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

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

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

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

Aki háromnegyedévre 9 koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból 
negyedévenkint egy-egy kötetet választhat. 

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekből négy egymás után 
következő számot beküldenek a ráfizetés összegével együtt. 

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

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

Stanley merész és a maga nemében egyedülálló vál
lalkozáshoz mottóul és az a szívós kitartás, a távoli 
czél elérésében való rendületlen hit, melyét ez a 
mondat symbolizál, áthatotta Stanlevt. Munkájában, 
mely nagyszerűségében eposzi mag'aslnson mozog, 
csodás útjának halálos veszedelmeit, sikereit és 
eredményeit ismerteti. 
3—4. Höhnel Lajos: A Rudolf és Stefánia 

tavakhoz. Teleky Sámur 1 gróf felfe
dező útja Keletafrikában. Két kötet, 
179 képpel és színnyomutú térképpel 
29 kor. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

1—2. Stanley M H.: A legsötétebb Afriká
ban. Emin pasának, Equátoria kor
mányzóiának felkeresése, megszabadí
tása és visszavonulását — Egyetlen 
jogosított, az eredeti után fordított, 
teljes magyar kiadás. 2 kötet 140 kép
pel és számos térképpel. 33 kor. 20 
fül. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 4 kor. 20 HU. 

tMegyek mindig előre, mig el nem jutok azon helyre, 
a hoí a két tenger találkozik, kelljen bár 90 évig is 
utaznom.s A Koránnak ezt a mondatát választotta 

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

5. Besztercze ostroma. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyett ráfize
tés 3 kor. 20 fül. 

6. Kisértet Lublón és egyéb elbeszélé
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fiit. 

7. A fekete kakas. Illusdrált díszkiadás, 
Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti ár 
helyett ráfizetés 3 kor. 20 fül. 

8. Az uj Zrinyiász. Társadalmi és politikai 
szatirikus rajz. Díszkiadás. (Nem illusz
trált.) 12 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
1 kor. 50 fül. 

3. csoport. SZÉPIRODALMI ES DISZMUVEK. 
9. Jókai Mór: Utazás egy sírdomb körül. 

Albumalakú, pompás díszmö, 4 fény
képnyomatú műmelléklettel 'és sok il
lusztrációval Vágó Pál eredeti kar
tonjai után. 16 kor. bolti ár helyett rá
fizetés 4 korona. 

10. Báró Eötvös József költeményei. 
Albumalakú díszkiadás. Székely Ber
talan és Keleti Gusztáv rajzaival. 10 
kor. bolti ár helyett ráfizetés 3 korona. 

11. Az ifjúság könyve. Két vaskos kötet 
gazdagon illusztrálva, 12 kor. bolti ár 
helyeit ráfizetés kötetenkint 2 korona. 

12. Jókai Mór: A kis királyok. Regény 3 
kötetben, 1 kötetbe kötve 12 korona 
bolti ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fül. 

13. Jókai Mór: Rákóczi fia. Regény 3 
kötetben, 1 kölelbc kötve 10 kor. bolti 
ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fillér. 

BEKÖTÉSI TÁBLA 
a Krónika I.—V. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 
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Lengyel parasztház az oroszok pusztítása előtt. 

Lengyel parasztház belseje. 
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Sebesült orosz foglyok egy német kötözöhelyen. 

Német katonák térzenéje, melynél lengyel gyerekek tartják a kottát. 
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Orosz foglyok az átöltöztétés előtt 

Orosz foglyok az átöltöztétés után. 
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A NAREV ÉS BOBR MENTÉN. 

Mialatt Kőzép-Galiciában, a Visztula és a Bug között, továbbá a 
Visztula déli és északi kanyarodása között a német és a magyar s osztrák 
hadseregek győzelmes harcai folytak az oroszokkal, azalatt óriási orosz 
frontunknak a Visztulától északra eső részén sem szüneteltek a hadművele
tek. Ez utóbbiak természetszerűen szerves összefüggésben állottak a leg-
elsőbb említett hadműveletekkel, mégis, mondhatnók, több bokrétába köt
hetők az e harctereken jóformán kizáróan német seregtestek által megvívott 
győzelmes harcok. Mint tudjuk, az úgynevezett nyugat-oroszlengyelországi 
frontrészen a Kövess-féle magyar-osztrák és a Woyrsch-féle német sereg
csoport operált a Visztula és Ivangorod ellen. Ezektől északra Lipót 
bajor herceg hadserege állott és vette volt meg Varsót. Ettől északra 
már Hindenburg hadseregcsoportja állott és pedig közvetetlen a Visztula felső 
kanyarodásánál Scholtz és Gallwitz német tábornokok hadseregei, mint Hinden
burg jobbszárnya, ezektől északra pedig Eichhorn tábornok hadserege. 

A Visztula északi kanyarodásától észak felé három folyó nyújtott ter
mészetes védelmet Nyugat-Oroszországnak: a Narev, ettől északra ennek 
mellékfolyója, a Bobr és ettől ismét északra a Nyemen, vagy Memel. Vala
mennyi folyásának nagy részében párhuzamosan halad a kelet-poroszországi 
határral és így, miután völgyeik erősen és szélesen iszaposak, természetes, 
hogy az oroszok már évtizedek előtt megerősítették ezt a nyugati frontjukat 
óvó s az Istentől is defenzívára teremtett védővonalukat. Az említett folyók-
nak megfelelően három erődcsoportot építettek itt az oroszok és pedig 
a Narev mentén délről észak felé menve: Sierock (Zegrze), Pultuszk, Rozsán, 
Osztrolenka és Lomza permanens erősségeit, a Bobr mellett Ossoviec erős
ségét, mely a poroszországi Lyck városból az orosz Bjelosztokba vezető 
vasútat védte, feljebb a Nyemen folyó vonala mentén pedig Grodno, Mierec, 
Olita és végül Kovno erősségeit. Szépszámú erősség, amelyek közül Sierockot. 
Lomzát, Ossoviecet, de különösen Grodnot és Kovnót tartották mindig igen 
nagyra. 

Ez erősségek nagy része ugyan nem volt modern abban az értelemben, 
hogy nem volt páncélkupolákkal és betonozott védőmfívekkel ellátva, azon
ban épp a háborúban kitűnőnek bizonyult számtalan, földből készített épít
ményből állottak, roppant erős és nagyszámú tüzérséggel voltak felszerelve 
s egyik erősség vonala oly közel ért a másikhoz, hogy kölcsönösen támo
gathatták egymást. A háború első szakában ez erősségeknek csodálatosképen 
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nem valami aktiv szerep jutott. Sikeres májusi offenzivánk előrehaladott 
állapotában azonban az lett a föladatuk, hogy egyfelől csekélyebb 
erőkkel feltartsák a németeket addig, míg az oroszok végrehajtják nagy 
ellenoffenziva-kisérletüket a Visztula és Bug között előretörő Mackensen 
ellen, másfelől pedig, hogy feltartsák a németeket addig, míg a Visztula
vonalról az orosz főerők vissza tudnak húzódni a Bug folyó mögé, mielőtt 
a németek a visszavonulni akaró orosz erők hátába kerülnének. El kell 
ismerni, hogy az említett orosz erődcsoportok,— bár talán más kézben még 
tovább is tarthatták volna magukat, — feladatukat teljesítették, s amit az 
orosz hadvezetőség itt művelt, nem válik szégyenére. 

A Narev mentén levő orosz állások ellen már júniusban megkezdődtek 
a németek operációi, azonban ezek kisebb méretűek voltak. Inkább csak 
helyi jellegük volt, s főként a Novo-Gyorgyevszktől északra levő 
Prasznysz város körül folytak le, ahol ugyan a németek június 11-én az 
orosz előállások egyrészét rohammal megvették, azonban július elejéig nem 
is értek el több eredményt. Július 6-án azután a németeknek ismét sikerült 
valamelyes sikert elérni, az igazi eredményhez azonban csak július 14-én 
jutottak, amikor Gallwitz tábornok seregének magát a hónapok alatt való
ságos erősséggé kiépített, egyébként békés Prasznysz várost sikerült elkese
redett utcai harcok után megvennie, s e győzelmével teret nyert a Prasznysz-
tól északra fekvő Mlava város felé is. Az oroszok erre keleti és délkeleti 
irányban vonultak vissza készen levő védőállásaikba Cieszanov-Krasznoszielc 

Lomza egyik erődje, melyet az oroszok harc nélkül adtak föl. 
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vonalára, de Gallwitz csapatai, amelyeket ekkor már Scholtz tábornok had
seregének testei is támogattak, másnap új állásaikból is kiverték őket. Július 
16-án tehát az oroszok megkezdték visszavonulásukat a Pissza és Visztula 
folyók között a voltaképeni Narev-védővonal felé, miután Gallwitz és Scholtz 
kezei között hagytak 20.000 foglyot, 13 ágyút és 50 gépfegyvert. Hogy e 
visszavonulás mily gyors volt, arra jellemző, hogy Gallwitz július 18-án már 
-egész hadseregével közvetetten a Narev mellett állott, ami azt jelenti, hogy 
három nap alatt a folytonos harcok ellenére 50 kilométert tettek meg 
csapatai. 

