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A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei. 
A páratlan fogadtatást, melyben a művelt magyar közönség Krónikánkat részesí

tette, azzal viszonozzuk, hogy t. előfizetőinknek és olvasóinknak csaknem 
teljesen ingyen 

kiváló értékű, örökbecsű irodalmi művek megszerzését tesszük lehetővA 
T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyvcsoporlból csupán a fel-

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

Aki félévre (i. - koronával fizet elő Krónikánkra, az a két csoportból féléi'enkinl 
egy-egy kötetei választhat. 

Aki negyedévre - koronával fizet elő Krónikánkra, az negyedévenként az egyik 
csoportból egy kötelet választhat. 

Akik tá/.elenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekböl négy egymás utan 
következő számot beküldenek. 

A kiválasztott kedvezményeket a pénz előzetes beküldése ellenében szállítja a kiadó
hivatal, de megrendelhetők azok minden könyvkereskedőnél, árasnál, trafikban. 

Mindenki ott szerezheti meg a kedvezményeket, a honnan a krónikát kapja. 
Budapesten a kedvezmény díján felül köteicnkint 10 fillér, vidéken kölelenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

1. csoport VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. 
RÁTH MÓR FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

1. lepbson: Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriábin. C.azdagon illusztrált 
mii, 1 kötet. U kor. S0 fitt.'bolti ár 
helyeit ráfizetés 2 kor. 

A v i l á g i r o d a l o m cíj;vik l e g k i v á l ó b b utazási mun
kája, me'yben a szcr/ .ö, aki a S lanley- fé le v i l á g h í r ű 
e x p e d í c i ó b a n résztveit , c s o d á s Kalandjait és viszon
tagságos u tazása i t írja ic, r e n d k í v ü l sok p o m p á s kép 
k í s é r e t é b e n . 

2—3. Mübner Sándor gróf: A britt biro
dalmon keresztül. Két kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár fté-
lyelt kötetenkint ráVi/.elés 2 kor. 50 Ml. 

I l ü b u e r S á n d o r gróf, az egykori k ö v e t és mi
niszter, kedves, k ö n n y e d m e s é l ő , aki mindazt, amit 
m é l y tudássa l és a laposságga l megfigyelt, v o n z ó a n 
és e lejétől vég ig érdekesen adia e lő . Anglia és gyar
matai 'manapság mind'nkli érdekelnek és ebben a mű
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

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

179 képpel és színnyomatú térképpel. 
2!) kor. bolti ár helyett kölelenkint rá
fizetés 3 kor. 

F. m ű érdekfesz í tően tárja lel Telekv S á m u e l gr. 
f e l l édező ó l jának történetét és olyan n é p e k k e l is
mertet meg. melyek mindeddig minden idegen be
fo lyástól é r in te t l enü l , senki tő l sem sejtett életet é l tek. 

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

8—í). Gróf Benyovszky Móricz élettörté
nete. Irta Jókai Mór. Két kötet, illusz
trálva. IS kor. bolti ár helyett ráfizetés 
kölelenkint 2 kor. 

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas é l e t é b e n 
é r d e k e s kalandokon ment át, melyeket é le t te l jes 
k ö z v e t l e n s é g g e l örökí te t t meg. Már "maga az, hogy 
Jóka i Mór é r d e m e s n e k ta lá l ta , hogy Benyovszky 
iratait közreadja és é lettörténetét megírja , a m ű 
k i v á l ó ériékét b i z o n y í t j a . A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

Mindezek a munkák kiterjeszkednek mindazokra az országokra és népekre, melyek 
felé a világháború során a közérdeklődés fordul. 

2. csoport. MIKSZÁTH-MŰVEK. 
LÉGRÁDY-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

Ebben a csoportban Mikszáth Kálmán legszebb alkotásait adjuk, a nagy költő 
ama munkáit, melyeknek páratlan népszerűségét és világhírét köszönheti. Mikszáth 
elismert írói nagysága felment minket attól, hogy őt bővebben ismertessük. 
10. Besztercze ostroma. Illusztrált dísz

kiadás, 13 kor. bolti ár helyett ráfize
tés 3 kor. 20 fill. 

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

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

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

Mindkét csoportban foglalt művek egytől-egvig alkalmasak születésnapi, névnapi 
bermanapi, karácsonyi, újévi és minden más ünnepi ajándék céljára. 
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Ha fűzetenkint veszi a Világ
háború Képes Krónikáját és 
négy ilyen szelvényt beküld, J 3 f Q z e t 
kiválaszthat egyet kedveznie- ' 
nyeink közül, melyeket a 
boritékon hirdetünk és az ott ^ 
feltüntetett módozatok mellett & 

szállítunk. 

1.1, mim m 
VILÁGHÁBORÚ. 

SZERKESZTŐ SŰLE HNTHL 1 HETENKINT EGY FÜZET 
RÉVfll-KIHDflS TELEFON 56-27 | ELŐFIZETÉSI HR i/4 ÉVRE 3 K, "/, ÉVRE 6 K 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIRDÓ 
BUDAPEST VIII. ŰLLŐI-ÚT 13. 

HÁBORÚS KARÁCSONY 
Hogyan ünnepeltek a táborban. m i -

A fenyőfa ágán, honnan tavaly e tájban aranydió, cukorkatona, játékpuska és más csodás 
drágaság mosolygott le ránk a rózsaszinernyős lámpa barátságos fényénél, — az emberiség 
karácsonyfáján az idén olyan holmi foglal helyet, mely nem a gyermek üde kacagását 
kelti föl, hanem a bánatot, melyet még a dicsőség, a siker hire sem tud eloszlatni. Szent 
esténknek hijja volt, nincs ház, a honnan ne hiányoznék valaki; valaki a ki talán 
térdig hóban, csontig fagyban töltölie ünnepét. Szomorú karácsony, mely szűzi fehérségével, 
imádatos melegével úgy borult reánk, mint az anyaszív beteg gyermekérc. Nyilt tekinte
tünket emeljük az égre: mi igaz dologban vagyunk, mi soha senkinek nem kívántunk 
rosszat. Aki gyermekeink karácsonyát boldoggá teszed, engedd meg, hogy dolguk végezté

vel mielőbb hazatérhessenek a mi katonáink. 

A v i l á g h á b o r ú képes krónikája . - 385 — 25 



A karácsonyi csomagok megérkeznek. 

A karácsonyi ajándékok kicsomagolása. 



Katonáink zeneszó mellett mulatnak karácsonyeste. 
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A T A N N E N B E R G I C S A T A . 

Tannenberg az a pont, ahol a világháború tragikus valósága a legesodásabb 
hősmondák és legendák horizontját érinti, sőt, ha nemcsak váratlanul fellob
bant nagyszerűségét tekintjük, banem a reltentő tömegeket, melyek a tannen-
bergi csatában résztvettek és a csata eredményét is, akkor úgy látjuk, hogy ez a 
valóság még fölébe is röppen a legendáknak, mint a griffmadár a fellegeknek. Mit 
mondhatnának még nékünk Thermopyle és Marathon, miután Kelet-Porosz
ország süppedékes tóvidéke egy érintetlen, diadalra fölkészült, ifjú és elbiza
kodott negyedmilliós hadsereget látott tönkremenni, oly alaposan, oly nyo
morultul, aminek nincsen párja a történelemben. A cári birodalom első had
vezérével az élükön csak az imént keltek át a határ t jelző folyón szent 
Oroszország legbüszkébb elitregimentjei, gárdaezredei, főnemesi hadosztályai, 
cserkcszlovasok, a köréjük fonódott legendakör ragyogó érintetlenségével és 
kozákbrigádok azzal a rendeltetéssel, hogy egy hét múlva a berlini hársak 
alatt táncoltassák mokány paripáikat. Velük van, készen, ezernyi példányban 
kinyomatva a kegyelmet igérő proklamáció, mely fegyverletételre szólítja föl 
az ellenséget, velük a fehér cár ígérete, hogy ötvenezer rubelt kap az a 
katonája, aki elsőnek lép a birodalmi főváros területére és velük mindenek
felett a büszke öntudat és kétséget nem ismerő hetyke gőg, mely egyrészt az 
ellenség erejéről terjesztett hamis hírekből táplálkozott, másrészt abból a 
tudatból, hogy a világ legnépesebb hadserege van a hátuk mögött. 

