
З& З^-ІЯ

a z  .

OROSZ-JAPÁN HÁBORÚ
1904— 05.

IRTA: '

0LT5ÓI Q f íP Á N T I JÁ N O S

n .  K IK . H Q N U frD -S Z flZ flD O S .. "

=  30 UÁZL/ѴПЖ í'S = .  
10 HflDREND-ttEiLÍKLIrTTErL

niNDEN JOQ- FENTflRTUfl.

М ГО П Я Т О Т Т  U lT frZ  R. UT. K Ö N Y U -. K Ő - tb  M ÍÍN Y O M D Á JÁ B flN  
K A 5 5 Á N , 1909. .



J8  83719

f JATE Egyetemi Könyvtár



A 132. oldal lábjegyzetében a 
következő jelentékenyebb sajtó
hiba fordul elő : 1 verszt =  Г627
km. E helyett írandó : 1 verszt =  t
10627 km.

Tartalomjegyzék.
. Oldal

Előszó . . .................. ................. ..................................  1

I. Rész. — A japán hadseregek különműködése.

A háború előzményei .....................................................................  . 5
Katonai helyzet a háború előtt. M o zg ó s ítá s ................................  9
Felvonulás. Esem ények a jalui csatáig . .....................................  16
A 'jalu i csata 1904. április 30 án es.m ájus 1-jén ................... 20
Madritov alezredes mozgó .különítménye . . . ....................... . 37
A hadszíntér leírása . . . . . . . . . . .......................  38
Rennenkampf bajkálon-túli kozák-hadosztályának működése . 41
Az I. japán hadsereg Fönhuancsönnél . . . . . . . . . .  43
A japán II. hadsereg partraszállása ..............................................  48
A kincsoui csata 1904. május 24. és 2 5 -é n ................................ .5 2
A vafangoui csata 1904. junius 14. és 15 én . . . . . . . 59
Események a déli és délkeleti arcvonalban 1904. aug. elejéig 74
Események a keleti arcvonalban 1904. augusztus elejéig . . 79
Általános helyzet 1904. augusztus h a v á b a n ................................  86
Harcok a keleti arc vonalban 1904. augusztus havában . . .  87
Harcok a déli arcvonalban 1904. augusztus havában . . . .  92

II. Rész. — A döntő csaták időszaka.

A ljaojani csata 1904. augusztus 30-tól szeptember 4-ig . . 100
Hadászati t a n u ls á g o k ...........................................................  . 128

A Sahó melletti csata 1908. október 5— 18-ig . . . . . . . 132
Hadászati ta n u ls á g o k ........................... .................................... 149

Tengeri események 1904-ben.
A) A port-arturi flotta működése augusztus 10-ig . . 159
B) A vladivosztoki hajóraj m ű k ö d é s e ................................ 171
C) A port-arturi flotta további s o r s a .................. • • •  177



Oldal

Harcszünet 1904— 905. t e l é n ............................................................ 179
A П. mandzsuriai hsg. hadműveletei 1905. jan. és febr. hónapokban 182

1. Miscsenko tábornok raidje .............................................. 182
2. A szandepui csata 1905. január 25 —28-ig . . . . .  185

A mukdeni csata 1905. február 19-től március 10-ig . . . .  191
A hadműveletek első időszaka február 23 28-ig . . .  195
A hadműveletek második időszaka március 1—9-ig . . 197

-A hadműveletek harmadik időszaka március 10— 16-ig 212
Hadászati ta n u ls á g o k .................................................................220

A czusimai tengeri csata 1905. május 27. és 28......................... 234

III. Rész. — Port-Artur ostroma.

Hadműveletek a kincsoui csata után az ostrom kezdetéig . . 251
Port-Artur földrajzi v is z o n y a i ....................... .................................... 255
Port-Artur jelentősége és erődítvényeí ..........................................257
A várharc 1904. julius 31-től a vár meghódolásáig:

I. Az előterepen lefolyt h a r c o k ................................  258
II. Az erőszakos tá m a d á s ....................................................... 260

III. Az ostromszerű (rendszeres) támadás . . . . . . .  260
A vár m e g h ó d o lá sa ................................................................  265

IV. Rész. — A hadjárat vége.

Események a főerőknél a fegyverszünetig .......................  269
Vállalatok Korea északkeleti r é s z é b e n ......................................... 276
Szahalin szigetének e l f o g la lá s a ....................................................... 278
A fegyverszünet és a bék ek ö tés ....................................................... 280
Hadiköltségek és v e sz te sé g e k ............................................................282
Z á r s z ó ..................................................................................................... 285
Függelék.

A japán-kinai háború kivonatos le irá sa ................................ 287



M e l l é k l e t e k .

A) V ázlatok.

1. vázlat. Helyzet a háború előtt.
2. „ A  japánok előnyomulása 1894— 95-ben.
3. „ Helyzetek 1904. április végéig.
4. „ A jalui csata 1904. május 1.
5. „ Helyzet 1904. m ájus végén.
6. „ Helyzet 1904. junius 13.
7. a) „ A kincsoui hadműveletek.
7. b) „ A kincsoui csata 1904. május 25. és 26.
8. „ A vafangoui csata 1904. junius 14. és 15.
9. „ A japán hadseregek előnyomulása Ljaojan ellen és hely

zet 1904. augusztus elején.
10. „ A Jusülin és Janzelin szorosok elfoglalása 1904. jul. 31.
11. „ Ütközetek a keleti arcvonalban 1904. augusztus végén.
12. „ Események a déli arcvonalban 1904. augusztus végén.
13. „ A ljaojani csata. Helyzetek 1904. aug. 29-től szept. 1-ig.
14. „ „ „ „  1904. szeptember 3-án.
15. „ „ „ Helyzet 1904. „ 4. este.
16. „ A Sahó melletti csata. Helyzetek 1904. október 6— 10.
17. „ „ „ „ „ 1904. „ 12-én.
18. „ „ „ „ „ 1904. „ 17— 18.
19. „ Miscsenko raidje 1905. január.
20. „ A szandepui csata 1905. január 25— 28.
21. „ A mukdeni csata 1905. február 19-től március 10-ig.’
99UUt » п УУ » п У) n n
OQ

n » У) n П n n 19
24. „ „ „ Hadászati tanulságok.
25. „ A czusimai tengeri csata. A balti flotta útja.
26. „ „ „ „ 1905. május 27. és 28.
27. „ Port-Artur ostroma.
28. „ „ „
29. a) „ Korea északkeleti része és Vladivosztok.
29. b) ,, Szahalin szigete.
30. „ A főerők helyzete Mandzsúriában a fegyverszünetkor

1904. szeptemberben.



Ю 
CO 

N 
00 

05 
О

В) Hádrendek. .

1. melléklet. Hadrend a ljaojani csatában..................A) Oroszok
2. „ „ . . . . . .  B) Japánok
3. „ jj ff Sahó melletti csatában . . A) Japánok
4. „ „ „ „ * • • B) Oroszók

n .mukdeni csata kezdeten . . A) Japánok
„ ' „ , . . B) Oroszok

A czusimai csatában részt vett tengeri
erők t a g o z á s a .................. ....  A) Oroszok
A czusimai csatában részt vett tengeri
erők t a g o z á s a ................................ B) Japánok
Hadrend Port Artúr ostromához . . .  A) Oroszok

• • • B) Japánok



ELŐSZÓ.

A  világtörténelem egyik ' legnagyobb hadjáratának, 
az orosz-japán háborúnak leirását a következőkben 'köz
löm. M unkám nak főcélja az, hogy a m agyar katona a 
hadjárat eseményeit összefüggő és teljes előadásban olvas
hassa. A  fősú ly t a hadseregmozgadozásoknak és a nyílt 
harcmező küzdelmeinek letárgyalására fektettem s ezért 
Port-Artur ostromát munkámba csak oly mérvben vettem  
fö l , aminőben annak ismertetését az egész hadjárat össze- 
függő keretébe beilleszteni szükséges. Port-A rtur ostroma 
u. i. inkább .a várharc szempontjából nyú jt fontos tanul
ságokat.

Mindazon eseményeket, amelyekről m ár kimerítő és 
teljesen megbízható leírások vannak, —  részletesebben tár
gyaltam , m íg a többieket —  a tanulságos részletek kieme
lése mellett, —  általában csakis orosz források után vol
tam kénytelen földolgozni.

H álás köszönetemet nyilvánítom bacsányi Cs/cserics 
jY íiksa  vezérka ri ezredes úrnak, akivel munkálkodásom  
alatt összeköttetésben voltam és aki engemet hathatósan 
támogatott. Tőle kaptam a kinai tulajdonnevek kiejtésére 
vonatkozó megbízható adataimat is.

A  tulajdonneveknél általában a m agyar írásmódot 
használtam s ott, ahol szükséges volt, a fö ldrajzi nevek
nek a különféle forrásokban különfélekép előforduló elne
vezéseit zárjel alatt szintén megemlítettem.

A  . h a d já ra t' hadászati és ' hadseregszervezeti tanul
ságait nagy vonásokban szintén felsorolni törekedtem.



A  vázlatokban a japán állások vörös,  az orosz csa
patok zöld színnel vannak feltüntetve.

H asznált források:

Eínzelschriften über den russisch-japanischen Krieg, 
W ien ;

Kriegsgeschichtliche Eínzelschriften etc., B erlin;
Csicserics, Die Schlacht;
Csicserics, Unser neues Feldgeschütz ;
Kuropatkin, Rechenschaftsbericht an den Zaren etc.;
Tettau, Achtzehn Monate m it Russlands Heeren in  

dér Mandschurei, I. und II . B á n d ;
Gertsch, Vöm russisch-japanischen Kriege 190411905. 

Erster T e il;
Spaits, M it Kosaken durch die M andschurei;
M artynov, Die Ursachen dér russischen Niederlagen;
Kiadó, Die Kámpfe zűr See im russisch-japanischen 

Kriege ;
Galster, Dér K a m p f dér Hauptgeschwader in dér 

Seeschlacht bei Tsuschim a;
Ssemenorv, Die Schlacht bei Tsuschim a;
Immánuel, Dér russisch-japanische K rieg;  .

Immánuel, Erfahrungen und Lehren des russisch-japa
nischen Krieges 1904>05. etc.;

Janson, Das Zusammenrvirken von Heer und Flotté 
im  russisch-japanischen Kriege 1904\5 ;

Aubert, Dér Russisch-Japanische Krieg;
Lüttw itz, Das Angriffsverfahren dér Japaner etc.;
Knebel, Dér In fan terieangriff im  Lichte. des russisch- 

japanischen Krieges ;
P. K., Die Erfahrungen des russisch-japanischen 

Krieges ect.;
Bronsart v. Schellendorf Sechs Monate beim Japa- 

nischen Feldheer;



Barzini, M ukden; és a magyar-osztrák és német 
katonai folyóiratok közleményei stb.

A  felsorolt számos forrásból igyekeztem m indazt 
összevonni, am it a hadjáratnak és tanulságainak meg
ismertetése céljából szükségesnek véltem. Hogy ezen törek
vésemet m ily mérvben sikerült elérnem, azt a t. katonai 
olvasó közönség nagybecsű megítélésére bízom.

Kassa, 1908. november hó.

<5ab áriyi
százados.





I. RÉSZ.

A japán hadseregek különműködése.

A háború előzményei.

A távol keleten vívott háború előzményei és mélyreható okai 
megérdemlik, hogy azokkal részletesebben foglalkozzunk.

' Az 1895. április 17-én aláirt simonoszeki béke befejezte 
ugyan a japán-kinai háborút, ámde kezdetét képezte azon súrló
dásoknak, amelyek az orosz és japán nemzet között előbb-utóbb 
fegyveres mérkőzéshez kellett, hogy vezessenek.

A nevezett békében Kina u. i. átengedte Japánnak Formóza. 
szigetét s a Peszkadoresz szigeteket, valamint a Ljaotung félszige
tet Port-Arturral együtt, végül Niucsvang kikötőjét, Inkout is. Mivel 
azonban az európai nagyhatalmak a világkereskedelem szempont
jából abba, hogy Japán az ázsiai kontinensen lábát megvesse, bele 
nem egyezhettek, Német-, Orosz- és Franciaország a japán kor
mánynál a békepontozatok megváltoztatását igyekeztek kieszkö
zölni. Az orosz sajtó pedig a békét fenyegető hangon tárgyalta.

Mivel a józan japán politika belátta, hogy az európai hatal-. 
makkal szemben egyelőre tehetetlen és, hogy a simonoszeki béke 
csakis erőszakos rendszabályokkal volna keresztülvihető: a hábo
rúban szerzett legfontosabb hódítását, a Ljaotung félszigetet Kíná
nak visszaadta.

A japán-kinai háború kimenetele Kelet-Ázsia sorsát jelenté
kenyen befolyásolta. Európa felismerte Kínának teljes tehetetlen
ségét, miért is a hatalmak igyekeztek oly földrajzi pontokat bizto
sítani, amelyek úgy katonai és politikái, mint nemzetgazdasági 
szempontból kiváló fontossággal bírtak. így került Kiaucsou Német
ország birtokába és így szerezte meg Anglia Vajhájvájt.

