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HAZAFIAS KÖNYVTÁR 
EZER ÉV TÖRTÉNETE 

REGÉNYES RAJZOK ÉS ELBESZÉLÉSEK GAZDAGON ILLUSZTRÁLVA 

ÍRTÁK GAÁL MÓZES ÉS MÁS KIVÁLÓ MAGYAR ÍRÓK 

A dicsó'ség és gyász napjai, a nemzeti nagyság fénye és a nemzeti elnyo
matás sötétsége váltakoznak ebben az ö tven e l b e s z é l é s b e n , melyet előkelő 
magyar írók írtak ragyogó tollal, szeretettel és lelkesedéssel a magyar nemzet 
számára. Sz ínes , é lveze tes , é r d e k e s olvasmány ez az 50 gyönyörű kis kötet, 
amelyből megtanuljuk ismerni a múlt örömeit és keserveit, a büszkeség és a 
megaláztatás napjait. Megtanuljuk ismerni hazánk ezeréves történetét a kard és 
szellem hőseinek viszontagságos küzdelmeiből, a honfoglalástól kezdve egészen 
a legnagyobb magyar, Széchenyi István és a szabadságharc dicső korszakáig. 
Megtanuljuk szeretni a hazát és megtanulunk lelkesedni a magyar nemzet esz
ményeiért, melyek bá r olykor-olykor elhalványultak a nemzeti lét véres harcaiban, 
de soha le nem hunytak a nemzet egéről és tündöklő fénnyel vezetik a magyart 
a jövendő nagyság felé ma is, a szellemi munka és a kultúra versenyének új 
korszakában. 

Az ihletett írók elbeszéléseit két kiváló magyar festőművésznek — G a r a y 
Á k o s n a k és J u s z k ó B é l á n a k — a képzelete követi nyomról-nyomra, szebbnél
szebb képekben szemléltetve az ezer év történetének kiemelkedő mozzanatait. 

A kartonba kötött kötetek egyenkint 6 0 fillérért 
minden könyvkereskedésben kaphatók 

T A R T A L O M : 

1. Szondy két apródja 
2. Zoárd jóslaí.i 
3. A vezér bosszúja 
4. Kupa, a pogány vezér 
5. Vitézi becsület 
6. Az utolsó mentsvár 
7. A királyért 
8. A vihargyöngyök 
9. Kegyetlen büntetés 

10. Ingoványok között 
11. Both bajnok árvája 
12. A kereszténység hőse 
13. A prágai rab 
14. A furfangos diák 
15. A király szeme 
16. A fekete sereg 

17. A hős varga 
18. Pribék László 
19. Az áruló 
20. Vak Bottyán 
21. A Jedikula rabja 
22. A vitéz szász 
23. Dacző uram szamara 
24. Az utolsó próba 
25. Koldus herczeg 
26. A fekete ember 
27. A ki bírja, marja 
28. A murányi tolvaj

csorda 
29. Menyhárt uram 
30. Ferhát aga kincse 
31. A v»téz kurucz-ezredes 

32. A hűséges feleség 
33. A dózse fia 
34. A Karaffa becsülete 
35. A renegát 
36. Egy magyar testőrifju 
37. Az urasági inas 
38. Skrobanyek ur 
39. A császár ígérete 
40. Herr von Kecskeméti 
41. A legnagyobb magyar 
42. Távol a hazától 
43. A haza böl se 
44. Véres napok 
45. Bem hadsegéde 
46-50 Ezeréves multunk

ból 
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RÉVHI-KIHDrtS TELEFOM 56-27 
HETENKINT EGY FŰZET 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS K1HDÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT 18. 

HARCTÉRI KÉPEK. 

Hirek a harctérről. 
A sebesült Katona éleiében van egy pillanat, vagy egy óra, mely kárpótolja a harcmezők 
szenvedéseiért: a hallatlan fáradalmakért és nélkülözésekért. Ez a boldog pillanat akkor 
kövelkezik el, — ezt mondja minden sebesült. — mikor nagy idő után először szabadul 
meg az arcát övező szakálliól, megfürdik, tiszta, fehér ágyba kerül és körülötte, annyi 
sükelílő zaj és borzalom után, minden a csendes megnyugvás derűjét lehelli. Mily boldo
gító tudat számunkra, hogy a gyors segítésnek és a gondos ápolásnak ezt a lehetőségét 
meg tudtuk szerezni drágu fiainknak, a mi legendás hőseinknek. Alig múlnak el azonban 
a megnyugvás ehG órái, alig hogy friss erőtől újból duzzadni kezdenek a flaial tagok, 
már ismét éled a harc tüze a hősi szívben és miközben a jólelkű ápolónő felolvassa neki 
újabb diadalaink hirét, a sebesült felvillanó tekintetében már benne él a sóvárgó, a le nem 

küzdhető vágy: Hej, ha én is, én is köztetek lehetnék ! . . . 

A világháború kőpes krónikája. — 225 — 15 



Gyalogsági labor az orosz'haláron. (Kilophol Wien. XIX.) 

Tábori kovácsműhely. (Kilophot Wien. XIX. 
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TÁBORI U3SAG 
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Oroszok és franciák. 
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H A D I III It E K, 
Őfelsége távirata. Kitüntetések. 

Az oros" liaiJSí'.'iciTiji, 

Bosznia. 
SJétffiegií«lifc 

Belgium. 

Przemyslben az ostrom alatt megjelent magyar újság egyik száma. 



Pontonhíd a Vyszlockán. (Kilophot, Wien XIX.) 

wm i 



Vonatcsapataink megérkezése a harcvonal mögé. (Kílophot, Wien XIX.) 



A galíciai harclérröl. Az ellenség által felrobbantott alagút. 

• 

A galíciai harctérről. Katonáink pihenője a felrobbantott alagút elölt. 
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FRANCIAORSZÁG ES ANGLIA ELLENÜNK. 

Belgium földjén, a német-francia határszélen, Oroszországban és Szerbiá
ban, sőt már túl a tengeren, a gyarmatokon is elszabadultak a háború gvil-
kos szellemei — ám, különösképpen Ausztria és Magyarország papiroson még 
mindig békességben élt Franciaországgal és Angliával. Diplomatáink, egész 
személyzetükkel még ott tartózkodtak Parisban, Londonban, az angol meg 
a francia nagykövetségek viszont még szintén Bécsben voltak. 

Angol, de különösen francia földön pedig már rég üldözőbe vették 
honfitársainkat, valamint az osztrákokat, akik szerencsé llenségükre a nyugatnak 
eme két civilizált országában akarták eltölteni nyári szabadságukat, vagy 
akik már esztendó'k, esetleg év
tizedek óta ott éltek és hasznos 
munkával növelték Anglia, vagy 
Franciaország gazdagságát. 

Elmondottuk más helyen, 
micsoda gyalázatosságokra ra
gadtatta magát a francia né]), 
sőt a francia hatóságok nagy 
része is a magyarokkal, valamint 
az osztrákokkal szemben. Ugyan
így jártak el a tengereket járó 
hajóinkkal is: a nyilt óceánon, 
sőt semleges vizeken is feltar
tóztatták, megmotozták, sőt le 
is foglalták a mi lobogónk alatt 
úszó gőzösöket, ha az angol és 
francia hadihajók a közelségük
be férkőzhettek. 