Július 19-én a németek már Osztrolenkának a Narev északi partján 
fekvő erődéit veszik meg és 20 án rohammal foglalják el az ettől délre fekvő 
Rozsán erősség egy erődjét. Az orosz hadvezetőség felismerve a veszélyt, 
amely abból, — ha a németeknek hamarosan sikerül a Narev-védővonalat 
áttörni, — a még a Visztulánál harcoló, sőt a még Varsót tartó orosz erők 
visszavonulására háramolhatott volna, Pultuszk, Rozsán és Novo-Gyor-
gyevszk erősségeiből minden erejükkel kitöréseket és ellentámadásokat intéz
tek az előrenyomuló Gallwitz- és Scholtz-hadseregek ellen, de hiába. 
Július 23-án Gallwitz csapatai makacsán ismétlődő és ellenállhatatlan roha
mok után megveszik Pultuszk és az ettől északra fekvő Rozsán összes erő
déit, kierőszakolják az átkelést a Narevnek e két erősség közölt való szaka
szán és nyomban meg is vetik lábukat a Narev déli partján. Ez az orosz 
Narev-védőá'llás áttörését, tehát nagy sikert jelentett. Az oroszok azonban 

Német csapatok a meghódított Lomza piacán, 
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nem adták föl többi szomszédos állásaikat, bármennyire tudták is, hogy 
azokat már sokáig nem tarthatják. Különböző városokban és megerősített 
helyeken felhalmozott készleteiket és hadseregük zömét meg akarták men
teni, vissza akarták mindenáron szállítani a birodalom belsejébe. Ez ter
mészetesen csak nagy emberáldozatok árán . volt lehetséges, csak úgy, hfi 
erős hátvédekkel napról-napra újólag felveszik a harcot mindenütt a szövet
ségesekkel. A Narev-front áttörése után a Narev déli partján átjutott néme
tek kétfelé szakadtak: erejük egyik részével tovább nyomultak déli irány
ban a Narevtől délre eső Bug alsó folyása felé, másik részével pedig 
kelet felé fordultak s a Narév és a Bug között törtek előre. Most már csak 
a Narev két erőssége volt orosz kézben: Osztrolenka nagyobbik része és. 
ettől északra Lomza. Július 26-án az oroszok a Rozsantól keletre fekvő 
Govorovo, Vyszkov és Pultuszk felől koncentrikus ellentámadást intéztek 
Gallwitz ellen. 3500 foglyot vesztve, vereséget szenvedtek az oroszok. Épp így a 
következő napokon. Augusztus 7-én végre Osztrolenka és 9-én Lomza is német 
kézre került s Gallwitz és Scholtz büszkén jelenthették, hogy az egész Narev-
vonal kezükben van. Közben elesett Varsó is és így mi sem indokolta többé, 
hogy az oroszok továbbra is ragaszkodjanak amúgy is. elvesztett állásaik 
maradványához. Augusztus 17-én Gallwitz és Scholtz hadserege éle elérte' 
a bielosztok-bielszki vasútvonalat, mely déli folytatásában Breszt-Litovszk-
hoz vezetett. Augusztus 18-án Scholtz átlépte a Narev északi kanyarulatát 
s ezzel a Bobr folyó mentén levő egyetlen orosz erősségnek, Ossoviecnek a 
hátába került. Augusztus 20-án a németek elfoglalták Bieloszloktól délre a 
már említett fontos vasúti csomópontot: Bielszket. A következő nap pedig 
az oroszok,, miután úgyse tarthatták volna, feladták Ossoviec erősségét s 
ezzel befejezést is nyertek a Narev és Bobr folyók mentén lezajlott opera 
ciók. Hindenburg jobbszárnya egészen beilleszkedhetett a szomszédos had
seregcsoportok előnyomulásának irányába és akcióiba. 

Kovno és Grodno megvétele. 

A Visztulától északra lefolyt harcok második csoportja a Nyemeii 
folyó védelmi vonala körül folyt le. E folyó a Narev és Bobr folyók áltat 
alkotott természetes védelmi vonal északi folytatása volt és az iszapos vidéken 
kívül e vonal északi szélét Kovno, déli sarkát Grodno állandó nagy erős
ségei, a folyó vonalának közepét pedig Olita és Mierecz inkább hídfősze-
rűen kiépített erősségei védték. A német otfenziva első célpontja itt az 
északi szárnyon lévő Kovno erősség volt, mely ellen Eichhorn német 
tábornok hadserege operált. Ez operációk már május hóban meg
kezdődtek ugyan, azonban, úgy látszik, az oroszok igen makacsul tar
tották magukat, mert hetek múlva is még csak annyi eredményt tudott 
Eichhorn elérni, hogy az oroszokat lassanként visszaszorította előállásaik
ból közvetetten a Nyemen előtt emelt kovnói fővédőállásaikba. Egészen pon
tosan még most sem tudni: mikor kezdődtek meg a tulaj donképeni 
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kovnoi erősségek ellen a harcok. Augusztus 7-én a német jelentés azt 
mondja, hogy «a németek Kovno nyugati frontján sikereket értek el és sok 
oroszt ejtettek foglyub. Itt még csak az erősség előállásairól, az úgynevezett 
tábori erődítésekről lehetett szó s a németek a következő napokban tud
ták csak közelebb tolni csapataikat a voltaképeni erődgyűrűkhöz. Maga a 
város nem volt megerősítve, azonban a várostól mintegy 4—6 kilométerre 
előretolt permanens fort-ok egész seregéből állott erődgyűrű védte a várost 
s ez erődök közei is meg voltak spékelve ütegállásokkal, drótsö-
vénynyel, farkasvermekkel és maguk az erődök rengeteg tüzérséggel, 
ugy n o gy Kovnót joggal tartották igen erős várnak s csak az a hibája volt, 
mint valamennyi orosz erősségnek, hogy az erődök igen közel lévén a 
yároshoz, a támadó tüzérség minden lövedéke épp úgy érhette a várost, 
mint az erődöket. Augusztus 7-től 14-ig az orosz védősereg naponta kitört 
és nagyon vitézül verekedett, azonban a németek mindig visszavetették. 
Augusztus 16-án azután a Litzmann tábornok vezetése alatt álló csapatok 
az erősségnek a Nyemen és baloldali mellékfolyója, a Jesszija között lévő, 
tehát délnyugati fortjait váratlanul megrohanták, elfoglalták s 4500 oroszt 
elfogtak és 240 ágjut zsákmányoltak. A németek nyomban előrehozták 
nehéz tüzérségüket és elkezdték közvetetlen közelből részben oldalról, rész
ben hátulról lőni úgy a többi erődöt, mint a Nyemen keleti partjára vissza-

Kovno, az eiégett Nyemen-híddal. 



dobott ellenséges csapattesteket. Augusztus 17-én a német tüzérség egy része 
már közvetetlenül a Nyemen innenső parijáról lövi az orosz állásokat, s a 
német tarackok egymásután lövik össze az orosz ütegeket. Fedezetük alatt 
előbb kisebb német osztagok jutnak át a Nyemen keleti felére. Az oroszok 
hiába röpítik levegőbe a Nyemenen átvezető összes hidakat, mert a német 
pionírok még ugyancsak augusztus 17-én hirtelenében két hidat is vernek 
a folyón, melyeken a német gyalogság azonnal át is rohan és ellenállhatat
lan rohammal veti ki egymásután állásaiból az elkeseredetten védekező 
oroszokat. Augusztus 18-án elesnek Kovno északi fortjai, majd a keletiek 
és végül a déli fronton lévők. A németek zsákmánya 20.000 katonafogoiy, 
1300 ágyú (ami a legjobban bizonyítja, mennyire nagy és jól felszerelt erős
ség volt Kovno), számos gépfegyver, milliókat érő muníció, élelmiszer & 
hadfelszerelési cikk. Az elért eredmény meglepetésszámba ment nemcsak 
Berlinben, de Pétervárott is. Augusztus 7-től augusztus 18-ig, tehát összesen 
11 napra terjedő idő alatt vették meg a németek kiváló tüzérségük segít
ségével Kovnót, s hogy ez a gyorsaság mennyire meglepte az oroszokat, mi 
sem bizonyítja jobban, minthogy a németek a már említett zsákmányukon 
kívül több száz, éppen bevonult újoncot is elfogtak, akiket az oroszoknak 
már nem volt idejük továbbítani, s hogy az erősség egész felszerelésével 
a németek kezébe eshetett. 