Oroszország terjeszkedési politikája már a 16. és 17. század
ban óhajtotta Koreát megszerezni. Lépésről-lépésre haladva bir
tokba vette az Amur-vidéket, azután Petropavloszk, Nikolajevszk



6 I. RÉSZ. —  A JAPÁN HADSEREGEK KÜLÖNMŰKÖDÉSE.

és Vladivosztok városokat is. Az orosz vágyaknak főcélja azon
ban egy jégmentes tengerpart volt, ahol a távol kelet kereskedel
mét megfelelő kikötők építése által lebonyolíthatta volna. Ezen 
óhaj úgyszólva a létfentartás természetes ösztöne vala. A hatal
mas orosz birodalom, amely kelet felé mind jobban terjeszkedett, 
a világkereskedelemtől csaknem egészen el volt zárva. Az Északi 
tenger kikötői az év nagy részében jéggel borítva és a keskeny 
Szund által a világtengerektől elvágva voltak. A Fekete tengerre 
vonatkozólag a Pontus-szerződés korlátozó határozványai bénítólag 
hatottak.

Ily körülmények között természetes, hogy Oroszország alkal
mas kikötőkről Kelet-Ázsiában igyekezett gondoskodni.

Ezen gondoskodás mint titkos óhaj a nagy szibériai vasút 
kiépítése által nyíltan is kifejezést nyert. A vasút eredetileg az 
északi Amurhoz, onnan pedig Vladivosztok városához Kabarovszk 
érintésével lett volna építendő, ámde Oroszországnak sikerült a 
tehetetlen Csungli Jámentől kieszközölni, hogy a vasút Vladivosz- 
tokhoz Mandzsúrián keresztül, tehát kínai területen építtessék ki,
—  é. p. két elágazással Port-Artur és Tiencsin városokhoz, vagyis 
a Sárga Tenger partjaihoz.

Ezen kedvezményen kívül egy bérbevételi szerződés által 
1893. évben azt is elérte Oroszország, hogy Kína neki a Kvantun 
területet Port-Artur és Talienvan városokkal együtt átengedte.

Ezt a két rendkívüli jelentőségű kedvezményt Oroszország 
lázas sietséggel és diplomáciai ügyességgel használta ki. M andzsú
riában utakat, gyárakat és bányákat telepített; a „kelet-kínai" vas
utat kiépítette s ezen munkálatok biztosítása céljából hatalmas 
csapat-tömegeket szállított Mandzsúriába. Port-Arturt néhány év 
alatt egy, kb. 25 km. kerülettel bíró táborvárrá alakította át és 
annyi élelemmel s egyéb hadi szükséglettel szerelte föl, hogy az 
egy hosszabb ostromnak is ellenállhatott.

Dalni, mely Port-Arturtól mintegy 50 km.-re fekszik, szintén 
rohamosan kiépíttetett. E  város volt hivatva a Csendes tengeren 
egy hatalmas orosz kereskedelmi kikötőt képezni, ahonnan a távol 
kelet lüktető ere, a szibériai vasút a világkereskedelmet közvetlenül 
bonyolította volna le. S Dalni az orosz-japán háború kitörésekor 
valóban egy egészen' modern, élénk kereskedelemmel bíró és 
virágzó város volt.

Mikor a japán-kinai háború utóhangjakéní Kínában 1900-ban 
a bokszer-lázadás kitört, Oroszország Japánnal és más hatalommal
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együtt vállvetve harcolt, ámde magának ism ét alkalmat talált újabb 
csapatoknak. M andzsúriába való szállítására.

Minden jel arra vallott, hogy. Oroszország a Kínától csak 25 
évre bérelt Mandzsúriát és a Ljaotung félsziget déli részét teljesen 
meghódítani és azokat ,soha vissza sem adni szándékozik.

Az európai hatalm ak az orosz terjeszkedési politika ezen 
műveletei által érdekeiket nem látták veszélyeztetve s így semle
gesen viselkedtek annyival is inkább, mert Oroszország nekik a 
„nyílt ajtó politikáját11 biztosította, vagyis a kereskedelem és for
galomszempontjából minden hatalomnak messze menő jogokat adott.

Hanem Japán a dolgoknak ilyen fejlődése által igen érzé
kenyen volt érintve.

Japán, amely már teljesen modern és konszolidált államot 
képez, a természetes fejlődés törvényei szerint szintén terjeszkedni 
kívánt s hatalmi óhajainak első tárgya csakis az ázsiai kontinens 
egy része,' különösen pedig annak néhány, jégm entes kikötője 
lehetett. Ilyen kikötők voltak Port-Artur és Inkou, melyeknek 
bírását azonban a simonoszeki béke megváltoztatása Japántól 
megtagadta.

Japán területe 455.000 négyszög km., lakosainak száma csaknem 
52 millió s így egy négyszög km.-re 113— 114 lakos esik. E  körül
mény világosan igazolja, hogy Japán a maga kis szigetein többé 
már elegendő hazát nem talált.

S itt eljutottunk az orosz és japán érdekek összeütközéséhez.
Hogy Japán Mandzsúriából és a Ljaotung félszigetről kiszo- 

ríttatott, Korea felé irányította figyelmét. Ott akart politikailag s 
később katonailag is berendezkedni, hogy jövő hódítási terveit 
megfelelő alapon készíthesse elő.

Oroszország Mandzsúriáról és Port-Arturról nem mondhatott 
le, mert az politikai tönkrejutást jelentett volna, — Koreának 
északi része pedig rá nézve igen nagy jelentőségű volt, mivel az 
Vladivosztok hadikikötő és az attól 1.000 km.-re távol fekvő Port- 
Artur flottatábor között terült el. Érthető tehát, hogy a nagy orosz 
birodalom Japán igyekezetét Korea lassú meghódításában féltéke
nyen nézte. A versengések a két állam közt már 1896-ban meg
kezdődtek. Előre látható volt, hogy a hatalmi érdekek ilyen össze
ütközését csakis fegyverrel lehet elintézni. Japán égett a vágytól, 
hogy fegyverét az új szomszéddal, ép úgy mint 1894-ben Kinával, 
összemérje. A japán nemzeti sajtóban szálló igévé váltak a követ
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kező szavak: „El ne feledkezzetek a Ljaotung félszigetről!“ —  A 
politikai klubok, a társadalmi osztályok s az egész japán nemzet 
együtt éreztek és szakadatlanúl készültek a szent háborúra.

Hogy tehát a két állam közös politikai célért küzdött, a fegy
veres összeütközés előbb-utóbb elkerülhetetlen volt. Japán ezt 
tudta és helyes számítással igyekezett hadierejét újjászervezni. 
Háborús terveit azonban éveken át titokban tartotta s csak akkor 
engedte sejteni azokat, midőn 1902-ben'Angliával szövetséget kötött. 
E  szövetség értelmében azon esetben, ha Japán egy állammal 
vívott háborúja alatt egy harmadik államtól m egtám adtatnék, úgy 
Anglia Japánnak segítséget küld. Ez a szövetség Japánt a küszö
bön álló orosz hadjárat alatt minden váratlan meglepetésektől 
megóvta.

A japán szárazföldi haderő először francia, azután német 
tisztek közreműködése mellett — a haditengerészet pedig angol 
mintára újjá szerveztetett. Az átalakulás a háború előtt egészen 
meg is történt. — A nemzeti önérzet, a nagy célok iránti lelke
sedés és az Oroszország elleni engesztelhetetlen gyűlölet teljesen 
igazolták azt, hogy Japán azonnal, amint hadiereje megengedi, a 
tekintet nélküli erélyes tám adásba menjen át.

Oroszország szintén tudatában volt annak, hogy jogait a 
távol keleten csupán fegyverrel védheti meg, ámde sem a földrajzi, 
sem a katonai, sem a belpolitikai viszonyok nem feleltek meg a 
háború kétes esélyeinek. A távol kelet tartományai egyetlen sín
párral, a lázas sietséggel kiépült szibériai vasúttal álltak összefüg
gésben az anyaországgal. A vasút hossza: Cseljabinszk— Vladi
vosztok 7.061 km .; Karbin— Port Artúr 1.325 km. Teljesítőképes
sége eleinte oly csekély volt, hogy naponkint mindkét irányban 
csupán 3 csapatszállító vonat közlekedhetett; —  később pedig, 
midőn a Bajkál tó déli részén körülvezető 240 km. hosszú vonal 
1905 szeptember 25-én a forgalomnak átadatott, a vasút teljesítő- 
képessége 10— 13-ra emelkedett. Az orosz kormány, különösen 
pedig Kilkov herceg forgalmi miniszter a vasút teljesítőképessé
gének fejlesztése érdekében mindent elkövetett. Oroszország u. i. 
a Mandzsúriái helyőrségekkel a hadjáratot meg nem indíthatván, 
rendkívüli csapattömegek szállítása volt kilátásban.

Japán belátta az orosz birodalom kedvezőtlen helyzetét és 
így, hogy annak a számbeli túlerő felvételére időt ne engedjen, a 
háború kitörését siettette.

A folytonos súrlódások 1903-ban érték el tetőpontjukat. Ezen
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év augusztus 12-én nyújtotta át a japáni kormány a diplomáciai 
jegyzéket, amelynek magvát a következő követelések képezték:' 
úgy Korea mint Mandzsúria teljesen függetlenek és területileg 
sérthetetlenek legyenek; Japánnak érdekei Koreában, Oroszország
nak pedig Mandzsúriában ismertessenek e l ; a vasút védőrségére 
szükséges csapatokon kívül Mandzsúriából minden csapat Orosz
országba visszaszállítandó.

Hosszú alkudozások következtek ezután, melyek azonban 
semmi pozitiv eredményre sem vezetvén, Japán —  mellőzve a nem
zetközi jog szerint szokásos ultimátum elküldését, — 1904. február hó 
8-án a tárgyalásokat megszakította s a következő éjjelen a port- 
arturi orosz flottát váratlanúl megrohanta, néhány nagyobb hajót 
(„Rétvizán" és „Czezárevics" csatahajókat és a „Pallada" cirkálót) 
megrongált s az egész flottának a külvilágtól való elzárását nagy 
részben elérte.

Ez volt a háború közvetlen oka s ezt követte ■ február 11-én 
Japán hadüzenete Oroszországhoz.

Katonai helyzet a háború előtt. Mozgósitás.
1. sz. vázlat.

A tenger által elválasztott két állam közti háborúban az első 
döntést a tengeri haderők hozzák meg. Amely állam a . tenger 
feletti uralm at magához ragadta, az csapatait az ellenséges terü 
leten kihajózni s további akaratát a másik félre kényszeríteni képes.

Az 1904. év elején Japán a tengeri erők tekintetében Orosz
ország fölött előnyben állott, habár a két ellenséges flotta csata
hajói csaknem egyenlő erőt képviseltek. Oroszország Port-Arturnál 
7 csatahajóval rendelkezett s ezek ellen Japán csak 6 csatahajót 
volt képes küldeni, ámde a japán hajók nagyobbak és gyorsabbak 
voltak és tüzérségük —  általában 30.5 cm.-rés ágyuk —  határo
zott fölényben volt.

Páncélos cirkálók tekintetében Japán sokkal kedvezőbben 
állott, mint Oroszország, t. i. 8 cirkáló 4 ellenében. Más cirkálók.is 
nagyobb számban voltak a japánok birtokában, mint1 az oroszoké
ban, míg a torpedó járművek száma csaknem kétszeres volt. 
(Természetes, hogy ezen adatok Oroszország európai tengeri 
haderejét nem érintik, mert az a háború kitörésekor tekintetbe 
nem jött.)
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Az úszó anyag értékének viszonya, az orosz és japán flottára 
vonatkoztatva, így fejezhető k i : Hadihajók 3 : 4, torpedó já r
művek 2 : 3 .

A tengeri haderők számadatokban kifejezve :
Oroszország: 93 hajó, 750 tiszt, 13.200 fő legénység, 

183.000 tonna ;
Japán: 150 hajó, 18.000 tiszt és legénység, 256.000 tonna.
Japán főelőnye azonban a tengeri haderő tekintetében abban 

állott, hogy a hazai kikötőket választhatta hadműveleti alapokúi.

A keletázsiai hadszíntéren Japán a hadjárat kezdetén nagyobb 
csapattömeget volt képes alkalmazni, mint Oroszország. Ez pedig 
a kedvező földrajzi helyzetnek, a kiválóan előkészített mozgósí
tásnak és a teljesítőképes szállító flottának volt köszönhető.

Az orosz haderő csapatai ellenben csakis fokozatosan lép
hettek a hadszíntéren működésbe. A felvonulás csupán a keletszi
bériai vasút egy vágányán volt eszközölhető, (Cseljabinszk— Vladi
vosztok 7.061 km., Karbin—Port-Artur 1.325 km.) ámde Oroszor
szág Európában a katonailag kiképzett emberek oly óriási tömege 
fölött rendelkezett, mely csaknem kimeríthetlen volt. Ezen csapatok 
azonban csak lassan voltak szállíthatók. A hadjárat első hónap
jaiban átlag l 1/2— 2 hónap volt szükséges egy hadtest szállítására. 
E  körülmény igazolja azt, hogy Oroszország a hadjárat első 
részében általában várakozó m agatartást tanúsított és azt is, hogy 
miért történtek a nagy csaták csakis az 1904. év második felében 
s azután.

A két hadviselő állam szárazföldi haderejének jellemzése a 
következőkben foglalható össze.

Oroszország. Mint már az előző fejezetben is említtelett, 
Oroszország folytonosan azon fáradozott, hogy csapatainak szám 
erejét Mandzsúriában és a Ljaotung félszigeten szaporítsa.