Annál rettentőbb volt a csalódásuk és iszonyú a kiábrándulás, mely 
rájuk várt. Oroszország dísze, virága, ifjú főurainak, kitüntetett vitézeinek 
ezrei, úgy pusztultak rakásra, mint a rengeteg dúvadjai, melyeket elönlött 
a szennyes á rada t ; holttesteiknek tízezrei sáncot emeltek a tavak partján, 
benn pedig, a mocsarak mélyén, elvegyülve lovak hulláival, tönkrement 
hadiszerekkcl: ma is szigeteit alkotják a kegyetlen halálnak, melynek eddig itt 
volt legbővebb aratása. Másfélszázezer halolt nem nagyobb területen, mint 
Magyarország legkisebb vármegyéje. 

Ha támad még őszinte költője Oroszországnak a háború után is, leg
megrázóbb dalai bizonyára a tannenbergi rettentő napokról fognak szólani, 
melyek annál fájdalmasabbak a nagyorosz öntudnak, mert ezt a kihever-
hetetlen csapást a még akkor föl nem készült Németország iszonyú ökle 
mérte rá. Mert amikor ez az ököl m á r ily mindent elsöprő erővel lesújtott, 
Germánia másik kezével még a behívó parancsokat írta és az orosz had-



/ 

sereg szemefényét részben német polgár-katonák, népfölkelők semmisítették 
meg. Ezen a ponton tehát máris véres kudarcba fulladt a moszkovita álnokság, 
mely már állig fegyverben várta a casus bellii, hogy váratlanul üthessen 
rajta hatalmas szomszédján. 

A földindulás, az égzengés és minden elemi katasztrófa nagyszerűsége, 
borzalmas és kápráztató gyorsasága egyesült abban, ami az oroszra Tannen-

A Mazuri-tavak. 

bergnél lesújtott, hogy aztán a felgyújtott tüzek világánál mutassa meg az 
elámult világnak a lebirhatatlan német akaratot, ludast és erőt. Diadalok, 
kis< bbek, nagyobbak, innen és túlnan, történtek azóta is Európa csatamezőin, 
de már megszoktuk, hogy mindezeket a taktikának hetekig, sőt hónapokig 
tartó és észrevehető számításai előzték meg. 

A lannenbergi csatának pedig s mindazoknak a csatározásoknak, melyek 
vele összefüggenek, az adja meg a kápráztató fényt, hogy néhány nap alatt 



viharozlak el s az első nagyobb ütközettől számított negyedik napon már 
hiánytalan és diadalmas tökéletességében emelkedett k i Hindenburg tábornok 
lángelméjének és egy nagyszerű nép harcos erényeinek felülmúlhatatlan, 
monumentális remeke. Nem tudjuk, mikor terveztek, mikor taktikáztak. Mint 
ha a sors és nem emberkéz verte volna az oroszt, lélekzetét vesztve oly 
kábult riadalommal húzta össze vonagló testét mind kisebb gyűrűbe, hogy 
végül a minden oldalról rája viharzó tűzeső elől a Mazuri-mocsarak csalfa 
ingoványai között keressen és találjon örök menedéket. 

Két orosz hadsereg. 

Az orosz hadvezetőség, mint említettük, két hadsereget indított útnak 
Poroszország felé. Az északi, vilnai sereg Rennenkampf t ábornok vezetésével 
a Mazuri-tavak fölött tört be az országba, a déli, A/areu-sereg pedig Silinski 
cs Samsonoiv tábornokok parancsnokságával e mocsárvidék alsó szegélyén 
vonult föl azzal a szándékkal, hogy így közrefogja a keletporoszországi 
német sereget s ha azt megsemmisítette, egyesülve törjön előre, Königsbergbe, 
majd Berlinbe. Az északi, a Vilna-hadsereg négy hadtestből ál lot t : a 2., 3., 
4. és 20. hadtestekből. A Narev-seregben pedig benne volt az 1., 6., 8, 15. 
s a 23. hadtest és három lovas divízió. 

A Vilna-sereg sorsáról már tudunk. Ennek az első számú porosz had-

A Vöröskereszt automobilparkja Allensteinban várja a tannenbergi sebesülteket. 
(Leipziger Presse-Büro.) 
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test állta az útját és több csatában, győzelmesen feltartóztatta az ellenséget. 
Egy éjszaka azonban csöndben, észrevétlenül eltűnt az orosz elől a német 
sereg, amit alkalmasint nem nagyon fájlalt Rennenkampf tábornok, mert a 
legfőbb szükségét érezte, hogy rendbehozza megtépázott csapatait. Nem is 
gondolt rá, hogy az elvonult ellenséget kövesse. A német hadtest elvonu
lásáról pedig Slein tábornok főhadiszállásmester augusztus 24-én mindössze 
ezt a kurta és hidegvérű magyarázatot adta: 

Hírek érkeztek újabb ellenséges erők előnyomulásáról a Mazuri-tavak dél
keleti tája felé. A főhadvezetőség azon a véleményen volt, hogy ez ellen intézkednie 
kell és ezért északon visszavonta a csapatokat. ) 
Az első számú német hadtestnek tehát szintén az a feladat jutott, hogy 

vonuljon délnek, a N'arev-hadsereg méltó fogadására. 
Egyéb, szemmellátható intézkedés azonban alig történt német részről. 

Hindenburg tábornok, akit békés nyugalmának Hannoverben töltött évei 
után ekkor reaktiváltak és állítottak a keletporoszországi sereg élére, fen
séges türelemmel hagyta, hogy az egész negyedmilliós Naiev-sereg hadd 
vonuljon be a tavakat elválasztó szűk útra, hadd igyekezzék magát azon 

Fogoly orosz sebesülteket a német Vöröskereszt orvosai nyilt utcán bekötöznek. 
(Leipziger Presse-Büro.) 



íiggyel-bajjal keresztülpréselni s csak mikor m á r egész rengeteg hosszú 
vonalával beékelődött a szűk útba, Hindenburg akkor állított útjába egyetlen 
landwehv-diviziót. 

Hogy azonban kellően kidomborodjék ennek a sorstragédiák vaskövet
kezetességével és kegyetlenségével lejátszódott orosz katasztrófának a képe, 
meg kell ismerkednünk a Mazuri-tavak bűbájos és veszedelmes tájával s 
e sok vihart látott föld históriai múltjával is. Egy német lap nyomán egy 
beszélgetés részletét közöljük itt, mely az első összeütközés reggelén folyt 
le a Mazuri-vidék egy kiemelkedő magaslatán. E z a beszélgetés nemcsak a 
táj leírásával és történetével ismertet meg, hanem visszatükrözi a németek
nek azon való aggodalmát is, vájjon az az egyetlen gyalogos divízió, melyet 
Hindenburg tábornok itt eléje vetett a zúduló muszka áradatnak, képes lesz-e 
azt feltartóztatni addig, ameddig kell. 

A tóvidék. 

Sugárzóan szép nyárvégi hajnalra ébredtünk augusztus 26-án — írja a 
német lap — és a kék égről legdúsabb mosolyát szórta a nap a bájos Mazuri-
tájra. Dzsidás lovasok kicsiny csapata érkezett a Löbau melletti halmokra 
és a tisztek óvatosan előrementek az erdő szélére. Innen messzelátóikon 

Ailenstein látképe. (Sajtóiroda, I.eipzig.) 
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kémlelték az eléjük terülő la ika képet, mely felülmúlhatatlanul elragadó volt 
a kicsiny tavak és sűrű erdők, dús rétek, szántások, barátságos falvak és 
csalfa mocsarak csodálatos összevisszaságában. Közben a tisztek szorgalma
san tanulmányozták térképeiket is. Egyikük, R. gróf, aki a landwehr-lovasok 
századosi egyenruháját hordta és aki erről a vidékről származott, magyará
zattal szolgált a többi tisztnek. 

