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T. előfizetőink és olvasóink az alább ismcrletctt kél könyvcsoportból csupán a fel-
liintetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in gye . kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a kővetkező módozatok mellett: 

Aki félévre 6. - koronával fizet elő Krónikánkra, az a két csoportból félévenkinl 
egy-egy kötetei választhat. 

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

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzeiéhez mellékelt kedvezmény szelvény ékből négy egymás után 
következő számot beküldenek. 

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

Mindenki ott szerezheti meg a kedvezményeket, a honnan a krónikát kapja. 
Budapesten a kedvezmény díján felül kötetenkint 40 fillér, vidéken kötetenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

1. Jephson: Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. U kor. 80 fill. bolti ár 
helgett ráfizetés 2 kor. 

A v i l á g i r o d a l o m egyik l e g k i v á l ó b b utazási mun
kája , me'yben a szerző , aki a Stanley-fé le v i l á g h í r ű 
e x p e d í c i ó b a n résztvett , c s o d á s kalandjait és viszon
tagságos utazása i t írja le, 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. Hübner Sándor gróf: A britt biro
dalmon keresztül. Két kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he
lyeit kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 fill. 

H ü b n 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 lap os s ágga l megfigyelt, v o n z ó a n 
és e le jétő l vég ig é r d e k e s e n adja e lő . Anglia és gyar
matai manapság mindenkit érdekelnek és ebben a mű
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

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

179 képpel és színnyomatú térképpel. 
29 kor. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

E m ű érdekfesz í tően tárja fel Teleky S á m u e l gr. 
fe l fedező ú t j á n a k történetét és olyan n é p e k k e l is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
fo lyástó l é r in te t l enü l , s enk i tő l sem sejtett életet öllek. 

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

8—9. Gróf Benyovszky Móricz élettörté
nete. Irta Jókai Mór. Két kölet, illusz
trálva. 18 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
kötetenkint 2 kor. 

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas é le tében 
érdekes kalandokon ment át, melyeket életteljes 
k ö z v e t l e n s é g g e l örökítet 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 ivá ló értékét bí/.oriyítja. A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

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

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, Mühlbeck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 f i l l . 

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 helyett ráfizetés 
1 kor. 50 fill. 

Mindkét csoportban foglalt művek egytől-egyig alkalmasak születésnapi, névnapi, 
bérmanapi, karácsonyi, újévi és minden más ünnepi ajándék céljára. 

B E K Ö T É S I T Á B L A 
a Krónika I. és II. 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. 



28. füzet, 

SZERKESZTŐ SÜLE HNTflL 
RÉVHI-KIRDAS TELEFON 56-27 

HETENKINT EGY FÜZET 
ELŐFIZETÉSI AR 1/4 ÉVRE 3 K, </2 ÉVRE 6 K 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIHDO 
BUDAPEST VIII. ÜLLÖI-ÚT 18. 

KÉPEK AZ OROSZ-LENGYELORSZAGI HARCTÉRRŐL. 
(A «Kilophot» Wien, XIX. felvételei.) 

Károly Ferenc József főherceg, akit a szerajevói világdráma váratlanul egy nagyhatalom 
keltős trónjának várományosává tett, a háború kezdete óta a harctereken tölti napjait. 
S a harctér, melyet látogat, a legjobb iskolája az uralkodásnak. Az ifjú főhercegnek itt 
van legjobban módjában megismerni, melyik az a nép, amely legerősebb a támadásban, 
legkitartóbb a védekezésben, melyiknek fiai a legkészségesebbek, ha vérüket kell ontani 
a hazáért s a királyért. Ezért tölti idejét oly szívesen katonái körében, hol épp oly köz
vetlen egyszerűséggel beszélget el az őrtállő bakával, mint a hadiszállás parancsnokló 

tisztjével. 

A v i l á g h á b o r ú k é p e s k r ó n i k á j a . III. 33 

j i . 1 ifim tcmti 
VILÁGHÁBORÚ. 







Katonáink fogadtatása egy orosz-lengyelországi faluban. 







PRZEMYSL ELSŐ OSTROMA. 
Hadviselésünk legdicsőségesebb eseményeinek sorában is kiváló hely 

illeti meg Przemysl várának első védelmi harcát , mely szeptember közepétől 
október első hetének a végéig tartott. Mindaz a munka, tudás, ügyesség és 
vagyon, mit évtizedeken át beépítettek Przemysl falaiba, futóárkaiba, drót
sövényeibe és farkasvermeibe, kazamatá iba , aknáiba, páncélos tornyaiba és 
mindabba a tűzokádó, haláltosztó ret tentő eszközbe, ami a San-menti hegy
lábat a világ egyik első erősségévé tette: mindez a felhalmozott rengeteg 
érték, mely Przemyslben szunnyadt, akkor, szeptember közepén vált idő
szerűvé. Ekkor érkezett el Przemysl próbatételének az ideje, rendeltetésének 
beteljesülése azzal, hogy fedeznie kellett seregeinknek új terepen való elhe
lyezkedését. Feladatát a vár nagyszerűen oldotta meg, az ostromot, melynél 
hevesebbet, véresebbet és eszeveszettebbet nem ismer a világ, állta keményen, 
rendületlenül s mikor a világhírű belga várak m á r sorjában elhulltak, 
Przemysl még hatalmának teljességében dacolt az ellenség reátört reltentő 
áradatával, melyet sikerült feltartóztatnia. Przemysl a pokol volt helytállá
sának e dicsőséges napjaiban, ontotta a halált és hetvenezer emberrel gyön
gítette meg az orosz erőt. Az ellenség irtóztató veszteségekkel volt kénytelen 
elvonulni, anélkül, hogy csak egyikét is ha ta lmába kerítette volna Przemysl 
számos erődéinek. 

Przemysl neve nem idegen immár a magyar fülnek sem. Nyelvünk még 
elbotlik rajta, de nemzeti büszkeségünk épp úgy magába zárja, mint Sziget
várt, vagy Kőszeget, a magyar vitézség, t ámadó virtusunk és rendíthetlen 
helytállásunk örök tanúságaként. Mert a magyar kar és magyar lélek ereje 
volt az, mely Przemysl alatt véresre zúzta az ellenség fejét, gyönyörű fiaink, 
magyar honvédeink és népfölkelőink ir tották ott példátlan tömegben a 
muszka sorokat. 

: Amit rájuk bíztak, azt ők elvégezték és emberi" erő nem lett úr rá raj
tuk, sem ekkor, sem a háború későbbi folyamán. Fájdalom, a háború esemé
nyeinél közrejátszanak olyan körülmények és tényezők is, melyekkel szemben 
tehetetlen az oroszlán ereje és a magyar honvéd vitézsége is. Mindamellett 
azonban büszkén, emelt tekintettel szállhatnak el gondolataink Przemysl 
egykori hős védőihez, nincs semmi, ami elhomályosítaná az ő dicsőségüket, 
aminthogy harcos karjuk végleges elpihenésében nincs semmi érdeme és 
semmi bűne — az ellenségnek. 



Przemysl is azok közé a helységnevek közé tartozik, amelyeket a háború 
hozott közelebb hozzánk, melyekkel alaposabban a háború ismertetett meg 
bennünket. Korábban még csak annyit tudtunk róla, hogy egy hatalmas 
eró'ssége a monarchiának, nagy helyőrséggel és unalmas garnizonélettel, 
melyből a katonatisztek sóvárogva vágytak az elegáns Bécsbe, vagy a vidám 
Budapestre. 

A híres erősség a Kárpátok galíciai hegylábánál épült, szemközt a 
Duklai-szorossal, úgyhogy felénk eső részét megvédi a hegység, míg maga, 
a stratégiailag fontos San folyóra támaszkodó erősség útját vágja min
den seregnek, mely az előtte elterülő síkságon keletről nyugat felé akar 
előrehatolni. Helyzetének ezt a pompás előnyét már régtől fogva ismerték, 
amit bizonyít a vár viharos története. Alapítója Przemyslav lengyel fejede
lem volt, k i 750-ben erős várat épített ide, melyen a századok folyamán sok 
büszke támadás megtörött . Mongolok, kozákok és svédek hiába próbálkoz
tak Przemyslav herceg várával , ennek a kemény gránitkockáiba mindannyi
nak beletört a foga. Oly biztonságosnak tudták e helj'et, hogy Nagy Kázmér 
ideépíttette kastélyát, melynek romjai még ma is láthatók. 

