeteken emelt orosz erődítéseket és az Ütő-sziget ezen erődítéseit össze
lőtte s egy ismeretlen nevű orosz cirkálót súlyosan megrongált. Augusztus 
22-én azután úgy az orosz mint a német flottaparancsnokság jelentése megé 
emlékszik az első nagyobb tengeri hadieseményről a Keleti-tengeren. 

A német tengeri erő be akart jutni a rigai öbölbe, hogy a Riga felé 
előnyomuló szárazföldi német csapatokat a tengerről is támogathassa. Ámde 
az öböl bejáratát részben az említett Aland-szigetek védik s a közöttük lévő 
keskeny tengerszorosokat az oroszok megrakták tengeri aknákkal. A német 
tengeri erőnek sikerült hosszas, fáradságos és fölötte veszedelmes munka 
után ez aknáktól az öböl száját megtisztítani s az öbölbe behatolni. Mindez 
természetesen nem ment harc nélkül, mert a németeket e munkájukban az 
orosz hajóhad folyton zavarta, folyton támadta, jóllehet a németek termé
szetszerűen fölényben voltak. Ennél a harcnál a németek elsülyesztették az 
Emir-Bucharszkij és a Növik orosz torpedónaszádot és még egy nagyobb 
hajóegységet. A németeknek viszont két torpedónaszádjuk aknára jutott és 
miután a legénységet megmentették, elsülyedt, egy harmadik torpedó
naszádjukat azonban meg tudták menteni. E tisztító munka után a német 
tengeri erő folytonos harcok kőzött behatolt magába a rigai öbölbe. Az 
oroszok gyengeségüket érezve, sietve visszavonultak, a visszavonulásukat 
fedező Szivutch és Korejetz nevű ágyúnaszádjaikat azonban a németek 
összelőtték és elsülyesztették. 
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A VOLHYNIAI ÉS KELETGAL1C1A! HARCOK. 

Lemberg visszavétele után a német, magyar és osztrák haderőknek 
addig Galíciában harcolt főereje, — mint tudjuk, — operációinak keleti 
irányát megváltoztatva, egyszerre észak felé fordult és Mackensen vezérlete 
alatt a Bug és a Visztula között nyomult előre Lublin, Breszt-Litovszk és 
Pinszk felé. 

A Lembergnél és az ettől délre hagyott seregek nem folytatták azután 
egyedül az offenzívát tovább kelet felé, hanem megállottak, mert támadó 
feladatukat megoldották s egyelőre az a feladat várt reájuk, hogy a vissza
hódított terület szélső vonalán tartsák magukat és megtartsák a visszahódí
tott területeket. A defenzív harchoz kevesebb ember, kisebb erő is elegendő 
s így ezektől a hadseregektől az egyebütt offenzívában lévő seregtestek erősí
tésére elvonták erejük egy részét. így képzelhető, hogy a Kelet-Galíciában 
és Bukovinában álló hadseregek helyzete roppant nehéz volt a még — mint 

Égő falu, melyet a menekülő oroszok csapataink bevonulása előtt felgyújtottak. 
(Herzl Kálmán főhadnagy felvétele). 
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mindenütt, úgy itt is — túlerőben lévő ellenséggel szemben. Annál nehezebb 
volt e helyzet, mert e seregeknek még egy másik feladatuk is volt, tudni
illik a Bug és a Visztula között előrenyomuló Mackensen-csoport oldalát és 
hátát fedezni, ami csak úgy volt lehetséges, ha a Kelet-Galiciában álló erők 
vonalukat abban a mértékben egyre meghosszabbítják észak felé, amily 
mértékben Mackensen előrenyomul, hogy így az összeköttetést seregéinek 
jobbszárnyával állandóan fentarthassák. Ha tehát, mialatt a Bug és a Visz
tula között, azután a Visztulától északra a Nyemen, Bobr és Narev vonalán 
az előnyomulás folyt, kevés sző is esett e hadseregekről, azért szerepük nem 
kevésbbé volt fontos, mert hogy tartani tudták állásaikat, ezen nemcsak az 
fordult meg, hogy Mackensennek, de a többi seregcsoportoknak offenzívája 
is sikerrel járt, hanem hogy egyáltalán folytathatták hadműveleteiket. 

Lemberg magasságában folytonos harcok között a Bug folyóig jutva, 
Böhm-E rmolli hadserege, ettől délre a Zlota-Lipánál Linsingen hadserege 
és ettől délre a Dnyeszter középső folyása mentén, tehát az előbb említett 
hadseregek kelet felé néző frontjával ellentétben, inkább észak és kelet 
felé néző fronttal Pflanzer-Baltin hadserege állott. Mackensen folytonos elő
nyomulása következtében Böhm-Ermollinak saját frontját egyre jobban 
észak íelé kellett kitolnia s ezért, hogy közte és Mackensen jobbszárnya 
között könnyebben lehessen az összeköttetést fenntartani, a kelet-galiciai 
frontból kivették Linsingen hadseregének nagy részét s míg annak kisebb 

Menekülő orosz lakosság. 
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része némi egyéb erősítésekkel a bajor gróf Bothmer tábornok parancs
noksága alatt a Zlota-Lipánál maradt, addig Linsingen hadseregét Mackensen 
centruma és az ennek jobbszárnyát alkotó Puhallo-féle magyar-osztrák 
hadsereg közé tolták, szóval «átcsoportosították». A Linsingen-hadsereg 
tehát a rokitnói mocsaraktól délre átkelt a Búgon és ennek jobbpartján 
kezdett előrenyomulni részben Breszt-Litovszk, részben pedig a Breszt-
Litovszk háta mögött elvonuló vasútvonalak és útvonalak irányában. így 
találkozhattunk tehát már Breszt-Litovszk megvétele idejében az addig a 
Dnyeszter körül szerepelt Linsingen hadsereggel egyszerre jóval inkább 
északi frontrészen. Amikor Breszt-Litovszk elesett, akkor természetesen a 
Linsingen-hadsereg előnyomulásának iránya is megváltozóit és már többé 
nem észak, hanem kelet felé haladt, ami annyit jelentett, hogy míg Macken
sen centruma a rokitnói mocsarak északi szakaszát tisztogatta az ellenségtől 
és Pinszk felé nyomult, addig Linsingen hadseregének viszont e mocsarak 
közepén jutott ugyanez a fölötte, nehéz és minden hadviselési szabályt 
kicsúfoló veszedelmes tevékenység. Mackensen előnyomulásának Pinszk volt 
a végállomása. Tovább nem akartak a szövetségesek előrenyomulni s így a 
Kelet-Galiciában álló hadseregek elvett erőik egy részét visszakaphatták s 
újból megerősödve most ismét rákerülhetett a sor arra, hogy ők offenzi-
vázzanak, amire nemcsak azért volt szükség, hogy Kelet-Galiciátaz oroszoktól 
még inkább megtisztogassák, hanem azért is, hogy a frontot kiegyenesítsék. 

