
Budapest, 1914. augusztus 16-an luiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii HETI SZEMLE iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I. evfolyam, 17. szâm

Szerkeszti: Szilâgyi Lajos dr., cs. 6s kir kamarâs. o Szerkesztoseg es kiadohivatal: VIII., N6pszinhâz-utca 16

Elofizetesi ara: negyedâvre 4 K, egdsz 6vre 16 K. Egyes szâm 30 filler. Vasârnaponkint jelenik meg. Telefon: Jozsef 51-15

Tarta Io m
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Magyarok es lengyelek!
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Az orosz eroditmdnyekrdl. 
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A kozâkok.
Hăny tblteny kell a hâbornban 1
Napoleon Oroszorszâgban.
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Oroszorszâg Marabolisa.
Az osztrak-magyar monarkia erkol- 

csi es anyagi hatalma, senki âltal ket- 
segbe nem vonhato igazsâga es a ve- 
liink szovetseges âllamoknak rendithe- 
tetlen liiisege feljogosit benniinket ar- 
ra, hogy nyiltan es minden tartozkodâs 
nelkiil hirdessiik az egesz vilâg elott ab- 
beli meggyozodesiinket, hogy a nyugati 
kulturânak es az europai bekenek egyet- 
len eltensege van csak s ez az orosz; s 
ha Europât fel kell hogy szabaditsuk ez 
aloi a folyton rajtunk iilo lidercnyomâs 
alcl, annak csak egy modja van: ha a 
bekeszereto Europa Oroszorszâgot fel- 
darabolja.

Nem csupân a nap-nap utân liikteto 
hâborus esemenyek lâzâban fogamzik 
meg ez a gondolat, nem csupân egy ki- 
râlygyilkos nâcio pârtfogâsa miatt er- 
zett folenyes lenezesiink sugalja ezt a 
jogos, nagy leszâmolâst, — hanem hig- 
gadtan es az osszes erzelmi okok mel- 
lozesevel merlegeljiik azt a ketsegbe- 
vonhatatlan bomlâsi folyamatot, amely 
Oroszorszâgo* mâr bnonmagâbol kifo- 
Iyolag is szertetagolja. Utat kell enged- 
ni ennek az ossze nem tartozo elemek- 
bdl alkotott âllam szetziillesenek s a 
termeszet torvenyei igazsâgot fognak 
szolgâltatni az orosz pusztasâg felett. 
Mert azok a pânszlâv hobortofcrol âl- 
modo oroszok, akik a mi Ausztria-Ma- 
gyarorszâgunk felosztâsât hirderttek 
leplezetlen vakmeroseggel, rovidlâtâ- 
sukban es elbizakodottsâgukban nem 
vettek eszre, vagy talân nem akartâk 
eszre venni, hogy az 6 orszâguk sOkkal 
jobban megerett a teljes feloszlâsra, 
mint Europa vagy Âzsia akârmilyen 
mâs birodalma. Ott. ahol maga az ural
kodo oroSz elem sem egyseges, ahol 
magasabb kulturâval biro elnyomott 
nemzetek vârjâk felszabadulâsuk orâ- 
jât, ahol sem vallâs, sem tortenelmi 
mult1, sem az egyiitterzes koteleke nem 
fiizi egymâshoz ezeket a szethuzo ele- 
meket, ott telhetetlen aspirâciokrol be- 
szelni beteg szertelenseg, igaztalan dol- 
gokert valo sikraszâllâs pedig a Gond- 
viselesnek valosâgos kihivâsa.

Az a nemzet, amely sohasem onon 
polgârainak a joletet viselte a lelken, 
mert sotet elnyomatâsban nevelte oket 
es sohasem a muveltseg âldâsait igye- 
kezett hazâjâban meghonositani, hanem 
csak onzo celokra hasznâlta fel a nep- 
nek tudatlansâgât es gazdasâgi nyomo- 
rât, hagyomânyszeruleg kemytelen volt 
hosszu idok ota folytonos kiilpolitikai 
kalandokkal port hinteni a vilâg szeme- 
be, hogy elleplezze ezâltal belso bajai- 

nak vegtelen sorozatât. De vegre egy- 
szer cso'dbe jut ez a taktika is. Belso 
veszedelmeik elpalâstolâsa vegett biro- 
dalmukat âllandoan kiiliigyi politikâval 
foglalkoztattâk. Es kifele minden vona- 
lon agressziv politikât iiztek, mely saj- 
tot es kedelyeket sziinet nelkiil egy- 
arânt lekdtbtt. Gsak egesz rovid idore 
kell visszaemlekezniink s a sulyos ker- 
desek egesz tomege ârad innen felenk.

Keleten mâr szinte a vegsokig feszi- 
tik a hurt Mongolorszâg es Kina belso 
iigyeiben, felosztjâk Perzsiât. megfoszt- 
jâk a szabadsâgâtol Finnorszâgot, hâ- 
borura osztokelik a Balkân nepeit, T6- 
rdkorszâgban szitiâk az drmgnylâza- 
dâst es vegre a napirenden tartiâk az 
osztrâk-magyar monarkia feldarabol- 
tatâsât. Mindezt alig egv-ket esztendo 
leforgâsa alatt. Pedig Oroszorszâg jo- 
lete szempontjâbol ezek egvikere sem 
volt sziikseg. E nagvhatalmaskodo po- 
zokkal merhetetlen belso bajokat kelr 
lett eltakarniok. s ezen uiabb es ujabb 
kerdesek kitalâlâsâban az orosz diplo- 
matâk bâmulnivalo lelemenyesseget ta- 
nusitottak eddig.

Europa megelegeîte ezt a szemfeny- 
vesztest. Betekint a mehebe ennek az 
eszaki kohonak, olvassa a neoeket, 
nemzetisegeket, statisztikât keszit. osz- 
szead. kivon, s marad a vegeredmeny- 
ben egv teljesen szettagolt. felosztott 
Oroszorszâg. Mert teljesen megfelel a 
valosâgnak. hogv Oroszorszâg a vilâg 
legheterogenebb âllamalakulâsa. me- 
lvet sem faji, sem tortenelmi. sem val- 
lâsi kapcsolat nem tart ossze. Szeijel- 
ziillese is ennelfogva onmagâbol indul 
ki.

Meg nem az a Iegnagvobb bai. hogy 
a birodalom erotelies nemzetisegekkeli, 
ve’iink magvarokkal rokon turâni ne- 
pekkel van meglehetosen tarkitva, ha- 
uem az a bai, hogv az uralkodo szlâv 
elem maga sem egvseges. sot mi tobb, 
eppen ezek a szlâvok a birodalom 
egvik legveszedelmesebb irredentistâi.

Az orosz nep maga hârom elkiiloniilo 
nagv csoportra oszlik: nagv-oroszokra, 
kis-oroszokra es feher-oroszokra. Nagv 
orosz van 55,667.479, a kis oroszok le- 
lekszâma 22,380.551, a feher-oroszokâ 
5.885.547. A nagv-orosz es a kis-orosz 
tulajdonkeppen ket nemzetet alkot egy 
es ugvanazon orszâgban. Vallâs dolgâ- 
ban. az ortodoxiâban egysegesek 
ugyan, de elvâlasztia oket egymâstol a 
tortenelmi mult, a nyelv es a jovo szâ- 
mâra valo poliitikai torekvesek.

Kozottiik melyseges iirt vâjt az a 
kdrulmenv. hogv az uralkodo nagy- 
orosz elem ennek a vele rokon kis- 

oroszsâgnak legkbnydrtelenebb elnyo- 
moia. Ennvire teried a pânszlâv moral!

Versegi kotelekek tekinteteben ugvan 
meglehetosen laza kapcsolat van e ket 
nemzet kozott. Eredetinek minden eset- 
re a kis-orosz eredetibb. mely legjobban 
megorizte osi szlâv iellemvonâsait. Mâr 
a IX. szâzadtol kezdve egyseges nem- 
zeti âllamot alkotott, melynek Kiew volt 
a kbzeppontja. s mely egeszen sajâtos, 
eredeti kulturâval birt. A mai nagv-oro- 
szok nem egvebek tulajdonkeppen. mint 
ebbol az anyatestbol eszak fele kivâlt 
toredekek. akik az idok folvamân faji- 
lag erosen keveredtek Oroszorszâg 
eszaki videkein lako finn-ugor es nor- 
rnann nepekkel. Ez az evszâzadokig 
tarto vegviiles nemcsak faji elvâltozâ- 
sokat idezett elo nâluk. hanem a nyel- 
viikre is igen nagy âtalakito hatâssal 
volt, ugyannyira, hogy e ket nep, âm- 
bâr mindaketto szlâv, ma joformân nem 
erti egymâst.

Amikor 1654-ben Kisoroszorszâg a 
katholikus lengyelek szorongatâsai elol 
egyesiilt a nagy-orosz moszkvai câr- 
sâggal, akkorra mâr ennek a ket nem- 
zetnek nyelvi elkuldnitese teljesen befe- 
jezett dolog volt, csupân csak egyetlen 
kapcsolat volt kozottiik, a gordgkeleti 
egyhâz kozossege. Kisoroszorszâgnak 
ugyanis akozdtt kellett vâlasztania, 
hogy a katholikus Lengyelorszâg fen- 
hatosâga alatt maradjon-e, vagy pedig 
engedjen a tordk szultân hivo szavâ- 
nak, aki szivesen alattvaloiul fogadta 
volna oket, vagy hogy a krimi tatâr 
khânsâggal egyesiiljenek-e, amely utâb- 
bival igen sokâig fegyverbarâtsâgban 
eltek. De mindezek elmellozesevel in- 
kâbb a moszkvai cârt vâlasztottâk ural- 
kodojuknak, mert ennek a vallâsa azo- 
nos volt az 6 vallâsukkal. Ez a szem- 
pont volt tehât irânyado a ket nemzet 
egyesiilese alkalmâval, szoval annak a 
kornak uralkodo vallâsos szelleme, a 
mely a nemzeti eszmet akkor meg ter- 
meszetesen nem ismerte.

Csak a XVIII, szâzadban kezd kiala- 
kulni az u. n. ukrajnai kerdes, amikor 
a kultura terjedesevel a nyelvi ellente- 
tek mind erezhetobbekke vâlnak. Kii- 
lon nemzeti irodalmi nyelv gyokerezd 
meg Kisoroszorszâgban, melyet Sev 
csenko Tarasz, a vilâghires kis-oros2 
kolto csodâlatos szep dalaiban szente 
sit s a csiszolt es magasabb gondolatol 
szovivojeve avat. Enekel nepenek eljo 
vendo szabadsâgârol is, de itt a câriz 
mussal talâlja magât szemben. 1847-bei 
SevcsenkO mâr mint kenyszermunkârt 
itelt rab, a keleti turâni pusztâk sâncai 
âssa. Es minthogyha ezeknek az âsocsa 



pâsoknak a nyomâban kezdene erint- 
kezni egymâssal a kis-orosz es a turâni 
kerdes. Mert amily elnyomoja es vesze- 
delme a nagyoroszsâg a turâni nepek- 
nek, eppoly elnyomoja a kisoroszoknak 
is. Az az alagutakon bujkâlo orosz po- 
litika, amely a mi magyarorszâgi ru- 
tenjeinknek felszabaditâst iger, odahaza 
a maga foldjen ugyanezzel a rutenseg- 
gel azonos kisoroszokat anyanyelvetol 

rajnai nemze.t a fdldalatti Oroszorszâg- 
ban keszitgette eld mâr evtizedek ota 
fiiggetlensege terveit.

