
A franciák homokzsák-fedezékei az Argonneokban. 

46. füzet, 1915. augusztus 22 Ara 24 fillér 



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

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

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

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

Akik füzctenkint 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 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 KÖNYVTARA 
RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

1. Jephsons Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. U kor. 80 fül. bolti ár 
helyett ráfizetés 2 kor. 

A világirodalom egyik legkiválóbb utazási mun
kája, me 'yben a szerző, aki a Stanley-féle világhírű 
expedícióban résztvett, csodás kalandjait és viszon
tagságos utazásait írja le, rendkívül sok pompás kép 
kíséretében. 

2—3. Hübner Sándor gróf: A britt biro
dalmon keresztül. Két kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he
lyett kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 fill. 

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal me^figvelt, vonzóan 
és elejétől végig érdekesen, adja elő. 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 kötet, 

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

E m ű érdekfeszítően tárja fel Telekv Sámuel gr. 
felfedező útjának történetét és olyan népekkel is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitől sem sejtett életet éltek. 

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 kötet, illusz
trálva. 18 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
kötetenkint 2 kor. 

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas életében 
érdekes kalandokon ment át, melyeket életteljes 
közvetlenséggel örökített meg. Már 'maga az, hogy 
.lókai Mór érdemesnek találta, hogy Benyovszky 
iratait közreadja és élettörténetét megírja" a mű 
kiváló értékét bUonyítja. 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 fill. 

12. Szent Péter esernyője. Illusztrált dísz
kiadás, Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti 
ár helyeit 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. 

BEKÖTÉSI T Á B L A 
a Krónika I.—III. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 
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SZERKESZTŐ SÜLÉ HNTHL 

RÉVHI-KIHDHS TELEFON 56-27 
HETENKINT EGY FÜZET 

ELŐFIZETÉSI HR V« ÉVRE 3 K, i/j ÉVRE 6 K 
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT 18. 

KEPÉK AZ ANGOL HADSEREGBŐL. i. mm nmiu 
VILÁGHÁBORÚ, 

Egy angol altiszt, aki mellől mind elhullottak bajtársai, egymaga tüzel az előretörő németekre. 
A világháború képes krónikája. IV. — 193 — /&: ^«Kv 13 
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Angol figyelő-őrszem egy régi francia templom tornyán. 

Angol tábor Észak-Franciaországban. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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Angol sebesült katonák egy pincében Észak-Franciaországban. 
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Angol lovasság visszavonulása Flandriában. 
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AZ OROSZOK A KÁRPÁTOKBAN. 

A háború az egész ország életrendjének olyan feldúlásával, megzavará
sával jár, hogy senki sincs, aki a háború minden csapásától menekedhetnék 
annak tüzét, pusztítását, átkát azonban valójában csak azoknak a vidékek
nek a lakói érezték, amelyeket meglátogatott az ellenség s amelyeken követ
kezésképpen harcoknak kellett fejlődniök. A harc pedig akkor is nagy átka 
a vidéknek, amelyen folyik, ha az ellenség fegyelmezettebb és kevésbbé 
garázdalelkű, mint az orosz, hát még mily nagy lehet a pusztulás ott, hol 
seregek járnak azzal a szándékkal, hogy elraboljanak s fölégessenek mindent, 
mit a tüzes gránát röpülése útján meghagyott. Mint tudjuk, öt vármegyéje 
van Magyarországnak, mely színhelye volt az orosz pusztításnak: Sáros, 
Zemplén, Ung, Bereg és Máramaros, ám ez öt megyének is csak egy-egy külső 
szegélye jutott ideiglenesen az ellenség birtokába. Ezek] a területek aztán 
meg is szenvedtek szerepük dicsőséges voltáért, hogy rajtuk sikerült meg
állítani az ellenséget, mely Magyarországnak bizonyára tágasabb és dúsab
ban termő tájaira vágyakozott. Felső-Magyarországnak ezen az egybefolyó 
szegélyén százai pusztultak el, vagy károsodtak a korábban viruló falvaknak 
s békés családok ezrei voltak kénytelenek hónapokra hontalanná válni. 
A pusztulás pedig, mely szörnyű és értékben milliókra rúg e vidéken, egy-
képen írható magának a háborúnak és az orosznak a rovására. Minden
esetre a legtöbb kárt a dúló harcok alatt szenvedték a falvak, mert hiszen 
nem egyszer az ellenségnek nyújtottak védelmet s ezért ostrom alá kellett 
fogni őket. Arról nem is tudunk, hogy egész falvakat fölperzseltek volna az 
ellenséges katonák; martalóc szándékuk e vidékeken beérte azzal, hogy 
lakásokat fosztottak ki, egész házak berendezését gyújtották föl s az otthon 
maradt lakosságot szívtelenül meggyötörték. Arról tehát nincs szó, hogy a 
Kárpátokban is oly rémes jelenetek játszódtak volna le, mint keleti Porosz
országban, de szenvedése árán mindenesetre rászolgált a feldúlt területek 
szerencsétlen lakossága arra a buzgalomra, mellyel a magyar társadalom 
kárukat megtéríteni, sebeiket begyógyítani igyekezett 

Legtöbbet Sáros és Zemplén szenvedett a téli oroszjárás következté
ben; a legkevesebbet Máramaros, ahol a második orosz betörés egészen 
jelentéktelen vállalkozás volt. Mindamellett valamennyi megyében, még azok
ban is, ahol a károsodás nem volt olyan rettenetes, hosszú időre megakadt 
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a fejlődés. A kormánynak s a közigatási hatóságoknak a társadalommal váll
vetve végrehajtott intézkedései azonban az első pillanattól kezdve sikerrel 
igyekeztek enyhíteni a csapást s lehetővé tenni a pusztulás nyomainak vég
leges eltakarítását. 

A pusztulás Sárosmegyében. 

Sárosmegyének elég nagy területe került az ellenség kezére s ennek meg
felelően a megyének tetemes részén folytak harcok. A szenvedéseknek, miket 
a sors ezekre a járásokra mért, élénk képét festi Berzeviczy Albert a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke, ki a segítő-bizottság tagjaként bejárta Sáros
megye elpusztított részeit s tapasztalatairól igen tárgyilagos, hangjában s ada
taiban inkább mérsékelt, semmint túlzó jelentést készített. íme, a jelentés egy 
része, mely a Duklai-szoros alatt lévő községek állapotát írja l e : 

— Girálttól kezdve borzasztó látványt nyújtanak Sárosmegye különben 
oly kies, lankás mezőségei, vízjárta völgyei, erdős hegyei. A mezőknek csak 
igen kis része van bevetve vagy az elkésett vetés számára megmunkálva. 
A háború alatt parlagon maradt a legtöbb szántóföld s a bevetett is több
nyire elpusztult. Mindenütt szemünkbe ötlenek a tölcsérforma gödrök, melyeket 
a gránátok túrtak a földbe; az erdőszéleken látjuk a pusztítást, melyet az 
ágyúlövések s a katonai szekerce a faállományban okozott. Egész nagy mező
területek vannak szérűvé letaposva, alomszalmával borítva. Benn az erdőben 
néha robbanás hangzik el: a mi csendőreink a hátrahagyott orosz aknákat 
keresik s robbantják föl, hogy valakiben kárt ne tegyenek. 

Sűrűn találunk sírokat az útmentén is, bár a legtöbb fönn a hegyek 
tetején az erdők mélyében rejtőzik, a hol legvéresebbek voltak a csaták, a 
Makovica, Csernahora, Kasztelnik magaslatain. Feltűnő az orosz fejfák túl
nyomó száma. Néhol egész kis sírkertbe szedték össze a halottakat s körül 
is kerítették nyugvóhelyeiket, így Ladomérvágáson, ahol az oroszok az ily 
sírkert kapujára ezt a felírást tették: 

«Itt nyugszanak q XII. szibériai hadosztály katonái, akik az orosz hatalom dicső-
) ségéért estek el:» • >. . . 

Egy tábornokuk is itt volt eltemetve, de még távozásuk előtt exhumál
ták holttestét és hazavitték. 

Még rettentőbb látványt nyújtanak a harcterületbe eső községek. Föl
ismerhető a pusztítás foka és módja szerint, hol melyik esett két harcvonal 
közé, melyik volt a muszkáktól úgy megszállva, hogy a lakosság is benne 
maradt s melyiket perzselték föl az ellenség feltartóztatása végett. Néhol még 
a csak nemrég kioltott tűz zsarátnokszagát érezzük. Némelyik házat úgy 
átlyukasztották az ágyúgolyók, hogy keresztül lehet látni rajta, némelyiknek 
egy felrobbant akna egész homlokzatát kilökte, belátunk az emeleti szobákba, 
melyeknek mennyezete még félig a levegőben lóg! A katonáktól meglakott 
udvarházak teljesen ki vannak pusztítva, a szoba megannyi elhagyott istálló, 
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az udvar egyetlen szemétdomb, a kert gyümölcsfáit, a kerítést feltüzelték. 
Butortöredékek hevernek szanaszét, így Sósfüreden az út mellett láttuk 
feküdni, lábaitól megfosztva a plébános zongoráját. 