Orosz foglyok Yothyniában. 
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Már Breszt-Litovszk eleste után egy-két nappal a ZIota-Lipánál álló 
Bothmer tábornok kezdte meg az offenzívát nagyobb részben magyar-osztrák 
csapatokból alakított hadseregével. Ugyanazon a földön, ahol a háború leg
elején elenyészően gyenge erőink verekedtek heteken át a Kiev felől elő
nyomuló óriási orosz túlerővel: Przemyslanynál, Podhajcénél és a közvetle
nül a Dnyeszter mellett fekvő Monasterzyskánál, ellenállhatatlan rohammal 
nyomultak be Bothmer csapatai a heteken át jól kiépített orosz állásokba 
és mintegy 30 kilométeres frontrészen áttörve az orosz vonalat, 6000 fog
lyot ejtettek. Az oroszok nyomban kétségbeesett erőfeszítéseket tettek, hogy 
az elvesztett területet ellentámadásaikkal visszaszerezzék, azonban hiába. 
Meg kellett kezdeniök ismét a visszavonulást, melyről a mozdulatlanságban 
eltöltött hetek alatt már jóformán elszoktak, s e visszavonulás átterjedt a 
szomszédos fronlrészekre is, aminek oka a már orosz földön: Volhyniában 
operáló erőink egyidejű nagy sikereiben keresendő. 

Luck és Dubno bevétele. 

Mialatt Linsingen Breszt-Litovszk hátában nyomult előre, azalatt Puhallo 
hadserege Volhyniában Vladimir-Volynszkinál átkelt a Búgon. Először a Bug 
keleti partján egy hidfőszerű erődítést emeltek Puhallo csapatai, lassan
ként azonban előbbrenyomultak. A hivatalos jelentések eleinte egyre csak 
Puhallo lovasságáról emlékeztek meg. Puhallo lovassága észak felé nyomul 

Az elfoglalt Luck. (Kilophot, Wien XIX.) 
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, előre Kővel felé, — mondták a jelentések. — Kővel fontos vasúti állomás 
volt s e várost a lovasság augusztus 23-án kézrekerítve, megszakította 
a Rreszt-Litovszk és a Volhyniában lévő Hovno erősség között a vasúti 
összeköttetést, s lehetetlenné tette, hogy ezen a vasútvonalon az oroszok 
csapateltolásokat hajtsanak végre. Kővel megszállása után Puhallo lovassága 
nem pihent, hanem nyomban továbbnyomult s megint csak észak és pedig 
Kobrin város felé, amely már Breszt-Litovszktól északkeletre fekszik. Hogy 
azalatt Puhallo hadseregének a zöme mit csinált, az titok maradt az oroszok 
előtt is. A mi hivatalos jelentéseinkből egyre azt olvasta az orosz vezérkar, 
hogy Puhallo lovassága észak felé ludad. Ebből azt kellett következtetniök, 
hogy hadseregének zöme is ebben az irányban menetel s- Puhallo hogy 
még jobban megtévessze őket, igen ügyesen, kisebb gyalogos erőket is adott 
nagyszámú lovassága mellé s így az oroszok most már egészen biztosra 
vették, hogy Puhallo egész erejével északi irányt vett. Ám ezalatt Puhallo 
hadseregével lassan kelet felé nyomult előre, a híres volhyniai várháromszög: 
Luck, Dubno és Rovno felé. Ez a három vár, melyek közül legközelebb 
Luck esett hozzá, míg Dubno ettől délre s a harmadik: Rovno körülbelül 
Luckkal egy vonalban, de mintegy 65 kilométerrel hátrább feküdt az úgy
nevezett Polésie (így is hivják a rokitnói mocsarakat) és a galíciai határ 
között zárta el Vörös-Oroszországot és eredetileg is azért is épült, hogy 

magyar-osztrák támadás esetén itt az 
orosz seregtestek támaszpontja gya
nánt szolgáljon és megvédje az erre 
futó igen fontos vasútvonalat, mely 
Kievet Breszt-Lilovszkkal és végered
ményben Észak-Oroszországgal kötötte 
össze. Öregebb erősség volt mindhárom, 
eredetileg csakis nyugat felé erősen 
kiépített frontokkal. Nem is voltak 
nagyobbfajta erősségek, azonban már a 
hadjárat során tábori erődítések egész 
sorával ellenállásra képesebbekké telték 
őket. Puhallo tehát mialatt lovassá
gával észak felé manövrirozott, azalatt 
hadseregének zömével váratlanul Luck 
ilatt termett és megtámadva az erős

ség előtt álló oroszokat, állásaikból 
kivetette és az erősség erődvonnlára 
dobta őket vissza. Puhallo megjelenése 
l.uck előtt volt az első meglepetés. 
Ez gróf Bothmernek a Zlota-Lipánál 
végrehajtott frontáttörésével egy időbe 

„ . , . ,_ . . , ' , , esett és így érthető, ha az oroszok 
Orosz kézi tüzelő-fegyverek, amelyeket a 8 / ' . , 

németek zsákmányoltak. Lucktol egész a Dnyeszteng terjedő 250 
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kilométeres frontjukon megkezdték a visszavonulást, eközben persze, szoká
sukhoz híven, felégetve, elpusztítva mindent maguk mögött, még a lábán 
álló gabonanemüeket is. 