A hivatalos Szentpetervâr magatol er- 
tetodoleg mindent eltitkolt a kiilfold 
elott ebbol a lassu belsd forrongâsbol, 
amely az orosz nemzet kettetagolâsât 
jelentene. Europa szemeben eddig csak 
egy orc-sz nemzet volt es csak egy 
orosz nyelv volt. Ma mar tudjuk, hogy 

a szentpetervâri es moszkvai ujsâgok a 
mi birodalmunk feloszlatâsârol âlmo- 
doztak.

A bircdalom szlâv elemei koze tar- 
toznak a lengyelek is 7.931,307 lelek- 
szâmmal. Ez az egyseges lengyel nem
zet, melyet a tortenelmi mult es rokon- 
erzes eros szâlai kotnek Magyarorszâg- 
hoz, csak az alkalmat vârta, hogy el- 
vesztett âllami fiiggetlenseget vissza-

is megfosztja s târsadalmi es politikai 
iildozesek kdzpontjâvâ teszi. Uldozik a 
kisorosz nyelvii irodalmat odabenn, 
nem engedik, bogy kisorosz nyelven 
nyomtatott konyvek meg csak a hatâ- 
raikon is keresztiiljohessenek, egymâs- 
utân oszlatjâk fel kulturegyesiileteiket, 
szoval eppenugy bânnak veliik, mint 
egy veszedeltnes idegen elemmel. Nem 
csoda tehât, hogyha az elnyomott uk- 

mindegyikbol ketto van s mivelhogy I 
igy all a helyzet, egesz mas szemiive- 
gen kell nezniink a nagy eszaki kolosz- 
szus rendithetetlennek velt erejet. An-j 
nal is inkâbb, mert a kozelmult eszten- 
ddk hâborus hireinek hatâsa alatt eros I 
mozgolcdas volt erezheto mindenfele a ( 
car birodalmâban. Kisoroszorszâgban 
nem egy „eljen“-kiâltâs hangzott el I 
Ausztria-Magyarorszâgra azalatt, amig I 

nyerhesse s az orosz jârmat magârol 
Ierazza. A folyton megismetlodo len
gyel felkelesek tanuskodnak rola, hogy 
e nemzet bârmely orâban kesz volt 
aldczni tiiggetlensegeert. A lengyel 
nemzet titokban fel volt fegyverkezve 
Orcszorszâg ellen, ott mâr mindenki 
tudatâban volt annak, hogy a mostani 
hâboruban mi lesz a kbtelessege.

Veliik egyiitt megmozdultak a balti 



tartomânvok tobbi elnyomott nepei is: 
a Iitvânok (1.210,510), a lettek 
(1,435.937). az esztek (1,002.738) es a 
finnek (2,400.000). Ezek a balti nepek 
mâr-az orosz-iapân hâboru idejeben ke- 
szen âllottak a felkelesre. s nemzeti 
szervezeteik kdzott titkos megegyeze- 
sek voltak egv elkdvetkezendd kozos 
egyuttmukodesre, de az europai helyzet 
akkori terveik megvaldsitasara nem 
volt a legkedvezobb. Ma mâr ui es sok- 
kal kedvezobb konstellâcidk vannak. A 
lengyel felkeles adta meg a jelet 
— s utâna kovetkeznek maid a tobbi 
balti tartomânvok. ugv hogv Oroszor- 
szâgnak nvugatra a tenger fele semmi 
kiiârdia sem marad. mert ezen emlitett 
nepek Lengvelorszagtol kezdve fel 
egesz Finnorszâg egv meg nem szaki- 
tott, dsszefuggb lâncot alkotnak. Ne fe- 
lediiik el azt sem. hogv ezek koziil a 
finnek es az esztek a magvar nemzet- 
nek verbeli rokonai!

Ha delen es keleten vessziik sorra 
Oroszorszâg nemzetisegeit. România 
hatârai mellett kovetkeznek mindiârt a 
besszarâbiai românok (1,121.669). Ezek 
Kelet-Europânak az egvetlen elnvomott 
româniai. Ezek szorulnak arra. hogv 
felszabaditsâk oket! Sorsuk nemcsak az 
âltalânos elnvomatâsbol all, amelybdl a 
muzsik eppugv kiveszi a reszet, mint 
akârmelv mâsik nemzetiseg, hanem lel- 
ketlen birtokpolitikâval, eroszakos âl- 
lami kisaiâtitâsokkal valosâggal eltildo- 
zik ezt a nepet eredeti lakohelyerol. 
Mert hiâba mutatott Oroszorszâg âlar- 
cot România fele, megis csak tartott 
annak az idonek elkdvetkezesetol, ami- 
kor maid Româniânak kinyilik a szeme, 
es Besszarâbia fele tekint. — sziikseget 
ereztek tehât itt a hatârokon az ero
szakos orosz terfoglalâsnak. Româniâ
nak, ha valamikcr, hât most be kellett 
lâtnia azt. hogv nemzeti fenmaradâsât 
csak orosz reszrol fenyegeti veszely. 
Mert a fektelen pânszlâv ideâknak Ro
mânia eppugv utiâban van. mint ahogy 
azt Magyarorszâgrbl hirdetik.

Az egesz Kaukâzus teljesen nemzeti- 
segi tartomânya Oroszorszâgnak. Egesz 
nepessege (4.634,914) csupa vegyes 
nemzetisegekbdl all, ezen a szâmon fe
lii! csak etenyeszo ceskelyseg az egyes 
vârosok orosz nyelvii lakossâga. Mâ- 
sutt, a vârosokon kiviil, orosz lakossâg 
a Kaukâzusban sehol sines. A Tdrokor- 
szâgtol es Perzsiâtol elszakitott tarto- 
mânyreszek, valamint a regi fiiggetlen 
kisebb orszâgok nepe mâr a mohame- 
dân vallâs erejenel fogva is inkâbb ki- 
fele huz, mint a cârizmus fele, amety 
neki teljesen idegen, s amelytol bujto- 
gatâson kiviil semmi egyeb jot nem lat. 

Sâmil katonâinak fiai meg mindig el- 
nek, magânak Sâmilnak a fia is el meg, 
s vele egyiitt a kaukâzusi nepek fiigget- 
lensegi vagya. Alig pâr eve, hogy Szi- 
beriâba hurcoltâk a kaukâzusi orme- 
nyek vezeto-embereit, mert messze 
szetâgazd nemzeti felkeles miatt fogtak 
perbe. Nehânyan vertanuk lettek, de a 
forradalmi bizottsâg ma is megvan 
meg. Mâsutt es mâs formâban, az orosz 
hatârokon kiviil. S majd ha kigyulnak 
a tiizek a hegyormokon, elkdvetkezik a 
boszu a vertanukert.

A birodalom tagozottsâgât a magyar- 
ral fajilag es nyeivileg rokon turâni ne
pek csak meg jobban fokozzâk. Faji es 
nyelvi onâllosâgukon kiviil mohamedân 
vallâsuk erneli ezt az amugy is erds vâ- 
lasztofalat. A Volga golyo videketol 
kezdve ki egesz Keletre a kinai hatâro- 
kig osszefiiggo teriileten elnek ezek a 
mi rokonnepeink, a kuldnbdzd tordk-ta- 
târ nepek. Ma mâr csak nepek egykor 
hatalmas nemzetek voltak. Hivatalosan 
bevallott szâmuk 13,906.972, de sajât 
becslesiik szerint lelekszâmuk sokkal 
tdbb, ugy, hogy az europai es âzsiai te- 
riileteken osszeveve elerik a 20 milliot. 
Ma mâr megizmosodott nemzeti ontu- 
dattal es kiilon kulturâval szegezik a 
melluket az erdszakosan oroszosito to- 
rekvesek ellen. Kazâni, krimi, asztrak- 
hâni fiiggetlen khânsâgaik emleke, a 
nem is nagyon regen mult iddk torte- 
nehni tradicioi elnek meg a lelkekben, 
s az orosz-japân hâboru ota elenkebben 
mint bârmikor ezeldtt. Nagy tevedes 
volna egyâltalâban, ha azt gondolnânk, 
hogy ezek a mohamedân vallâsu tdrdk- 
tatâr nepek koldus soron tengodo felvad 
tdrzsek talân, akik ma is meg a tatârjâ- 
râs miiiveltsegi nivojân âllnak. Mert az 
europai kozvelemeny a maga tâjeko- 
zatlansâgâban ma is mindig a kozepkori 
iddk tatârdulâsaira gondol, amikor a ta- 
târ nevet hallja. Aki azonbân mâr meg- 
fordult valaha kdztiik es lâtta oket eu
ropai civilizâcidju vârosaikban es lâtta 
nâluk azt az oriâsi fellendiilest nemzeti 
irodalmukban, a kozeletben es kdzgaz- 
dasâgban egyarânt, az becsiilni es er- 
tekelni tanulja oket. Fokeppen pedig 
tisztâbb erkdlcsi felfogâsukkal, szorgal- 
mukkal es kereskedelem irânt valo er- 
zekiikkel emelkednek az orosz elem fo
ie, ugyannyira, hogy csaknem egesz 
Kelet-Oroszorszâgnak ok kepezik az 
egyetlen kereskedelmi elemet. Ez a fo- 
kozatos vagyonosodâs pedig egyik leg- 
biztosabb alapja a nemzeti megerdsd- 
desnek.

Mivel az orosz kormâny nem sokat 
tdrddik târsadalmuk kiepitesevel es miii- 
velddesuk fejlesztesevel, ebben a keny- 

szerii autonomiâban a nemzetnek ma
gânak kell gondoskodnia bndnmagârol. 
Az orosz kormânynak a gondja veliik 
szemben legfokepp abban meriil ki, 
hogy dnkenyes birtokpolitikâval es or
todox missziok tâmogatâsâval a nepet 
lehetoleg gyengitse vagyoni es vallâsi 
erejeben. A tatârsâg azonban mindeme 
torekvesekkel szemben szivdsan vede- 
kezik. Egymâs utân epitik nemzeti ala- 
pokbol es egyes hazafiak âldozatkesz- 
segebdl elemi es kdzepiskolâikat, napi- 
lapokat alapitanak minden valamire 
valo kozpontban, nemzeti kulturegye- 
suleteket letesitenek, egyszoval vede- 
keznek mindazon eszkdzokkel, ame- 
lyekkel egy elnyomott nemzet bekes 
iddben vedekezhetik.

Mivel pedig a mohamedân vallâs ne
meș ertelemben vett konzervativizmusa 
is nemzeti erzesiik erositesere szegodik, 
erkdlcsi tekintetekben eddigele szilâr- 
dan âllottak ellen minden oroszosito to- 
rekvesnek, bârmennyire ostromolja is 
kedvezdtlen fdldrajzi hatâraikat az 
orosz tenger.

Nemzeti erzesiik mindenesetre van 
olyan erds es van olyan aktiv, hogy ha 
a birodalom nepei felszabadulâsukert 
talpra âllnânak, ez a hatalmas mozga- 
lom semmi esetre sem hiagynâ erintet- 
leniil ezt a 20 millionyi rokonfaju nepet.

Bekes iddben mindezen fentemlitett 
nepek târsadalmi mozgalmârol es kul- 
turiorekveseirdl szdlhatnank csak, mint 
valoban letezd âramlatokrol, de most 
egy vilâghâboru jegyeben vagyunk, la- 
tolgatnunk kell minden eshetoseget. 
Olyan mapokat eliink, amikor nepek, 
nemzetek torekvesei, rejtegetett nagy 
celjai egyik naprdl a mâsikra valora 
vâlhatnak.