' Kovno egyik erődje a lövetés után. 
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A Kovnónál folyt tüzérségi harc példátlan hevességéről némi képet 
nyújt egy haditudósítónak alábbi néhány sora, melyben egy éjszakai ágyú
zásról nyújt leírást. 

«Az ágyúk szakadatlanul bömböltek, — írja, — s midőn besötétedett 
olyan tűzijáték tárult elénk, melynél borzalmasabban hatalmasat és nagy
szerűt álmodni sem lehetne. Kovno fölött szakadatlanul villámlott, mintha 
ott valami rettenetes zivatar öntené ki minden mérgét. Szüntelenül hangzott 
az ágyúk döreje, világító-golyók árasztották el nappali fénnyel az egész 
vidéket, röppentyűk emelkedtek a magasba és három hatalmas orosz fény
szóró kutatta állandóan a terepet. A világuknál kényelmesen lehetett tér
képet is olvasni. Egyszer csak elkezdett valami körülöttünk zümmögni és 
sziszegni, gránátok csapkodtak, shrapnellek pukkantak tőlünk jobbra meg 
balra. Órák hosszat tartott ez így s az ember mégis képtelen vott elszakadni 
ettől a látványtól. Féltizenegy órakor megindult a puskatüzelés, amelybe 
gépfegyverek kattogása is vegyült és reggelig sem némult el teljesen. Azért 
éjféltájt mégis csak csendesebb lett valamivel a zaj, mert a német lövegek 
fokozatosan és egymásután hallgatásba merültek s csak alig néhány ágyúzott 
tovább. Az oroszok makacsabbak voltak, nem tudták végét szakítani. Külö
nösen egy nagy löveg kereste a mi ütegünket. Öt percenként jött belőle 
felénk a golyója, eleinte csak duruzsolva, mint a romlott fék, majd mind 
mélyebb hangon dörmögve, ahogy közeledett s végül hangos csattanással 
elpukkant közvetlen közelben. Végre is jobbnak láttuk, hogy egy fedezék 
alá bújjunk, de azért ez a lövöldözés semmi kárt sem tett az ütegben. Mikor 
aztán pitymallani kezdett, hazafelé vettük az utunkat. De ahogy hátratekint
gettünk, még mindig láttuk az orosz villámok fölsercenését, hallottuk egy-
egy ágyú dördülését és a derengő hajnal fátyolos világában elfekvő vidék 
minden tája felől égő tanyák vörös világa révedezett felénk.» 

Kovno elestének hatása nyomban érezhetővé vált a szomszédos front
szakaszokon, elsősorban a Nyemen védővonalának alsó részén. E vonalon 
a lefolyt hónapokban nem sikerült volt egész a Nyemen folyóig visszavetni 
az oroszokat, akik e vonal centrumában csak most mentek nagy sietséggel 
vissza Olita és Mierecz erősségek védőművei mögé. A Kovno elestét követő 
napokban a németeknek még erős harcokat kellett vívniok, hogy Olita és 
Mierecz erősségei előállásaihoz férkőzzenek. Egyfelől azonban, mert a Kov-
nón túl előrenyomuló német erők északról szárnyalták át az említett két 
orosz erősséget, másfelől, mert — mint tudjuk — ugyanakkorra Gallwitz 
és Scholtz-hadseregek a Narev és Bobr vonalát is teljesen hatalmukba 
Kerítették, az oroszok augusztus 26-án feladták úgy Olitát, mint Miereczet. 
Immár a Nyemen vonalán is csupán egyetlen orosz erősség tartotta magát 
a. Nyemen-front déli sarkán, a vilnai vasutvonalat az utolsó pillanatig 
fedezve: Grodno. 

Sok értelme ugyan nem volt annak, hogy Grödnót védőserege tartsa^ 
ímert északról az,Eichhorn-hadsereg, délről pedig a Scholtz-badsereg jnár 
oldalába jutottak és így a vilnai vasútvonalat az oroszok csapatszállításra, 
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munició- és élelem-utánszállítására már amúgy sem igen használhatták, de 
az oroszok tudták, hogy minden napi ellenállásukkal német erőket kötnek 
le s megelégedtek ezzel is. A németeknek csakugyan sürgős volt a vár meg
vétele és észak, nyugat és dél felől az erődgyűrűhöz egyre közelebb tolva 
csapataikat, nem gondolhattak a hosszadalmas körülzárásra, hanem szep
tember 2-án megrohanták a délnyugati frontot s annak két fortját, majd 
még ugyanaznap az északi front erődéit jelentékenyebb veszteségek árán 
bár, de szuronnyal bevették, mire az oroszok a többi erődöt önként kiürí
tették. De még ekkor sem tágítottak végleg. Befészkelték magukat a város 
házaiba és utcáiba és szeptember 3-án egész nap folyt a véres utcai harc 
a városban, s még ez sem ért volna aznap véget, ha közben két német 
hadosztály át nem kel a Nyemenen és a keleti parton fekvő erődöket meg 
nem rohanja és el nem foglalja. Erre azután az oroszok számos foglyot 
hagyva a németek kezében, végre egészen feladták makacs küzdelmeik 
helyét, Grodnót is, mely mint a Nyemen-vonal utolsó védőbástyája szep
tember 4-én azután szintén egészben a németek kezére került. 

A grodnói harcok. 
Grodno várának elfoglalásáért vívott harcokról a bécsi Reichspost 

haditudósítója ezeket írta: 
Rialisztok elfoglalása után adva volt a további előnyomulás iránya. 

Német gyalogság bevonulása Grodnóba rögtönzött hídon. A háttérben van a vár főhídja, 
melyet az oroszok felrobbantottak. 
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Mialatt Gallwitz serege Bielszkből kiindulva az ellenséget a bj előveszi ő.serdő 
irányában északkelet felé nyomta, Scholtz serege az utolsó Nyemén erőd 
ellen kezdte meg az előrenyomulást, hogy befejezze a Kovno, Olita és Osszo-
viec elfoglalásával annyira előrehaladt feladatát. 

Abból, hogy az oroszok itt milyen nagy seregtömeget vontak össze, 
nyilvánvaló,! hogy ellenségeinknek milyen nagy érdekük volt >itt az utolsó^ 
pillanatig feltartóztatni a németeket. ^ 

Reggeli kilenc órakor vonult be Bialyszlok piacára az első német 
kerékpáros-patrul s az első zárt ezred már- délután három órakor leadta a 
parádot a nagy piacon. Még aznap vonult a győzelmes sereg az elfoglalt 
városból északkeleti irányban Grodno felé. 

Az első két napon a sereg mozdulatait akadályozták a nehéz terep
viszonyok, de azért csapatainknak sikerült a zuravcsevi hídfőt csakhamar 
elfoglalni. Rövid harcok után Vaszilkov városka is birtokunkba jutott. 

A sereg haladéktalanul folytatta előrenyomulását Vaszilkovból. Augusztus 
28-án és 29-én erélyesen ment az előrenyomulásiés 29-én az egész front hosz-
szán makacs harcok voltak. Bármilyen erős volt is azonban az oroszok 
ellenállása e nekik kedvező hadállásban, ez csakhamar megtöretett. így 
értünk el a Loszocina-szakasza. ahol már a grodnói vár előállásai kezdőd
nek. A 233. és 209. számú magaslati állások ugyan teljesen ki vannak építve, 
csapataink azokat mégis elhagyva találták. Csak a 196., 211. és 188. számó 
állásoknál voltak harcok, de augusztus 31-én este e magaslatokat rohammal 
elfoglaltuk s így Grodno vára első előiíllásni birtokunkba jutottak. 

