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Jókai és a háború 
Nemzetünk nagy mesemondója, a halhatat lan Jókai, egész ragyogó írói 

fá]í\n sokat foglalkozott ama titáni küzdelmekkel, melyek a magyar nemzet 
énetében oly gyakoriak s melyek ismertté, tiszteltté tették a magyar népet 
es e világon. Valóban nincs történe'műnknek és az európai történelemnek 
an jelentős háborús eseménye, melyet Jókai valamelyik csodásan szép mun-
ában le nem írt volna. Néha e háborús események csak a gyönyörű regények 
terében bontakoznak ki, de így is pompásan, találóan, érdekesen vannak 
idíg megírva. Maga Jókai átélte s részben irányította is legnagyobbszerű 
•caink egyikét, a negyvennyolcas szabadságharcot, átélte mint távol meg
kelő az 1870/71. német-francia háborút s amit a múlt ködében személyesen 
m láthatott, azt megismerte tudós könyvekből, egykorú leírásokból, háborús 
ánikákbó'. Jóka inak l e g s z e b b könyve i azok, me lyek valamilyen hábo-
val kapcso latosak, melyeket, mint ő maga mondja, veres tintával írt. S most, 
gy egy világháború szenzációi uralkodnak lelkűnkön, fokozottabb érdeklődést 
ltenek Jókai halhatatlan művei, melyek az O l c s ó Jókai immáron oly nép
erű sorozatában mindenki számára könnyen hozzáférhetők. 

i Olcsó Jókai egy-egy száma 40 fillérért mindenütt kapható 
Eddigelé megjelentek: 

T. sz. Az egyhuszasos leány —' 
A nagyapó várkastélya 

2. sz. A dagői torony — 
Bosszú a túlvilágon 

3-4. sz. A sárga rózsa 
5. sz. Az ezerkettedik éjszaka 

6-8. sz. Páter Péter 
9. sz. Ne hagyd magad 

10. sz. A fekete sereg 
1-12. sz. A cigánybáró 

13. sz. Párbaj Istennel 
14. sz. Vén emberek nyara 

5-16. sz. Az apja fia 
7-20. sz. Bálványos vár 

21. sz. Még sem lesz belőle 
tekintetes asszony 

22. sz. A csigák regénye 
23. sz. A fránya hadnagy 

54-25. sz. Rendkívüli nők 
26-30. sz. Egy játékos, a ki nyer I 
Jl -43. sz. A lőcsei fehér asszony j 
14-46. sz. Az északi pólusig 

47. sz. A jedikulai rab 
48. sz. Az utolsó mór királyok j 
49. EZ. Kassári Dániel 
50. sz. Száz leány egy rakáson 
51. sz. Anekdotakönyv. Első 

sorozat 
52. sz. Kalandos históriák 
53. sz. A jó öreg asszonyság 

és más elbesz. 
54-55. sz. Három királyok csillaga 
56-60. sz. Egetvívó as zonyszív 

61. sz. Anekdotakönyv. Má-
s.odik sorozat 

62. sz. Életképek 

63. 
64-66. 
67-70. 

71. 

72. 
73-77. 
78-79. 

80. 
81-90. 

91. 
92. 

93-98. 

99. 
100. 

101. 

102. 
103. 

104-106. 
107-110. 

111. 

112. 
113. 

114-115. 
116-120. 

121. 

122. 

sz. 
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sz. 
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Házasság éhségből 
A fekete vér 
A Damokosok 
Anekdotakönyv. Har
madik sorozat 
Amerikai történetek 
Nincsen ördög 
Csalavér 
Tarka élet 
Enyim, tied, övé 
A háromszínű kandúr 
A szamárrend törté
nete — Eleven regény. 
Egy hírhedett 
kalandor 
Babszemek 
A Balaton vőlegé
nyei és más elbesz. 
A magyar színészet 
hőskora 
A magynr Faust 
A véres kenyér 
A barátfalvi lévita 
PAinden poklokon 
keresztül 
Egy magyar költő 
életéből 
Egy világlátott fiú 
A rosszul osztozott 
testvérek 
Magnéta 
De kár megvénülni 
Anekdotakönyv. Ne
gyedik sorozat 
Fantasztikus tör
ténetek 

123-124. 
125-130. 

131. 
132. 

133-140. 
141. 
142. 

143-144. 
145-150. 

151. 

152. 
153. 
154. 

155-160. 
161-168. 

169. 
170. 
171. 
172. 

173-176. 
177-178. 
179-180. 

181. 
182. 

183-185. 
186-190 
191-200. 

201. 

202. 

203-207. 
208-210. 

sz. 
sz. 
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A Kráó 
Szép Mikhál 
Vőlegényverseny 
Almodád 
Szabadság a hó alatt 
Az asztalos családja 
Bokáczius kalandjai 
Lenczi fráter 
Rákóczi fia 
1848. Nagy idők 
emlékei 
Tarka világ 
Mindenféle különcök 
A magyar király háza 
tája 
A három márványfej 
Ráb Ráby 
A rútak rútja 
Ne nyúlj hozzám 
Esetek Petőfi életéből 
Bürgözdi bácsi 
A két Trenk 
Trenk Frigyes 
A szegénység útja 
Március tizenötödike 
A Magláy-család 
Tégy jót 
A tengerszemű hölgy 
A lélekidomár 
Egy nagy élet apró 
e in lékei 1. 
A nemzeti színház 
múltjából 
A gazdag szegények 
Asszonyt kisér — 
Istent kisért 
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12. füzet. 

H . B. MŰZEBM KSHYVTABA 
VILÁGHÁBORÚ. 

&ép£& fveóm&é§ia> 
SZERKESZTŐ SÜLÉ HNTHL 

RÉVHI-KIHDAS TELEFON 56-27 
HETENKINT EGY FÜZET 

ELŐFIZETÉSI AR % ÉVRE 3 K, 1/2 ÉVRE 6 K 
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ 
BUDHPEST VIII. ÜLLÖI-ÚT 18. 

TÉLI HADVISELÉS 
fl SKI fl HHDSEREGBEN 

(Erdélyi felvételei.) 

Egy gyalogsági szakasz a menetgyorsaság kipróbálása végett álkel a Kárpátokon ; 
a legénység hótalpakkal, a szakasz parancsnoka skivel. 

A világháború képes krónikája 353 <2£ T/W* 
23 



Tisztek és legénység a skifutást gyakorolják. 

A hatodik hadtest egy ski-osztaga a temesvár-orsovai vasútvonal közelében. 

— 354 -
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Ski-osztag átvonulása egy erdőn. 

- 353 
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Ski-osztag átvonulása egy erdőn. 
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Ski-osztag teljes felszereléssel a leggyorsabb (félóra alatt 7 k 
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Ski-osztag gyakorlatozása az Alpesekben. 
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Egy ski-osztag támadása. 

Sátorépílés skiböl. 
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NAMUR ELESTE. 
Az antik és a közelébbmult idők nagy hadvezérei, ha még oly merész 

repülésre biztatták is képzelő erejüket, akkor sem álmodhatták volna meg a 
szemünkláttára végbemenő háborúnak sem arányait, sem részletekben való 
csodáit. Ami hajdan egy-egy öröknevű vezér egész harcos életének dús tar
talmat, neki magának halhatatlanságot szerzett, csatáknak, hőstetteknek az 
a sorozata a ma háborújának csak egy-egy törpe epizódja lehetett volna. 

A német mozgósítás még javában folyt, a délceg, erős germán férfiak 
még alig öltötték magukra egyszerű harci ruhájukat, a világ még hozzá sem 
szokott a gondolathoz, hogy a békesség kék égboltozatán a csaták véres felhőivel 
kell megbarátkoznia, a német seregek már egyre-másra aratták a szebbnél
szebb győzelmeket. S az óriási német haderő megmozdulásának huszonnegyedik 
napján, tehát még a csapatok felvonultatásának a befejezése előtt a nagy
vezérkar az első valóban nagy német diadalról tehetett jelentést. 