A diplomáciai szakítás 
azonban még egyre késett. A 
várakozás oka nem teljesen vilá
gos: inkább sejtjük, mint tudjuk, 
hogy a késlekedésnek kettős oka 
és magyarázata volt. Az egyik, 
a nagyobb ok az volt, hogy a dip
lomáciai szakítást a monarchia Dclcassé francia külügyminiszter (a polgári ruhás). 



mondja ki a két nyugati hatalmassággal szemben, amiből a francia és angol 
diplomaták, hitük szerint, jelentős diplomáciai hasznot kovácsolhattak volna, 
nevezetesen Olaszország állásfoglalására nézve ezt a mi lépésünket döntő 
jelentőségűnek tartották. Azt hitték, hogyha a papiroson mi leszünk a táma
dók, ez hatással lehet az olasz semlegességre A másik ok, amely miatt 
a köztársaság és a hármas királyság a hadüzenetet halogatta, nyilván az 
a szándék volt, hogy a monarchiában élő angolok és franciák minél 
simábban lebonyolíthassák függő ügyeiket, sőt általában, hogy az angol
francia kereskedelmi és pénzügyi érdekek még a diplomáciai viszony 
megszakítása előtt rendezhetők legyenek a monarchiában. Itt ugyanis nem 
fenyegette sem szidalom, sem üldözés, sem gálád bántalmazás az angolokat 
és franciákat, szemben azzal, hogy ők mindezt elkövették közöttük élő 
véreinkkel szemben. 

így tartolt ez a fonák állapot egészen augusztus 11-ig, amikor a bécsi 
osztrák-magyar külügyminisztérium hivatalosan ezt az értesítést adta ki 
a lapok számára: 

Széchen gróf osztrák és magyar párisi nagyköveinek a francia 
kormány elküldötte útlevelét. Dumaine bécsi francia nayykövetnek kérésére 
ugyancsak kiadták az útlevelét. 
Ezt megelőzően a francia kormány augusztus 10-én a 7/ciwfs-ügynökség 

útján a következőket hozta nyilvánosságra: 

A francia katoriaság. Zuávok ebédet főznek. 
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A francia kormány úgy véli, hogy a bécsi francia nagykövetnek 
lehetetlen tovább állomása helyén maradnia. Az osztrák és magyar 
párisi nagykövet kikérte útleveleit. Intézkedés történt az iránt, hogy 
elutazását a szokásos nemzetközi udvariasság figyelembevételével lehe
tővé tegyék. 
Az elutazás nyomban meg is történt. Párisi nagykövetünk már augusztus 

12-én elhagyta a francia fővárost és minthogy egyéb út nem állott ren
delkezésére, először Olaszországba ment és onnan utazott tovább Bécsbe. 
A párisi pályaudvarra kikísérte a francia külügyminisztérium első osztály
főnöke s a párisi rendőrség gondoskodott róla, hogy nagykövetünk és a 
követség tagjainak elutazását ellenséges tüntetés ne zavarja meg. 

Hasonló figyelem közepette hagyta el Bécs városát a francia nagykövet, 
Duinainc, aki a követség személyzetével, valamint családjával egyetemben 
augusztus 12-én este utazott el Svájcon át Franciaországba. 

Ugyancsak augusztus 12 én hagyta el a magyar fővárost D'Apchier le 
Mangin Frédéric Augusle budapesti francia főkonzul. 

A Franciaországban maradt magyar és osztrák állampolgárok, valamint 
a monarchiában élő franciák érdekeinek védelmét kölcsönös megállapodás 
szerint az amerikai diplomácia vette át. Parisban és Bécsben az amerikai 

Az indiai csapatok vezetőinek jelentkezése a szövetségesek főhadiszállásán. 
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nagykövetek, Budapesten és Magyarországon a budapesti amerikai főkonzul 
vette át a hadiállapotban lévő államok polgárainak biztonságáról és ügyeik
nek istápolásáról való gondoskodást. 

A francia és angol hadüzenet. 

Másnap, augusztus 13-án megtörtént a tényleges badüzenet. Erről kül
ügyminisztériumunk a következő hivatalos jelentést adta ki: 

Sir Mauricc de Bunsen brit királyi nagykövet ma megjelent a 
cs. és kir. közös külügyminisztériumban és kijelentette, hogy Francia
ország Ausztriával és Magyarországgal háborús állapotban levőnek 
tekinti magát, mert Ausztria és Magyarország Franciaország szö
vetségese, Oroszország ellen háborúi visel és Franciaország ellenségét, 
a német birodalmat támogatja. Egyúttal kijelentette a brit királyi 
nagykövei, hogy tekintettel Franciaország magatartására, Nagy-Britannia 

is a monarchiával hadi-
állapotban lévőnek tekinti 
magát 

Megtörtént tebát a 
francia badüzenet, ame
lyet kisérő akkordmódjára 
követett az angol ellen
ségeskedés bejelentése is. 
Ám ez korántsem jelentett 
meglepetést. Egyrészt ter
mészetes volt, hogy Anglia 
együtt halad Franciaor
szággal, másrészt pedig 
a badüzenet napját megelő
zően, augusztus 12-én lon
doni nagykövetünk, Mens-
dorff'-I'oailly-Diclrichstein 
gróf jegyzéket kapott az 
angol külügyi hivataltól, 
amely a következőket tar
talmazta : 

A francia kormány 
1 ivánságára, amely már 
nincs abban a belyzel-
ben, hogy közvelcllenül 
érintkezzék az osztrák és 
magyar kormánnyal, a kö
vetkezőket közlöm excel-

An«ol sn-alo'gos knlonák,'harctéri felszereléssel. lenciáddal: 
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Az osztrák és magyar kormány, miután hadat üzent Szerbiának 
és ezzel Európában megkezdette az ellenségeskedést, a francia kormány 
minden provokációja nélkül háborús állapotba helyeztetett Franciaország
gal szemben. Elsősorban is Ausztria és Magyarország, miután Német
ország előbb Oroszországnak és azután Franciaországnak hadat üzent, — 
e konfliktusban állást foglalt, amennyiben a maga részéről hadat üzent 
Oroszországnak, mely akkor már Franciország oldalán harcra kész 
volt. Másodsorban, számos hitelt érdemlő információ szerint Ausztria és 
Magyarország csapatokat menesztett a német halárra, oly föltételek 
között, amelyek Franciaország egyenes fenyegetésével egyel jelentenek. 
Mind e lényekre való tekintettel, a francia kormány kénytelennek látja 
magát, hogy kijelentse Ausztria és Magyarország kormánya előtt, hogy 
megtesz minden intézkedést, hogy ezzel az eljárással és ezekkel a fenye
getésekkel szemben állást foglalhasson. 
Mindez azonban csak a francia hadüzenetre vonatkozott. Angolország 

állásfoglalásáról Sir Edward Grey külügyminiszter személyesen értesítette 
londoni nagykövetünket, aki előtt ezt a kijelentést tette: 

Minthogy a föntebb vázolt módon Ausztria és Magyarország és 
Franciaország között megtörtént a szakítás, az angol királyi kormány 
kényszerítve látja magát annak kijelentésére, hogy éjféltől kezdve Anglia 
és Ausztria és Magyarország között is bekövetkezett a hadiállapot. 
Erre az angol jegyzékre, amely több tudatos ferdítést tartalmazott, 

augusztus 13-án külügyminisztériumunk a következő magyarázó és helyre
igazító közleményt adta l<i: 