Az 1904. év január végével M andzsúriában (Port-Arturral) 
és az Usszuri-területen két szibériai hadtest v o lt ; február elején 
a III. szibériai hadtest is felállíttatott. Február második felében 
Keletázsiában a következő erők jöhettek azonnal a lkalm azásba: 
92 zászlóalj, 1 géppuska-század, 35 lovas század ill. szotnya, . 29 
üteg és 13 műszaki század; összesen mintegy 95.600 ember, 228 
löveg és 8  géppuska. Ezen csapatokon kívül még az Amuron-túli 
kerületben határőrcsapatok is voltak, melyek a vasút őrzését vé
gezték. Ezek számereje 55 század, 55 lovas század és 16 üteg
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volt, 30.000 főnyi állománynyal. Ezen határőrcsapatokkal együtt 
a keletázsiai erők állománya mintegy 130.000 főre tehető.

Az orosz gyalogság az 1891. é. m. háromvonalas 7'6 mm. 
űrm éretű fegyverrel volt ellátva. A kozákok és dragonyosok fegy
vert és kardot, a szibériai kozákok ezenfelül lándzsát is viseltek. 
A tábori tüzérség a 7'62 cm. űrm éretű gyorstüzelő ágyúval volt 
e llátva,. míg a hegyi tüzérség egyelőre még régi lövegekkel vonült 
ki, de 1904. augusztus havában már szintén gyorstüzelő ágyukat 
kapott.

Az összes szárazföldi és tengeri erők fölött a „Távol Kelet 
helytartója" Alekszejev tengernagy parancsnokolt, Mandzsúriában 
pedig eleinte Linevics tábornok. Később pedig 1904. március 
27-én az összes erők parancsnoka Kuropatkin  tábornok lett.

Alekszejev tengernagy 1843-ban szü lete tt; mint hadnagy és 
kapitány két világkörüli utat tett m eg; 4 évig tengerészeti attaché 
volt P árisban ; 1899-ben a Kvantun-vidék főnökévé, 1903-ban pedig 
korlátlan katonai és polgári hatalommal a Távol Kelet helytartó
jává neveztetett . ki. Linevics tábornok a harcokban megőszült 
egyenes és nyílt, 68 éves katona v o lt; a Krim háborúk óta Orosz
ország összes háborúiban résztvett; 1908. tavaszán halt meg. K uro
patkin tábornok a hadjárat elején 56 éves volt, aki - a cárnak és 
az orosz népnek teljes bizalmát élvezte. Több hadjáratban műkö
dött, különösen Ázsiában. Neve az 1877— 78. évi orosz-török 
háború alatt lett ismertté, amelyben Szkobelev vezérkari főnöke 
volt; 1898. óta hadügyminiszter volt egész addig, míg a cár 
Kelet-Ázsiába nem küldötte.

Mint hadügyminiszter a hadseregügynek kiváló ismeretét 
m utatta s a tisztikar és a legénység iránt rendkívüli gondoskodást 
tanúsított. Ezen tulajdonságai hírnevét és népszerűségét növelték 
ugyan, ámde a hadsereg-főparancsnok nehéz állására őt alkal
m assá még nem tették. Az igazi hadvezértől és államférfitól m eg
követelt tulajdonságok hiányoztak benne ; a tevékenységek- távoli 
szempontjait nem volt képes felismerni; a részletekben elveszett; 
a helyzeteket gyorsan és helyesen megítélni s ebből kifolyólag 
döntő intézkedéseket azonnal tenni képtelen volt. Mint hadsereg
főparancsnok mindig csak apró részletkérdésekkel foglalkozott s 
így a lényeget egészen figyelmen kívül hagyta. Törzséhez általá
ban csak olyan egyéneket választott, akik az ő gondolkodásmód
jával harmonizáltak s így az önálló jellemű, merész és tevékeny 
kezdeményező erővel bíró férfiakkal együtt működni nem szeretett.
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Hanem Kuropatkintól a természetes és egészséges emberi 
észjárás, az ernyedetlen szorgalom s az elméleti és gyakorlati 
ismeretek rendkívüli mérvben való bírása nem tagadható meg. 
Jellem- és szellemtulajdonságai őt kitűnő hadbiztossá, esetleg egy 
tehetséges hagsereg-főparancsnok mellett igen jó vezérkari főnökké 
tették volna. De a fővezér nehéz hivatásának betöltésére nála a 
teremtő szellem, a megingathatlan elszántság s a léleknek azon 
nagysága, mely nélkül egy igazi hadvezér el sem képzelhető, — 
egészen hiányzott. Hanem az tény, hogy szervező képessége és 
a csapatokról való szakadatlan gondoskodása ezeknek eltartását a 
hadjárat alatt még igen nehéz viszonyok közt is a legkedvezőbben 
befolyásolták/)

Az orosz haderő mozgósítása nem ment simán. Az első 
mozgósítási parancsok' 1904. február 6-án és 10-én adattak ki és 
azokkal a „Távol Kelet helytartóságának" területe, valamint a szi
bériai katonai terület csapatai, összesen 201 zászlóalj, 178 lovas 
század, 68 üteg, 54 műszaki-, 17 vártüzér- és 3 géppuskás század 
érintettek.

A mandzsuriai mozgósítás elég gyors volt, mivel a békelét
szám csaknem oly magas volt, mint a hadi állomány, ámde a 
szibériai csapatok mozgósítása annál nehezebben történt, mert 
ezeknél azon ismeretes, orosz szervezet, hogy a hadalakulás a béke 
alakulásnak megsokszorosítása által éretik el, igen hátrányosan 
jutott érvényre. Egyes kötelékekből az összes tartalék-évfolyamok 
behívása után 5 új kötelék is származott. Könnyen elképzelhető 
ezen ú j  alakulások csekély katonai értéke, különösen, ha még 
figyelembe vétetik az, hogy a tisztikar csaknem kizárólag tartalé
kos és nyugállományú tisztekből egészíttetett ki. A szibériai 
gyalogezredek mozgósítása 19— 41 napot, a kozákezredeké 8— 24 
napot, az ütegeké 18— 51 napot vett igénybe.

Az európai csapatokból először a keletszibériai ezredek 
harmadik zászlóaljai alakultak és egyes tüzér-testek szakíttattak ki 
a tüzér-dandárok kötelékéből.

Oroszország .eleinte azon véleményben volt, hogy a hadjáratot 
második vonalbeli csapatokkal is végigküzdheti s így csak egy 
bizonyos tartózkodással mozgósította az európai zárt kötelékeket. 
Először a .X. hadtest (Karkov) s a XVII. hadtest (Moszkva) egy-egy

*) Martinov szerint.
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dandára: a fél 3 1 ..és a fél 35. ■ hadosztály mozgósíttatott, míg a 
nevezett két hadtest mozgósítása csak a Jalunál vívott csata után, 
1904. május '3-án rendeltetett el. Az ilyen fokozatos mozgósítás 
egyes európai részeket érzékenyen sújtott, a lakosság elégedetlen
sége fokról-fokra növekedett, mert a nép különben is csak elkese
redéssel fogadta a háború hirét, amelyet indokolatlan gyarmat- 
háborúnak tartott s amely a nemzeti általános óhajoknak távolról 
sem felelt meg. . .

Az 1904. év elején Kelet-Ázsiában volt I., II. és III. szibériai 
hadtest 'lövészhadosztályokból állott, kétségtelenül jó katonai érték- 

-k e l; később azonban ezen hadosztályok tartalék-alakulásokkal is 
összekevertettek. Az európai első vonalbeli csapatok mozgósításának 
minél, további elhalasztása végett elrendeltetett a IV., V. és VI. 
szibériai hadtestnek kizárólag tartalék-hadosztályokból leendő ala
kítása! is. Ezen új hadtestek már nem állottak azon katonai fel
színen,. mint az előbbi három.

Mindezekből látható, hogy Oroszországot a hadjárat általában 
készületlen állapotban találta. A csapatkiegészítések nehézkesek, 
az új alakulások kevésbé értékesek voltak. Később igen gyakran 
előfordult, hogy a csapatkötelékek elszakíttattak és igen gyakran 
változtak a parancsnokok is. Mindezen körülmények nem voltak 
előnyösek a hadjáratra nézve. Az orosz katona harcászatilag kisebb 
értékkel bír, mint a japán. Ezekből megítélhető, hogy a nehézkes 
orosz seregek nem voltak egyenértékűek a japánok könnyen moz
gatható és magas kiképzési fokon álló csapataival. Később, a had
járat alatt a viszonyok az orosz hadseregben némileg javultak.

Japán. Mint már említtetett, Japán a simonoszeki béke után min
dent elkövetett, hogy hadierejét a legmodernebb felszínre és kiképzési 
fokra emelje. Az átalakulás német minta szerint 1903. évben volt 
teljesen befejezendő.

A háború kitörése előtt Japánnak a következő szárazföldi 
hadserege volt: 1 gárda-hadosztály, 12 sorhadosztály, a íormózai 
kom binált’ hadosztály, 2 önálló lovas- és 2 önálló tüzér-dandár. 

.Ezenkívül rendelkezésre állott 13 honvéd (kobi)-dandár is az idősebb 
•tartalék (jobi)-évfolyamokból összeállítva, — és a póttartalékosok 
hatalmas tömege is.

A békeállomány összege 140,000 fő volt, amelynek hadilét
számra emelésére kb. 334,000 ember volt szükséges, mely erőkkel
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a hadi állomány összege kb. l/ s milliót tett ki. Hanem a célszerű 
védtörvény alapján Japán ezenkívül még legalább két és fél millió
—  részben kiképzett —  honvéd-, illetőleg népfelkelő-legénységgel 
rendelkezett.

A hadi kiegészítés tehát az emberanyag tekintetében kedvező 
volt, hanem a tiszteknek, különösen pedig a lovaknak kiegészítése 
már nehézségekbe ütközött. A lóállomány nem fedezte a hadi szük
ségletet, miért is a hadjárat alatt a lovak nagy részét Ausztráliában 
és Amerikában szerezték be. Igen kiterjedten alkalmazták a kínai 
teherhordó kulikat is.

A kiképzés intenzív, a tényleges szolgálati idő hosszú (3 év), 
az elhelyezés kedvező s az alosztályok békeállománya jelentéke
nyen nagy volt.

A gyalogság első vonala az 1897. é. m. Ariszaka-féle, vagy 
Meidzsi ismétlő puskával volt felfegyverezve. (Űrméret 6 '5 mm.) 
A honvéd gyalogság pedig a Murata-féle 7'5 mm. kaliberű ismétlő 
fegyvert viselte. A lovasságnak karabélya és kardja volt. A tüzérség 
kitűnő minőségű 7.5 cm.-es Ariszaka-féle gyorstüzelő ágyukkal 
volt felszerelve.

Japán tehát teljesen modern és magasfokú kiképzésben része
sült csapatokkal kezdette meg a hadjáratot, amelyek hatalm as m o
rális erőt vittek magukkal.

Az általános felszerelés igen célszerű vo lt; az egyes katona 
a ruházkodás tekintetében nagy szabadságot élvezett. Harc előtt a 
katona csakis a legszükségesebbeket vitte magával egy vászonba 
helyezve, míg a hátbőrönd rendszerint visszamaradt. E zt a prak
tikusnak bizonyult könnyű felszerelést rohamfelszerelésnek is nevezték.

A hadműveletek legfelsőbb vezetését a Japánban visszamaradó 
nagy törzshadiszállás végezte, amelynek élén a császár (mikádó) 
állott. A valóságban pedig a főparancsnok a  vezérkar főnöke O jam a  
tábornagy volt. Vezérkari főnökként pedig Kodama  tábornok m űkö
dött, aki békében a vezérkar főnökének helyettese volt.

Ojama tábornagy rendkívüli tekintélynek ö rvendett; 1894-ben 
a megbetegedett Jam agata tábornagy helyett a 2. hadsereg parancs
nokságát vette át és Port-Artúrt elfoglalta; 1870— 71-ben mint 
attaché Párisban tartózkodott. A háború kitörésekor 62 éves volt.

Kodama tábornok fényes pályára tekinthetett v issza ; hadügy
miniszterként is működött. Mint a vezérkar főnökének helyettese, 
Formóza szigetének kormányzói tisztét is betöltötte. Európa államait 
beutazta. Erélyes, élénk, fáradhatlan, határozott és tiszta itélőképes-
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ségű katona, akit a mikádó teljes bizalommal nevezett ki a had
sereg vezérkari főnökének.

A mozgósítás Japánban is csak fokozatosan történt, mert a 
hadjárat első heteiben a flotta nem volt még a tengernek föltétien 
ura és a partraszállitás csak kevés, a jégtől nem teljesen ment 
kikötőre szorítkozott.

Hanem a kitűnő mozgósítási előkészületek, a csapatok cél
szerű elhelyezése, a felszerelési állomásoknak vasúti csomópontokon 
illetve a tenger partján fekvése, végül pedig a hatalmas kereske
delmi flotta nagyon is előnyére voltak a japán mozgósításnak.

A szállító flotta képes volt egyszerre 4—5 hadosztályt elszál
lítani, mivel hét nap alatt 250,000, tizennégy nap alatt pedig 300,000 
tonna tartalmú gőzös volt összpontosítható s egy hadosztály számára 
csak 30— 50' ezer tonna számíttatott.