Legépebbek azok a falvak, amelyekben a lakosság az invázió alatt ben-
maradt. Felsőmerse ősz plébánosa, ki elkésett a meneküléssel, megragadó 
részleteket beszélt el nekünk az átélt szörnyű hónapokról, melyeket állandó 
rettegésben töltöttek, bár el kellett ismerni, hogy az orosz katonák kevésbbé 
gonoszak voltak hírüknél. Igaz, hogy kifosztották a lakosságot majdnem 
mindenéből, s nyomorultan fizettek érte orosz bankjegyekkel, de a tisztek egyéb
ként tűrhető fegyelmet tartottak a legénység között, úgy hogy az asszonyokat 
nem bántotta senki s a tavaszi munkához még igavonó erőt is kölcsönöztek 
a gazdáknak. A vízközi vashidat, melyet a mieink kénytelenek voltak fel
robbantani, az oroszok állították helyre. 

A Duklai-szoros alatt húsz község valósággal eltűnt a föld színéről, 
ezeknek helyén nem látunk egyebet, mint szenet, elégett gyümölcsfák fekete 
törzseit és szétdúlt tűzhelyek romjait. Ilyen látványosságtól kisérve érjük el a 
sokat emlegetett Duklai-szorost s fölötte a Duklai-hágót. Utunkban egész 
karavánokat látunk elvonulni: pótlovakat, tréncsapatokat, mozgó tábori sütő
kemencéket és a katonai pékek szekereit, vörös-keresztes sebesültszállító 
kocsikat, katonai automobilokat. És ezek között: kiéhezett lovaktól vont, 
hitvány szekereken, melyeket megraktak megmentett szegényes holmijukkal, 
látjuk otthonukba hazatérni a menekülteket. Szembe velünk sebesültek jön-

Egy felvidéki kis város az oroszok látogatása után. (Salgó Sándor felvétele.) 
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nek, kisebb részük szekereken, a nagyobb részük bizony gyalog, ki felkötött 
karral, ki bekötött fejjel. Még sűrűbben találkozunk orosz hadifoglyokkal. 

Szóval — végzi a jelentés — milliókra menő kárt okozott Sárosme^yé-
ben a háború. A mit a háború könyörtelensége vétett, azt a könyörülő sze
retetnek kell jóvátenni! 

Bártfa és Zboró. 

Különös érdekessége van annak, hogy miképpen viselkedtek az oroszok 
Bártfán, mely csinos és nevezetes városa a megyének s a Rákóciak ősi fész
kében: Zborón. Bártfán nem pusztítottak; itt megelégedtek azzal, hogy halálos 
rémületben tartották a lakosságot, annál nagyobb azonban a pusztítás Zborón. . 
E kedves és emlékekben gazdag hely — romok halmaza. 

Bártfa orosz napjairól pontosan beszámol Fekete Elemérnek, a város 
polgármesterének naplója, mely a következőket tartalmazza: 

December elsején délelőtt 11-kor kezdődött el a tüzérharc Bártfa fölött. Fölöttünk, 
mert az ellenséges ágyúütegek Bártfa fölött ontották egymásra a tüzes fergeteget. Váro
sunk meglapult a völgyben és amíg fölötte rengett, dübörgött a vérveres égbolt, azalatt 
a város halotti csendben készülődött a legvégsőre. 

Délutáni egy órakor már sűrfi puskatűz hallatszott és kopogni kezdtek a tetők. 
A tüzelés esti hat óráig tartott. 

December másodikán bejöttek az oroszok. Egy kapitány jött. Egy pár katona és a mi 
foglyul esett vitézeink. 

Az oroszok azt állították, hogy 2000 foglyot ejtettek. Én a piacon alig százat láttam. 
És nem is volt több. De nekem ez is sok vo l t . . . Álltam a piacon és mindenféle mondani
valóm elfelejtettem. Üres volt a fejem. Csak a szivem volt teli és a szemem. Sirtam. 

Mikor a kapitány elém állott, megembereltem magam s így szóltam: 
— Kapitány úr, én a város polgármestere vagyok. Bártfa városa sem ellenség, sem 

barát. Ami barátaink kívül vannak a városon és kívül vannak az önök ellenségei is. 
A városban a semleges nyugalomról kezeskedem. Kíméletet kérek a város és lakosai 
részére. 

A kapitány a szemembe nézett, valamit mondott oroszul. Nem értettem ugyan, de 
az nem baj, hiszen ő sem értett meg engem. 

Nyomban utána megkezdődött a bevonulás. A 13-ik kommandó legénysége szállingózott 
befelé a városba. A katonák egészen olyanok voltak, mint a többi orosz katona. Piszkos
barnák, szőkék és orrfacsaró illatot lehelitek. A csapatok a 45-ös, 67-es és 110-es jelzéseket 
viselték. 

A város parancsnoka apró, gyorsbeszédű emberke volt. Valamikor német katona
iskolába járt. Egy-kettőre megállapodtam vele abban, hogy a rend fentartására polgár
őrséget szervezünk. Hatvanhárom jelentkező akadt. Ezeknek és nekem karszalagokat osz
tott ki a városparancsnok. Háromujjnyi széles piros-kék-fehér szalag volt. Felírása cirill 
betűkkel volt megírva. 

A csapatokkal jött főtisztek udvarias urak voltak. Olyan tábornok-féle kinézése 
három úrnak volt. Az egyik egy magas fiatal herceg (azt mondják nagyherceg), a második 
egy Szebasztopolból való brigadéros. A harmadik, a legrokonszenvesebb tábornok, a 
kozákok parancsnoka volt. 

Ez a fekete, magyaros bajuszú katona a gárdából került a kozákok élére és egy
képpen beszélt olaszul, lengyelül, oroszul, németül és franciául. Az angolt inkább gyö
törte, mint törte. 
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December harmadikán a városparancsnok a kővetkező rendeletet bocsátotta ki: Elő
ször a polgármester lakása alá másfél métermázsa robbanóanyag helyezendő. Másodszor : Az 
összes lovak és szekerek beszolgáltatandók. Az üzleteket nyolc óráig nyitva kell tartani. 
Nyolc óra után azonban tilos. Az üzletekbe csak tiszteknek szabad bemenni. Mindenkinek 
a városparancsnok ad árúlási engedélyt. Italneműeket, petróleumot, benzint, vasat és sze
keret senki sem adhat el és senki sem vehet. 

December negyedikén beállított hozzám egy lengyel hadnagy és barátságosan kezdett 
vallatni: nincs-e telefonom a pincében ? Én barátságtalanul feleltem: az ilyesmi nem 
magyar szokás. Inkább oroszos. Szítta a fogát és elment. 

December ötödikén a brigadéros szapőrökkel elvitette a robbanóanyagot a kapum 
alól. Ei volt az első nyugodtabb napom. Ugyancsak aznap elvitték a városban található 
utolsó nyergesállatot is: az én pony-lovamat. 

December hatodikán nagy térzene volt a főtéren, ahol a csapatok négyszögben 
helyezkedtek el, utána parádés ebéd. Nekem is ott kellett lennem. Sőt ennem is kellett. 
Még most is csodálkozom, hogy nem fulladtam meg azoktól az ételektől. 

December hetedikén kezdődött el a fosztogatás. Minden házat és minden üzletet kifosz
tottak az oroszok. A városházát is, a templomokat is. Csak a franciskánusok klaslromával 
és templomával lettek kivételt. Az elrabolt holmi egy részét szerteszét ajándékozták azok
nak a parasztoknak, akik szlávul beszéltek velük. 

December nyolcadikán a mieink újból felvették a harcot. Ezen a napon délután öt 
óráig tartott az ágyúzás. Ágyútűz, gépfegyvertűz, puskatűz... Rettenetes volt . . . Leírha-
hatatlan. Egész nap didergett, remegett a város és éjjel egyetlen ember se hunyta álomra 
a szemét. Még ma is összeborzongok, ha rágondolok: a mieink a város fölött lévő Kál
vária-hegyen szuronnyal támadták meg az oroszokat. A rohamra éktelen visítás, üvöltés 
volt a felelet. A rimánkodó, esdeklő, panaszos hangok lejajongtak a városig. 

Bozse! Bozse! Jajgattak az oroszok. Ezren jajgattak és mi szivünkre szorított 
kezekkel, reszketve lestük: ki lesz a győztes'? Ki tér vissza a városba? Mindegyre a futó 
oroszokat vártuk és helyettük diadalmasan a mieink jöttek. Az oroszok a várost megke
rülve futottak fel északnak. És ezzel vége. Azaz dehogy... Az orosz generális, aki úgy 
búcsúzott el tőlünk: «Viszontlálásra, bártfaiak!», igazat mondott. Ma délelőtt elfogták 
és behozták Bártfára. 