— Uraim, históriai földön állunk — mondotta. — Az a falu ott, egye
nesen előttünk, a üamerowi- tó tó l keletre, az a mellette lejátszódott csatáról 
hírneves Tannenberg, ahol a vad litván Jagelló 1410-ben legyőzte a német 
lovagrend hősi csapatait. Reméljük, hogy Tannenberg neve a legközelebbi 
napokban új csengést kap, amely másképpen fog hangzani úgy a német, 
mint a szláv fülnek. Hiszen minden arra vall, hogy itt összeütközésre kerül 
a sor. És ha egyszer itt ragadhatjuk meg a muszkát, a mi Mazuri-tavaink és 
mocsaraink között, akkor alig segíthet rajta egyéb, csak az Isten kegyelme. 
A mi derék népfölkelőink, akiknek oly sok jószágát, sőt hozzátartozóját is 
elpusztították az orosz gyilkosok és gyújtogatok, máris alig fékezhetők. 

— Igen, ha nem volnánk oly túlontúl kevesen — sóhajtott M. őrnagy, 
— azonban a közeledő orosz sereg túlereje aránytalanul nagy, sokkal nagyobb, 
semhogy ezzel szemben használhatna a kitartás és a vitézség. Hiszen mind
össze csak egyetlen landwehr-divizió áll itt és bár ennek az elhelyezkedése 
ki tűnő és bár tegnap még hozzácsatlakozott a thorni és a grandenzi ei ős
ségek helyőrségének egy része is nehéz ütegeivel, mégis félek, hogy vesztett 
csatának indulunk. Azt jelentik, hogy több orosz hadtest közeledik felénk, 
tehát sokszoros tú lerő! 

— Csak ne oly sötéten, baj társ! — szólt közbe vidáman B. ezredsegéd
tiszt, — bármi fekete felhők gomolyogjanak is e percben felettünk, én mégis 

A Mazuri-tavak, ahol 92,000 oroszt elfogtak s mintegy 16,000 vizbefulladt. 



teljes bizalommal vagyok és pedig első sorban vezérünk személye iránt. Nem 
hiába hozták ide Hindenburg őexcellenciáját, a k i már három esztendeje nem 
teljesít szolgálatot. Ő kétségtelenül egyike a legtehetségesebb tábornokainknak 
és gondja lesz rá, hogy az orosz itt is kemény dióba harapjon. Abban min
denesetre biztos vagyok, hogy bennünket nem hagy a mocsárban és k i fog 
vágni bennünket, ha mi csak egyetlen napra is fel tudjuk tartani az orosz 
áradatot. 

— Az a városka, délkeletre — folytatta előadását R. gróf — ott, a hol 
a síkság kezdődik: Soldau. A szerencsétlen 1806. év karácsonyán itt ütköztek 
meg a poroszok Napóleon seregével. 

E percben észrevették, hogy a kék horizonton nehéz, szürke felhőtöme
gek támadnak. 

— Ah, ez nem a vihar közeledtét jelenti, — kiáltott az adjutáns, — hanem 
az orosz gyujtógátokét! 

Feszülten figyeltek és messzelátóikon kémlelték a kanyargó füstoszlopokat. 
Semmi kétség; csakhamar a közelebbfekvő községekből is égretört a fekete 
füstoszlop és közben hatalmas lángnyelvek nyúltak föl. 

— Szegény, drága otthonom! — sóhajtott R. gróf, mikor a pusztulás 
jeleit abban az irányban is meglátta, ahol családi kastélya volt. A kicsiny 
társaság elcsöndesült; a tisztek sötéten tekintettek maguk elé, homlokuk ráncba 
szedődött és szemükben a boszuállás vágya izzott. 

Hindenburg vezérkarával. Mellette (a nézőtől balra) Ludendorff vezérkari főnök. 



Ekkor a messzelátók végtelen hosszú, szürkés-barna kígyókat mutáltak, 
amint lassan eló'recsúsznak az országúton. A dzsidás katonák magukból kikelve 
rohantak tisztjeikhez és lebírhatatlan örömmel kiáltották: 

— Itt az ellenség! Az orosz van itt! 
Ugy hangzott ez a kiáltás, mint a megváltó kinyilatkoztatás. Egyszerre 

nyomaveszett minden aggodalomnak, minden kisbitűségnek. A kis csapat lóra-
pattant és visszavágtatott a német sáncárkokhoz. Lenn, a síkságon már meg
szólaltak az előőrsnek állított vadászok puskái. A tannenberg] csata meg
kezdődött . 

A hős divízió. 

Hindenburg tábornok tehát hagyta, hogy az orosz, városokat és falvakat 
birtokába kerítve, lehetőleg mélyen nyomuljon előre a Mazuri-tájon. A nagy 
tábornok nyugalmát némileg megmagyarázza az, hogy a kezében volt Kelet-
Poroszország valamennyi vasúti vonala, mely észak és dél között közlekedett 
és így nem kellett attól tartania, hogy csapatait majd nem tudja a kellő időre 
rendeltetési helyükre szállítani. 

Az orosz sereg egyenes vonalban átvágott a Mazuri-lavak háromnegye
dén, Ortelsburgtől Hohensleinig és Tannenbergig, délre Allensteintől és északra 
Neidenburgtól. Utjának egyenes iránya most már nekivezetet! annak a vonal
nak, mely Osterode-l összeköti Eylau-\íü. Ezen még át kellett törnie, hogy 
kijusson a Mazuri-tavak vidékéről, ám éppen erre az osterode—eylau-i vonalra 
állította Hindenburg az említett lahdwehr-diviziót, hogy feltartóztassa a negyed
milliós orosz sereget. A divízió elhelyezkedése pedig nagyszerű volt, mert 
Osterode felett és Eylau alatt szintén tavak vannak, tehát a divízió két vége 
egy-egy tóra támaszkodott. 

Irtózatos harc keletkezett. A hős német csapat úgy feküdt az óriási 
ellenség útjában, mint egy mozdulatlan vaskapu, melyet még felrobbantani 
sem lehet és a Thornból és Grandenzből hozott nehéz ágyuk még rettenete
sebbé tették az orosz helyzetét. Ugyanis arra gondolni sem lehetett, bármi 
fölös számmal rendelkezett is emberrel az orosz vezér, hogy megkerülje a 
német divíziót, mert, mint mondottuk, az fenn is, lenn is egy-egy tó partjának 
támaszkodott . Részére nem maradt egyéb lehetőség, mint hogy az egész arc
vonal hosszaságában lámadjon és keresztültörje magát, kerüljön bár tízezer, 
vagy ötvenezer ember életébe. Ezt az egyetlen lehető tervet aztán valóban 
elismerésremélló szívóssággal és halálmegvetéssel akarták végrehajtani, hiszen 
az emberéletnek már kezdettől fogva nem volt nagy értéke az orosz vezérek 
szemében. A szegény muzsikok az önmegadás tompa kábulatában százszámra 
áldozták fel magukat a cári hatalom dicsőségéért és a szláv makacsság reg
geltől késő estig a legkeményebb viadalt állotta a német lelkesültséggel és 
hazaszeretettel. Kétségtelen, hogy lövészárkaikban a rettentő nyári hőségtől és 
szomjúságtól gyötört porosz landwehreknek sokat kellett szenvedniük az 
orosz ágyúk tüzétől, mely leírhatatlan és hihetetlen tömegben áradt feléjük. 
Szerencsére, a gránátok nagy része nem robbant föl a nedves talajon, ám 



annál pusztítóbban hatottak az orosz nehéz ütegek, melyek húszszoros halált 
vittek oda, a hová találtak és ezenkívül még nagy területen mérges gázaikkal 
elkábították a német katonákat. 

Valahányszor aztán egy-egy ágyúlövésük jól talált, az orosz gyalogság 
rohamra indult, ám a német nehézágyuk mindannyiszor rémítő réseket vág
tak tömött soraikban, a német gyalogság sortüze leterítette az első sorokat s 
a tiszteket, a géppuskák pedig egész századokat söpörtek el. Az orosz gya
logság minden kísérlete után kénytelen volt visszaszaladni, követve valóságos 
jégesőjétől a német golyóknak. 

Néha egy-egy percnyi szünet következett. Aztán újból támadt az orosz, 
új és mind nagyobb tömegekkel, mind észbontóbb lövöldözés és egyre 
sűrűbb lőporfüst közepette. Mindkét részen szakadatlanul dörögtek az ágyuk, 
kattogtak a gépfegyverek és a sortüzek szakadatlan dörrenése néha percekre 
összefolyt. Erre is, arra is hatalmas lángok csapnak föl: egész falvak égnek. 
Egy eszeveszetten vakmerő orosz' tüzérbrigád utánalovagol a rohamra 
menő gyalogságnak. Egy német üteg tüze középen találja a brigádot; nem 
marad belőle egyéb, mint véres, félig-őrült emberek és megvadult, sebzett 
lovak borzasztó tömege. 