A z újabb korban, békés idők eseménytelen napjaiban, persze, csökkenni 
kezdett a vár és a város jelentősége és Przemysl kisvárossá sülyedt az 

Przemysl főutcája, a Mickievicutca. 



emelkedő Lemberg és Krakó mellett, mígnem a múlt század negyvenes évei
ben ismét szüksége mutatkozott, hogy Ausztria Oroszország felé eső határá t 
megerősítsék. Főképpen a kr imi háború tanulságai tették ezt szükségessé és 
nyomban hozzá is láttak, hogy Przemyslt az akkori idők fogalmai szerint 
való modern erősséggé alakítsák át. A már meglévő erősségekre egyáltalá
ban nem voltak tekintettel, ezeket, ahol kellett, lerombolták és újakat épí
tettek a helyükbe. Főképpen a hetvenes években végeztek nagy munkát , 
mikor a politikai horizont ismét beborult a monarchia északi táján Erre 
az időre esik főképpen a hatalmas tüzérségi állások megépítése. 1896-ban 
újabb szakasza kezdődött az építkezésnek, mert időközben a haditechnika 
áttért az acéllal páncélozott erődítések rendszerére. Ekkor tehát a vára t a 
legmodernebb elvek szerint részben újraépítették, részben pedig rekonstiuál-
ták. Az általános vezető elv az volt, hogy minél több kisebb erődítést és 
támasztópontot építsenek, úgyhogy Przemysl városát az erődítéseknek távoli 
nagy koszorúja ölelje körül. A háború kitörésekor ezeknek az erődítéseknek 
kettős sora vette körül a várost és a hozzátartozó falvakat. Megépítésük
ben nagy érdeme volt Galgóczy tábornagynak, k i éveken át kardoskodott 
Przemysl megerősítése mellett és az erődítések tulajdonképpeni építőjének, 
Salis-Soglio Dániel olasz származású baditechnikusnak, k i hadseregünk szol
gálalába lépve tábornoki rangra emelkedett. 

Mint említettük, Przemysl békeidőben is nagy garnizonváros volt. Egy 

Przemysl körül. Élelmező-tisztek sátraik előtt jelentést kapnak. 



varos egész hadtestnek a parancsnoksága székelt itt, ami természetesen a . 
gazdasági és társadalmi életének a felvirágzását is előmozdította. Egyébként 
azonban Przemysl továbbra is sivár katonaváros maradt, ahol minden nagyon 
tiszta, szerfelett rendes és halálosan unalmas. 

A vár körülzárása. 

A második lembergi csata után történt, hogy az osztrák-magyar had
sereg új terepen csoportosult olyanképpen, hogy balszárnyával Krakóra, jobb
szárnyával pedig Przemysl erősségére támaszkodott . Ez a helyzete lehetővé 
tette, hogy háborítatlanul bevárja a német haderő érkezését, mellyel közösen 
végrehajtandó operációra határozta el magát a két hadvezetőség. Mint tud
juk, az oroszok, kiknek Przemysl útjukat állotta, egyáltalában nem gondol
tak arra, hogy elvonuló seregünket kövessék, mígnem legfelsőbb hadveze
tőségünk úgy találta helyesnek, hogy a sereg jobbszárnyál is bevonja nyu
gati Galícia belsejébe és Przemyslt sorsára bizza. Perzemyslben pedig bátran 
megbízhatott Hötzendorfi Conrad vezérkari főnök, aki Kuzmanek tábornokot, 
a vár parancsnokát s a hadügyminisztérium elnöki osztályának egykori veze
tőjét személy szerint ismerte s tudta azt is, hogy magyar honvédekből és 
népfölkelőkből áll a várőrség túlnyomó része, s ennek a derék seregnek 
parancsnoka a kiváló Tamássy Árpád tábornok. 

Szeptember közepén m á r nagy volt a sürgés-forgás Przemyslben. Kuz
manek tábornok az ostromot várta. Elsősorban a városból eltávolíttatott min
denkit, aki nem bizonyult teljességgel megbízhatónak, szeptember 17-én pedig 
elrendelte mindazoknak az eltávolítását, akik nem tudták beigazolni, hogy a 
maguk számára legalább há rom hónapra elegendő élelemmel rendelkeznek. 
Az erősségek előtt lévő hatalmas térségeket azzal tették áttekinthetővé, hogy 
az erdőket kiirtották s a rengetek területen drótsövényeket, aknákat, farkas
vermeket helyeztek el. 

Élelemmel és egészségügyi intézményekkel bőségesen el volt látva az 
erősség, mindén tekintetben készen arra, hogy többhónapi ostromot is kitart
son. Bár az oroszok szoros gyűrűt vontak köréje, az erősségben levők tel
jességgel még sem voltak elzárva a külvilágtól, mert dróttalan távíró útján 
állandóan érintkezhettek a főhadiszállással és a német Marconi állomásokkal. 
Ez az összeköttetés oly eleven volt, hogy a várbeliek háromnyelvű újságot 
is szerkeszthettek, melyben közölték a marconigramm formájában érkezett-
híreket. 

Szeptember 18-a az a nap, melyen Przemysl vára elérkezett rendelteté
séhez. A benne szunnyadó évszázados értékek, tudás, akarat, vagyon, zseniali
tás ekkor vált hirtelen időszerűvé, s úgy képzelhetjük, hogy az első kozák prémes-
sapkájának lát tára egyszerre felébredtek álmukból az irdatlan falak és a kaza-; 
matákon, aknákon s földalatti át járókon végig kellett, hogy áradjon az a fel
gyülemlett s ret tentő energia, mely Przemyslből e naptól kezdve kitörőben volt. 

Elsőnek csupán néhány szotnya kozák tünt fel a leborotvált térségen, 





de egy-kettőre szét is ugrottak, amint néhány gyilkos gránát közéjük vágott. 
Csakhamar azonban nagyobb orosz csapatok érkeztek, melyeket aztán már 
egész seregtestek követtek erős tüzérséggel úgyhogy szeptember 21-ikén 
Przemyslből útnak kellett bocsátani az utolsó postát és az utolsó vonatot. 
E napon este Przemysl körül volt zárva. 

Ezt a körülzárást persze nem képzelhetjük úgy, hogy az oroszok valami 
fullasztóan szűk gyűrűt vontak volna az erősségeknek beláthatatlanul nagy 
térségen elnyúló kettős koszorúja köré. Bizony csak lassan mertek közeledni 
előbb itt is, ott is ágyúharcokkal, majd kisebb csapatok szuronyrohamával 
próbálkozva, közeledésüket azonban a mi részünkről alaposan megnehezí
tették azokkal a kirohanásokkal, melyek napról-napra történtek s melyekből 
mindig dicsőséggel tértek meg honvédeink. Przemysl okádta a tüzet és szórta 
a halált, valósággal bevetve a gránátok tüzes magvával a környék minden 
talpalatnyi helyét. így aztán az oroszok súlyos áldozatokkal fizettek minden 
lépésért, amit az erődök felé tehettek. 

Egyebekben e napokban, de később is, egyenletes, nyugodt és vidám 
élet folyt Przemyslben. A helyőrség föltétlenül bizonyos volt a maga dolgá
ban és a lakosság bizalma is rendíthetetlen volt a véderőség vitézségében 
és kitartásában, elég újságot is olvashattak a bennlévők, amiket páratlanul 
vakmerő pilótáink szállítottak nekik. A lakosság folytatta hétköznapi élet
módját s csak akkor menekült védettebb helyre, ha túlságos bőségben érkez
tek az orosz gránátok, melyek' különben a városban alig tettek kárt. 