A veliink rokon turâni fajok torekve- 
sei mâr-mâr azon a ponton voltak, hogy 
egy egyseges, kozos torekvesse tomo- 
riiljenek, amikor a hirtelen beâllott ese- 
menyek ezt a folyamatban levo kozos 
szervezkedest megzavartâk. S âmbâr 
Magyarorszâgbol indult ki ez a turâni 
mozgalom, mint egy tervbe vett joven- 
do kozpontbdl, megis a Keleten, Tdrok- 
orszâgban talâlt termekenyebb talajra. 
Mi hirdettiik innen legeloszbr jovendd 
megerdsodesiirik egyik legmagaszto- 
sabb utjât s a turânsâg egy mâsik sar- 
kâban volt ez eszme irânt nagyobb fc • 
gekonysâggal a ful es a sziv. A veze 
tes pedig minket illetne meg, mint Nyu- 
gat fele a turâni nepek legmuveltebb 
es legerdsebb âgât. Mennyivel mâsfor- 
mâbb volna a mostani hâboru kepe, ha 
osszes turâni rokonnepeink egyseges 
szervezkedese befejeztetett volna! . . .



mâr nem az elmeletek j zâni es odesszai katonai keruletekben 
elrendeltek a reszbeli mozgositâst.

Franciaorszâg biztonsâgi elointezke-

Ma azonban
es a disszertâciok orâjâban eliink, most 
mâr csak pozitiv tenyekkel lehet szâ- 
mot vetniink. A turâni egyseg nem 
befejezett teny meg, ebben a formâjâ- 
ban kiviil kell esnie szâmitâsainkon. De 
viszonit megtbrtenhetik fegyvereink 
gyozelme eseten, bogy mint termesze- 
tes kovetkezmeny kibontakozhatik az 
egymâst kergeto esemenyek ziirzavarâ- 
bol az egesz kifejlett parituranizmus.

Minden esetre egy dolgot ne feled- 
jiink el! Oroszorszâg, az europai beke 
lelkiismeretlen haboritoja, ugy amint 
ma van, leigâzva tartott nemzeteivel, 
izmos es nagyszamu nemzetisegeivel es 
dnmagukban is megoszlo szlâvjaival 
betele szet van darabolva. Kovetni kell 
csak az esemenyeket es segito keziin- 
ket nem kellene megvonnunk ettbl a 
termeszetes, bomlo folyamattol es 
Oroszorszâg sorsa ebben a haboruban 
vegervenyesen meg volna pecsetelve. 
Mert ennek a birodalomnak egesz jo- 
ven'do sorsa ket szamtani muvelethez 
van csupan kbtve: az osszeadashoz es 
a kivonashoz. Ha dsszeadjuk a nemze- 
tisegeket es kivonjuk az oroszbol, ez a 
retteget eszaki allarn egyszerre meg- 
sziinik kolosszus lenni.

Gyozehnes fegyvereinken a sor, hogy 
ezt a szâmadâst egyszer mâr elvegez- 
ziik. Alâvaloknak, kirâlygyilkosok cin- 
kosainak nines helye Europâban!

Julius 23.
A mouarkia Szerbiâhoz jegyzeket in

tez. A vâlaszra 48 ora idot ad.
Julius 25.

Szerbiâban elrendelik az âltalânos 
mozgositâst.

Szerbia ki nem elegito vâlaszt ad. 
Belgrâdi kovetiink elhagyja a szerb fo- 
vârost.
Julius 26.

0 Felsege elrendeli a reszbeni mozgo
sitâst.

A szerb kirâlyi udvar es a kormâny 
Nisibe kbltozik.
Julius 28.

Oroszorszâgban a kievi, moszkvai, ka- 

deseket tesz.
Julius 29.

Belgiumban harorn tartalek evfolya- 
mot behivnak.

A Drina mellett kisebb harcaink vol-, 
tak.
Julius 30.

A zimonyi hidnâl kisebb iitkozetek 
ivoltak. A Szâva melletti Progor koz-j 
segnel egy âtkelni akaro .szerb bandât 
hatâresapataink vissziavertek. Velke 
Grădiște mellett sajât tiizersegiink ket 
felszereles alatt alio szerb gbzhajot 
megsemmisitett. Az Uj-Szerbiâban 
mindinkâbb terjedb zavarokrol hirek.er- 
keztek.

Julius 31.
A car elrendeli az egesz orosz hadero 

âltalânos mozgositâsât.
Vilmos csâszâr kiadja a parancsot, 

bogy hâborus veszely fenyeget, az elo- 
intezkedesek megteendok.

A nemet birodalom Szentpetervârhoz 
ultimâtumot intez; tizenlket ora alatt 
vâlaszt ker.

A nemet birodalom a franciâkhoz is 
ultimâtumot intez; a vâlaszra 18 ora 
idot ad.

Nemetalfbld kirâlynoje el'rendel'te az 
âltalânos mozgositâst.

Bulgaria semiegessegi nyilatkozatot 
tett a monarkia es Szerbia kbzti hâbo- 
rura.

A svâjci szbvietseges hadsereget hadi- 
lâbra âllitottâk.

0 Felsege elrendel'te az âltalânos 
mozgositâst.

Augusztus 1.
Vilmos csâszâr elrendelte az osszes 

nemet haderok mozgositâsât.
Franciaorszâg delutân 4 ora 30 perc- 

kor ugyanezt elrendelte.
Finnorszâgra es a finn bblbkre ki- 

mondtâk a hadiâllapot bekbszontet.
Svedorszâg semiegessegi nyilatkoza

tot tett a monarkia es Szerbia kbzti hâ- 
borura.

A svâjci szovetsegtanâcs az egesz 
svâjci szovetseges hadsereg mozgosi- 
tâsât rendelte el.

A nemet-orosz hatâron apro csatâ- 
rozâsok folytak.
Augusztus 2.

A szentpetervâri nemet nagykoviet 
este 7 ora 30 perckor Szentpetervâron 
âtnyujtja a nemetek hadiizenetet.

A berlini orosz nagykbvetnek kiszol- 
gâltatjâk az utlevelet.

Kelet-Poroszorszâgban kisebb lovas 
utkbzetek voltak.

7 A 8. orosz had test1 egyes reszei 
Luxenburgot megszâllottâk.

Az „Augsburg“ nevii nemet cirkâlb 
Liebau orosz hadikikbtot bombâzta.

Franciaorszâgra es Algirra nezve ki- 
mondjâk a hâboru egesz tartamâra az 
ostromâllapotot.

Augusztus 3.
Czenstochau, Kalis es Bedzin lialâr- 

szeli orosz ivârosokat nemet csapatok 
szâlljâk meg.

Francia csapatok tbrnek be Elszâszba.
Nemetbirodalom es Franciaorszâg 

kozt beâll a hadiâl'îapot.
A pârisi nemet nagykovet utlevelet 

kerte.
Olaszorszâg semiegessegi nyilatkoza

tot tett, egyben elrendeli a reszbeli moz- 
gositâst.

Svedorszâg mozgosit es semiegessegi 
nyilatkozatot tett.

Az egesz Tbrbkbirodalom teriiletere 
ostromâllapotot rendelnek el.

Nemetorszâg felkeri Belgiumot, hogy 
csapatainak keresztulvonulâsât enged- 
je meg.

Az Egyesult'-Âllamok elnbke a kiil'fbl- 
di hajbk lajstromozâsânak tilalmât fel- 
fiiggeszti, hogy ezzel a hajoforgalom 
zaklatâsât megakadâlyozza.

Az Egyesiilt-Allamok semiegessegi 
nyilatkozatot tesznek.

Nemet csapatok megrohanjâk Ti- 
bartit.

A român kormâny a hatâr vedelmere 
intezkedeseket tett.

Memel nemet vâros megszâllo csapa- 
ta az orosz hatârorsegek eloretbreset 
visszaveri.

Augusztus 4.
A nemetbirodalmi gyiiles a hadjârat 

celjaira 5 mil'liârd mârkât egyhangulag 
megszavaz.

Svâjc semiegessegi nyilatkozatot tett. 
Tbrbkorszâgban elrendeltek a resz

beli mozgositâst.
A sved nepfblkelest behivtâk.
Belgium a nemetek âtvonulâsâra vo- 

natkozo kerelmet visszautasitja.
A nemet kovet Bruxellest elhagyja.
A BoszporusZt1 es a Dardanellâkat el- 

zârjâk.
Tiizersegi harc Belgrâdnâl; az erodit- 

meny erosen megseriilt.
Nemet hadihajok az algiri tengerpar- 

ton francia behajbzâsi helyeket rongâl- 
nak meg.

A francia kamiara a Nemetorszâgnak 
szolo hadiizenetet egyhangulag elfo- 
gadja.



Anglia kerdest intez Belgium semle- 
gessegenek megsertese miatt Nemetor- 
szâghoz.

A berlini angol nagykdvet este 7 ora- 
kor âtnyujtja Anglia hadiizenetet es ut- 
levelet keri.

Dania abszolut semlegessegi nyilatl- 
kozatot tett.

A nemetbircdalmi kcrmâny a ne
met bankokban levo orosz vagyonre- 
szeket lefoglalta.

Augusztus 5.
Bricy francia vârost nemet csapatok 

szâlljăk meg.

Augusztus 6.
A monarkia es Oroszorszâg kozott 

megszakadt a diplomaciai osszekbX'te- 
tes.

A monarkia hadat iizent Oroszorszâg- 
nak. Oikusz es Voldbrom orosz vâro- 
sok kezeinkbe keriilnek.

A montenegroiak Trebinje irânyâba 
betortek.

Szerbia megiizente a hâborut a Ne
met birodalomnak.

Anglia hadat iizen Nemetorszâgnak.
A nemet flotta bombâzza az algiri ha- 

dikikdto'ket.
A nemetek elfoglaljak Alexandrovo 

Czenstochau es Kalis orosz varosokat.
Az orosz hatâron Schwidderbnel.es 

Grodkennel a betdrd orosz lovascsapa- 
tokat a nemetek visszavertek.

Bricy francia helyseget a nemet csa
patok miegszaliottâk.

Kitchener lord tâbornokot angol had- 
iigyminiszterre neveztek ki.

Augusztus 7.
A montenegroi kormâny hadat iizent 

mcnarkiânknak.
A deli harcteren Vardiste—Rudo bos- 

nyâk hatârvonalon a szerbek betoreset 
csapataink visszavertek.

Csapataink bevettek Oikusz es Vol- 
trom orosz helysegeket es egyesiiltek a 
Czenstochau es Bendinig elore haladt 
nemet csapatokkali.

Csapataink elfoglaltâk meg a Krako-i 
tol eszakra fekvo hatarszeli magasla- 
tckat.

Liittich (Liege) Belga vârost a neme
tek elfoglaltâk.

Augusztus 8.
Az orosz-galiciai hatâron a kozâkok 

megkisereltek ujbol a betorest.
Michownâl egy galiciai onkentes csa- 

pat Frank szâzados vezetese alatt tâ- 
madâst intezett kozâkok ellen.

A nemet es az orosz flotta kozott ki- 
sebb iitkozet volt.

A nemetek megszâllottâk Aland szi- 
getet.

Az Amphion nevii angol cirkâlo ten- 
ger alatti aknâba iitkozott es elsiilyedt.

Az angol kirâly sir John Jelicoe ten- 
gernagyot az angol flotta foparancsno- 
kâvâ, Madden tengernagyot pedig a 
■tengereszeti vezerkar fdnokeve nevez- 
te ki.

A Norveg flotta mozgositâsât elren- 
deltek.

Augusztus 9.
Csapataink az eszaki hadszinteren el

foglaltâk Ra'dzivilovot Brodyval szem- 
ben, Wolocyksât Podwolocyskâval 
szemben es a Csernovic mellett levo 
Orosz-Nowosielicât .

A Segesvâr nevii cirkaldnk elipuszti- 
totta Antivâri radio âllomâsât.