Pontonok felvonulása a Bug folyóhoz. 
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Egyidejűleg a szomszédos csapatoknak sikerült Bjeljanyig jutniok, az 
ott kiépített orosz állásokat megszállaniok és megkezdhették az egészen 
újból kiépített 4. számú erőd bombázását. Ezt az erődöt, melyet szeptember 
1-én heves tüzérségi harc után elfoglaltunk, vagy hat hónappal ezelőtt azok
nak a japán mérnököknek tervei szerint építették ki, akik a téli mazuri 
csaták után érkeztek Grodnóba. A misszió negyven tisztből állott s azonnal 
megkezdte a vár építését, a régi erődöket részint feladták, részint modernizálták 
és egész új erődítéseket is építettek. 

Ezzel a japán misszióval egyidejűleg 30 japán nehéz üteg is érkezett 
a várba s ezeket az újból épített erődökben helyezték el. Hasonló építések 
történtek japán tervek alapján állítólag Osszoviecben, Kovnóban és Olitá-
ban is. 

Délután félőt órakor gyalogságunk megostromolta az erődöt és öt óra
kor már birtokunkban volt. További három órai harc után a néme
teknek sikerült egy középerődöt is elfoglalniuk az oroszoktól. Mialatt a 4. 
számú erőd tűz alatt állott, a szomszédos német csapat az 5. számú erődig 
hatolt. Miután négy magaslati állást elfoglaltak, csapataink eljutottak az 5. 
számú erőd körzetéig, miközben az oroszok az imént említett állásokat kiürí
tették és a municióraktárakkal együtt felrobbantotfák. 

.Nem pikantéria nélkül való egy beszélgetés, melyet a mi tábori táv
íróink vettek föl egy ottfelejtett orosz vonalon. Egy orosz tiszt — alkalma-

Német lovasság átkelése egy ponton-hídon a Búgon. 
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sint ezredes — azon panaszkodott se telefonba, hogy még nem vezényelték 
el. Én a visszavonulásoknál, mondotta a telefonba, eddig mindig az utolsó 
voltam, akit elvezényeltek; ezúttal azonban nincsen kedvem ahhoz, hogy utolsó 
maradjak ennél a disznóságnál. Kérem hát, hogy az én ezredemet legelső
sorban rendeljék el. 

Mindenesetre jellemző ez az orosz ezredparancsnokok harci kedvére. 

Novo-Gyorgyevszk ostroma. 

Novo-Gyorgyevszk erősségének bevétele a győzelmes tavaszi hadjárat 
külön fejezete. 

Ez volt ugyanis szakértők véleménye szerint az oroszok legerősebb 
vára, ez volt az egyetlen erősség, melyet a németeknek egészen körül kellett 
zárni, amelyet orosz védősere^ körömszakadtáig védelmezett. A többi erős
ség mindegyikénél, amikor a fort-ok egy része német kézre került, a többit 
előbb-utóbb mégis csak föladták az oroszok. Novo-Gyorgyevszkben azon
ban az utolsó védősáncot is fegyverrel kellett elfoglalni. A Gallwitz- és 
Scholtz-hadseregek rég megvették az egész Narév- és Bobr-védővonalat, 
Varsó rég elesett, szóval a német hadak már rég Novo-Gyorgyevszk hátá
ban voltak, mikor ez az erősség még mindig tartotta magát. Természetes, 
hogy ily körülmények között voltakép Novo-Gyorgyevszk volt az egyetlen 

Novo-Gyorgyevszk. — A citadella belseje,r (Sajtóiroda, Leipzíg.) 
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orosz erősség, melyet annak rendje és módja szerint «meg kellett szállni» 
a németeknek s tervszerűen, aprólékos kiszámítással, a modern haditechnika 
minden eszközével lépésről-lépésre meg kellett szerezni. 

Novo-Gyorgyevszk, vagy mint ahogy most hívják, miután német uralom 
alatt van s visszakapta eredeti lengyel nevét: «Modlin», két évtized előtt 
csupán amolyan kettős hídfő volt. Lassankint azonban nagy erősséggé épí
tették ki, amely a tőle északkeletre fekvő Sierock-erősséggel és a tőle dél
keletre fekvő Varsóval egy nagy erősségháromszöget képezett, amelynek 
háromszögű erődművonalain belül óriási hadikészletek mellett több százezer 
embert lehetett koncentrálni és elhelyezni. Módiin mintegy elővédje volt 
Varsónak, s a modlini erődök majdnem oly közel voltak Varsó legkülső 
erődéihez, mint kelet felé a sierocki erődökhöz. 

Módiin az a pont, ahol a Narev és a Bug a Visztulába ömlik s így az 
összefolyó nagy vizek által három felől is védve, a természet csakugyan a 
legerősebb orosz várnak predesztinálta. Ez lehetett az egyik ok, amiért 
az oroszok még akkor sem adták fel, amikor Varsó és az egész Narev-védő-
vonal elesett, s az oroszok úgy a Visztula, mint a Narev mellékéről meg
kezdték a visszavonulást a Bug keleti szára mögé. Módiin végsőkig való 
tartásának egy másik oka nemcsak az erősség erejébe vetett hit lehetett, 
hauem az is, hogy ez volt az egyetlen orosz erősség, amelynek erődművei 
nem vettek körül békés polgári lakosságot takaró várost. Módiin nem 

Novo-Gyorgyevszk. — Egyik erőd, melyet az oroszok robbantottak szét 
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állott egyébből, mint erődökből, kaszárnyákból, barakkokból és raktá
rakból s nem lakott benne más, mint katona. Lehetséges azonban az is, 
hogy az oroszok azért tartották oly sokáig, mert a németek ez erősségtől 
északra és délre oly ördögi gyorsasággal nyomultak előre, hogy a várat már 
nem lehetett kiüríteni s védőseregét érintetlenül kivonni. Július végén észa
kon Gallwitz és Scholtz tábornok, délen pedig Lipót bajor herceg már 
annyira előrenyomultak^ hogy Modlint egészen elvágták az ország belseje 
felé való összeköttetéseitől, mire az ostromra szánt német csapattestek 
közelebb nyomulhattak az erődök előállásaihoz és kezdetét vehette az erős
ség körülzárása. iöi 

Az ostromot Beseler tábornok vezette, ugyanaz, aki Antwerpen gyors 
bevételével szerzett halhatatlanságot a nevének. Míg az erősség nyugati és 
déli frontján inkább csak kisebbrendű s az orosz védősereg figyelmét lekötő 
manőverezések folytak, addig a voltaképeni munka az erősség északi 
frontján folyt. Igaz ugyan, hogy ez volt Módiin legerősebb része, azonban 
«rre vezetett a Poroszországból jövő vasútvonal, s így itt lehetett a leg
könnyebben ellátni a nagy számú nehéztüzérséget, a pionírokat s innen lehe
tett a legkönnyebben élelmezni a legénységet. Augusztus 5-én többnapos 
tüzérségi előkészítés után a német gyalogság rohamra ment és megvette az 
északi előállások kulcsát, a Dembe-erődöt. 7-én már a Modlinnal kelet felé 
szomszédos sierocki, vagy zergrzei erődök is német kézben voltak s 8-án 
Módiin utolsó, eddig még szabad oldalát: a keletit is átkarolták és az erős-

Novo-Gyorgyevszk. — Az osztrák-magyar és német lövedékek hatása. 
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séget innen, a Narev, Bug és Visztula közötli szakaszon is körülzárták. 
Augusztus 10-én a sierocki erődök közül legközelebb eső Benjaminov-erődbe 
sikerült a németeknek sok nehéz tüzérséget beszállítani és innen gyönyörűen 
uralva Módiin erődövét, a leghevesebben kezdték az elérhető erődök 
belsejét lőni. Augusztus 16-ig szakadatlanul folyt a tüzérség munkája, mi
közben a gyalogság lassan-lassan és így is még csak a külső orosz védő
állások közelébe tudott jutni. 16-án azután az északi fronton, hol több 
magyar-osztrák 305-es mozsárüteg is dolgozott, általános rohamra került a 
sor s a németek egy nagy külső erődöt és a két közbeneső kisebb erődöt, 
a rákövetkező napon pedig két további erődöt bevettek. 18-án ugyancsak az 
északi fronton két további erődművet kellett ugyancsak kézitusával meg-
venniök. Ezzel azután a külső erődgyűrű vonalát egészen áttörték és éket 
vertek az erősség belső erődvonalának körébe. Augusztus 19-én tovább 
tartott a német tüzérség tüze s ennek fedezete alatt a német gyalogság is 
már kora reggel új rohamra indult. A belső erődöv védőseregének és tüzér
ségének öldöklő tüze ellenére a német gyalogság hihetetlen szívóssággal és 
és halálmegvetéssel tolta magát egyre közelebb a belső erődökhöz s dél
után öt órakor sikerült rövid, de elkeserdett szuronyrohammal az első belső 
erődöt elfoglalni, ami annyit jelentett,, hogy a német csapatok a többi belső 
erőd egy részének hátába kerültek. További előnyomulásukat azonban a 

Novo-Gyorgyevszk. — Orosz foglyok elszállítása a németek által vert ponton-hídon. 
i. i •: ! M HÜ A háttérben a citadella. 