Hadseregeink mindenütt a visszahúzódó ellenség sarkában voltak. Legalul 
Pflanzer-Baltin átkelt a Dnyeszteren, amelynek déli partján állottak eddig csa
patai és egészen a Strypa folyó mellett fekvő Bucacig nyomult előre, északi 
szomszédja Bothmer az ugyancsak a Strypánál lévő Zborov felé tört, míg 
a BothmertőJ északra harcoló Böhm-Ermolli-hadsereg a tarnopoli vasút 
mentén fekvő Zlocovot foglalta el, továbbhaladva, Zlocovtól keletre erős 
orosz állásokra bukkant, melyeket csapatai kemény harc után színién elfog
laltak. Augusztus 30-án érte azután az oroszokat Lucknál a másik meglepe
tés, ugyancsak"Puhallo részéről. Csapatai ugyanis meglepetésszerűen Luck 
nyugati és délnyugati frontján jelentek meg. Ez volt az erősségnek leg
erősebben kiépített frontrésze, mert hiszen csak a magyar-osztrák haderők 
és így elsősorban nyugati és déli oldala felől várható előnyomulás meg-
akasztására épült. Mialatt azonban Puhallo hadseregének egyik része az 
erősség nyugati oldalán kötötte le az oroszok'figyelmét, addig hadseregének 
másik fele nagy kerülővel az erősség északi frontját közelítette meg és egy
úttal háta mögé is került. Az erősségnek ezen a részén főként már a háború 
alatt földből készített, ritkás erődművek voltak, azok is csak azért, hogy a 
várnak ezen a felében levő nagy gya
logsági baraktábor és a kovel-rovnói 
vasútvonalnak itteni fontos állomása 
valamelyest védve legyen. Augusztus 
31-én azután Puhallo seregének meg
kerülő része egészen váratlanul elkezdte 
lőni az északi erődműveket és rövid, 
de hatásos ágyúzás után, csapatai 
megrohanták Luck északi frontját* A 
salzburgi 59-es magyar-osztrák gyalog
ezred jóformán egy lélegzetre, szurony
nyal vetette ki az oroszokat a vasút.-
állomás védősáncaiból és a megerősített 
barakktáborból s a rendetlenül vissza
futó ellenséggel egyszerre nyomult 
magába a városba. Luck néhány óra 
alatt kezünkben volt. Ugyanezen a na
pon Böhm-Ermolli a Zlocovtól északra 
a Bug forrásvidékén fekvő Bialykamien-
nél 20 kilométer széles fronton sza
kította át az oroszoknak itt még meg
tartott állásait. Miután így az oroszok
nak a Styr folyó nyugati oldalán levő ü r o s z a k n a robbantó-készülékkel. melyet 

, , . , . , T , r, wi i , a németek-egy felrobbantott orosz hidon 
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Zlocovnál kettészakítva, — a megkerülés veszélye fenyegette, sietve átkeltek a 
Styren, hogy annak keleti partján kiséreljék meg az ellenállást. 

Az oroszok visszavonulását a szövetségesek kihasználták. Utánuk nyo
mulva, Böhm-Ermolli megszállotta a már közvetetlenül az orosz határon 
fekvő Brodyt, a Strypáig jutott Bolhmer megvette Zborovot, és átkelve a 
Strypán, északi szárnyával Zaloszce, a délivel Tarnopol felé nyomult az 
oroszok után, kik a Szereth folyó vonalára hátráltak. Pflanzer-Baltin had
serege viszont a Strypa alsó folyásánál elterülő dombsorozaton verte meg 
az oroszokat, akik heves ellenállás után itt is kénytelenek voltak a Szereth 
folyóig visszavonulni. Az orosz front megrendülésének legérdekesebb követ
kezménye azonban az volt, hogy Lucktól északra a szövetségesek erői 
ugyancsak átkeltek a Styr folyón, hogy a Puhallo által már előbb meg
hódított Köveiből Sarny felé vezető vasútvonal mentén előrenyomuljanak. 
Azonban nemcsak az előnyomulás és az említett vasútvonalnak a kézbe
kapása volt itt a főcél, hanem a Volhyniaban harcoló erők balszárnyának 

a biztosítása és a rokitnói 
mocsarakon, s a Linsingen-
hadseregen át a Pinszk körül 
álló Lipót bajor herceg had
seregcsoportjával való, eddig 
kissé bizonytalan összekötte
tés biztosítása. A rokitnói 
mocsarak déli kiágazásai 
ugyanis a luck-rovnói vasút
vonalig érnek és ezek a mo
csarak lévén a Lipót herceg 
seregcsoportja és Volhynia
ban harcoló erőink között, 
némileg védték mindkét erő-
csopórtnak az oldalait s két
ségtelen, hogy eleddig vala
mennyire lehetetlenné tettek 
valamelyes orosz meglepe
tést a mocsarakon át. De 
csak addig, míg az oroszok 
jöttek tisztába azzal: mek
kora erőkkel nyomultunk be 
a mocsarak útvesztőibe. 
Augusztus legvégén azután 
az oroszok megpróbálkoztak 
nagyobb rajtaütésekkel a 
mocsarakon keresztül, me
lyek kisebb sikereket is hoz-