Az I. hadsereg (2., 12. és gárda-hadosztály) február 5-én 
mozgósíttatott. Már március 6-án ezen hadsereg fele a koreai par
tokon k i' is hajózott és a szállító flotta részben vissza is tért. 
Ekkor adatott ki a rendelet az 1., 3. és 4., később április 18-án 
pedig az 5. és 11. hadosztályok mozgósítására.

A csapatok mozgósítása 8 napot, a vonatoké 10 napot vett 
igénybe.

A két hadviselő fél szárazföldi erejének általános megítélésére 
vonatkozólag még a következők mondhatók :

Mindkét nemzetnek kitűnő emberanyaga van. Az igénytelenség, 
kitartás, ragaszkodás a vezetőkhöz és a halálmegvetés ép úgy 
jellemzik az orosz, mint a japán katonát. Ez utóbbinak azonban 
határozott előnyére volt a m agas fokon álló értelmiség, a mozgé
konyság, a vele született ügyesség és a háború iránti valódi 
lelkesedés.

Testi erőre és kitartásra nézve az orosz katona ma már nem 
az, aki ezelőtt egy félszázaddal volt. Az ország fokozatos elsze
gényedése s a népesség folytonos növekedése a hadsereg pótlására 
kedvezőtlenül hatottak. A tartalékosok kevés kivétellel úgyszólva 
elaggott emberek voltak, akik a hadjárat fáradalmait már csak igen 
nehezen bírták ki.

Katonai kiképzés tekintetében az orosz katona semmikép sem 
mérkőzhetett a japánnal. Japánnak ifjúsága már a hadseregbe 
lépés előtt katonai nevelésben és szigorúan nemzeti szellemben
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neveltetik s égő hazaszeretettől van áthatva. Oroszországban pedig 
semmiféle katonai előképzés nincs. A nevelés kozmopolitikai szel
lemben történik, melynél a haladó értelmiség az ifjúságba a háború 
iránti ellenszenvet s  a hadi erények gyűlöletét igyekszik beoltani. 

•Míg Japánban a harcost a haza hős fiának tekintik, addig Orosz
országban a katona általában csak lenézéssel és megvetéssel 
találkozik.

Felvonulás. Események a jalui csatáig.
2. és 3. sz. vázlat.

A február 5-én mozgósított I. japán hadsereg arra volt hivatva, 
hogy Koreát katonai hatalomba véve az előnyomulást a határt 
képező Jalu folyón át megkezdje. A japán-kinai háború első moz
zanatai is azzal kezdődtek, hogy a japánok Koreán és azután a 
Jalu folyón vonultak át. A későbbi események is igen sok hason
lóságot mutatnak föl az 1894— 95. években lezajlott . japán-kinai 
'háborúval, úgy, hogy a japánok újabb hadműveletei nagyfokú 
tapasztalatokon és bizonyos hagyományon alapulnak. (2. sz. vázlat.)

A japán felvonulásra nézve egyelőre más terület, 'mint Korea 
nem is jöhetett szóba. Korea a japán szigetországhoz igen közel 
lévén, mindaddig, míg a Ljaotung félsziget hadműveleti alapúi nem 
volt választható, e célre Korea volt berendezendő. A politikai 
viszonyok szintén sürgősen tették kívánatossá, hogy a koreai 
császári ág a japán érdekeknek megnyeressék és ez legnyom até
kosabban csakis a katonai megszállással volt elérhető.

Korea megszállását azonban elő kellett készíteni, vagyis a 
csapatok partraszállását á hadi flottával biztosítani.

E célból február 8-án este U-riu japán ellentengernagy Cse- 
mulpo koreai kikötő előtt megjelent és másnap az ott horgonyzó 
„Varjag“ orosz cirkálót erősen megrongálván, az orosz hajók ottani 
parancsnoka Rudnyev sorhajókapitány úgy a „V arjagot" mint a 
„Korejecz“ ágyunaszádot elsülyesztette, a „Szungari“ szállítógőzöst 
fölégette és a legénységet idegen államok hajóira szállította át. 
A csemulpói kikötő így szabaddá lett s az I. hadsereg kihajózása 
kezdetét vehette.*)

A partraszállás eleinte csak Csemulpónál volt eszközölhető 
és pedig azért, mert Csemulpo Korea fővárosának, Szöulnak kikö-
___________ . . -n

*) Lásd II. rész. „Tengeri események 1904 ben. “
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tője lévén, onnan a város gyorsan elérhető es megszállható volt és 
azért is, mert a feljebb északra fekvő kikötők a jég miatt még nem 
voltak megközelíthetők. Később azonban, Szöul elfoglalása után
és mikor a jég már az északi kikötőkben is elolvadt, a kihajózás
Csinanpónál, majd Andzsu kikötőjében, végül Jusihónál és Rika- 
hónál is folytatódott. A csapatok zöme a csemulpói és a csinanpói 
kikötőkben szállott partra.

Az 1. hadsereg hadrendje a következő v o lt:
Parancsnok: Kuroki báró tábornok.
G árdahadosztály: Haszegava báró tábornok.

1. gárda-dandár, 2 ezred, á 3 zászlóalj ;
2- „ „ 2 ,, , , 3  „
gárda lovasezred, 3 század ;

„ tüzérség, 6 üteg, á 6 löveg, tehát 36 lö v eg ;
„ utász zászlóalj;
„ táviró o sz tag ;

gárda hidvonat.
Összesen 12 zlj., 3 lovas század, 36 löveg, 1 utász zlj.

Ezen szervezet a japán hadosztályokra általában jellemző.
2. hadosztály: Nisi báró tábornok.

12 zlj., 3 lovas század, 36 löveg, 1 utász zászlóalj.
12. hadosztály: Inuje báró tábornok.

12 zlj., 3 lovas század, 36 löveg, 1 utász zászlóalj.
Hadosztályköteléken k í v ü l ; -

3 gárda honvéd (kobi) zászlóalj.
A jalui csatánál még a hadsereghez be voltak osztva:

1 tarack ezred, 5 üteg á 4 12 cm.-es Krupp-féle tarack és 
a II. hadsereg kötelékéből 3 hidvonat.

Főösszeg: 39 zlj., 9 lovas század, 128 löveg, 9 utász század.
Egy zászlóalj állománya 800—900 főre, egy lovas századé 

150 lovasra tehető, miért is egy hadosztály szám ereje: 10,000 
lőfegyver, 450 lovas és 36 löveg volt.

A z I. hadsereg állom ánya 36,000 lőfegyver, 1350 lovas, 
128 löveg.

A liadihidakra  vonatkozólag megjegyzendő, hogy minden 
hadosztály 132 m. hosszú hidanyaggal, így az I. hadsereg szerve
zetileg 396 m., az ideiglenesen beosztott hidanyaggal pedig 792 m. 
hidanyaggal rendelkezett.
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Február 9-én, miután a „Varjag“ és „Korejecz" orosz hadi
hajók megsemmisültek, Uriu ellentengernagy 4 békeállományú zászló
aljjal Csemulpónál partra szállott s ezen különítmény 10-én Szöult 
megszállottá.

Ugyanezen napon szállott partra a 12. hadosztály egy külö
nítménye is Genzannál, a keleti koreai parton, mely ugyanis az 
előnyomuló japán főerők jobb oldalát volt biztosítandó.

Szöul és Genzan a japánok birtokába kerülvén, 14-én a 12-ik 
hadosztály szállítása kezdetét vette. Ezen hadosztály, az előnyomu
lást február 21-én kezdette meg, ámde az egyetlen rendelkezésre 
álló út rossz állapota miatt Pöngjang helységet csak 24-én érte el, 
vagyis naponta csak 10 km. menetteljesúvényt végzett.

Az oroszok részéről komoly ellenállás nem volt észlelhető. 
Alekszejev tengernagy ugyan utasíttatott, hogy ha a japánok a 
Csemulpótól északra 60 km .-re levő 38. szélességi kört átlépnék, 
úgy azokat támadja meg.

Alekszejev a 3. keletszibériai lövész dandárt (8 zlj., 3 üteg,
1 géppuska-osztály) és a Miscsenko kozák dandárát (18 szotnya) 
az alsó Jaluhoz küldötte. A lövész dandár Antunnál maradt, Mis- 
csenko azonban Koreába benyomúlt s járőrei február 27-én a 12. 
japán hadosztály előretolt lovasságával érintkezésbe léptek.

A 12. hadosztály előnyomulása közben a jégviszonyok Csinan- 
pónál kedvezőbbek lettek s így a gárda és a 2. hadosztály főere
jének kihajózása már itt történt. Ez által a Jalu határfolyóhoz való 
előnyomulás kb. 230 km.-rel megrövidült.

Április 1-én az összes csapatok és vonatok partraszállitása
be volt fejezve. A kihajózás úgy technikai mint hajózási szempont
ból igen nehéznek bizonyúlt. A kikötőket egyszerre csak kevés 
szám ú hajó közelíthette meg s azoknak is a parttól 2 km.-re kellett 
maradni, miért is a partraszállitás időtrabló csónakjáratokkal volt 
keresztűlviendő.

Az I. hadsereg a Velim folyónál felzárkózott. Ezen művelet 
teljesen indokolt volt egyrészt az ellenséges összeütközés valószínű
sége miatt, másrészt pedig azért, mert a partraszállási és mozga- 
dozási nehézségek következtében a csapatok és vonatok nagyon 
elszakadtak egymástól s így a kötelékek rendezése céljából cél
szerűnek mutatkozott a lassan előnyomuló hátsó lépcsők bevárása.

Andzsutól az egész I. hadsereg egy menetvonalra, a m andarin-  
útra  volt utalva, mert a többi utat használni nem lehetett. Az
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ország gyér népessége és szegénysége miatt az el'szállásolás.is nagy 
nehézségeket okozott. Ezért a hadosztályok egymást öt napi táv
közre követték és magukban is megosztva voltak.

Az elővéd 1 gyalogezred, 5 lovas század, 2 üteg és 1 utász 
század erejű volt. Jobb oldalvédül a 12. hadosztály 1 gyalogezrede,
1 lovas százada és 2 ütege Andzsutól a mandarin-úttól északra 
átlag 65 km.-re levő menetvonalra különíttetett ki.

Csöndzsunál március 28-án Miscsenko lovasságával ismét 
összeütközés történt ugyan, de a hadsereg előnyomulása számba- 
vehető feltartóztatást nem szenvedett.

Az elővéd április 8-án érte el a Jalu folyót. Az egész I. had
sereg pedig 20-ikáig a Jalunál teljesen fe l  volt zárkózva.

A II. japán hadsereg a Ljoatung félszigeten való kihajózásra 
rendeltetett s az I. hadseregnek a Jalu folyón való átkelését a 
csinanpói öbölben várta be.

A szerencsés kimenetelű jalui csata után a II. hadsereg az 
Elliot szigetekkel szemben a Jentoa öbölben és Piczevonál (Biczivo) 
szállt partra.

A japán flotta zöme ezen időben Port-Artur előtt tartózkodott, 
K am im ura  altengernagy hajóraja pedig Vladivosztok előtt cirkált.

Az I. hadsereg előnyomulása alatt Andzsu és Vidzsu közt 
számos helyen nagy élelmi készletek halmoztattak fel. Ezt a 
hadtápvonalat addig vették igénybe, míg a hadsereg előnyomulása 
után a készletek Antunba szállíttattak s azután az a helység szere
pelt hosszú időn át a japán I. hadsereg hadtáp-főállomásaként. 
A készletek szállítása legénység által vont kétkerekű taligákon tör
tént. Ezen szolgálatot a segédszolgálatokra besorozott és három 
hónapig különleges kiképzésben részesült legénység látta el. Minden 
taliga 150— 180 kg. készlettel volt megterhelve és . 3—4 ember 
vonta azt. Az I. hadsereg minden hadosztálya számára 5000 fő 
ilyen legénység volt kiutalva.

Az összes intézkedésekből kivehető, hogy Japán mily- gonr 
dosan előkészített mindent a kikerülhetetlen háborúra. A koreai 
viszonyok és a  hadszíntér sajátossága következtében nemcsak a 
vonatok, de a csapatok is különleges szervezést-, valamint; felszer 
relést igényeltek. Ezt illetőleg Japán az egész hadsereg-gépezetre 
vonatkozólag kiváló ügyességgel és előrelátással intézkedett.'. .:. Л
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Később, mikor Mandzsúriában m ár elegendő szám ú járm ű 
állt rendelkezésre, a vonatügy szervezése is megfelelő változtatás 
alá vétetett.

A jalui csata, 1904. április ЗО-án és május 1-én.
4. sz. vázlat.

Orosz intézkedések. Az orosz hadműveletek általános alap- 
gondolata az időnyerésre volt alapítva. A fővezérlet időt akart 
nyerni azon célból, hogy Ljaojan környékén minél nagyobb erőt 
gyüjthessen össze, amelylyel a számbelileg gyengébb japán csapa
tokat megverheti. Az időnyerés céljából a japánok valószínű köze
ledő vonalainak elzárása szükséges volt.

A japánok partraszállása a Ljaotung félszigeten, azután Korea 
partjain és Inkounál történhetett. Az sem  volt kizárva, hogy 
Vladivosztok is megtámadtatik. Ebből kifolyólag Inkou környékére 
és Koreába csapatok voltak előretolandók s a Ljaotung félsziget 
Port-Arturral együtt, valamint Vladivosztok is védelmezendő lett 
volna. Ha pedig Koreának, mint önálló császárságnak közvetlen 
védelmétől az oroszok eltekintettek, úgy a Jalu folyó vonalán kellett 
a koreai kikötők helyett ellenállást kifejteni.