— 242 — 



legbelül fekvő, úgynevezett «magerőd» tette lehetetlenné. Ellenséges kereszt
tűzben ment előre a német tüzérség, hogy koncentrált tűz alá vehesse az 
:az orosz erődműveket meg a tüzérségi és gyalogsági állásokat. Saját gyalogsága 
feje fölött a legnagyobb hevességgel és gyorsasággal kezdett munkájába. 
Alig egy óra múlva egyszerre csak a magerőd belsejéből hangzó dörrenések 
reszkettették meg a levegőt és lángoszlopok szálltak az ég felé. A németek 
•első percben nem tudták, mi történt. Az orosz tüzérség elhallgatott, a 
németeké azonban tovább folytatta pokoli tüzelését. Egyszerre ez is elhall
gatott, és — mint egy résztvevő beszéli — a fülsiketítő zaj után hátborzon
gatóan kellemetlen csend lett. Néhány másodperc telt el így, amikor a vár 
nyugati oldala felől egyre erősbödő s szűnni nem akaró «hurráh!» kiáltás 
szakította meg a leszálló est pillanatnyi csöndjét. Ez volt a német gyalogság 
utolsó rohama Módiin utolsó erődje, a magerőd ellen. Módiin, a legerősebb
nek tartott orosz erősség elesett Nyugat-Oroszország és Orosz-Lengyelország 
utolsó erőssége is a szövetségesek kezébe került, s benne 90.000 fogoly, köz
tük 15 tábornok, 1000 tiszt és 1200 ágyú. 

•Rögtönzött vasúti híd NOVG? Györgyevszkaél. 
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BRESZT-LITOVSZK MEGVÍVÁSA. 

Breszt-Litovszk várának megvétele a magyar katona vitézségének eU 
nem felejthető, örökkön élő tanúbizonysága. A jelentések és különböző 
nyelveken megjelent leírások eléggé kurtán bánnak el ez erősség meg
szerzésének körülményeivel, azonban a hivatalos jelentés rövid megállapí
tásából kétségtelenül kiderül, hogy Breszt-Litovszk meglepően gyors (két 
nap alatt történt) megvétele kizáróan a 39-ik kassai honvédhadosz
tály vitéz legénységének és tisztikarának minden képzeletet meghaladó,. 

szinte türelmetlenségig foko
zódó s az elemi óvatosságot 
is kigúnyoló, haláltmegvető 
bátoi'ságán múlott. Ez a 
hadosztály a világháború 
első napjától fogva nagy 
emberveszteséggel, de párat
lan hősiességgel harcolt min
denütt és magva volt annak 
idején a Boroevics-féle had
seregnek. Méltán mondhatta 
el róluk hadseregparancsno
kuk, hogy — «amíg az én 
39-es honvédhadosztályomat 
látom, addig semmitől sem 
félek». A német lapokban 
megjelent cikkekben az a 
mondat olyasható Breszt-
Litovszk megvételéről, hogy 
a vár magerődjébe német 
csapatok nyomultak be. így 
is van. Ám akkor már a kassai 
honvédhadosztály megvette 
az erősség nyugati frontján 
levő legfontosabb erődöket, 
s az oroszok föladva a varat 
kiürítették és felgyújtották a 
«magerődöt». Ebbe az égő Orosz templom Breszt-Litovszkban. 
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magerődbe jóformán harc nélkül vonultak be a német csapatok. A kassai 
9., a miskolci 10., a nyitrai 14. és a besztercebányai 16. honvédgyalogezre
deké Breszt-Litovszk megvételének dicsősége. És ha a Visztula és Narev, 
Bobr és Nyemen menti orosz erősségek megvételének nagy volt a jelentő
sége, a rövidre fogott leírások nem tehetik meg nem történtté azt a tényt, 
hogy Breszt-Litovszk megtartásán, avagy elvesztésén múlt, hogy az oro
szok a középső Bug mögött egyáltalán meg tudnak-e állni, avagy sem. 
Elvesztették Breszt-Litovszkot s a mi honvédeink vették el tőlük. 

Mackensen hadseregcsoportja Lublin megvétele és a kovel-cholm-
ivangorodi vasútvonal kézrekerítése után kisebb jelentőségű, de állandó 
harcok közben nyomult tovább a Visztula és Bug között hátráló orosz had
seregcsoportok után. Miután az oroszok Ivangorodot és Varsót is elvesztet
ték, a Visztula mögött nem állott más védelmi vonal számukra rendelke
zésre, mint a Bug folyó, így természetes, hogy úgy a Visztula felől, mint a 
Bug-Visztula-közben hátráló orosz erők visszavonulásának iránya a Búgnak 
még szabad középső folyása volt. A Bug, mely Kelet-Galiciában ered, egészen 
Breszt-Litovszk várának magasságáig északi irányban, tehát párhuzamosan 
folyik a Visztulával, Breszt-Litovszktól északra azután északnyugat, majd 
nyugat felé hajlik. A Bug mögött való állásnak, mely az oroszok számára 
kínálkozott, mondhatnók, tengelye éppen Breszt-Litovszk vára volt, amely
ben összefutottak a Visztulától az ország belseje felé vivő országutak 

! 

Honvéd-tüzérség tábora Breszt-Litovszk előtt. 
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és vasutak, hogy ott tpbb hidon átvive, ismét szétágazzanak Oroszország 
belseje felé. És pedig azért így, mert Breszt-Litovszktól északra és délre 
már kezdődnek a hires rokitnói mocsarak s így a Bug középső folyása 
táján Breszt-Litovszk környéke az egyedüli könnyen járható hely és átkelő had
seregek számára egyedül használható pont. A Narev-frontról, a Varsóból 
és az Ivangorodból, végül a Bug-Visztula-közből hátráló orosz erők vissza
vonulásának legközvetetlenebb célja tehát Breszt-Litovszk volt, mint kitűnő 
átkelési hely. Természetes, hogy a nyomukban előretörő szövetséges 
német és magyar s osztrák seregtestek közvetetlen előrenyomulási célja is 
Breszt-Litovszk lett. Ám, ahogyan összetorlódtak a hátráló orosz hadak, 
úgy vészedé es közelségbe jutottak egymáshoz a szövetségesek seregtestei 
is s ezért mind az egyik, mind a másik fél egyes seregrészeinek irányt kellett vál
toztatni. Mindez szakadatlan, az orosz hátvédekké napról-napra, sőt óráról
órára vivott harcok között ment végbe, s így elképzelhető, hogy óriási fel
adatot rótt csapatainkra, s emellett egyre lassította előnyomulásukat. Macken
sen hadseregcsoportjának balszárnya, a József Ferdinánd-féle hadsereg északi 
direkcióval ment eddig előre, s így majdnem beleütközött az Ivangorod 
felől előrenyomuló Kövess- és Woyrsch-féle hadseregekbe; tehát hogy ezt 

elkerülje, egészen kelet felé 
kellett fordulnia. A többi se
regrésznek is irányt kellett 
változtatni. 