A forró augusztusi nap leáldozott. A divízió visszaverte az orosz had
sereg minden támadását. Az orosz tüzérség mind gyérebben küldte tüzes 
üdvözletét a német lövészárkok felé, elnémult az orosz gyalogság is és a 
Narev-sereg kezdett visszavonulni Tannenberg és Hohenstein irányába, hogy 
pihenjen és hogy a következő napon minden erejével rávesse magát a meg
ritkult, a példátlanul hősi küzdelemben kifáradt egyetlen divízióra. 

A vasgyűrű. 

A Mazuri-tóvidék kijárójánál tehát a hős brigád megállította az orosz 
sereget. Idáig beengedték, kimennie azonban nem lehet, bármi kellemetlenül 
érezze is magát óriási, lomha testével a mocsarak közt vezető szúk úton, 
mely lehetetlenné teszi, hogy kifejlődjék. Másnap már a tervezett rettentő 
erejű támadás helyett defenzívában van az orosz sereg. Ugyanis kora reggel 
irtóztató meglepetésére azt kellett észrevennie, hogy nemcsak előtte áll az 
ellenség, hanem délről is nekinyomult egy német divízió, mely így, alulról 
támadva, jobb szárnyát messze kinyújtotta kelet felé és miután az orosztól 
visszafoglalta Neidenburg városát, az orosz seregtestnek ezt a hátsó részét 
alaposan begörbítette észak felé. 

Északon az orosz Allenstein városában vetette meg a lábát, de uralmát 
itt sem élvezhette sokáig, mert alig hogy délről oldalba kapta a német diví
zió, a következő napon m á r északról is rázúdult a német erő, de innen már 
nemcsak egyetlen divízió, hanem egy egész hadtest képében, mely az ellen
séget csakhamar kiverte Allensteinból is. E z a hadtest aztán mind lejebb 
nyomulva éppen úgy jár t el, mint a déli divízió; ez is kinyújtotta balszár
nyát messze keletre és itt délkeleti i rányba lenyomta az orosz seregtest hátsó 



részét, úgy, hogy a tavak, mocsarak és erdőségek közé préselt orosz sereg 
a i most már tökéletes köralakot öltött, melyet egy másik kör, a németek vas-
r C gyűrűje övezett. Ennél kétségbeejtőbb, megsemmisítőbb helyzet hadsereg 

számára nem képzelhető. Ezt a csodálatos felvonulást, ennek preciz sikerét 
pedig köszönhették a németek zseniális vezérük fölülmulhatallan helyismere-

n i tének, mely a német csapatokat szinte járhatat lan utakon vezette át, de 
pj köszönhették e csapatok szívós kitartásának is, mellyel olyan maisokat pro-
s z dukáltak, hogy ezek szinte felülmúlják az ember munkabírásáról alkotott fogai
ig mainkat. Nagyszerű szolgálatot tettek itt a német aviatikusok is, akik a leg

pontosabban tájékoztatták vezetőségüket az orosz minden mozdulatáról, míg 
az előőrsi szolgálatot teljesítő orosz lovasok teljességgel tehetetlennek voltak 
az erdős, mocsaras vidéken, 

jjj Egy nappal előbb még megsemmisítő tömegben, a diadal biztos tuda
ta tában vonult előre a Narev-sereg; s egy nappal később megdöbbenve látta 
p ( minden oldalról feltűnni a német csapatokat, melyeket nagyszerű elhelyezke-
AS désük következtében sokkal számosabbaknak kellett tartania, mint valójában 
r e voltak. A nyolcadik német sereg úgy fonódott az orosz sereg köré, mint a 

dió köré a diótörő és azzal fenyegelte, hogy egyetlen borzasztó nyomással 
^ összeroppantja. Nem csoda, ha a megszorult sereg elvesztette a fejét, megin-
i ^ gott, és nem gondolt többé támadásra. A birtokukban levő helységekben 
ní gyorsan berendezkedtek a legmakacsabb védelemre és mindenütt lövészárko-
kj kat kezdtek ásni. Ám már ebben a munkájukban is megzavarta őket a 
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német ágyuk rettentő tüze, mely koncentrikusan zúdult rájuk egyszerre három 
irányból. A hatás irtóztató volt. Csakhamar a halott orosz katonák ezrei 
fedték a mezőségeket, ahol lövészárkaikat ásni kezdték. 

Augusztus 29-én már valósággal olyan jellege volt az üldözésnek, mintha 
nyulakra mennének a németek. Az eredmény ekkor már nyilvánvaló volt, 
ha pontos számokban csak később derült is k i , hogy a hadifoglyok száma 
92 ezer, az orosz halottaké 151 ezer és a zsákmányolt ágyuké 480. Teljes
séggel megsemmisült a 8., a 15. és a 23. orosz hadlest; csupán az 1. és 
a 6. hadtest fele tudott rettentő szenvedések árán túljutni a határon. A had
testparancsnokok közül elesett a korábbi hadügyminiszter Samsonow; 
hasonlóképpen Teslics generális, aki a japán háborúban kitüntette magát. 
Három más tábornok fogságba esett. Martos tábornokot, a 15. hadtest parancs
nokát akkor fogták el, mikor éppen teherautóba szállott, hogy elmeneküljön. 
A soffőrt lelőtték a németek, helyébe felugrott egy izmos pionér és a kocsit 
eszeveszett iramban elvitte a német kommandóhoz, ahol nyájas mosollyal fogad
ták az elegáns tábornokot, akinek az volt a hire, hogy kitűnő ismerője a német 
viszonyoknak. Holmijában megtalálták azt a hírhedt parancsát is, melyben 
elrendelte a német falvak felgyujtását. Őexcellenciáját ezért német haditörvény
szék elé állították. Egy másik orosz generálist a fürge német biciklisták fog
tak el, kik különben is pompás szolgálatot tettek a tannenbergi csatában. Ennek 
a generálisnak a vezérkari főnöke az elfogatása pillanatában öngyilkos lett. 

A Vöröskereszt jelvényének védelme alatt lőszert szállítanak az oroszok. 
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Hindenburg győztes seregének napokig volt dolga, hogy összegyűjtse a 
tannenbergi csata minden eredményét és még napokig folytak apró, de elke
seredett és véres erdei csatározások az elrejtett, vagy szétugrasztott 'orosz 
csapatrészekkel, melyek végül is örültek, mikor német kézre kerültek. 

A tannenbergi csata végső eredményét a következőkben foglalhatjuk 
össze: három és fél orosz hadtest teljes megsemmisülése, másfél hadtest bor
zasztó legyengülése és Kelet-Poroszország megmentése az orosz inváziótól. 

A Narev-sereg a lávatengerben. 

A küzdelem Hohensteinnél és Tannenbergnél, az orosz állások két záró
pontjánál dühöngött a leghevesebben. A németek mindkét helységet felgyúj
tották a gránátok hulló záporával, aztán szuronyrohammal bevették az égő 
községeket. Hohensteinben minden házat külön kellett megvívni rettentő 
kézi tusában. A holttestek magas halomban feküdtek, félig megszenesedve az 
utcákon, az á rkokban és a házak romjai alatt. Egy pajtát, melyben egész 
kozák-szotnya sáncolta el magát, felgyújtottak a németek és a makacs csapat 
bennégett az utolsó szál emberig. Ennek a két helységnek a megvételével, 
augusztus 28-án, eldőlt a három napos rettentő küzdelem sorsa: az oroszok 
csatavonala m á r nemcsak hogy szabályos körré görbült, de már ezt a kört 
is áttörték a németek. A negyedmilliós hadsereg teljes szétmorzsolását immár 

Német csapatok rövid pihenője. 



mi sem akadályozhatta meg. Hasonlóan mint 44 éve Sedannál, a megsemmi
sülésnek indult Narev-sereg köré mind szorosabbra fűződött a halált-osztó 
német ágyúk borzasztó gyűrűje. 