Shrapnell-álló fedezék. tak nekik. Ennek véget kel-
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lett vetni és lehetetlenné tenni azt, hogy a mocsarakon át nyugat felé vezető 
vasútvonalakat használni tudják. Megkezdődött tehát az alapos munka a 
mocsarak közölt is. A mocsarakban alig van út s ezeket is alig lehet az 
ingoványos terepen felismerni, amellett minden út annyira kacskaringós, 
hogy csak benszülött ismeri ki magát rajtuk. Utak hiányában nagyobb csa
pattestekkel és különösen tüzérséggel nem lehet itt operálni s csak kisebb, 
de mindenesetre elszánt osztagokkal lehet előrejutni és a legnagyobb óva
tossággal, deszkákkal hidalva át az ingoványt, valóságos csendőri taktikával 
lehetett itt csak az ellenséggel elbánni, amelynek erejét nagyban növelték 
-a benszülött, rovottmultú lakosokból alakított franktirőr-csapatok, melyek 
a vidéket és minden zugot jól ismerve, orvul, a legtöbbször éjjelente ütöttek 
rajta kisebb járőreinken, de nagyobb osztagaikon is és lesből lelövöldözték 
vagy álmukban lemészárolták őket. Ennek a terepnek az átcserkészésére 
Puhallo és Linsingen lovasságán kívül nagyobb lovastesteket vetett ide a 
szövetséges hadvezetőség, amelyek a Styren széles frontot alkotva elsőnek 
keltek át, a tisztogatás munkáját alaposan elvégezték, a hadseregeink olda
lában feltünedező orosz lovascsapatokat pedig, — ahol a viszonyok meg
engedték, — lovasharcban 
szétverték. Luck elfoglalása 
után Puhallo egyfelől tovább
nyomult a Luck magasságá
ban lévő harmadik volhy-
niai erősség: Rovno ellen, 
lejebb pedig a harmadik ily 
erősség, Dubno ellen. Míg 
északi oszlopa szeptember 
5-án Olykánál, tehát már 
kőzvetetlen Rovno előtt át
törte az orosz frontot, addig 
-déli oszlopa ugyanezen a na
pon elfoglalta Dubno két 
íáróerődjét, a Puhallótól 
délre álló Böhm-Ermolli-
hadsereg pedig a Brodytól 
északkeletre, már orosz föl
dön lévő Radzivilovot a 
Brodytól délkeletre, de még 
galíciai földön lévő Podka-
miennel 40 kilométeres fron
ton összekötő, pompásan 
kiépített orosz tábori erődí
téseket rohammal vette meg 
és ezzel ismét áttörve az 
Orosz vonalat, rendetlen fu- Hadikutya a lövészárokban Orosz-Lengyelországban. 
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tásra kényszerítelte az állásukból kivetett oroszokat és állandóan a sarkuk
ban északi szárnyával majdnem a Brodyval egy magasságban lévő Kre-
mieniec orosz városig jutott, míg déli szárnyával a határszéli Novo-Alek-
sziniecen át tört előre. 

Az első orosz ellentámadás. 

Annak újabb bizonysága gyanánt, hogy az orosz katonát ahogyan 
a győzelem sem nagyon deríti föl, épp oly közömbösen viseli el a folytonos 
vereséget és visszavonulásokat is, az oroszok váratlanul ellentámadásba 
kezdtek a kelet-galiciai frontrészen. Részben egészen friss csapatokkal, más
felől a rokitnói mocsarakon észak-déli irányban keresztbefutó vilna-luniniec-
rovnói vasútvonal felhasználásával északi frontjukról lehozott csapatokkal 
megerősítve seregtesteiket először a Szereth folyó vonaláról a Tarnopol-
nál és Trembovlánál emelt erődműveikből törtek előre. Ennek a támadás
nak elsősorban az volt a célja, hogy Puhallo további előnyomulását fenn 
Volhyniában ellensúlyozzák és megállítsák. Mindenesetre feltűnő és várat
lan jelenség volt, hogy a hónapokon át vert orosz haderő, bár ha frontjá
nak csak egy részén is, mégis most egyszerre minden átmenet nélkül képes 
volt erőteljes offenzívára. Mert a Szereth folyó mentén egészen a román 

Harminchat óra alatt épült többkilométeres mocsárhíd. Ilyen hidakat építettek a németek, 
hogy a rossz terepen könnyebben üldözhessék az oroszokat. 
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határig terjedő orosz előnyomulásból kifejlődött harcok szeptember hónap 
nagyobb felét kitöltötték s az orosz csapatok számbeli túlsúlya mellett két
ségkívül azok vitézségének volt tulajdonítható, hogy az elkeseredetten véde
kező Bothmer-féle hadsereget ide-oda hullámzó harcok után mégis sikerült 
a Strypa folyóig visszaszorítaniuk. Itt azonban sikerült őket megállítani, 
sőt amikor a Bothmer-hadsereg erősítéseket kapott, az oroszok sietve fel
adták sikereik színhelyét és visszahúzódtak ismét a Szereth folyó mellé. 
A Szereth illetve a Strypa vonalán áttörési kísérletük tehát végered
ményben mégsem vezetett eredményre. Kelet-Galícia eme részén azután 
szeptember hónapban állandósult a nyugalom. Ehelyett azonban feljebb 
a szomszédos északi frontrészen, majd Volhyniában fejlődlek ki makacs 
harcok. Böhm-Ermolli balszárnya és Puhallo jobbszárnya Dubno megvétele 
után átlépték volt az Ikva folyót, azonban előnyomulásukat megakasztotta 
az, hogy Böhm-Ermolli déli szárnyát Novo-Aleksziniecnél nagy orosz túl
erő támadta meg s defenzívára kényszerítette, sőt ez a támadás néhány óra 
múltán már átterjedt a Dubnón át eddig előnyomult seregtesteink vonalára 
is. Mialatt ezen a frontszakaszon az oroszok mindennap átkeltek az Ikva 
folyón, hogy azután napról-napra délutáni ellentámadásaink ismét vissza
vessék őket az Ikván túlra, addig a volhyniai harctér északi szakaszán 
Lucktól keletre az oroszok pillanatnyilag jelentősebbnek lálszó sikert értek 
el. A Luckból győzelmesen előrenyomuló Puhallo, — mint említettük, — már 
közvetetlenül a harmadik volhynai erősség: Bovno előtt állott, amikor 
Olykánál áttörte az orosz frontot. Ekkor azonban egyfelől, mert az oroszok 
Dubnónál megállították előnyomulásunkat, másfelől, mert Bovnóból ugyan
csak óriási túlerővel intéztek ellentámadást Puhallo ellen, hadseregének itt 
álló részeivel kénytelen volt visszavonulni egész a Styr folyó mögé, tehát 
kénytelen volt Luckot is feladni. 

