51. füzet, 1915. szeptember 26

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 i n g y e n 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 köletet választhat.
Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben,
negyedévenként egyszer egy kötetet válasz/hatnak az egyik vagy másik csoporlból, ha
a Krónikánk minden füzeléhez mellékelt kedvezményszelvényekből
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 kcdwzmóny díján leiül köteienkiat 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
Aequatoriában.
mű, 1 kölet. U
helyett ráfizetés

Pasa és a lázadás
Gazdagon illusztrált
kor. 80 fül. bolti ár
2 kor.

A világirodalom cgvik legkiválóbb utazási m u n 
kája, melyben a szerző, aki a Stanley-féle világhírű
expedícióban rés/.lvell, 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 fül.

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, a m i t .
mély tudással és alapossággal megfigyelt, 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 kölet,

179 képpel és .színnyomatú térképpel.
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 m i n d e n 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 fitt. 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
Jókai Mór érdemesnek találta, hogy Kenyovszky
iratait közreadja és élettörténetét megírja, a m ű
kiváló értékét bi/onyítja. A mi itt Szibériáról el van
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett
aktuálisabb, mint valaha.

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

Besztercze ostroma. Illusztrált dísz 12. Szent Péter esernyője. Illusztrált dísz
kiadás, Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti
kiadás, 13 kor. bolti ár helyeit ráfize
tés 3 kor. 20 fül.
ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fül.
11. Kísértet Lublón és egyéb elbeszélé 13. Az uj Zrinyiász. Társadalmi és politikai
sek. Illusztrált díszkiadás, Műlübeck,
szatirikus rajz. Díszkiadás. (Nem illusz
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor.
trált )-12 kor. bolti ár helyett ráfizetés
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fül.
1 kor. 50 fül.
Mindkét csoportban foglalt művek egytől-cgyig alkalmasak születésnapi, névnapi,
bérmanapi, karácsonyi, újévi és minden más ünnepi ajándék céljára.
10.

BEKÖTÉSI T Á B L A
a Krónika I.—IV. 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.

51. füzet.
Ha fűzetenkint veszi a Világ
négy ilyen szelvényt beküld;
: a
>n hirdetünk és az ott
szállítunk.
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ
BUDAPEST VIII. ÜLLÖI-ÚT 18.

KÉPEK R DELNYÜGRTI HARCTÉRRŐL.

Egy alpini-ezred véresen visszavert támadása egyik erődünk ellen.
A világháború képos krónikája. IV.
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A Isonzó melletti harcokból. Trónörökösünk (X) kitüntetéseket oszt szét. — A háttérben Santa Lucia viaduktja látható.

Az tiroli császárvadászok sátortábora. (Sajtóiroda, Leipzig.)

Nehéz hegyi-löveg a Karszton.

Orvosi látogatás a sátortáborban a Karszton.

-
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Fogoly alpinik.

Olasz foglyok egy kaszárnya udvarán.
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ÚJABB KÁRPÁTI HARCOK.
Az elmúlt kilencszáztizennégyes esztendőnek utolsó eseménye az volt a
Kárpátokban, hogy Csermák ezredes vitéz csapatai kiverték az oroszt az
Uzsoki-szorosból s a vert sereg nyomában előrehatoltak a galíciai Siankiig.
Uzsoktól keletre és nyugatra azonban, le a román határig s egészen a Lupkovi-hágóig — orosz tüzek lobogtak a határhegység taraján és a felszaba
dult Uzsok sem maradt soká a mi kezünkön. December utolsó napjain tör
tént az ellenség kiverése s újesztendőre már ismét itt volt, megszállva mind
azt, a mi Uzsok vidékéhez tartozik: az Ung völgyét, Fenyvesvölgyet, Hajasdot és Havasközt s még néhány közeli községet. Az oroszok visszatérése
nem történt váratlanul. Részünkről még nem érkezett el az ideje, hogy gyö
keresebb hadműveleteket hajtsunk végre s magunk sem hihettük, hogy az a
néhány zászlóalj, melyet Boroevics tábornok Uzsok védelmére rendelt, vég
képpen feltartóztathassa az ellenséget, mely Turkánál közvetlenül érintkezett
galíciai főhadseregével s így kifogyhatatlan embertömeggel rendelkezett.
Január 2 án tehát ismét egységes volt a kárpáti orosz sereg vonala Sáros,
Ung és Beszterce fölött s Máramaros egy szeletén.
Az osztrák-magyar seregben január közepe táján volt fokozottabb tevé
kenység észlelhető. Csapatokat szállítottak erre-arra, nagyobbszámú tüzérség
érkezett s egyéb körülmények is arra vallottak, hogy vagy támadásra készü
lünk, vagy készülő nagyobb orosz támadásokat várunk. Csakhamar nyilván
való lett, hogy ez az utóbbi föltevés a helyes. Januárban az ellenség hatal
mas erővel folytatta a támadást valamennyi ponton, főképpen Dukla alatt
s nekünk, kik a magunk kárpáti offenzivájának a megindítására még nem
láttuk elérkezettnek az időt, az volt a dolgunk, hogy ezeket a roppantul
erős lökéseket föltartóztassuk. Teljes egy hónapig, február közepéig tartott
az oroszoknak ez a próbálkozása, mely embernek és muníciónak példátlan
pazarlásával folyt, anélkül, hogy bármi eredményre jutott volna. Ez az egy
hónapos szakadatlan küzdelem a hegyvidék zordon ege alatt kárpáti har
caink legdicsőségesebb fejezetei közé tartozik, bár nem volt a legvéresebb s
eredmény dolgában sem közelíti meg tavaszi támadásunkat, mellyel aztán
végképpen elvertük az ellenséget a magyar határról.
Február közepén egy kis szünete volt a harcoknak; addig azon
ban ködben, fagyban, hózivatarban éjjel és nappal folyt az elkeseredett tusa,
melynek szörnyű voltára jellemző, hogy Dukla alatt egyetlen napon tizen-
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négyszer mentek rohamra népfelkelőink s egy leírás szerint az egyik ilyen
kézitusa után egész raktárra való ruhanemű, sapka, tiszti bojt, köpenygallér
maradt a csatatéren.A magyar népfölkelők! —Gondolataink, melyek hozzá
juk fűződnek, oly makacsak, mint a rajongó emberéi, mindig visszatérnek
azokhoz, kiken megpihenniök oly jóleső s oly fölemelő. Gyönyörű a húsz
éves magyar fiu, ki fölpántlikázva s dalolva indul rohamra az ellenség védett
állásai ellen s halálos sebből vérezve a magyar zászló szegélyét illeti utolsó
csókjával; magasztos és példa nélkül való ez a győzni, vagy halni induló
ifjúság, — ám míg ezeké minden büszkeségünk és rajongó csodálatunk, em
beri megértésünk melegével a népfölkelő felé fordulunk. A népfölkelő felé,
ki bár híjjával van az ifjú vér tüzének, az ifjú kar rugalmasságának, mégis
nem kevésbbé bálor, kitartó és halálmegvető, mert eszményiséget, ifjúságot s
mindent pótol s midennel fölér nála az a tudat, hogy gyermekének a jövője
az, amiért a hős apa fegyverbe állott. A népfölkelő bátor, de már nem
legénykedik; jókedvű, de már nem féktelen. Hiába nem kockáztatja az életét
de ahol szükség van rá, ott habozás nélkül föláldozza. Minta-katona a
magyar népfölkelő, azzá teszi megfontoltsággal párosult vitézsége, fegyelme
zettsége, önállósága. A januári és február-eleji harcokat ők vívták meg a
Kárpátokban, szembeszállva a rettentő erővel megindult orosz áradattal
s szembeszállva a minden orosznál is kegyetlenebb és gyilkosabb hegy
vidéki téllel.