Namur látképe. 
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Ez a diadal Namur megvívása, a kilenc namuri erőd eleste volt. 
Namur, mint város, nem hasonlítható jelentőségben Lüttich városához, 

amelynek lakossága éppen nyolcszor akkora, mint Namuré. Annál nagyobb 
azonban Namur stratégiai fontossága. Mint Lüttich, szintén a Maas partján 
fekszik, még pedig ott, ahol a nagy folyam hirtelen kanyarodással egyenesen, 
merőlegesen déli irányba fordul s ahol a Sainbre nevű francia folyó beléje 
ömlik. Hogy elcsépelt, de találó képpel éljünk, Namur az a kulcs, amely meg
nyitja az utat északi Franciaország s főként a világhirű bortermő Champagne 
területéhez. Ezt a modern, pompásan fölszerelt erősséget a belgák és a franciák 
ugyancsak derekasan akarták védeni. 

Igazságos megállapítás szerint, a védelem nem is volt hősiesség nél
kül való. Ámde a németek ilt is, mint Lüttichnél, olyan irtózatos ostromló 
eszközt állítottak a namuri erődökkel szembe, amely ellen haszontalan volt 
a védők minden emberi erénye, katonai erőfeszítése. A 42 centiméteres mozsa
rak hirdették Namur alatt is a német fegyverek igazságát és ezeknek az 
ágyuóriásoknak a pokoli erejétől papírként szakadoztak széjjel a belga erősség 
védőfalai. 

Namurban csak augusztus 20-ika körül kezdődött a komoly ostrom. 
Német csapatok ugyan mindjárt augusztus elején felvonultak az erősség körül, 
ám nem az ostromlás, csupán a körülzárás és főként segítőseregek odavonu-
lásának meggátlása végett. Ez az óvóintézkedés annál szükségesebb volt, 
mert Namur tudvalevően a legjelentősebb belga vasúti csatlakozó középpont, 
ahol öt fővonal, közötte a párisi és brüsszeli találkozik. Ide tehát vajmi 

A belgáktól visszavonulásukkor felrobbantott namuri híd. 
(Sajtóiroda, Leipzig.) 
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könnyű lett volna nagyobb 
belga és francia, esetleg an
gol csapattömegek szállítása. 

Szent István napja körül 
megelevenedett a harci zaj 
Namur falainál. Ugyanakkor, 
amidőn a metzi diadalt oly 
csodás hirtelenséggel kivívta 
a német hadsereg, amelynek 
másik oszlopa ugyancsak 
ekkor vonult be önérzetes 
diadalmenetben Brüsszelbe, 
— kezdették meg a német 
csapatok a namuri védő-
művek bombázását a negy
venkettesek borzalmas erejű 
lövedékeivel. Ezeket a csata
szörnyeket már ismerlek a 
belgák, már látták hatásukat 
Lüíiichnél, mindamellett nem 
hittek a tulajdon szemük
nek s úgy készültek Namur 
védelmezésére, mintha a 
42-ősökkel szemben egyál
talán volna a védelemnek 
lehei ő.sége. 

A védőseregnek első 
Namur. A vár a szétrombolt híddal. dolga volt a város világ

hírű, még a római korból 
származó, kilenc ívvel boltozott hídjának a felrobbantása. Ez a híd a Sambre-on 
át vezetett s Namur egyik legvonzóbb ékessége és legszebb építészeti remeke 
volt. A belga katonák kímélet nélkül felrobbantották úgy, hogy a híd egyik 
fele összeomlott és a folyóba zuhant. Ugyanígy cselekedtek a belgák a szin
tén világhírű lüttichi Maas-híddal, a Pont des Arches-sal, amelyet ugyancsak 
elpusztítottak, hogy ezzel is késleltessék a németek végső sikerét. 

Másik kétségbeesett cselekedete az volt a belgáknak, hogy a Namur-
hoz vivő vasút egyik alagútját felrobbantották és tizenkét lokomotivnak 
egymásba szalasztásával teljesen tönkretették a vasúli vonalat. Ám a 
németek nyilván mosolyogva nézték ezt a gyermekes munkál. A vasúli 
vonalat villámgyorsan rcndbehozták, az alagutat is rendbeszedték, aminthogy 
a felrobbantolt hidakon is két-három óra alatt helyreállították a rendes 
forgalmat s a csodás ostrommozsarakat a Iokomotivok vidám szuszogással 
cipelték csakhamar az erre a célra épített rendkívül erős és nagy vasúli 
kocsikon. 

— Mi — 



Namur ostromának lészlelehől nem érlesült a világ, aminthogy a német 
hadvezetőség egyáltalában igen kevésszavú, amikor a hatalmas haditettek
ről kell beszélnie. Mindössze annyi került a nyilvánosságra, hogy a német 
repülőgépek, valamint a Zeppelinek is bőségesen lészt veitek az ostromban 
és oly nagyfokú rémületet kellettek Namur lakosságában, hogy a polgárság 
hamarosan elhatározta a városnak harc nélkül való feladását. Ezzel azután a 
gyönyörű kis város meg is szabadult a lövelés s az elpusztulás veszedelmétől. 

Augusztus 25-én érkezeti Berlinbe az első határozott hír Namur ostro
mának előrehaladásáról. Ez a hír így hangzott: 

Namur bevételét minden pillanatban várják. A védősereg bá'ran 
harcol, a tisztek hősiesen viselkednek, ám a német győzelmek széttépek 
az ellenséges seregeket és megsemmisítették a fi ancia-belga haditervet. 
Ugyanaznap azután újabb értesítés került nyilvánosságra Namurról. A hír, 

amelyet a nagyvezérkar adott ki, így szólt: 
A namuri erősségek öt erődje és a város birtokunkba jutott. Négy 

erődöt még bombázunk, ezek eleste közel vun. 
Ebből a jelentésből s főként a következő nap eseményeiből kiderült, 

hogy a németek nemcsak verekedni tudnak nagyszerűen, hanem — jósolni 
is. Másnap — augusztus 26-án — ugyanis ezt a lakonikus jelentést adta ki a 
német vezérkar: 

Namur összes erődjei elestek. 
Ennél többet azután nem is mondott a német hadvezetőség Namur 

bevételéről sem akkor, sem azóta, holott ez a haditény egyike volt a legfon
tosabbaknak, hiszen Namur alig 30 kilométerre van a francia határtól és 
stratégiai szempontból, ez a legkitűnőbb hadászati átkelő helye a Maasnak. 
S ugyancsak Namur s vele a belga déli vasúti vonalak birtoka biztosította 
a német hadseregnek élelemmel és lőszerrel való könnyű ellátását. 

Ellenben nyihánosságra jutott például Namur ostromával kapcsolatosan 
az, hogy Vilmos császár a Pour le mérite rendjellel tüntette ki ez alkalom
ból Linde hadnagyot, a német hadsereg egyik egészen fiatal tagját. Tudni 
kell, hogy ez a rendjel a legnagyobb hadi kitüntetés, Linde hadnagynak tehát 
páratlan cselekedetet kelleti véghezvinnie, hogy ilyen nagy kitüntetéshez jusson. 

Minden magyarázgatás helyett álljon itt az a nyilatkozat, amelyben 
maga Linde mondja el, miért kapta a legfőbb német kitüntetést. íme, a fiatal 
hadnagy elbeszélése: 

Az volt a föladatom, — mondotta, — hogy ölszáz emberrel elfoglaljam a Namur védő
művéhez tartozó Malonne erődöt. A támadást fedezetlen, nyilt térségen kellett végrehajtanom. 
Minden oldalról lövészárkok meredeztek ránk, e mellett az a veszedelem is fenyegetett 
bennünket, hogy robbanó aknára léphetünk. A sok jelentkező tiszt közül rám esett a 
választás. Csak négy embert vettem közvetlenül magam mellé. Közeledtünk az erődhöz. 
Be nem juthattunk, mert a vizesárok fölött lévő nagy hidat fölvonták. 

Csakhamar megpillantott bennünket az erőd parancsnoka. Ekkor rászóltam és figyel
meztettem, hogy mögöttünk az erdőben egy egész német tüzérezred áll és azonnal megkezd
jük a leggyilkosabb tüzelési, ha csak percig is késik az erősség átadásával. 
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A parancsnok ekkor lebocsátotta a hidat és mi beléptünk a rendkívüli módon meg
erősített városba. Mindenkit magam elé szólítottam és kikutattam. A fegyverét mindenki
nek a városban le kellett tennie. Az én négy emberem tüzelésre készen tartotta a fegyve
rét. A Malonne erőd parancsnoka átadta nekem a kardját. A belgákat egy sarokba állítottam 
háttal felém, hogy ne láthassák a történteket. A parancsnokon kívül öt tisztet és húsz embert 
elfogtam. A többi négyszáz már előbb elmenekült. 