Ivanov orosz tábornokot azonban, aki a déli fronton álló orosz sereg
testeket vezette, itt Volhyniában meglepetés érte. A kelet-galiciai frontunk ellen 
intézett erőteljes támadásoktól ugyanis azon kívül, hogy e frontrészünknek 
áttörését remélte, azt is várta, hogy e támadásokkal a feljebb, Volhyniában 
álló erőink egy részét is sikerül erősítés gyanánt odavonni s így azután ha 
offenzíváját hirtelen átteszi a volhyniai szakaszra, ott egy-kettőre sikerül 
elérnie azt, ami esetleg Kelet-Galiciában nem sikerül. Am kelet-galiciai erő
sítéseink nem a volhyniai frontról eredtek s annak, hogy Puhallo visszavette 
serege frontjának balszárnyát, nemcsak Ivanov átkaroló művelete volt az 
oka, hanem jórészben saját csapataink egészségi állapotának a megkímélése 
és a csapatok könnyebb ellátásának biztosítása. Volhyniában ugyanis a 
heteken át tartó esőzés az utakat annyira tönkretette, hogy a Puhallo-had-
sereg trénje kénytelen volt az ugyancsak átázott, de még mindig inkább 
használható útmenti földeket használni s ezeken is alig-alig tudott előrejutni. 
Ez természetesen a csapatok ellátását, de a municiópótlást is problematikussá 
tette. Bekvirálásokból pedig katonáink nem élhettek, mert az oroszok visz-
szavonulásuk alkalmával oly alaposan elpusztítottak mindent, hogy a lábán 
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álló vetést például külön e célra magukkal hordozott benzines fecskendők
kel fecskendezték meg, hogy egészen tövig égjen, amikor felgyújtják. A váro
sokat és falvakat pedig a szó szoros értelmében egyenlővé tették a földdel. 

Az oroszok természetesen ezen a frontrészen azután naponta erős táma
dásokat intéztek bevehetetlen állásaink ellen. Akárcsak annak idején a Kár
pátokban, tíz-tizenötös sorokban támadott az orosz gyalogság. Ám támogató 
tüzérségük korántsem volt olyan, aminővel a háború elején dolgoztak. 
Viszont a mi tüzérségünk óriásit javult s ezúttal is nemcsak lekötötte az orosz 
tüzérséget, de gépfegyvereinkkel versenyezve, egyszerűen lekaszálta az 
ellenséges sorokat. A rovnó-koveli vasút mentén, a rokitnói mocsarak 
szélén az oroszok folytonosan kísérleteztek azzal, hogy megkerüljék 
Puhallo balszárnyát. Azonban lovasságunk nemcsak visszavetette őket, de 
jóformán naponta el is hódított tőlük egy-egy megerősített községet. Köz
ben azután Linsingennek feljebb álló hadseregét is lehozták erősílés gyanánt 
s ennek sikerült egy helyen áttörni az orosz frontot, mire a támadókból 
támadottak lettek s az oroszok ilyenformán az átkaroltatás veszélyébe ke
rülve, feladták úgy Dubnónál, mint Lucknál elfoglalt állásaikat és nagy ember
áldozattal járt ellenoffenzivájukat s ismét visszahúzódtak a Putilovka 
folyócska mögé. Szeptember legvégén tehát Luck ismét a Puhallo-hadsereg 
kezében volt. Ilyen véget ért az első orosz ellentámadás Volhyniában és 
Kelet-Galíciában. 

Osztrák-magyar megflgyelőtisztek egy orosz Mária-szobornál Volhyniában. 
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ÁLLÓHARCOK NYUGATON. 

Az általános helyzet tulajdonképen nem változott meg a nyugati hadi
szintéren hónapok hosszú során át 1915 nyarán. De különösen el lehet mon
dani ezt az augusztusi és szeptemberi eseményekkel kapcsolatosan, amikor 
kizárólag az Argonne-okban voltak helyi jelentőségű vállalkozások. Egyéb
ként Flandria legészakibb partjaitól kezdve Artois-n és a Champagne-on át 
a Vogézek legdélibb csücskéig megmaradtak a védelmi vonalak úgyszólván 
igen csekély változásokkal a franciák és németek kezében. Az egymással 
szemközt álló ellenfelek között a legtipikusabb állóharc fejlődött ki, a lövész
árokháború Flandria és Franciaország vérrel áztatott földjéből virágzott leg
jellegzetesebben. A nyugalom általános volt az említett két hónapon* át, 
nagyobb tömegek seholsem indultak meg az ellenséges harcvonalak ener
gikus áttörésére, de azért a küzdelem lángja minduntalan föllobogott, min-

Elfogott indusok, franciák és türkök. 
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dennap máshol vívott párbajt a lövészárkok őrtálló, várakozó népe. Mert 
a viaskodás csak kis földsávokért, előnyösebb árokrészekért folyt és a fran
ciák meg a németek is arra törekedtek, hogy jobban megerősítsék, bizto
sítsák pozíciójukat. Ha úgy látták, hogy okvetlenül szükséges vonalaik kiegé
szítésére egy kiszögelés, egy major, vagy dombocska, amely az ellenség kezé
ben volt, megindult a jól előkészített támadás minden rendelkezésre álló 
eszközzel. Tekintettel az árkok egymástól való csekély távolságára, ezek az 
eszközök sem voltak azonosak a keleti vagy egyéb nyilt harcterek védő 
vagy üldöző harcaiban használatosakkal. A tüzérség, bár igen bőségesen 
működött, itt nem játszott olyan hatalmas szerepet. Annál sűrűbben és 
szorgalmasabban dolgoztak azonban az aknavetők, a gépfegyverek, kézi
fegyverek, szuronyok, kézigránátok és a földalatti aknák. A vonalak moz
dulatlansága és az általános helyzet stagnálása tehát korántsem jelentett 
nyugalmat. Az ellenséges tüzérség egyre biztosabban beállította ágyúit az 
árkokra és mindig nehezebb lett a lövészárokban vagy a homokzsákok 
mögött kitartani. A szemközti állásokból minden pillanatban átrepültek a 
kipróbált biztosságú aknák és kézigránátok, amelyek szétrombolták a fárad
ságosan megépített állásokat és oly sokszor temették el a bátor védőket is. 
Ezeket a réseket természetesen nyomban helyre kellett hozni, hogy aztán 
a következő napon talán az ellenség lövedékei rombolják szét az új állá
sokat. Próbára tette a védők bátorságát, férfiasságát és gyors, találékony 