A nemet csâszâri tengereszet âlLimâ- 
nyâba besorozott Konigin Luise nevii 
kereskedelmi gdzdst, mely a Themse 
torkolatânâl, a hadikikdtd eldtt aknâkat 
rakott le, egy angol torpedo flotilla el- 
siilyesztette.

A nemetek Johannisburgtdl keletre 
harcba keveredtek egy orosz lovasdan- 
dârral.
Augusztus 10.

A lengyel loveszifjak rotvid iitkozet 
utân elfoglaltâk Ksionz helyseget.

Nemet csapatok Graszynnâl megiit- 
kdztek az orosz csapatokkal.

Insterburg kdzeleben egy nemet ulâ- 
nus szâzad ket szâzad kozâkot fogott el.

A nemet csapatok Muhlhausen kdze
leben a franciâkat erdditett hadâllâsaik- 
bol kivetettek.

Az oroszok Hangd kikotot kiiiritettek; 
a vasuti miihelyeket s a kikotdhelyeket, 
mdldkat a levegobe ropitettek.

A St.-Andreas nevii orosz dread
nought Hangd eldtt megfeneklett.

A franciâk a nemet csapatoktol La 
Qarde-nâl sulyos vereseget szenvedtek.
Augusztus 12.

A francia hadiigyminiszterium a nyu- 
galmazott tâbornokokat es ezredeseket 
szolgdlattetelte behivta.

Kattner Alfred udvari tanacsost, a 
szentpetenvâri osztrâk-magyar nagykd- 
vetseg tisztviselojet Szentpetervârott a 
tiintetolk felkoncoltâk.

D'Auernas grofokat kemkedes miatt 
Wildonban (Stâjerorszâg) letartdztat- 
tâk.

Nemietorszâg a Kongoâllammal szem
ben is, ■— miutan az belga gyarmat, —■ 
felveszi a hâborut.

A lemondott Millo olasz tengereszeti
miniszter utodjâul Leone Viale altenger-1 ugy hogy a szegeny lakossag inseget 
nagyot neveztek ki. | szenved es hajlektalanul maradt.

Nemetorszâg lefoglalta az ellenseges 
âllamok koveteleseit.

Henrik bajor herceg lovasszâzadâval 
megtâmiadott es megsemmisitett egy 
csztâly francia dragonyost.

A kormâny a moratdriumot szeptem- 
ber ho 31-ig meghosszabbitotta.

Wlagvaroh ts langyBleh.
Irta: Tadeusz Ligera Stamirovski, 

a lembe gi lengyel-magyar klub elnoke.

Budapest, 1914. augusztus 12.
Ezer esztendon at oromben es bânat- 

ban, nehez orâkban es boldog idokben 
egybeforrott a ket nemzet szive. Alig 
van râ pelda a nepek torteneteben, hogy 
ket szomszedos orszâg oly bekes egyet- 
ertesben, s oly testveri szeretetben elt 
volna egymâs mellett, mint Magyaror- 
szâg es Lengyelorszâg.

Kirâlyokat es kirâlynoket adtak egy- 
mâsnak es egyiitt kiizdottek ugy Ma- 
gyarorszâg, mint Lengyelorszâg sza- 
badsâgâert. Gyakran ontottâk veriiket 
egyiitt a csatatereken. s ez a legerdsebb 
kotelek, s a legtartosabb kauocs, mely 
riemzeteket egymâssal bsszekbt!

Most ismet: vâllukat osszeivetve a 
kdzos erdekekert harcolnak a kozos ha- 
lâlos ellenseg ellen, amely Magyaror- 
szâgot, Lengyelorszâgot a monarkiât, s 
az egesz ciiviilizâlt vilâgot a korbâcs ha- 
talma alâ akarta hajtani.

Pedig a magyar huszârok es a len
gyel ulânusok kardcsapâsait gyakran 
erezte mâr e nemzet a hâtân, most ujra, 
ketszerezett erovel fogja ugyanazt 
erezni.

S mi gyozni fogunk, mert gyozniink 
kel'l, mert az igaz es szent iigyiinknek 
diadalmaskodni kell a barbârsâg felett. 
Lengyelorszâgban, aki csak elbirja a 
puskât, legbensdbb lel'kesedessel mind 
fegyvert ragadott.

Biiszkek vagyunk a mi ifjainkra, akik 
alig serdiilo gyermekijfak csupân, mâris 
a hâboru îegelejen a lengyel kirâlysâg 
teriileten oly hdisesen harcoltak s az el~ 
lensegnek oly erzekeny vesztesegeket 
okoztak. A lengyel kirâlysâg! Ez a min- 
den lengyel szemeben a szent fold, a 
melyneik minden taipalattnyi teriiletet 
mâsfel szâzadeven keresztiil Lengyelor
szâg- legjobb fiainak ârtatlan vere dn- 
tozte, hatalmias kiizdelem szinhelyeve 
vâltozik ât ujra. Az ellenseg, igazi, ha- 
misi'tatlan muszka mddra, mieldtt el- 

..hagyta volna ez orszâgot, mindent meg
semmisitett, felegetett, meg a le nem 
aratott gabonaveteseket is elpusztitotta,

Schwidderbnel.es


Be mindezt az brom es biiszkeseg er- 
zetevel fogjâk elszenvedni, mert mind 
hosok ok es tudjâk mindannyian, hogy 
iitbtt a szabadsâg orâja.

„Jeszcze Polska nie zgineta. ale zyje 
i zyc bedzie“ (Lengyelorszâg nem ve- 
szett el, el meg most is es el'ni is fog).

Oroszlânokkent harcolnânak ok, ha 
elegndo fegyveriik vol'na, de sajnos, 
mindenben sziikseget szenvednek.

Legsziyesebhen a magyaroktâl ohaj- 
tanânak fegyvereket s igerik, hogy a 
gyoztes csatâk utân, majd hogyha a 
ba_rbârsâg aloi felszabadult muvelt vi- 
lăgra a beke âldâsai visszaternek, meg- 
orzik a szent hâboru e draga emlekeit s 
gyermekeiknek, unokâiknak fogjâk mu- 
togatni e szokkal:

— Nezzetek, ezek magyar fegyverek, 
melyeket a mi testvereink kiildottek ne- 
kiink, hogy megverjiik veliik a kozos 
ellenseget! *

A magyarok lengyel tes.tverei min- 
den emberileg lehetot elkovettek, hogy 
a kiizdelmet a halâlos ellenseggel szem- 
ben sikerrel megvivhassâk. Barmennyi 
nehezsegbe utkozbtt', megis 100,00(1 if- 
jut lâttak el a hadjârathoz sziikseges 
minden felszerelessel.* Ha mindezekhez 
hozzâvessziik, hogy az âltalânos Krizist 
egymâsutân kbveto csapâsok Galiciât 
ertek a legsulyosabban, erthetb, bogy 
az orszâg teljesen kimeriilt.

Magyar testvereink! Rajtatok all 
most, hogy a lengyeleket rokonszenve- 
tek megnyilatkozâsâban reszesitseteik 
es segitsegiikre siessetek! Lengyelor
szâg ezt nektek sohasem felejtene el. 
Mert a tengyeleknek alaptermesze- 

Ite, hogy aki jot eselekedett veliik vala- 
llia, azt nem felejtik el soha. 
I Erdekeben all Magyarorszâgnak. 
iiogy leghiisegesebb baratja megerosbd- 
liek, liiszen ez Magyarorszagnak is meg- 
lerosbdeset jelenti. Hogy aztân a ten- 
Eyel mozgalom tâmogatâsa Magyaror- 
Kzâg reszerol milyen formaban torten- 
lek, hatârozzâk meg a magyar testve- 
rek maguk.
I E szavakat a sajât nevemben irom. 
Ismerven a viszonyokat es azt, hogy 
Iziikseg hoi van.
I Ugy erzem, bizonyos mertekben jo- 
lot szereztem arra, hogy magyar test- 
Icreimmcl szemben szabadon es oszin- 
■en beszeljek, hisz Magyarorszâgon 
Inindenfele, mint nagy magyar-baratot 
Ismernek. Evek hosszu sora ota min

den lehetot elkbvettem es minden âldo- 
zatot meghoztam arra, hogy a magya- 
roknak nagyszâmu hii barâtot es tisz- 
teldt szerezzek lengyel foldon s hogy 
a magyarok ellensegeivel szemben fel- 
vegyem a kiizdelmet, ami, hala Is ten- 
nek, sikeriilt is.

Igaz szivvel kiâltom: Eljen a magyar 
haza! Eljen a magyar-lengyel testve- 
riseg!

ilz orosz eroditm^nyeh.
Oroszorszâgban a hadero felvonulâsa 

— eviilekeztetese — a birodalom oriâsi 
kiteriedese miatt termeszetszeriileg; 
nagy nehezsegekkel jar. A nemetbiro-| 
dalom es a monarkia kedwezo vasuti 
osszekottetesei es foldraizi helvzete 
folvtân a felvonulâst sokkal hamarabb 
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befeiezheti. mint Oroszorsag. Nehogy 
ezt az elonvos helvzetet csapataink ki- 
hasznâlhassâk es az orosz felrvonulast 
megzavarhassak, az orosz hadvezetoseg 
seregeit nem Orosz Lengyelorszâgban 
vonultatia fel. hanem hâtrâbb az orszâg 
belsejeben az erodok sokasâgânak ol- 
talma alatt. Orosz-Lengyelorszâg terii- 
letet pedig feladia Oroszorszâg mindad- 
dig. mig felvonulâsa befeiezve nines. Ha 
aztân a folvonulâst befeieztek. a râkb- 
vetkezo tâmadolagos elonvomulâsnak 
ezek az erodok lesznek a tampontjai.

Az orosz eroditesi rendszerben a ko- 
vetkezo csoportolkat kiilonboztetiiik 
meg:

A wolhvniai csoport. melv n"bno. 
Luzk es Rowno eroditmenvekbol âll. 
Ezek koziil Dubno viasutat es utat elzâro 
âllando eroditmenv. Luzk es Rowno pe
dig megerositett hidfo. A wolhvniai ero
ditmenv csoportnak az a hivatasa. hogv 
azt a keskenv foldsâvot. amelv monar- 
kiiânk hatâra es a Polesie mocsarai ko- 

zott van. biztositsa, lehetetlenne tegve, 
hogy csapatain’k oda befeszkeljek ma- 
gukat s igv az Oroszlengvelorszâgban 
es Delnvugatoroszorszâgban rniikodo 
orosz haderok kozbtt az osszekottetest 
megszakitsâk.

Ivangorod kisebb eroditmenv. mely 
a Visztulânak monarkiânk es Varso 
kozt levo egvetlen âllando âtiâroiât biz- 
tositja.

Brest-Litowsk. Fontos ut es vasut 
csombpont. nagvobb eroditmenv.

A varsoi megeroditett korlet. Idetar- 
toznak Varso. Nowo-Qeorgiewsk tâbor- 
vâr es Zegrze megerositett hidfo. Ez a 
hârom helv egvmâssal osszekbttetesben 
nagv seregre^zekneki a gviilekezeset 
es ellâtâsât teszi lehetoive. A legfonto- 
sabb vasutak. utak es folvok itt futnak 
ossze. ezert a varsoi korlet Oroszlen- 
gvelorszâg vedelmenek fotampontja 
lesz.

A Narev. Bobr. Nieman folvok vona- 
lan levo ercditesek. Ezek koziil Pultusk
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Rozan. Ostrolenka sziiksegszeriien 
megerositett âtiârohelvek a Nareven. 
Lomza kisebb hidfo. teljesen modern 
eroditmenv. Osowiec kisebb vâr, bizto. 
sitia a Bobr folvon valo âtkelo helvet 
es vasutvcnalat zar. Grodno. Mierecz es 
Olita sziiksegszeriien megerositett âtke- 
16he.lv a Nieman folvon. Kowno nagv 
vâr a nemet hatârral szemkozt. Kiew a 
Dnieper folvo mellett elavult regi rak- 
târvâr.