Ezekután parancsot adtam, hogy a reám bizott szakasz többi emberei kövessenek. 
A belgák ugyancsak elképedve néztek, amikor észrevették, milyen kevesen vagyunk. Embe
reim egy belga nadrágból, mellényből és vörös francia mellényből német lobogót készí
tettek és kiiűzték. Az erődöt, amely teljesen sértetlen volt, a folváltásig megszállva kellett 
tartanom. Négy darab 21 centiméteres ágyút, sok kisebb kaliberű ágyút, fegyvert, gránátot 
és fegyverlöltést zsákmányoltam. 

így írta meg Linde hadnagy szüleinek, miként szerzett érdemet a leg
nagyobb rendjelre. 

Hatalmas hadizsákmány, sok fogoly, közöttük már a franciák afrikai 
benszülött csapatainak is számos tagja jutott a németek kezébe. 

S most már szabad volt az út Franciaországba. 

A tiamuri foglyokat Brüsszelbe szállílják. 
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LÖWEN PUSZTULÁSA. 

Augusztus 25-ike volt az a nap, amelyen a világháború valamennyi harc
terén a legnagyobb ütközetek és Németországra meg a kettős monarchiára 
nézve győzelmes csaták folytak, — s amikor egyben lejátszódott a had
járat négy első hónapjának talán legszomorúbb mozzanata. Ezen a napon 
elpusztult Észak-Belgiumnak egyik legősibb, legnevezetesebb és legértékesebb 
városa: Löwen, amelyet egyik napról a másikra kiellen rombalommá változ
tatott saját lakóinak becstelensége és őrültsége. 

A szerencsétlenség szánalmat kelt s az emberek, ha a más nyomorúsá
gát látják, rendszerint nem kutatják a balsors eredetét, hanem tűnődés nél
kül szánakoznak és — segítenek. Bennünket is megráz Löwen tragédiája; 
mi is fájdalommal gondolunk az ősi flamand művészet annyi kincsének pusz
tulására, minket is megborzaszt negyvenkétezer ember házának, vagyonának, 
múltjának és jövőjének összeomlása, hamuvá, füstté változása. 

Ám minden szánakozásunk ellenére is szemébe kell néznünk a törté
neti igazságnak, amely tisztán tárja föl előttünk Löwen romlásának okait s 
amely világossá teszi előttünk azt, hogy Szodoma és Gomorha kénköves lán
gokba verése sem volt az erkölcsi világrend szempontjából jogosabb és ért
hetőbb, mint Löwen pusztulása. Ennek a belga városnak a lakói gonoszak 
voltak, alattomos árulók voltak, védtelen, jóhiszemű emberekre támadtak reá 
orvul és ölték le a szerencsétleneket tömegestül, amikor nyugodtan, bizar 
kodva és fegyvertelenül élvezték a meghódolt várossal kötött becsületes egyez
séget. A löweniek véghetetlen nyomorúságba jutottak s most az egész háború
nak talán legszánandóbb áldozatai. Mert nemcsak élelüket veszítették sokan, 
vagyonukat legtöbben, hanem becsületüket is — valamennyien. 

íme, sorjában e város tragédiájának részletei: 
Az a nagy német sereg, amely augusztus 20-ikán megszállotta Brüsszelt, 

nyomban ezután fegyveres rajokat bocsátott ki északi irányban, hogy elő
készítse .Antwerpen ostromát. Ezek a csapatok természetesen nem bukkan
tak ellentállásra, mert a belga seregek lóhalálában síeltek Antwerpen védő
művei mögé s a Brüsszel és a tengerpart között lévő városokban nem hagy
tak védőcsapatokat. Viszont ezek a városok, okulva Brüsszel példáján, nem 
kezdtek meddő ellentállást és céltalan csatározást, hanem tisztességes megr 
állapodásra jutván a német csapatok parancsnokaival, békés átvonulást és tar
tózkodást biztosítottak a megszálló katonaságnak. 
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Brüsszel után az első állomás Löwen volt, ez a 42.000 lakost számláló 
nagy és művelt város, amelynek polgármestere hódolattal fogadta a német 
sereget s biztosította parancsnokát, hogy a német katonák ellen nem követ
nek el semmi galádságot. Ennek viszonzásául a német fővezérlet kijelentette, 
hogy Löwent nem tekintik ellenséges területnek, nem szednek hadisarcot s 
nem vesznek el kellő fizetség nélkül egyellen kenyérfalatot sem. A német 
csapatokat elszállásolták, a jólelkű és jókedvű német fiuk csakhamar össze
barátkoztak a lakossággal, amely mosolyogva, látható örömmel fogadta a 
közeledést s ha nem túlzás, hogy egy leigázott város vidám lehet, úgy JLöwen-
ben valósággal derűsen teltek a napok. 

Elérkezett azonban a gyászos augusztus 25-ike. Egy keddi nap volt ; a 
német katonák épp oly nyugodtan ébredtek, mint egyébkor s széjjelszóródva, 
megtöltötték a város valamennyi vendéglőjét, kávéházát, korcsmáját. Egy 
nagyobb csapat a pályaudvar előtt lévő térség kávéházaiban tartózkodott 
és nyugodalmas csevegéssel töltölte a nagy harcok után elkövetkezett pihe
nés óráit. 

Ám kora délután hirtelen zavar támadt. A békésen tereferélő katoná
kat a riadó harsogó hangjai lepték meg s természetesen valamennyien a 
gyülekező hely irányába kezdtek rohanni. Ekkor, mintegy átkos csoda hatá
sára, valóságos pokol vette körül a német fiukat. 

Löwen látképe. 



Amint kiléptek a kávéházak, a korcsmák ajtaján: fentről, lentről, jobb
ról és balról lövöldözés támadt s mintha jégeső szakadt volna, úgy zuhogóIt 
reájuk az irtózatosan sok puskagolyó. Mi történt? Sorrendet tartva elbeszé
lésünkben, az történt, hogy a város egész lakossága ejiy pillanatról a másikra 
hirtelenül átalakult békés polgárból — franktirőrré, őszintén szólva: orgyil
kossá. Férfiak, nők, aggok és gyermekek — valamennyien fegyverrel a ke
zükben — elhelyezkedtek az ablakokban, a kapuk boltívei alatt, erkélye
ken, háztetőkön, tornyokban, mindenütt, ahol lesőhelyet és fedezéket találtak. 

S azután várták a jelet a támadásra. Ez a jel a német csapatoknak 
szóló riadó volt s amikor ez elhangzott, megkezdődött a leggyalázatosabb, a 
legbecsti'lenebb tömeggyilkosság, milyet eddig a történelem ismer. Természe
tes, hogy a váratlan támadásnak mindjárt az első percekben temérdek német 
katona s különösen sok tiszt esett áldozatául; a tisztekre ugyanis különös 
vadsággal törtek reá a löweniek. 

A német katonák csodálatos fegyelmére vall, hogy ennek a rettenetes 
meglepetésnek a véres és halálos perceiben sem veszítettek el kötelességeik 
tudatát és ahelyett, hogy azonnal a megtorlásra gondoltak volna, a szolgálat 
rendjéhez híven a gyülekező helyié siettek, ott azután megtudták, miért volt 
a riadó. 

A löweni székesegyház. (Sajtóiroda, Leipzig) 

- 36 > — 



Antwerpen helyőrségének egy része — amint mondják — Albert király 
személyes vezetésével kitört a védőművek közül és Mecheln városnál, amely 
Löwen és Antwerpen között fekszik, — megütközött az ott lévő német sereg
gel. Ez a kirohanás — természetesen — váratlanul érkezett s noha a Mecheln 
közelében várakozó német sereg elegendő volt a kitörő belgák megverésére, 
mindazáltal a löweni csapatokat is készenlétbe akarták helyezni és ezért 
fúvattak riadót. A löweniek azonban, — amint ez csalhatatlanul kiderült, — 
előre értesítést kaptak az antwerpeni sereg szándékáról s ezért állott készen
létben az ezer és ezer orgyilkos. Az volt az utasításuk, hogy ha a német 
katonák kivonulni készülnek Löwenből, ezt mindenképpen megakadályozzák. 