Német kötött megfigyelő léggömb felszállása a Champagne-ban. 
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cselekvőképességét már maga ez a rettenetes őrtállás is. De még több lelki
erőt és odaadást kívánt az aknaháború, a keskeny, minden ponton ellen
őrizhető terepen való földerítés. Ezt a nagy, száz és száz kilométeres fron
ton való folytonos őrködést csak itt-ott élénkítették meg nyilt küzdelmek, 
amikor szinte fölujjongott a német szív, hogy ismét szemtől-szembe kerül
het az ellenséggel. Egyébként a tengertől az Alpokig szünetlen idegfeszült
ségben élt oly sok százezer ember, folytonos várakozás és lélegzet vissza
fojtott éber figyelem közben. Keleten éppen ebben az időben aratták leg
szebb diadalaikat a szövetségesek és a győztes csapatok szélsebesen halad
tak előre a futó ellenség nyomában. A világ figyelme tebát hűtelen lett a 
nyugati hadszintérhez és az érdeklődés elhagyta a hűséges őrködőket, akik 
éjjel-nappal talpon voltak és egy percig sem pihentek. Miután pedig a hely
zet tényleg nem változott lényegesen, a legfőbb hadvezetőség is ritkán adott 
jelentést róluk, úgy hogy a hivatalos közleményekben rendszerint ilyen 
beszámolók láttak napvilágot: «A nyugati hadszintéren a helyzet változat
lan.)) «A nyugati fronton nem történt különösebb esemény.» Akik azonban 
ismerték a helyzetet, jól tudták, hogy a stereotip mondatok mögött a férfias 
kitartás, a bátorság és a hősi tettek, valamint a színházi póz nélkül föláldo
zott életek egész légiója áll. 

Legjellegzelesebb formáját öltötte az állóharcok egyik veszedelmes és 
nagyhatású módszere, az aknaháború a Champagne-ban, ahol 1915 nyarán 

Német repülőgép-üldöző ágyú az elsütés pillanatában. 
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úgyszólván napról-napra, éjjel-nappal dolgoztak mindkét oldalról a földalatti 
folyosókon, aknaüregeken, hogy a légi és földfeletti támadásókat a föld 
mélyén is folytassák. A földalatti aknákon kívül természetesen működtek a 
szárazföldi torpedóaknák is, amelyeket halálmegvetéssel igyekeztek az ellen
séges lövészárkok közelébe lopni a vitéz német szapőrök. Egyetlen órára 
sem hagyhatták éles figyelem nélkül a védővonalakon állók a sok-sok kilo
méteres front egy talpalatnyi helyét sem. Helyén kellett lenni mindenkinek, 
figyelni az égre, vájjon nem jön-e ellenséges repülőgép kémkedni, halált 
osztogató nyilakat szórni, nézni a szemközti, alig pár lépésnyire lévő francia 
árkokat, hogy nem látni-e gyanús mozgolódást, készülést a támadásra, és 
végül a földre fektetett füllel hallgatni, nem közeledik-e az alattomos föld
alatti akna a túlsó oldalról. Megtörtént, hogy az aknaásók összetalálkoztak 
sötét folyosóikban, egymásra bukkanlak és a föld alatt fejlődött ki gyilkos 
kéziharc. Máskor a németek fölfedezték, hogy akna közeledik árkaik felé. 
Ellenaknát ástak tehát a francia folyosó alá és alig néhány perccel azelőtt, 
hogy a kész francia aknában elhelyezlek volna a robbantó anyagokat, ők 
robbantották föl az ellenük készülő franciákat. Perthesnél és Souainnél 
folytatták a németek nagyarányú aknarobbantásaikat augusztus elején. A két 
község súlyos harcok szintere volt már hónapok óta és ezúttal a németek 
voltak a támadók. Az aknák egész sorát sikerült levegőbe röpíteniök és alig 
zuhantak vissza a fölszaggatott, hatalmas földdarabok, még el sem oszlott a 

Belga katonák útban a francia harcvonalba. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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robbanó anyagok nehéz füstje, máris ott termett a német gyalogság, hogy 
megszállja az üregek, mély gödrök, az úgynevezett aknatölcsérek szélét. 
A harc itt így folyt; minden tenyérnyi térhódítás eredmény volt. A követ
kező napokban a franciákon volt a sor. Leintreynél, Luneville közelében 
gyalogsági támadást intéztek a németek ellen, Beauséjournál pedig aknákat 
robbantottak augusztus kilencedikén, de sikert seholsem mutathattak fel. 
Courcynál ugyancsak aknákkal próbálkoztak egy hét múlva, de itt még 
rosszabbul jártak, mert a németek elragadták az aknatölcsért a robbantás 
után. Bátor rohammal előretörtek, megvetették a lábukat és nyomban a 
maguk javára fordították á francia árkászok fáradságos munkáját. Augusz
tus huszonnegyedikén újból egész sor aknát robbantottak föl eredményesen 
a németek. Beauséjournál megismétlődött a Courcynál történt eset: az ellen
séges aknatölcsért ezúttal is a németek szállották meg. Itt azután rendkívül 
heves küzdelem is fejlődött, mert a térhódítás fölötte kellemetlen volt a 
franciák számára. A champagnei küzdelemben az aknaharc dominált egé
szen a nagy őszi offenzíva megindításáig. Aknákkal rombolták össze a fran
cia állásokat a Maas magaslatain és szeptember első napjaiban is számos 
ponton történtek eredményes robbantások. Nem maradtak el azonban a 
kézigránát-harcok sem és így például szeptember tizenkilencedikén Perthestől 
északnyugatra, a németek gránátokkal ostromoltak és foglaltak el egy ellen
séges lövészárokdarabot. Nagyobbarányú ágyúharcra szeptember huszadikán 

A francia harctérre induló belgák étkezése indulás előtt. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam). 
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került sor, mikor a franciák összelövöldözték és rombadöntötték a sapig-
neuli zsilipházat Reims közelében. A szeptemberi és augusztusi champagnei 
harcok tehát látszólag nem mutatnak nagyobb arányú mozgalmasságot. Csak 
itt-ott újult ki a küzdelem, százezrek nem vettek részt irtózatos rohamok
ban, ezer meg ezer foglyot sem szállíthattak a németek a front mögé, de 
rendületlen munkájukkal, robbantásaikkal igen értékes térnyereséget tudtak 
felmutatni még ezekben az állóharcokban is. 