Mint látjuk, Bártfán megelégedtek az oroszok azzal, hogy a boltokat s 
a házakat fosztogatták. 

— Bártfa megszállásának két korszaka volt, — mondja egy tudósí
tás. — Kora délután szervezetlen csapatok, őrjáratok és tiszt nélkül való 
közkatonák sereglettek a városba. Ezek abban a percben, amikor megérkez
tek, nekiestek a fosztogatásnak. Az utcák, terek elhagyatottak voltak és nem 
hallatszott más, mint a csákányok és puskaagyak csattogása az üzletek redő
nyein. Már nagy gyakorlatuk lehetett ebben, mert hamarosan minden redő
nyön akkora lyukat vertek, hogy egy ember bebújhatott rajta, beütötték a 
a kirakatokat, kihoztak minden árut. 

Ez volt az első szervezetlen korszaka az orosz uralomnak. Csakhamar 
azonban megérkeztek a tábornokok, ezredesek és az orosz csapatok zöme 
tisztjeik vezetésével. A térparancsnokság a polgármesterrel egyetértően pol
gárőrséget szervezett és a jelentkező polgároknak, valamint a városi rend
őröknek, akik ott maradtak, karszalagokat osztottak szét, rajta a hadosztály
parancsnokság és a város bélyegzőjével. Kiállítottak azonkívül ezeknek a 
polgárőröknek igazoló írásokat is, pecséttel és aláírással. 

A dandárparancsnok-ezredes úgy fogta fel a fegyelem tartást, hogy em-
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bérei engedéllyel, sőt utasításra raboltak és fosztogattak. Mindenüvé szaba
don bejártak, elvették maguknak, ami kellett, ruha, élelem, sőt a néhány 
ottmaradt polgárembert folyton megállították az utcán a katonák és meg
tapogatták a lábszárukat, vájjon csizma van-e rajta vagy cipő a nadrág 
alatt. Ha csizma volt, lehúzták. Az üzletekbe kétszer-háromszor is bejöttek 
fosztogatók és amit az előbbi csapatok meghagytak, azt a rendetlen fölfor
gatott halomból kikeresték maguknak. 

A polgárőrségnek hivatalos rend szerint minden reggel jelentkeznie 
kellett a térparancsnokságnál és bejelenteni esetleges panaszait a megfigyelt 
rendetlenségekről. Szorgalmasan be is jelentették ezeket a rablásokat, a kapi
tány nagy léleknyugalommal meghallgatta őket s ezzel el volt intézve. 

Bizonyára megszenvedett eléggé Bártfa is, azonban vesztesége megkö
zelítően sem oly súlyos, mint a szerencsétlen Zboróé. 

Zboró Sárosmegye északi részében, Bártfától kilenc kilométerre északra 
fekszik. A községet uraló várhegy ormáról szomorúan tekinti át a vidéket 
az omladozó várrom. Több száz esztendő alatt sem látta ez a pusztításnak 
olyan orkánját, mint aminő néhány hét alatt végigsöpört a lábánál elterülő 
széles völgyben. 

Zboró pusztulásának látnivalói Hosszúrét községnél kezdődnek. Az országút 
mellett jobbról és balról a várhegy tövében vonultak végig a mi drótsövé
nyekkel védett lövészárkaink. Most folyik, — írta egy tudósító, — a környék 

Magyar csendőr és magyar pénzügyőr a Kárpátokban (Révész és Biró felvétele.) 
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lakosságának visszavándorlása. Girhes ló szekeret vonszol. Meg-megcsukla-
nak lábai a teher alatt és fájó tekintetet vet mellette haladó gazdájára. 
Vastag fatörzsek, rozoga bútordarabok magas toronyba halmozódnak a 
nyikorgó szekéren. Lim-lom, értéktelen holmi az egész, de a boldogtalan 
vándornak minden kincse. Odább öreg tót asszony tipeg négy apró gyermeké
vel. Szemükben a szenvedés ül. Szakállas lengyelzsidók hatalmas teher alatt 
görnyednek, bánatos arcú asszonyok, éhes gyermekek haladnak a pusztulás 
helye felé. 

Megrázó Zborónak a belső képe. A régi Rákóczi-kastély, amelyben oly 
sűrűn és szívesen tartózkodott a nagy fejedelem, egészen rombadőlt. Erdő
őrök és szolgák gyermekeinek internátusa volt a kastélyban. A gyermekek 
otthon nélkül maradtak. A kastély kápolnája föl van dúlva, a miseruhák 
szerieszét hevernek, a kőpadló szalmával van behintve, bizonyára alvóhely
nek használták az oroszok. A kápolna falain akkora lyukak látonganak, hogy 
két ember is befér rajtuk. Elpusztult a renoválás alatt levő plébánia-templom. 
Épülőfélben levő tornyait derékon szelte ketté a gránát. Nincs egyetlen 
ajtaja, sem ablaka. Egy lövedék az oltár mögött törle keresztül a falat és 
lefutott a földbe. Az ittlevő, de üresen álló kriptákat kikutatták. Teljesen 
rombadőlt az új és régi elemi iskola is. A Szirmay-kastély csak düledező 
rom. Egész szobákat szakítottak le a házból a lövedékek. A zsinagóga és a 
katholikus plébánia rommá van lőve. A postaépületet hátában érték az orosz 

Vonuló ski-csapat a Kárpátokban. (Révész és Biró felvétele.) 
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gránátok. Felborult kerekeskút hever a földön. Az előtte lecsapódó gránát 
ereje dobta ki messzire helyéből. Mintha lávafolyam szaladt volna végig a 
községen. Sok épület teteje leégett. 

A község jegyzője elmondotta egy hírlapírónak, hogy a lakosság akkor 
kezdett menekülni, amikor az első orosz gránát levágott a templom tornyába, 
ő maga családjával csak későn hagyta el Zborót, s amikor menekült, csak 
úgy zuhogott a shrapnell az országútra. Hosszúrét előtt jutott csak ki kocsija 
a rettentő tűzből. A körjegyző házát keresztül-kasul járták a nehéz ágyúk 
lövedékei. A lakás egyik szobáját teljesen elborította a tégla és a lehullott 
vakolat. Föl is dúlták a lakást az oroszok és sok értékes tárgyat magukkal 
vittek. 

Az oroszok Zemplénben. 

Zemplénnek az a része is, melyet meglaktak az oroszok, még hosszú 
ideig a pusztulás tátongó sebeit mutatta. Fölszaggatott vasúti sinek, felrob

bantott hidak,kormos,csonka 
M M M M « M M | m m m | i | ^ falak, nyomorúság és szenny 

mindenütt. Háziállatot még 
soká nem lehetett látni ezen 
a vidéken; ami volt, azt 
mind elrabolták az oroszok 
s legfeljebb, ha korbáccsal 
fizettek érte. A számos el
pusztult község között a leg
többet szenvedett Homonna, 
melynek közelében nagy üt
közet folyt le, és Mezőlaborc. 

Míg Koskőcon, Csebény-
ben és a környék falvaiban 
csak néhány ház égett le, 
addig Mezőlaborcon, épvigy, 
mint Homonnan, rendszere
sen gyújtogattak az oroszok. 
Az állomás épülete pedig 
porig égett a melléképületek
kel együtt. Csak a kazánház 
maradt meg. A villanyvilá
gítás dinamogépét leszerelték 
és elvitték, a váltókészülé
keket elpusztították és pedig, 
— mint ahogyan az egész 
munkán látszik, — minde
nütt szakértő felügyelete mel-Alexandrovics Mihály nagyherceg, a cár öccse 

(balra elöl) a Kárpátokban. 
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lett. Benn, a községben nem volt üzlet, vagy lakóház, melyet ki ne raboltak 
volna, sem hivatal, melynek iratait meg ne semmisítették volna. 

Homonnán a házak épen állanak, de majd minden lakásban kisebb-
nagyobb mértékben észrevehető, hogy fosztogatók, rombolók jártak itt. 
A szobák belseje felforgatva, összepiszkítva. Törött bútor, porcellán, üveg
cserép, tépett ruha, szétszórt, szétszaggatott könyvek. Szomorú látvány. Annál 
inkább, — olvassuk egy tudósításban, — mert minduntalan látszik a nyoma, 

A kárpáti harcokból. — Löszerpótlás heves ellenséges tűzben. 

hogy nemcsak a fosztogató érdeke dolgozott itt, hanem a vadság is, hogy 
kárt okozzanak még a maguk haszna nélkül is. Az Andrássy-kastély előtt 
az utcán a piszokban találtunk gobelin- és perzsaszőnyegdarabkákat. Azt, 
amit használhattak, amire szükségük volt elvitték. Ágyneműt, czipőt, csiz
mát, takarót, élelmiszert. Az öreg, nyolcvan éves bírónak a lábáról húz
ták le csizmáját. A kerítéseket mindenütt kiszedték és feltüzelték s ugyanilyen 
célra használták el a széklábat, fabútort is. 