*h 

Angol tengérészkatonák sáncot építenek. 
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Az angol jegyzék fejtegetéséhez mindenekelőtt meg kell jegyezni, 
hogy Ausztria és Magyarországnak egy független állammal, amilyen a 
szerb királyság, támadt konfliktusa és pedig egy oly kérdésben, mely 
nem érinti az európai nemzetközi politikát, nem tekinthető az európai 
hatalmak között való ellenségeskedések provokálásának. Ami a francia 
hadüzenet speciális megokolását illeti, ki kell emelni: 

1. Teljesen szem elől téveszti azt a kétségtelenül lényeges momen
tumot, hogy a monarchia már csak azért is kénytelen volt hadat üzenni 
Oroszországnak, mert az a határokon elrendelt mozgósítással nyilván 
fenyegette Ausztriát és Magyarországot; 

2. Ausztria és Magyarország nem küldött csapatokat a francia
német határra és ezt a körülményt a francia kormány kérdésére hiva
talosan közölték is. A francia kormány érvelése tehát nemcsak önkényes 
elferdítése a tényállásnak, hanem tudatos hazugság is. Ha Anglia elhatá
rozta, hogy a monarchiához fűződő hagyományos barátságot oly könnyű 
szívvel elejtse és Franciaország ügyét képviselje, akkor ez igen sajná
latos tény, mely azonban nem találja készületlenül a monarchiát, mely 
tudatában van annak, hogy az igazság mellette van és ezért egykedvűen 
megy el a dolog mellett. 
. . . Ezekkel a férfias és önérzetes kijelentésekkel kezdődött háborúnk 

Franciaországgal és Angliával. 

Vegyes fogoly-társaság. Zuávok, turkok, franciák, angolok, belgák német fogságban. 
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HÁBORÚS VILÁG AZ ADRIÁN. 

A harcos lelkesedés a kettős monarchiában talán sehol sem nőtt akkorára, 
mint haditengerészetünk tisztikara és legénysége körében. A mi hajóhadunk 
egészen különös poziciót foglal el az európai nemzetek hadiflottáinak sorában. 
A hajóegységek számát tekintve nem jelentős, illetve nem tartozik a 
nagyobb flották közé, de harcos értékét tekintve a legelső sorban van. 

Flottánk fölülmulhatatlan értékét nagyszerű fölszerelésén kívül két tényező 
adja meg: először az, hogy ez a flotta az Adria és főként a mi partvidé
künk és hadikikötőink természetének a parancsai, tehát a szükségletnek 
teljesen megfelelő módon épült s éppen ezért nem a túlnagy hajóegysé
gek dominálnak benne; másodsorban pedig az, hogy haditengerészeink, 
úgy a tisztek, mint a legénység, *hasonlíthatatlan képzettségű és lelkes-
ségű férfiak. 

Tengerészeink igen nagy lelkesedéssel vették tudomásul a hadi állapot 
elkövetkezését. A hajóraj mozgósítása, amelyről július 29-én este szereztek 
hivatalosan tudomást az egyes tengerészeti helyőrségeken, valóságos ünneppé 
vált tengerészeink szemében. Elmondjuk itt, miképp játszódott le ez a törté
nelmi jelenet Radetzky nevű hadihajónkon, amelynek fiumei magyar ember, 
Voncsina Vitusz sorhajókapitány a parancsnoka. 

Este, jóval a vacsora után, tizenegy órakor megjelent a kapitány a hajó 
tiszti étkezőjében és ünnepiesen kihirdette, hogy a monarchia hadat üzent 
ellenségeinek. Már ezt a hirt lelkes éljen és hurrá riadal fogadta. 

A parancsnok ezután megható beszédben ősz királyunkról szólott, aki
nek melegen érző, békés hajlandóságú szívét ugyancsak próbára tehette ez a 
véghetetlen súlyú elhatározás. De a monarchia hadserege és flottája egyaránt 
meg fogja mutatni, hogy mire képes, mert csak egy jelszót ismer: Győzni/ 
Isten áldását kérte az uralkodóra, Magyarországra és Ausztriára, a tisztikart 
pedig arra kérte, hogy az a szeretet és buzgóság, amelyet eddig hivatásuk 
iráni tanúsítottak, a komollyá vált időkben megsokszorozódjék. 

Lángoló lelkesedés támadt ezekre a szavakra. A tisztek; elénekelték a 
Himnuszt, majd az első tiszt, Machnics Béla korvettkapitány tett fogadalmat 
a tisztikár nevében. Másnap azután a legénység előtt is kihirdették a hadi
állapot elkövetkezését. . . . .. 
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Éljenzés, hurrázás zúgott az egész idő alatt, öröm csillogott a legénység 
szemében, körülfogták a parancsnokot és lelkesedésük nem ismert határt. 

Mihelyt hajóhadunk mozgósítása megtörtént, lázas, mozgalmas élet kelet
kezett az Adrián. Haditengerészetünk vezetői bölcsen tudták, hogy hatalmas 
ellenfelekkel lesz dolgunk: Anglia és Franciaország tengeri haderejével. E 
tekintetben Oroszországtól nem volt mit tartani, mert annak a Balti-tengeren 
lévő flottáját a németek, fekete-tengeri flottáját pedig a törökök nem enged
ték megmozdulni. Ám annál nagyobb veszedelemmel fenyegetett az angol
francia egyesült hajóraj, amelynek kellő fogadására ugyancsak el kellett ké
szülnie haditengerészetünknek. 

Még el sem következett a montenegrói hadüzenet, amely első haditetteire 
indította flottánkat, hajóink már augusztus első napjaiban elfoglalták őrtálló 
helyeiket az Adrián. Montenegró fő kikötőjétől, Antiváritől Fiúméig, de külö
nösen Antivári és Raguza között teljesített végtelenül éber szolgálatot egyik 
kisebb hajórajunk. Spizza kikötőjében két nagyobb hajónk, a Bocche di 
Cattaro vizein pedig egy egész kis hajóraj horgonyzott, ágyúit a Lovesen-hegy 
erősségeire szegezve. Végig a partoknál torpedónaszádjaink siklottak föl és le 
szüntelenül, elvégezve a partvédelemmel kapcsolatos végső teendőket. 

Augusztus 5-én az olaszországi Brindisi kikötőjébe befutott egy kis 
osztrák-magyar hadihajó, a Taurus. Konstantinápolyból jött, ahol mint állo
máshajó horgonyzott hosszabb idő óta. A kicsi Taurus, noha flottánknak 

Ellenségeink az Adrián. A francia földközi-tengeri flotta harcrakészen. 



nem a legrégibb, de mindenesetre egyik légkisebb hajója, mindössze 907 
tonnás. Éppen húsz évvel ezelőtt épült és fáradt gépeinek csupán 13 csomó 
az óránként való sebessége, tehát mintegy fele a modern hadihajók gyorsa
ságának. 

Ezt a kis hajónkat, Konstantinápolyból való hazaigyekvése közben, 
augusztus 5-én észrevette egy ellenséges hajóraj, valószínűen az, amely egy 
nappal előbb sikertelenül üldözte az afrikai kikötők bombázása után Messinába 
igyekvő Göbent és Breslaut. A mi apró hajónkkal sem volt több szerencséje 
az angol, esetleg angol-francia hajórajnak, mert a Taurus minden baj nélkül 
eljutott Brindisibe s miután ott szenet vett föl, másnap tovább sietett haza
felé, valamelyik hadikikötőnkbe. 