A Vogézek erdőségeiben és hegyei között is lövészárokháború folyt, de 
a megváltozott terephez mérten változott jellege volt az állóharcoknak. Itt 
is egymástól csekély távolságban néztek egymással farkasszemet az ellen
felek, de a vezérszerepet mégsem az aknarobbantások és műszaki csapatok 
játszották. A harcokból a tüzérség is kivette a részét és kemény rohamo
kat intézett egymás ellen mindkét fél gyalogsága. A támadó kedv a fran
ciákat jellemzi, ezen a szakaszon viszont a németeké a rendíthetetlen véde
lem. Francia részről mindent elkövettek a helyzet megjavítására és a fölény 
megszerzésére. A nagy erőfeszítések a Reichsackerkopf, Barrenkopf, Lingen-
kopf és Hartmannsveilerkopf magaslatokkal kapcsolatos lövészárkokért foly
tak. Július utolsó napján este megrohamozta a francia gyalogság a Reichs-
ackerkopfot, de támadását könnyűszerrel visszautasították. A következő 

napokon rendszeres támadás 
folyt a sokat emlegetett schratz-
maennle-barrenkopfi vonalon, 
ahol különösen éjszakánként 
tombolt elkeseredett küzdelem. 
A harc átterjedt a Lingenkopfra 
is, sőt augusztus negyedikén ide 
helyeződött az ellenség egész 
támadó dühe. Napokig tartott 
az ostrom, amely végül a 
legcsekélyebb döntést sem ered
ményezte. Ezzel szemben a né
metek igen örvendetes sikerről 
számolhattak be. A Larg folyó 
völgyén átvezető hidat, amelyet 
a dammerkirchi viadukt szét
rombolása után építettek titok
ban a franciák, fölfedezték 
német repülők. A pilóták és 
megfigyelők jelentése alapján 
azután a német nehéz tüzér
ség néhány teli találata el
tüntette a föld színéről a be
tonból épített, fontos vasúti 

épülők harca az összelőtt Ypern fölött. hidat. A Lingenkopfnál újabb 
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támadást kíséreltek meg a franciák augusztus tizedikén, de eredmény nél
kül húzódtak vissza. Hevesebb küzdelem támadt Dammerkirchtől észak
keletre Ammerzveilernél augusztus tizenötödikén. A franciák nagymennyi
ségű muníció ellövöldözése után megostromolták a schratzmaennlei és 
sondernachi állásokat is. Két napi küzdelem után ezúttal sikerült nekik egyes 
árokrészeket elhódítaniuk, de a német gyalogság nemsokára visszaszerezte 
az elragadott területet. A harcok így hullámzottak a hatalmas hegyek magas 
csúcsai körül egészen augusztus végéig. A franciák támadtak, a németek 
visszaverték az ostromot vagy ellentámadásokkal lepték.meg az ellenséget. 
Különösen hatalmas volt az a német támadás, amely augusztus utolsó nap
ján viharzott a Lingenkopf közelében levő francia állások ellen. Az ered
mény egy sereg fogoly és egy pár ellenséges lövészárok elfoglalása volt. Ezt 
a sikert még teljesebbé tette a hartmannsveilerkopfi és schratzmaennlei 
német roham, amely újabb térnyereséggel végződött. A franciák hiába újí
tották meg ismételten támadásaikat, a diadalmas ellenfelet nem vethették 
ki az új pozíciókból. így tehát egész nyári küzdelmük és minden erőfeszí
tésük hiábavaló maradt: a fölényt nem tudták megszerezni, «sőt újabb terü
letekről kellett lemondaniuk. 

Flandriában a kisebb harcoktól eltekintve, úgyszólván teljes volt a 
nyugalom egész augusztus és szeptember folyamán. Mindössze az Yser-
csatorna mentén, az Ypern közelében fekvő Hoog faluért folytak hevesebb har-

Előörs Dixmuidennél. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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cok. Ezt a pozíciót még július második felében ragadták el a németek az: 
angoloktól, akik augusztus első napjaitól kezdve nagy fölkészültséggel és. 
túlerővel ostromolták az előretolt ellenséges állásokat. Közel egy hétig tartó 
támadások után sikerült is végre visszaszerezni a falu egyik felét, míg a 
másik oldalon továbbra is kitartottak a németek. Ezt a térnyereséget való
ban nem lehet sikernek nevezni, mert hiszen Flandriában és különösen. 
Yperu, valamint a csatorna vidékén ismételten kiürítette mindkét fél előre
tolt és csak súlyos áldozatok árán tartható állásait. Ezt cselekedték ezúttab 
a németek, akik annál biztosabban állottak azután fővonalaikon. A német 
főhadiszállás hosszabb ideig semmit sem jelentett ezt követőleg a flandriai 
harctérről. A naponként megismétlődő kisebb küzdelmek természetesen 
tovább folytak és aknaharcra is került sor. Dixmuidennél, a front belgák 
által védett vonalán szeptember elején eredményes aknarobbantások tör
téntek német részről. A belga ellenaknákat fölfedezték, ártalmatlanná tették 
és szeptember hatodikán több belgát ejtettek foglyul, sőt néhány gépfegy
vert is zsákmányoltak. Amíg Flandria sík földjén és a csatornák birodalmá
ban így váltakeztak a harcok, addig az ellenséges flotta sem nyugodott és-
támadásokat intézett ismételten a belga parton elhelyezett német ütegek, 
valamint csapatok ellen. Augusztus tizenhatodikán angol torpedózúzók jelen
nek meg Ostende előtt, de kénytelenek meggyőződni, hogy a homokos par
ton még mindég német katonák állanak őrt. Egy héttel később Zeebrüggénél 

Német huszárőrjárat felderítő úton az Yser mentén. 
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"teszi tiszteletét egy negyven egységből álló ellenséges flotta. Hetven lövést 
intéztek a parti erődök ellen, de a német művekben a legcsekélyebb kárt 
sem okozták. Szeptember elején ismét nagyobb flotta lőtte üstende és 
Westende partjait és még e hónap tizenkilencedikén is megkísérelték a 
támadást, de a parti ágyúk hatásos tüzelése miatt nem férkőzhettek közelebb, 
nem érhettek el eredményt. 