A terv csak részben sikerült. A piactérről, ahol a gyülekezés volt, csak
hamar elindult az első csapat, noha a nagy térség valamennyi házának min
den egyes ablakából szakadatlanul röpködtek a golyók, amelyek mindjárt 
az első pillanatokban számos közkatonán kívül öt tisztet is leterítettek. S így 

ment ez a város minden utcá
jában és minden házában, 
ahová a balvégzet német 
katonát vezérelt. S ez ellen 
a támadás ellen nem volt 
menekvés, nem volt védeke
zés. Aki a felülről hulló go
lyók elől futva menekült s 
valahol egy ifjú leányt, tisz
tesfejű öreg embert látott s 
önkéntelenül is mintegy me
nedéket kért tőle, azt az ifjú 
leány, a tisztes fejű agg go
lyója terítette le. 

. . . Löwen városának 
népe ezekben az órákban 
kivette a gyilkolás, a vérontás 
örömeiből a részét. Akinek 
már nem jutott ép, erős 
katonn, hogy abba küldjön 
gyilkos golyót, az az utcákon 
heverő sebesültekre vetette 
magát. Nemcsak férfiak, de 
asszonyok és lányok vete
medtek arra, hogy a tehetet
len sebesülteket kivégezzék, 
megcsonkítsák. A szenvedő 
legények látták, hogy nő 
közeledik feléjük, hívogatóan 

A löweni városháza intettek a kezükkel és muta-
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tak súlyos sebeikre. S a löweni nők, a gonoszságnak ezek a sötét angyalai, 
valóban közeledtek is a sebesüllekhez, de csak azért, hogy az öldöklés 
munkáját teljessé tegyék, sőt, hogy a szerencsétlen német katonákat még 
meg is csonkítsák. 

íme, hogyan mondotta el ezeket a pokolbeli, könnyetfakasztó jelenete
ket a Wolff-ügynökség, amelynek lefékezett szava, hivatalos nyugalma nem 
ismer indulatot, felháborodást. Ezt írta a löweni vérfürdőről: 

Löwen lakossáíja, amely addig békésnek mutatkozott, hirtelen a házak összes 
ablakaiból, a pinceablakokból és a háztetőkről, puskákból és pisztolyokból sűrű golyó? 
záporral borította el az utcákon lévő, milsem sejlő német őrségeket, valamint a keresztül 
vonuló katonaságot. Azonnal borzalmas küzdelem kelelkezelt, amelyben résztvett az 
egész polgári lakosság. Csapatainknak ugyan hamarosan sikerült úrrá lenni a dühöngő 
lakosságon, de, sajnos, ez orvtámadásnál igen sok német vér ömlött ki. Az önfentarlás 
parancsolja, hogy az a súlyos bűn, melyet Löiven városának lakossága elkövetelt, 
azonnal és könyörtelenül megtalálja bíínhődését és ezért valószínű, hogy e régi, 
műkincsekben gazdag város ma már nincs meg. Kétségtelen, hogy Löwen város lakos
ságának támadását a hatóságok szervezték és hogy e támadás hivatása lelt volna az 
antwerpeni csapatok kitörésének a támogatása, mert mindkét esemény a legpontosabban 
ugyanez időpontban történt. Föllehelő, hogy a belgák most már észretértek és hogy 
ez utóbbi tanulság elveszi kedvüket a frunktirőr-harcmód további folytatásától. 
Ez a hivatalos vádirat végtelenül enyhe és keveset mondó. Igaz, hogy 

talán egy új Dante kellene ahhoz, hogy kellően le tudja írni a löweni utcai 
harc eseményeit, de drámai színezés nélkül is borzalmas részleteket közöl-

Az elpusztított LÖwen város látképe. (Leipziger Pressc-Büro.) 
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hctni a vizsgálat hiteles adataiból. A harcban, amint mondottuk, mindenki 
részt vett, még a löweni papok is. Ők maguk ugyan^hem gyilkoltak, de két 
pap például azzal foglalatoskodott, hogy a fegyverekbe belerakta a töltéseket. 
Ezt a két papot, akiknek bűne beigazolódott, a német rögtönitéló' bíróság 
agyonlövette. 

Fájó epizódja volt e rémes harcnak, hogy a városba érkező német 
katonavonatokra is reálövöldöztek. A német fiúk mitsem sejtve, vidáman 
robogtak be vonatjukkal a pályaudvarra s amikor kiszállottak: sortűz fogadta 
őket. Ám éppen ez a pályaudvaron való hadakozás indította meg a borzal
mas bűn borzalmas megtorlásának folyamatát. Lövöldözés közben a pálya
udvaron felrobbant egy benzin-szállítmány s az egész épület lángot fogott. 
A tűz csakhamar tovaterjedt a szomszédos házakra s rövidesen az egész 
városrész lángbaborult. Nem volt. aki oltson, a tűz egyik utcáról átharapózott 
a másikra s estefelé mintha már az egész város égett volna. 

A rémes harcnak végét vetette az éjszaka, de nem a tűznek. Csak
nem az egész város, valamint a külvárosok még másnap délután is láng
ban állottak. Ami épségben maradt, mint például a városháza, az építő
művészetnek ez az anlik remeke — azt a német katonák önfeláldozó igyek-
vése mentette meg. 

Löwennel kapcsolatban, természetesen, a belgák, franciák és angolok 
hallatlan rágalmakat koholtak a németek «barbár» harcviseléséről. Ezek a 

A löweni pályaudvar közeiéhen lerombolt házak, a melyekből a lakosság lövöldözött. 
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rágalmak megjárták az egész világot s éppen ezért hasznos és helyénvaló, 
ha ideiktatjuk, mit állapított meg a német hadvezetőség hosszas és becsületes 
vizsgálata a löweni eseményeket illeiően. 

Immár — hangzott a jelentés — kétségtelen, hogy a belga kormány szervezte 
meg régóta az általános népfilkelést a k'izeledö ellenséggel szemben. Fegyverraktárt 
állított fel Löivenben és minden fegyveren rajta volt az illető polgárnak a neve, akit a 
fegyverrel fölszerellek. Az önkéntes, spontán népfölkelést a hágai konferencia tudva
levően a nemzetközi jog szempontjából .negeng -dhetőnek nyilvánította abban az esetben, 
ha a fegyvert nyilvánosan viselik és a haditörvényeket respektálják. De csak a köze
ledő ellenség ellen való támadás van meaenaedve. Löiven város azonvan már megadta 
magát, a lakosság minden ellenállásról Jemondott s a várost a német csapatok meg
szólták Itt tehát sem megengedett védelemről, sem hadiesetről nem lehet szó, hanem 
orvtámadásról a polgári közönség részéről, olyan'támadásról, amelyei gondosan elő
készítettek. ) A fegyvert nyilvánosan nem viselők és asszonyok, fiatal lányok veitek 
részt a harcokban, akik a sebesültek szemét kiszúrták, lábukat levágták és egyébként 
is megcsonkították őket. A város elpusztítása fájdalmasan érinti az irányadó német 
köröket, de az a belgák magatartásával szemben nem volt elkerülhető. 

A város teljes pusztulásáról azonban, amint azt Németország ellenségei 
hirdetik — szó sincsen. 
A legtöbbet a város ke
leti része szenvedett, mert 
itt pusztított leginkább a tűz 
és itt volt a harc is a leg-
féktelenebb. A város déli és 
nyugati felének egyes részei 
azonban csaknem egészen sér 
tétlenek. 

Német tisztek vallomá
sukban elmondották, hogy 
katonáik még a harc közben 
fecskendőkkel siettek a város
háza, valamint egyéb épüle
tek mentésére és föl sem 
vették, hogy oltás közben is 
még egyre lövöldözött rájuk 
az elvadult tömeg. Sajnos, 
nem sikerült megmenteni a 
löweni egyetem rendkívül 
értékes könyvtárát s a szé
kesegyház remek tornya is 
összedőlt. 

Ez volt a belgiumi har
cok legsötétebb és legvigasz- 200 német katona sírja Löwenben, akiket a pálya-
t a l a n a b b fejezete. udvar közelében a lakosság lőtt agyon. 
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AZ OROSZOK KELET-POROSZORSZÁGBAN. 