Ezután már flottánk komolyabb szereplése, következett. Egyik kisebb 
hajórajunk megbízást kapott, hogy Montenegró kisterjedelmű tengerpartját 
blokádnak vesse alá és az izgága országocskát a tenger felől elzárja a külső 
világtól. Augusztus 8-án pedig már ott volt Antivári előtt Szigetvár nevű kis 
cirkálónk és, mint erről már megemlékeztünk, bombázni kezdte a monte
negrói kikötő védőműveit. Két nappal később pedig már hajórajunk egy 
kisebb flottillája blokád alá vette az egész montenegrói tengerpartot. 

Augusztus 9-én Fiúméba érkezett a Magyar Keleti Hajóstársaság Kelet 
nevű gőzöse, amelynek kapitánya, Németh András, izgalmas, érdekes híradás
sal szolgált. Jelentette ugyanis, hogy augusztus 4-én a ./ó/iz-tengeren, Zante 
közelében nyill tengeren egy nyilván elsülyedt hajóról származó különböző 
tárgyakat talált és halásztatott ki a vízből. És pedig több széket, pamlagot, 
fehérnemfís ládát és sok egyéb holmit. Mindezek a tárgyak a Warrior nevű 
1905-ben épült, 14.000 tonnás angol páncélos cirkáló kezdőbetűivel voltak 
ellátva, egész valószínűnek tetszett tehát az a föltevés, hogy az angol hadi
hajó elsülyedt. 

Az angolok tagadták a Warrior elsülyedését, ám néhány nappal később 
más oldalról is megerősítést nyert az angol flotta első nagy katasztrófájának 
a híre. Megérkezett ugyanis Fiumébe az Adria társaság Zichy nevű gőzöse, 
amelynek tisztjei szintén azt jelentették, hogy Máltában szerzett értesüléseik 
szerint a Warrior csakugyan elsülyedt. Mindkét hír szerint a Göben és a 
Breslau keveredett csatába az angol hajókkal, amelyek közül aztán a Warrior 
.elpusztult. 



AZ OROSZ HATÁRTÓL KRASZNIKIG. 

Oroszország már a háború elején megkezdle a hazug hirek becsempé
szését nemcsak az ántánt-hatalmak sajtójába, hanem a semleges államokéba 
is. E hazugságok cáfolatául augusztus közepén a következő hivatalos jelen
tést tette közzé hadvezetó'ségünk: 

Egyes külföldi lapoknak a galíciai határvidéken elért állítólagos orosz sike
rekről szóló híresztelései a legélesebb ellentétben állanak a valósággal. Az oroszok 
egyes különítményeit, amelyek helyenkint néhány kilométernyire behatoltak a 
határhoz legközelebb esö területekre, Zalosce, Brody és Sokai melleit azonnal 
visszavetettük a haláron. Tevékenységük egyáltalában csak egyes védtelen határ
vidéki falvak kifosztására és fölgyújtására szorítkozott. Ezzel szemben több lovas
osztályunk az orosz határon át messzire nyomult be Oroszország belső területére. 

A zaloscei harc az oroszok tt-ljes vereségével végződött. Pánikszerű 
futással menekültek át a Zbruc folyón s hogy föltartóztassák üldöző csapa-

Kozáktábor egy orosz határvárosban (Sajtóiroda, Leipzig). 
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tahikat, fölrobbantották maguk mögött a hidat. A robbantás idő előtt történt, 
mert még akkor csapataik egy része át sem kelt rajta. Ezeket megtizedeltük, 
a többit pedig elfogtuk. Száz orosz a folyó átúszása közben a vízbe fuladt. 

A hivatalos cáfolatban említett Sokainál, Lembergtől északra a határ 
közelében, egy orosz gyalogezreddel megerősített lovashadosztály állt szemben 
csapatainkkal. Bár túlerő lépte át határunkat, mégis nagy győzelmet vívtunk ki. 
Az ellenség egy dandárát teljt sen szétugrasztottuk, miközben sok fogoly jutott 
a kezünkbe. 

Radovistye városnál kétezer oroszt vertünk vissza a határon, Radzie-
hovnál pedig egy egész hadosztálylyal ütköztünk meg, amelyet nagy veszte
séggel visszavertünk. 

A zaloscei harcok után egy kis hősies csapatunk megszállotta Volociska 
orosz határvárost. Erről a hódításról egy megsebesült csendőr, Vessok Pál a 
következőket mondotta: 

— Hat főnyi őrjáratommal éppen visszatértem, amikor egyszerre csak 
robbanást halottam és megállapítottam, hogy az oroszok fölrobbantották a 
Zbruc-hidat. Fölgyújtották a határőrházakat és élelmiszer-raktárakat is. Miután 
ezt kikémleltem, őrjáratommal visszavonultam. Ekkor hirtelen nagyobb orosz 
őrjárat támadott meg. Gyorsan segítséget kértem és nemsokára nyolcvan
négy ember jött támogatásomra. Az oroszok ereje negyvenhét gyalogos volt 
Proskurovból és egy kozák-eskadron. Az oroszok Volociska mellett egy domb 
mögül tüzeltek ránk. Mi azonnal, belementük a harcba és elűztük az oroszo
kat, azután bemasiroztunk Volócjskába. Az oroszok vesztesége, jelentékeny volt. 

Orosz kozák-tüzérek a harcban. 
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A katnionka-strumilovai ütközet. 

A határharcok egyik legdicsősebb fegyverténye a kamionka-strumilovai 
ütközet volt, melyben augusztus 19-én fényes diadalt arattunk. Egy orosz 
ezreddel, amely betört a határon és déli irányban előrenyomult, vakmerő 
elszántsággal fölvette a harcot egy maroknyi csapatunk, amely Gcbauer száza
dos parancsnoksága alatt állott. Hetven népfölkelő és vagy száz szekerész állott 
szemben kétezernél több orosszal. És az óriás túlerő reggeltől délig nem bírta 
legyűrni a hősöket, akik oroszlánként viaskodtak minden talpalatnyi helyért. 
Délben még növekedett az aránytalanság, mert egy másik orosz ezred is érkezett. 
Gebauer százados még sem retirált meg csapatával, hanem mindaddig meg
tartotta vérrel áztatott pozícióját, amíg segítséget nem kapott, amely azután 
visszaűzte az oroszokat. Kis csapatunkból huszonhat katona esett el. 

A menekülő orosz dandárt egészen Turinkáig visszavertük, ahol egy 
másik ellenséges dandárt is szétugrasztottunk. Ezekben a harcokban az oro
szoknak több száz halottjuk volt, köztük két tábornok : Iuanoo és Vaiinovszki. 
Az utóbbi súlyos sebével fogságba került. Lembergbe szállították, ahol a hely
őrségi kórházban megoperálták, de szenvedett sérüléseibe belehalt. A haldokló 
tábornokot annyira meghatotta orvosaink odaadó gondoskodása, hogy a nála 
lévő pénzt az osztrák Vöröskeresztnek hagyományozta. 

Az osztrák-magyar hadsereg első főtisztje, aki elesett, Holzhausen báró 
ezredes, a Deutschmeister-ezred parancsnoka volt, aki augusztus 16-án hfilt 
hősi halált csapatai élén, amidőn átlépve a galíciai hátárt, orosz földön 

Orosz csapatok fedezékekben. 
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rohamra vezette katonáit. Dicső halá
láról a következő ezredparancs emlé
kezett meg: 

Holzhauscn Lajos báró ezred
parancsnok a becsület mezején meg
halt. Vele az osztrák-magyar hadsereg
nek egyik legkitűnőbb és legtöbb re
ményre jogosító tisztje vált meg az 
élettől. Mindenkor igazságos felettese 
és őszinte bajtársa volt ezrede tiszt
jeinek és legénységének. A fájdalmas 
veszteséget, melyet ezredünk szeretett 
ezredparancsnokának halálával szen
vedett, nem fogjuk megboszulatlanul 
hagyni. Mi tisztek és a legénység ezred
zászlónkra esküszünk, hogy a nagy 
veszteségért meg fogunk fizetni. 