Az oroszok ismételten kétségbeesett erőfeszítéseket tettek, hogy táma
dásaikkal levegőhöz jussanak, ám a legvitézebb kirohanások is összeomlottak 
ebben a pokoli tűzben, melyet mintha az ég ontott volna rájuk minden 
oldalról. Csaknem valamennyi német shrapnel nagy tömeg közepén robbant 
szét és borzasztó pusztítást végzett, a gépfegyverek pedig egész zászlóaljakat 
kaszáltak le. Példátlan eset volt. A bekerített emberek százezrei, akikre 
a világ minden tája leheli és önti a tüzes halált. Ebben a pokolban nem 
csoda, ha mind jobban meginogtak az orosz sorok, ijedtség és kétségbeesés 
lett úrrá rajtuk és mivel táplálékuk sem volt, erejük is felmondta a szolgálatot. 
Az éhség egész csapatokat kergetett át a németekhez, ahol aztán megadták 
magukat. Azok a gyalogos csapatok, amelyek még ellenálllak, összehúzódva 
mint a macskák, ott feküdtek lövőárkaikban, m á r célzás nélkül lőttek, s vala
mennyi golyójuk túlrepült a németek feje fölött. Ezek pedig hosszabb-rövi
debb ugrásokkal közelednek, bár szintén fáradtak, porosak, de őket előre
viszi a győzelem. Hihetetlen marsokat végeztek ezek a csapatok, vagy napok 
hosszat állották sáncárkaikban az orosz ágyúk pusztító tüzét; az utóbbi 
napokban ők sem ettek egyebet kétszersültnél, mégis most egetverő hurráh! 
kiáltással még egy döntő szuronyrohamra mentek. Ennek a támadásnak 
a levert oroszok már alig szegültek ellene, eldobták fegyvereiket és égnek 
tárták karjaikat. Mint a tevekaraván, úgy hatott, mikor a németek elvitték 
hadifoglyaiknak végeláthatatlan hosszú sorát. 

Az oroszok még egy támadást kíséreltek meg Neidenburgnál, ahol egész 
tartalékjukat küldték rohamra, azonban ezt a német tüzérség negyedóra alatt 
nyomtalanul elsöpörte. 

Hindenburg tábornok hadvezéri lángelméjének a legtündöklőbb bizony
sága az, hogy az oroszok katasztrófája hajszálnyira ott következett be, ahol 
ő előkészítette. Ugyanis a három oldalról közrefogott és tűzesővel elborított 
orosz főerőnek egyetlen út állott csak nyitva, az, mely keletnek vitt. És éppen 
ide kívánta Hindenburg az ellenséget, mert itt nyúlnak el a legkiterjedtebb 
mocsarak, itt kellett az orosz visszavonulásnak fejetlen, vad futássá fajulnia, 
vereségének pedig megsemmisítő katasztrófává. így is történt. Hogy az ellen
ség vesztét mily alaposan készítették elő, abból is kiderül, hogy ezen a tájon 
az erdőkben petróleummal voltak leöntve a fák törzsei, úgy hogy az első 
gránátlövésre lángbaborultak és a menekülő oroszok előtt valóságos tengere 
támadt a tűznek, hullámzó füstfellegekkel és kicsapó lángnyelvekkel. Ahol 
pedig sikerült a menekülőknek átpréselődniök a szűk úton, ott már német 
gépfegyverek állottak, hogy végigsöpörjék az utat. Mint egy finommívű 
szőnyeg, oly apró, minuciózus részletekkel volt elkészítve ez az egész hadi
terv. Ezernyi zseniális ötlet érvényesült, hogy elvégezze a rettentő, nagy 
munkát : kétszázötvenezer ember vesztét. E tűztenger és gránátzuhatag köze
pette egész ezredek adták meg magukat, a nagy hadsereg elvesztette vala-



mennyi ágyuját, miután azokat lehetetlen volt átvinni a mocsarakon. A vég
ítélet napjának borzalmai já tszódtak le. Ezrével szorultak az oroszok a 
szennyes mocsarakba, a há t rább következő menekülők mind mélyebben 
nyomták bele az elüllevőket a vízbe, mígnem embert, lovat, ágyút elnyelt 
az á r s közben felülről egyre esett a tűz. Egy helyen — ez is Hindenburg 
cselfogása volt — üres sínpárok elején befűlött, indulásra kész vonatokat 
találtak az oroszok. Lelkendező örömmel kaptak fel a vonatokra és teljes 
gőzzel útnak indították azokat. Mikor azonban már félórahosszatt robogtak, 
egyszerre elfogyott a sínpár s a néhány ezer orosz a mocsárvidék kellő 
közepén volt. Egy sem menekült közülük. 

Stein tábornok főhadiszállásmester a csodálatos, a magábanálló tannen
bergi győzelemről pedig mindössze ezt jelentette: 

Augusztus 29. A Hindenburg táboi nok vezetése alatt álló poroszországi csapa
taink a Narev felől előrenyomult orosz tereget, öt hadtestet és három lovasdiviziót 
a Tannenberg, Hohenstein és Ortelsburg táján lefolyt csatában megverték és most a 
határon túlra üldözik. 

Augusztus 31. A Hindenburg-féle sereg győzelme hasonlíthatlanul nagyobb 
jelentőségű, mint amilyennek eleinte látszott. Bár Neidenburgon át még újabb ellen
séges erők érkeztek, az ellenség leverése mégis teljes. Három hadtest megsemmisült. 
Hatvanezer fogoly, közöttük két vezérlő tábornok, számos ágyú és egyéb hadiszer 
került a kezünkbe. 

Szeptember 4. Hindenburg tábornok több mint kilencvenezer fogoly elszállítását 
jelentette. Ez egy egész sereg megsemmisülését jelenti. 

A diadal után. 

Németországban, Ausztriában és Magyarországon és mindenütt a föld 
kerekén, ahol van barátja ami ügyünknek, az igazságnak, a lelkesülés
nek olyan kitörése fogadta a tannenbergi győzelem hírét, mely az örömuj
jongásnál is t ö b b : ez már az áhítat könnyesszemfi imádsága volt. 

Az ujjongó kiállásra, hogy megsemmisült a betolakodott idegen, Német
ország templomaiban megkondultak a harangok, estére milliónyi ablakban 
gyúlt ki az ünnepi gyertya fénye s az emberek örömükben sírva ölelték 
meg egymást az utcákon. 

A tannenbergi csoda kimagasló hőse, Hindenburg tábornok felé pedig 
szállt az elismerés és a hódolat. Az első köszönetet a drót villáma hozta: 

Távirata kimondhatatlan örömet szerzell nekem. Olyan fegyvertényt műveitön, 
mely majdnem egyedül áll a történelemben és mely csapatainak minden időkre szóló 
dicsőséget biztosít és drága hazánkat, ha Isten akarja, örökre megszabadítja az ellen
ségtől. Hálás elismerésem jeléül a Pour le mértté érdemjelet adományozom önnek és 
kérem, fejezze ki császári köszönetemet az ön derék, hasonlíthatatlan csapatainak 
nagyszerű tetteikért. Büszke vagyok az én porosz ezredeimre. Vilmos I. R. 

Még e táviratot megelőzően a császár a keletporoszországi seregek főve
zérévé nevezte k i Hindenburgot és az első osztályú vaskereszttel tün-
tetie ki . 



Ferenc József király Hindenburg tábornoknak a Szent István-rend nagy
keresztjét adományozta és a katonai érdemkeresztet a hadi ékítménnyel, 
Hindenburg vezérkari főnökének, Ludendorff-nak pedig az elsőosztályú vas
koronarendet a hadiékítménnyel. 

A mű teljes volt, maga az alkotó, Hindenburg is megpihent egy napra, 
hogy seregszemlét tartson és kezet szorítson hozzá méltó katonáival. A csata 
után pedig következő parancsot intézte a nyolcadik hadsereg katonáihoz : 

A többnapos kemény küzdelem a nagyterjedelmű térségeken, Allenstein és Neiden-
burg között, véget ért. Megsemmisítő győzelmet arattatok öt hadtesten és három lovas-
divizión. Több mint hatvanezer fogoly (későbbi pontos megszámlálás megállapította, 
hogy 92 ezer), számtalan ágyú, gépfegyver, zászlók és rengeteg egyéb hadizsákmány 
került a kezünkbe. 