Augusztus második felében az oroszok ellen küldött, aránylag csekély 
német haderő a stallupönerít és gumbinneni fényes győzelmek ellenére is 
kén\ telén volt visszavonulni a sokszoros túlerőben levő oroszokkal szemben. 
Á német hadvezetőség, mint már említettük, az ellenségnek porosz területre 
való benyomulását hivatalos jelentésben azonnal közzétette, bejelentvén 
egyúttal, hogy a visszavonulás célja az, hogy minél előbb újabb döntésre 
kerüljön a sor. 

Az orosz sereg, mely Rennenkampf tábornok vezetésével indult Német
ország ellen, tizenegy első osztályú hadtestből, hat tarlalékdivizióból és öt 
lovashadosztályból állott, összesen mintegy 654 ezer emberből. Ezek között 
volt a hires pétervári gárdaezred és Oroszország több más elitezrede is. 

Míg az első ütközetek folytak, felvonult Rennenkampf tábornok egész 
serege s átlépvén a halárt, két részre vált: az északi sereg a Mazuri-tavak 
fölött, Wirballen, Stallupönen, Gumbinnen, Insterburg irányában vonult föl, a 
déli sereg pedig a Mazuri-Javak alatt, Ortelsburg, Hohenstein, Tannenberg 
irányában. 

Hindenburg tábornok, a keleti német haderő főparancsnoka, miután az 
északi orosz sereget egy ideig feltartóztatta, dél felé fordult a Mazuri-tavak 
felé, hogy itt mérjen döntő csapást az oroszokra. 

Az orosz hadsereg keleti Poroszországnak természetesen számos városán 
és faliján vonult át, míg odáig jutott, hogy találkozhatott Hindenburg tábornok 
seregével. Ezeket a városokat és falvakat nyomban meghódítottnak jelen
tették ki az oroszok és berendezkedtek, mintha azokból többé nem is akar
nának kimenni. 

És valóban, az orosz katonáknak — nem számítva ide talán a nagyobb-
rangú tiszteket — sejtelmük sem volt a feladat nagyságáról, melyre vállal
koztak. Úton-úlfélen a legmélyebb hittel és meggyőződéssel hirdették, hogy 
a halártól két-három nap alatt eljutnak Königsbergbe és onnan egy, vagy 
kél nap alatt Berlinbe. Az egyik fogoly orosz katonánál frissveretű réz-
érmeket találtak a németek, melyek egyik oldalát a cár arcképe díszítette, 
a másikon meg ez a felírás ékeskedett: «A Berlinbe való bevonulás emlékére 
— 19H». Azt is mondták, hogy a cár ötvenezer rubel jutalmat tűzött ki 
annak az orosz katonának a számára, aki elsőnek lép a német főváros 
területére. 
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Hoztak magukkal az oroszok kész felhívást is a németekhez, melyben 
mindjárt az első napon a birodalom teljes behódolását kívánták. Ez a kedves, 
naiv írás megérdemli;, hogy egy részét mi is megőrizzük: 

— A józan ész szavával fordulunk hozzátok, németek : Szereljetek le, ti oktalanok, 
míg nem késő ! Nézzetek körül : az egész világ fegyverben áll ellenetek, akik meg
zavartátok a világ békéjét! Oroszország, Franciaország, Anglia, Szerbia, Montenegró, 
az általatok védekezésre kényszerített Belgium, sőt Japán is — valamennyi fegyvert 
emel ellenetek, mint afféle vad hunok ellen, hogy támadástoktól megvédjék magukat! 
Szövetségesetek, Itália elfordult tőletek! Fejetek fölött súlyos szenvedések felhői 
függenek i A szláv lavina keletről, az egyesült franciák, angolok és belgák nyugatról 
vasjníntokkal fognak ál benneteket . . . 

Ne féljetek, — folytatja később a terjedelmes kiáltvány, — családotokhoz, 
asszonyaitokhoz, gyermekeitekhez, tulajdonotokhoz nem nyúlunk. Tegyétek le a 
fegyvert, melyet államotok erővel nyomott a kezetekbe. Adjátok meg magatokat! Az 
orosz barátsággal fogadja a foglyot és szelíden bánik vele. A fogoly már nem 
ellenség a szemünkben. A sebesülteket mi nem mészároljuk le! 

Nyomban meglátjuk, hogy ezeket az utóbbi kegyes fogadkozásokat mint 
váltotta valóra a keletporoszországi orosz uralom. 

A városokban. 

Keletporoszország városaiban nagy általánosságban nem lehetett panasz 
az orosz katonák viselkedése ellen. A városokban ugyanis rendszerint elit-

Hindenburg főhadiszállásán. A vezér automobilba ül, hogy a frontra menjen. 
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ezredeket szállásoltak el, míg a falvakat átengedték a kozákságnak. Meg
történt természetesen városokban is, hogy a katonák garázdálkodni kezdtek, 
azonban legtöbbször közbeléptek a tisztek és rendet teremtettek. Végre is, 
nem tűrhették, hogy éppen ott történjék rablás, gyilkosság, ahol valamelyik 
tábornok tartja szállását. 

így például Gumbinnenben több ízben megakadályozták a katonák 
garázdálkodását. Rájuk parancsoltak, hogy mindent készpénzzel fizessenek, 
bár igaz, hogy a rubel érté
két meg három márkában 
állapították meg. 

Még nagyobb rend ural
kodott Insterburgban, hol a 
vilnai hadsereg főparancs
noksága volt és ahol Ren-
nenkampf tábornok és Niko-
lajevics nagyherceg is lakott, 
akik egy szállóban vettek 
lakást. A tábornok a város 
helyettes polgármesterét kine
vezte polgári kormányzónak 
s megbízta, hogy belátása sze
rint intézze a községi ügye
ket. Visszaélések azért tör
téntek persze Insterburgban 
is, ezt azonban a jobb jövő 
reményében panasz nélkül 
tűrte alakosság. Adót ugyan 
vetettek ki az oroszok min
den városra, de csak néme
lyiket terhelték meg erején 
felül. 

A városok közül sokat 
szenvedett Allenstein ésLyck, 
melyek nem tudták beszolgál
tatni a rájuk kivetett arány
talanul nagy adót. Az orosz 
katonák viselkedéséről a kö
vetkező jellemző sorokat írta 
egy lycki polgár: 

Az orosz katonák sorra 
járták valamennyi korcsmái 
és pálinkamérést, sőt a 
gyógyszertárakat is meg
tisztelték látogatásukkal. A Nikolajevics Miklós nagyherceg jelentést tesz a cárnak. 
legpompásabb étvágygyal (Daily Mirror.) 
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itták meg a parfümöket és főképpen a zsebórák iránt mutattak szimpátiát. Mikor 
fizetésre került a sor, akkor letettek egy rubelt s nyomban melléje egy töllött revol
vert. Esténként bánatos orosz dalaikat énekelték és nemzeti táncaikat járták 

A városok közül csupán Ortelsburgban vittek végbe barbár kegyetlenkedést 
az orosz katonák. Mikor már végére járt uralmuk, napirenden volt, houy hazug 
vádakkal illették a békés polgárokat, azután felgyújtották házaikat és több emberi 
beledoblak a tűzbe. 

A falvak rém napjai. 

Míg a keletporoszországi városokban, vagy legalább is ezek nagyrészé
ben az orosz elilezredek igyekeztek emberségesen viselkedni, addig a fal
vakban kedvére garázdálkodott az orosz hadsereg alja, söpredéke, az Ural 
és a Kaukázus csordája: a kozák. A mi kínja, borzalma van a háborúnak, 
a/, mind meglátogatta ezeket a szerencsétlen falvakat, melyekben olyan nyo
mokat hagyott a muszka uralom, hogy méltán rászolgál a jóérzés megveté
sére és utálatára. Igazán, nincs is kedvünk szerint, hogy sorjába vegyük 
mindazt a borzalmat, azt az állati kegyetlenkedést, amiben Poroszország e 
helyein az elaljasult orosz tömeg kitűnt és visszahökken a toll is, melyre oly 
sok dicsőséges fegyverlény leírása után ezeknek elmondása vár. 