És meg is fizettek A vitéz Deutsch-
meisterek egy nappal parancsnokuk 
halála után teljesen megsemmisítettek 
egy ellenséges zászlóaljat. Holzhausen Lajos báró. 

Automobilos járőr kozák előőrsre tüzel. 



A novosielicai' harcok. 

Nemcsak Galícia határán kellett harcra kelnünk a betörni akaró oro
szokkal, hanem Bukovinában is Különösen Novosielicánál voltak véres harcok, 
amelyek elkeseredett küzdelem után csapataink győzelmével végződtek, bál
áz ellenség száma meghaladta a tízezer főt. Az oroszokat annyira megker
gettük, hogy nemcsak Ürosz-Novosielica jutott augusztus 19-én a kezünkbe, 
hanem lovasságunk ötven kilométernyire behatolt az orosz földre. 

Egy dragonyos-zászlós, aki Novosielicánál megsebesült, az alábbi érde
kes epizódját mondta el a novosielicai csatának. 

Ezredparancsnokságától azt az utasítást kapta, lépjen át az orosz hatá
ron és hozzon jelentést az ott elhelyezett orosz erőkről. Tizenöt dragonyossal 
lépte át az orosz határt Belovagolt a legközelebbi faluba, a hol már alakos
ság figyelmeztette, hogy nem messze nagyobb csapat kozák táborozik. Legény
ségével a jelzett irányba lovagolt, a hol egy szotnya kozák láborozott A kozá
kok a földön ültek és éppen ebédeltek. Őrszemeik nem voltak, ezért kiadta 
a parancsot a legénységnek a támadásra. A kis csapat erős kiáltozással 
rohant rá a meglepett kozákokra és nagy vérfürdőtrendezett. Néhány pillanat 
alatt mintegy harminc kozák feküdt véresen a földön és a többiek hanyatt-
homlok menekültek. A legények elkapták a vezetéklovakat és azzal vissza
lovagoltak a táborukba, a hol bajtársaik riadó éljenzéssel fogadták. A tizenöt 
ember közül három megsebesült, de valamennyit sikerült visszahozni Másnap 
megismétlődött ez a vállalkozás. Ezúttal azonban a kis csapatot az ország
úton egy többszörös lovas túlerő támadta meg. A dragonyosok nagy erővel 
védekeztek, azonban a túlerő visszanyomta őket. Egyszerre csak orosz gya
logság jelent njt g, amely sortüzet adott a dragonyosokra. A dragonyosok közül 

Honvédek orosz földön a támadást várják. 
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tizenkét ember veszett oda, csak a vezető tiszthelyettes és két legény maradt 
életben, de ezek is megsebesültek. A bátor katonák sarkantyúba kapták a 
lovukat és elvágtattak a mocsarak irányába. Bevették magukat a nádasba 
és ott töltötték az éjszakát, majd gyalogosan elvergődtek a táborba. 

Súlyos vereséget szenvedtek még az oroszok augusztus 20-án Okna 
mellett. E győzelmünk után csapataink elfoglallak a Novosielica, Balanutovka 
és Rahavenzy között levő orosz területet. 

Mialatt Galícia keleti részén és Bukovinában a betört oroszokkal győ
zelmesen megküzdöttünk, azalatt a Visztula mindkét partján megkezdett 
offenzívunk teljes sikerrel járt. Ez az előrenyomulás lengyel löldön. amely a 
kraszniki nagy diadalra vezetett, már új, dicső fejezete az oroszokkal való 
háborúnknak. 

A háborús Szent-Pétervár. 

Már javában folyt a harc orosz földön és seregeink sikeresen nyomultak 
előre, midőn a cár és külügyminisztere még mindig első feladaluknak tartot
ták, hogy megkíséreljék fehérre mosni magukat azért az eljárásért, mellyel a 
«hazug cár», hallgatva tanácsosaira, egész Európát lángbaboritotta. 

A cár a téli palotában ünnepélyes kihallgatáson fogadta Nikolajevics 
Miklós nagyherceget, az orosz haderő parancsnokát és a minisztereket s 
beszédet intézett hozzájuk, amelyben a háborúért való felelősséget elhárí-

Ulánusaink átvonulása egy galíciai helységen. 
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totla magától és Németországra, illetve Ausztria-Magyarországra hárította, 
pedig a nyilvánosságra került császártáviratokból világosan kitetszik ennek 
az ellenkezője. 

A birodalmi duma ülésén pedig, mely augusztus 9-én volt, Szaszonoo 
külügyminiszter hasonló hazug kijelentéseket tett. 

— Nem Oroszország diplomáciája az, — mondotta a miniszter beszéde folya
mán, — mely Európa békéjét veszedelembe sodorta. Mindazáltal, úgymond, Orosz
ország békés jellegű hatalmi állása elkeserítette ellenségeit, főleg Ausztria Magyar
országot, azt az Ausztria-Magyarországot, mely szüntelenül Oroszország históriai 
balkáni pozíciójának megingatásán dolgozott. Ausztria-Magyarország volt az, amelyik 
a szlávok belső háborúját fölidézte, hála Istennek anélkül, hogy a szlávok egye
sítésének művét megakadályozhatta volna. Ismeretes az ürügy, folytatta Szaszonov 
perlid beszédét, melynek fölhasználásával a jelenlegi háborút megindították. (így 
beszélt a cár minisztere a szerajevói gyilkosságról!) Belső zavaroktól szétdúlva, 
Ausztria-Magyarország elhatározta, hogy belső zavaraiból kimenti magát olyan 
vállalkozással, mellyel Oroszországot megalázni, Szerbiát vazallussá tenni akarta. 
Oroszország nem tagadhatta meg Szerbiától a védelmet. 

Németországnak és Ausztria-Magyarországnak a háború első napjaiban 
elért nagy sikerei, továbbá a lengyelek és a többi orosz iga alatt szenvedő 
nép forradalmi hangulata egyébként rendkívül elkeserítette a cárt és kormányát. 

Ezzel az elkeseredéssel magyarázható meg csupán az az eljárás, melyet 
pétervári alkonzulunkkal szemben tanúsítottak. 

Augusztus 13-án ugyanis mint hadifoglyot letartóztatták Hoffinger osztrák
magyar alkonzult, akit a távozó nagykövet pétervári diplomáciai levéltárunk 
őrizetére hagyott hátra, miután az orosz külügyi hivatal garanciát vállalt 
biztonságáért. Az a tiltakozás, amelyet az amerikai nagykövetség, amely 
Oroszországban a háború tartamára elvállalta az osztrákok és magyarok vé
delmét, e sérelem ellen tett, eredménytelen volt. 