Összesen huszonkét ház égett le a Templom-utca sarkán és a Fő-utcán, 
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majdnem egy sorban. Köztük a két gyógyszertár is, melyeknek csak a puszta 
falai maradtak meg. De előbb kifosztották. A templomnak és plébániának 
semmi baja nem történt. A hivatalokat mind fölforgatták. Az adóhivatal 
vasajtaját feltörték, az üres kasszát fölfeszítették. Pénzt kerestek, s mivel nem 
találtak, boszúból az otthagyott iratokat szétszaggatták, a bútort össze
törték. 

Ung és Bereg. 

A virágos Ung-völgye is ugyancsak szomorú képet nyújtott az orosz 
invázió elmultával. Bár az Uzsoki^szoros alatt csak alig néhány községet 
szállott meg az ellenség, mégis elég nagy vidék viselte még soká a háború 
fájdalmas nyomait. Hiszen hónapokig dörögtek erre az ágyúk s itt voltak a 
legvéresebb rohamok. Bizony, az Ung vize nem egyszer vérhabosan rohant 
le Ungvárra. 

A legtöbbet Fenyvesvölgy, Hajasd, Havasköz, Malomrél és Csontos 
község szenvedett. Apró, szegényes faluk ezek, jámbor rutén lakossággal 
akiktől, ha akart is, nem sokat szedhetett el az ellenség. A pusztulás itt 
inkább az ágyúk munkájára vall. Nagyon barbár cselekedet volt, hogy Cson
tosról az oroszok elhurcolták Szaxon Sándor görög-katholikus lelkészt, akinek 
azonban később sikerült ismét hazajutnia, 

A Beregmegyében tapasztalt pusztulásról a megye alispánja a következő 
jelentést tette: 

— Alsóvereckén a kifosztott és feldúlt lakások szomorú képet 
nyújtottak. Az ellenség október elején kiszoríttatott ugyan vármegyénk terü
letéről, de december első felében ismét betört. 

A második betörés idején az ellenség nem a galíciai határokon át tört 
be vármegyénkbe, hanem Ung- és Máramaros vármegyék felől hatolt be 
hozzánk a latorcafő', szarvasházai, zugói völgyeken át. Az oroszok elözön
lötték az alsóvereckei járás egész területét, de azon túl nem jutottak. E betö
rést követő időben Szolyva, Malmos, Újtövisfalva, Bepede, Ormod, Bereg-
szentmiklós és Alsógereben községek a lakosság biztonsága érdekében kiürít
tettek, de a nép 2—3 nap múlva már visszatérhetett otthonába. A lakosság 
a betörések idején dicséretes hazafiságot tanúsított. A második betöréskor 
többen menekültek el, mint az első betöréskor. 

A közigazgatási hivatalok a visszavonuló katonasággal együtt hagyták 
el az alsóvereckei járást és a katonasággal együtt térlek oda vissza. 

. . . Hideg számok, a statisztika érzéketlen adatai azok, mik most 
már az északmagyarországi pusztulás nyomait őrzik. Nincs ezekben benne 
a sok szenvedés, a folytonos rettegés, amiben e vidékek lakóinak része volt, 
az örökös nyugtalanság, a hegyek között, az árkokban, a hidak alatt való 
bujdosás keserve, nincs benne élő és fájó szomorúsága az üldöztetésnek, 
melyért teljes kárpótlást a legnagyobb szeretet s a legodaadóbb áldozat
készség sem tudott nyújtani. 
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AZ ELLENSÉG ELVONULÁSA KRAKÓ ALÓL. 
A nagy orosz offenzíva megindulásával az ellenség két irányban pró

bálkozott, hogy bejusson a kettős monarchia belsejébe: Rrakó felé és a Kár
pátokon át, de míg a Kárpátokba csak később zúdított nagyobb erőket, Krakó 
ellen mindjárt november elején nagy seregekkel támadt. November 9-én már 
ágyudörgést hallottak Krakóban és hallották mindaddig, míg nagyszerű had
műveleteink meg nem törték az orosz támadást s azokkal a már ismert 
csatákkal, melyeknek utolsója a limanovai győzelem volt, az ellenséget el 
nem kergették Krakó tájáról. Ez a vár, melyet kiválóan megerősítettek, mint 
ezidőben még Przemysl is, rendületlenül állta a támadást, fölkészülve 
arra, hogy sokkal hevesebb s nagyobb erejű támadásoknak is ellenáll s meg
védi a Bécsbe és a Németországba vezető utat. A harcok története, melyek-

Részlet Krakóból. A háttérben a megerősített Visztula-hegység. (Sajtóiroda, Leipzig.) 

A világháború képes krónikája. IV. 



nek keretében az orosz a vár ellen nyomult s visszaveretett, — már isme
retes. Fel kell azonban jegyezni azt a tényt, hogy e viharos napokban Krakó 
városa hivatásához méltóan viselkedett, nyugodtan, bátran s bizalommal a 
vár hős védői iránt. 

Mint említettük, Krakó közelében november 9-én jelent meg az ellen
ség. Ez még csak kozákok előőrse volt, melyet nemsokára nagyobb és bát
ran előretörő csapatok követtek, melyekkel 15-én már egész sora fejlődött 
ki az ütközeteknek. Északkeleten, egészen Krzelavicéig nyomultak előre az 
oroszok s néhány nappal később már meg is kezdték a vár északnyugati 
frontját messzehordó ágyúikkal lövöldözni. Hogy az ellenséget, amennyire 
csak lehet, távoltartsák a vártól, a vár. őrsége egy hónap alatt tizennégy 
kirohanást csinált. Ezeknek a kirohanásoknak az volt a következménye, 
hogy az ellenség 14—15 kilométerre visszavonult a vár alól. 

Délen az oroszok még merészebben indultak néki az ostromnak. Itt 
Vielickán túl közelítették meg Krakót, de a vár ágyúinak tüze csakhamar 
visszaszorította őket Grableig. Itt volt az oroszok főmenedéke s itt tartottak 
ki legtovább. Ugyanis ezen a ponton a Visztula töltése és a Podlecki-patak-
nak összeszögelése az oroszoknak természetes támasztópontot nyújtott. Hogy 
Grableig el lehessen őket kergetni, a mieink több kirohanást próbáltak meg 
ellenük s ezenközben megállapíthatták, hogy az oroszok Grablenél igen erős 
állásokat építettek. Erre tüzérségünk lépett munkába s folytonos tűz alatt 

Krakó külvárosa. 
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tartotta a falut s környékét. Hogy ennek milyen pusztító hatása volt, azt 
ékesen bizonyítja az, hogy mikor katonáink ismét kirohantak Grable felé, 
e falut s az orosz állásokat üresen találták. Az oroszok december 15-én 
csöndben elvonultak. Ettől a naptól kezdve Krakóban nem hallottak több 
ágyúszót. 

Hogy Krakó város közönsége mily fegyelmezetten viselkedett e napok
ban, arra rendkívül jellemző egy haditudósítónak december közepén kelt 
következő leírása: 

«Űtban a harcoló csapatok felé, első állomásom Krakó. A monarchia 
második nagy vára, amelynek irányában már harmadszor törik meg az orosz 
előnyomulás. Hatalmas fegyverzetében az erősség érintetlenül őrködik az 
orosz-német-osztrák-magyar határ szögében. Az erődök mögött a gyönyörű 
lengyel város rendes, temperamentumos élete folyik napközben. Aki a népes 
déli korzót, a kilovagló elegáns lengyel asszonyokat, a teli kávéházakat, a 
színházba tóduló frakkos közönséget látja, nem is hinné, hogy tíz percnyire 
van az orosz határtól, egy várban, amelynek közelében harc folyik. Csak 
később szivárog át a város életébe itt-ott valami a vár háborús életéből. 

Az első jel egy rettenetes dübörgés, amely megrázza az ablakokat, egy
máshoz veri a poharakat az asztalon. Egy mozsárüteg megy dörgő méltó
sággal végig az utcán. Dél felé csapatok masíroznak, feltűnően új felszere
léssel, rajtuk a háború tanulságai, amelyeket villámgyorsasággal alkalmazott 

Báró Kirchbach János tábornok (X) táborkarával (Révész és Biró felvétele.) 
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a hadvezetőség: borjú helyett kényelmes, erős vászonból készült hátizsákok, 
a köpenyeg felett papirvékony vízálló gummiköpeny, a sapkák ellenzője 
szürke a régi fekete helyett, minden katonán vastag külső harisnya és meleg 
kesztyű, a tisztek legénységi egyenruhában. 