Magyar népfölkelők fehér báránybőr-bundában, vasútőrségen.
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Január végével már érkezett német erősítés is a Kárpátokba. Ekkor
ugyanis újabb irányú hadműveleteket határozott el hadvezetőségűnk, azon
ban a Kárpátokban ennek egyelőre csak kevés nyoma látszott. A németek
nek nagyobb tömegben való felvonulása itt csak később történt meg: a
február közepén bekövetkezett nyugalomig a magyar népfölkelők mondhat
nók, tisztán a maguk erejéből, csupán némi stájer és tiroli erősítéssel tar
tottak ki.
Az oroszok újabb előnyomulása a Kárpátok ellen, mint ismeretes, 1914
november végén kezdődött. Ekkor Boroeuics és Pflanzer-Baltin tábornokok
csapatai voltak azok, melyek a betörő ellenségnek útját állták. A küzdelem
rendkívül heves, de egyenetlen volt s végül is a hegység öt átjáróját át kel
lett engednünk az ellenségnek, mely azlán Duklánál, Lupkovnál, Uzsoknál és Ökörmezőnél magyar földre lépett. Az év végén az oroszok három
seregbe verődve három folyó völgyén jöttek előbbre és pedig a Nagyág, a
Latorcza és az Ung mentén, mire aztán részünkről is nagyobb erő látott
munkához, hogy az ellenséget visszaszorítsa a határig, a mi azután meg
is történt. Ezeket a hadműveleteket rendkívül megnehezítette a helyenként
járhatatlanul magas hó s az, hogy a Kárpátokban csupán észak-déli irányba
vezető utak vannak s így mindegyik csapatunk csaknem teljesen magára
hagyatva volt kénytelen dolgozni. Január elején tehát már ismét a határ
vonalán állottak az oroszok s megkísérelték, hogy újból előrenyomulhassa
nak. Rettentő erővel támadtak mindenütt, a legmakacsabb és egész századok
feláldozásában a legeszeveszettebb azonban a Duklai-szoros alatt volt előre
törésük.

Dukla alatt.
Duklánál az oroszok január közepén nyomultak újból előre és meg
megostromolták a szorostól nyugatra levő átjárókat is, hogy Zborón át
újból eljussanak Bártfára. Mi ezeket az átjárókat erős tüzérséggel szállottuk
meg, az oldalt húzódó hegyhátakat pedig gyalogság szállotta meg elkészített
fedezékekben. A nagy harc január 28-án kezdődött, amikor mintegy ötven
lépésnyire állásaink előtt a nyugati szárnyon orosz csapatok bukkantak elő
a vastag hegyvidéki ködből. Egy másik orosz csapat a jobb oldalán meg
kerülte az egyik dandárunkat é> benyomult a korábban általunk megszállott
Lippó községbe. Ez a csapat azonban rosszul járt, mert egy közös hadse
regbeli kapitány ötven emberével elzárta mögöttük a völgyet s ezzel elvágta
visszavonulásuk útját.
Gyalogságunk türelemmel bevárta, míg a támadók közvetlen közelbe
értek: ekkor megindította a leghevesebb tüzet. A hatás borzalmas volt. Mintha
végig kaszálták volna a rohanó orosz sorokat, egyszerre ötvenével, százával
vágódtak el a havon, melyen valóságos tavai keletkeztek a kiömlött ember
vérnek. Kezdetben kivehető volt, hogy valahány orosz elvágódott, az mind
halott volt. Néhány óra múlva azonban egész csoportjai emelkedtek föl a
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Nehéz haubicok tüzelésre készen a Kárpátokban. (Kilophot, Wien XIX.)

sebesületlen orosz katonáknak és fölemelt kézzel kegyelmet kértek. Ezen
közben két előreküldött századunk erőteljes rohammal megvívta az ellensé
ges állásokat és négyszáz foglyot ejtett, köztük két alezredest. Estére pedig
ugyancsak rohammal elfoglaltak a mieink egy kis községet, ahol szintén
sok halottat és sebesültet, összesen mintegy másfélezeret veszítettek az oro
szok. Ennek a napnak az estéjén az orosz foglyoknak a száma is fölszaporodott
ezerötszázra.
Az így visszavert támadás után most már az osztrák-magyar csapatok
nyomultak előre Lippóig, míg az oroszok visszavonultak a szemközt levő
magaslatokra s ott beásták magukat.
Egy teljes hét csöndes várakozásban telt el. A hét elteltével az oroszok
ismét nagy erővel támadtak, nyilván azzal a szándékkal, hogy rengeteg
tömegükkel elsöpörjék az útból a mi csapatainkat. Február 3-ának ködös
délutánján egyenként kezdtek aláereszkedni a magaslatokról és lejöttek a
völgybe. Mi azonban már ismertük ezt a ravasz taktikát, mellyel az ellenség
feltűnés nélkül akarta eltolni a hadállásokat. A Zboró felé vezető egyetlen
utat könnyű és nehéz tüzérségünk haladéktalanul elzárta, az erdőt pedig,
melybe az oroszok aláereszkedtek, tűz alá fogta és pedig, mint később
kiderült, kiváló eredménynyel.
Ezenközben az ellenség támadó
vonalát a Kastelikvrch nevű
erdős magaslatnak irányította,
ezzel a munkával azonban csak
késő este lettek készen s fede
zékek, elfogadható állások hiá
nyában az orosz katonák kény
telenek voltak a fagyban, hó
viharban a havon fekve vára
kozni. Ehhez járult még, hogy
— mint a foglyok később el
mondták — már három napja
nem kaptak meleg ételt és így
a negyedik nap reggelén már
teljességgel ki voltak merülve,
és sokan közülük megfagytak.
Másnap hajnalban aztán,
mikor rohamot parancsoltak
nekik, hogy elérjék a Kaste
likvrch némi menedéket nyújtó
erdőségét, mellig érő hóban kel
lett előrenyomulniuk, hihetet
len nehézségek közepette. A
Kastelikvrchot pedig a mieink
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Előretolt őrszem a Kárpátokban.

többszörös vonalban drótsövé-

(Révész és Biró felvétele.)
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nyekkel és kidöntött fatörzsekkel vették körül és az ellenséget a puskák,
ágyúk, gépfegyverek gyilkos tüzével fogadták. Az oroszok százával akadtak
bele a hólepte drótsövénybe, ahol aztán mind elpusztultak. Néhányuknak
sikerült eljutniok az első osztrák-magyar árkokba, hol azonban szintén
kegyetlen sors várt rájuk, mert lekaszálta őket az oldalt felállított géppuskák
golyózápora.
Miközben ez az arctámadása az oroszoknak a Kastelikvrch meredek
és erősen tagozott északi oldala ellen nem járt egyéb eredménnyel, mint
egész századok véres elpusztulásával, addig az az oldaltámadás, melyet ugyan
ekkor nyugatról kíséreltek meg, meglehetősen veszedelmes helyzetet teremtett
a mi csapataink számára. Ugyanis váratlanul aránytalan túlerő által meg
támadva, elveszítették a hegy csúcsát, melyet aztán elkeseredett kézitusában
kellett visszafoglalni, olyan harcban, melynek borzalmas nyomai még napokig
láthatók voltak. Végre is azonban a mi diadalunkkal áldozott le február
4-ének napja, melyen ismét kétezer orosz katona vesztette életét a Duklaiszoros alján. A 189. orosz ezred csaknem teljesen megsemmisült és igen nagy
veszteség érte a 190., 192., 196. és 199. számú ezredeket. A foglyok előadása
szerint a támadó századok átlag 30 emberrel tértek vissza egy-egy sikertelen
rohamból. A 48. egész szibériai hadosztályból nem maradt épen 600 ember.
Sebesületlen foglyot is ejtettünk vagy kétezret. Tüzérségünk jól célzott lövé
sekkel egy ellenséges üteget is megsemmisített. A mi halottaink között volt