Az osztrák és magyar kormány e miatt késztelve látta magát arra, hogy 
Oroszország ez erőszakos tényét, melyet különben Loster nagykövetségi irodai 
tisztviselő önkényes letartóztatása előzött meg, a megtorlás nemzetközi jogi 
fegyverével viszonozza és elrendelte Stolkovszky orosz irodatiszlnek, aki a 
bécsi orosz nagykövetség diplomáciai levéltárát őrizte, Jaknbovszkij orosz 
nagykövetségi lelkésznek és a Budapesten levő Igelström volt szerajevói orosz 
konzulnak letartóztatását. Az utóbbit, mivel nagybeleg volt, egy-két nappal 
később szabadon bocsátották, hogy egy külföldi fürdőben keressen gyógyulást. 
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ELNYOMOTT NÉPEK ÉBREDÉSE. 

vMagunkkal hozzuk a lengyelek fölszabadításul a moszkoviía járomból/» 
ez a nevezetes kijelentés, amelyet az osztrák-magyar hadvezetőség tett prok-
lamáció]'ában, amidőn csapataival átlépte az orosz-lengyel határt, óriási lel
kesedést keltett egész Lengyelországban. A proklamáció hatása alatt meg
mozdult nemcsak az elnyomott lengyel nemzet, hanem az orosz zsarnokság 
igáját nyögő lobbi nép is: a finn, lett, eszi, rutén és a Kaukázus mohame-
dánsága. 

A moszkovita járom alól való fölszabadulás vágya nagyon is érthető 
e népeknél, mert a sokszázados üldözés, a bitó, a szibériai száműzés évről-
évre fokozta bennük az elkeseredést a cári uralom ellen és élesztette szívük
ben a szabadság szent tüzét. Ezer és ezer vértanúja van a lengyel szabadság
törekvéseknek, a melyeket, ha forradalmakban törtek ki, vérfürdőbe fullasztott 
az orosz deszpotizmus. 

Orosz-Lengyelországban már régóla sóvárognak arra a nagy szabad
ságra, amelyben a galíciai lengyelek élnek és már évek óta propaganda folyt 
a régi Lengyelországnak Habsburg-jogar alatt való feltámasztására. 

Most, a mikor az orosz-osztrák-magyar háború ezt a reménységet nö
velte a lengyelekben, természetes, hogy az Oroszországtól való elszakadásra 
gondoltak. Amely lengyel városban, vagy községben csapataink, vagy a német 
seregek megjelenlek, mindenütt viharos lelkesedéssel melléjük állt a lengyel 
nép, sőt számos helyen már előbb szembeszállt az orosz katonasággal. 

Az Ausztriában élő lengyelség politikai klubja az orosz-lengyeleknek ezt 
a lelkesedését fokozandó, augusztus 17-én Krakóban nagygyűlést tartott Leo dr. 
elnöklésével A nagygyűlés egyhangúlag, óriási lelkesedéssel elhatározta, hogy 
egységes, nyilvános nemzeti szervezetet létesít és az osztrák-magyar hadsereg 
keretén belül lengyel légiókat szervez. Elhatározták még, hogy kiáltvánnyal 
fordulnak az egész lengyel néphez. 

A kiáltvány, amelyet csakhamar kiadtak, a többi között ezt mondja: 
Az az óra, melynek hasztalan varasában népünk három nemzedéke az orosz 

túlerővel való borzasztó és reménytelen küzdelmében elvérzett, az az óra, melyet 
az egész nemzet hő fohászaival vágyva várt, elérkezett. Egész Európán át zajlik a 



harc. Messze lengyel területeken fénylik a háború véres fáklyája, a legnagyobb 
háborúé, mely valaha folyt. 

Európa eme véres átalakulásának idejében, a fenyegető orosz elnyomás ijedel
métől való megszabadítás pillanatában sokat visszanyerhetünk, de sokat is kell 
áldoznunk, mert semmit sem nyerhet, aki óvatosan bevárja a játék végét. E biro
dalom nemes uralkodója, akinek igazságos és bölcs uralkodása alatt nemzetünk 
egy része egy fél évszázadon keresztül fejleszthette és szaporíthatta a lengyel nem
zet erejét, ennek az uralkodónak egész hatalmas hadserege, a mely a legfőbb kul
turális ideálok védelmére száll harcba, úgy néznek a lengyel népre, mint ezeknek 
az eszményeknek kipróbált védőjére, amely csak ma jutott abba a helyzetbe, hogy 
a lelket megmérgező és a testet lenyűgöző rabságot lerázza. Ebben a pillanatban 
meg kell mutatnia a nemzetnek, hogy él és élni akar, hogy meg akarja és meg 
tudja állni azt a helyet, amelyet számára a Mindenható kijelölt és hogy ezt a he
lyet az ellenséggel szemben meg is védelmezi. 

Oroszország másik elnyomott nagy nemzetisége a rutén, vagy ukrajnai 
nép, amelynek száma az úgynevezett his-Oroszországban sok millió főre rúg. 
Elnyomatásuk az utóbbi időben egyre súlyosabb lett; az orosz kormány 
évről-évre többet kobzott el a jogaikból. Eltiltotta a rutén könyvek és lapok 
megjelenését, eltiltotta az ukrajnai nyelven való népoktatást s tűzzel-vassal 
igyekezett eloroszosítani őket. 

Miként a galíciai lengyelek, a galíciai rutének is röglön megmozdultak a 
háború első birére, hogy Oroszország rabigájában sínylődő testvéreik segít
ségére legyenek. 

Ukrajnai lövészifjak. 
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Ukrajnai nemzeti tanács a neve annak a rutén szervezetnek, amely 
Lembergben alakult meg augusztus 10-én. Ez a tanács kiáltványt bocsátott 
ki, mely a többi közt ezt mondja: 

A mi utunk világos. A Lembergben 1912 évi december 7-én tartolt kongrcsz-
szus, amelyen az ukrajnai pártok legkiválóbb férfiai vettek részt, kijelentette, hogy 
abban az esetben, ha Ausztria és Magyarország és Oroszország közölt háborúra kerülne 
a dolog, az egész ukrajnai nemzet Ausztria-Magyaronzág mellé áll, hogy az orosz 
impérium, Ukrajna legnagyobb ellensége ellen harcoljon. Az osztrák-magyar monarchia 
győzelme a mi győzelmünk lesz. Mentül nagyobb Oroszország leveretése, annál koráb
ban üt Ukrajnának a fölszabadulás órája. 
A galíciai ruténekből légió is alakult, amely az osztrák-magyar csapa

tokkal együtt működik, miként a két lengyel légió, amelyek mögött nem 
marad bátra vitézségben. 

Finnország az orosz uralom alatt évtizedeken át viselte a lojális nép 
címet, amelyet II. Sándor cár adolt neki. Azonban azok az erőszakos, min
den törvényt és jogot megcsúfoló elnyomó rendszabályok, melyeknek 1899 
óta áldozata ez a szép, művelt ország, kiöltek a finnekből minden lojalitást 
s az ellenkező táborba kergették őket. A háború kitörését a finnek is öröm
mel üdvözölték, mert függetlenségük fölvirradását remélték tőle. Az orosz 
kormány is tisztában lehete'.t a finnek érzelmeivel, mert egy cári ukáz már 
augusztus elsején hadiállapotot rendelt el Finnországra és a finn vizek terü
letére. Mindennek ellenére Finnországban a mozgósítás a behivottak enge-

Lengyel lövészifjak harcszerű lövőgyakorlata. 
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detlensége miatt jóformán teljesen meghiúsult, bár a cár augusztus 18-án 
megismételte egy régi fogását: egy cári ukázban megígérte a finn autonóm 
hatóságok visszaállítását. 