Összeromboll utca Hohenstein-Tannenbergben. 
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kiég, ha néhány hiteles adatot sorolunk föl: 
Egy német vadászfőhadnagy jelentette.hogy Guttstadt közelében az oroszok 

elfogtak 21 német tartalékos kaionát, akiket később a főhadnagy borzal
masan megcsonkítva ta'ált az íítszélen. Valamennyinek hiányzott a keze, vagy 
a lába Volt a tartalékosokkal egy csendőr is, annak az orrát, fülét vágták le. 

Egy hivatalos jelentés szerint Stallupönenből nőket és gyermekeket vitlek 
el oroszok és valamennyit megcsonkították. Ugyancsak hivatalos jelentések 
egész seregét említik azoknak az eseteknek, melyekben az oroszok válogatott 
kegyellenséggel végeztek ki német csendőröket. A sciiareykeni és sciiittkehmeni 
evangélikus papoknak a szájába lőttek orosz katonák. Mind a két lelkész meg
halt. Pillkallen kerület egy falujának valamennyi asszonyát és gyermekét 
beterelték egy óriási pajtába, az ajtót rájukzáiták, aztán felgyújtották az 
épületek, t. A szerencsétleneket csak akkor engedték ki félholtan a rémülettől, 
mikor már mindnyájan fuldokoltak. Egy másik faluban tömegesen végeztek 
ki az embereket, előbb azonb;m megkínozták őket. Se szeri, se száma a falu
nak, melyet az oroszok kiraboltak, aztán felgyujtotlak. Sok helyen azzal a fur
fanggal éltek, hogy a hékés lakókra alaptalanul ráfogták, hogy rájuk lőttek, 
aztán a szerencséileneket, minden fogadkozásuk ellenére megtizedelték. 

Leghirhedtebb esete azonban a poroszországi muszka betörésnek az 

Összerombolt házak Lycben. 
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abschwahgi. Ennek az Eylau-kerületben levő falunak 550 főnyi lakossága elme
nekült az orosz elől, később azonban a tartományi tanács visszahívta őket 
azzal, hogy elmúlt a muszka veszedelem. Mikor már valamennyien otthon 
voltak, két német lovaskatona érkezett a faluba. Alig azonban, hogy ezek 
megérkeztek egy orosz csapat is bevonult a faluba, mire a két német katona 
egy házból tüzelni kezdett az ellenségre, majd elvágtatott. Az oroszok, persze, 
mindjárt a lakosságra fogták, hogy az támadt rájuk s hiába esküdöztek a 
szerencsétlenek, hiába erősítették, hogy két rendes katona rejtőzött a faluban, 
borzalmas ítéletet hoztak felettük. Egy csoportba összegyűjtötték a nőket és 
gyermekeket, közvetlen mellettük pedig egy másik csoportba az ötven éven 
alul levő férfiakat és kihirdették, hogy a férfiakat feleségeik, gyermekeik, 
anyáik szemeláttára agyon fogják lőni. Irtózatos ijedelem támadt erre, a nők 
hajukat tépve a kivezényelt tiszt lábához vetették magukat, ám az könyörtelen 
maradt. Némi hatása csak annak volt, hogy az előljáró megmutatta egy 
orosz tábornoknak hozzá irott levelét, melyben a tábornok megköszöni a 
falunak a szives vendéglátást, melyei vele és katonáival szemben tanúsított. 
Ezt a levelet olvasva kijelentette a tiszt, hogy megváltoztatja a parancsot és 
a férfiak közül csupán negyvenei lövet agyon. A mi nyomban meg is történt. 

Nem folytatjuk a borzalmak felsorolását. Amennyit itt elmondottunk, 
az mind hivatalosan megállapított valóság. Le nem tagadható, örök, förtelmes 
dokumentuma marad a cári sereg kelelporoszországi viselt dolgainak és 
annak, hogy valóban a humanizmus célját szolgálják azok a fegyverek, 
melyeket Oroszország ellen ragadtak kézbe. 

Keletporoszországi menekültek Lützennél. 
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A MAI HADVISELÉS. 

Az orosz hadsereg. 
Oroszország szárazföldi fegyveres erejét tartják a világ legnagyobb had

seregének. És az abszolút számot nézve — méltán, mert a fehér cár biro
dalma legteljesebb erőkifejtése esetén, tehát a sorhad, a tartalék és a nép
fölkelés összes korosztályainak mozgósításával, nem kevesebb, mint 7,668.000 
embert képes fegyverbe szólítani. Relatíve nem is oly nagy szám, ha tekin
tetbe vesszük, hogy európai és ázsiai Oroszország területe 22 és fél millió 
négyzetkilométer, melyen 164 millió ember lakik s hogy például Német
ország, melynek területe csak 560.000 négyzetkilométer és lakossága csak 
66 millió lélek, képes megközelíteni Oroszország hét és fél milliós fegyveres 
erejét. Oroszország eddig nem használta ki eléggé a rendelkezésére álló 

Orosz gyalogezred téli felszereléssel, amint kivonul a helyőrségből. 

— 377 -



óriási emberanyagot, amit legjobban bizonyít az, hogy míg Németország
ban a hadsereg évi ujoncjutaléka körülbelül az összes lakosság l°/0-a, addig 
Oroszországban az ujonckontingens még 1913-ban is csak az állításra köteles 
korú legények 0-4%-a, vagyis 455.000 ember volt. 1914-ben felemellék az 
orosz ujoncjutalékot 585.000 emberre s ezidén már eszerint sorozták. 

Az orosz birodalom említett ereje a kiváló német katonai szakíró, 
Blume generális számítása szerint a kövelkezőképen tagozódik: 585.000 ember 
a mozgósítás évének ujoncjutaléka, 3,635.000 fő a tábori sorhad és a tartalék
formációk hadilétszáma, ezenfelül 2,005.000 ember esik a II. vonalbeli formá
ciókra, végül 1,433.000 ember a népfölkelésre. Az orosz hadsereg normális 
békelétszáma ezzel szemben jelentékenyen kisebb: körülbelül 1,200.000 ember. 
Mégis jóv:il nagyobb, mint az európai modern haderőké általában. Ebből 
az 1,200.000 emberből Európában mintegy 850.000, a Kaukázusban mintegy 
70.000, Közép-Ázsiában (Turkesztánban) mintegy 30.000 és Kelet-Ázsiában 
mintegy 250.000 főnyi katonaság állomásozik. Ezeken felül az egyes kozák
törzsek tartományaiban mintegy 60.000 teljesít szolgálatot. 

Az orosz védőerő-rendszer 1874 óta az általános védőkötelezettségen 
alapszik, azonban a régi védőerő-törvények rendkívül sok kedvezményt bizto
sítottak és sok visszaélést tettek lehetővé, melyeket a védőerőreform — leg
alább is papíron — kiküszöbölni igyekszik, azonban csodálatosképen nem 
tudta megszüntetni azt a különös szokást, hogy az újonc maga helyett rokon-

Orosz lovasezred menetközben, téli felszereléssel. 
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sága köréből állítson rekrutát. A sorhadi szolgálati kötelezettség súlyosabb, 
mint egyebütt. A gyalogságnál 3 év, a lovasságnál, tüzérségnél és műszaki 
csapatoknál 4 év. A népfölkelesi kötelezettség a 21. életévtől a 43- életévig 
terjed. Külön elbírálás alá esnek a kozákok, kik 20. életévüktől egész halá
lukig védkötelesek, amiért rendkívül csekély bérösszeg ellenében ingatla
nokat kapnak az államtól bérbe. Általános az a felfogás, hogy a kozákok 
az orosz hadseregnek valamelyes «irreguláris» (amolyan szabadcsapat-féle) 
részét képezik. Ez tévedés, mert a fiatalabb évfolyamáén" kozákok a sorhad 
állományába tartoznak, az idősebbek a sorhad tartalékállományába s a leg
idősebbek a népfölkelés állományába. 