Összesen öt orosz hadtestet küldöttek Przemysl alá, hogy megvívj ált, 
Dimilrieu Radkó, a «bolgár Napoleon» vezetésével, aki a háború kitörése 
előtt Bulgária követe volt Pétervárpn s azután belépett az orosz had
seregbe. E z a képtelenül hiú és nagyravágyó ember, aki, mint mondják, 
Przemysl alatt gyakran toporzékolt tehetetlen dühében s aki oly példátlan 
kegyetlenséggel hajszolta embereit a mészárszékre, úgy látszik, Drinápoly és 
Csataldzsa ostrománál, Liége és Namur sorsából nem tanult semmit és még 
mindig azt a régi taktikát akarta követni, hogy az eszeveszett és páratlanul 
véres szuronyrohamok sorával vegye meg a világ egyik első erősségét, mielőtt 
még e rohamokat megfelelő tüzérségi harccal előkészítette volna. Egyik 
rohamot a másik ulán intézte, tekintet nélkül seregeinek rettentő vesztesé
geié. Mint ahogy hazájának bátor fiai elvéreztek az ő hibájából a Balkánon, 
úgy vitte bele itt is a legrettentőbb pusztulásba és veszteségbe a reábízott 
sereget. Mentségére legföljebb az szolgálhat, hogy terminusra kellett dolgoz
nia, parancsa lévén rá a cártól, hogy Przemysllel legkésőbben október 8-ig 
végezzen. 

Dimitriev Radkó el is követett mindent, hogy a parancsot teljesítse. 
A könnyebbik oldalán kezdte. Miután összeomló seregével teljességgel tehetetlen 
volt, egyszerűen felszólította Kuzmanek altábornagyot, hogy békés megegyezés 
útján adja fel a várat. Október 2-án, mikor még jóformán egy drótsövénye sem 
sérült meg Przemysl erősségének, a távolból nagy fehér zászló tünt fel, mely 
lassan közeledelt a mi harcvonalunkhoz s mely azt hirdette, hogy parlamentaire 



érkezik. Van Dam orosz alezredes volt a küldött, aki Kuzmanek várparancs
nok elé vezettetvén, Dimitriev tábornok következő levelét adta át neki: 

Parancsnok úr! A cs. és kir. hadsereget a szerencse elhagyta. Csapataink legutóbbi 
eredményes harcai lehetővé tették nekem, hogy a nagyméltőságodra bízott Przemysl 
várát körülzárjam. Lehetetlennek tartom, hogy kivülről valami segítséget kapjon a vár. 
A hiábavaló vérontás elkerülése végeit időszerűnek tartom, hogy avar átadása felől való 
tárgyalást indítványozzam nagyméltóságodnak, mert ebben az esetben módomban állana 
az ön számára és a helyőrség számára a legfelsőbb főparancsnokságnál tisztelettel teljes 
föltételeket kérni. Ha nagyméltóságod a tárgyalásokat meg akarja kezdeni, akkor szíves
kedjék föltételeit Van Dam alezredessel, a mi megfelelően meghatalmazott megbízottunk
kal közölni. Megragadom az alkalmat, hogy nagyméltóságodnak nagyrabecsülésemet kife
jezzem. Dimitriev Radkó tábornok, a Pizemyslt ostromló hadsereg parancsnoka. 

Erre az írásra egészen rövid, de annál ha tározot tabb volt Kuzmanek 
altábornagy válasza, mely így szólott : 

Parancsnok Úr 1 Méltóságomon alulinak tartom, hogy szégyenletes föltevésére érdem
leges választ adjak. A przemysli vár parancsnoka. 

Ha igaz az a hír, hogy Dimitriev Radkó toporzékolni szokott, most 
teljes joggal megtehette. Annál nagyobb volt azonban az ö röm Przemyslben, 
mikor Kuzmanek válaszának híre terjedt. Az orosz hadvezér dühvel kezdte 
meg valamennyi erősség lövetését s ehhez megfelelő számú 15, 18, 21 és 24 
centiméteres kaliberű ágyúk állottak rendelkezésére, sőt még hajóágyuk is, 
melyeket a Fekete-tengerről hoztak ide. Nagy baja volt azonban az orosz 
seregnek, hogy ezekben a napokban egyre esett az eső s a feneketlenül iszapos 
talajon ütegeiket alig tudták elhelyezni. Egyébként azonban kitűnően lőttek 

Tüzérek menetben Przemysl felé. 



az oroszok, kárt azonban nem igen okozhattak, mert az erősség vasbeton
művei ellenállottak a gránát hatásának. Persze, mi sem maradtunk adósok 
s a pompásan belőtt térségeken úgy dolgoztak tüzéreink, mintha csak gya
korlóterén lettek volna. Október 4-től kezdve felülmúlhatatlan hevességgel folyt 
az ágyúharc, dörögtek az ágyúk, zúgtak a mozsarak, gyakran egész tüzér
ségi sortüzek következtek, úgy hogy a városban állandóan remeglek a falak, 
és csörömpöltek az ablaküvegek. Hogy mily heves volt ez a tüzelés, arra 
jellemző, hogy csupán a Dunkovicki-erődre két óra alatt 260 ágyúlövést 
tettek az oroszok. A huszonnégyes orosz haubicoknak, melyek még a legtöbb 
kárt okozták, a Magiéra dombon volt az állásuk, erős betonfedezékben, kiter
jedt drótsövénnyel védve. Ezzel szemben voltak félkörben felállítva a mi 
ágyúink, üteg üteg mellett, haubicok és ágyúk. Ezt a rettentő ágyúpárbajt is 
a mi harminc és feleseink döntötték el, ahova ezeket elvitte a tábori vasút, 
ott egy-kettőre elnémultak az orosz ágyúk. Óriási lövedékeik egyike közvet
lenül az orosz tüzérségi vezérkar állása előtt csapott le s ezen a helyen a 
következő pillanatban már csak romok és megcsonkított holttestek hevertek. 
Ezt a súlyos csapást nem is tudta többé kiheverni az ellenség és október 
1-től kezdve észrevehetően alábbhagyott az ágyúzás. 

A leghevesebb tüzelést az oroszok az északi és a délkeleti erősségekre 
irányították, majd pedig a nagy raktárakra és a parancsnokság épületére. Egy 
fél orosz ütegnek egy éjszaka sikerült 2000 méternyire megközelítenie a külső 

A király kitüntetését átadják azoknak a vasutasoknak, akik a már körülzárt 
Przemyslbe életük veszélyeztetésével kisértek egy benzinszállító vonatot. 

(Kilophot, Wien XIX.) 



védműveket, itt nagyszerűen beásnia magát és már másnap néhány pusztító 
lövést tenni a katonai épületekre. Kezdetben a mieink nem tudtak a nyomára 
jönni, hogy honnan ered ez a veszedelmes tüzelés, mígnem egy altiszt ballonnal 
felszállt s miután fölfedezte a rejtett üteget, azt csakhamar elnémították. 