A inandzsuriai hadsereg parancsnoka Kuropatkin tábornok 
Ljaojanba 1904. március 27-én érkezett és a már ismertetett alap- 
gondolatot ő is magáévá tette, mivel a hadsereg nem volt sem 
oly számerőben, sem oly felszereléssel ellátva, hogy a mandzsuriai 
hadszíntéren az offenzíva sikeresnek látszott volna. Ily módon az 
oroszok már eleve hadászati védelemre szorítkoztak.

A fent vázolt vezető eszmének megfelelően az orosz helyzet 
1904. április végén a következő v o lt:

1. P ort-A rtúrnál s  a Ljaotung fé lsz ig e ten :
Parancsnok: Stöszel tábornok. A III. szibériai h ad te s t; 29

zászlóalj, 1 lovas század, 8 tábori üteg és 3 vártüzér-zászlóalj. 
(Kvantun-csoport.)

2. Vladivosztoknál:
Parancsnok: Linevics tábornok. A 8. és 2. keletszibériai 

lövész-hadosztály ; 21 zászlóalj, 9 lovas század, 9 tábori üteg, 2 7 2 
vártüzér-zászlóalj. (Uszuri-csoport. Ez április végén még közvet
lenül Alekszejevnek volt alárendelve.)
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3, A  hadsereg zöme, általában Ljaojan és Mukden környé
kén, —  részben még. vasúti szállításban, — é. p . :

Ljaojan  és H ajcsön köz t : Parancsnok: Vasziljev tábornok; 
a II. szibériai hadtest.

Inkou, Kajcsou  (Kajping), Dasiczao területén. P arancsnok : 
Stakelberg tábornok. Az I. szibériai hadtest.

Ljaojantól északra: A Rennekampf tábornok bajkálon-túli 
kozák dandára.

A hadsereg'zöm ének szám ereje: 68 zászlóalj, 48 lovas szá
zad, 25 üteg. Ezenkívül a vasútvonalak védelmére és határőrcsa
patok: 30.000 ember.

4. A  keleti csoport a Jaltmál.
Parancsnok: Szaszulics tábornok. A 6. és 3. keletszibériai 

lövészhadosztály, továbbá Miscsenko tábornok bajkálon-túli önálló 
kozákdandára, végül Madritov alezredes önálló portyázó lovassága. 
Szám ereje: 24 zászlóalj, 22 lovas század, 10 üteg.

E z a csoport volt hivatva a japán I. hadsereget a Jalu folyór 
nál feltartóztatni.

Ami a keleti csoport fe lada tá t illeti, azt határozottan meg
állapítani alig lehet. Április 5-étől kezdve 25-éig a csoport parancs
noka, Szaszulics tábornok összesen hat parancsot kapott Kuropat- 
kintól, ill. annak vezérkari főnökétéi, Szaharov tábornoktól, amelyek 
tartalma általában azt a parancsot foglalta magában, hogy a keleti 
csoport feladata a japánok erélyes feltartóztatása, azonban az 
egyenlőtlen harc veszélyének kikerülése mellett.*)

Mily másként hangzott a japán fővezérlet intézkedése, am elyet 
az I. hadsereg április 17 én kapott: „A II. hadsereg május elején a 
Taszahó torkolatánál (a Ljaotung félsziget délkeleti részén) partra 
fog szállani. Az I. hadsereg Tanszancsindzáig (Antun és Fönhu- 
ancsön közt) nyomul elő, ott erősen megerődíti magát és a II. 
hadsereg hadműveleteinek bevégzését bevárja. Azután megkezdetik 
az általános offenziva.“

Mivel a keleti különítmény számereje relatív csekély volt és 
a megfelelő műszaki felszerelés is hiányzott, Szaszulics tábornok a 
a Jalu folyó védelmét annak jobb partján szándékozott végrehajtani.

A  Jalu fo lyó  és a terep leírása. A Jalu, amely a felső folyá

*) Madritov alezredes önálló csoportjának műveletei külön tárgy altatnak. 
Madritov Szaszulicsnak nem volt alárendelve.
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sában csak jelentéktelen hegyi patak, gyorsan szélesedik és Ambi- 
hétól (Ambiho) északra már szigeteket képez. A folyó főága ezen 
községtől kezdve nem gázolható á t ; szélessége 200—350 m., 
mélysége 8 m. és sebessége átlag 1.8 m. A mellék ágak helyenkint 
átgázolhatok.

A szigetek laposak, homokosak és kevés kivétellel növényzet 
nélküliek. Legnagyobb szigetek a Csiulito (Kurito), Oszekito és 
Szjamalindu (Kinteito, Szamalinda), Csukodáj.

A Jalu jobb partja a balnál általában m agasabb.
Az Ajho (Ejho), mely a legalsó folyásában a Jaluval körül

belül párhuzamos és több ágban torkol a Jalüba, átlag 150 m. 
széles és 1904. április végén csak négy helyen volt átgázolható. 
Az Ajho jobb partja szintén magasabb a balnál.

A Jalu és az Ajho közt elterülő Húszán (Kozan) hegyvidék 
nehezen járható, kb. 500 m. legnagyobb m agasságú középhegység 
jelleggel bír és lejtjei mindkét folyó felé meredeken esnek. Leg
délibb részét a Tigris hegy képezi, ahonnan Vidzsu és a szigetek 
általában betekinthetők s amely jellegénél fogva szinte term é
szetes bástyát képez.

Az Ajho jobb partján elterülő hegyvidék ugyan kisebb álta
lános magassággal bír mint a Húszán, de ez is szakadozott s 
nagyobb testeknek, különösen pedig a tüzértömegeknek alkalma
zását nem engedi meg. Ezen területet a Hantuhoczi és a Tasza- 
hoczi patakok önálló szakaszokra osztják. Tjurencsöntől (Tjuren- 
csin, Tjurencsen, Kiulencseng) északra a Szirib isijam a  (Siriba- 
hijama, Táviróhegy, Kúphegy) fontos magaslatot képez, ahova a 
támadás a Jalu felől igen nehéz.

A Jaiu folyó közvetlen védelme megkövetelné, hogy a védelmi 
.vonalba a. Húszán hegyvidék is bevonassák és a Tigris hegy erő
sen megszállva legyen.
■r . Antuntól délre a Jalu jobb partját kísérő hegyvidék lassan- 
kint síkságba megy át. A tengerpart közelében a Jalu rendkívül 
kiszélesedik, mélysége csak 3 m. mély járatú kisebb járm űvek 
•behatolását engedi meg. A tengerpart a kikötésre nézve nem 
kedvező!

A Jalu és az Ajho folyók mellékterepe utakban igen szegény. 
Az Anturiból és Tjuréncsönből Fönhuancsönbe (Finhuancsen) vezető 
.utak kivételével, —̂ amelyek Lohonden községnél egyesülnek — 
nem gondozott és tüzérség által alig használható taliga- és öszvér-
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utak vannak, míg a Húszán hegyvidék teljesen hegyi felsze
relést igényel.

A Jalu és az Ajho folyók áthidalva nincsenek.

A  csata lefolyása. Események április 29-ig. Mint ismeretes, 
a japán I. hadsereg április 20-ig a Jalunál fel volt zárkózva. Hogy 
az oroszok előtt a hadsereg-parancsnok szándéka lehetőleg sokáig 
titokban maradjon, a japánok a legnagyobb vigyázatot fejtették ki. Ott, 
ahol a felvonulás útja a Jalu jobb partján levő hegyekről belát
ható volt, leplek készíttettek, a felvonulás után pedig szigorúan 
megparancsoltatott, hogy a dombokon nappal egy ember se m utat
kozzék.’ Mivel pedig a földerítés. igen beható és a kémszolgálat 
kiválóan szervezve vala, a japán I. hadsereg parancsnoka rövid 
idő alatt teljesen tájékozva volt az orosz keleti különítmény szám
erejéről és annak elosztásáról.

Az oroszok pedig nem ismervén az ellenség helyzetét és szán
dékát, kénytelenek voltak erejüket szétforgácsolni.

Hírszerzés céljából a japánok Vidzsu északi szegélyén egy 
teleszkópot állítottak fel, mely a hírszerző és kémszolgálat kiváló 
kiegészítése volt. Az oroszok minden mozdulata idejekorán meg
figyeltetett. ■

Kuroki támadó terve szerint a 12. hadosztálynak kevéssel 
május 1-je előtt a Jalu folyót Vidzsu fölött átlépni s azután az 
Ajhoig előnyomulni kellett. Május 1-én, az általános tám adás napján 
ezen hadosztály feladata az orosz balszárny megtámadása volt, 
mialatt a 2. és gárda hadosztály a Jalut Vidzsunál volt átlépendő 
s a tám adás keresztülvitele céljából azután az Ajhónál kellett 
azoknak felfejlődni. Hogy pedig az oroszok figyelme a 12. had
osztálytól elvonassék, 8 hadihajónak, amelyek a Jalu torkolata 
közelében voltak, Antun felé kellett tüntetni.

Hogy azonban ez a mesterien kigondolt terv megvalósítható 
legyen, a Jalu folyón számos híd volt verendő.

Mint már említtetett, az I. hadsereg összesen 792 m. hosszú 
hidanyag fölött rendelkezett, amelyből a 12. hadosztály 132 m.-t 
magával vitt, hogy a Jalut Szuikocsin községnél áthidalja. A még 
megmaradó készlet korántsem volt elegendő a szükséges hidak 
elkészítésére, miért is szükségbeli anyagról kellett gondoskodni. 
Fáradhatlan tevékenység után sikerűit az I. hadseregnek május 
1-jéig annyi anyagot összegyűjteni, hogy összesen 10 hid, kb. 1500 m. 
hosszúságban volt építhető. Igen előnyösnek mutatkozott, hogy az
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Aszada tábornok által vezetett elővéd már igen sok vas- és kovács
anyagot, valamint szerszámot harácsolt. A hídanyag nagy része 
mégis Japánból hozatott át.

A hídverés céljából a Jalu ágak szemrevételezése volt szük
séges, ámde az orosz járőrök és vadászkülönítmények (Jagdkom- 
mandos, Jágerdetachements) *) a szigeteket megszállva tartották, 
azokat el kellett űzni. Április 26-ára éjjel a gárdahadosztály egy 
zászlóalja a Csiulito, a 2. hadosztály egy zászlóalja pedig a Szjama- 
lindu sziget elfoglalására küldetett ki. Április 26-án hajnali 4 órakor 
a 4. gárdaezred 2. zászlóalja 13 csónakon Genkadoból Csiulitóba 
hajózott át. Az oroszok észrevették őket,, heves tüzelést fejtettek 
ki, némi veszteséget is okoztak, ámde a zászlóalj mégis elérte 
célját, visszaűzte az oroszokat s a szigetet elfoglalta. A 2. had
osztály zászlóálja nem talált ellenállásra. Anélkül, hogy veszteséget 
szenvedett volna, átkelt a Szjamalindu szigetre s onnan az orosz 
előőrsöket visszaszorította. Az oroszok nemcsak ezt a szigetet, de 
azután az Oszekito szigetét s ami még feltűnőbb, az oly fontos 
Tigris hegyet is elhagyták s így a hídverés munkáját megkönnyítették.

A hidak építését a következő táblázat m utatja (L. a 4. sz. 
vázlato t):

I. 236 m. 45 óra alatt , április 25. estétől 29. délutánig. —  A 
Sziribasijama hegyről többször lövetett.

II. 80 ni. 8 M n április 27. délután és éjjel.
III. 30 m. 4 n n április 26-án.
IV. 34 m. 9 n n április 28-án.
V. 108 m. 13 n }) ^április 26-án és 27-én. —  Időnkint a

VI. 113 m. 16 n n f magúi (makói) magaslatról lövettek.
VII. 265 m. 22 n }} április 29. reggeltől 30-án hajnali 3 

óráig. — Egyideig lövetett.
VIII.

IX.
237

30
m.
m.

8
8

>)
n

n
n

1 április 30-án déltől esti 8 óráig.

X. 310 m. kb. 10 óra alatt; 30-án déltől.
Ezen adatokból kitűnik, hogy a japán I. hadsereg mily alapos

műszaki előkészületeket tett a támadás bevezetésére.

*) Háborúban minden orosz gyalogezred kötelékében van egy vadászkülö
nítmény (járőrök). Számereje : 2 tiszt, 64 ember. A keletszibériai lövészezredeknél 
a vadászkülönítmények kétszeres állománynyal bírnak és lovasítva vannak (4 tiszt, 
128 ember). A vadászkülönítm ények igen kiterjedt alkalmazást találtak a háborúban. 
Mozgékonj'ságuk a földerítésre és előretolt állások elioglalására különösen alkal
massá tette őket. Néha több ezred kötelékéből egyesíttettek.
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Az építés alatt a japánok a tüzet általában nem viszonozták, 
hanem az oroszok tüzelését megfigyelve, adatokat gyűjtöttek az 
orosz tüzérség ügyességére vonatkozólag és azt is megállapították, 
hogy az oroszok nehéz lövegekkel nem rendelkeznek.

Habár az ellenség a jobb partot megszállva tartotta is, egyes 
japán tiszti járőrök mégis áthatoltak és fontos adatokat szereztek 
a terepről és az ellenségről. Megállapították azt is, hogy a Hiszan 
hegyvidék nehezen járható. Ezért küldötték oda a hegyi felszere
léssel bíró 12. hadosztályt. Ennek áthajózási helye, mint már említ- 
tetett, Szuikocsin (Szuikotin) községnél volt.