Lapunk az âllamvasutak 
palyaudvarain es minden 
nagyobb dohânytozsdeben 
kaphato. — Mutatvâny- 

* szâmot kivanatra minden- 
kinek szivesen ktildiink.

I *) A lengyel katonai akciot a lengyel 16- 
■esz-ifjak testiiletenek foparancsnoksâga ve- 
■efi Krakoban. Kozelebbi tâjekoztatâst a 
Budapest! Magyar-Lengyel Egyesulet titkâr-1 
Băga nyujt (Szaboky-utca 44).

16he.lv


9 hozahohrol.
Mivel az orosz birodalom a megfenyi- 

tesre megerett orgyilkos szerb nemzet 
melle âllott es ez okbol veliik is hâbo- 
ruba keveredtiink, bizonyâra sokat fo- 
gunk hallani meg a kozâkokrol, kik a 
tâjekozatlan kbzivielemeny kepzeleteben 
mint valami rettegett lovaskatonâk sze- 
repelnek. Nem lesz tehât erdektelen a 
kozâkokrol egyetmâst emlekezetunkbe 
idezni.

Mindenekelott le kel'l szegezniink a 
ketsegbevonhatatlan tenyt, hogy az 
egesz vilăg elso lovaskatonaja a mi 
legnagyobb biiszkesegiink: a magyar 
huszâr. Elso a modern kikepzesenel, ki- 
vâlo tiszti'karânâî es kitiino loanyagânâl 
fogva, elso, mert loratermett nemzet va- 
gyunk, melynek fiai rettenthetetlen bâ- 
torsâggal, az igazi lovaskatona minden 
kivâlo tulajdonsâgâval rendelkeznek.

Hol van mind e mogott a kozâk? Haj- 
dan egy privilegizalt liarcos kaszt, —■ 
ailam az allamban — ma a nagy tomegii 
orosz lovassâgnak egyik kiegeszito re- 
sze, belso ertekeben, tekintelyeben, 
liasznâîhatosâgâban visszafejlodbtt csa- 
patnem.

Tulajdonkepen mindannyian elethosz- 
sziglan leszerzbdbtt zsoldos katonâk, 
kik hasznâlatra bizonyos foldbirtokot 
kaptak, ennek fejeben azonban a ruhâ- 
zatukrol, fegyverzetukrol es lovasitâ- 
sukrol is maguk tartoznak gondoskodni. 
Hajdani onâllosâgukbol ,kiilonleges jo- 
gaikbol csupan az addfizetes aioli men- 
tesseg maradt meg. Mâr a ruhâjuk se a 
regi, mindinkâbb besoroljak oket a ren- 
des loivassâgba, mert Oroszorszăg mer- 
tekadd korei is belâtjâk, hogy a kozâ
kok kulbnâllâsânak letjogosultsâga ma 
mâr nines.

A mostani hâboruban kb. 100.000 ko
zâk harcosra szamithatunk. Ezeknek 
legnagyobb resze lovaskatona, elenye- 
szo a gyalogsâgnâl es tuzersegnel szol- 
gâlok szâma. Don-koZâkokrol, Ural-, 
-Astrachan-, Orenburg-, Kuban- es Te
rek kozâkokrol fogunk olvasni, a sze- 
rint, hogy mely videkekrol szârmazo, 
mely teriileteket miiivelo kozâkok csa- 
patai kerultek szembe haderbnkkel.

Mindenesetre erdekes, hogy a nagy 
tdrtenelmi multu kozâkintezmeny ma 
mâr a maga hazâjâban sem nepszerii. A 
kozakekat eroszakossâgaik miatt a la- 
kossâg szeles retege nem kedveli. Mi
vel âliandoan igy helyhez vannak kotve 
es mostanâban a harera is kevesebb 
alkalmuk volt, harci ertekiik is alapo- 
san megesokkent. A loanyagjuk is rosz- 
szabb mint azelott, mert az orosz lote- 
nyesztes âltalânos hanyatlâsa folytan a

jobb lovakat a hadsereglovassâghoz 
kellett beosztani. Qazdasâgi helyzetiik 
is mindig kedvezbtlenebb. Igy ma mâr 
az orosz hadvezetoseg is beismeri, hogy 
a kozâkintezmeny tulelte magât.

Mindazonâltal sziiksegkepen fenntar- 
tottâk, mert a dinastia a kozâkokat a 
tron legmegbizhatobb tâmaszânak tartja 
es mert 100.000 lovaskozâknak rendes 
lovassâggal vald potlâsa kolosszâlis 
penzdsszegeket emesztene fe'l.

Az 1904—5. evi orosz-japân hâboru
ban a kozâkok a hozzâjuk fiizdtt vâra- 
kozâsoknak nem feleltek meg. Ezert 
alig hisszuk, hogy a mostani hâboruban 
nagyobb lovasfeladatokra bnâl'ldan al- 
kalmaztatnânak, hanem ugy veljuk, 
majd inlkâbb a gyaloghadosztâlyokhoz 
beosztva, az osszekoto es kiildoncszol- 
tokban alkalmaztatnak, hogy ezâltal a 
rendes lovassâg a mellekfeladatoktol 
mentesiiljon es csak a nagy celok elere- 
sere alkalmaztassek.

A kozâkok harcmodora az u. n. „la
va". Kisebb-nagyobb csoportokra fel- 
oszolva koriilrajozni, nyugtalanitani es 
torbe csalni az ellenseget. Meg van 
azonban ennek is az ellenszere: a hi- 
degver es nyugalom, az ero egyiitt- 
tartâsa, az eredeti szândek kovet- 
kezetes vegrehajtâsa es a ... geppuska. 
A kozâk nem rettegett eilenseg tbbbe.

Hirdetes.
A kozonseg kozremukodese a vasutak 

biztositâsănăl.
A hadvezetoseg kiilonos megelegedessel 

eszlelte, hogy a kozonseg a katonai szem- 
pontbol sziikseges rendelkezesek vegrehaj- 
tâsânâl az egesz monarkiăban sikerrel koz- 
remukodott. A hazaszeretetnek ez az âlta- 
lănos orvendetes megnyilatkozâsa a hadve- 
zetoseget arra keszteti, hogy a kozonseget 
felkerje, hogy a vasutvonalak elleni mereny- 
letek megakadălyozăsa celjâbol pâlyaudva- 
rokon es az utazăskozben egymâst figyeljek 
es a gyanusan viselkedo szemelyekre vagy 
a hatosâgot, vagy a vonatszemelyzet figyel- 
met hivjâk fel. Kiilonosen vonatkozik ez 
azon szemelyekre, akik utazâs kozben alag- 
utak, hidak, utvezetekek es mâs muepitve- 
nyek kozeleben a kocsiablakoknăl tartoz- 
kodva, bombâk dobâsâval rombolâsokat 
eszkozolhetnek. Cs. es kir. kozponti szâlli- 
tâs vezetoseg.

Az eloleptetesek.
A cs. es kir. hadsereg es a m. kir. hon- 

vedseg augusztus 9-en kelt Rendeleti Koz- 
lonyei hoztăk azon elolepteteseket, melye- 
ket O Felsege az egesz fegyveres ero ălta- 
lănos mozgosităsa alkalmâbol elrendelni 
meltoztatott. Helyszuke miatt le kelletett 
mondanunk arrol, hogy a nagy tomegber. 
eloleptetett tisztek neveit kozreadjuk. Nev- 
jegyzekiik azonban tisztelt olvasoink ren- 

! delkezesere all es idevonatkozo kerdezos- 
I kodesekre bârkinek szivesen adunk felvili- 
■ gositâsokat.

Mnj tillttny hell a hâboruban?
Utkozetben sokszor attol fiigg a si- 

ker, van-e elegendo lovoszeriimk es 
gondoskodtunk-e az eltiizelt tol'tenyek 
potlâsârol.

A gyalogsâg es lovassâg ismetlo- 
fegyvereivel percenkint 10—12 Idviest 
lehet tenni; geppuskâk 300 -500 lovest, 
gyorstuzelo âgyuk 25 lovest tehetnek 
ugyanezen ido alatt. Kivânatos tehât, 
hogy sok lovoszeriink legyen es a fegy- 
verek lovogyorsasâgât celszeriien hasz- 
nâlhassuk ki. Erdekes tâmpontokat 
nyujtanak minderre az alâbbi ossze- 
gyiijtott adatok:

I. A gyalogsâgnâl:
Az 1866. evi hadjâratban, — ahol mil 

meg eloltdlto puskâval harcoltunk, ka- 
tonâink âtl'ag 22, a poroszok 11 tbltenyt 
lottek el fejenkent a hâboru egesz tar J 
tama alatt.

1870/71-ben a nemet-francia hâboru
ban mâr mindket fel hâtultolto fegyver-l 
rel volt el'latva. Ebben a hâboruban azl 
elso bajor hadtest âtlag 44, a szâsz had-l 
test 58 tdltenyt tiizelt el az egesz had-l 
jurat alatt. Egyes szâzadok egesz tdl-l 
tenykeszletiiket, sot fejenkint 200 tol-l 
tenyt is eltuzeltek. Ilyem kdrulmenyell 
kozott termeszetesen gyakran âllott bl 
loszerhiâny.

Az 1877/78-iki orosz-torok habortl 
alatt âtlag 33 eihasznâlt tolteny jut egj 
emberre. Ebben a hadjâratban is eloforl 
dult, hogy egyes szâzadok âtîag 150 toll 
tenyt is ellbttek. (Az aislar-i es a kal 
rabasszuko-i iitkozetekben.) Az 1877] 
ju'lius ho 20-ân es 30-ân lefolyt plevnal 
utkozetben az oroszok egesz haditâskl 
lovoszeriiket ell'ottek, a tbrb'kok pedil 
âtlag fejenkent 300 lovest tettek; voltaB 
azonban egyesek, akik 1000 diarabot il 
ellottek. r

Az 1878. evi boszniai hadjâratbal 
egyes iitkozetekben a legenyseg ket orl 
alatt az egesz lbvoszerkeszletet ellbttw 
mint peldâul a doboji iitkbzetben a 8-i| 
gyalogezredben ket orai hare alatt a luB 
ditâska lovoszert el'lotte.

A bolgâr-szerb hâboruban (1885-beiB 
O'ly vehemens es megis celtalan tiizhaiB 
volt, hogy a szerb gyalogsâg vegiil fl 
jenkint csak 9 toltennyel rendelkezetl 
A szerbeknel kuldnben ebben a hâboril 
ban oly hiânyos vlt a Idvesbeni kikel 
zes es a tiizfegyelem, hogy 3—4 ezl 
tbltenyt lottek ki, nng egy embert harl 
keptelenne tettek.

A delafrikai hâboruban is ez a jelel 
seg mutatkozott, itt âtlag 400 Iovei 
tettek, mig egy ember harckeptelen lei

1891-ben a chili-i hâboruban egyl



kongregâcidbeli csapatok 30 pere alatt dennel egy iiteg 9 napi harcban âtlag 
âtlag 120—200 toltenyt tiizeltek el.