Dimitriev tábornoknak nem volt ideje, hogy bevárja az ágyúharc végét, 
október 8-a veszedelmesen közeledett és ezért október 5-én elrendelte a 
legádázabb rohamot, mely 72 órán át csaknem szakadatlanul tartott. Ám 
ezzel sem ment többre, mert nem csak hogy valamennyi rohamá t visszaver
ték, hanem minden alkalommal ellentámadásba mentek át a mieink és nagy 
pusztítást vittek végbe a muszka sorokban. Irtóztató ágyú- és puskatűzben, 
aknák robbanása közben véresen omlott össze minden ellenséges roham 
mielőtt az oroszok csak a külső erődítésekig is eljutottak volna. A legheve
sebben most is északon és délkeleten folyt a harc. A Dunkovicki-erődöt 
sikerült az oroszoknak 400 méternyire megközelíteni, akkor aztán halálmeg
vető, esztelen vakmerőséggel előrerohantak a sima területen, hogy ily nagy 
távolságról megostromolják a drótsövényeket. Misem természetesebb, mint
hogy a rájuk zúduló tűzeső teljességgel megsemmisítette a rohamozó csa
patot. Itt pusztult el az egész 127. orosz gyalogezred. Tüzelésünk hatása bor
zalmas volt, a szúrós dró tokon még napok múlva is függtek szétroncsolt 
összetépett emberi tetemek. Egyik megfigyelő altisztünk ballonjából meg
állapította, hogy az egyik több századból álló orosz csapatból mindössze hét 
ember tudott épségben visszaszaladni. Olyan kép volt ez, mintha Przemysl-
ből szabadult volna k i a pokolnak minden borzalma. Ám a rettentő veszte-

«Gulyás-ágyú.> a przemysli pályaudvaron. (Seebald felvétele.) 



ségek dacára az orosz rohamok megújultak, egyik emberáradat a másikat 
követte, hogy elvérezzék a drótsövényeken, megsemmisüljön az ágyúk tüzé
ben. E z egyetlen erősség előtt ötezer orosz holtteste takarta a mezőséget. 
Csupán a két délkeleti kisebb erősség ellen teljes 11 zászlóaljat küldtek harcba 
az oroszok. Itt is egész halmai tornyosultak a holttesteknek, melyeken azonban 
egyre újabb csapatok törtek előre. 

Halálos küzdelem az II erődben. 

Némiképpen komoly eredményt csupán az 1/1 jelzésű külső erődben értek 
el az oroszok, ahová sikerült egy éjjel eljutniok, mert ezen a helyen éppen (1-
romlott a fényszórónk. Az itt lefolyt kétségbeesett és idegölőén izgalmas küz
delmet, melyben szük folyosókon minden elképzelhető módon irtották egymást 
az összezsúfolt ellenfelek, az erőd parancsnoka a következőképpen mondta e l : 

Az oroszok már az előző tíz napon át is állandóan hevesen tüzelték erődömet. Ez 
a tüzelés hetedikén érte el tetőpontját. Hajnali három órakor shrapnell- és gránát-eső 
szakadt ránk olyan borzalmas erővel, aminőt elképzelni sem tudtam. Kárt ugyan nem 
tett az orosz tüzelés, morális ereje azonban igen nagy volt. Tudtuk, hogy az oroszok 
döntő lépésre készülnek, de semmit sem tehettem ellene. A jobbszárnyon egy orosz zászló
alj már egészen a drótakadályokig kúszott előre és a sodronyokat ollóval kezdte vag
dosni. Figyelő őrszememet lelőtték, majd rettenetes ordítással benyomullak a melluéd 
jobboldalán a várgödrökbe, ü t t őrségemet, amely halálmegvető ellenállást fejtelt ki, lemé
szárolták. Mindenkit legázoltak, aki a jobboldalon harcolt. Rögtőn lezárattam a kapukat s 
így künnrekedt embereimet kénytelen voltam sorsukra bízni Az oroszok azonnal ellep
ték a védmű «kuffer»-nek nevezett udvarszerű részét, aztán fölmásztak a tetőzetre, 
betömték a kéményeket, de nem robbantottak. $gytffrtszik nem volt náluk robbantó anyag. 

— A veszélynek e borzalmas pillanatatba'ij^nég ennyit telefonálhattam : «Az oroszok 
már erődömben vannak. Kérek újra segítséget. .stuM Aztán megszakadt a telefonösszekötte
tés. Ekkor húrom és fél órai elkeseredett, véres, irtó/.lató harc kezdődött. Főtörekvésem 
az volt, hogy megakadályozzam, hogy a betört orosz zászlóaljat újabb orosz erők követ
hessék. Ezért megparancsoltam a tüzérségnek, hogy az előlcrepet minden erejével veg\ e 
tűz alá. Egyelőre sikerült is az orosz zászlóaljakat sakkban tartani, de honvédeim egy 
része múr halott volt, parancsnokuk mindjárt a harc kezdetén megsebesült. Már-már úgy 
látszott, hogy ellenállásunk reménytelen, mert az oroszok hihetetlen merészséggel harcol
tak maroknyi csapatom ellen, amely a kapuk és ablakok lőrésein keresztül megszakítás 
nélkül tüzelt. Az oroszoknak már-már sikerült a kapukat betörni és azok, akik fenn vollak 
á fedélzeten, szintén erősen döngették a vasbetont. Ekkor telefonálni akartam a szom
szédos erőd tüzérségi parancsnokának, hogy lövesse shrapnellel a tetőzetet, de a telefon
összeköttetés már ebben az irányban is megszakadt. Időközben két honvéd-század érkezeti 
segítségemre, de az orosz tüzérség olyan romboló erővel tartotta tűz alatt az előtereket, 
hogy erősítésem minden erőlködése ellenére sem tudott előbbre jutni. 

— A legnagyobb veszélynek ebben a pillanatában Pranke törzsőrmester összeszedett 
egy sereg szétugrasztott honvédet a jobbszárnyon, az erőd közelébe kúszott s itt fölkiáltott 
hozzám, hogy dobjunk le töltényekel, mert nekik már kevés van. Ezt rögtön meg
teltük, mire tüzelni kezdték az erőd fedélzetén levő oroszokat. Ugyanakkor Mihócz 
Elek őrmester és Borcsák zászlós honvédőikkel megtámadták az előtercpen harcoló 
oroszokat, akik sorra hullottak el megsemmisítő tüzelésük alatt. Végül pedig Sulyok 
honvédfőhadnagy ugyanott, ahol az oroszok betörtek a várba, két szakasszal átmá
szott és az oroszok közül azokat, akik nem adták meg magukat, a honvédek kivétel nélkül 
leterítették. 
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A vár felszabadítása. 
Az l/l. erőd ellen intézett rohammal utolsó mérgét adta k i az orosz 

ostromló sereg. Már a következő napon csökkent a támadások ereje, majd 
végképpen letettek az oroszok a rohamokról . Veszteségeik irtózatosak vol
tak. Ezeket a mieink először negyvenezerre becsülték halottakban és sebesül
tekben, de csakhamar kiderült, hogy ez a szám jelentékenyen mögötte maiud 
a valóságnak.. 

Ebben a háromhetes harcban az oroszok — jelentette később Höfer 
vezérőrnagy — az északi fronton mérsékelt számítás mellett is 9700 haloltat 
és sebesültel, a déli fronton pedig 2000 halottat és sebesüllet vesztettek. A leg
rosszabbul jár tak azonban a délkeleti fronton, ahol a legnagyobb erőfeszítést 
fejtették ki . Annak ellenére, hogy az oroszok itt október 7-ig valamennyi 
halottat eltemették és a sebesülteket elszállították és még október 8-án éjjel 
is tevékeny munkát fejtettek k i a temetés és a sebesültek elszállítása körül, 
mégis október 9-én óvatosan előrenyomuló előőrseink, amelyek mindössze 
csak ezer lépésnyire mentek előre, százával találták ott a halottakat, össze
sen négy-ötezret, melyeknek elszállítása, amit az oroszok éjszakánként végez
tek, egész október 18-ig tartott. Az oroszok minden arrairányuló kísérletün
ket, hogy csapataink és fogolycsapatok által a halottak eltakarításában segéd-

Przemysli gyermekek bevonuló csapatainkat virágokkal várják. 
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kezzünk, shrapnell-tűzzel meggátolták. Ilyképpen mi csak azokat temethettük 
el, akik egészen az erődvonalig nyomultak előre és olt lelték halálukat. Sied-
licka közelében 612 halottat temettünk el. Azokat, akik az árkokban és az 
erődművek előtt levő akadályokban lelték halálukat, sorsukra kellett hagyni, 
mert az ellenség itt mindig tüzeléssel fogadott bennünket. A délkeleti fronton 
egyetlen sáncárokban 350 halottat számláltunk össze. Ha ezeket a körülmé
nyeket szem előtt tartjuk — mondja végül a hivatalos jelentés — biztosra 
kell venni, hogy az orosz részről származó adatok, melyek az orosz cenzúra 
alatt álló lembergi lapokban jelentek meg és amelyek szerint az oro
szok Przemysl alalt hetvenezer embert vesztettek, jobban megközelítik a 
valóságot, mint a mi első becslésünk, mely szerint az oroszok vesztesége 
negyvenezer ember. 