A Duklai-szorosnál elfogott oroszokat az ország belsejébe szállítják.
— 362 —

^

í

i

Krausz őrnagy is, a hadosztály vezérkari főnöke, kit a telefon mellett sújtott
agyon egy gránát.
Miután a Dukla-vidéknek mind a három pontján így megsemmisült az
az ellenség támadása, a gyalogsági harcot egyelőre ismét tüzérségi párbaj
váltotta fö!. Az orosz tüzérség a falutól északra állott föl a havas domb
oldalon, merőlegesen az orosz gyalogság állásaira, melyek az erdő szélén
nyúltak el. Ezeket az orosz állásokat az osztrák-magyar nehéz tüzérség a
Kastelikvrch hegyen át lőtte, úgy hogy a völgyben fekvő község fölött állan
dóan lövedékek iveitek át az égen. Végre is néhány gránát felgyújtotta a
falut s az orosz parancsnokság kénytelen volt menekülni belőle. Ebben a
tüzérpárbajban a mi felsőbbségünk kétségtelen volt, mert az oroszok egy
előre nem is sejtették, hogy a hegyek mögött hol áll az osztrák-magyar
tüzérség s ezért találomra a Zboró felé vivő utat lőtték rettentő buzgalom
mal. A Kastelikvrchnak erődszerűen kiépített északi részén ezenközben még
mindig ott függőitek az orosz holttestek a drótkerítésen s az oroszok ágyú
tűzzel megakadályozták, hogy mi azokat onnan eltávolíthassuk. Végre is,
életveszedelem közepette, éjszaka kellett őket szánokon elvitetni.
Ez a helyzet körülbelül változatlanul megmaradt február végéig, nagy
offenzivánk kezdetéig. Február 10-éről írta e harcoknak egy résztvevője:
Az oroszok mindenféle álmanővereket hajtanak végre. Hosszadalmas
menetelésekkel odábbtolják állásaikat, hogy ezzel bennünket is ennek a
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példának követésére ösztönözzenek s elcsaljanak az utak mellől, melyeket
megszállva lartunk. Persze, eszünkben sincs, hogy a ravasz cselfogásnak fel
üljünk, amit annál kevésbbé tehetnénk, mert az utak menlén elsülyedne az
ember és a ló. Az utakat pedig nagy munkásosztagok tisztítják szakadatlanul
és használhatóvá teszik a tüzérség számára, míg a gyalogság használatára
keskeny hegyi ösvényeket tapostatnak ki. A trénkocsiknak szántalpat kötnek
a kerekei alá. Az ételt s mindent, amire szükségünk lehet, igásállatok hoz
zák el hozzánk. A sebesülteket apró szánkókon bocsájtják alá. A fehérkabá
tos szki-csapatokat hatalmas bernáthegyi kutyák követik, melyek élelmiszer
rel rakott szánkókat húznak. A katonák a földbeásott fedezékek végtelen
sorában bújnak meg, melyeket kályhák melegítenek. A fedezékek előtt tor
nyosuló hóhegyekben vannak elrejtve gépfegyvereink és bombavetőink, még
előbbre pedig szöges drótkerítés vészharangokkal. Új állások elfoglalásakor
az első egy-két napon a katonák teljesen védtelenek a rettentő hideggel
szemben és ekkor bizony nem egy hunyta le szemét örök álomra. Mihelyt
azonban készen vagyunk a beásással, ilyen baj már nem érhet bennünket.
Egyébként hideg ellen védő ruházati cikkekkel jól el vagyunk látva s az oro
szoktól legföljebb kitűnő csizmáikat irigyeljük. A két rajvonal közti térségen
nem egyszer látunk farkasokat és vaddisznókat . . .

Visszavett kárpáti szorosok.
Nem kevésbbé dicsőséges s eredményben még gazdagabb harcoknak
volt ez időben színhelye az ungmenti Uzsoki-szoros, melyet, mint említet
tük, éppen újesztendő napján kerített ismét birtokába az ellenség.
E naptól kezdve újból berendezkedett az orosz Ungmegye északi csú
csán s az Ung völgyében, valamint az oldalt vezető utakon mind előbbre
jött délnek. Addig jött békén, háborítatlanul, míg a mi csapataink, me
lyeknek Szurmay Sándor vezérőrnagy volt a parancsnoka, engedték őket.
Január végén mi még mindig Révhelynél állottunk s eddig nevezetesebb
ütközet nem is történt. Ellenállás nélkül foglalhatták vissza az oroszok régi
pozicióikat, elfoglalhatták Hajasdot, Havasközt, Fenyvesvölgyet s megszán
hatták a magyar rekruták decemberi dicsőséges fegyvertényének színhelyét,
a Studnicát, mígnem január végén hirtelen lecsapott rájuk a védő magyar
sereg s szinte kápráztató gyorsasággal kiverte őket az országból.
Ami itt történt, azt igazán nem nevezhetjük egyébnek, mint zseniális
bravúrnak, melynek értékét az is növeli, hogy páratlanul kevés veszteséggel
hajtották végre csapataink. Nem is kiverték, hanem valósággal kimanöverezték az ellenséget pompás állásaiból. Az ellenségnek négy ilyen védelmi pontja
volt, mindegyik nagyszerűen kiépítve és megerősítve. Az első Csontosnál
volt, erős tüzérséggel s többszörös drótkerítéssel, a második a Studnicahegyen, a harmadik és legerősebb a kopasz Zolobinán s a negyedik magán
az Uzsoki-szoros felett levő magaslaton.
Mindezek az erősségek, tudvalevően, az országút mentén voltak, ám
-
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Szurmay tábornok nem volt hajlandó arra a szívességre, hogy ellenük
front-támadást kezdjen. Egy csapatot ugyan elküldött előre az ország
úton, de csak azért, hogy lekösse vele az ellenség arcvonalát, miközben
három erősebb csapat elindult, hogy jobbról megkerülje az orosz állásokat.
E három csapat közül kettő Nagyrozsokán és Sóháton át Hnilára ment, a
harmadik pedig Patakófalun át fölkerült Siankiig.
Január 22-én megkezdődött az általános előretörés. A mi balszárnyunk
Patakófalunál megverte és visszakergette az ellenség előcsapatait, a rohanva
érkező orosz tartalékokat pedig a hegyhátakra ökrökkel felvontatott ágyúink
semmisítették meg, mielőtt még beavatkozhattak volna a küzdelembe. Ugyan
ezen a napon sikerült visszanyomnunk az oroszoknak valamennyi előretolt
állását.
Másnap Határhegy lett a miénk, a harmadikon a Zolobina s már ekkor
látható volt, mint vontatják fölfelé a szoros átjáróján az orosz trént és tüzér
séget. Előrenyomulásunk ellenállhatatlan erejű volt s az oroszoknak minden
kísérlete meghiúsult, hogy csapatainkat megállásra kényszerítsék. Uzsok magá
tól esett el, miután a fönnebb említett harmadik csapatunk Siankinál már
a hátában volt az ellenségnek, mely rémülten vonult vissza, nehogy két tűz
közé kerüljön. Január 26-án a mienk lett Uzsok és másnap csapataink
a Nagyág völgyét tisztították meg az ellenségtől. Az ellenség, amely ebben
a völgyben az Ökörmezőtől északra fekvő területig nagyobb erőkkel nyomult
előre, utolsó, jól megerősített állásait is kénytelen volt feladni. Elfoglaltuk
Toronyát s még aznap Vyszkovig üldözték az ellenséget. A Vezérszállástól
északra levő magaslatokon és Volócznál az oroszok nagyobb erősítések
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harcbavetésével még egyszer megkísérelték, hogy elvesztett főhadállásukat
visszanyerjék, de itt is visszavertük őket a hágók magaslataira.
Január 30-án, egyheti nehéz harc után, hadvezetőségünk büszkén jelent
hette az eredményt:
Az utolsó napok heves harcai a Kárpátokban a hágók magaslatainak
visszafoglalását eredméngezték; az ellenségnek összesen tízezer emberét el
fogtuk s hat géppuskát zsákmányoltunk.
Valóban mestervágás volt az oroszok gyors és, ami bennünket illet,
szinte vértelen kiverése, a maga csodálatraméltó és felülmúlhatatlan egy
szerűségében. Persze, azért olyan könnyen még sem ment, mint ahogy elbe
széljük. Példátlan kitartással és szívósággal vívták meg ezeket a harcokat
vitéz katonáink, megküzdve az időjárás minden viszontagságával s a hegyi
vidék ezer akadályával. Rengeteg nehézséget okozott az, hogy a folytonos
harcok ezt a szerencsétlen földet már korábban teljesen feldúlták, országút
jait a járhatatlanságig tönkretették s ezért a csapatok, a trén s a lövőszer
szállítása óriási erőfeszítésbe került. De ehhez megvolt minden siker egyet
len titka: — a föltétlen elszánás a győzelemre.
Aage Madelungnak, a dán származású írónak egy haditudósításából
való rész következik itt, mely az ungmenti teljes hadosztály támadását írja
le, éppen január 22-én, az általános előretörés napján. Van ugyan
könyvtárakat betöltő magyar leírása is a kárpáti harcoknak, mégis
különös érdeklődésre tarthat számot az idegen Madelung leírása, ki rövid itt-
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::