Az 1904/5-iki orosz-japân hâboruban 
az orosz legenyseg fejenkent 120 tol- 
tenyt vitt magâval, mig a lovoszeres 
kocsik tovâbbi 90 toltenyt szâllitottak. A 
toltenyfogyasztâs itt is nagy volt. Liao- 
jangnâl 1904. auguszus 30-ân a 36-ik es 
34. ezred fejenkent 160 toltenyt ldtt el, 
ugyanitt hat csatanapon a 138. ezred 
fejenkint 31, a 139. ezr. pedig 30 toltenyt 
lott el, szeptember ho 1-en a 138. ezred 
59 tdlteinyt tiizelt el fejenkent. Oktober 
13-ikâtd'l 18-ig a 139. ezred! Liusidpu- 
nâl 110 toltenyt tiizelt el fejenkent. A 
legnagyobb szâmot a 122. ezred erte el, 
melynek legenysege Mukdennel 10 nap 
alatt fejenkent 450 toltenyt lott el.

Ezen szâmokkal szemben a japân 
gyalogsâg legenysegenek 120 toltenye 
volt, a lovoszeres kocsi pedig 16.000 
toltenyt szallitott szâzadonkint. Ha a le- 
Igenyseg a hatibordnddt letette, akkor 
egy zsâkalaku tomlot ivdtt magâval, 
melyben hârom napi elelmet es 200—- 
250 toltenyt vihettek. A Jalu melletti 
harcnâl 70 toltenyt ldttek el fejenkent a 
japân gyalogosok, mig Kiudzsau-nâl ât
lag 85, a IV-ik hadosztâly pedig 143 tdl- 
Itenyt lott ki.

II. A tiizersegi adataink a kovetkezbk: 
1813-ban a hârom napos lipcsei csatâ- 

ban a franciâk iitegenkint 250 lovest 
tettek.

1866-ban Nachor-nal 66, Konigratz- 
fiei 70 lovest ejtettek az âgyuk.

Az 1870/71-iki hadjâratban a nemetek 
ovegenkint osszesen 300 toltenyt fo- 
tyasztottak el, melybdl Gravelotte-nal 
F7, Szedân-nâl 56, Wdrt-nel 43 lowest 
ettek âtlag ldvegenkint.

I Ilyen fogyasztâs mellett termeszete- 
len lbvoszerhiany âllott be, ugy, hogy 
leldâul Wionville-nel csak mâsnap tud- 
Lik a hiânyt reszben potolni.
I Az 1904/5. orosz-japân hâboruban a 
lipânok a Jalu melletti harcoknâl 140— 
loo 
lai _ „_____ „ __  .
Itt loszerkeszletiik mindossze 198 da- 
lib 
lig 206 toltenyt ldttek el.
I Az oroszok a hâboru kezdeten azon a 
lezeten vol-tak, hogy iitegenkent âtlag 
|)0 tdlteny elegendo lesz a hâboru tar- 
Imara es ilyen alapon szereltek is fel 
lapataikat. A hâboru folyamân azon- 
Im kitudodott, hogy ezen kesziet cse- 
fcly, miert is kenytelen volt a hadivie- 
Btoseg a felszerelest 1000 darabra ki- 
lesziteni, de meg ez sem volt elegendo, 
Iert pl. Wafangon mellett egyes iite- 
Bk 400—830 toltenyt ldttek ki. Muk-

ldvest tettek iitegenkint Liutsou-
172 loveget lottek ki az iitegek, hol-

volt. A III-ik hadosztâly iitegei at-

SO 000

Jeromos
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ldvegenkint 1395 lovest tett, ugy, hogy 
âtlag naponta 155 loveget hasznâlt el 
egy-egy uteg.

Termeszetes es magâtol ertetodo do- 
log tehât, hogy ezen hadjâratokban 
szerzett tapasztalatok alapjân minden 
âllam igyekszik a csapatokat legalâbb 
az elso vonalban annyi ldvoszerrel el- 
lâtni, amennyi a legutobbi hadjâratok
ban âtlagosan elfogyott.

Napoleon Oroszorszâgban.
I. Felvonulâs es erdcsoportositâs.

a) Oroszorszăg legyozese celjâbol 
Napoleon 1811. ev vegen es 1812. ele- 
jen mintegv 450,000 fonvi ,,nagy'1 had- 
sereget âllitott talpra. Ezen sereg fel- 
vonulâsa 1812. ev iunius kezdeteig a 
Visztula meniien hârom kozep- es ket 
szârnycsoportban merit vegbe es pedig 
(I. elso vâzlat.):

Balszdrny csoport: 10 hadtest Mac
donald, 30.000 ember Konigsbergnel;

Bal kbzepcsoport: Napoleon csâszâr 
osszesen mintegv 220,000 ember Thorn- 
Danzignâl:

Kbzepcsoport: Jeno alkirâly 80.000 
ember Plocknâl;

Jobb kbzepcsoport: Jeromos kirâlv 
80,000 ember Varso—Pulavv kozott;

Jobb szdrnvcsoport: Osztrâk se- 
gelyhad (34,000) Schwarzenberg her
ceg alatt Lembergnel.

b) Az oroszok, mihelvt a hâboru el- 
keriilhetetlennek lâtszott, Torokorszâg- 
gal beket kotdttek, Angliâval es Sve'd- 
crszâggal pedig szovetsegre leplek. Az 
angolok Spanvolorszâgban kotdttek le 
francia erdket, Svedorszâg azonban 
nem vett tevekenv reszt a hâboruban.

Junius elejeig

PolocA

6

az oroszok a nyugati
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hadsereg: Bagration

hatâr menten hârom csoportban mint- 
egy 210,000 embert vonultattak fel. Es 
pedig:

1- so nyugati 
Tolly mintegy 
koriil ;

2- ik nyugati 
herceg alatt mintegy 40,000 ember Vol- 
koviscknal;

3- ik nyugati hadsereg: Tormasisov 
tâbornok alatt 45,000 ember Lucknâl.

Kesobb rendelkezesre âllott meg Csi- 
csagovnak julius eleien Bukarestbol el- 
vonult serege mintegy 60,000 fonvi let- 
szammal.

hadsereg: Barclay de 
120,000 embert Wilna

II. A fdseregek hadiârata.
a) Napoleon elonyomuldsa Moszkvdig. 

(1. Vâzlat.)
Napoleon a hârom kdzepso csoport- 

tal iunius 6-ân kezdte meg az elonvo- 
mulâst a Vjsztulâtol a Niemen fele, 
mely folvdt a foerovel iunius 23-ân er- 
te el Jiovno-nâl. A .iunius 24-ere ha.ilo 
ejjel megkezdte a folvon valo âtkelest 
es foerejevel azonnal Vilna fele nvo- 
mult elore, s 28-ân e vârost tenyleg el 
is erte.

Az oroszok ellentâllâs kifejtlese nel- 
kul visszavonultak es pedig az l-so 
nyugati hadsereggel a megerdsitett 
drissa-i tâborba. a 2-ikkal pedig Wol- 
koviszk-bol Nikola.iew fele.

Napoleon Vilna elerese utân azonnal 
intezkedeseket tett, hogv a kâb orosz 
csoportot kiilonvâlâsâban megtartsa. E 
celbol Murat tâbornokot hârom had- 
tesWtel es a lovas tartalekkal Barclay 
ellen Urina fele, Davoust pedig e?v 
hadtesttel Minsk fele kiildotte. hogv 
Bagration-nak dszak fele valo elvonu- 
lâsât megakadâlyozza es hogv azt Da
voust es Jeromos csoportia altal. melv 
ulobbinak Bagrationt Grodno feldl arc
ban kellett szoritani, 
gârdât.

lekiizdesse. A 
hadtestet Napoleon
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2. vâzlat.
egyelore Vilnânâl meg tartalek viszonv- 
ban tartotta vissza. a 7. hadtestet (Rey- 
nier) pedig Schwarzenberg rendelke- 
zesere bocsâtotta.

Bagration julius elejen Jeromos tâ- 
madâsa elol. hogy az 1-so hadsereggel 
egyesiiljon, eszak fele tert ki Wolko- 
viszkbol. Nikolajewbe erve azonban 
Davoust-t mâr Wiszniev-nel maga 
elott talâlta es igv kenytelen volt Njer- 
wiez fele kiterni. Mâsodizben julius kd- 
zepen Bobrinsk-bol Mogilev-en at akart 
Barclavhoz csatlakozni, Davoust azon
ban. ki idokozben Igumen-nel Jeromos- 
sal egyesiilt, Mogilesben megelozitie es 
julius 23-ân a saltanowkai csatâban 
meg is verte ugvan, de csapatainak ki- 
merulese miatt nem tudta azonnal to- 
vâbb iildozni, s ilyenforman sikeriilt 
Bagrationnak a Drissabol Szmolenszk- 
en ât visszavonulo foeroHi utobbi helven 
augusztus 2-ân nagv keriilovel utolerni.

Mprat iddkozbert Barclayt Drissâig 
kovette. a Vilnânâl âllott tartalekcso- 
port pedig Qlubokoje-n Barclay deli 
oldalâba irânyitltatott. Barclay azon
ban csak julius 9-etol 13-ikâig maradt 
Drissâban,, azutân Wittgensteint egy 
iiadtesttel Polock-nâl visszahagyva, 
visszavonulâsât Porjecen ât Smolensk- 
re folvtatta. hoi augusztus 2-an Bag- 
rationnal egyesiilt.

Ilyenforman Napoleonnak megsem 
sikeriilt az oroszok ket csoportiât egy- 
mâstol tovâbbra is tâvoltartani. A 
majdnem ket honapi (junius 6—julius 
29.) elonyomulâs Napoleon seregelt anv- 
nvira kifârasztotta, hogy ia sziikseges 
piheno, az erosbitesek elorevonâsa es 
a hadtâpvonal berendezese miatt az 
elonvomulâst egy idore be kellett sziin- 
tetni. Napoleon tehâti ket hadtestet 
Wittvensteinnal szemben Polock elott 
visszaihagiyivân, a foerovel Witebszk- 
nel laktâborba szâllott s csak augusz
tus 12-en kezdtle meg az elonvomulâst 
Szmolenszk fele, ahol a,,orusztus 18-ân 
a szmolenszki csatâra keriilt a dolog. 
mely azonban dontes nelkiil vegzodott, 

miutân Barclay azt be nem vârva. a 
moszkvai muptra visszavonult.

Nappiton nyqmon kovette az oroszo- 
kailt.

Augusztus vegen Kutusow vette ât a 
foparancsnoksâgot az oroszok felett. 
a ki szeptember 7-diken Borodino- 
nal fogadta el csatât, de meweret- 
ven. Moszkvân ât Tarutino fele folvtat
ta a visszavonulâst. ahovâ oktober ho 
1-en erkezett meg.

Napoleon szeptember 15-en megszal- 
lotta Moszkvât, azutân laktâborba 
szâllt. Egyjdejiileg alkudozâsokat kez- 
dett az oroszokkal a had.iârat befeieze- 
se erdekeben. Ezeknek eredmenvtelen1- 
sege es azon kdriilmeny, hogv nagyon 
megviselt seregenek helyreâllitâsa 
Moszkvâban lehetetlennek lâtszott. ar- 
ra bintâk a csâszârt, hogv a visszavo
nulâst elrendelje.

b) Napoleon visszavonuldsa Moszkvă- 
bol. (2. vâzlat.)

Hogy sere,get egv kevesbbe kiszipo- 
lyozott teriileten vezesse vissza. minde- 
nekeldtt Kaluga gazdag videket akarta 
elerni es a visszavonulâst onnan a ..re
gi" miiuton Jelmân âit1 Szmolenszk fele 
vegrehajtani. E celbdl Moszkvâbol ok
tober 15-en Malo-Jaroslavec fele in
dult el. Itt Kutusov oktober 24-en ut- 
jât âllta, mibol azonban csak az elocsa- 
patok kozdtit keriilt harcra a dolog. Na
poleon nem akarta foereiet latba vetni, 
inkâbb feladta a Kalugân ât valo vissza- 
vonulâs tervet es Verejân ât Mozaisk- 
ra huzodott vissza. Innen oktober 28- 
ân kezdte meg a visszavonulâst Szmo
lenszk fele. Kutusov Spaskoje Kre- 
menszkoje. Bubrovno, Jelniân ât iildoz- 
te ot.