A halottak e ret tentő tömegének az eltemetése még hetek múlva is dol
got adott a védőseregnek, ezzel szemben a] m i részünkről mindössze600 ember 
esett el. 

Przemysl fölmentése rohamosan közeledett. Főseregünk már október 
első napjaiban újból megmozdult és megkezdte támadását kelet felé. A Láncul 
körül elhelyezett há rom orosz hadtestet, melyek a przemysli ostromló sere
get védték, szétvertük s visszanyomtuk a San felé, éppígy megsemmisítettünk 
egy gyalogsággal megerősített kozákdiviziót, mely Dinovnál foglalt állást. 
Ilyen körülmények között Dimitriev tábornoknak le kellett róla mondania, hogy 
az erősség ostromát folytassa. Még egy támadást vezényelt az északi, majd az 

Károly Ferenc József trónörökös (balról) és Kuzmanek altábornagy (jobbról) szemlén 
a przemysli várban. (Seebuld felvétele.) 



utolsó pillanatban a délkeleti erősségek ellen, a tízezer főből álló ostromló 
csapatokat azonban egyenesen elsöpörte várágyúink borzalmasan tökéleies 
munkája. Az oroszok heves ágyúzással fedezték elvonulásukat, ez azonban 
mind messzebbről hallalszott, míg végre teljesen elnémult. Néhány nehéz hajó-
á^yujokat a posványos úton nem tudták elvinni az oroszok s ezeket elásták. 

Przemysl felszabadult és október 12-én Boroevics tábornok győztes 
seívge élén megtartotta ünnepies bevonulását. Ünnepelt Przemysl és ünne
pelt az egész monarchia. Csakhamar meglátogatta a fölmentett vára t s dicső
séges védőseregét a trónörökös és Lipót Szalvátor főherceg, tüzérségünk 
főfelügyelője. Az általános ünnepből pedig külön részt kértünk magunknak 
mi, magyarok, mert a mi honvédeink voltak azok, kik a Przemysl ellen 
zúduló rettentő áradatot feltartóztatták. 

Przemysl mámoros örömmel köszöntötte visszanyert szabadságának 
napjait. Az egész lakosság összegyűlt a nagy székesegyházban, hol Fischer 
püspök fényes segédlettel hálaadó istentiszteletet celebrált. A rutén templom
ban és a zsinagógában is tartottak istentiszteletet. Azután a lakosság a vár
parancsnoki épülethez vonult. A menet élén a város elöljárósága haladt 
zászlókkal, zenekarral. A palota előtt r iadó éljenzéstől kisérve, Fischer és 
Czechovitz püspökök üdvözölték Kuzmanek tábornokot , a vár hősi védel
mezőjét s erőt és kitartást kívántak neki és dicsőséges védőseregének — az 
eljövendő nehezebb küzdelmekhez. 

Lipót Szalvátor kir. herceg Przemyslben. 
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A NÉMETEK SZUVALKIBAN. 
Alig egy héttel a tannenbergi csata ulán jelentette a német hadvezetőség, 

hogy Szuvalki orosz kormányzóságot német fennhatóság alá helyezték. 
Hódítások, területi eltolódások történtek m á r ezt megelőzően és azután 

is a világháború változatos során, de egy sem olyan, mely oly döntő ese
ménynek lett volna a közvetlen eredménye, mint Szuvalki birtokbavétele és 
egy sem, mely oly váratlan gyorsasággal, szinte a katasztrófák meglepetésé
vel következett volna be. Hiszen csak az imént történt, hogy útjára indult a cár 
legbüszkébb hadserege, részeiben a legragyogóbb regimentekkel, magának 
Nikolajevics Miklós nagyhercegnek személyes vezetésével s azzal a kétség
telen meggyőződéssel, hogy nincs hatalom, mely Berlinig útját állhatná — s 
ahelyett, hogy kozák lovakat táncoltatnának Berlin tölgyei alatt, ime, a 
német lobogót tűzték k i Szuvalki városának, a hasonló nevű tartomány 

Templom Szuvalkiban, mely sértetlen maradt, mikor a németek a várost megszállották. 



székhelyének a községházára. Nem esztendők és nem hónapok hozták ezt a 
csodás változást, csupán hetek, melyek azonban nemcsak a legrózsásabb 
orosz reménységeknek váltak temetőivé, hanem egy egész orosz hadseregnek 
is. A híres Narev-sereg megszűnt létezni, a másik pedig, mely vele együtt 
nyomult be keleti Poroszországba, a vilnai hadsereg, rohant vissza hazájába, 
hogy a megerősített Narev-Bug vonal mögött rendbe szedje magát és pótolja 
súlyos veszteségeit. E z a visszavonulás oly pánikszerűen gyors és fejetlen 
volt, hogy Szuvalki kormányzóságnak túlnyomó része kardcsapás nélkü 
került német kézre és magáért Szuvalki városáért is csak rövid harcot kel
lett vivniok a németeknek. Ez a város szeptember 12-én lett az övék. 

A szövelséges német és osztrák-magyar hadsereg későbbi, nagyszabású 
közös akciójának lehetősége éppen a keletporoszországi győzelmekből csírá
zott ki. Ezek következtében ugyanis tekintélyes német erő vált szabaddá és 
elérkezett az ideje, hogy új feladatok megoldására rendeljék. Mivel ez idő-
tájt, vagy közvetlenül az említett események után a mi hadseregünk a San 
folyó mögött helyezkedett el, hol túlnyomó orosz erő fenyegette, a legfénye
sebb sikerrel kecsegtetett az a terv, hogy most m á r a felszabadult német 
csapatok déli Lengyelországon és a Visztulán át hátbatámadják a lefelé 
nyomuló orosz haderőt. Ezt a tervet a mi had vezetőségünk azzal támogatta, 
hogy ami erőt nélkülözhetett, azt a Visztula mentén felküldte északra s így 
megtörténvén a két szövetséges sereg találkozása, megindult az offenzíva 

Német csapatok átvonulnak Szuvalkin. 
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járőrök megvizsgálnak egy, az oroszok által szétrombolt vasúti vonalat, mely 
Varsóba visz. 

Szétrobbantolt vasúti híd a kalisi vasúti vonalon, orosz és német sínekkel. 



keleti irányba. Egész szeptember hónap ennek a sikeres támadásunknak a 
jegyében állott. Ennek volt végső eredménye az oroszok hátraszorítása és 
Przemysl fölmentése is. 

A német barbárok. 

Néhány adattal, melyeknek helyességét az orosz újságok is megerősí-
teiték, érdemes rávilágítani arra, mint rendezkedtek be és mint kormányoz
lak Szuvalkiban a németek, kik tudvalevően ártat lan asszonyok és gyerme
kek lemészárlásában, falvak fölégetésében, városok kirablásában lelik beteg 
gyönyörűségüket — az ántánt lapjainak igazmondása szerint. 

Kezdték pedig mindenekelőtt egy kiáltvánnyal, melyet minden városban 
kiragasztatott a német seregparancsnok s mely így szólt : 

Az orosz Narev-hadsereg megsemmisült. Százezer ember a 13. és 15. hadtest 
parancsnokló tábornokával együtt fogságba jutott, 300 ágyút zsákmányoltunk. Az 
orosz Vilna-hadsereg Rennenkampf tábornokkal az élén kelet felé visszavonulóban 
van, az osztrák-magyar hadsereg Galíciából győztesen közeledik, a franciákat és 
angolokat Franciaországban megvertük, Relgium német igazgatás alá került. Éd had
testemmel tovább következő német seregek előhírnökeként és mint barátotok jöttem 
hozzátok. Keljetek föl és velem együtt kergessétek el az orosz barbárokat, kik 
leigáztak benneteket, kergessétek ki szép ortzágotokból, mely bizonyára óhajtja 
visszanyerni politikai és vallási szabadságát. Ez az akarata az én hatalmas és kegyel-



mes császáromnak. Csapataim utasítva vannak, hogy barátokként bánjanak veletek. 
Amit tőletek veszünk, azt megfizetjük. Elvárom tőletek és lovagias érzéstektől, hogy 
a vendéget megillető szeretettel fogadtok bennünket. 