A Hotel de Saxe elegáns francia termében egyetlen nőt, vagy polgári 
ruhás férfit nem látni. Zsufolva-van az ebédnél automobilistákkal, repülőkkel, 

A Dunajec mentén Kelet-Galiciában egy huszárosztag lóról leszállva gyalogsági tűzzel 
támadja az oroszokat. 

osztrák-magyar és német vezérkari tisztekkel. A Jagellók ősi királyi vár
palotája alatt a Visztulán katonai célokat szolgáló kis gőzösök hadilobogó
val. Az utcákon csupa automobil: valósággal új látvány az autóitól meg
fosztott Budapest és Bécs után. Mintha a monarchia minden rekvirált autója 
itt fütyülne, dúdolna, zakatolna, vakítana a havas estében. 

Az esős időjárást most hó váltja föl. A szuronyos őrszemek behavazva 
posztolnak a vasúti sinek mellett: csupa háborús szobor, a mint hóprémmel 
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a sapkájukon mozdulatlanul állnak a színes jelzőlámpák közt a fehér éjsza
kában. Este féltízkor minden elsötétedik és elcsöndesedik. Akkor egészen 
várrá válik Krakó. A vendéglő és kávéház a vár háborús rendje szerint 
ilyenkor egyszerre eloltja lámpáit és hazaküldi a közönséget. A színházak, 
amelyeknek műsorán Sardou és Bisson vígjátékai szerepelnek, féltízre bevég-
zik az előadást. Tíz órakor az utcák üresek, minden csöndes. 

Krakó most igazán az, aminek képzeljük: a birodalom sarkán a vég
telen orosz sikság éjszakájába meredő komor vár. Minden téren szuronyos 
őr áll, az utcasarkokon őrjáratok fordulnak ki, a katonák két sora két gya
logjárón, a tiszt egyedül a kocsiút közepén. A csöndes hóesésben a fejükre 
húzott csuklyával némán lépdelnek az ősrégi fekete lengyel paloták tövében. 
Az utcára dűlő sötét kőpillérek közt, a sárgán pislogó, vaskosaras nagyúri 
ablakok alatt ezek a lámpafényben megcsillanó fegyverek, — csodaszép 
éjszakai kép valami régi lovagregényből. Néhány lengyel légiós-tiszt a törté
nelmi hűséggel visszaállított négyszögű kokárdás csákóval teljessé teszi a 
regényes középkori várudvar-hangulatot.» 

. . . Ez a leírás a leg
szebb dicsérete Krakó közön
ségének, mely ép oly biza
lommal volt a hős védősereg 
iránt, mint a monarchia egész 
népe. Magát a védősereget 
pedig dicséri az a parancs, 
melyet Frigyes főherceg, se
regeink fővezére bocsátott 
ki s mely eképpen szól: 

A legutóbbi idő
ben Krakó környékén 
lefolyt operációk alatt 
szükségesnek látszott és 
elrendeltetett a várnak 
a tábori seregekkel való 
szoros együttműködése. 
Az a kiváló mód, aho
gyan a várparancsnok
ság ezt a parancsot tel
jesítette, amivel jelenté
kenyen elősegítette a 
tábori hadsereg sike
rét, kellemes kötelessé
gemmé teszi, hogy külö
nösen rámutassak arra, 

Magyar csendőr és osztrák utász együtt őriznek egy ' •» " 
hidat a Dunajecen. sag mindig helyesen 
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fogta föl a vár távolabbi és közelebbi környékén folyó operációk jelen
tőségét, hogy a legmesszebbmenő, habozás nélkül való iniciativát fejtette 
ki és az operációkat előkészítő módon támogatta. Gyalogsági csapa
tokat, mozgó ágyukat, municiót csaknem avar egész kiürítéséig rendel
kezésére bocsátott, kirohanással és nehéz ágyútűzzel — mindkettőt gyak
ran a várparancsnokság rendelte el mindig ügyesen és ügyesen hajtotta 
végre — az ellenséget a vár közelében nem engedte lélegzethez jutni. 

Ezzel a vár sikeresen közreműködött abban, hogy a sikerért nehe
zen küzdő csapataink teljesítőképességét fokozza és hogy az ellenséget 
megingassa és megtörje. A várparancsnokság által irányított földerítés 
is említésreméltó, megbízható anyagot szolgáltatott a helyzet megítélé
sére. Mindent egybefoglalya úgy a várparancsnokság működését, mint 
minden várbeli csapatét, amint a 4. hadsereg parancsnoksága elismerte 
és velem közölte, mindig mintaszerűnek kell mondanom és ezért a leg
főbb szolgálat nevében teljes megelégedésemet adom tudtára a várpa
rancsnokságnak s az egész várőrségnek és elismerésemet fejezem ki. 
Frigyes kir. herceg, tábornagy. 

Üldözzük az ellenséget. 

December közepén tehát megtörtént a szerepek gyökeres fölcserélése s 
e hónap második fele már az oroszok menekülésszerű visszavonulásával 
telt el. Ebben nagy érdeme volt annak a kárpáti seregünknek, mely Boroevics 
tábornok vezetésével átverekedte magát a Lupkovi-hágón s döntő eredmény
nyel elegyedett a galíciai harcokba, melyekben több mint húszezer foglyot 
ejtett. 

December tizenötödikén Nyugat-Galiciában már elértük a jaslo-rajbrodti 
vonalat s foglyaink száma e napon 31 ezerre emelkedett. Ekkor az oroszok 
Liskónál, Krosnonál, Jaszlónál és a Biala-völgyben kíséreltek meg ellenállást, 
miközben mi a Dunajec völgyében előrehatoltunk s elfoglaltuk Bochniát is. 

December 17-én már hivatalosan jelentették, hogy az orosz főerőket a 
Krosnótól a Bzura torkolatáig terjedő egész 400 kilométeres vonalon üldöz
zük s kivertük az ellenséget Krosnóból és Zaklycinből is. Ugyanekkor Dél-
Lengyelországban kezünkbe került Petrikau és Przedborz. 

Két nap múlva lovasságunk eljutott a Nidáig s ugyanekkor feljebb 
átléptük a Pilicát. 

Az esztendő utolsó napján Galíciában üldöző seregünk a krosnói és 
jaslói medencében állott. A foglyok száma negyvenhárom ezer volt. 

Az 1914-es esztendő tehát utolsó két hetében tiszta helyzetet teremtett 
s az orosz offenzívát megoldatlan örökségképpen nem adta át utódjának. 
Ez az offenzíva lezárult, a nagy orosz sereg, melyhez foghatót ez a háború 
sem ismer, szétverve, meggyötörve minden ponton védekezésre szorult. Újév 
napján Frigyes főherceg valóban győztes seregek hódolatát és jókívánságait 
tolmácsolhatta Bécsben ősz uralkodónknak. 
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DIADALAINK AZ ADRIÁN. 

A kékvizű, szépséges tenger, amely iránt mi magyarok olyan rajongással 
vagyunk, mintha egészen csak a miénk volna, az isteni Adria nagy küzdel
münkben nem pártolt el tőlünk: sikert, szerencsét és dicsőséget juttatott 
nekünk. A háborúban, győzelmeink mellett mi is szenvedtünk sokfelé és sokat. 
De az Adria tükre csak a mosolygós arcát csillogtatta reánk, a háborgó, 
a haragos, a gyászt jelentő képét csupán csak ellenségeinknek mutatta. 
Egyedül a kicsi cirkáló, a Zenta pihen a tenger nyugodalmas mélyén, az is 
csak azért, mert kereste a hősi véget, a halhatatlanságot s mert meg akarta 
mutatni az Adriának, hogy mi oly nagyon égünk és élünk érette, hogy 
a halálnak árán is a magunkénak akarjuk. S a tengernek, a mi tengerünk
nek tetszett a véres, lovagi áldozás és azóta hűvös bórája, meleg sirokkója 
a mi zászlónkat repdesteti diadalról diadalra.. . 

Holott éppen az Adriát nézték ellenségeink annak a harci területnek, 
ahol csakis nekik kedvezhet a siker, csakis az ő homlokukat övezheti 
babér. A tengeren igazán csakis a matematika határoz, — dölyfösköd lek 
angolok, franciák egyaránt. Tudták, hogy a mi hajóhadunk még ifjú és 
számra nézve éppen nem jelentőséges. Hoztak tehát ellene egy hatalmas, 
gőgös hajóhadat, francia dreadnoughtok, páncélos cirkálók, gyors torpedó
kergető naszádok egész falkáját, amelyet a közeli Málta szigetének kikötőjé
ből bármely órában angol flotta is megerősíthetett s melyet a tenger mélyé
ben a tengeralattjárók egész raja vett körül és kisért a gyűlölet romboló útján. 
Minden hajónk ellen tíz francia hajó jött, minden ágyunkra tíz ellenséges 
csatakígyó okádhatta a tüzet, — a papiroson, a számvetésben mi egészen el 
voltunk veszve az Adrián. 