így történt, hogy augusz
tus közepe felé járt már az 
idő, a mikor Mackensen és 
Woyrsch előcsapatai elérték 
a Breszt-Litovszk várának 
permanens erődművei elébe 
— orosz szokás szerint bőven 
— épített tábori erődítések, 
úgynevezett előállások vona
lát. Woyrsch és Kövess csa
patai a Breszt-Litovszktól 
északra folyó Lesna folyó 
irányában közeledtek a védő
művekhez, míg Mackensen 
a Bug nyugati oldalán és 
a Bug keleti partján Vlodava 
irányából a Breszt-Litovszk
tól északkeletre fekvő Kob-
rin irányában tört előre, 
hogy ,# átkarolva, *hátultól? 

Német csapatok bevonulása Breszt-Litovszk várába. l i d e t i f r o n t J a felŐl is támad-
(Révész ésoBiró felvétele.) ' hassa•••az oroszoknak egyet-
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len Bug-menti, de egyik legnagyobb és legmodernebb erősségét. Breszt-Litovszk 
megtartásától vagy elvesztésétől függött, — mint bevezető sorainkban emlí
tettük, — tarthaiják-e az oroszok a Bug középső folyásánál magukat, avagy 
kénytelenek még hátrább menni, mind addig, amíg a szövetségesek jónak 
látják őket hátrább tolni. 

Augusztus 20-án jelezte a hivatalos jelentés, hogy az oroszok erős hát
védei elkeseredett ellenállást fejtenek ki a vár erődgyűrűje elé épített tábori 
erődítésekben. Különböző orosz hadseregek romjai voltak itt nagy össze
visszaságban összekavarva. Parancsuk volt a végsőkig kitartani, hogy az 
orosz zömnek hátrálását és átvonulását Breszt-Litovszkon életükkel váltsák 
meg. Meg kell adni, hogy pompásan harcoltak és az összetört orosz csapa
tok töredékei a mi katonáinkhoz méltó harcosoknak bizonyultak. Augusztus 
24-én az erősség délnyugati frontján levő Dobrynka megerősített 
községet elfoglalták csapataink és ezzel e ponlon át is törték az oroszok 
külső védővonalát. Ugyanakkor a Bug keleti partján Mackensen jobbszárnya 
eredményesen nyomult előre a már említett Kobrin felé s a jelentésekből 
megtudjuk, hogy esz árnyon Linsingen csapatai voltak,amelyeket a kelet-galiciai 
front megrövidülése folytán erősítés gyanánt idehoztak. Puhallónak magyar-
osztrák hadserege pedig, mely Linsíngentől keletre állott, Kővel felé haladva 
előre, egyre inkább szorította a rokitnói mocsarakba a vele szembenálló 
orosz erőket és kezdte déli és északi részre szakítani az óriási orosz frontot. 
Augusztus 25-én a straussenburgi Arz gyalogsági tábornok vezetése alatt 
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álló kassai 6. hadtest kötelékében levő 39. kassai honvédhadosztály, vala
mint az ugyanezen hadtestbe tartozó krakói gyaloghadosztály visszavetik a 
belső permanens erődgyűrűre az oroszokat. Még ugyancsak 25-én délután 
6 óra 47 perckor pedig a kassai honvédhadosztály megtámadja a délnyu
gati fronton levő Kobylany-fort előállásait és elkeseredett közelharcot viv a 
makacsul védekező oroszokkal. A honvédeknek nem volt türelmük ahhoz, 
hogy a tízszeres drótakadályt ollókkal vágják át, hanem kis kéziásókkal és 
puskatussal, sok helyütt puszta kézzel igyekeztek azokat szétrombolni, a leg
hevesebb ellenséges gépfegyver- és puskatűzben. Este nyolc óra után 
végre sikerült a honvédeknek az akadályokat szétrombolniuk és az aknák
kal telespékelt aknamezőkön keresztül a kassai 9. honvédgyalogezreddel min
den óvatosságra való intés ellenére szuronnyal rohanták meg magát a fórt 
száját, ahol véres kézitusában gyűrve le a fórt védőcsapatát, kivetették 
azt a fortból. Közben a hadosztály másik része egy másik erődöt foglalt 
el ugyané fronton és északra tőlük egy harmadik erődöt a krakói 
hadosztály. Éjjel 11 órakor a mieink elérték a Bug egyik hídját, mire az 
oroszok közvetetlen előttük felrobbantották azt. Az éj leple alatt azután az 
oroszok kiürítették a többi erődöt és a várost s az utóbbit valamint az öreg, 
katonai értékkel nem igen biró citadellát felgyújtva, kivonultak a városból s 
elhagyták az erősséget. Reggel egy porosz tartalékhadtest is bevonult az égő 
erődművek közé. Augusztus 26-án hajnalban Hreszt-Litovszk a mienk volt! . . . 

Arz altábornagy távcsővel figyeli a Breszt-Litovszk-előtt folyó ütközetet. 
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B r e s z t - L i t o v s z k b a n . 

A bukaresti Ziua cimű lap tudósítója az elfoglalt Breszt-Litovszkban 
való látogatásáról az itt következő leírást adta: 

Jött az izgatott hír: Breszt-Litovszk elesett! Még az éjjel megrohanta 
a VI. hadtest a Krzmától a vasúi vonalig terjedő egész fronton az erődö-. 
ket, először elfoglalták a Kobylany-erődöt, a 144. sz. támpontot, mire az 
oroszok sietve kiürítették a Bug innenső partját, felégetve a hidakat. De ez 
nem akadály! A honvédek nyomban utánuk. Most jelentik, hogy egy század már 
átkelt a folyón, kiverte a központi erődből az orosz utó védet, erős patrouill-
csapataink már a kiürített városban járnak. 

Mint a villámcsapás, járt keresztül e hír. Öt perc múlva már autón 
ültünk és Theiss vezérkari százados vezetése alatt rohantunk előre a teres-. 
pol—breszt-litovszki országúton. 

Ragyogó, friss, tiszta reggel volt, az égen ugyan széles, fehér felhőréte
gek tanyáztak, de nem fogták el a napfényt, sőt fehér reflexükkel még inten
zivebbé, élénkebbé tették a világosságot. A jobhról-balról fákkal szegélye
zett országúton nyüzsgő mozgás, mély dübörgés, morajló zaj, ember-, állat-
és szekértömegek, egy óriási méretű modern népvándorlás. Fehéren gomolygó 
porfelhőben rohantunk tova beláthatatlan muníció- és trénoszlopok mellett, 
tábori tüzérség, dörögve, impozáns komorsággal tovagördülő mozsarak, ren-

Hadfy Imre altábornagy. 
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geteg szénásszekér, szanitéc-kocsik sorai, az út mellett jobbra-balra marsoló 
gyalogcsapatok, porlepte zenekarok, ulánus-századok, huszárok, dragonyosok, 
vágtató tisztek csoporijai, kolompoló, bőgő csordák, nyájak, — majd végte*-
len sorban nehéz, óriás vaspontonok szekereken,' súlyosj'dübörgéssel, gép
fegyver-osztagok, pionir-csapatok, — minden, minden, -a háború egész gigá
szi, komplikált apparátusa özönlött előre arrafelé, amerről az erdők fölött 
lebegő óriás szürke füstkupola jelezte az égő Breszt-Litovszkot. Balra, köze
lebbről szintén rohanó füstoszlopok szálltak áz ég felé, — ott Terespol égett. 

Átrohantunk két falun, — azaz hogy füstös, - üszkös fekete helyén, 
mely mint valami szörnyű gyászlepel borult az elpusztult házak temetőjére. 
Egyszerre oldalt a mezőn gyors egymásutánban több ágyúlövés dördült el. 
A szántóföldeken áthúzódó beláthatatlan szekértáboroktól és embertömegektől 
nem láthattuk, honnan lőnek, — de mindenütt élénk, izgatott mozgolódás 
támadt, minden szem, minden mutató kéz az égre fordult. Fenn, szédítő 
magasban, az arany napfénytől átitatott felhők tejfehéren ragyogó rétege 

alatt egy repülőgép halvány 
silhouettje siklott felénk, — 
körülötte egymásután tűn
nek fel a shrapnellek kéken 
gomolygó, széthúzódó füst
felhői. Orosz repülő volt, 
tüzérségünk lőtte. 

Ismét lövések, — majd 
mélyen búgó, tompa robba
nás, — utána még egy, — 
a mezőn, a rombadőlt házak 
közt, tőlünk mintegy ötszáz 
lépésnyire egyenes fekete 
füstoszlop vág fel, — a 
repülőgép bombázza Iré
nünket. Autónk őrülten ro
han, ki kell kerülni a repülő 
alól, — de szerencsére e 
pillanatban eltűnik a fel
hők közt. 