Szuvalki nem nagy város, mindössze huszonötezer lakosa van. Miután 
szeptember 12-én német kézre került, a következő napon bevonult Morgen 
tábornok egy hadosztály élén és fogadta a papok és a polgármester hódo
latát, kik sóval és kenyérrel mentek elébe. A városban helyén maradt a 
lakosság, csupán az orosz tisztviselők menekültek el. Morgen tábornok az 
egyik vezérkari tisztjét kinevezte a kerület kormányzójának, maga pedig 
folytatja útját — az ellenség nyomában . 

— A lakosság — írta egy haditudósító — nagy meglepetéssel fogadta 
helyzetének változását. Suttogva és csodálkozva álldogáltak az utcán és 
bámulták az átvonuló német csapatokat. És a németek oly gyökeresen más
ként viselkedtek, mint ahogyan ők hitték, mint ahogyan velük elhitették. 
Csodálatos: senkit nem ütnek agyon, egy házat sem gyújtanak föl, vagy 
rabolnak k i . 

Egy-kettőre valamennyi utcasarok tele volt ragasztva német, lengyel, 
orosz s héber nyelvű plakátokkal. A kedves, alapos német rendelkező szellem 
itt sem tagadta meg magát. A z egyik plakát a német győzelmekről számolt 
be, a másik a lakosság jó indula tá t kér te ; emitt a piaci árakat határozták 
meg, ott a rubel ér tékét : egy márkában és 40 fillérben. Felhívták plakáton á 

Szegény orosz családok meleg ételt kapnak a németek tábori konyháján. (Sajtóiroda, Leipzig.) 



lakosságot, hogy fegyvereit szolgáltassa be, s aki tudja, hol van akna elhelyezve, 
jelentse azonnal, mert «ha ilyen akna felrobbanása következtében csak egyet
len német katona is éleiét veszti, Szuvalki el fog tűnni a föld színéről». Ren
delkeztek, persze szigorúan a kémekről is és minden egyébről, amiről ilyen 
alkalommal csak rendelkezni lehet. És minden rendelet jóindulatot igért a 
békés embernek, kérlelhetetlen szigort a vétkesnek. 

A kormányzó a város vezetését a polgárok egy kiválasztott bizottságára 
bízta, a tűzoltókból pedig rendőrséget alakítóit. A saját katonáinak meg
hagyta, hogy mindenkivel udvariasan bánjanak, s mindent, amit vesznek, 
pontosan megfizessenek és főképpen a barátságos érzésű polgároknak jár janak 
kedvében. Ez utóbbiak közé azonban, úgy látszik, nem tartozott a város 
polgármestere, aki nem akarta aláírni a németek által eléje tett nyilatkozatot, 
mert ebben köteleznie kellett volna magát, hogy a német seregek mozdula
tairól nem fogja értesíteni az oroszokat. A szigorú férfiút, persze, ártalmat
lanná tették; elvitték német fogságba. 

Ám a németek nemcsak plakátokkal dolgoztak, hanem olyan eszközök
kel is, melyektől közvetlenebb hatás várható. Elsősorban is, amerre mentek, 
a lakosság fenyegető Ínségével kellett szembeszállniuk. Egy Oroszországban 
maradt hollandi asszony hazája lapjaiban beszámolt róla, hogy milyen fel
adat hárult itt a németekre: 

Szeptemberben, — írta, — megszűnt a szénszállítás és emiatt az iparvállalatok nem 
folytathatták üzemüket. Ezt természetesen a munkanélküliség és az árak drágulása követte. 
Az éhes emberek tömegével estek össze az utcán. Ez a helyzet szemmelláthatóan, nyom
ban megváltozott, mihelyt a németek gazdag készleteikkel bevonultak. A katonák nemcsak 
kenueret adtak a lakosságnak, hanem mindenkinek, aki kért, meleg ételt is. Amerre járnak, 
mindenütt a legemberségesebben viselkednek a németek. Egyetlen városban 500 vagon 
kőszenet o ztottak szét. De nem utolsó érdemük, hogy ahol megjelentek, ott tisztaságot 
teremtettek. Ezért aztán nincs is semmi baj, a legnagyobb egyetértés uralkodik a németek 
és a lakosság: lengyelek és oroszok, keresztények és zsidók között. 

Szuvalki kormányzóság, ha megkérdezik, bizonyára a legörömestebb bele
egyezett volna, hogy ez a helyzet most m á r végképpen így maradjon, többé 
báború ne dúlja föl a kormányzóságot és maradjon rajta úr a német ,«a bar
bár, a gyújtogató, az emberevő», Ennek a titkos óhajtásnak azonban nyakat 
szegte az, hogy a Narev-Bug vonal mögött végre mégis csak rendbeszedődött 
az orosz sereg és innen megkísérelte, hogy a Nyemen folyón át újra behatol
jon rettentő vereségének véres színhelyére, keleti Poroszországba. Grodnóból 
elsősorban Szuvalki kormányzóságot érte az oroszok támadása. A 3. szibériai 
és a 22. finn hadtest egy része tört előre az augusztov-szuvalki vonalon. Úgy 
Augusztovnál, mint Szuvalkinál igen véres volt az összecsapás, de mindkét 
helyen a németek nagy győzelmével ért véget. így hát Szuvalki még tovább 
is örülhetett a német — rabszolgaságnak. 



A MAI HADVISELÉS. 

A távíró és távbeszélő a hadseregben. 
A katonai tábori szolgálatnak, tehát a hadviselésnek is ma már az 

automobillal, kormányozható léghajóval és repülőgéppel legalább is egyenlő-
rangú tényezője a táviró és a-távbeszélő. A modern harcvezetés, a parancs-
noklás nagy tömegeknél csakúgy, mint kisebb csapategységeknél épp annyira 
lehetetlen táviró és távbeszélő nélkül, mint a gyors hírszerzés, az úgyneve
zett «felderítő szolgálata. Katonai jelzőszolgálat már az ókorban is volt. Ellen
séges- betörésekről s ellenséges fegyveres erők mozdulatairól hegytetőkön 
gyújtott tüzekkel adtak jelt s e jeleket hegycsúcsról-hegycsúcsra továbbították 
az ország belseje, saját hadseregük főhadiszállása felé. Az ilyen jelzőtűzek 
később is megmaradtak, sőt még ma is használják őket — egyéb híján — 
mint ahogy a galíciai harcokban nem egyszer megtörtént, hogy az áruló 
lakosság ilyenekkel jelezte csapataink hollétét, mozdulatait és erejét. Nagyobb 
távolságokra ezenfelül hírt adtak bizonyos ütemszerűen ismétlődő lövésekkel, 
rakéták durranásával és színével, kisebb távolságra pedig különböző színű 
lobogók kitűzésével vagy lengetésével. Még a múlt század hetvenes éveiben 
is a távjelző j á rő rök (lovasok vagy gyalogosok) ily primitív módon adtak 
jelzéseket, s egyebek között nappal különféle alakú és színű táblákat muto
gattak, amelyek mindegyike más-mást jelentett. így például ha vörös három
szögletes táblát lengettek a baloldal felé, az annyit jelentett, hogy ellenséges 
lovasság készül balt'elől a t ámadás ra és így tovább. Éjjel pedig a jelzéseket 
fáklyákkal, máglyákkal vagy felgyújott fákkal végezték. 