Az orosz Narev-seregnek a körülzáratástól megmenekült csekély töredéke mene
kült délnek, túl a határon. Az orosz Vüna-sereg is visszavonulóban van. Urunk és 
Istenünk után ez a fényes eredmény a ti önfeláldozástoknak, a ti leliilmúlhatatlan 
teljesítésleknek a menetelésben és kiváló vitézség leknek köszönhető. 

Bemélem, hogy most néhány napig biztosíthatom számotokra a jól megérdemelt 
nyugalmat. Akkor azonban újult erővel ismét előre •' Istennel a császárért, királyért 
és hazáért mígnem az utolsó orosz is elhagyta a mi drága, sokat szenvedett honi 
tartományunkat és míg diadalhoz szokott zászlóinkat be nem vittük az ellenség országába. 

Éljen Őfelsége a császár és király! 

Hindenburg tábornok. 

A tannenbergi csata után. Öröm a táborban. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 



L O N G W Y B E V É T E L E . 

A tannenbergi diadalmas csatával egyidőben a nyugati harctéren is több 
nagyjelentőségű esemény játszódott le. E z események között egyike a legfon
tosabbaknak Longwy erősségének az elfoglalása, amely csak hosszú és vitéz ellent
állás legyőzése után jutott német kézre.Longwy Franciaországnak legszélső észak
keleti erődje volt, közvetetlenül a belga, a luxemburgi és a német határ szomszéd
ságában, tehát sztratégiai szempontból fölötte exponált helyen. A német csapa
tok mindjárt a háború első napjaiban tettek Longwy falai alá egy kirándulást, 
amint azt krónikánk során már említettük is. Ennek a látogatásnak azonban 
nem az ostrom volt a célja, csupán Longwy fölkészülésének a fokát akarták kifür
készni. Kiderült, hogy az erősséget, noha régi időkből való, a modern várvéde-

Longwy erődjének kapuja. 
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lem minden eszközével fölszerelték a franciák. Ennek megállapítása után a német 
csapatok elhúzódtak és csak az általános, minden vonalra kiterjedő t ámadó 
harc megkezdésekor, tehát augusztus 20-ika körül vették Longwyt ostrom alá. 

Ugyanazon a napon, amikor a belga Namur falán megjelentek a német 
szinek, augusztus 26-án kitűzték Longwy falára is a vörös-fehér-fekete 
zászlót. Az erősség francia védőserege vitézül harcolt mindaddig, amíg a 
német nehéz-tüzérség is hozzá nem fogott a vár rombolásához. Az irtózatos 
lövedékek csakhamar lehetetlenné tették az erősség védelmét, a városban 
oly sok volt már "á francia sebesült, hogy sem orvos, sem ápoló nem volt 
elég, s mindez még annakelőtte következett be, hogy a német csapatok 
általános rohamot intéztek volna az erősség ellen. 

A döntő rohamra éppen augusztus 26-án adta ki a parancsot a német 
trónörökös, aki az erősség körül harcoló seregeket vezette. Közel volt már 
a déli tizenkét pra, amikor a támadás részleteiről intézkedtek a vezető 
tábornokok. Ám a riadó már nem hangzott el, mert tizenkét órakor a német 
sereg első vonalához egy automobil közeledett Longwy irányából s a gép
kocsiban ülő francia tüzérkapitány már messziről kiabálta tört németséggel, 
hogy az ostromolt vár megadja magát. Nyomban a parancsnokló generális
hoz vezették, akinek elmondotta, hogy a várparancsnok megbízásából fel-

Longwy erőd védőágyui. 



ajánlja Longwy békés átadását és 
meghívja a német megbízottakat az 
átadással kapcsolatos tárgyalásra. A 
beszélgetés helyéül a vár előtt levő 
víziműveket jelölte meg. 

A tárgyalás céljából egy tábor
nok, két vezérkari tiszt és egy száza
dos ment gépkocsin a vár alá. Az 
út, noha nem volt hosszú, két órán át 
tartott, mert a német ütegek minden 
já rha tó utat a szó teljes értelmében 
elpusztítottak. Nyomban a gépkocsik 
elindítása után útrakelt egy hatal
mas német egészségügyi csapat is, 
megfelelő számú orvossal, amennyi
ben a német parancsnok arról érte
sült, hogy Longwy erődjeiben száz
számrahevernek a francia súlyos sebe
sültek mindennemű gondozás nélkül. 

A megjelölt helyen m á r várta 
a német küldötteket a várparancs
nok két megbízottja: egy őrnagy, 
valamint egy tolmácsként szereplő Longwy parancsnokának kardja és zászlaja, 
altiszt. A tárgyalás két teljes óra- m e ] l e l a németeknek átadott, 
hosszat tartott. 

A vár átadásának föltételei egyébként a megszokottak voltak. A vár védő
seregének 3300 emberét fogolynak nyilvánították. A harcok közben elfogott tíz 
német katonát szabadonbocsátottak. A várban található írásokat a németek vet
ték magukhoz. Hatodfél órára minden rendben volt és megkezdődött a vár 
tényleges átadása. Ennek első mozzanata az volt, hogy az időközben oda
érkezett német orvosok és egészségügyi katonák bevonultak az erősségbe 
és gondjaikba vették a nyomorúságos helyzetben kínlódó hatszáz francia 
sebesült katonát . Az egészségügyi csapatok után vonultak be a várba a leg
közelebb álló német ezredek, a nagy sikerhez illő vidámsággal és hangos, 
diadalmas zeneszóval. 

A bevonulással egyidőben ment végbe a francia katonák lefegyverzése. 
Ezt a szó szoros értelmében kell venni, amennyiben a francia katonák, akik 
igazán vitézül harcoltak, egyenként odamentek egy megjelölt helyre és ott 
lerakták fegyvereiket. Utoljára maradt a vár parancsnoka, aki titkárjával és 
szolgájával a német vezérkarhoz ment és a német parancsnok jelenlétében 
átnyújtotta kardját egy századosnak. A német tábornok őszinte, meleg szavak
ban dicsőítette a francia vár hős védőjét, majd pedig kijelentette, hogy sajná
latára őt is kénytelen fogolynak nyilvánítani. 

Ezután a német tisztek nagyobb része eltávozott a várból és Frigyes 



Vilmos t rónörökös hadiszállására ment, magával vivén a francia parancs
nokot is. A hadiszállás egy községben volt, amelynek népe csakhamar érte
sült Longwy elestéről és ezrével sereglett arra az útra, amelyen a várból 
jövő automobilok érkeztek. 

A trónörökös hadiszállásán érdekes jelenet következett. Vilmos herceg
nek néhány szóval tudtára adták, hogy Longwy megadta magát, majd pedig 
bemutatták neki a francia tábornokot és elébe tették Longwy parancsnoká
nak kardját és az elszedett írásokat. Az ifjú t rónörökös ekkor a francia 
tábornokhoz fordult, kedvesen, udvariasan beszélgetni kezdett vele, majd 
pedig visszaadta neki a kardját. Az ellenfél nemessége szemmelláthatóan 
megrendítette a francia generálist, aki kevéssel előbb még súlyos gyanak
vással állott szóba a német győzőkkel. 

Longwy átadása, amint azt a németek megállapították, korántsem gyáva
ságból történt. A vár védőművei teljességgel tönkrejutottak. Falak össze
omlottak, tetőzetek alázuhantak, egyes épületeket mintha tűz és földrengés 
együttes katasztrófája pusztította volna el. A vár az általános rohamnak mái-
nem tudott volna ellenállani s a további harc csak céltalan, embertelen 
vérpazarlás lett volna. 

Az összelőtt Longwy. 



A H Á B O R Ú V E Z É R E I ÉS H Ő S E I . 

H i n d e n b u r g tábornagy. 
• -

Ez év augusztusának vége felé történt, hogy az ismeretlenség homályá
ból az emberi nagyság firmamentumának egyszerre a kellős közepére röppent 
föl Beneckendorff Hindenburg Púi német tábornok neve és azóta is ott tün
dököl diadalmas és egyre gyarapodó fényben. 

A háborúnak minden eddigi mozzanata, mely nevéhez fűződik, a töké
letes tudás és a lángelme invenciójának a megnyilatkozása, mégis, egyik sem 
több annál, egyik sem bonyolultabb, hogysem bármely józanértelmű laikus 
is meg ne érthetné és ne tudna gyönyörködni az emberi elme e csodálatosan 
tiszta és világos alkotásaiban. Ha igaz az, hogy minden valódi remekmű — 
egyszerű, akkor Hindenburg tábornok hadviselése a legklasszikusabb műve 
a hadi tudományoknak. 