Az orosz haderő organizációjánál mindig a birodalom fekvése volt s 
ma is az az irányta'ló. Európában Oroszországnak két fronttal kell számolnia 
s ezek: Németország és Ausztria-Magyarország. E két hatalom benső szövet
sége folytán ki lévén zárva, hogy Oroszország külön-külön keveredjék vala
melyikükkel háborúba, az orosz hadvezetőség katonai előkészületeit is egy
ségesíthette. Az egész orosz birodalom katonai kormányzóságokra, vagy 
kerületekre van felosztva s minden ily katonai kerület több hadtest-területet 
foglal magában úgy, hogy egy-egy ily kerület egyúttal egy-egy hadsereg 
formációjának felel meg. Tehát ahány katonai kerület van, annyi orosz 
hadseregről beszélhetünk. Az európai katonai kerületek, melyek Németor
szág s Ausztria-Magyarország felé esnek, a birodalom déli és délnyugati 

Orosz tisztek Lengyelországban (Sajtóiroda. Leipzig.) 
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felén: a vilnai, varsói, kievi és odesszai kerületek 4—4, összesen tehát 16 
hadtesttel. A második erőcsoport a pétervári és moszkvai kerület 9 had
testtel, a harmadik, mely úgy Európában, mint Ázsiában felhasználható; 
a kazáni kerület 2 hadtesttel. A negyedik Törökország felé néz s ez a 
kaukázusi kerület 3 hadtesttel. Tisztán Ázsiában elhelyezett erői: a turkesz-
táni kerület 2 hadtesttel, az irkutszki 2 hadtesttel és az amuri 3 hadtesttel. 
Az utóbbiakhoz járul még az omszki és a mandzsúriai önálló hadseregcsoport. 
Ez tehát összesen 39 hadtestet jelent, melyekből Európára 27 hadtest esik. 
Mindezek természetesen békeformációk. Háború esetén minden hadtest saját 
területéről még egy tartalékhadtestet állít ki — papíron. Hogy a valóságban 
mennyit állítanak ki, az legtöbbször a korrupció mérvétől függ. 

Minden hadtest 2 gyaloghadosztályból, 1 lovashadosztályból, vagy leg
alább lovasdandárból és két tüzérdandárból (2—2 tüzérezred) áll. Ereje 
mintegy 40-42.000 ember, tehát valamivel gyengébb a mi hadtestünknél, 
mely tudvalévően három gyaloghadosztályból tevődik össze, nagyobb lovas
test nélkül. Jelentékeny különbség ezenfelül az, hogy az orosz hadtest tüzér
sége erősebb, mert míg nálunk egy-egy üteg 6 ágyúból áll s így a hadtest
tüzérség 96 ágyút számlál, addig az oroszoknál egy-egy üteg 8 ágyúból áll 
s így a hadtesttüzérség ágyúinak száma 128. A hadtestköteléken kívül vannak 
az orosz hadseregben önálló gyalogdandárok, valamint önálló lovashadosztá
lyok és lovasdandárok, sőt önálló lovashadtestek is. melyek száma évről-

-
Orosz lövészárok. 
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évre és háború esetén az operatív céloknak megfelelően változik. Fegyver
nemenként részletezve, az első és második vonalbeli, tehát a tulaj donképeni 
operatív hadsereg hadi alakulásainak száma: 210 gyalogzászlóalj, vagy ahogy 
az oroszok hívják «drusina», 1500 század (szotnya) lovas, 187 ezredbe 
tagolt 6000 ágyú és 3200 gépfegyver. Feltűnik e számoknál a szokatlan nagy 
lovasság, mely 220.000 embert tesz ki s ha még ehhez hozzávesszük a körül
belül 60.000 főnyi népfölkelő kozákot, úgy szembetűnő az orosz lovasság 
számbeli fölénye a többi európai államnak 80—120.000 főnyi lovasságával 
szemben. 

Ám ez a fölény, — mint a világháború eddigi eseményei bizonyítják, — 
csak számbeli, mert az orosz sorhadi lovasság a felderítő szolgálatban (mely 
pedig a lovasság főfeladata) semmi különöset sem produkált (sokkal jobban 
elvégzik ezt az oroszok fizetett kémei), a német és magyar-osztrák lovas
csapatokkal való találkozásoknál pedig a lovasattak elől, jóllehet mindig túl
súlyban volt, jobbára kitért, amikor pedig mégis fölvette a harcot, vereséget 
szenvedett. Azonban kiválónak bizonyult az orosz lovasság a nagyobb folyó 
kon való gyors átkelésben és a gyalog folytatott tűzharcban, melyet a japán
orosz háború tapasztalatai óta békében igen sokat gyakoroltak. 

Az orosz sorhadi lovasságtól, tehát a huszárságtól, dragonyosoklól, 
vértesektől és ulánusoktól külön kell választani az orosz lovasság másik 
felét, mely «kozák-seregek» gyűjtőnevet visel. Vannak doni, uráli, bajkáli, 

Orosz lovasság és tüzérség átgázol egy folyón. 
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évre és háború esetén az operatív céloknak megfelelően változik. Fegyver
nemenként részletezve, az első és második vonalbeli, tebát a tulajdonképeni 
operatív hadsereg hadi alakulásainak száma: 210 gyalogzászlóalj, vagy ahogy 
az oroszok hívják «drusina», 1500 század (szotnya) lovas, 187 ezredbe 
tagolt 6000 ágyú és 3200 gépfegyver. Feltűnik e számoknál a szokatlan nagy 
lovasság, mely 220.000 embert tesz ki s ha még ehhez hozzávesszük a körül
belül 60.000 főnyi népfőikelő kozákot, úgy szembetűnő az orosz lovasság 
számbeli fölénye a többi európai államnak 80—120.000 főnyi lovasságával 
szemben. 

Ám ez a fölény, — mint a világháború eddigi eseményei bizonyítják, — 
csak számbeli, mert az orosz sorhadi lovasság a felderítő szolgálatban (mely 
pedig a lovasság főfeladata) semmi különöset sem produkált (sokkal jobban 
elvégzik ezt az oroszok fizetett kémei), a német és magyar-osztrák lovas-
csapatokkal való találkozásoknál pedig a lovasattak elől, jóllehet mindig túl
súlyban volt, jobbára kitért, amikor pedig mégis fölvette a harcot, vereséget 
szenvedett. Azonban kiválónak bizonyult az orosz lovasság a nagyobb folyó 
kon való gyors átkelésben és a gyalog folytatott tűzharcban, melyet a japán
orosz háború tapasztalatai óta békében igen sokat gyakoroltak. 

Az orosz sorhadi lovasságtól, tehát a huszárságtól, dragonyosoklól. 
vértesektől és ulánusoktól külön kell választani az orosz lovasság másik 
felét, mely «kozák-seregek» gyűjtőnevet visel. Vannak doni, uráli, bajkáli, 

Orosz lovasság és tüzérség átgázol egy folyón. 
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usszuri stb. kozák seregtestek, aszerint, hogy mely vidéken lakó kozáktörzsből 
rekrutálódnak s mindegyiknek megvan a saját kozák vezére az úgynevezett 
wtamánr. Minden kozáknak odahaza, faházának falán lóg a fegyverzete és 
egész katonai felszerelése és a szabadban legelészik télen-nyáron a saját lova. 
Ezen indul mozgósítás esetén seregteste gyülekező helyére. Nemrégen még 
rettegve emlegették világszerte a kozákot,.mint a legfélelmetesebb lovasságot 
Dicsőségük alkonya a japán-orosz háborúban köszöntött be, amikor ugyan
azzal a Rennenkampf generálissal az élükön, akit most mint hadseregparancs
nokot vert tönkre Hindenburg német tábornok, hónapokon át minden ered
mény nélkül kódorogtak az orosz hadseregek szárnyain. Ma már nyilván
való, hogy a kozák harci értéke az egészen megváltozott harcmodor folytán 
semmivé lett. Teljesen intelligencia nélküli, a kultúrától elmaradt népség lett 
belőle, mely földerítő szolgálatra teljesen alkalmatlan, régi elszántsága és 
harci kedve pedig az évtizedek óta folytatott tétlenségben egyszerűen elolvadt. 

Hogy a kozákok értéktelenségével az orosz hadvezetőség is eléggé tisztá
ban van, azt bizonyítja egy magasabbrangu orosz tisztnek a levele, melyet a 
háború kezdetén, az első csatározások közben a németek találtak. Ebben a levél
ben az orosz tiszt panaszkodik a kozákok hasznavehetetlensége felől s a többi 
között azt mondja, hogy mégsem képzelte ilyen silánynak a kozák-lovasságot. 