Rendszeres, megbízható és gyors jelzéseket természetesen csak preciz 
eszközökkel lehet végezni, amelyek már békében megvannak s a melyek 
használatára m á r békében k i lehet képezni a katonákat, szóval, amely esz
közök segítségével m á r békében szervezni lehet a jelzőszolgálatot. így térlek 
át katonáéknál azonban nem is oly nagyon régen, körülbelül a mult század 
hetvenes éveiben a távíró és a távbeszélő használatára, s ma már kétség
telen, hogy különösen a telefon a legteljesítőképesebb és legmegbízhatóbb 
hírközlési eszköze a hadseregnek. Bár katonai részről még mindig bizonyos 
előítélettel vannak a technika e két csodája iránt, a háborús tapasztalatok 
szempontjából különösen nagyon értékes és sokat hánytorgatott orosz-japán 
háború azt mutatja, hogy a j apánok számos taktikai sikerüket épp a kitü-
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nően szervezett és kihasznált tábori távbeszélő-organizációjuknak köszönhették, 
míg az oroszok számos kudarcukat épp távbeszélőszolgálatuk kezdetleges és 
szervezetlen voltának rovására írhatták. 

Háború idején természetesen az állam egész távíróhálózata a hadsereg, 
rendelkezésére áll s ez magyarázza meg azt is, miért szenvedett nálunk 
is a háború elején huzamosabb fennakadásokat a magántáviratok továbbí
tása. Nálunk kezdetben még a tábori távírószolgálatot is polgári tisztviselők 
látták el, mindaddig, míg 1883-ban a korneuburgi vasúti és távíróezredet 
s a tullni távíróiskolát fel nem állították, amióta a szükséghez képest az 
egyes állomások és vonalak kezelését katonák -veszik kezelésükbe. Hogy 
jobban megérthessük a dolgot, röviden vázoljuk a gyakorlati eljárást. Amikor 
elrendelik a mozgósítást, abban a percben a főcsomópontok távíróhivatalaiba 
beülnek a vasúli és távíróezred emberei és a már béke idején erre kijelölt 
távírótisztviselők és e vonalak katonai kezelésbe kerülnek s a háború vegéig 
így is maradnak. Az állami távíróhálózat azonban nem terjed k i minden oly 
vidékre, melyen egyes seregtestek működnek s olt a vasúti és távíróezred 
egyszerű és gyors módon külön katonai távírót rendez be, amelynek anyagát 
természetesen már békében készentartják. Ennek, valamint a katonai keze
lésbe vett állami távírónak az a célja, hogy az egész haderő központi irá
nyítása, a hadseregföparancsnokság, az egyes hadseregparancsnokságok s 
ezek kisebb alkotórészei: hadtest- és hadosztályparahcsnokságok, valamint 
ezeken belül az egyes ezredparancsnokságok között, de ezenfelül az egész 
fegyveres erő ellátásának terheit viselő hadtápfőparancsnokság s az ez alá 
rendelt hadsereg-hadtápparancsnokságok között, (mert minden egyes had
seregnek megvan a maga külün-külön hadtápparancsnoksága), az állandó 
gyors és biztos összeköttetést olyformán teremtsék meg, hogy a parancsadás 
a kölcsönös értesítés és a hadműveletek egyöntetűsége biztosíttassék. A mint 
látjuk tehát nemcsak hadseregrészek, hanem kisebb csapatrészek között is 
kell majdnem ál landóan és a legtöbbször abban a mértékben, ahogyan az 
egész hadsereg előre vagy hát ra mozog, gyors távíróösszeköttetést teremteni s 
fenntartani. Míg a hadseregfőparancsnokságnál és hadseregparancsnokságnál, 
sőt még a hadtestparancsnokságoknál is — miután ezek hadiszállása rend
szerint lakott helyeken van — a rendes m á r meglévő állami távíróvezeték 
használható fel, addig künn az igazi harcmezőn a hadosztály- és ezredtörzsek
nél, s ezeken belül az egyes zászlóaljak és századok által előre küldött jár
őröknél a távíróvezetéket sokszor éppen kéznél lévő póznákra, élő fákra, 
házakra, lándzsákra erősítik, sőt olykor csak a földre fektetik le, s ahogyan 
mozog előre a j á rő r és a csapat, úgy viszik maguk után egyre tovább és 
tovább a távíróvezetéket s állítják föl egyre máshol az egyes távíróállomá-
sokat, amelyek ellátásához elegendő egy-két ember. A katonai távírókészü
lékeknél fontos tehát, hogy egyszerűek legyenek, s ezért az a nagy appará
tus amelyet az állami távíróhivataloknál látunk, nem is látható a katonai 
készülékeknél. Ehelyett egy-egy állomás felállítására szükséges készülék ösz-
szes alkatrészeit lehetőleg együttesen helyezik el egy kis szekrényben egye-
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sítve. Egy-egy ily katonái távíróállomás berendezése nemcsak sürgönyök fel
vételére, hanem azok továbbítására is szolgál, sőt ujabban a katonai távíró 
és távbeszélő organizációk kisebb egységeinek felszerelései magukban egye
sítik a távíró- és a távbeszélőkészüléket, hogy a viszonyoknak megfelelő jel
zéseket használhassák. Egy ember hordozza ezt a készüléket és egy másik 
ember a néhány száz méter hosszú vezetéket, amely az ismert állami veze
téknél vékonyabb, könnyebb és víztől is elszigetelhető erős acél sodrony. 

A tábori távíró és távbeszélő intézmény a hadseregek szervezete szerint 
igazodik. Az osztrák-magyar hadseregben eredelileg csak hadsereg- és had
test-osztagok vollak. Az intézmény fejlődésével azonban egyre jobban elága
zott s ma a helyzet a köve tkező : mindenekelőtt van egy távíróezredünk, 
amelynek kiképzett legénységi anyagából látják el a tullni távíró- és távbeszélő
iskolát, amelybe viszont évről-évre minden gyalog és lovas, valamint tüzér
ezred elküldi egy-két tisztjét és megfelelő számú altisztjét, akik azután a kur
zust elvégezve, ezredükhöz visszatérnek és zászlóaljanként, illetve századon
ként kiképeznek megfelelő számú legénységet a tábori távíró- és távbeszélő
szolgálatra. Azonfelül az említett távíró és távbeszélőezred annyi kiképzett 
legénységet és altisztet ad minden hadtest-törzshöz, hogy belőlük egy távíró 
és távbeszélőkeretet lehessen alkotni, amelynél azután ismét képeznek ki az 
illető hadiesthez tartozó s mindennemű fegyvernemhez tartozó csapatokból 
odarendelt megfelelő számú legénységet. 

Az egész fegyveres erő távíró- és távbeszélőszervezete tehát a követke
zően alakúi. A hadsereg főparancsnokságának van egy osztaga, amely nyolc 
állomás felállítására elegendő emberanyaggal és 80 kilométer hosszú vezeték-
dróttal rendelkezik. Minden hadseregparancsnokságnak van két osztaga, 
amely tizenhat állomást tud felállítani s így 160 kilométer hosszú vezeték
drót iái rendelkezik. Minden hadtestparancsnokságnak van egy osztaga, amely 
ismét nyolc állomást tud felállítani s ennek megfelelően 80 kilométer hosszú 
vezetékkel rendelkezik. A hadosztály-parancsnokságnak már csak olyan osz-
laga van, amely csupán négy állomást tud felállítani s így csak 40 kiloméler 
hosszú vezetékkel rendelkezik. Mint látjuk tehát minden seregrésznek oly 
hosszú vezetéke van, aminő hosszú vonalat képes teljesen felfejlődve betol-, 
teni. A legkisebb távíró- és távbeszélő-egység a távíró- és távbeszélőjárőr, 
amely négy emberből áll és minden századnak legalább egy, rendszerint 
azonban két ily j á rő re is van. Már most az egész organizációt magunk előtt 
látva, el tudjuk képzelni, hogy a hadsereg előremozgásával egyre jobban 
szaporodó és mindinkább szétágazó tábori távíró és távbeszélő hálózatnak 
a voltaképeni fülei, szemei és beszélőszervei ezek az apró járőrök. . 