S a vezérhajón, a több mint 20,000 tonnás Courbet árbocán ott lengett 
Franciaország legkiválóbb admirálisának, Boué de Lapeyrére altengernagy-
nak a büszke parancsnokló zászlaja. Mert a Courbet volt a vezérhajó... 

S történt, hogy december 22-én — 1914-ben — különös híradást közöltek 
az olasz újságok. Azt írták, hogy az otrantói szoros közelében tengerész
sapkákat, mentőöveket és egyéb hasonló tárgyakat sodort a partra az áram
lat. Az Adrián valaminek történnie kellett, — mondogatták az olasz lapok, de 
hogy mi történt, arra egyelőre nem volt felelet. Nálunk, Magyaroszágon pedig 
senki sem tudott semmiről. 

Elérkezett azután december 24-ike, karácsony előestéje s ezen a napon 
mint egy ragyogó, színpompás rakéta röppent a magasba egy hír: tengeré-
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Lerch Egon sorhajóhadnagy. 

szeink kettős nagy sikert értek el az 
Adrián. Megjelent a flottaparancsnok
ság hivatalos közlése is, amely ekkép
pen hangzott: 

A «Curie» francia tenger
alattjárót, anélkül hogy táma
dáshoz jutott volna, tenger
partunkon parti ütegek és őr
hajók lövöldözték és elsülyesz-
tették. A hajó parancsnokát és 
26 főnyi legénységét megmentet
tük és foglyul ejtettük. Csak a 
másodtiszt hiányzik. 

A XII. számú tengeralatt
járónk, melynek parancsnoka 
Lerch Egon sorhajóhadnagy, 
e hónap 21-én délelőtt az 
otrantói szorosban a 16 nagy 
hajóból alakult francia flottát 
megtámadta, a Courbet-tipusú 
zászlóshajóra két torpedót lőtt ki és mind a kétszer eltalálta. 

A zavar, amely erre az ellenséges flottában keletkezett, valamint 
egyes hajóknak veszedelmes közelsége és a tenger erős hullámzása 
kedvezőtlen időjárás mellett megakadályozta, hogy a tengeralattjáró az 
illető hajó további sorsáról bizonyosságot szerezhetett volna. 
Ehhez a kevésszavú, de oly véghetetlenül sokatmondó jelentéshez kellő 

szakszerű magyarázatot is fűztek. Eszerint a hatalmas francia flottának 
mindössze négy olyan dreadnoughtja volt, mint a Courbet, amelynek ponto
san 23.467 volt a tonnatartalma, 20—22 tengeri mérföld a gyorsasága és 
fedélzetén 34 ágyú, s a víz alatt négy torpedókilövő készülék alkotta a 
szinte félelmetes gazdagságú fegyverzetét. A hajó legénysége mintegy 1100 
főből állott. 

A Curie a francia haditengerészet 74 tengeralattjárójának úgynevezett 
modern osztályába tartozott, amelyet 16 egyforma tipusú nagy tengeralattjáró 
alkotott. Hét torpedóvető készülékkel volt fölszerelve és 840 lóerejű gépei 
12—13 mérföld sebességet fejtettek ki óránkint a víz szinén és 9—10 tengeri 
mérföldnyi sebességet a víz alatt. Műveleti körének sugara óránként 10 ten
geri mérföldnyi út mellett 1400 mérföldre terjed ki. 

Mindezek az adatok azt igazolták, hogy a hadiszerencse jókedvéből és 
tengerészeink vitézségéből valósággal szíven ütöttük a francia flottát, amely
nek legnagyobb csatahajóját eltávolítottuk a sorból és legmodernebb tenger
alattjáróját szégyenszemre elsülyesztettük éppen akkor, amidőn a naszád a mi 
hajóhadunkban akart kárt okozni. Jogos volt és érthető, hogy ezt a kettős 
diadalt, amelynek híre ugyanegy jelentésben érkezett, Magyarországban,. 
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Ausztriában és Németországban is osztatlan lelkesedéssel fogadták és az 
ünnepi öröm boldogságával gyönyörködtek benne. 

A németországi lapok különösképpen áradozók voltak diadalunk mél
tatásában. Valamennyi újság nagy betűkkel hirdette «Az osztrák és magyar 
flotta hőstette* címmel a XII. naszád bravúrját, amelyet méltán nevezhe
tünk a világháború egyik leggyönyörűbb és legvakmerőbb enemű haditettének. 
Különösen kiemelték a német lapok azt, hogy a Curie a mi parti ütegeink 
tüzében pusztult el, ami mindmostanáig páratlan esemény a haditengerészet 
történetében. 

Karácsony napján került azután nyilvánosságra az Adrián lejátszódott 
események igazi története, amely valóban örök büszkeséggel töltheti el hadi
tengerészetünket. Sajnos, azt nem tudtuk meg teljes bizonyossággal, hogy 
mi történt a Courbet dreagnoughttal. Miután XII. naszádunk menekülni 
volt kénytelen, hiszen 16 nagy hadihajó volt fölötte, — nem állapít
hatta meg, elsülyedt-e a Courbet, csupán azt tudta teljes bizonyossággal' 
hogy mind a két torpedója talált. A franciák természetesen nem siettek 
világgá kürtölni, hogy mi lett a «Courbet» további sorsa, de a tapasztalat 
azt mutatja, hogy eddig még mind elsülyedtek azok a hadihajók is, amelyek 
csupán egy torpedót kaptak. Egészen valószínű, hogy a Courbet sem von
szolhatta magát messzire két szörnyű sebével a haragos tengeren. 

Végső eredményben egyébként reánk nézve közömbös is, elsülyedt-e 
a nagy francia hajó. Nekünk elég volt az, hogy kikerült a csatasorból. 

A «Curie». 
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Rendkívül érdekes és titokzatos azonban a mód és a körülmény, 
ahogyan a Courbet megsérült, a Curie pedig elsülyedt. A hivatalos jelentés 
is hangoztatja, hogy a mi tengeralattjárónk 16 francia hajó közé lopódzott és 
ott vette célba a vezérhajót, amivel nemcsak, hogy úgy mondjuk: hadászati 
eredményt akart elérni, hanem egyben nagyszerű bátorsági próbát is szol
gáltatni. De hogyan történhetett ez? A zászlóshajóig a francia hajók több 
során kellett áthaladnia a mi tengeralattjárónknak, miképp lehetséges tehát, 
hogy a franciák nem vették észre? Ennek adjuk itt magyarázatát, de 
előbb — az érthetőség kedvéért — előre kell bocsátanunk, hogy miként érte 
katasztrófa a francia tengeralattjárót. 

A nyilt tengeren cirkált a ködös téli napon flottánk egyik torpedó
hajója, az Ulan, amely Polától jókora messzeségben egy tengeralattjárót födö-
zött föl. Nem lehetett megállapítani, melyik flottához tartozik a tengeralatt
járó, de az Ulan parancsnoka igen helyesen arra a föltevésre jutott, hogy a hajó 
csakis az ellenséges hajóhadhoz tartozhatik. Logikus eszmemenettel azt is 
látnia kellett, hogy az ellenséges hajó Pola kikötője felé igyekszik, hogy az 
ott horgonyzó hadihajóinkban kárt tegyen. S miután észre kellett vennie az 
Ulant, egészen természetes volt, hogy legelőször is ezt a hajót fogja meg
torpedózni. Ebben a tudatban az Ulan egyenesen Pola felé indult, azzal a szán
dékkal, hogy üldöztetni fogja magát az ellenséges hajóval, amelyet ily-
formán odacsal a polai parti ütegek lőtávolába. 

A terv nagyszerűen bevált. A tengeralattjáró csakugyan üldözni kezdte 

ük 

A «Courbet». 
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a mi torpedóhajónkat, amely nagy ügyességgel valóban Pola körletébe csalta 
az ellenséges naszádot. Ott azután már a kormánykeréken fordult meg az 
egész kérdés. Az Ulan parancsnoka tudta, mely ponton van szabad víz
felület, ahol átjuthat a polai belső vizekre és észrevehetetlen irányváltozás
sal arra terelte hajóját. Ugyanekkor — a fordulat szerencsés elvégzése után — 
az Ulan parancsnoka jelt adott a parti ütegek parancsnokságának és közölte 
vele, hogy idegen tengeralattjáró fenyegeti. 