Terespol. — Vérvörös, 
zúgó, kavargó lángtenger, izzó 
forróság az utcán, fojtó füst 
omlik mindenfelől, — re
csegve, ropogva égnek az 
összes házak. Az utcán ro-? 
hanó tüzérség, sietni kell ki 

„ | x , L„ -.J. . , . „„ „ w , a tűzből, vágtató német dzsi-
Kesztranek altábornagy (X) vezérkari főnökével, . 1 

Gerfoer őrnaggyal (jobbról). dascsapatok, - - mi is zúgva 
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robogtunk át, a benzin könnyen felrobbanhatna ebben a hőségben, arcunkat 
eltakarjuk a záporként omló pernye és szikraeső elől, — kint vagyunk . Oldalt 
magas, fehér kőobeliszk, rajta cirill betűk, csak annyit látok: Suvarov. 

Terespol fölött egyre sűrűbb lett az országúton torlódó tömeg, alig 
bírtunk előre vergődni, minden pillanatban meg kellett állni, ijedten horkoló 
toporzékoló lovak, izzadt, vörös arcok ezrei, dübörgő ágyúk, — egy leégett 
hídhoz értünk, a víz alatta fekete a koromtól, széntől, üszkös gerendák 
tömegétől, balra egy másik, az is fel volt gyújtva, de üldöző csapataink már 
oly közel voltak az orosz utóvédhez, hogy ez nem tudta munkáját befejezni 
és a hidat sikerült megmenteni. Két széle ugyan még mindig füstölgött, de 
a csapatok, ágyúk, szekerek, egymás hegyen-hátán vonultak át rajta. Az égő 
város füstje óriás hullámokban húzódott az égen, az egész láthatárt elho
mályosítva, — a hidon túl fás dombok, hatalmas, gyepes kerek sáncok: — 
a belső erőd. Mély, 22 méter széles viziárok a sáncok előtt, belepve fűvel, 
zöld békalencse, félénk, sárga vizivirágok, köztük a vízbedobált orosz muni-
ciősládák, kézigránátok tömege, puskák, lafetták. 

Előttünk elzúg egy autó, benne ismerős arc, német tábornok: Linsingen, 
— mellette Stolzmann vezérőrnagy. Szemben lovasok vágtatnak, óriási 
megtorlódott tömeg gyalogság, hidászcsapatok, hatalmas vaspontonok sorai, 
— tisztulnak a fák, előttünk a Bug teljes szélességében. 

A folyó impozánsan, lustán hömpölygött tova, balfelől nagy vasúti vas
híd összehajló, felrobbantott ívei, — jobbra fehéren hullámzó füstfelhőben 

Szétrobbantott vasúti híd a Búgon Breszt-Litovszk előtt. A háttérben a 16. honvéd-gyalog
ezred elővédje, mely elsőnek nyomult be a városba. (Kilophot, Wien XIX.) 
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úszik a leégett fahíd, azon túl függ láncain egy lerombolt harmadik hid. 
Előttünk tíz-tíz katona vállain vaspontonokat visz a partra, vezényszóra 
csúsztatják le a habzó vízbe, már robog elő a következő, le a szekérről, 
előre, föl a vállra, a vizén már tíz, húsz úszkál, hatalmas gerendákat hur
colnak, deszkatömegek zuhannak le nyitott szekerekről, — hihetetlen, vará
zsos gyorsasággal és pontossággal megy. A vezénylő százados óráját nézi: 

— No, kétszáz méter hosszú híd kell; most tizenegy óra, háromkor 
az urak már a hidon jöhetnek vissza autóval! 

S e híd a nehéz ütegek számára készül, tehát ugyancsak szolid alapokon 
kell állnia ahhoz képest, ami súlyt imént mozsarainkon láttam. 

Lejebb a folyón keskeny gyaloghíd. Egy gyalogezred éppen most indul 
keresztül. Mikor odaérünk, akkor látjuk csak, miről van szó. A folyót itt 
sűrűn egymás mellé levert gerendákkal zsilipszerfien elrekesztették pionír
jaink, az itt megszorult víztömeg csak vékony, sűrű, habzó sugarakban 
omlott keresztül a gerendák közt. Ehhez a zsiliphez erősítve vékony, erős 
vasrudak voltak leverve a mederbe, rajtuk keresztben vaslécek s ezekre sza
badon végigfektetve két-két szál deszka, egészben nem szélesebb harminc 
centiméternél. Ezen a hajmeresztő átjárón, ég és víz közt lebegve, egyen
ként, libasorban vonultak át a csapatok. 

Mi is beálltunk a sorba és egy perc múlva már az ingadozó, csúsz
káló deszkán mentem, óvatosan keresve nz egyensúlyt, alatlam ezüstcsillo-

Az égő citadella Breszt-Litovszkban. 
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gású, dühösen zúgó habok szédítő forgataga, tombolása, néha át-átcsapott 
rajtunk a szomszédban égő híd keserű füstje, elhomályosítva a látást, '-— 
távolról tompa ágyúszó, a túlsó parton csengő, csattogó katonazene harsan 
meg, mögöttünk zsibongó moraj, éles kürtjelek, — a zsilip mellett úszó 
ládák, deszkák, megszenesedett, sistergő, füstölő gerendák tömege torlódott 
meg, elöltem, mögöttem a lengyel katonák izzadt, ragyogó arcai, poros, 
•erős emberek, villogó szuronyok. — Feledhetetlen kép! 

Megkönnyebbülten sóhajtottam fel, mikor a túlsó partra végre egy had
nagy erős keze segített fel. Oldalt állt Kesztranek altábornagy, több törzs
tiszttel, és nézte csapatai átvonulását, —• az első szakaszok már harcias 
induló hangjai mellett vonultak a hatalmas fehér betonrondellák és vörösen 
húzódó téglafalak kőit. 

Mi is indultunk be a belső várba, nagy, lombos fákkal szegett kanyar
gós utakon. A sáncdomb tetejéről gyönyörű látványt nyújtott a hadtest át
kelése a Búgon. A túlsó parton nyüzsgő óriás tömeg, a folyón katonákkal 
telt úszkáló pontonok, csónakok, feljebb a füstölgő, beomlott fahíd mellett 
tutajokon keltek át a csapatok, a keskeny gyaloghidon szakadatlan sorban 
gyalogság, körülöttünk már .mindenütt katonák, tisztek, német repülők 
monoklival, elegáns uniformisban, tüzérek, utászok, mindenütt magyar 

Breszt-Litovszk. — Oroszoktól hasznavehetetlenné tett lövegek a citadella kertjében. 
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szó, élénk nevetés, közbe szólnak néha keletről, a város túlsó szélérői 
az ágyúk. 

Itt fogtunk egy elmaradt oroszt is. A füstölgő épületek mögött bujkált; 
mikor észrevettük, odajött magától, fegyvertelen volt, dacos, sötét tekintetű,, 
erős ember. Átadták a katonáknak. Bizonyára egyike volt azoknak, akiket 
az oroszok hátrahagytak gyújtogatni, mert alig fordultunk vissza arra az 
útra, mely a széles vízzel körülvett belső vár körül fut, a vörös téglaépüle
tek ablakain és tetején sűrű füst kezdett kifelé omlani és néhány perc múlva 
azok is lángban álltak. 

Mindenütt hihetetlen pusztítás, szétrobbant vashidak roncsai, össze
omlott falak, szétvert telefonkészülékek, kidöntött távírópóznák, felszaggatott 
sinek közt haladtunk, balról hatalmas léghajócsarnok, rengeteg municiós-
kocsi, ágyúlafetták, harmincöt óriási hajóágyú csöve a földön, régi vasbomba
piramisok, — a porban egy még füstölgő petróleumos csóva, — majd egy 
tökéletesen fölszerelt mechanikai raktár, a legkitűnőbb anyaggal telezsúfolva,, 
kezdve a telefondrótoktól, fejszétől, vaskocsitól, csákánytól a legfinomabb 
galvánelemekig és telefonfölszerelésig. 

Lassankint kijutottunk a nyomasztó, hatalmas földsáncok közül, bolto
zatos, nagy orosz sassal díszített kapun át, kiértünk a városba vezető széles. 