A századot előretolják mint elővédet. A század ismét előretol egy 
egy kisebb különítményt, amelyben már egy távíró és távbeszélőjárőr van. 
E z a már a lovasság által előbb jelentett ellenség közelségét tudva és kiszá
mítva, előrenyomulás közben maga mögött kihengergetve megerősíti a táv
beszélővezetéket. Megiátja az ellenséget és lövöldözni kezd rá, hogy felfejlő-
désre kényszerítse és így megállapíthassa erejét. E csetepatéval már eltelik 





egy félóra. Ez bőven elég idő arra, hogy a különítmény a századnak tele
fonon jelentsen percről-percre minden mozzanatot. Ekkor már a század is 
harcra fejlődik s előrenyomulás közben már maga mögött megerősíti a táv
beszélővezetéket, mely visszafelé szolgál a zászlóaljhoz, ez tovább telefon
összeköttetést létesít az ezreddel, az ezred a dandárral, a dandár a hadosz
tállyal, a hadosztály a hadtesttel és így tovább. Különösen így van ez most, 
amikor a gyalogság azonnal beássa magát és legalább is napokig ugyanazon 
a helyen marad, s úgynevezett ál lóharcokat vív. Telefonon megy a jelentés 
a járőrtől a századhoz, a századtól a zászlóaljhoz s így tovább és telefonon 
jön a parancs, az utasítás a legnagyobb parancsnokságtól az egyre kisebb
hez. Ma az elülső lövészárkokban és fedezékekben kényelmesen berendezett 
telefonállomások vannak, s mihelyt elpukkan egy-két puskalövés, már néhány 
perc múlva tudják hát rább, hogy mi történt az élen és rövid félórán belül 
m á r az egész fegyveres erő főparancsnoksága is tájékozva van a legcseké
lyebb eseményről is. Ma amikor a parancsokat a tüzvonalba még négykéz
láb kúszva vinni is kockázatos és a parancs egy jól irányzott ellenséges 
lövés folytán esetleg el sem juthat rendeltetési helyére, egyszerűen nélkülöz
hetetlen a legelső vonalokban a távbeszélő, s valamivel hátrább, ahol 
már biztosabban lehet dolgozni, a távíró. S így van ez nemcsak a gyalog
ságnál, hanem a lovasságnál és legfontosabb talán a tüzérségnél, ahol az 
ellenséges állások megfigyelése a fődolog, mert jó megfigyelés nélkül az üte
gek jóformán meg sem szólalhatnak s az előrekúszott megfigyelőliszt soha se 
tudná hamarosan informálni ütegét, ha előrecsúszás közben nem vonná 
maga után és nem erősítgetné meg helyenként a földön, vagy bokrokon 
néhány száz méter hosszú telefonvezetékét. A tábori távíró- és távbeszélő-
jzolgálatban különleges szerep jutott azelőtt a lovasságnak, melynek egyes 
járőre i vitézül átverték magukat az ellenséges tűzvonalon és az ellenség háta 
mögött bekapcsolták távírókészülékeiket az ellenséges távíró- és távbeszélő
drótokba, hogy kihallgassák, felfogják, esetleg megakadályozzák és zavarják 
sürgönyeiket és beszélgetéseiket, s azután dolguk végeztével értékes jelentések
kel térjenek vissza veszedelmes útjukról. Ez azonban ma, a gyorstüzelő 
ágyúk, gépfegyverek és ismétlőpuskák és az észrevehetetlen fedezékek kor
szakában teljesen lehetetlenné vált. 
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A háború humora. 

Ért is az isten oroszul. 
Kis gyerekek beszélgetnek a gyerek

szobában. Az édesanyjuk kéri őket, hogy 
imádkozzanak. 

— Miért ? 
— I logy győzzön a magyar. 
— Nem ér az semmit mama, mert a 

muszka gyerekek is imádkoznak ám, hogy 
ök győzzenek. Zavarba hozzák az istenkét. 

— Te szamár, — kiált rá a másik gye
rek, — hogy beszélhetsz ilyet. Hát nem 
tudod, hogy az istenke magyar és nem tud 
oroszul? 

A jólelkű orosz. 
Egyik ungmegyei községben történt, hogy 

az oroszok, — szokásuk szerint — martalóc-
kodtak. Loptak, raboltak, elemeitek min
den elemelhetőt. Egy szegény , beteg rutén 
házába is betörtek. A rutén sirva fakadt. 

— Beteg vagyok, nyomorult vagyok. 
Még csak ruhám sincs. 

Az oroscok szive megesett raj la. Az 
egyik megindultan vigasztalta: 

— Ne félj jó ember. Mi nem vagyunk 
martalócok. Segítünk rajtad. 

Eltávoztak és egy óra múlva csomaggal 
tértek vissza. 

— Lásd, hogy milyen jólelküek s gaval
lérok vagyunk, íme, hoztunk neked ruhát. 

A rutén boldogan bontotta fel a cso
magot s abból egy — reverenda bukkant 
elő, amit a jólelkű oroszok a plébánosról 
— húztak le. 

A dühös baka. 
A bakák vicceltek az ellenséggel a 

lövészárokban. Átkiabáltak, felhajigálták a 
sapkájukat. Ezenközben egy orosz golyó 
beszaladt a lőrésen és kiütötte egy fala
tozó baka kezéből a szalonnát. 

A baka éktelen dühre fakadt. Tajté
kozva ugrott ki födözéke mögül s öklével 
fenyegette fékezhetetlen haragjában az 
oroszokat. 

Társai elszörnyüködtek, de a muszkák 
letették fegyverüket nem lőttek rá, hanem 
irtózatosan kacagni kezdtek. A dühös baka 
életét megmentette az oroszok humor
érzéke, a kacagás. 

A vállalkozó és mérnöke. 
Egy ungmegyei tüzérütegünk gyalogsági 

fedezetet kapott. A felderítő tisztre, amint 
végigsétált a bakák közt, valaki rákiáltott: 

— Tetszik-e még rám emlékezni, had
nagy ú r ? 

— Nini, Früchtel űr, hogy kerül ön ide ? 
— Póttartalékos voltam és behívtak. 
A tiszt nagyon megörült a találkozásnak, 

mert a baka, aki megszólította, egyszerű, 
de meggazdagodott máramarosi ember, aki 
erdőirtásokat vállalt és éppen a tiszt volt 
egyik mérnöke. 

— Nagyon kérem, hadnagy úr, ne eresz-
szen vissza. Tartson itt. Nem bírom már a 
fáradalmakat. 

— No, de ezt nem tehetem. 
— Tartson itt tiszti szolgának. 
— Hogy gondol ilyet ? Én, az ön mérnöke, 

a saját munkaadómat'.' 
— Nem baj. Kipucolom a cipőjét, viszem 

a pakkját, le is fog tegezni, én meghad-
nagyurazom és ha vége a háborúnak, 
visszajön hozzám mérnöknek. Tegye meg, 
ha Istent ismer. 

Úgy is történt. A vállalkozó kitűnő puccer 
lett, a mérnöke le is tegezi (csak titokban 
magázza, ha senki sem hallja) és a háború 
után visszamegy alkalmazottnak — a puc-
cerjéhez. 

Miért nem magyar Hindenburg ? 
Vacsoránál beszélget az apa gyermekei

vel a háborúról. Mindenfélét kérdeznek a 
gyerekek. Végre is a legkisebb flu harago
san veti oda: 

— Szép, szép, de van egy nagy hiba. 
— Mi az fiacskám ? 
— Az, hogy miért nem magyar Hinden

burg? 
— Nem baj az, fiam. A németek szövet

ségeseink és az ő győzelmei nekünk is 
használnak. 

— Nem is ez a baj. 
- - Hát mi? 
— Az, hogy Németországban a Hinden

burg győzelmének örömére az iskolák egy
napi szünetet kaptak. Ha Hindenburg 
magyar lenne, ezt a vakációt mi kaptuk 
volna. 

l'aUas nyomda, Budapest. 