tartózkodása alatt oly lelkes barátja lett a magyarnak s oly ékesszavu köl
tője a magyar katona harci erényeinek.
Már napokkal előbb tudtuk, — írta Aage Madelung, — hogy támadásra kerül a
dolog. A pionírok rohampoggyásszal masíroztak el előttünk, tehát kemény nap köze
ledik. A jelek mind erre vallottak. Itt is, ott is észre lehetett venni, hogy valami készül.
Az egyik este megjött a p a r a n c s : a divízió támadni fog.
A támadásnak reggel nyolc órakor kellelt kezdődnie. A divízió parancsnoka meg
engedte, hogy én is jelen lehessek azon a hegycsúcson, ahonnan az ütközetet vezetni
fogja. Ez a kúp a mi falunktól jobbra esett s nagyszerű kilátás nyílt a völgyre.
Már reggel hét órakor fenn voltam. A nap sütötte a hátamat, de azért hideg volt,
irgalmatlan hideg. Egy vezérkari őrnagy kezdi magyarázni a helyzetet:
— Látja ön azt a két kígyózó, szinte parallel vonalat, amelyek egymástól kis
távolságra húzódnak a hegy hátán? Úgy látszik, mintha jobbra egymásba futnának. Ezek
a mi, meg az ellenség lövőárkai. Egészen fönn, baloldalt egy nagy T betűhöz hasonló
barázdát vesz észre, ugyebár?
— Igen, őrnagy úr.
— Ez a futóárok, mely a lövészárokba torkollik, mert nincsen olyan szöglet, mely
az árokból kimerészkedő katonát megvédené. Lenn, annál a négyszögű kis tölgybereknél
egy sötét foltot lát. Az a tartalék.
Ujjaim megmerevednek a messzelátó tartásától, szemem könnyezik az erőlködéstől.
Lassanként kiböngészek mindent erről az eleven térképről, a mikor szemlélődésemet
kettészakítja egy határozott, katonás hang.
— Lassan megy! Már nyolc ó r a ! Miért nem fejlődnek ki az emberek ? Telefon 1
Siessenek !

Osztrák-magyar csapatok pihenője a Kárpátokban.
A világháború képes krónikája. IV.
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A divizionárius volt. Odalépek eléje, köszöntöm, mire barátságosan kezetfog velem.
Szemlélődöm, nézem a mozgást, az életet, a kitörni készülő erők lassú kialakulását.
De megint a tábornok hangja :
— Elevenebb tüzet! . . . . Igenis . . . .
— Elevenebb tüzet! — parancsolja bele a telefonba a divizionárius után a kis
tüzértábornok.
Voltaképpen csak most veszem észre, hogy az ágyúk hangosan beszélnek. A mozsa
rak is segítenek fölverni a hegyvidék csöndjét. Nagy gránátok szállanak süvöltve a fejünk
fölött és becsapnak, jobbra a mi vonalainktól, hogy az oroszok oldalba ne támadhassa
nak. Porzik a hó meg a föld, haragos tölcsérek szállanak magasra. A golyók sebet tép
nek a hegyhát keblébe.
Egyszerre észreveszem, hogy a mi állásaink előtt kis fekete pontok mozognak.
Támadó katonáink. Azt hinné az ember, hogy a hatvan méteres távolsághoz alig kell
néhány perc, de lassan megy nagyon. Óriási a hó, nehéz a teljes málha, gyilkos a tűz.
A fekete pontok csúsznak, kúsznak előre, mindig előbbre és közben szólnak az ágyúk. . .
Idegölő nehéz pillanatok voltak. A fekete pontokból összerakott vonal a két ellen
séges állás közepén megakad. Látom, hogy hányják föl maguk előtt a hazug, hitvány hófedezéket. Látom, hogy robbannak az ellenség kézigránátjai, hogy tépik a mieinket.
Fölcsattan a divizionárius hangja :
— Miért nem mennek előre az emberek? Mi történik?
— A kúpról oldalba kapják őket, — válaszol a telefon.
— Kizárt dolog. A kúpot úgy tűz alá vettük, hogy senki nem lehet ott!
— Mégis tüzet kapnak onnan! — mondja a válasz.
A divízió parancsnoka a kis tüzértábornokhoz fordult:
— Mi az k é r e m ? Jsi van a tüzérséggel? Erőteljesebb tüzet k é r e k !
Ismét megszólalnak az ágyúszörnyek s szórják a halált a kúpra, az ellenséges
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állásokra. Űgy fest a hegy, mintha vulkán lenne. Tölcsérek csapnak magasra, porzik a
hó, itt-ott a levegőbe repül néhány orosz test s az ágyúszó remegve rázza lábunk alatt
a talajt. Nézem azokat a fekete pontokat, nem mennek-e előre. Nem. Ott maradnak.
Tudom, hogy miért. Mert halottak. Eleven kriptába temetkeztek ott a két lövőárok
között. Sem ide, sem oda nem mehettek, a halál gyorsabb volt, mint ők. . .
Ezalatt berreg a telefon, jelzések repülnek ide-oda. Egyszerre valami vékony hang sír
bele a levegőbe. Tjiii . . tjiii. . . Nyomban utána robbanás. Kis füstfelhő a levegőben,
mint valami haragos ököl. Shrapnell volt. Néhány száz méterrel mögöttünk csapódott le.
A divízió parancsnoka észre sem veszi. Telefonba beszél. Jön a jelentés, hogy
balról a támadás sikerült. A lövőárkok a mieink.
Alkonyodik. A hó véresen csillog az alkonyodásban, az ágyuk fáradtan bömbölnek,
mint az álmos ebek. Lassankint fekete palástot terít ránk az este és véget ér a nap.