Az oroszok azon kiserlete. hogv a 
visszavonulâst Vjarma elleni elotdres 
âltal zavarjâk, ugvan nem sikeriilt. 
inegis az elelem teljes hiânya, a nagv 
hideg. ho es a visszavonulâs folvtonos 
zavarâsa a kozâkok âltal nem csak je- 

lentekeny veszteseget okozott a fran- 
ciâknak emberben es loban. hanem a 
legrovidebb ido alatt a rendet. fegvel- 
met es harcâszati kdteleket' is majd- 
nem teljesen felbomlasztotta.

Mâr csak 70,000 fovel es nehânv szâz 
loval, de vonat es lovassăg nelkiil ert 
a csâszâr november 9-iken Szmo- 
lenszkre es middn itt az eszaki oldal- 
hadak baleseterol. valamint Wiifebsk 
elveszteserol ertesiilt, elhatârozta. hogv 
visszavonulâsât Minsk-en ât hajt.ia veg- 
re a Visztula fele. Ehhez kepest Szmo- 
lenszkbol november 12-en indult el; 
seregoszlopa vegenek Krasznoinâl no
vember 15, 16. es 17-en mâr harc
ârân kellett a visszavonulâst biztosi- 
tani.

November 27-en a Berezina menti 
Boriszovba erve, mâr Csicsagovra es 
Wittgensteinra talâlt. mig Kutusov kdz- 
vetleniil kovette ot. Jollehet. ilvenfor- 
mân hârom hadsereg âltal volt koriil- 
fogva, melv hadseregek mindegvike 
erosebb volt a francia seregnel, meg- 
is sikeriilt Napoleonnak Studiankânâl 
hidat veretni, az ellene intezett itâma- 
dâsokat visszautasitani es az âtkelest, 
habâr nagv vesztesegek ârân, — kiero- 
szakolni. A „nagy“ hadsereg romj;4ir 
nak ezen utolso fegivvertenve uj babe- 
rokalt szerzett Napoleonnak.

A tovâbbi visszavonulâs a sereget 
majdnem teljesen elbomlasztotta es an- 
nak csupân roncsai ertek el december 
10-en Vilnât. Murat, ki a Franciaor- 
szâgba eloresieto csâszârtol a parancs- 
noksâgot âtivette. mâr csak 5000 e.m- 
bert, koztiik 3000 tisztet vezetett a 
„nagv sereg“ roncsai gvanânt Kovno- 
nâl a Niemen-en ât.

Az oroszok csak lassan kovettek a 
franciâkat. Az iild&zest majdnem kizâ- 

rolag csak kozâk hadak foganatositot- 
tâk. Az orosz sereg december kozepen 
mâr csak mintegv 40,000 fovel erke
zett a Niemenhez.

III. A deli oldalak hadiârata.
1. Az osztrăk segelyhadtest szervezese 

es felszerelese 1812-ben.
Schwarzenbergnek mintegv 34,000 

fobol (kozife 7000 lovas, 60 loveg) âllo 
hadteste ket hadosztâlvra (egv-egv 
hadosztâlv ket dandârra. egv dandâi 
ket ezredre, egv ezred hârom zâszlo-

3. văzlat.



aljra. s egy zâszloalj hat szazadra) ta- 
gozodott.

Az ezredvonat (mâr csapatvonat) 
konnvii kincstâri es orszâgos jarmuvek- 
bol, reszben mâlhâs âllatokbol âllott, 
az elelmezo intezetek vonata kdnnvii 
orszâgos jârmuvekbdl volt osszeâllitva. 
Minden zâszloalj vonata ot konnvii jâr- 
miibdl es negy mâlhâs âllatbol âMott. 
Minden tisztnek megvott meg a mâl
hâs âllatja. torzstisztnek a malha-kocsi- 
ja. A csapat nyolc napi elelmet vitt ma
gaval. Ennek potlâsa a hadtestnek ti- 
zenket napi utânszâllitâsi raktâraibol 
tortent. A hadmuveletek megkezddse- 
kor a raktânaik a 12 napi keszlet helvett 
20 napival szereltettek fel s igv ossze- 
șen 28 napi elelmi keszlet volt a had- 
testnel. Ezen keszlet fogyasztâsânak; 
azonban csak orosz teruleten kellett 
volna megkezdodni. Az orosz hatârig 
(Bug) az elelmezesnek vâsârlâs utiân 
kellett volna tortenni.

A ruhâzat es felszereles reszben hiâ- 
nyos volt. Nem minden embernek volt 
kopenyege. tartaleklâbbeli es sâtorfel- 
szereles pedig egiyâltalâban hianyzott.

2. Schwarzenberg elonyomuldsa a 
„nagy hadsereg“ fele. (1. es 3. vâzlat.)

Schwarzenberg egyreszt. hogv a 
„nagv hadsereg“-hez kdzelediek. mâs- 
reszt. hogy annak .iobboldalât biztosit- 
sa. Lembergbdl junius 10-en indult el 
es Lublinon, Siedlec-en at elonvomulva. 
iulius 1-en a Bug melletti Drogicinnel 
az orosz hatârhoz erkezett. Innen ke- 
let tele fordulva. iulius 13-aig Pruzanv- 
ra nyomult elo.

A Bug fele valo elonyomulâs alatt a 
Jozefow-on ât egy mellekuton irânyitott 
vonat a homokos es agyagos utakon na- 
gyon visszamaradt, amit a vonatnâl be- 
osztott fegyelmezetlen legenyseg felhasz. 
naiva, a keszletek nagy reszet reszben 
elfogyasztotta, reszben ellopdosta, az or. | 
szâgos fuvarok nemelyike pedig a jârmu- 
veken levo keszlettel egyiitt megszokott. 
A vâsârlâs utjân valo elelmezes sem mvi- 
kodott s igy a csapatok nyolc napi kesz- 
letehez is hozzâ kellett nyulni. ,

Igy aztân a hadtest 20 napi elelem he_ 
lyett csak igen keves keszlettel erkezett 
Drogicinbe.

A tovâbbi elonyomulâs alatt (t. i. 
Drogicinbol—Pruzânyig) sok nehezseget 
okozott az elelmezes, mert az orosz la- 
kossâg a keszleteket elpusztitotta vagy! 
elâsta, a malmokat szetrombolta, marhâit 
pedig az erdokbe elhajtotta. Csak Pru- j 

r zănynâl javultak a viszonyok, ahol sike- 
riilt egy telt orosz elelmezesi raktârt es 
nagyofcb penzosszeget elfogni.

3. Schwarzenberg hadmuveletei Tor
massov ellen (3. vâzlat.)

Pruzanybol Schwarzenbergnek Slo- 
nim—Minsk-en at a nagv hadsereghez 
kellett volna bevonulni s a jobboldal 
biztositâsât a VII. (Revnier) hadtestnek 
kellett volna ellâtni. Utobbi azon nap, 
tnelyen Schwartzenberg Pruzanvhoz 
erkezett (VII/13) mâr Kleok-ben volt. 
Revnier tehât a jobboldal biztositâsât

Tormassovval szemben atveendo Kleck- 
rol Kobrinra vonult. Schwarzenberg pe
dig megkezdte a nagv hadsereghez 
valo elonvomulâsât s iulius 30-an Nier- 
wiet erte el.

Tormassov idokozben .iulius kozepen 
Luckbol Ratnd-n at elonvomulva, iulius 
27-en Kobrinnâl disszeiitkdzik Revnier- 
vel es azt megveri. Schwarzenberg Rey- 
nier veresegenek hirere azonnal vissza- 
fordul Niervierb-bdl annak tâmogatâsâ- 
ra es Sl’ovirunâl vele egyesiilve. Tor- 
massov-ot a grodecnoi iitkozetben 
augusztus 12-en megveri es Kobrin- 
Kowel-en at iildbzve. a Stvr mog£ szo- 
ritja vissza.

Schwarzenber” hadmuveletei Tor
massov ellen. (3. vâzlat.)

Ezen iildozes kozben a hadtest augusz
tus 13-ân . Kobrinnâl a Polesie mocsaras, 
erdos teriiletere lepett s ettol kezdve a 
legnagyobb nehezsegekkel es nelkiiloze- 
sekkel kellett kiizdenie.

A Kobrintol delre vivott utoved har- 
coknâl a csapatok măr terdig es csipoig 
găzoltak az iszapban es sărtian. A nyâri 
esozesek folytân a tobbnyire homok es

4. vâzlat.
foldtoltesen vezeto utak feneketlenek 
voltak, az ut menten levo mocsaras er- 
dok pedig egeszen jârhatatlanok. A k3z- 
lekedesi vorialak tehât szorosokat kepez. ' 
tek, konhyen elzârhatok voltak, amit az ! 
orosz utoved minden alkalommal fel îs 
hasznâlt.

Az orosz utoved folytonos âllâsfogla- | 
lăsa arra kenyszeritette Schwarzenberget, 
hogy a foerovel Devin-tol mellekutakon 
Mokrany—Tur—Wyzwa fele kiterjen, a 
fovonalon csak egy kulonitmeny maradt; 
Reynier meg nagyobb keriilot tett 
Szackon ât Lyuboml-ra. Ezek a mellek- 
utak valosăgos iszaptengeren vezettek ke_ 
resztul. A gyalogsâg combig mezteleniil 
jart; a loyassâgnak csak a legnagyobb 
erofeszitessel sikeriilt elorejutnia; tii- 
zerseg es vonat teljesen lemaradt. Neha 
orâkba keriilt, mig 1000 lepesre elorejutni 
sikeriilt. Csak itt-ott akadt egy kisebb 
homokoș, vagy erdos sziget, melynek 
lakoi a legnyomorultabb kunyhokban 
tengodtek. A csapatok ennek folytân tâ- 
boroztak. A tâborozâs sâtorfelszereles 
hiânyâban ânnâl kevesbbe nyujtotta a 
csapatoknak a legsziiksegesebb pihenot, 
mert viz nem volt s a rovarok milliârd- 
jainak csipesei az ejjeli nyugalmat lehe-

tetlenne tettek. Egyes emberek feje a 
csipesek kovetkezteben a felismerhetet- 
lensegig feldagadt. Augusztus 23-ân ejjel 
farkasok jottek egy lovasdandâr tâborâ- 
nak kozelebe es az ijedtseg folytân meg- 
vadult lovak osszefogdosâsa napokba ke
riilt.

Az utânszâllitâs Kobrintol nem muko- 
dott; egyetlen elelmezesi jârmii sem er
kezett be; harâcsolâsrol szo sem lehetett, 
miutân a lakosok maguk is gombâval meg 
gydkerrel tâplălkoztak, mindossze nemi 
szenakeszlet es vâgomarha volt talâlhato.