Német csapatok előnyomulása a menekülő oroszok üldözésére a Breszt-Litovszk körüli 
mocsaras terepen. 



útra. Mögöttünk a várban több éles puskalövés dördül el,— valami elmaradt 
oroszt találtak. 

Itt állunk végre Breszt-Litovszkban. Rettenetes látvány. Ahová a szem 
téved, bőszülten özönlő fekete füsttenger, vörösen ragyogó, cikkázó 
lángok csapkodnak elő minden omladozó ablakból, minden tetőről; dörgő 
robajjal lezuhanó, feketére égett falak, csörömpölő ablakok, vörösen parázsló 
gerendák hullanak, az örvényes tűz kavarog, zúg, ordít, tombol, mint egy 
fékevesztett, tébolyodott démon, mely dühöngő kéjjel pusztítja a világot. 
A nagy orosz templom még sértetlen, a hagymaalakú aranykupolák tüzes, 
vörös visszfénye bágyadtan villog át a füstön, az egész hosszú utca előttünk 
jobbra és balra füstben úszik. 

Az utc;i közepén egy kis tört hintaló búsul, hihetetlenül megragadó 
ellentét ebben az apokaliptikus pusztulásban. Tűz és megint tűz, a fejünk 
fölött suhog, zúg, — helyenkint a lángok az ablakokban incselkednek, ki-ki
bújnak, kinéznek sziporkázó szemükkel s megint eltűnnek a füst függönye 
mögött, másutt teljes dühös hatalmukban lobognak fel öles magasra a tető
kön, büszkén emelkedve bozontos, fekete füstfejüket a sápadó égre. Rette
netes látni, hogy semmisül meg minden borzalmas ölelésük alatt. 

Benézünk nyitott ablakokon, ahol a földszint még nem ég, bemegyünk 

Osztrák-magyar csapatok előnyomulása a Breszt-Litovszktól keletre levő mocsaras terepen, 
a menekülő oroszok üldözése végett. 
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egyes lakásokba, mindenütt a teljes pusztulás vigasztalan képe. Amit nem 
vihettek el, pozdorjává van törve. Egy félig lángban álló szálloda földszinti 
éttermében térdig érő üvegcserép és butorszilánk közt kis emelvényen még 
egy nyitott fekete zongora állt. 

Tovább zarándokoltunk az elátkozott városban. Egy perzselt fákkal 
körülvett kis parkban élőlényeket látunk, egy bokor tövében öreg, szakállas 
zsidó, három kis maszatos, szőke gyerek, a negyedik egy töredezett bölcső
ben, félig aléltan s egy összeaszott,. senyvedő asszony néhány kopott bútor 
közt: az utolsók Breszt-Litooszk lakói közül. Rettegő, könyörgő alázatos
sággal fogadtak bennünket s az öreg ember siró hangon mesélte el a város 
pusztulását. 

Már 16-án jött a rendelet a várparancsnoktól, Laiman tábornoktól, 
hogy a várost ki kell üríteni. Azontúl három napig folyton tódult a lakos
ság kozákoktól kísérve a keleti országutakra. Vona'tot nem használhattak, 
azon kizárólag a visszavonuló csapatokat szállították. Ő elbnjt családjával 
a pincében, nem tudta itt hagyni a házát. — és reszkető kezekkel mutatott 
egy füstölgő romhalmazra, — bár az életével játszott. A kozákoknak az 
aranyóráját adta oda, hogy ne lőjjék agyon és hagyják visszamaradni. 
Tegnap délután azután, miután a csapatok elhagyták a várost, a kozákok 
mindent felgyújtottak . . . 

Osztrák-magyar trénoszlop Breszt-Litovszktól keletre, mocsaras terepen, az ellenség 
üldözése közben. 

—- 266 — Pnllas nyomda, Budapest. 



A HÁBORÚ FŐBB ESEMÉNYEI 
51 október 31-ig. 
iogy vannak események, amelyeknek hiteles dátuma 
volt megállapítható.) 

1915 július t-tí 
(Ez a rövid áttekintés csak ideiglenes jellegű, minth 

mostanáig még nem 

Július 1. Elfoglaltuk Krasznikot. 
július 2. A gotlandi tengeri csata. 
Július 5: Az első görzi csata győzelmes 

befejezése. 
Július 7. Elsülyesztettük az Amalfi olasz 

páncélos cirkálót. 
Július 8 A német délnyugat-afrikai csapatok 

municióhiány miatt kapituláltak. 
Július 9. A szerbek bevonultak Durazzóba, 

a montenegróiak pedig Szkutariba. 
Július 14. Prasznyszt elfoglalták a németek. 
Július 18. Egy buvörhajónk elsülyesztetle 

a Giuseppe Garibaldi olasz páncélos cir
kálót. 
Az Isonzó-vonalon olasz offenziva kez
dődött. . 
A németek elfoglalták Y^indau orosz 
kikötő-várost. 

Július 1$. Megszálloltuk Radom városát. 
Július 28. A második görzi csata az ellen

ség teljes kudarcával véget ért. 
Július 30. Bevonultunk Lublinba. 
Augusztus 1. Below elfoglalta Mitnut, Kur-

land székhelyét. 
Augusztus 5- Varsó és Ivangorcd elesett. 
Augusztus 6. Pólánál lelőttük a Gitta di Jesi 

olasz léghajót. 
Augusztus 7. Nagy angol francia támadás 

kezdődött a Gallipoli-fclszigeten. 
Augusztus 9. Lomza bevétele. 
Augusztus 10. Tengeri csata német és orosz 

flották közt Alandnál éf. a rigai öbölben. 
Augusztus 12. Az «U. 12» osztrák magyar 

búvárhajó a hős Lerch Egon parancs
nokkal elveszett. 

Augusztus 14. Véget ért a szövetségesek 
gallipoli-i offenzívája, melyben 20,000 
halottat és 50,000 sebesültet vesztettek. 

Augusztus 18. Kovno elesett. . 
Egy német torpedó-flottilla Jütlandnál 
elsülyesztett egy angol torpedózuzót 
és egy kis cirkálót. . 

Augusztus 19. Novogeorgievszk vára elesett. 
Tengeri ütközet a rigai öbölben. 
Az Arabie elsülyesztése. 

Augusztus 21. Olaszország hadat üzent Tö
rökországnak. 

Augusztus 25. Breszt-LÜovszk elesett. 
Augusztus 28. Áttörlük a Zlota—Lipa-

frontot. i 
Augusztus 31. Elfoglaltuk Luckot. 
Szeptember 1. Visszafoglaltuk Brodyt.' 
Szeptember 3. Grodno eleseit. 
Szeptember 4. A németek elfoglallak a 

friedrichstadti hidfőt. 
Szeptember 8. Nikolajevics Miklós nagy

herceg bukása. A cár főparancsnok. 
Elfoglaltuk Dubnót. 

Szeptember 9: Zeppelin-támadás a londoni 
City ellen. 

Szeptember 15. Bevonultunk Pinszkbe. 
Szeptember 18. Vilna elfoglalása. 
Szeptember 19. A Duna és Száva mentén 

osztrák-magyar és német ütegek meg
kezdték a szerb állások bombázását, 
ami bevezetése volt az október 6-án 
kezdett offenzívának. 

Szeptember 21. Elrendelték Bulgáriában az 
általános mozgósítást. 

Szeptember 24. A francia-angol nagy offen
ziva kezdete az Északi-tengertől a Vo-
gézekig. 

Október 2. A francia támadás meghiúsult 
az egész vonalon. 

Október 4. A franciák és angolok S/aloniki-
ban Görögország tiltakozása. 

Október 6. Az osztrák-magyar és német 
csapatok átkelése a Dunán, Száván és 
Drinán. 

Október 7. Bulgária és Oroszország hadi
állapotban van. 

Október 8. Belgrád bevétele. 
Október 11. Szerbia és Bulgária ki zött 

megkezdődött az ellenségeskedés. 
Szemendria elfoglalása. 

Október 19. Sabác elfoglalása. 
Október 21. A harmadik olasz offenziva. 

kezdete. 
Október 23. A bolgárok beveszik Üszküböt. 
Október 26. Brza Palankátől keletre csa

pataink összeköttetésbe jutnak a bolgár 
Csapatokkal. 

Október 27. A bolgárok Zajecsárt elfoglalják. 
Október 31. Kragujevácot elfoglaltuk. 
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