Harc a Polyánán.
Meg kell még emlékeznünk azokról a sikeres küzdelmekről is, melyek
február közepéig Uzsoktol keletre, Bereg- és Máramarosmegyében zajlottak
le, hol a németek verték az oroszt, előbb azonban néhány sort kell szen
telnünk a Latorcza völgyében lefolyt harcok egyikének, annak, melynek a
Polyána-magaslat volt a színhelye s mely a később elkövetkezett eseményekre
jelentős hatással volt. Ezt a harcot a következőképpen írta le egy nagyobbrangú tisztünk, ki az egyik támadó ezredet vezette:
Hajnali három óra volt, vak sötétség. Az ezrednek az volt a feladata,
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hogy elérje a nyolc kilométerre levő Polyána-magaslatot, Czeremkátóí
keletre, hogy egy másik, délről előnyomuló csapattal összhangban megtá
madja az ellenséget. Az utat frissen esett hó födte, mely helyenként a dere
káig ért az embernek, mégis szigorúan meg volt tiltva, hogy akár csak gyu
fát is gyújtsanak. A menetelés rendjét a legnagyobb egyszerűséggel állapítot
ták meg. Egy század ötven lépésre előretolt őrséggel volt az elővéd, mely
nek 100 lépésnyi távolságban utánament az ezred. A lovakat s a géppus
kákat, melyeket lovak vittek, az ezred mögött helyezték el.
A Laborcz völgye, honnan az ezred elindult, 400 méter magasságban
van. A Polyána 728 méter magas s így az ezrednek 300 méter magasságba
kellett felkapaszkodnia. Ám az út nem halad egyenletesen fölfelé, hanem hol
emelkedik, hol esik, úgy hogv valójában 5—600 métert kellett az ezrednek
megmásznia. A terep ezenkívül is nagyon kedvezőtlen, csupa erdő, vízmosás
és szakadék.
A téli éjszaka vak homályában nem világított más, csak a frissen esett
hó, melyen vastag, fekete zsinórhoz hasonlóan kígyózott előre az ezred.
Valahányszor körülnéztem, sajátszerű érzés fogott meg: sötét éjszaka egy
ezerfejű szörnyeteg csúszik itt előre, lassan, csendben, ám ellenállhatatlan
kitartással s attól az egyetlen gondolattól megszállva, hogy halált és meg
semmisülést hozzon az ellenségre.
Lassanként világosodni kezdett, keleten már fénycsíkok szöktek az égre,
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megtörve a hófelhők szürke peremén. Ekkor erdőbe értünk, a mesék bűvös
erdejébe, melynek varázsos szépsége annál megejtőbb lett, minél inkább
közeledett a nap fölkelte. Egy óra hosszat tartott a mars a bűvös erdőn át.
Némán, halotti csöndben, melyet csak a letört ág reccsenése, vagy a lovak
nyerítése zavart még olykor. Az erdőszélen havas tetőre jutottunk, mely
meredeken esik északnak és keletnek. Ez a pont határozottan alkalmatlan a
támadás megindítására s ezért tanulmányozni kezdtem a térképet. Rá is
találtam, hogy a Polyánának van egy mellékága is, hasonlóan magas hegyhát.
Miután ezt már megfelelőbbnek találtam szelídebb esésével és eléggé sűrű
erdőségével, az ezredet a támadás megkezdésére készítettem elő. Ekkor máireggeli nyolc óra volt. Váratlanul telefon-parancs jött a hadosztályparancs
nokságtól: a támadással várjunk még egy órát, mert a másik csapat, melynek
dél felől kell érkeznie, késik.
Várakoztunk tehát. Ekkor hirtelen vastag köd szállott alá, átláthatat
lanul vastag felhőtömeg, mely aztán nem is szállott föl többé ezen a napon.
Alig láttunk tíz lépést előre. Az egy óra elmúlt s az ezred, ugrásra készen, a
nagy ködben látott munkájához. A csatárláncok, szorosan összetartva, mö
göttük a század- és zászlóaljlartalékokkal, egymásután tűntek el a ködben.
Semmit sem láttunk s így csak
vak próbálkozás volt az egész.
Egyszerre azonban pokoli zaj
támadt. Itt és ott és mindenütt,
dörgött az egész vidék s vilá
gosan felismerhető volt, hogy az
oroszok dum-dum-golyóval lő
nek. A roppant heves tüzelés
arra vallott, hogy az ezred az
ellenség főerejével került szem
közt. Ekkor azonban már dél
ről is harci lárma hallatszolt,
tehát a másik csapatunk is
megérkezett. A mi vonalunk
alig állott száz lépésre az ellen
ségtől s mégsem láttunk sem
mit. Ám ha nem is láttuk magát
az ellenséget, láttuk munkájá
nak a hatását. Rettentő tömeg
ben lőttek s a mieink közül
hol itt, hol ott hullott el egy,
a másik megsebesült s az első
tűzvonalig mentek érte előre
a derék sebesültszállítók. Az
egész küzdelemnek sajátszerű
A zborói Rákóci-kastély az oroszok elvonulása
színt adott a hó s a köd. Egy
után. (Tábori Kornél felvétele.)
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idő múlva célszerűnek láttam, hogy az ezredtartalékot is munkába vigyem
és pedig, hogy megkerüljem vele balról az ellenséget. Ez aztán döntött is.
Ezerszeres éljen zúgott föl, megtörtént a betörés az ellenség lövőárkaiba s a
győzelem a mienk volt. Az oroszok menekültek, amily gyorsan csak tudtak.

A zalai népfölkelők.
Egy vidám katonalevél következik alább. Zalai népfölkelő írta a Kár
pátokból február 10-én, közvetlenül a harcok után, melyeket népfölkelőink
együtt vívtak meg a derék tiroliakkal. A lelkesedésnek, a méltó büszkeségnek
és a bölcs megnyugvásnak pompás vallomástétele ez a levél, melyet oly
szerencsésen fest alá a magyar természet egészséges humora.
Január 20-án kezdtük — így szól a levél — és február 8-án bevégeztük. A kijelölt ma
gaslatokat elfoglaltuk, az orosz védősereg halálmegvető bátorsága és gyilkos, mindent
megsemmisítő tüze mellett is. Előttünk két osztrák ezred két napig nem tudott ez okból
előrejutni. Huszadikán délben indultunk mi, a zalai népfölkelők, támadásra, és 22-én
hajnalban a magaslatok el voltak foglalva. De a magaslatokat tartani is kellett, míg az
egész vonalon megtörik az oroszok ellenállása.
'
Itt ismertük meg a tiroli landschützöket. Találkoztunk egymással azelőtt is, nem
egy véres csata előtt, vagy után. Csodálattal párosult tisztelettel tekintettünk rájuk,
hisz tudtuk, hogy ők a monarchia legjobb lövői, kitűnő katonái. Itt volt az alkalom meg
mutatni, hogy mi is kemény legények vagyunk. Soha sem fogom elfeledni a landschütz-tíszt csodálkozó tekintetét és szavait, mikor mi rohamra mentünk. «Nézzétek, fiúk,

Az elpusztított Hosszúrét. (Tábori Kornél felvétele.)
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valamennyi népfölkelőnek pipa van a szájában s az ezredesük megy legelői!» Pipaszó
mellett vertük szét a muszkát, csak úgy jókedvűen s bizony, még csak nem is haragud
tunk rájuk. De a tiroliak is keményen dolgoztak. Mi puskatussal, «csak a fejét, hogy meg
ne sántuljon», ők a puskáról levett bajonettel bicskáztak. Mondogatták is az öregek, lévén
ők a somogyiak után a legjobb bicskások, hej, hogy ez előbb eszünkbe nem jutott!
Három napig dühöng a hóvihar, az orosz vidék hideg szele idáig hozza az éles,
metsző, mindenünnen behatoló száraz havat s mi kitartunk rendületlenül, hisz itthon
vagyunk, most már Magyarországot, hazánkat védjük.
A landschützök bámulnak, hogy lehet azt kibírni, hisz náluk, otthon az Alpesekben sincs ilyen ítéletidő soha. «Hja, Kamerád, Ungarn, Vaterland!» — mondogatják az
öregek s most már értik a tiroliak. Hofer András juthat az eszükbe. A karnerádok föl
szerelése elsőrangú, a mienk csak népfölkelő. Ők el vannak látva géppuskákkal, telefonnal,
alpesi fölszereléssel, szkiosztaggal. Mégis csoda történik. Egy 1200 méteres gerincen jár
őrbe kell menni, jó messzire, előre az oroszok közé. A mieink mennek, sőt fontos jelen
tést is hoznak vissza. A landschütz szkiőrjárat pedig az út első ötödén megakadt és
visszajött, persze jelentés nélkül. Egy másik 1200 méteres helyet kellett megszállni, nekik
lehetetlen volt, sőt a járőreiket szanitéczpatrullal kellett lehozatni, hogy meg ne fagyja
nak. Mi zalaiak, kiknek legmagasabb hegye a Badacsony, melynek tetejére nem hófúváson,
szakadékon, hanem szőlőkön át lehet följutni, négy napja már éjjel-nappal megszállva
tartjuk a hegyet.
Lieb' Vaterland, magst ruhig sein, — mint ahogy a német karnerádok, Vilmos
katonái dalolták. S az öregek mulatnak, ha a szél elülről fúj, odatartjuk neki a hátunkat is,
ne mondhassa a nyavalyás, hogy azt hisszük, hideg van. így védjük mi zalaiak a mi
édes hazánkat. Az ezred már csak hétszáz puskát számlál, leapadt immár másodszor.
Várjuk az erősítést, amely minden órában megérkezhet s aztán hajrá, előre, hogy újra
diadalmasan utánamehessünk, kiverjük,elpusztítsuk az ádáz ellenséget. Jaj lesz neki,haösszekerülünk: a tiroli bajtársak eszünkbe juttatják a bicskázást s ebben igazán otthon vagyunk.