*
Az orosz utoved a megkertilest hiriil 

veve, Ratnon ât visszavonult s csak 
Wyzawâ-nâl vett ujbol âllâst, amit az 
osztrâkok kenytelenek voltak aug. 25-en 
feneketlen mocsâron ât megkeriilni. 
Augusztus 29-en erte el Schwarzenberg 
Kowel-t, Reynier Turijskot, a tiizerseg 
es vonat azonban meg messze hâtul volt 
s elobbi csak szeptember 3-ân erkezett 
be a legnyomorusâgosabb âllapotban. Ko- 
riilbelul 50 ember veszett az elonyomulâs 
alatt a feneketlen sârba.
Tormassov a Stvr moge erve erosb- 

biteseket vont magâhoz es ott kedvezo 
âllâsban megâllapodott. Schwarzenberg, 
hogv nagvon megwiselt hadtestet rend- 
be hozza s egvebkent sem erezven ma- 
gat eleg erosnek az iildozes folvtatâsâu 
ra. Kowel kbrnyeken szintlen megâlla
podott es laktâborokba szâllt. Ezen âl
lâsban maradt mindket fel augusztus 
29-toI szeptember 24-ig. 1

4. Schwarzenberg hadmuveletei Csicsa- 
gow es Sacken ellen. (4. vâzlat.)

Csicsagov Bukarestboi iulius 31-en 
elindulva. szeptember 21-iken erkezik a 
Styr moge es ott Tomasov-val egyesul'. 
Most mâr mintegv 70 ezer fonvi serege- 
vel szeptember 22-en kezdi meg a tâ- 
madast Schwarzenberg ellen'. Utobbi a 
tuleroivel szemben 28-ikâig Luboral-nâl 
egvesiti ereiet. de ott 22-en! megtamad- 
tatvân elobb Brest-Lisevszkre. onnan 
pedig, hogy Csicsagovnak a foseregek 
fele valo elonvomulâsât egv oldalâllâs- 
bol fenvegesse s hogv egyuttal Var- 
sot is fedezze — Drogicin-ba vonult 
(X/13), ahol 5000 fonvi erositest vont 
magâhoz.

Ezen visszavonulâs alatt meg mindig 
meglâtszott a csapatokon, hogy a nyâri 
hadjârat fâradalmait nem pihentek ki. 
Kiilonosen a ruhâzat volt nagyon hiâ- 
nyos. Sokan oktober eleje ota mezitlâb 
jârtak, tobb mint 1000 embernek nem 
volt kopenyege. Sokan a vâgomarha bo- 
rebol keszitettek maguknak bocskorokat, 
mâsok bârânyborbol haskotoket es sap- 
kâkat.
Csicsagow oktober 10-en erkezett 

Brest Liteoskbe s tobb mint ke-t hetig 
ott maradt. Oktober 28-ân azonban uj
bol megkezdte elonvomulâsât Minsk fe
le s csak Sackent hagyta vissza 30,000 
emberrel Schwarzenberg elleneben. A 
mint utobbi Csicsagov elvonulâsât meg>- 
tudja, azonnal megkezdi az utânnyo- 
muiâst fderejdvel Wolkovisk-on ât SIo- 
nim fele. Revnier hadtestevel pedig 
ezen vonaltol delre. Schwarzenberg 



november 14-en er Sionimba. Reynler 
Sacken ellen Wolkovisktol delre meg- 
hagyatott. Itt Sacken 14-en megtâmad- 
ia es megveri. Revnier segitseget ker 
Schwarzenbergtol, ki Slonimbol teny- 
leg vissza is lordul es Wolkovisktol 
delre Isabi'elin-nel Sackent oldalba es 
hatban megtamadva. dontoleg megve- 
ri. Sacken megalias nelkiil vonult visz- 
sza Kowel-Luboml-ig az osztrâkok al- 
tal Brest-Litevskig uldldztetve. Schwar
zenberg, bogy csapatiat. (melv oktober 
29-e ota folvtonos mozgasban volt), 
pihentesse, Brest-Litfevsk kormAken 
laktâborba szâllt. Alia hârom napi pi- 
heno utân azonban siirgos felszolitâs 
folytân ujbol megkez'di az eldnvomu- 
lâst Minsk fele (november 30-ân). hogy 
Napoleon visszavonulâsât fedezze. De
cember 6-an Sionimba erve azonban 
megtudja a ,nagy“ hadsereg felbomlâ- 
sât es igy 6 is visszafordul es 1813 feb
ruar elejeig Krakoba vonul vissza.

A hadj arat ezen idoszakâban beâllott 
a teli fagy, mely 25—30 fok C-ra siilyedt. 
Most konnyebb volt a mozgâs, de a 
csapatok a hiânyos oltozek miatt nem 
tudtak vedekezni a hideg ellen, es az el- 
fagyâs ellen. A fegyelem annyira megla- 
zult, hogy a legerosebb biinteteseket kel- 
lett alkalmazni. -- A hideghez jârult az 
ehseg es e ketto alatt szornyen szenved- 
tek a csapatok. A segelyforrâsok sem- 
mit sem nyujtottak; hus kivetelevel sem_ 
mifele elelmiszer sem volt talâlhato, ke- 
nyer âllandoan hiânyzott, so, bor es do- 
hâny is csak elenyeszo kis mennyiseg- 
ben volt talâlhato.

A delvidekrol valo Reynier hadtest 
egy honap alatt âllomănyânak ketharma- 
dăt, — Schwarzenberg hadteste pedig 
november 2-atol 10-ig, tehât nyolc nap 
alatt 6000 embert veszitett a nagy hideg 
kovetkezteben.

1812 ota a viszonvok nagvon keve- 
set vâltoztak. A lakossâg talan vala- 
mivel siiriibb s igjy a segelyforrâsok 
nemileg tobbet fognak nyujtani. A ta- 
laj, az ut es az idojârâsi viszonvokban, 
tehât az âllando foldraizi tem-°zokben 
azonban vâltozâs nem âllott be. Egy 
jovendo orosz hadiârat eseten tehât 
hasonlb nehezsegelkre kell szâmitanunk.

Ujhfafi Peter.

A szerkesztesert es kiadâsert
Dr. SZILAGY1 LAJOS FELELOS.

A lapot a „Kiiliigy—Hadiigy" lapvâllalat 
r.-t. adja ki.
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9 HUIUgy-Hadilgj
eddig megjelent szâmait 30 filler postabe- 
lyeg bekiildese elleneben peldânyonkint is 
megkiildi a kiadohivatal. Az egyes szâmok 
a kdvetkezd erdekes cikkeket tartalmazzâk:

1. szâm:
Sohasem erdeklodtek ... — Az abbăziai 

talâlkozo es Magyarorszâg keleti erdekei. — 
Hadiigy es nepszeriiseg. — Hadseregiink es 
a polgâri târsadalom. — Az idei fegyver- 
gyakorlatok. — Az eszakamerikai Egyestilt 
Allamok es Mexiko stb.

2. szâm.
Fehervâry ț. — Solferino. — A kiilugy- 

miniszter beszâmoloja. — A hadiigyminisz- 
ter expozeja. — A hâboru elokeszitese stb.

3. szăm:
A hârmas-szdvetseg katonai erteke. — Az 

idei hadsereg-gyakorlatok. A katonai ker- 
desek torvenyhozasunkban. — Gyalogsâgunk 
fegyverzetenek felujitâsa. — Sok szomszed, 
sok baj. — A vermezo iigye, stb.

4. szăm:
Erdely megerositese. — A kuliigyminisz- 

ter es a parlamenti ellenorzes. — A monar
kia penztigyi hadkesziiltsege, mozgositâsa 
es hadviselese. — Az âllando hadsereg kora 
ujra visszater. _  A hadugyminiszter ât-
irata lapunk szerkesztojehez. — Franciaor
szâg a jovo hâborujâban, stb.

5. szâm:
Tobb hatârozottsâgot. — Haditengeresze- 

tiink fejlesztese. — A franciâk terfoglalâsa 
Marokkoban. — Mexiko, — Turaut â kăr- 
pâtokban. —. A katonaiigyi kozigazgatâs 
reformja, stb.

6. szâm:
Diplomâciânk a Balkânon. —. Konkoly- 

hintes. — A tiszthiâny es annak okai. — A 
Voroskereszt Egylet celjai. — A balkâni hâ
boru borzalmai, stb.

7. szâm:
A Voroskereszt es a hadero. — Bosznla- 

Hercegovina es a delegâciok. — Kemkedes 
— Ausztria-Magyarorszâg feldarabolâsa, 
stb.

8. szâm:
Delegâcio utân. _  Kezi grânâtok. — Az

onkentes betegâpolâs. — Uj âllâsok betol- 
tese a hadbirosâgnâl, stb.

9. szâm:
A Durazzo koriili harcok. — Tartalekos 

tisztek tenylegesitese. — A hârmas-szovetseg 
es a triple entente katonâi. — A hadugymi
niszter szikratâviro âllomâsa. — Az irodâk- 
ban alkalmazott tisztek. __ Az uj katonai
biinvădi perrendtartâsrol stb.

10. szâm:
Szogyen-Marich Lâszlo grof. — Oroszor

szâg — feldarabolâsa. — A honvedek fegy- 
vergyakorlatai. — A hadtest tlszti iskolâk- 
rol. _ Nem lesznek tobbe tiszt-pilotâk stb.

11. szâm:
Ferencz Ferdinând f, — Ferencz Ferdi

nand mint katona. _ A balkâni maffia. — 
A român—bolgâr Dunahid. — Katonai ta- 
nâcskozâs Becsben, stb.

12. szâm:
Riado. — Frigyes foherceg katonai alkal- 

mazâsa. — A Foldkozi tengeri kerdes. — 
A tronorokles rendje. — A tronorokos 
zâszloja, stb.

13. szăm:
A francia hadsereg belso bajai. _  A he-

gyi tiizerseg uj âgyuja. _  Enver basa kiâlt-
vânya. — Visszatekintes a concours-okra, 
stb.

14. szăm:
Utott az ora! — Jelenetek a sorozobizott- 

sâg elott. — A hadi kolcsonpânztârak. — 
Europa a monarkia mellett. — A szerb had
sereg. _ _ Szerb szokevenyek egy magyar
vârosban, stb.

15. szâm:
Bizonyitekok Szerbia ellen. Ehhez a ko- 

vetkezo mellekletek: Szerb sajtohangok. — 
A „Narodna odbrana“ c. kozlonybol. — A 
kragujevaci Silmi Dusan Sokol egyesiilet 
1912. es 1913. evi jelentesebol. — A szerb 
hivatalos lap a Narodna odbrana szolgâla- 
tâban. — Krstanovic Trifko vallomâsa a 
Narodna adbranarol. — Jaglicic Jovo es 
târsai kemkedesi biintigyenek aktâibol. — 
A Narodna odbranarol beerkezett kemje- 
lentesekbol. —. Kivonat Princip Gavrilo es 
târsai orgyilkossâgi biiniigyenek aktâibol. — 
A szerb sajto a merenyletrol. — A Narodna 
odbrana nisi helyi vâlasztmânya a mereny
letrol stb.

16. szâm:
Belgrad. — Szerbia fegyveres ereje. — 

Szerbia fegyveres ereje. — A szerb hatâr. — 
Nândorfehervâr multja. — A tronorokos 
katonâinkhoz. — Szerbia foldrajzâbol - A 
felderites a szerb hadseregnel stb.

9 napoMan megielent:
HANTOS ELEHIER

orsz. kâpv.

9 monarchia penziigyi harc- 
heszultsege, mozgositâsa es 

hadviselese
c. munkaja, amelyet a Magyar Tudo- 
manyos Akademia idei nagygyiilese 

a Levay dijjal jutalmazolt.
A jelenlegi viszonyok kozott alig kep- 
zelheto munka, amely nagyobb erdek- 
lodesre tarthat szâmot, mint Hantos 
muve, amely a katonai mozgositas 
es hadviseles dsszes gaedasagi es 
penziigyi kisero jelensegeit targyalja 
es kimutatja, hogy a monarchia nem
eș ak katonailag, hanem penziigyileg 
is teljesen felkesziilve nez elebe a 

haborus bonyodalmaknak.
A konyvet, melybol egy-ket mutat- 
venycikket mar kozoltiink a Magyar 

Tudomanyos Akademia adta ki.
r

♦♦♦♦ Ara 3 korona. ♦♦♦♦