Az egyszerűség és világosság, a hadvezérnek ezek a jellemzői közösek 
Hindenburg Pállal, az emberrel is. E z az, ami oly közel hozza hozzánk őt, 
k i oly magasan tündöklik felettünk. Nyomát, de árnyékát sem látjuk benne 
a póznak, sem a lovát büszkén megülő, triumfáló hadvezérének, sem azénak, 
aki összeráncolt szemöldökkel és összefont karral éppen most tekinti át 
a harcmezőt. Egy végtelenül bájos, egyszerű, bölcs öreg úr a magánéletében, 
az emberekkel való érintkezésében: ez Hindenburg tábornagy. 

Nem volt más, nem is akart soha más lenni, mint katona és ami fog
lalkoztatta, az csak katonai gondolat volt. Életének vezérlő gondolata pedig 
az volt, miképpen lehetne az ellenséges hadsereget megsemmisíteni, ha egy
szer keleti Poroszország földjére merészkednék. Ennek a problémának élt 
a nagyrahivatott ember szívós kitartásával, ezt ölelte körül minden ragyogó 
képességével és ezért jár ta évtizedekig a határmenlét, bújta az erdőket, 
a mocsárvidékeket, mígnem a legapróbb részletekig kialakult benne az a 
grandiózus terv, mely aztán negyedmillió orosznak lett a veszte. 

Attól kezdve pedig, hogy rájött a maga igazságára, k i is tartott mellette 
rendületlenül és szembeszállott érette bármi hatalmassággal. Egyizben érte
sült róla, hogy ki akarják száríttatni a Mazuri-mocsarakat. Nyomban Berlin
ben termett, végigjárta a hivatalokat, katonákat, politikusokat, kért, magya
rázott s ha tán meggyőzni nem is tudott, kedvéért mégis elhalasztották 
a tervet — egy időre. 

Néhány nyári hadgyakorlatot is vezetett Hindenburg keleti Porosz
országban. 

Atft 



— Az idén fürödni fogunk, — mondot ták előre a tisztek és valóban, az 
ellenséges sereget mindannyiszor belekergette a vízbe a zseniális tábornok, 
hajszálnyira úgy, mint később az oroszt. 

Három éve nyugalomba ment Hindenburg tábornok és azóta Hannover
ben élt, békés visszavonultságban, jóbarátságban a szomszédaival. Mikor hírét 
vette az orosz betörésnek, nyomban jelentkezett szolgálattételre és néhány 
hét múlva élére is állították a keletporoszországi seregnek. 

— Néhány hete még — írja egy végtelenül kedves levelében — nyugal
mazott katona voltam Hannoverben. Természetcsen, a háború kitörése után 
nyomban jelentkeztem szolgálattételre, kaptam is választ, hogy majd szólnak, 
ha szükség lesz rám. De aztán többé nem hallottam semmit. Legalább nekem 
végtelennek látszott a várakozás bizonytalansága és néhány hét múlva fel is 
adtam minden reményt. Egyszer aztán sürgönyt kaptam, mely értesített, 
hogy ő felsége megbízott a keleti sereg vezetésével. Éppen csak annyi időm 
volt, hogy némi meleg alsóruhát vásárolhattam és hogy az uniformisomat 
kissé rendbehozassam, már meg is érkezett értem az én nagyszerű vezérkari 
főnököm Ludendorff — külön vonattal. Hálókocsi, étkezőkocsi, lokomotív, — 
úgy utaztam Kelet-Poroszországba, mint egy herceg! Nos, és hát eddig elég 
jól ment minden . . . 

Tannenberg után, tudjuk, övé lett minden hála és elismerés. Maga a 
császárja nyilatkoztatta k i , hogy Hindenburg műve párat lan a történelemben. 
Elsőbben kinevezte generalobersi-nék és az elsőosztályú vaskeresztet ado
mányozta neki, majd kitüntette a Pour le mérite érdemrenddel és legutóbb 
generalmarsall-nák nevezte ki . Ferenc József király a Szent István-rend 
nagykeresztjét és a hadi ékítményes katonai érdemkeresztet adományozta 
Hindenburg tábornoknak. 

Hindenburg apja őrnagy volt, mikor fia 1847-ben, Posenben megszüle
tett. 1866-ban beosztották alhadnagynak a 3. gyalogos gárdaezredhez. Ezzel 
a regimenttel küzdötte végig az osztrák háborút és ott volt Königgrátznél is, 
ahol vitézségéért megkapta a negyedik-osztályú vörös sasrendet. A francia 
háborúban mint ezredsegédtiszt résztvett a gravelotte-i, st.-privati és a szedáni 
csatákban, továbbá Paris ostrománál is és ekkor megkapta a másodosztályú 
vaskeresztet. 1872-ben hadnagy lett és 1876-ig növendéke a hadi-akadémiának. 
Egy év múlva a nagy vezérkarhoz vezényelték. 1878-ban kinevezték kapitány
nak, majd hat év múlva megtették a fraustadti 58. gyalogezred egyik csapat
parancsnokának. 1885-ben visszakerült a nagyvezérkarhoz őrnagyi ranggal, 
három év múlva a berlini hadtest vezérkarához került, további egy év múlva 
már osztályfőnök a hadügyminisztériumban, 1891-ben ezredes, 1893-ban az 
oldenburgi 91. gyalogezred parancsnoka, 1896-ban a 8. hadtest vezérkari 
főnöke, 1897-ben vezérőrnagy és 1900-ban kinevezték a 28. divizió parancs
nokának és altábornagynak. 

Ma övé a legnagyobb katonai rang, a kitüntetéseknek egész garmadája, 
övé egész Németország hálája és tisztelete mindazoknak, akikre hatással van 
az igaz emberi nagyság. 



A M A I H A D V I S E L É S . 

A n g l i a szárazföldi hadserege. 

Európa egyetlen állama, melynek nincs modern véderőtörvénye s így 
európai értelemben vett hadserege sincs: Anglia. Van ugyan egy, még 1808. 
évben hozott törvénye, mely szerint minden angol polgár 18 éves korától 30 
éves koráig tagja a néphadseregnek, az úgynevezett miliciának és szolgálati 
kötelezettségének első évében köteles egy félévet ténylegesen szolgálni, azon
ban e törvényt 1809 óta nem hajtották végre. Angliában úgy a szárazföldi, 
mint a tengeri haderő valamennyi kategóriája verbuválás útján egészítődik 
k i s csupán az szükséges, hogy a parlament minden évben meghozza az új, 
úgynevezett hadsereglörvényt, mely felhatalmazza a kormányt, hogy abban 
az évben hadsereget tarthasson. 

Angol gyalogság tűzvonalban. 
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A búr háború óta, — mely nyilvánvalóvá tette az angol véderőrendszer 
számtalan, fogyatkozását, — valamennyi angol hadügyminister próbálkozott 
valamelyes reformmal, melynek célja nemcsak az volt, hogy a fegyveres erő 
mozgósítása simán és gyorsan legyen lebonyolítható, hanem hogy Angliának 
is legyen egy, a többi nagyhatalmakéval egyenlő értékű oly szárazföldi hadserege, 
melyet bátran a kontinensre tud vetni. Hosszas próbálkozások után végre a leg
utóbbi hadügyminiszter, Haldane terve valósult meg. Haldane az egész szárazföldi 
fegyveres erőt két vonalba osztotta anélkül, hogy az angol közvélemény szemé
ben annyira ellenszenves általános védkötelezettséget be kellett volna hozni. 

Az első vonalat az úgynevezett expedíciós, tehát a tulajdonképeni regu
láris hadsereg képezi, melynek kiegészítő része az úgynevezett «különleges 
tartalék*, a második vonalat pedig a területi hadsereg, mely voltakép az 
akar lenni, a mi más államokban a népfölkelés, azonban kiegészítésének s 
kiképzésének módja egészen más, mert akárcsak az expedíciós hadsereg vagy 
a különleges tartalék, verbuválás útján egészítődik ki . 