Zboró főtere. Jobbfelől a zsidó templom, melynek csak a homlokfala maradt meg.
(Tábori Kornél fölvétele.)

NÉMETEK A KÁRPÁTOKBAN.
Január második felében új színnel és új tényezővel gazdagodtak a szín
ben és eseményben addig is rendkívül gazdag kárpáti harcok. A harctér
keleti szélére német csapatok érkeztek, melyeknek Linsingen tábornok volt a
parancsnoka. Ezek a csapatok, melyeknek számát kezdetben két, majd három
hadtestre becsüllek, a harctérnek az Ung völgyétől keletre eső részét szállották
meg, tehát Bereg megyét és Máramárost s mint a hadműveletek későbbi
folyamán kiderült, az volt a rendeltetésük, hogy majdan feljussanak Galíciába,
Staniszlau irányába s így oldalt érjék a galíciai orosz sereget. A parancs
végrehajtásának az volt a föltétele, hogy előbb meg kell tisztítanunk Buko
vinát a Prutig az ellenségtől, ami februárban meg is történt. Addig a néme
teknek Beregben és Máramarosban kellett szembeszállniok az ellenséggel, amit
meg is tettek a tőlük megszokott alapossággal és sikerrel.
Maguk a beregi harcok minden egyébtől elhatároltan talán nem látsza
nak nagyobbszabású vállalkozásnak, de ha megkeressük a galíciai ütközetekkel
való összefüggésüket s különösen ha a keleti Galíciában később bekövetke
zett eseményeket tekintjük, akkor elmondhatjuk, hogy részben itt Beregben
és Máramarosban kezdtek csírázni azok a nagy eredmények, melyek később
Gorlicénél és egyebütt kivirultak.
Arról a munkáról, melyet a németek s a melléjük rendelt csekélyebb
osztrák és magyar erő január végén és február elején végeztek a Kárpátok
ban, a következő összefoglalás ad áttekinthető képet:
Ennek a seregnek — mondja a nagyvezérkar jelentése — a közelebbi
rendeltetése az volt, hogy elfoglalja az ezen a vidéken még orosz kézen
levő hágókat s általában előrehaladjon Ökörmező—Volócz—Vezérszállás
községek vonalán.
Január végén a sereg megkezdte az előnyomulást a Talabor, NagyÁg és a Latorca völgyében, miközben a mi gyengébb erőink Volócz vidékét
biztosították. Kezdetben csak apróbb csatározások folytak, mígnem a szö
vetségesek Ökörmező—Toronya és Volócz—Vezérszállás között nagyobb ellen
séges erőkre bukkantak. Egy német divízió állott egészen nyugaton, az Ung
völgyében, az ott harcoló osztrák-magyar csapat háta mögött; ennek jutott
az a feladat, hogy Hnila vidékéről Libuchorán át hátába kerüljön az ellen
ségnek. A német sereg már a legközelebbi héten, január 25-e táján elfoglalta
a Leveles községnél és ettől nyugatra levő magaslatokat, Toronyánál több
ellenséges támadást visszavert és megostromolta az 1346 méteres Mencsil-t
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és a 803 méteres Klivát. Az oroszok több heves rohamot intéztek a 734
méteres Kiczirka magaslat ellen, melyeket valamennyit sikerült visszaverni,
súlyos veszteséget okozva az ellenségnek, sőt eközben sikerült a mi frontun
kat Vezérállástól előretolni Abránkáig. Néhány nap múlva jobbszárnyunk
újabb nagy diadalt aratott s elfoglalta Toronyát, Felsősebest, Majdánkát és
Tarfalut és az oroszokat visszaűzte egészen Vyszkovig.
Február elején a mi megkerülésre rendelt szárnyaink az ellenségnek
erős frontjaira akadtak, melyeket az oroszok frissen érkezett csapatokkal
növeltek meg. Ennek ellenére is jobb szárnyunk egy része, miközben meg
kerülte a wyszkovi hegynyerget, az ellenséget visszaverte egészen Szeneczovig. Ugyanekkor kö/épen elfoglaltuk a Verbiás magaslatot. Hasonló
képpen erős ellenségre akadt az Ung völgyében álló divízió is, ez azon
ban teljesen keresztültörte mngát az ellenségen és még ez nap esté
jén egy ujabb orosz csapatot is megtámadott s ezt is megverte, miáltal a
Lysa-magaslaton levő orosz csapatot, melyet így hátulról fenyegetett, vissza
vonulásra kényszerítette. Általában az egész vonalon csupa győzelemmel
telt el a nap. A Lysa-átjárótól északra és délre levő magaslatokat is csak
hamar kiürítette az ellenség és Tucholkán át visszavonult a Zwininre.
Tagadhatatlan, hogy azok a küzdelmek, melyek a Talabor forrásvidé
kén, Wyszkov—Rozánka között, továbbá a Zwinin táján folytak le, veszte
ségteljesek voltak a németekre is, ám azért győzedelmeskedtek a példátlanul

Német és osztrák-magyar csapatok fallal kirakott szállása a Kárpátokban.
-

377 —

rossz terep nehézségein és a túlerős ellenségen, mely február elejéig sokezer
foglyot, számos ágyút és géppuskát veszített.
Ebben az időben az orosz lapok gyakran említik «a Kárpátokban ope
ráló ellenség jelentékeny offenzív képességeit)); s a maguk visszavonulását «az
ellenséges támadások kíméletlen erejével» mentik; magasztalással említik,
hogy «egy ponton megállottak, bár az ellenség egymásután tíz rohamot is
intézett ellenük».
A lövészárkok s a tüzérségi állások, — mondja a német jelentés, — a
hóba vannak beásva. A támadásokat hómezőkön és havas hegyoldalokon
kell végrehajtanunk. Ellenséges tűzben hóval borított, szűk szorosokat kell
megostromolnunk. A küzdelmek kivétel nélkül igen hevesek. A hegyvidéki
háború természetéhez tartozik, hogy a támadásokat többnyire a nyilt arc
vonal ellen kell végrehajtani, mert a megkerülés a hegyes terepen rengeteg
időbe kerül, amit az ellenség könnyen kihasználhat. A hiányzó oldal
összeköttetéseket sűrű drótvezetékkel pótolták, az őrsök pedig hócipőben
gyakran csodalatrameltóan nagy utakat tettek meg. Katonai felügyelet alatt
a lakosságnak állandóan nagy tömegei dolgoztak az utak helyreállításán,
ami azonban többnyire hasztalan erőfeszítésnek bizonyult, mert ha délben
kissé melegebben sütött a nap, akkor egyszerűen elolvadt az egész országút.
A front mögött is elképzelhetetlen nehézségekkel kellett megküzdeniök az
élelmező s municiószállító vonatoknak; olyan munka volt ez, melyet csak
vasakarat győzhetett meg. Hóban és jégen folyt ez a névtelen és jeltelen
dologtevés, ez a szerény, lemondó, ám annál eredményesebb hősi küzdelem.
Ez a szó, hogy «akadály». — a Kárpátokban elvesztette a jelentőségét.