Kuroki tábornok április 28-án d. e. 10 órakor adta ki a követ
kező intézkedést (kivonatosan ism ertetve):

12. hadosztáfy április 30-ára éjjel Szuikocsinnál átkel s május 
1-jére éjszaka Szalangou, Litszaven (Szairosziko, Risijen) vonalában 
az Ajhót éri el. Egy különítmény jobbra Kjokako felé, egy pedig 
balra a Jalu mentén Húszán felé különítendő ki.

2. hadosztály április 30-án éjfélkor Genkadotól keletre indulva 
a Csiulito szigeten át az Oszekito szigetre nyomúl elő s azután 
jobb szárnyával a Tigris-hegy délnyugati lábánál vonúl fel.

Gárdahadosztály május 1-jére éjjel a 2. hadoszt. menetéhez 
csatlakozik s a Jalun túl a 2. és 12. hadosztály közt vonúl fel.

A tarackezred április 30-ra éjjel Kenteto (Kinteito) községnél 
állásba vonúl s napkeltétől kezdve tüzelésre készen áll.

A hadsereg általános tartaléka, —  a 2. hadosztály 30. ezre
dének s a 4. gárdaezrednek 2. zászlóalja és 5 lovas század május 
1-én hajnali 4  órakor Csiulito községtől nyugatra készen áll. A 30. 
ezred egy zászlóalja a tarackezred lövegfedezete. Tehát általános 
tartalékúl maradt 4 zászlóalj, 5 lovas század, az egész gyalogság 
egytizedrésze.

Eredetileg úgy volt tervbe véve, hogy a 2. hadosztály szá
m ára a Tigris hegy délnyugati lábánál egy külön híd építtetik, 
mivel ez azonban nem volt lehetséges, mindkét hadosztály egy 
hidon, (a vázlatban IX-el jelölve) kelt át a Jalun, a felvonulást 
azonban az Ajho mentén mindkét hadosztály az intézkedés sze
rint végezte.

A Tigris hegyet a japánok egy századdal megszállották, 
ellenük azonban április 29-én d. u. egy orosz zászlóalj nyomult
4 löveggel elő s a századot visszavervén, a Tigris hegy ismét az 
oroszok birtokába került. Ezen esemény, valamint azon körülmény 
miatt, hogy a Jalu és az Ajho közti hegyvidék kisebb orosz csa
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patok által még megszállva volt, a már kiadott japán intézkedésen 
csakis annyi változtatás történt, hogy a 12. hadosztály gyorsabb 
előnyomulásra utasíttatott.

Ez a hadosztály április 29-ére éjjel Szuikocsinba menetelt s 
ott az oroszok tüzelése alatt megkezdte az átkelést a Jalun. Miután 
az oroszok, (kb. 1 lovas század és 2 löveg) a japán tüzérség eré
lyes tüzelése által visszaverettek, megkezdődött a hídverés, mely 
azonban igen nehéznek bizonyult. A vázlatban ѴИ-el jelölt híd 
30-án hajnali 3 órakor elkészült és ekkor a 12. hadosztály az 
előnyomulást megkezdette.

Az átgázolhatóknak talált Jalu-ágak és az Ajho átgázolása 
sem volt könnyű. Az emberek néhol nyakig voltak a vízben, 
miért is némelyek teljesen ruha nélkül voltak kénytelenek az átgá- 
zolást végrehajtani.

Míg japán részen a tám adás úgy műszaki, mint katonai szem
pontból erélyesen és a legnagyobb nyugodtsággal megkezdetett, 
addig az orosz keleti különítm ény  nem fejtett ki oly lázas tevé
kenységet és vigyázatot, aminőt a körülmények követeltek. Az erő
dítések nem nyújtottak kellő, fedezetet, a földerítés és a kémszol
gálat nem volt megfelelő s így a különítmény parancsnoka nem 
tudott magának a helyzetről tiszta képet alkotni.

A bajkálontúli kozák dandár már április 3-án a Jalu jobb 
partjára kelt át s ez a körülmény ügyszólva minden további föl
derítést lehetetlenné tett.. .
- . A keleti különítmény, illetve csoport parancsnoka előbb K as- 
talinszki, utóbb — április 22-től —  Szaszulics tábornok Kuropat- 
kinnal a legélénkebb összeköttetésben állott. A főparancsnoktól 
naponta érkeztek a legkülönbözőbb., tartalmú . távirati intézkedések, 
irányelvek, kérdések és kifogások, amelyek az önálló működést 
teljesen megbénították s az öntudatos, nyugodt működés zavará; 
sára szolgáltak. ,, ,

A japánok szándékának nem ismerése, valamint N akagava  
japán altengernagy flottillájával Antun elleni tüntetése azon hiedelmét 
érlelte meg .a különítmény .parancsnokában, hogy a japán I. had
sereg főereje Antunnál és a fölött . fog átkelni, mig Vidzsu fölött 
csakis kisebb, büntető japán csapatok közelednek. Szaszulics tábor
nok még április 28-án is azt jelentette Kuropatkinnak Ljaojanba, 
hogy a Csiulito szigetére csak gyenge erők átszállítása várható.
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Á prilis  30. A tarackezred és attól jobbra a 2 japán had
osztály tüzérsége április 30-ra éjjel Kinteto községnél a Szjama- 
lindu szigeten igen előnyös állást foglalt. A gárdatüzérség részben a 
Csiulito szigeten, részben Vidzsutól északra helyezkedett tüzelő állásba.

Mivel április 30-a a támadás előkészítésére és a 12. had
osztály átkaroló mozdulatának megkönnyítésére volt szánva, elren
delte a japán hadseregparancsnokság, hogy a tüzérség ezen a 
napon minden felfedezett orosz tüzérségi állást erélyesen tűz alá 
vegyen. így fejlődött ki április 30-án egy hatalmas tüzérségi harc.

A gárdatüzérség már hajnalban észrevette, hogy az oroszok 
az Ajho mentén lövészárkokat ásnak ki. Azonnal, tűz alá vette 
őket, mire azok a; m unkát beszüntették.

Délelőtt 10 órakor a 2. hadosztály egy szakaszt földerítés 
végett csónakokon Csukodaj szigetére küldött. A szakaszt az orosz 
tüzérség a Sziribisijama magaslatról azonnal tűz alá vette, mire a 
japánok is hevesen tüzeltek. Az orosz üteg egy óra múlva már 
elhallgatott.

Délelőtt 11 óra után Magúnál a 3./6. orosz üteg a 12. had
osztály menetirányába tüzelt, de a Vidzsutól északra lévő gárda
ütegek néhány granátja miatt a tüzet csakhamar beszüntetni, kény
szerűit. — Mível pedig a 12. hadosztály előnyomulása ily módon 
megkönnyítve tovább haladt, a Tigris hegyet az orosz megszálló 
csapatok lassan elhagyták. Ezután a VIII., IX. és X. hidak építése 
zavartalanúl haladt tovább.

Az általános tám adás előtt kevéssel-déli ,12 óra után a tarack
ezred is működésbe lépett, u. i. a Sziribisijama magaslatot és a 
mögötte levő völgyet szórótűz alá vette. (A tarackezred parancs
noka ezredétől 4  km.-re tartózkodott; tőle jobbra és balra 4 — 5 km-re 
a magaslatokon megfigyelő állások voltak, amelyekkel a parancsnok 
telefon útján érintkezett. A rendelkezésre álió 1 : 50.000 mértékű 
térképekbe lőtáblázatok rajzoltattak, amelyek különféle • számokat 
nyertek; a tüzelés aztán a megfigyelés alapján a megfelelő1 szám 
megjelölése által rendeltetett el.)

A tüzérségi tűz d. u. 5 óráig tartott s a 72 tábori löveg és 
20 tarack kb. 3000 töltényt lőtt el. ' 7

Az orosz keleti különítm ény helyzete &prilis 30-án este á követ
kező v o lt : • - • • • ' "

a) A különítmény törzse, Szaszulics tábornok, a főtartaléknál, 
■Tenczinél.
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b) Az első vonal csapatai, az Ajho nyugati partján. Parancs
nok : Kastalinszki tábornok.

1. Főállás Tjurencsön községnél és a Sziribasijama hegyen. 
Parancsnok : Tszibulszki ezredes; 4 zászlóalj, 7 löveg (a 6. lövész- 
dandár 2. ütege, jelölése : 2./6.) és 1 géppuskaszázad.

2. Baloldalfedezet Magú és Potetüncza községeknél. Parancs
n o k : Gromov ezredes; 2 és zászlóalj, 6 löveg (3./6.) A leg
szélső balszárnyon Csingounál: 1 zászlóalj és a 3./6. üteg 2 
lövege.

Az első vonal igen jó helyi tulajdonságokkal birt. Gyalogság 
szám ára a kilövés kitűnő volt, a tüzérség azonban kevés mozga- 
dozási szabadsággal rendelkezett. A tüzérség szám ára az elszige
telt kúpok miatt annyiban volt kedvezőtlen a felállítás, hogy a 
tüzelő állást közvetlen a gyalogság mögött kellett választani. Fede
zékek csak ülő lövészek számára, menhelyek, óvófödelek és aka
dályok nélkül voltak készítve. Visszavonulás esetén egy új védelmi 
vonal megszállása nem volt ugyan nehéz, de a tüzérség gyors 
elvonúlhatását a terepnehézségek kérdésessé tették.

c) Az Ajho melletti állás biztosítására kikülönített csapatok. 
Ezek a május 1-i harcokban már nem vettek részt.

1. A Jalun lefelé: Antunnál és attól délre: 2 és х/г zászlóalj 
és az 1./3. ''teg, kb. 16.000 fegyver és 8 löveg.

2. A Jalun felfelé : Ambihe községtől észak-nyugatra: 1 zászló
alj, 2 lovas század, 1 hegyi üteg.

d) A keleti különítmény főtartaléka Tenczinél, 10— 12 km.-re 
az Ajho-arcvonaltól, ahova a hegy szorosokban csak két, alig 
használható út veze t: 5 és V4 zászlóalj, 8 löveg, 2 utászszázad.

Tehát a május 1-én vívott csata alkalmával a keleti különít
mény így oszlott, m eg :
a különítmény állománya 24 zászlóalj 22 szotnya 10 üteg
az ajhoi állásban „ —  » 2 „
főtartalékban ö 1/* „ —  „ 1 „
kikülönítve 8 Vs „ .22 ,, 5 „
menetben levő, még meg nem érke

zett erősbítések 3 „ —  „ 2 „
Mivel egy orosz zászlóalj számereje kb. 800 főre vehető, az 

Ajho menti állásban, amely kb. 12 km. hosszú, a csata kezdetén 
legfeljebb 5600 fegyver és 15 löveg volt s ezen erőkkel szemben a  
japánok 36.000 fegyverrel, 108 löveggel és 20 tarackkal állottak.
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Április 30-ról május 1-re éjjel a japán három hadosztály a 
felvonulást teljesen bevégezte és a támadáshoz hajnalban készen 
állott. A csapatok beásták magukat és az Ajho gázlóit szemre
vételezték.

Az oroszok előtt ezen előkészületek végre is nem maradtak 
titokban. ' Gromov ezredes a helyzetről Kasztalinszki tábornoknak 
még április 30-án este kimerítő jelentést tett, aki, belátva, hogy a 
keleti különítmény nem lesz képes magát a túlerejű ellenséggel szem
ben megvédeni, a csapatok visszavonulását határozta el. Mivel pedig 
ezt a saját felelősségére nem akarta végrehajtani, Szaszulics tábor
noknak még április 30-án este jelentette az elhatározását. Sza
szulics tábornok erre azon parancsot küldötte, hogy m inden csapat 
m aradjon állásában, amelyet elhagyni nem szabad.

Ily módon m ájus 1-én a harc kikerülhetlen volt.
A három japán hadosztály számára az orosz állások szinte 

természetes támadási területeket képeztek. A 12. h. o. támadási 
iránya Csingou és Jusiko (Isiko) volt, a gárda h. o. szám ára Magú 
és Potetüncza, a 2. h. o. számára pedig a Sziribasijama és T ju
rencsön utaltatott ki.

A csata két legfontosabb mozzanata Tjurencsönnél és azután 
Hamatan községnél zajlott le, miért is ez a két fontos részlet 
külön-külön tárgyaltatik.

A  tjurencsöni ütközet. Május 1-én reggel 5 óra 20 perckor 
a 2. h. o. tüzérsége és a tarackezred (56 löveg) a tüzelést meg
kezdette. Mivel azonban az oroszok a tüzelést nem viszonozták, 
az 20 perc múlva beszüntettetett.

A japánok általános támadása reggel 7 óra 30 perckor kez
dődött, először a 2. h. o., azután pedig a gárda h. o. részéről. 
A 12. hadosztály az előnyomulás alatt igen heves ellenállásra 
talált, vele szemben (10 gyalog zászlóalj, 36 tábori ágyú és 20 
tarack), orosz részről 4 zászlóalj és 1 géppuskásosztag állott.