Az orosz járom súlyát nyögik a trauszkaukúzusi tartomány mohame
dánjai is. Vannak kerületek, ahol ötven százaléknál több a mohamedán 
lakosság, így Bakuban 82-05 százalék, Dagestanban 94-69 százalék, Elisavetpol-
ban 62-96 és Karsban 5016 százalék. Valamennyi mohamedán törzset retle-
netes kegyetlenséggel, fegyverrel és később kancsukával tört igába az orosz 
hatalom, de nem ölhette ki belőlük a régi függetlenségük után való égő 
vágyat. Csak az alkalmat várták a fölkelésre s ez az alkalom most elérkezett. 

Kaukázusban a háború kitörésének híre egy tiíliszi bankház útján terjedt 
el. A hatóságok mozgósítást rendeltek el, de olyan ellenállásra találtak, 
hogy a hivatalnokok kénytelenek voltak menekülni. Tömegével terjesztették 
a proklaraációkat, amelyek arról szóltak, hogy ütött az orosz járom alól 
való fölszabadulás órája. 

Woronzov Daskov gróf kaukázusi helytartó rendkívüli fölhatalmazást 
kapott, amelynek alapján elrendelte a Kaukázusban a hadiállapotot. Ház
kutatásokat tartottak, sok embert letartóztattak, a kiket súlyosan megbüntet
tek. Ez az intézkedés még növelte az általános elkeseredést. Mikor a kor
mány az ishevei fegyvergyárban házkutatást tartott és meggyőződött, hogy 
ez a gyár, valamint több tifliszi fegyverkovács a forradalmi szervezetet fegv-

Lengyel lövészek tábori konyliája. 
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vérrel látja el, a gyárat becsukta s a fegyverkovácsokat letartóztatta. A kor
mányzó instrukciókéit Pétervárra utazott, de még mielőtt visszatért volna, 
kitört a Kaukázusban a forradalom. Nagyon sok csapatot kellett a Kauká
zusba küldeni, amelyek egyelőre leverték ugyan a nyilt forradalmat, de azért 
a nyugalom csak látszólagos. 

Oroszország elnyomott népei közé tartoznak a zsidók is. Közülök kilenc
tizedrész az egykori lengyel királyság tartományaiban lakik. Amellett, hogy 
joguk vajmi kevés, terheik annál nagyobbak. A gyakori pogrom végképpen 
elkeserítette őket az orosz uralom ellen, úgy hogy az oroszországi forradalmi 
mozgalmak intézésében már hosszú idő óta jelentékeny szerepük volt és az 
oroszországi szociáldemokrácia irányítása is jóformán az ő művük. A háború 
kitörésekor a cár proklamációt intézett «kedves zsidó népéhez», amelyben fel
szólítja a zsidókat, legyenek hazafiasak, álljanak fegyverbe és a győzelem után 
polgárjogot fognak nyerni. Az orosz zsidóság azonban nem hallgatott az ukáz 
csábítására s alig várja a pillanatot, amikor végre, legalább Lengyelországban, 
megszabadulhat a zsarnoki önkénytől. A zsidók bizottságot szerveztek s ez 
a bizottság felhívást intézett a lengyelországi zsidósághoz, melyben felszólítja 
őket, hogy minden erejükkel vegyenek részt a zsarnokság ellen való küzdelemben. 

Lengyel legionáriusok kiképzése. 



A lengyel légió. (Harkányi J. felvétele.) 



A MAI HADVISELÉS. 

A lengyel légió. 

A világháború mennydörgésében és földindulásának rettentő morajában 
a lengyel nép halk és regényes szabadságdala ma még alig több egy csendes, 
tovaszálló dalnál; üde tavaszi szellő a vihar tombolásához képest és a világ
hatalmak mérkőzésében nem több tétova jelentkezésnél: — hogy itt vagyok 
én is, régi, fájdalmas, nagy igazságommal, rabszolgaságom évszázados szenve
désével, emésztő vágyammal a lengyel szabadság után és mindenki másét felül
múló, olthatlan gyűlöletemmel a rabszolgatartó cári hatalom iránt. 

Ám még erőre kaphat és fenséges zengzelté magasztosulhat ez a dal és 
a tétova jelentkezésből lehet még oly hatalmas kiállás, mely nyomot hagy a 
világháború mérlegében is. 

A lengyel légió tisztjei. 
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Ma még mindössze harmincötezer úgynevezett lengyel légionárius küzd 
a német és az osztrák-magyar hadseregben; azért mondjuk,hogy úgynevezett 
lengyel légionárius, mert a légióknak jelentős része más nemzetbeli: magyar, 
cseh, német s általában olyan fiatalságból telik ki, mely csak ez úton követhette 
szíve vágyát, hogy háborúba menjen. Orosz-Lengyelországból alig néhány 
ezer ifjú és aggastyán küzd a légió lobogója alatt, mert bár a légió-mozgalom 
ott volt megszervezve a legalaposabban, az orosz uralom ügyel rá, hogy harcra
kész lengyelek ne verődhessenek csoportba és a muszka statárium útját vágja 
minden kísérletnek. 

A lengyel légiók lengyel tagjai túlnyomó többségükben Ausztriából, 
főként Galíciából és Magyarországból valók. Húsz éven alul levő fiúk ezek, 
akiket még nem soroztak be katonának és 42 éven felüli férfiak, akik 
katonaiéveiket már leszolgálták. Egyenruhájuk hasonló a mi katonáinké
hoz, csukaszürke-színű kabát, testhez álló nadrág és bokavédő. A kabát 
gombjait a lengyel címer díszíti. Hadvezetőségünk, meggyőződvén a moz
galom komolyságáról, a légiót elfogadta a hadsereg rendes részének, mely 
katonai fegyelem és vezetés alatt van s melyet ugyanazok a jogok illetnek, 
ugyanazok a kötelességek terhelnek, mint a sorkatonaságot. Ám az orosz, 
nyilván, mert van oka tartani a lengyel mozgalom terjedésétől, gálád önkény
nyel figyelmen kívül hagyja hadvezetőségünk határozatát és a légióval szem
ben úgy viselkedik, mintha az szabad csapat volna. 

A lengyel légió altisztjei. 
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Gróf Stadnicki László, 
a magyarországi lengyel légió szervezője. 

Csalódnék azonban, aki a len
gyelekben lelkes, de katonailag nem 
képzett ifjúságot látna. .A lengyel legio
náriusok nagyrésze fegyelmezett katona, 
kitűnő céllövő, aki már a béke éveiben 
készült rá, hogy résztvegyen a nagy 
leszámolásban. Az ő mozgalmukat mái-
rég megindította egy vérbeli forradal
már : Pilsudzki József, aki most az első 
légió vezére. Pilsudzki egész eddigi élete 
a lengyel felszabadulás gondolatában 
telt el. Gyermekkorában anyja elvezette 
a vilnai dombokra és megmulatta neki 
a frissen hantolt sírokat, amelyekben 
az 1863-ban Muraviev által legyilkolta
tott lengyel fölkelők pihennek. Húsz éves 
korában, mikor a charkovi egyetemnek 
volt a növendéke, száműzték Szibériába, 
ahonnan csak öt év múlva került vissza. 
Ettől kezdve lelke volt a lengyelek min
den szabadságmozgalmának és ő alapí

totta és szervezte Orosz-Lengyelországban és Galíciában a nagyszámú ifjú
sági lövőegyesületeket, melyeknek ma már minden faluban megvan a külön 
íiókszervük. 