Német hegyi tüzérek a Kárpátokban.
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A MAI HADVISELÉS.
Kerékpáros csapattestek.
A világháború a többi között az egyes hadseregek szervezeti kérdései
ben is igen érdekes tapasztalatokat eredményezett. így egészen új fegyverek
és közlekedési módok mellett ugyancsak ezúttal elsőízben állta meg a főpró
bát a kerékpár a hadsereg szolgálatában és a kerékpáros csapattestek, mint
a hadsereg organizmusának eddig jóformán nemzetenként másként és másként
felkarolt alkotórészei. Néhány évtized előtt a kerékpár a sportban kezdte meg
hódító útját, onnan kikerült az utcára, hol gyakorlati hasznát is vették, s
bár e gyakorlati hasznossága ma sem tagadható, lassanként háttérbe szorult.
A kerékpár használatának e változatos sorsa teszi érthetővé, hogy egyes
hadseregek organizálói bizonyos tartózkodással viseltettek a kerékpárral
szemben s így például míg több európai hadseregben már régebben felállí
tották a külön kerékpáros csapattesteket, addig az organizáció tekintetében
föltétlenül első helyen álló német hadseregben sokáig haboztak, s csak a
legutóbbi években szerveztek külön kerékpáros osztagokat.
A német hadsereg minden vadászzászlóaljában van egy kerékpáros
század, amelyet mozgósítás esetén kivesznek a zászlóalj kötelékéből és
beosztanak egy lovashadosztályhoz. Nálunk mindössze négy vadászzászlóalj
nak volt eddig egy-egy kerékpáros százada, amely mindössze négy kerék
párosszázad mindegyikéhez egy-egy kerékpáros géppuskásszakasz volt be
osztva: két-két géppuskával. Az olasz, francia és angol hadseregben azon
ban nagyobb súlyt vetettek a kerékpárra. Olaszországban például mind a
tizenkét bersaglieri-ezrednek egy-egy egész zászlóalja kerékpárral van ellátva,
s minden ily kerékpáros zászlóaljnak több motoros kerépár is áll rendelke
zésére, míg a tartalékkerékpárokat és alkatrészeket, valamint a kerékpáros
zászlóalj egyéb trénjét külön teherautók viszik a csapat után. Franciaország
ban nemrég csak a német határ mentén állomásozó vadászzászlóaljak egyegy százada volt kerékpáros század, mindössze tehát nyolc ily kerékpáros
százada volt a francia hadseregnek, azonban tervbe volt véve, hogy az összes
vadászzászlóaljaknál, valamint egyes sorgyalogezredeknél is behozzák a kerék
párt. Háború esetére organizációszerüen a tíz francia lovashadosztály mind
egyike mellé egy-egy 300 főből álló kerékpáros osztagnak kellett beosztódnia.
Úgyszintén tervbe volt az is véve, hogy kerékpáros géppuskásosztagokat
állítsanak föl. Úgy tervezték, hogy egy-egy ily osztag 21 kerékpárból áll,
melyek két darab szétszedett géppuskát hordoznak s azok munícióját s ez-
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zel a megterheléssel állítólag az osztag óránként 15 kilométert volt képes a
kísérleteknél megtenni s a géppuskát néhány perc alatt összeállították. Angol
országban különösen felkarolták a kerékpárt. Az 1914. év elején az angol
hadseregnek nem kevesebb, mint 13 kerékpáros zászlóalja volt, de már akkor
folyamatban volt e kerékpáros csapattestek szaporítása.
A világháború tapasztalatai azoknak a hadseregeknek adtak igazat,
melyek a kerékpárt felkarolták. Egyes kerékpárosok igen jól használhatók
jelentések és parancsok továbbítására és pedig úgy táborozás közben, mint
a menetelésnél, a felderítésnél, előőrsi szolgálatban, s harc közben is. Épp
így igen jól használhatók arra, hogy fenntartsák az összeköttetést a tűzvonal
ban lévő egyes csapattestek, valamint a tűzvonal mögött, az egyes municiós
oszlopok, egészségügyi oszlopok között. Kerékpáros csapatlestek pedig —
s voltakép épp ez organizatórius egységek tekintetében tettek nagyszerű
tapasztalatokat — úgy önálló vállalkozásoknál, önálló feladatok teljesítésénél,
mint különösen lovastestekkel való együttműködésükben páratlanul jó szol
gálatokat tudnak tenni. Biztosítják a lovastestek által felállított szikratávíró,
fényjelző, valamint távíró és távbeszélő állomásokat, biztosítják a nagyobb
lovaslömegekre nézve fontos útvonalakat, vagy előreszaladva, felrobbantanak
vasúti és egyéb útvonalakat, hidakat stb. S bár önmaga a kerékpáros osztag
nem képes a saját oldalát fedezni, mert leginkább csak úton haladhat,
annál inkább biztosíthatja a lovasság oldalait és hátát.

Kerékpáros járőr útban. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.)
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A francia hadsereg kerékpáros csapattesteinek szabályzata azt mondja,
hogy a kerékpárososztag feladata növelni annak a lovashadosztálynak
•offenzív erejét és képességét, melyhez be van osztva. És a világháború ese
ményei, tapasztalatai igazat adtak e felfogásnak, mert a kerékpáros eltérően
a sorgyalogságtól, mindig követni képes a lóháton, tehát gyorsabban haladó
lovasságot, sőt miután a kerékpárt nem kell etetni, még a lovasságnál is
akcióképesebb, feltéve, hogy legalább is félig-meddig használható utak álla
nak rendelkezésére. A kerékpároscsapat a lóról leszállott lovasság gyalogtűzharcában résztvesz és vele együtt rohamoz, de akkor is, amikor a lovas
ság lóháton intéz ellenséges lovasság ellen támadást, amikor attakoz, akkor
is támogatja a lovasságot puskatüzével, s ilyenkor lehetőleg igyekszik oly
pozíciót elfoglalni, hogy oldalba kaphassa az ellenfelet és így gyöngítse ere
jét. Ezért van igaza a francia szabályzatnak, mely azt mondja, hogy a
kerékpároscsapat megadja a lehetőséget a lovasságnak arra, hogy nála
jóval erősebb ellenséges lovastestet is eredménnyel támadhasson. Végül ol
vastunk harctéri híradásokat, amelyekből azt látjuk, hogy a kerékpáros
csapatok, mint gyorsan, meglepően előretolt gyalogság, mint odavetett erő
sítés, vagy mint üldöző, gyorsan mozgó gyalogság mily kitűnő szolgálatokat
tettek, amit sokszorosan megkönnyített nesztelen mozgásuk; éppen így a
várharcnál, különösen annak abban a stádiumában, amikor még az erősség
nem volt egészen körülzárva, a megfigyelő és felderítőszolgálat során.