Az orosz állásokban csaknem teljes nyugalom uralkodott, 
úgy, hogy a japánok már azt vélték, hogy az oroszok az éj folya
mán visszavonultak. Midőn azonban a japán raj vonal az ellenség állá
sait mintegy 1500 lépésre megközelítette, hirtelen heves tüzelést 
kapott, mely csakhamar az egész vonalra kiterjedt. A japán gya
logság a tüzet nem viszonozta, hanem szökellésszerűen tovább 
nyomult előre. Az előremozgást a tüzérség a gyengén leplezett
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orosz védelmi vonalak lövése által hathatósan tám ogatta. Nagy 
veszteségek után sikerült a japánoknak az Ajho vonalat reggel 8 
óra 15 percig 9 zászlóaljjal átlépni.

Szaszulics tábornok korán reggel Tjurencsönhöz érkezett és 
így alkalma volt a japán támadásról személyesen meggyőződést 
szerezni. Belátván a tjurencsöni állás tarthatatlan voltát; parancsot 
adott, hogy a csapatok onnan a Hantuhoczi patak nyugati part
jára vonuljanak vissza, ezt a műveletet a  géppuskás osztag a 
mandarin-útra visszasietve fedezze s az általános tartalékból 2 
zászlóalj és a 3./3. üteg Tencziből szintén az új álláshoz vonul
jon előre.

Mialatt ezen parancsok kiadattak, az oroszok már megkez
dették a visszavonulást, úgy, hogy a tjurencsöni m agaslatok d. e. 
9 óra körűi a japán 2. h. o. birtokában voltak.

A japánok most egy hosszú harcszünetet tartottak s így az 
oroszok üldözése elmaradt.

A  gárda hadosztálynak a Magú és Potetüncza közti területet 
kellett megtámadni. Ezt a szakaszt Gromov ezredes 2 és У4 
zászlóaljjal és a 3./6. üteggel védte. Az állás ellen 10 zászlóalj 
és 36 löveg nyomult elő.

A 2. gárda-dandár reggel 7 óra 30 perckor, az 1. pedig 
reggel 8 órakor kezdte meg a támadást. A tüzérség a jól kivehető 
lövészárkokra tüzelt. Az orosz üteg viszonozta ugyan a tüzelést, 
de három üteg-össztűz harcon kívül helyezte azt.

A gárda h. o. támadása először a Gromov-csoport balszár
nyán, Potetünczától északra érvényesült, ahol is az 5./22. század 
visszavonulni kényszerült. Mivel pedig a 2. gárda dandár Jogú és 
Magú közé benyomulni és így Gromov ezredes csoportjának jobb 
szárnyát is átkarolni készült, a csoportparancsnok elhatározta, hogy 
hátrább nyugatra visszavonul és az üteget Csingouhoz küldi. Az 
erre vonatkozó parancs azonban már nem volt végrehajtható. Az 
üteg (6 ágyú) egy mély útba szorulván, a japánok zsákm ánya lett.

Mivel pedig Gromov ezredes időközben észrevette, hogy a 
csapatok a tjurencsöni állásból is visszavonultak, elhatározta, hogy 
egész Csingouig vonul vissza, hogy ott az I./22. zászlóaljjal egye
süljön. A visszavonulást meg is kezdette és így a gárda  hadosz
tálynak, Fönhnancsön fe lé  szabad előnyomulása lett. Ez a had
osztály azonban megállóit s így az általános visszavonulást a 
gárda egyelőre nem veszélyeztette.
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Gromov ezredes visszavonulásáról Kastalinszki tábornok nem 
tudott. Az első jelentést Gromov u. i. csak délután 12 óra 15 p.-kor 
küldötte, mikor már az I./22. zászlóaljjal egyesülve Tenczi felé 
volt visszavonulásban. Ezt a jelentést Kastalinszki tábornok csak 
délután 4 órakor kapta meg. *)

A  12. japán  hadosztály feladata volt Tenczi felé előnyo
mulni. A hadosztály az Ajho mentén felvonulván, reggel 8 órakor 
az előnyomulást megkezdette. Mint ismeretes, Csingounál az I./22. • 
zászlóalj és 2 löveg volt. Ezek szívós védelem után lassan vissza
vonultak s utóbb Gromov ezredes, ezredparancsnok vezetése alatt 
az ezred többi részével Tenczi felé vonultak vissza.

A 12. hadosztály nem tartott pihenőt, hanem előnyomulását 
megállás nélkül folytatta.

A tjurencsöni állásból visszavett csapatok elérték a Hantu- 
hoczi patak nyugati partját. A japánok harcszünete folytán az 
üldözés megakadt s így az oroszok időt nyertek. Kastalinszki 
tábornok tanácsosnak tartotta az elért üj állást is elhagyni és az 
összes csapatok elvonulásának biztosítására Hamatan környékén 
venni föl utóvédállást.

Délelőtt 11 órakor Kastalinszki tábornok a Gromov-csoport 
visszavonulásáról nem volt értesülve s arról egy egészségügyi 
segédtől csak Hamatantól keletre kapott jelentést, valamint arról 
is, hogy az ellenség már észak felől is közeledik. E  lesújtó hírek 
vétele után Kastalinszki tábornok L a im ing  ezredesnek, a l l .  lövész
ezred parancsnokának elrendelte, hogy a  H am atantól keletre fekvő 
179. magaslatot, mint utóvédállást, szállja meg. Ezen parancs vég
rehajtása a ham atani ütközethez vezetett, amelyben a 12. és a 
tám ogatására elősietett 11. lövészezred hősies haláltusát vívott a 
tízszeres fölényben lévő ellenséggel. A csapatok Laiming ezredessel 
együtt hervadhatatlan babérokat szereztek maguknak.

A  ham atani ütközet. — A 179 (japán térképek szerint 192) 
magaslaton orosz részről a 11. ezred I. és III. zászlóalja, valamint 
a 8. százada és a 12. ezred 5. százada a 3./3. és a 2./6. üteg, 
végül egy géppuskás-osztag vettek részt a leírandó ütközetben.

Gromov ezredes csoportjának üldözése közben a japán 12.

*) Gromov ezredes a tjurencsöni csatában tanúsított m agatartása miatt 
hadtörvényszéki eljárás alá került s az ítélethozatal előtt m agát állítólag főbelőtte.
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hadosztály balszárnyán a 24. ezred volt és pedig a II. zászlóaljjal 
első lépcsőben. A zászlóaljtól az 5. század messze előre távozott. 
Ez a század Hamatannál d. u. 2 órakor egy orosz csapatot vett 
észre, mely a mandarin-úton visszavonulásban volt. H abár az oro
szok már csak 400 lépésnyire voltak, a japán század mégis köny- 
nyen visszavonúlhatott volna, ámde a nap dicsőségéből ő is ki 
akarván venni részét, a tüzet megnyitotta. Rövid idő alatt az oro
szok által átkaroltatott és összelövetett. A századparancsnok, azután
2 más tiszt és a legénység fele elesett. Mivel a töltény elfogyott, 
a  szuronyt feltűzték, hogy az orosz szuronyrohamot méltóan 
várhassák.

Ezen kritikus pillanatokban végre a II. zászlóalj többi százada 
is megérkezett s a harcot azonnal fölvette. A harci lárma aztán 
csakhamar odavonta a 2. hadosztály 30. ezredét is, amely az oro
szokat hátba tám adta meg. Utóbb még megérkeztek észak felől a 
24. ezr. I. és III. zlja és végül kelet felől a 3. és 4. gárdaezred is.

Mivel az oroszok ekkor minden oldalról körűi voltak véve és 
mivel Tjurencsön felől minden pillanatban még nagyobb japán erők 
voltak várhatók, Laiming ezredes azon kétségbeesett, de hősies 
elhatározásra jutott, hogy a japán golyózáport szuronynyal töri át.

Mialatt a géppuskák és a 11. lövészezred az útszorulatot 
elzáró japánokat tüzelésükkel elárasztották, — mely alkalommal 
géppuskák mintegy 35.000 töltényt lőttek el —  a 11. ezred III. 
zászlóalja szuronyrohamra indult. A zászlóalj mögött az ezredzene 
és a zászló, valamint a főkötözőhely nem harcolói osztattak be. 
A 2./6. üteg az utolsó töltényig támogatta az áttörést.

A zászlóalj a zene hangjainál úgy rohant előre, m intha a 
gyakorlótéren lett volna. Négyszer kísérelte meg a roham ot; óriási 
veszteséget szenvedett; a zene már létszám ának felét vesztette el, 
de azért folytonosan játszotta a cár-himnuszt. Az ezredparancsnok 
és a keresztet vivő lelkész (Scserbovszki), a tisztek legnagyobb 
része s a legénység egy harmada elesett, de az áttörés sikerült. 
Á zászló meg volt mentve. A lövegek és a géppuskák a japánok 
birtokába kerültek.

Az antuni orosz csoport a jalui csatában nem vett részt. 
Április 30-án és május 1-én á Nakagava flottillájának néhány ágyu- 
naszáda az antuni erődítésekre keveset tüzelt. A lövéseket m ájus 
1-én az oroszok is viszonozták, de a hajók, anélkül, hogy veszte
séget okoztak vagy szenvedtek volna, csakhamar elvonultak.
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Az antuni csoport (2 és 3Д- zászlóalj, az 1./3. üteg és 2 
lovasított vadászkülönítmény) a visszavonulásra vonatkozó távirati 
parancsot május 1-én d. e. 9 óra 45 perckor kapta meg s azután 
utóvédviszonyban maradva, követte a keleti különítményt.

A japánok Hamatanon túl csak járőrökkel követték az oro
szokat és azután ezen község környékén laktáboroztak.

Mint ismeretes, az I. japán hadsereg feladata volt Tanszan- 
csindzáig előnyomulni. Mivel azonban az ottani viszonyok a hosszabb 
laktáborozásra nem voltak alkalmasak és mivel az oroszok Fön- 
huancsönön tűi is folytatták a visszavonulást, Kuroki tábornok 
azt az engedélyt kérte, hogy hadseregét Fönhuancsönig vezethesse 
előre. Midőn az engedély megérkezett, az előnyomulás május 1-én 
megkezdetett. A hadsereg május 11-ig Fönhuancsön és Kuandja- 
puza területén laktáborba szállott.

Veszteségek. Oroszok: kb. 2300 ember, 21 löveg és 8 gép
puska. Egyes zászlóaljak vesztesége 40%  v o lt; legnagyobb vesz
teséget a géppuskás század szenvedte 67%-kal.

Japánok: M integy-1000 ember. A legtöbb veszteség a ha ma
tant ütközetre esett.

Összefoglalás. A jalui csata igen értékes tapasztalatokat nyűjt 
azon tényezőkre vonatkozólag, melyek egyrészt egy nagyobb aka
dály mögötti előkészített állás megtámadását, másrészt egy ilyen 
vállalat megakadályozását befolyásolják.

Feladatát az I. japán hadsereg csakis a Jalu folyónak átlépése 
által oldhatta meg. A Jalu hatalmas folyó, áthidalva nincs, miért 
is annak átlépése még akkor sem könnyű, ha az ellenséges behatás 
ki van zárva. A hídverésre és a kevés számú gázló felkutatására 
nagy műszaki előkészületek szükségesek. Az épitő anyag össze
gyűjtése akadályokba ütközik.

Az I. japán hadsereg átkelését a műszaki akadályokon kívül 
az ellenség hatványozva megnehezítette. Az oroszok már február 
óta kezdték csapataikat a Jalu mentén összpontosítani, ott erődíté
seket építettek s a japánok átkelését közvetlen védelemmel szándé
koztak megakadályozni.

Kuroki tábornok mindama nehézségeket, melyek reá a folyó 
átlépésekor vártak, előre mérlegelte. Megfelelő erős elővéd kikül
dése által a hadsereg fölvonulását előkészíti, a hírszerző és kém-

з
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szolgálatot kiválóan szervezi, a hidak építésére a nyers anyagot 
lázas sietséggel összegyűjteti és midőn a hadsereg Vidzsunál fel
vonul, szigorúan intézkedik a teljes titoktartásra és az ellenség 
megtévesztésére nézve.

Az orosz keleti csoport feladata nem volt teljesen világos. A 
főparancsnok elvárta az ellenségnek erélyes feltartóztatását, de 
egyúttal megparancsolta, hogy a különítmény ne bocsátkozzék olyan 
harcokba, melyek a leveretést vonnák maguk után. Az ilyen feladat 
megoldása igen nehéz. Az ellenség erélyes föltartóztatása már ter
mészetesen harchoz vezet, hogy aztán az mily eredménnyel vivatik, 
az előre meg nem határozható. Túlerejű ellenséggel szemben a harc 
félbeszakításának időpontját meghatározni még akkor is nehéz, ha az 
egész ütközet-vonal vezetése egy parancsnok erélyes kezeiben v a n ;
—  az ilyen vezetés azonban az oroszoknál hiányzott. :— Szaszulics 
tábornok úgyszólva csak a végrehajtó közeg volt, mert a keleti 
különítményt tulajdonképen Kuropatkin vezette Ljaojanból. Szám 
talan távirat érkezett tőle, amelyekben néha még a századokkal is 
intézkedett. Szaszulics • nem működött önállóan és a védő-vonal 
parancsnokai sem kaptak egységes, határozott parancsokat.

Ami a keleti csoport számerejét illeti, az nem volt elegendő 
a japán I. hadsereg erélyes feltartóztatására. A csoport harcoló 
állománya 22.000 fő volt, ámde a csata napján alig vett részt 
5.600 ember a küzdelemben. Még az általános tartalékot sem sike
rült Szaszulics tábornoknak harcba juttatni, holott a japánok 36.000 
emberrel közeledtek.