Ez a nagyszerű szervezet aztán most, a háború kitörésével egyszerre 
célhoz ért. Orosz-Lengyelország és Galícia milliókat adolt a lövész-ifjak föl-
fegyvérzéséhez és egy-kettőre tízezer lengyel fiú állott fegyverben. Krakóban 
megalakították a központi bizottságot, mely a légiók dolgát intézi és egyben 
Orosz-Lengyelországban is szítja a szabadságmozgalmat. A légióknak ezidó'-
szerint Baczinsky vezérőrnagy a parancsnoka. 

A. lengyel ifjak már a háború eddigi folyamán is nem egy csatában 
kitüntették magukat. Gerilla-módra a legváratlanabb pillanatokban csapnak 
le az ellenségre, melynek már a háború első szakában számottevő vesztesé
get okoztak. 

De kitűnő szolgálatot tesznek a lengyelek polgári biztosai is, akik segí
tenek a kémek felkutatásában, tájékoztatják seregeinket, kórházakat tartanak 
fenn és sokat használnak hadseregünk élelmezésénél. Hogy mily komoly moz
galma a lengyeleknek a bizottság és a légió, azt mi sem jellemzi jobban, 
mint az, hogy tagjai között olt van a lengyelek számos arisztokratája, ott van
nak íróik,mint Sieroszevszki,Kapprovicz,Danilovszki, aztán tudósaik,kritikusaik, 
neves színészeik. Maga Sienkievicz, a világhírű lengyel író is otthagyta hazá
ját és külföldre költözött, hogy része legyen népe szabadságmozgalmában. 

A lengyel légiómozgalom apróbb hullámai elverődtek Budapestre is, hol 
Stadnicki László lengyel gróf, a magyarországi Lengyel Egyesület elnöke áll 
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a mozgalom élén. Stadnicki gróf származásánál, múltjánál, egyéniségénél 
fogva, de még külső megjelenésében is szinte regénybeli mintája a szabadság
harcosnak. A magyarok iránt való testvéri szeretet tradíció a családjában. 
Atyja 1848-ban Bem tábornokká/ együtt főtt a segítségünkre. László gróf két 
fivérét a lengyel fölkelés idején, 1864-ben, főbelövették az oroszok. Ő maga 
ötszáz főből álló lovas légiót szervezett az orosz-török háború idején és a 
háborút ennek, a maga pénzén tartott lelkes csapatnak az élén harcolta 
végig. Volt idő, hogy az oroszok nagy pénzt ígértek esküdt ellenségük, Stad
nicki László gróf fejére, aki azóta sem tud egyéb célt a maga élete számára, 
mint hogy még egyszer kardot emelhessen a gyűlölt muszka hatalom ellen. 

Amit kicsiny, lelkes táborával a háború kezdete óta végez, az a munka 
igazán bámulatraméltó. Azzal kezdte, hogy lelkeshangú felhívásban harcba 
szólította a földkerekség minden lengyelét, maga pedig a Budapesten élő len
gyelekkel kivonult Petőfi szobrához és ott esküdtek hűséget azoknak a sere
geknek, melyek Oroszország ellen vonulnak. Azóta pedig éjjel-nappal munká
ban törte magát és sok ezer légionáriust fölfegyverezve elküldött a harctérre. 

Lengyel legionáriusok indulása a harctérre. 
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A háború humora. 
Nem tudja. 

Hadbíróságnál kihallgatnak tanúként 
egy öreg népfőikelőt, Megkérdezik, hogy 
hívják, milyen vallású, hány éves. 

— Nős? 
— igen. 
— Van-e családja 1 
— Biz azt én is szerelném tudni. 
— Hogy lehet azt nem tudni V 
— Megkövetem a tekintetes auditor 

urat, amikor elmentem, még nem volt. De 
annak két hónapja. Azóta már — lehet. 

Huszonhat krajcárért. 

Galíciai menekült rémes dolgokat 
beszél a muszkák galíciai garázdálkodá
sáról. 

— Én kérem eleinte olt voltam falum
ban — beszéli — amikor a muszkák meg
szállották, de azután kénytelen voltam meg
szökni, mert olyan rémesen garázdálkodtak, 
hogy nem lehetett kibírni. 

— Pé ldáu l . . , 
— Például kérem, egyszer egy benn

szülött feljelentette a tábornoknál a kozá
kokat, hogy ellopták a bugyellárisát, ami
ben huszonhat krajcár volt. A tábornok 
nyomozást indított, megállapította, hogy ki 
volt az a kozák, aki a huszonhat krajcárt 
ellopta és rögtön felakasztatta. 

— No és maga ezért elszökött. 
— Hogyne. Hát lakhatok én egy olyan 

városban, ahol huszonhat krajcáréri felkö
tik az embert ?! 

Megcsalta a muszka. 

Rettenetes srapnellesőben sebesülteket 
mentenek magyar szanilészek. Amikor már 
tűrhetetlen a tűz, a szanitészek sietve igye
keznek kifelé. Sietés közben valaki meg
kapja az egyik szanitész lábát. Hátranéz. 
Egy sebesült orosz fetreng a földön és 
rossz németséggel könyörög: 

— Jólelkű magyar, ments meg, átlőtték 
a lábom. 

A magyar fiú megszánja, a nyaka közé 
kapja az átlőtt lábú oroszt és a súlyos 
teher alatt izzadva, roskadozva szalad a 

tűzből kifelé. Közben egy srapnellszilánk 
a sebesült fejét éri és megöli. Végre bizlos 
helyre ér a szanitész, le akarja tenni a 
sebesültet és akkor veszi észre, hogy a 
sebesültje fejét szétzúzta a srapncll. 

— Beste lelke, ez ugyan becsapolt 
engem. Azt mondta, hogy a lábát lőtte 
át a golyó, pedig — srapnell vitte el a 
fejét. 

Ne engem utánozzon. 

Orosz foglyokat kísérnek Bécsben. A 
Radetzky szobor elé érnek és itt zsidós 
jargonban, az orosz-lengyel zsidók be
szédét utánozva kérdi a kísérő katona 
az orosz zsidó foglyot a szoborra mu
tatva : 

— Tudod-e, hogy ki ez? 
— Tudom, De maga ha mindenáron 

utánozni akar valakit, miért utánoz engem? 
Utánozza Radetzkyt! 

Új betegség. 

A most folyó asszentálásoknál történt. 
Egy gyáva fiatalember — mert ilyen is 
van, igaz, hogy kevés — kéri, hogy ne 
vegyék be. 

— Mi baja? — kérdi a katonaorvos. 
— Agorafóbia. 
— Tudja, hogy mit jelent ez ma

gyarul 1 
— Igen. Tériszony. 
— Nem, hanem — liarclériszony. 

Az új bakkancs. 

Súlyosan megsebesült katonát ápolnak 
a kórházban. Srapnell szakította el a lába
fejét. 

— Tudod-e fiam, — jelenti végre bol
dogan az orvos, — megmentettük a labo
dát, pedig nehéz munka volt. 

— Nem ér az fenét se, — sóhajt fel 
szomorúan a baka, — mit ér a lábam, ha 
vége a bakkancsomnak. Soha olyan fáin, 
símulós, gavallér bakkancsom nem lesz. 
Az egész ezred irigyelt érte. Ki adja azt 
nekem vissza? Nagy az én károm, nagy az 
én veszteségem, uram . . . 

Pallas nyomda, Budapest. 