Middelkerke, Westende és Ostende, valamint Zeebrügge tengeri táma
dása az angolok műve volt s időről-időre állandóan megismétlődött. A hatal
mas horderejű hajóágyúk megostromollak a homokpartokat, lövéseket tettek 
a parti őrségek és helységek ellen, de jelentékenyebb akciókra nem került 
sor. Valóban nehéz megérteni, hogy katonailag mit céloztak ezek a bombá
zások. Annál sajnálatosabb, hogy az oktalan támadásoknak több polgári 
áldozata lett. Augusztus huszonkettedikén a zeebrüggei hajótámadásnál 
számos belga polgár sebesült meg, szeptember hetedikén pedig a westendei 
és ostendei lakosok közül ketten meghaltak és számosan megsebesültek az 
angol gránátok szilánkjaitól. Az ellenség tehát szövetségeseit pusztította. 
Az ilyen tengeri ostromok idején különben nem maradtak tétlenül a német 
repülők sem, hanem az ellenséges hajók fölé kerekedvén, bombáikkal kény
szerítették visszavonulásra a páncélosokat. Szeptember tizenhetedikén igen 
•eredményes volt a légi harc, mert a repülők több bombája telibe talált egy 
angol torpedózúzót. 

Egy ház védelmezése az Yser mentén. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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Az észak-frqnciaországi vonalon, Souchez, Neuville és Arras környékén 
sem került sor jelentékenyebb akciókra, de a kisebb küzdelmek szakadat
lanul tartottak. Hol a franciák támadtak, hol pedig a németek ütöttek rajta 
az ellenségen. Augusztus elején ismételten rohamot intéztek a franciák a 
Souchez melletti állások ellen és egy ízben éjjeli támíadást is megkíséreltek. 
Az állóharcok igazi jellegéhez hűségesen alkalmazkodván, eme előretörések 
kivétel nélkül kézigránátokkal történtek. A 'németek természetesen szintén 
kézigránáttal védekeztek. Hevesebb harcok augusztus tizennyolcadikán este 
keletkeztek Souchez és Angres között, ahol az ágyúk egy napig készítették 
elő a francia támadást. Véres és kemény viadal után ezúttal is sikerült a 
franciákat visszaűzni. A két napig tartó harcban több izben került ember
ember elleni küzdelemre alkalom s végül a németek maradtak felül. 
Persze az aknaháború is rendületlenül folyt és többek között Braynál működ
tek a német műszaki csapatok szép sikerrel. Amint látjuk, Flandriában és 
az észak-franciaországi fronton alig lobbant föl néhányszor két hónap alatt 
a hevesebb harc lángja. A vitéz katonák nap-nap után éber őrködés 
közben állottak helyükén és ebben a fárasztó, idegőrlő pozícióban kémlel
ték, várták acélos szívvel az ellenség támadásait, várták saját vezetőségük 
támadást parancsoló szavát. Hálátlan és nehéz feladatot teljesítettek, az álló
harc minden szenvedéséből kivették részüket, de a reájuk bizott vonakkat., 
rendületlenül megtartották. 



A háború humora. 
Jó koszt, olcsó kvártély. 

Szabadságolt katona, aki most került ki 
a kórházból, benéz egy pohár borra a 
kocsmába. Asztalánál cingár, nyápic, bete
ges civil legények ülnek és beszélgetnek. 

— Hej nehéz sor az a háború, — panasz
kodik egy vékony pénzű — leszállították 
a napidíjamat. 

— Bizony mi sokat szenvedünk, — tódítja 
a másik, — egész télen kukoricakenyéren 
sínylődtünk. 

— Bizony, nagy szenvedések ezek, — 
sírdogál a harmadik, — kibírhatatlan a 
drágaság. Méregdrága a hús. Megfizethe
tetlen a főzelék. 
• — Már a kvártély is drágább. 

A katona végre is megunja és közbeszól: 
— Azért olyan nehéz a soruk, mert nem 

értenek hozzá. Lehet ám a háborúban jól 
is élni. 

— Ne mondja, 
— De bizony. Én tudom is a módját. 
— No, erre kíváncsiak vagyunk. 
— Hallgassák meg. Én találtam helyet, 

ahol dupla a napidíj. Reggelire kitűnő 

kávét kapok, délre pompás ebédet, a javát 
a húsnak, nagyszerű kenyérrel, jó vörös 
bort és ingyen ráadásul — a lakást. Ha 
akarják, én megszerzem maguknak azt a 
helyet. 

— Hogyne akarnánk! 
, — Akkor jól van Jöjjenek velem a 
lövészárokba. Csapjanak fel katonának. 
Kitűnő kosztjuk lesz, ingyen lakásuk, jó 
ruhájuk, dupla zsoldjuk. Akkor nem lesz 
okuk panaszra, mint itthon. 

A felváltás. 
Rozi a szakácsné nagy katona-barát. 

Mindig istápol egy hadfit. Változhatnak az 
ezredek, elmehetnek a menetszázadok, 
Rozinak mindig megvan a maga hadfia, 
iígy este, amikor úrnője kimegy a kony
hára, egyszerre két vitézt is talál nála. 

— Szégyelje magát Rozi, — mondja neki 
másnap, — magának egyszerre már két 
katonája is van. , 

— Csókolom kezét, — mentegetőzik 
Rozi pironkodva, — éppen a felváltásnál 
tetszett bejönni. 

Bekötési tábla 
] 

JóRal Mór: fl löuő száznd regénye 
ingyen-mellékleteként jelen 

íveihez, melyek Krónikánk 

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-
liető, kényelmesen olvasható kötetet 
ad, mely minden könyvtár díszéül 

szolgál. . 

bérmentesen szállítva. 

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

heti. 

Pallas nyomda, Budapest. 
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