Közben utolérte a francia tengeralattjárót az első szerencsétlenség. 
Miután megmaradt eredeti irányában, egyenesen nekiment annak a roppan
tul erős acélhálózatnak, amelyet éppen az ilyen támadások meggátlására 
létesítettek a kikötő bejáratánál. A tengeralattjáró nekiment a hálónak, bele
akadt és, — amint parancsnoka Grácban az egyik kórházban, ahová könnyű 
sebével elhelyezték, — elmondotta: teljes három órán át vergődött, úgy hogy 
az egész személyzet csaknem megfuladt. Háron órai küzdelem után végre 
a fölszinre tudott vergődni a Curie, de ekkor azután beteljesedett végzete: 
parti ütegeink, amint észrevették a vízből kibukkanó hajót, reátüzeltek. Szinte 
ugyanegy pillanatban három lövedék is érte és a hajó elsülyedt, ám a parancs
nok és a legénység megmenekült. 

A Courbet megtorpedózásának pedig ez a története: 
XII. naszádunk Cattaro védett vizeiben tartózkodott azokban az órák

ban, amikor a Curie elindult szerencsétlen útjára. Már most, amikor a francia 
tengeralattjáró Pola előtt elsülyedt, az a zseniális ötlete támadt a mi flottánk 
vezetőségének, hogy ebből még egy irányban hasznot húzhatunk. A francia 
flotta nyilván visszavárja a Curiet. Ha a ködös decemberi időben egy osztrák
magyar tengeralattjáró közeledik a francia flottához, az nem gondolhat egye
bet, mint hogy a Curie tért vissza. A szikratávíró elvitte a parancsot Cattaroba 
és a XII. elindult útjára. 

S valóban minden az elképzelt módon játszódott le. Vakmerő tenger
alattjárónkat csakugyan észrevették az őrtálló francia hajók, de nyugalommal 
nézték, mert joggal hihették, hogy a Curie van visszatérőben. S amikor azután 
már eloszolhatott volna tévedésük, már késő volt: a Courbet bordái között 
ott volt a két torpedó és a büszke francia zászlóshajó eltűnt a sorból. 

Franciaországban csak három nappal az események lejátszódása után 
került nyilvánosságra a két szomorú hír. A párisi kamara éppen ülést tar
tott, Pedoya tábornok a katonai ügyeket referálta, amikor a lesújtó hír a 
Curie és a Courbet pusztulásáról szállongani kezdett. A képviselők kirohan
tak a folyosókra, az ülést félbeszakították és mindenki a tengerészeti minisz
tert, Augagneurt kezdte vallatni. A tengerészeti miniszter azonban, aki akkor 
még mit sem tudott, elrohant a kamarából és minisztériumába ment. 

Este hetedfél órakor visszatért a miniszter a kamarába. Ott a radikális 
csoport nevében sürgős interpellációt intéztek hozzája és Augagneur azon
nal válaszolt is. A Curie elpusztulását igaznak mondotta, de azt tagadta, 
hogy a földközi-tengeri flotta zászlóshajója, a Courbet elsülyedt volna. 
Kijelentése szerint a francia dreadnought csak megrongálódott. 

— 220 — 



HÁBORÚS ORSZÁGGYŰLÉS. 

Nagy időkhöz méltó módon folyt le november 25-től december 9-ig a 
magyar országgyűlés első háborús ülésszaka. A házat, mely még nem rég sza
kadatlan viharok színhelye volt, megszállta a történelmi események hangu
lata és minden tekintetben az ország szívverése nyilatkozott meg tanácskozá
saiban s az elhangzott beszédekben. 

Az első ülésen Szász Károly alelnök, aki a katonai szolgálatot teljesítő 
Beöthy Pál elnök helyett vezette a tanácskozásokat, megnyitó beszédében, 
általános helyeslés közepette, a többi között ezeket mondta: 

Abban a titáni küzdelemben, mely a világ annyi népét fegyverbe szólította s 
oly sok ellenséget sorakoztatott velünk szemben, a monarchiának testvéri érzésben 
összeforrt két állama oldalán épp azt a két hatalmas nemzetet látjuk küzdeni, ame
lyek nevével legsűrűbben vannak teleírva ezeréves történetünk dicsőségben és gyász
ban egyaránt gazdag lapjai. Nem lehet feladatom e helyről érdemlegesen méltatni e 
szövetségi hűségnek azt a fényes példáját, mellyel a hatalmas német birodalom, fen-
költ lelkű császárával élén, sérelmeink megtorlására hatalmas támogatását a mi 
elszántságunk mellé állította, hasonlóképp nem lehet e helyről és e pillanatban fel
adatom annak a fegyverbarátságnak részletes méltatása sem, mely az ottomán nemzet 

Beöthy Pál, a képviselőház elnöke, katonai szolgálatban. 
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közt és közöttünk létrejött, de bizonyára mindannyiunk nevében mondhatom, hogy 
őszinte meleg érzéssel vagyunk eltelve e nemzetek iránt, ügyüket a magunk ügyének 
tekintjük, diadalaikat szívből óhajtjuk és szívből üdvözöljük. 
Az elnök jelentései után Tisza István gróf több sürgős törvényjavaslatot 

terjesztett be, továbbá jelentést tett a népfölkelésről szóló törvény alapján tör
tént ama intézkedésről, hogy a rendkívüli események következtében kivéte
lesen megengedtetett, hogy a magyar honvédség és népfölkelés a magyar szent 
korona országain kívül is alkalmaztassák. Teleszky János pénzügyminiszter 
pedig a hadikölcsönpénztár felállításáról, továbbá a mozgósítás esetén bevo
nultak gyámolnélküli családjainak segélyezését szabályozó törvény kiegészíté
séről s végül a hadsegélyezés céljaira a jövedelmi adó ideiglenes és részleges 
életbeléptetéséről szóló — a 20,000 koronán felüli évi jövedelmet megadóztató 
— törvényjavaslatokat terjesztette elő. E javaslatokat a főrendiházban is 
beterjesztették. 

A következő napok ülésein az országgyűlés megszavazta a törvény
javaslatokat. A legnevezetesebb ülés november 30-án folyt le, amidőn Tisza 
István gróf miniszterelnök történelmi nevezetességű beszédet mondott. 

Beszédében, melyhez az ellenzék vezető férfiai is fentartás nélkül csatlakoz
tak, az egész nemzet felfogását és érzését tolmácsolván, a következőket mondta: 

«A mi hadseregünk haditényeiről csak a bámulat, a büszkeség, a 
bizalom és a hála érzelmeivel szólhatok s a bámulat és a bizalom 
érzelmeit váltják azok ki szövetségeseinkből is. 

A háború ma inkább, mint valaha, nemcsak a hadseregnek, de 
népek és nemzetek mérkőzése. Ebben a mérkőzésben nemcsak a 
magyar hadsereg, de a magyar nemzet is megállotta a helyét. Első 
nagy háborúja ez a monarchiának azóta, amióta végre sikerült a dua
lisztikus formában olyan szerkezetet adni ennek a nagyhatalomnak, 
amelyben a magyar nemzet a maga függetlenségi vágyával és a maga 
évezredes alkotmányával megtalálhatta helyét. Ez az első háború 
gazdag nagy horderejű tapasztalatokban. Ebben a háborúban a dua
lizmus fényesen állotta meg helyét. Ez a háború mutatta meg igazán 
azt, hogy ennek a monarchiának az erejét, akcióképességét, hatalmát 
nem centralisztikus jogi intézmények spanyol-csizmáiban kell keresni, 
hanem olyan szerkezetben, amely a magyar nemzet jogos függetlensé
gének biztosítása mellett az érzelmek egységét, a törekvések egységét, a 
vállvetett küzdelemnek egész szabad nyilvánulását teszi lehetővé. 

Ez a küzdelem elhárította nálunk a pártviszályt, elnémította az 
osztályharcot, háttérbe szorította a nemzetiségi ellentéteket és az egységnek, 
a kölcsönös szeretetnek, az együttes hazaszeretetnek olyan fényes tana
jeleit szolgáltatta itt és a harcmezőkön, amelyek lehetetlen, hogy nyomtala
nul tűnjenek el a magyar nemzet történetében és jövő fejlődésében. 

A háború a nemzetek megmérettetése. A magyar nemzet is a 
világtörténelem kérlelhetetlen szigorúságú mérlegére helyeztetett. Meg
mérettetett és súlyosnak találtatott. Ennek a háborúnak lehetetlen, hogy 
be ne következzenek üdvös következményei a magyar nemzet jövője, a 
magyar nemzet jövő fényes tekintélye és hatalma javára.* 



A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Báró Pflanzer-Baltin Károly. 

Míg az egész világháború a hadakozásnak újszerű, modern formáját 
adta, ahol mindennek lelke a mathematika és mechanika, ahol eltűntek a régi 
legendás hősök, addig egy kis, eldugott föld-szigeten felújultak a régmúlt 
csaták emlékei. Bukovinában — e csodálatos országban, ahol kifürkészhetetlen 
a néplélek és kiismerhetetlen a hegyek-völgyek bizarrsága — e modern 
világháború megismételte a régi harcok legendáit. S e legendák középpontja, 
e legendás hősök lelke báró Pflanzer-Baltin Károly tábornok volt. 