Kerékpáros őrjárat ütközete erdőszélen. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.)
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Érdekes már most tudni, minőnek kell lenni a kerékpárnak és milyen
nek annak a katonának, akit e csapathoz beosztanak. Mert a katonai ke
rékpár is más jószág ám, mint az, amelyet az utcán látunk és katonakerék
párosnak sem minden rekruta való. A legfőbb követelmény a katonai kerék
párral szemben, hogy erős legyen, legalább 80—85 kilós embert elbírjon, s
hogy szerkezete egyszerű legyen. Azonfelül nem szabad súlyosabbnak lenni
16 kilogrammnál, és összehajthatónak kell lenni. Mert — és ebben külön
bözik leginkább az ismert kerékpároktól — a gépet összehajtva hordja a
hátán a katona. Ha tehát a gép az említettnél súlyosabb, akkor már zavarja
a katonát a nyugodt és biztos célzásban, miután a kerékpárt csak a legrit
kább és legsürgősebb esetben szabad a katonának maga mellé fektetni, ha
nem a hátára kell erősíteni, amikor megkezdi a tűzharcot. Ez a szabály.
Ám a háború tanulságai azt mutatják, hogy ha a baka nem birta ki a
bornyút a tűzharcnál és még kevésbbé a szuronyrohamnál, (amin nem is
lehet csodálkozni, mert ez a test erőinek képtelen szétforgácsolását jelenti,
s az egyén és a csapat offenzív készségének csökkentését vonja maga után)
annál kevésbbé bírhatja ki, hogy a rendes gyalogsági felszerelésen kívül még
egy 16 kilós merev teher is megbénítsa és lenyomja a földre. Az a szem
pont, hogy a kerékpárt kevesebb baj érheti a katona hátán, mint ha a föl
dön fekszik, helytelen, mert a lövések inkább magasan jönnek, mint mélyen,
s így voltakép az értékes fölszerelési darab még nagyobb biztonságban van,
ha le van fektetve. Fontos technikai részletkérdés a gép olyatén építése, hogy
teherelosztása jó legyen. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kormány
rúd alakja és elhelyezése roppant ügyetlen.
A kerékpárt minden ember maga tisztítja, maga reparálja s akárcsak a
puskájával épp oly jó barátságban kell lennie a kerékpárjával is, amelynek
oly jól kell megszerkesztve és meggyártva lenni, hogy legalább is nyolc
évig eltartson. Ami a kerékpáros katonát illeti, annál a fődolog, hogy egészséges,
jó szívű, jó tüdejű, ügyes és megbízható legyen és már a civil-életből nagy
kerékpárostréninget hozzon magával a katona-életbe. A kerékpárost kiképe
zik az úgynevezett katonai speciál-térkép használatában is, hogy oly jól tud
jon abból olvasni, akárcsak újságot olvasna. A beosztásnál természetesen
az intelligensebb elemekből válogatják őket, hiszen jelentést kell nemcsak
vinniök, de gyakran írniok is és éjjel-nappal magukra hagyatva is tudniok
kell tájékozódni.
A kerékpárok és kerékpárosok teljesítőképességéről igen érdekes ada
tokat olvashatni. Egyes kerékpáros, tehát például kerékpáros hírvivőküldönc
napi teljesítményét átlagban 100 kilométerre lehet becsülni, oly számí
tással, hogy jó úton és kedvező időjárás mellett a kerékpáros óránként 15
kilométert fut be. Természetesen kerékpáros csapattesteknél, melyek zárt for
mációban haladnak és így egymásra is kell ügyelniök, óránként csak 12
kilométert lehet számítani. E számadatokból látni tehát, hogy a kerékpáros
megfelelő előfeltételek mellett, különösen nagyobb távolságnál többre képes,
mint a lovas küldönc. Viszont azonban kénytelen átengedni az elsőbbséget
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a motoros kerékpárnak, amelynek gyorsasága mintegy másfélszer akkora
és amely adott viszonyok között, ha nem túlságosan puha a talaj, moto
rikus erejével szántóföldeken, tehát nemcsak sima úton is képes haladni.
Ámde a kerékpárosnak nemcsak kerekeznie kell tudni, hanem a kerekezés
után oly állapotban kell lennie, hogy még a harcot, különösen a tűzharcot
is felvehesse. És ennél a kérdésnél érdekes összehasonlításra nyilik alkalom
a mi kerékpáros katonáinknak a békében és a háborúban produkált telje
sítményei között. Békében például egy ötven főből álló kerékpárososztag,
amelynek emberei közül 33 jó céllövő volt, ötszáz lépés távolságra egész
alakokra (tehát álló embereket ábrázoló céltáblákra) ötszáz lövés adott le
négy és fél perc alatt, mely lövésekből HO volt a tálalási szám, azaz a le
adott lövések 88% a- E kitűnő eredmény után az osztagnak 103 kilométert
kellett kerekezni. Ezt s 40 kilométert erős ellenszél mellett bekerekezte nyolc
óra alatt s ekkor fáradtan újból le kellett adniok ötszáz lövést az előbbi
céltáblákra, és pedig három percen belül. Az ötszáz lövés közül ekkor
néggszázkeüő volt a találat, vagyis a lövések 80%-a, ami egyenesen káp
ráztató eredmény. A mozgósítás elrendelésekor egyetlen organizációszerűen
meglévő és készenlévő kerékpáros zászlóaljunkat azonnal vasútra ültették s
őket érte a szerencse, hogy néhány lovasőrjárat után, mint első nagyobb
egységes csapattest lépjék át az orosz-lengyelországi ha'.árt. A jó galíciai
műutak után természetesen nagy csalódás érte derék kerékpárosainkat, amikor

Eltévedt kerékpáros járőr. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.)
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a szándékosan elhanyagolt és így is igen ritkán található orosz-lengyelországi
utakra és az ottani feneketlen homoktengerbe kerültek. E terepviszonyok
következménye volt, hogy e harctéren kerékpárosaink többet gyalogoltak,
mint kerekeztek. Visszavonulásunk után és más hadszintereken azonban
annál kiválóbbat produkáltak. így megtörtént, hogy egy nap 150 kilométert
tettek meg s ebből nem kevesebb, mint 75 kilométert gyalog, a kerék
párt vagy háton cipelve, vagy tolva. 1915 január végéig kerékpáros zászlóal
junk 2400 kilométert tett meg az északi harctéren, s ha ebből alig ötszáz
esik a kerekezésre és a többi a gyaloglásra, ez csak a speciális orosz terep
viszonyokra vezethető vissza, s hogy ennek ellenére oly hihetetlen teljesít
ményeket tudott e csapattest felmutatni, az kiválóságának csak újabb bizo
nyítéka. A kerékpár a hadsereg szolgálatában fölötte értékes eszköznek bizo
nyult. Hadvezetőségünk ezért már a hadjárat folyama alatt új kerékpáros
osztagokat állított fel és a limanovai csatában nem utasította vissza önként
jelentkezett kerékpárosok segítségét, akik ott is dicsőséget szereztek e csapat
formációnak, mely a nyugati harctér pompás utain érvényesült a legjobban.

Keiékpáros járőr átkelése egy folyón Észak-Francziaországban.
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.)
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Pallas n y o m d a , Budapest.

A háború humora.
A drága »clkk».
• Az orosz foglyok igen jól érzik magukat
az Alföldön. Dolgoznak, aratnak, vágják a
rendet. Minden csoportnak van egy zsi
dója. Orosz zsidó, aki tud németül és tolmácskodik.
. — Én két zsidót kérnék, — jelentkezik
egy birtokos.
— Csak egy dukál, — feleli a foglyokat
kiosztó tiszt.
— Tessék nekem kivételesen kettőt
adni.
— Nem lehet. Harminc orosszal egy
zsidó jár. Magyar zsidót kaphat, amennyi
tetszik. De az orosz zsidó drága, becses
portéka. Abból egynél többet nem adunk,
így lett az orosz zsidó a háború egyik
legkeresettebb — cikke.
A lengyelzsidó.
Derék, bátor huszártiszt, aki békeidőben
végiglakta a galíciai garnizonokal s jól
megtanult lengyelül, lengyelzsidóul, fog

ságba esett a háború elején. De megszö
kött fogságából.
Becsületes zsidó ember, hogy elsegítse
üldözői elől, boltjába fogadia Lembergben
segédnek. Pájeszt kapott, jól beszélvén a
jargont, csinos lengyelzsidó legény lett.
Gazdája nagy titokban tartotta az esetet,
még a családja sem tudta, hogy ki az új
segéd.
Nagyon megkedvelte a derék zsidó le
gényt a boltos szép és kedves lánya.
Egy szép napon azonban kiűzték csapa
taink Lembergből a muszkát s megjelen
tek a mieink. A zsidó elindult a segéd
jével és mosolyogva tért vissza a boltba
— egy csinos huszártiszttel.
A kis boltoslány keservesen zokogni
kezdett:
— Hát nem a mi fajtánkból való?
— Nem, - .'.-.lelte a huszár.
— Jaj, jaj, jaj, — zokogott a szép lány.
— De miért sírsz?— kérdezte az apja.
— Ő nem a mi fajtánkból való, jaj, jaj,
jaj. De legalább, ha már úr, tiszt, magyar
. . . . . legalább zsidó lenne.

Elkészült és olvasóink rendel
kezésére áll Krónikánk

l-ik M

Iá

Ára 1 korM szállítás helyben 20,
vidéken 35 fillér.
Mindenki ott szerezheti meg a
bekötési táblát, a honnan a Króni
kát kapja.
A táblába való bekötést bár
mely könyvkötő' végezheti.
Aki még az 1—3. kötet tábláit
sem rendelte meg, az saját érde
kében hozassa meg most a négy
kötethez való táblát, nehogy a
füzetek elkallódjanak.
Pallas uyomda, Budapest.

(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.)

Felharsan a kört a rengetegben.