Egészen a legújabb időkig az orosz hadsereg legelhanyagoltabb fegyver
neme gyanánt emlegették a lüzérséget. Ám a japán-orosz hadjárat meghozta 

Orosz tábor Lengyelországban (Sajtóiroda. Leipzig) 
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ennek az újjászületését is. Egészen átszervezték, modern ágyúkkal szerelték 
fel, új tüzérségi szabályzatot dolgoztak ki számára és különös súlyt vetetek 
a tüzérséghez készülő tisztjelöltek szakszerű kiképzésére. Azt a kényeziető 
gondosságot, mellyel annakelőtte a műszaki csapatokat, tehát a hadmérnöki 
kart, az utászokat, árkászokat és hidászokat kezelték, kiterjesztették a tüzér
ségre, különösen a tábori tüzérségre is és ez, — a nehéz tábori tarackezre
deket kivéve, — meg is látszik azon az egyhangú dicséreten, mely az orosz 
tüzérségről most unos-untalan hallható. 

Az orosz hadsereg katonaanyagának egységes a karaktere, jóllehel az 
óriási birodalom lakossága sokféle nemzetiségből tevődik össze, minők a 
nagy- és kis-oroszok, a lengyelek, a finnek, tatárok, cserkeszek stb. Ügyes 
csoportosítással azonban minden egyes ezredet úgy állítanak össze, hogy a 
nagy-orosz nemzetiség legyen benne túlsúlyban. Ez az elem pedig erőteljes, 
igénytelen, általában jóindulatú, szóval rendkívül jól használható és engedel
mes katonaanyag, melynek használhatóságát legfeljebb nehézkessége és lassú 
gondolkozása korlátozza. Az utóbbinak oka jórészben az iskolázatlanság, amire 
jellemző, hogy a katonáknak több mint 40%-a nem tud írni-olvasni. Az ini-
ciativa és az önállóság természetesen nem erényei az orosz katonának. A szo
cializmus és anarchizmus erős terjedése ellenére az orosz hadseregben még 
mindig a régi patriarchális szellem uralkodik. A közkatona ragaszkodik a 
tisztjéhez és csapattestét családjának tekinti. Erős összetartó kapocs a görög-

Az orosz Vörös-kereszt egyik sátortábora. 
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keleti vallás és általában a gondosan ápolt vallásos szellem. Minden 
ezrednek meg van a maga védőszentje, kinek népünnepét megünneplik és 
nincs a világnak egyetlen hadserege, melyben oly nagy szerepe volna a tábori 
lelkésznek, mint az orosz hadseregben. Rendkívül jellemző különben, hogy 
egyik híres csodatevő szentképüket, mely Szűz Máriának Szent Szergiusz 
előtt való megjelenését ábrázolja, most is elvitték Nikolajevics Miklós nagy
herceg főhadiszállására. Ez a szentkép egyébként Sándor cár ideje óta min
den háborúban ott volt a főhadiszálláson. 

Az ellenség előtt az orosz katonát (és ez különösen jellemző a gyalog
ságra) mindig bizonyos sztoikus helytállás jellemezte. Hihetetlen mértékben 
képes mindennemű fájdalmat, nélkülözést, fáradalmat, vereséget és egyéb 
viszontagságot szó nélkül elviselni, olyan falaiizmussal, minő a Kelet 
emberét jellemzi, s ez a sajátsága elsősorban kiváló defenzív-harcossá avatja. 

Az orosz hadseregről való véleményét egyébként Hindenburg tábornok 
röviden így foglalta össze: 

— Az orosz tüzérség jól céloz, igaz hogy rendkívüli lőszerpazarlással; 
gyalogságuk szintén meglehetősen jó, ellenben lovasságuk teljesen haszna
vehetetlen. 

Orosz katonák tábori újságot olvasnak. (Sajtóiroda, Lcipzig.) 
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A háború humora. 
A cát-miatyánk. 

Ügyes bakagyerekek megcsinálták a cár-
miatyánkut és ezt «imádko/zák» tréfásan 
a lövészárkokban. így hangzik: 

— Alyuskánk cár, aki vagy Pétrrvárott! 
Pusztuljon cl a te neved! Tűnjék el a te 
országod! A le akaratod ne legyen meg 
.••ein az égben, sem a földön! A mi min
dennapi kenyerünket ne lopd el többé és 
fizesd meg adósságaidat, amit eddig nem 
fizettél meg a te hitelezőidnek ! És ne tedd 
tönkre a te népedet, hanem szabadítsd 
meg őkei magadtól, a legnagyobb lumptól! 
Mert léged nem illet meg sem ország, sem 
balalom, sem dicsőség. A pokolban sülj 
örökké ! 

Neki mindegy. 
Huszárokat vittek Galíciába. Nagyszerű, 

bátor, jókedvű fiúkat. Alighogy kiszálltak 
a vasúti kocsikból, rögtön «dologra» küld
ték Ökct. 

Pipázva, csendesen poroszkálva lovagol
tak a íiűk erdős galíciai dombokon, amelyek 
mögött kozákok rejtőztek. 

— Csúnya ország ez a Szerbia, — mondja 
az egyik huszár. 

Majd kisvártalva megint megszólal: 
— Fene görbe ország ez a Szerbia. 
Majd megint kis vártatva : 
— No a jó Isten odategye, ahová akarja 

azt a piszok Szerbiái. 
A hadnagy végre is megsokalja és el

mosolyogva fordul a legény felé: 
— Nem Szerbia ez, János. Hát nem tu

dod, hogy Galíciában vagyunk'.' 
János szemrehányókig néz a hadnagy 

szemébe: 
— Hadnagy úrnak alásan jelentem, mind

egy az a magyar huszárnak, akárhogy csú
folják is ezt az elvetemedett vidéket, csak 
virekeani lehessen. 

A hadtestek. 

Egy öregasszony mesél a piacon. 
— Levelet küldött a íiam. Egyenesen 

a háborúból írta. 
— Aztán mit ír a fiú 7 — faggatják. 
— Azt írja, hogy győzni fogunk, de most 

még nehéz megverni a muszkát. 

[ - Miért 7 
— Azért, mert azt írja a liú, hogy ne

künk csak hat leslünk van. Azt nem írja 
szegény, hogy a muszkának hány teste van, 
de azt hiszem, bizonyosan van annak har
minc teste is. 

A csodarabbi. 
Ez még a máramarosi mének ülés idejében 

történt. Az egyik máramarosi dicsekedett: 
— A mi rabbink ! . . . Ügy csinálja a 

csodát, ahogy akarja. Egyszer csőben járt. 
J Balra intett: volt eső. Jobbra intett: nem 
' volt eső. Előre intett, hátra intett: — és 
I scholsem volt eső, 

— Az semmi, — mondja a másik. — 
.\ mi rabbink kénytelen volt pénteken ko
csira ülni most, hogy ránk törtek a musz
kák. Egész nap futott. Kénytelen volt futni 

| szombaton is. Mit csináljon ? Jámbor zsidó
nak szombaton nem szabad kocsin ülni, 
de mégis muszáj volt, mert kergette a 
muszka. Mit csinált há t? Balra intett: nem 

I volt szombat. Jobbra intett: nem volt szom-
| bat. Előre intett, hátra intett: —sehol sem 

volt a szombat. 

Add át neki. 

Egy jóképű népfölkelő siet az utcán nagy 
dalolva. Egy kínai utcai árussal találko
zik. Ahogy a népfölkelő meglátja a kínait, 
eszébe jut Japán, az ellenségünk. Elönti a 
hazafias elkeseredés és a kínait szó nélkül 
arcul legyinti. 

— Nesze neked, te is ellenség vagy. 
A szegény kínai megérti a helyzetet és 

jajongva kiabálja: 
— Nem bántani! Nem Japán. Kína. 
A járókelők megállnak és magyarázzák, 

j hogy tévedés van. Rossz helyre ment a 
pofon. Nem japán az, hanem kinai. A nép
fölkelő is elresteli a dolgot, megsajnálja a 
szegény kínait. Egy koronát ad neki és 
szivart. 

— Jól van no, nem kell azért mindjárt 
bőgni. Egy pofon nem a világ. Meg aztán 
ti közelebb vagytok a japánokhoz, hama
rább is találkozol japánival, mint én. Add 
át neki. Mondd meg, hogy magyar népföl
kelő küldte. 

Pallas nyomda, Budapest. 
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