Általános szabály, hogy annak, aki verbuváltatni akarja magát, legalább 
18 és legfeljebb 25 évesnek szabad lennie, legalább 52 kilogramm súllyal kell 
bírnia s végül legalább 162 centiméter magasnak és angol állampolgárnak 
kell lennie. A vállalt szolgálali kötelezettség ideje az expedíciós hadseregben: 
a gyalogságnál 7 év tényleges ál lományban és 5 év a hadsereg tartalékában, 
a gárdagyalogságnál 3 év a tényleges ál lományban és 9 év a tartalékban, a 

Angol gyalogság fedezékben, egy téglarakás mögött. 



gárdalovasságnál 8 év a tényleges ál lományban és 4 év a tartalékban, a tüzérségnél 
6 év a tényleges ál lományban és 6 év a tartalékban, a technikai és a segédszol
gálatot ellátó csapatoknál (trén, egészségügyi csapatok) 2—3 év a tényleges 
ál lományban és 9—10 év a tartalékban. A tényleges szolgálat idejét a köteles 
első éven túl akár az anyaországban, akár a gyarmatok valamelyikén lehet 
leszolgálni és az a köteles első évek után időről-időre, egészben összesen 21 
évi szolgálali időtartamig s addig, míg a katona nem haladta túl a 42 élet
évét — meghosszabbítható. Ügy maga az első verbuválódás, mint a szolgálat 
további meghosszabbítása voltaképp rendes polgári szerződés jellegével bír. 

A katonák túlnyomó része azonban az első ízben vállalt szolgálati köte
lezettség teljesítése után a tartalékba helyeződik. E tartalékosok azután a 
tartalékban eltölteni köteles idejük alatt tartoznak minden évben egy-két 
napos (!) fegyvergyakorlaton és egy napos élestöltéssel végzett céllövési gyakor
laton résztvenni, míg azok a tartalékosok, kik csak három évig szolgáltak a 
tényleges állományban, tartalékos voltuk 2., 4., 6. és 8-ik évében egy-egy több 
hetes gyakorlatra kötelesek. 

A Haldane-féle első vonalbelinek elgondolt formációk közül az «.expediciósr> 
hadsereg előírt létszáma 165.000 fő, a kiegészítő részét képező «különleges» 
tartaléké, mely nem annyira a harcoló (kombattans) csapattesteket, mint 
inkább a municiós telepeket, élelemszállító vonatokat, egészségügyi csapa
tokat látja el legénységgel — 80.000 főben van megállapítva. 

Angol gépfegyver-osztag. 



Az anyaországban szolgáló gyalogosok zsoldja 150 korona, a gyarma
tokban szolgálóké 1'80 korona, míg a gyakorlatra bevonult tartalékosoké napi 
38 fillér. A lovasságnál és egyéb fegyvernemeknél a zsold megfelelően maga
sabb, úgyszintén a szerződés meghosszabbítása is a zsold emelkedését hozza 
magával. 

Mindez az expedíciós hadseregre és a különleges tartalékra vonatkozik. 
A Haldane-féle második vonal a területi hadsereg vagy népfölkelés. Ennek 
létszáma 315.000 főben van megszabva s ebbe ismét külön verbuválnak 4 
esztendei kötelezettséggel, mely elszegődés egész addig, míg a verbuvált 40-ik 
életévét eléri, 4—4 évi turnusokban meghosszabbítható. A verbuváltak kikép
zése igen hiányos. A szerződési első évben összesen negyven órát szánnak 
rá, míg a következő három év alatt 10—20 órai továbbképzésben és egy-két 
hetes táborozásban van a népfölkelőnek része. 

Az angol szárazföldi védőerő egyes alkotórészei abban egyeznek, hogy 
a megállapított létszámot sohasem érik el, viszont abban különböznek, hogy 
az expedíciós hadsereg célja, hogy — mint már elnevezése is mutatja — a brit 
szigetország határain, tehát a tengeren túl is, sőt első sorban ott használtassék 
fel, míg a területi hadsereg csak az anyaország védelmére kötelezi magát s 
a határokon túl csak azon egyénei vihetők, kik <erre mozgósítás esetén önként 
jelentkeznek. A gyarmatok a véderő dolgában is önállóságot, élveznek s leg
többjében Anglia egyáltalán nem is tarthat csapatokat. 

Az angol birodalom összes fegyveres erejének békelétszáma a legutóbbi 
adatok szerint a következő volt: expedíciós hadsereg 162.000 fő (165.000 
helyett), e hadsereg tartaléka 142.000 fő (200.000 helyett;, különleges tartalék 
61.000 fő (80.000 helyett), területi hadsereg 265.000 fő (315.000 helyett), indiai 
«fehér» hadsereg 77.000 fő, bennszülött hadsereg 165.000 fő, összesen 872.000 fő. 

Angol gyorstüzelő ágyú, kerékpárosoktól vontatva. 



A hadsereg belső szervezetét nézve, a gyalogság legmagasabb operatív 
egysége a hadosztály. Had testköteléket tehát, mely a többi európai hadsereg
nél szokásos, az angol hadseregszervezet nem ismer 

E z az expedíciós hadsereg, melyről a legkülönbözőbb hírek kerültek for
galomba s melynek vezére Sir John French tábornagy, az angol szárazföldi fegy
veres erő vezérkarának főnöke, hiteles források szerint az angol békeorganizáció
tól eltérően, há rom hadtestből és egy lovashadosztályból tevődött össze. 

Az első angol segítség tehát, mely francia földön akcióba lépett, rész
letezve a következő erőt jelentette: 72 gyalogzászlóaljat, egyenként 1024 
emberrel: 73.728 fő, 18 lovasezredei, egyenként 674 emberrel: 12.132 fő, 54 
tábori tüzérüteget 6—6 ágyúval: 324 tábori ágyú, 7 lovaglóüteget 6—6 ágyú
va l : 42 ágyú, 6 taracküteget 4—4 tarackkal: 24 tarack. 

Minden statisztikai adatnál érdekesebbek azonban azok az észleletek, 
melyeket az angol szárazföldi erő értékét illetőleg a szakértők tettek. Bebizo
nyosodott, hogy az angol reguláris hadsereg csapatai (mert az expedíciós 
erő kizáróan ezekből állott), mivel sem maradnak a kontinens hadseregei
nek legjobb csapatai mögött. Fegyverzetük és felszerelésük elsőrendű, kikép
zésük fölösleges drill nélkül igen jó, az emberanyag, — ha kissé talán túl-
fiatal is, — erőteljes és intelligens. A gyalogság nyugodtan, elszántan és hideg
vérrel tartja magát. Egyetlen meglepő jelenség, hogy bár az angol kiváló lovas
nemzet, lovasságuk igen gyönge szerepet vitt az eddigi harcokban. 

Angol löveg tüzelő-állásban. 



BEKÖTÉSI TÁBLÁK 
A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJÁHOZ 

A 13. füzettel befejeződik a Krónika első kötete. Ezzel egy
idejűleg t. előfizetőink és olvasóink rendelkezésére áll a díszes 
és tartós vászontábla, melyet Krónikánk részére egy kiváló 
művész tervezett. Itt mutatjuk be kicsinyítve. Látnivaló, hogy 
a tábla megtervezésében az az igyekvés vezette a művészt, 
hogy minden cikornyától ment, komoly és méltó köntösbe 
öltöztesse a Krónikát. Oly köntösbe, mely eljövendő távoli idők 
fiaiban is felkelti napjaink érzését és hangulatát. Olyan kön
tösbe, mely a komoly idők szellemével összhangzásban, ellent
álló, szilárd egészbe foglalja Krónikánk köteteit. 

A Világháború Képes Krónikája egy-egy kötetéhez való 
vászonbekötési tábla 1 koronába kerül. 

Kérjük, hogy a bekötési tábla árával budapesti 
t. előfizetőink 20 fillért, vidéki t. előfizetőink pedigr 

35 fillért szíveskedjenek 
beküldeni szállítási díj 
fejében. 

Megszerezhető az összes 
könyvkereskedések, árasok, tra
fikok, valamint a kiadóhivatal 
útján. Mindenki ott szerezheti 
meg a bekötési táblát, alionnan 
a Krónikát kapja. 

A táblába való bekötést 
bármely könyvkötő végezheti. 
Mindenkinek érdeke, hogy a 
Krónikát a hozzávaló táblába 
köttesse és így őrizze meg a 

a bekötés, tábla kicsinyített rajza. nagy napok ez emlékművét. 