A kárpáti betöréskor a legszélső délkeleti szárny hadseregcsoportjának 
parancsnokává nevezték ki, gyönge erőkkel védte Máramarost, Besztercét s 
Bukovinának azt a pár falucskáját, amelyet el nem ragadott az orosz. Vere-

Báró Pflanzer-Baltin lovassági tábornok (X) törzskarával. 
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kedett Toronyánál, Kőrösmezőnél, Ökörmezőnél, Máramarosszigetnél, ő verte 
ki innen igazán jelentéktelen erőkkel a hatalmas ellenséget s ' védte meg * i 
Máramaros havasait, Beszterce völgyeit és Bukovina szurdokait. Alig volt 
hadserege és ő csinált hadsereget. Máramarosszigetről szervezte csapatait, s;. 
míg Fischer ezredes huzul-légiókat alakított, pénzügyőrökből, csendőrökből 
ezredeket rendezett, ő lassanként új és új zászlóaljakat kér, ütegeket, trént, 
műszaki csapatokat. S míg a legádázabb harcokat vívla, küzdve a kárpáti 
téllel, is, nőtt, gyarapodott serege s pár hónap alatt nagyszerű, pompásan 
szervezett sereg állott e szélső szárnyon, mintha a földből nőtt volna ki. 

S midőn ütött a nagy tettek órája, a galíciai offenzívát — másfél 
hónappal Mackensen és József Ferdinánd főherceg áttörése előtt — éppen 
ő kezdte meg a besztercei és máramarosi határon. Csodákat mívelt, napról
napra új és új sikert aratott. Üzte-verte Bukovina földjéről az oroszt, be
vonult győzelmesen Csernovicba, elfoglalta a Pruth- és Szereth-vonalat, ő tette 
lábát először Besszarábia orosz földjére, feljutott a Dnyeszterig, Nadvorna, 
Kolomea és Staniszlau jelezvén diadalainak útját. 

. Amikor megkezdődik nagy galíciai offenzivánk, neki jut a legnehezebb 
szerep. Az orosz legnagyobb erejét Dél-Galiciába s Bukovinába küldi s ő meg
veti a lábát a DnyeszternéL tízszeres túlerővel szemben harcol, egy-egy percre 
egy-egy kis vonalon kitér, de ismét elfoglalja átengedett pozícióit. Rettene
tesen nehéz s véres ez a küzdelem, de sikeres: fel tudja tartani a túlerőt, 
nem engedi magát visszaszorítani, tartja a hátát, mig Mackensen, József 
Ferdinánd s Böhm-Ermolli űzik-hajtják maguk előtt az oroszt. A muszka 
haditerv megbukik, nem sikerül visszaszorítani a túlerővel Pflanzert, míg 
hadaink máshol vannak elfoglalva. Operációink sikerülnek s most már 
Pflanzer-Baltin is offenzívába léphet, feladatát pompásan elvégezve s most 
kezdődik újabb dicsőségeinek új sorozata. 

Pflanzer-Baltin Károly báró 1855 június 1-én született Pécsett, a kis
martoni hadapródiskolában nyerte első kiképzését, majd 1871-ben a bécs
újhelyi katonai akadémia növendéke, ahol osztálytársa volt Böhm-Ermolli. 
1871-ben az első számú, Ferenc császár nevét viselő dragonyosok hadnagya, 
1880-ban főhadnagy s ezután elvégzi a hadiiskolát, 1880-ban a vezérkarhoz 
osztják be, amelynek különböző osztályainál teljesít szolgálatot. 1884-ben 
kapitány lesz s a vezérkari testületben szolgál. 1889-ben mint vezérkari száza
dos a Schwarzenberg-ulánusoknál teljesít csapatszolgálatot. 1891-ben őrnagy 
s a hadiiskolába hívják meg az operációs vezérkari szolgálat előadójának, 
amely minőségében 1895-ig marad. Ez évben alezredessé nevezik ki, vissza
kerül a Schwarzenberg-ulánusokhoz és megkapja a katonai érdemkeresz
tet. 1896-ban már a lembergi tizenegyedik hadtest vezérkari főnöke ezre
desi ranggal. 1903-ban a 32. gyalogdandár parancsnoka Nagyszebenben s 
vezérőrnagyi rangot nyer; 1905-ben átveszi a brassói 31. gyalogdandár veze 
tését, majd 1907-ben a 4. gyaloghadosztály parancsnoka Brünnben. A háború 
kitörésekor már lovassági tábornok s a tiszti iskolák főfelügyelője Bécsben. 
Innen került a harctérre, hogy nevének örök dicsőséget szerezzen. 
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A háború humora. 
A matróz. 

Önként jelentkezik egy jóképű izmos 
fiú katonának. 

— Alkalmas, — mondja az orvos. 
— Válassz fiam fegyvernemet, — szól a 

kapitány, — aki önként jelentkezik, az 
oda mehet, ahová akar. 

— Azért jelentkeztem önként. 
— Mi akarsz lenni? 
— Tengerész. 
— Mi voltál eddig? 
— Matróz. 
— Nagyszerű. Ilyen ember kell a ten

gerészekhez. És hol voltál eddig matróz? 
Büszkén feleli erre a fiú: 
— A városligeti körhintánál. 

Az olasz vezérkari jelentés. 
Egyik svájci ántánt-barát lap írta ezt az 

élcet. 
— Nos, kedves Cadorna, mit fog ön hol

nap hazudni hivatalos hadijelentésében ? 
— kérdezi az olasz király Cadornát, az 
olasz vezérkar főnökét. 

Cadorna mosolyogva feleli:' 
— Amit felséged parancsolni fog. 

A tizenkét porció pálinka. 
Sorozzák az öregeket. Sok közülük 

bolilog, hogy még az ő vén csontjai is 
kellenek katonáéknál. Humorizálnak a 
szemléken. 

— Egészséges? — kérdezik az egyik 
élemedett újonc-jelöltet. 

— No nem mondhatnám . . . 
— Hát mi a baj? 
— Nagy az én bajom. Eddig bírtam a 

pálinkát. Most már tizenkét porció pálin
kánál nem tudok többet meginni. 

Persze tauglich lett a szegény «beteg» 
ember. 

A cigány lova. 
Lovakat rekvirál falun a bizottság. Elő

állítják a cigány lókupec lovát is. Szép ló, 
erős és tetszetős. 

— Ez a ló megfelel, — szól a rekviráló 
huszártiszt, — nem ijedős? 

— Nem ijedős biz az, — feleli a cigány. 
— Honnan tudja? 
— Onnan, hogy minden éjjel egyedül hál 

szegény az istállóban, mégsem — {él. 

A különbség. 
A kunsági ember rászól a feleségére: 
— Hallod-e, az ördögnek is van néha 

jó napja. Szeretnék már egyszer jól enni. 
— Osztán mit enne kend? 
— Hát mondok, egy kis csirkehúst, puha 

fehér cipóval. 
— Bolond kend. Háború van most. Vilmos 

császár sem eszik most csirkehúst, meg 
puha cipót. Csak olyan hadikenyeret: 
árpából, meg tengeriből. 

A gazda dühösen néz az asszonyra és 
így torkolja l e : 

— No, van köztünk egy kis különbség. 
Én mégis kún gazda vagyok, ő pedig csak 
— német császár. 

Az árok. 
Egy vitéz katonatiszt, aki tíz hónapig 

harcolt egyfolytában különböző harctere
ken, anélkül hogy megsebesült volna és egy 
napra is elhagyva ezredét várost látott 
volna, rövid szabadságot kapott. A főváros
ban töltötte el e pár szép, rövid napot. 

Egyszer az Andrássy-útról egy barátjá
val sétálva a körút felé fordultak, ahol fel 
voit szakítva az úttest s a gödörben javí
tották a csatornát. A tiszt megkapja hir
telen barátja kar já t : 

— Az istenért, ne menjünk erre. 
— Miért? 
— Mert én úgy megszoktam, hogy mi

helyt gödröt látok, belefekszem. És mit 
szólnának ahhoz a pestiek? 

A ravasz baka. 
Egy baka jelentkezik az északi harc

téren az orvosnál. 
— Orvos úrnak alássan jelentem, beteg 

vagyok. 
— Mi bajod ? . 
— A gégém riszál, rekedt vagyok, huru

tom van. 
— No csak nem akarsz ezért hazamenni ? 
— Dehogy akarok. 
— Akkor hát leküldünk a Délvidékre. 

A tanárok is odaküldik ilyen bajjal a 
drága beteget. Leméssz az olasz harctérre. 

A baka felugrik örömében és elkurjantja 
magát: 

— Hiszen csak ezt akar tam! 

I'allas nvomdn, Budapest. 
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