A japán titoktartás Szaszulics tábornokot egy igen hosszú 
védővonal felvételére kényszerítette. Ebben az erők szétforgácsolva 
voltak s az első japán támadások után visszavonulni kény
szerűitek.

Tehát az orosz keleti különítmény azon parancsot, hogy az 
ellenséget a Jalu átkelésénél erélyesen tartóztassa föl, nem volt 
képes megoldani. Kétségtelen, hogy az oroszoknak a Jalu folyónál 
való megjelenése a japánokat arra kényszerítette, hogy Vidzsunál 
mindaddig megálljának, míg az egész hadsereg felzárkózik és az 
átkelés műszaki előkészületei megtétetnek; kérdés azonban, szük
séges volt-e a harcot a túlerejű japán hadsereggel fölvenni s hatá
rozott vereséget szenvedni akkor, mikor a harc a japánokat már 
továbbá úgysem  tartóztatta föl. Hiszen a japánok a Jalu-átkelést 
már eleve m ájus 1-ére tervezték s akkor azt —  egy nap alatt — 
végre is hajtották.
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Míg tehát a japán I. hadsereg a reábízott feladatot fényesen 
megoldotta, addig az az orosz keleti különítményről nem mondható.

A japán tám adás alapeszméje igen szép volt. A 12. h. o. 
kikülönítése célszerűnek bizonyult, habár ez a hadosztály az orosz 
balszárny erős kitolása miatt általában csak arcban támadott.

Az április 30-iki tüzérségi harc a japánok részéről hatalmas 
erélyt és meggondolt cselekvést m utatott; 72 tábori löveg és 20 
tarack lődözte szakadatlanűl a tjurencsöni állásokat, hogy az 
oroszok figyelmét a 12. h. o. átkaroló mozdulatától elvonja s a 
hídverést előkészítse. Május 1-én hajnalban az egész hadsereg az 
Ajho mentén a felvonulásra készen állott, a már három nappal 
ezelőtt kiadott intézkedés úgyszólva szószerint teljesíttetett.

A tám adó arckiterjedése nagy v o lt; egy lépésre alig esett 2 
puska, ami a japán gyalogság nagy harcászati teljesítőképességére 
vall. Kuroki tartalékát a gyalogságnak csak mintegy Yir,-ed része 
képezte, míg az orosz keleti különítmény a 24 zászlóaljból 5 és ' / 4 
zászlóaljat hagyott tartalékul, vagyis csak két zászlóaljjal keve
sebbet mint az Ajho mentén levő és a küzdelemben részt vett 
csapatok. Az ilyen erős tartalék visszahagyása elméletileg helyes, 
mivel az ellentámadás keresztülvihető, ámde Szaszulics tartaléka 
akcióba egyáltalában nem jutott.

A  csata egyes részletei mindkét fél kiváló katonai tulajdonságait 
igazolják. A japánok az oroszok gyilkos tüzében indulnak tám a
dásra a tjurencsöni magaslatok ellen; a veszteségek rendkívül 
nagyok, de azért a csapat feltartóztatás nélkül megy előre, nem 
tüzel, mert arra parancsot még nem kapott. Hanem mikor a tüze
lést megkezdi, a kiváló tűzfegyelem teljesen érvényesül és az 
oroszok csakham ar visszavonulni kényszerűinek.
: Gromov ezredes magatartása nem indokolt.’ Igaz, hogy m ind
két oldalról átkaroltatott, de azért az állást olyan ham ar elhagyni 
és arról jelentést csak elkésve küldeni, súlyos mulasztásnak látszik. 
Ha Gromov a potetünczai állásban még tovább kitart és visszavo
nuló szándékát idejekorán jelenti, úgy aligha fejlődött' volna ki á 
szomorú kimenetelű hamatani utóvédharc. Bizonyosra vehető, hogy 
az Ajho menti orosz állásban az összekötő szolgálat nem volt meg
felelően szervezve, mert különben alkalma le t t : volna Kastalinszki 
tábornoknak a potetünczai és csingoúi eseményekről kellő időben 
értesülni.  ̂ ’ '

A hamatani ütközetben az 5./24. japán század és. Laiming 
ezredes csoportja egyaránt tanúságot tettek arról, hogy meghalni

3*
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képesek. Egyforma elismerés illeti mindkét félt s már ezen egy 
ütközet is igazolta, hogy a bátor és halált megvető japán katona 
az oroszban teljesen méltó ellenfelére talált.

Felszerelés. Mint említtetett, az I. japán hadsereg kötelékébe 
a II. hadsereg hídvonata is beosztatott, azonban még ez a híd
készlet sem volt elegendő a Jalu számos áthidalására. Ha egy 
csapatnak valamely nagyobb akadályt kell áthidalni, akkor gondos
kodni kell arról, hogy az m űszaki felszereléssel bőségesen el legyen 
látva, mert a szükségbeli anyag összegyűjtése időt rabló dolog s azt 
az ellenség meg is hiúsíthatja.

A tarackok az orosz állások leküzdésénél kiváló szolgálatot 
tettek. Ha csak lehetséges, a nehéz lövegek a tábori hadseregnél 
se hiányozzanak, ho g y  az ellenség erődítvényei ham ar leküzdhetők 
legyenek.

A japán 12. h. o. hegyi felszereléssel és hegyi lövegekkel
volt ellá tva; e körülmény lehetővé tette azt, hogy a Húszán hegy
vidék általában könnyen volt átléphető. Valamely hadsereg szer
vezésénél igen előnyös, ha a hadsereg mozgatható, kis egységekből 
van összeállítva, amelyek legalább részben, hegyi felszereléssel is 
el vannak látva. E tekintetben előreláthatóan a mindenkori had-
színhelylyel kell számolni.

Az orosz új lövegek a hegyi harcra nehezeknek bizonyultak
s ez volt a főoka annak, hogy a lövegek nagy részben az ellenség
kezeibe kerültek.

Az álló léghajó az orosz állásokban kiváló szolgálatot tett 
volna, ilyennel azonban az oroszok csak hónapokkal később ren
delkeztek.

A  vezetésre vonatkozólag az a tanulság vonható le, hogy 
annak egy parancsnok kezében kell nyugodnia. A fővezérletnek 
bizalmat kell helyezni tábornokaiba s azok kezdeményező erejét és 
tudását kicsinyeskedő intézkedésekkel, kérdezősködésekkel stb. béní
tani nem szabad. Az orosz hadseregben általánosan el volt ter
jedve azon igen hátrányos körülmény, hogy a parancsnokok folyton 
'változtak és közülök egyesek az alárendelt tisztikart és legény
séget egyáltalában nem is ismerték. A kötelékek szétszakítása és 
kombinált csapatok összeállítása — néha teljesen különböző had
osztályokból és hadtestekből is — szintén jellemző az orosz h ad 
viselésre. Mindezen hátrányos jelenségek már a jalui csatában felléptek.

A jalui csata morális eredménye igen nagy volt. Az oroszok 
az első csatát elvesztvén, az amúgy is csekély lelkesedésük nagyon
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alább szállott s a jövőbe már megrendült bizalommal tekintettek, 
míg a japánok nemzeti büszkesége és katonai tettvágya rendkívüli 
módon emeltétett.

Hadászatilag az volt a közvetlen eredmény, hogy a japán
II. hadsereg, amely a csinanpói kikötőben a csata eredményét 
harminc szállító hajón várta, a jalui csata után a Ljaotungi 
félszigeten, Picevo környékén azonnal megkezdte a partraszállást 
és így Port-Artur körülzárolását bevezethette.

Madritov alezredes mozgó különítménye.

A mandzsuriai hadsereg parancsnoka, Linevics tábornok 1904. 
márciusában elhatározta, hogy Észak Koreába egy mozgó (repülő) 
különítményt küld és pedig azon feladattal, hogy a japánók össze
köttetéseit veszélyeztesse és azok hatalmi terjeszkedését bénítsa.

A különítmény parancsnoka M adritov vezérkari alezredes lett 
és feladatának végrehajtása tekintetében neki teljesen szabad működés 
engedtetett. A különítmény számereje 500 lovas volt, melyek közt 
kinai zsoldos milicz-katonák is voltak.

Madritov április 18-án Cskozánt érte el (a Jalu m ellett; Vidzsutól 
északkeletre 140 km.) és kisebb vállalatok után sikerűit is neki a 
koreai lakosságtól fegyvereket elkobozni és a japánok részére már 
összegyűjtött élelmi szereket megsemmisíteni.

A különítmény legnagyobb vállalkozása Andzsu ellen irányult, 
ahova 14 nap alatt, 270 km. igen fáradságos út után május 10-én 
éjjel meg is érkezett. A vállalat, dacára a helyes előkészületeknek, 
a japán őrök ébersége folytán nem sikerűit. Madritov 3 tiszt és 15 
ember elvesztése után a visszavonulást megkezdette, mely alkalom
mal a sebesülteknek 22 hordágyon való visszaszállítása a menetet 
nagyon megnehezítette.

A jalu folyót 300 km. út után 21 nap alatt érték ismét el.
Madritov junius 4-én már csak 300 lovassal rendelkezett és 

Huajsönsziánba vonúlt.

A csaknem két hónapig tartott portyázás nem mondható sike
rültnek, mert az elért csekély eredmény nem állt arányban a vesz
teségekkel és a rendkívüli nehézségekkel.

A japánok ugyan hírül vették Madritov műveleteit, de annak 
semmi különösebb jelentőséget nem tulajdonítottak.
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A hadszíntér leírása.

Azon terület, amelyen a hadjárat ezutáni eseményei leját
szódtak, általában két részre osziható.

A délkeleti rész a Csambosan hegyrendszer által van kitöltve, 
melynek főrészét a Sziuösan-Fönsuilin (Finziaolin) hegység terü
lete, nyugati határvonalát pedig általában a port-artur-karbini vasút 
képezi. A fővonulat északkelet-délnyugati irányban vonúl, északi 
részében számos ágra oszlik és mellék ágai a  fővonulatban eredő 
számos folyó közé mélyen benyúlnak.

Az említett vonulattal párhuzam osan és azzal harántágakkal 
összefüggésben vonúlnak még: Ljaojantól keletre a Tajcziho jobb 
partján a Dalin hegység és ettől északra a H unho bal partján a 
Pínliri hegység.

A terület általában középhegység je llegű ; a Ljaojantól dél
keletre levő legmagasabb csúcsok 1.200 méteren felül nem emel
kednek, a fővonulat középmagassága 700—800 méter.

A Kvantun félsziget általában dombvidék.
A hegységet lombos és tűlevelű erdőségek csak az észak

keleti részen és Sziuján környékén borítják; a többi részekben a 
kopár, meredek hegyoldalak és csúcsok, valamint a mélyen bevágott 
szakadékok s a rohanó patakok és folyók az egész vidéknek 
festői, de vad színezetet kölcsönöznek.

A hegység hosszvonulatában egyetlen út sincs, mivel azonban 
a fővonulatban számos és eléggé járható szoros van: a haránt 
irányban sok út vezet.

Járhatóság tekintetében az egész terület .igen kedvezőtlen. A 
közlekedés nagyobbára csak az utakra szorítkozik, az azokról való 
letérés többnyire csak gyalogságnak lehetséges és a járhatlanságot 
a hegyi patakok mélyen bevágott völgyei csak hatványozzák.

A hegyvidék területe gyéren lakott. Kicsiny, nyomorúlt köz
ségek vannak és számottevő helységek, mint Sziujan, Fönhuancsön 
és Szajmaczi, csak a déli szegély környékén fordulnak elő.

A lakosság legnagyobb részét különféle kínai, mongol és 
csunguz törzsek képezik, akik juhtenyésztésből, vadászat- és halá
szatból élnek, többnyire fél- vagy egész nomádéletet folytatnak és 
békés természetűek. A koreai határ közelében mintegy 50.000 
kevésbé megbízható koreai él.

A hadszíntér másik részét a Ljaoho medencéje képezi..
Ez sík, rendkívül sűrűn lakott s régi kínai módra művelt
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terület. A lakosság némely helyen oly sűrű, mint Észak-Csehország
ban. A lakosság 90— 100% -át kínaiak képezik, akik legnagyobb 
része bizonyos műveltséggel bír, írni, olvasni tud, de különösen 
politikai szempontból nem egészen megbízható. »

Ezen területen'kiváló fontosságú a karbin—port-arturi vasút, 
valamint az egész medence partvidéki központja, a Ljaoho torkola
tánál fekvő Inkou.

Legnagyobb helységek: Mukden és Inkou 80 ezer, Ljaojan 
70 ezer lakossal. A nagyobb helységekben modern és szolidan 
épített házak is vannak, a falvakban azonban többnyire agyagból 
vagy fából épített szalmafedelű kunyhókat találunk, amelyeknek 
olaj-papirossal beragasztott ablakai és ajtói az északi szelek miatt 
délnek vannak fordítva. A lakások piszkosak, egészségtelenek, sötétek 
és rosszúl alkalmazott légfűtéssel rosszúl vannak fűtve. Istállók és 
konyhák ritkán vannak a lakóhelyektől elkülönítve. A falvak farmok 
módjára apró házcsoportokból állanak, melyek mindegyike agyag
fallal, vagy tüskéskeritéssel van körülvéve.

A kinai falvak a csapatok beszállásolására különben alkal
m asak ; minden faluban nagyobb majorsági udvarok vannak, ahol 
egész századokat is el lehet helyezni. Minden épület — fanza — 
egy előhelyiségből és attól jobbra és balra két-három lakószobából 
áll. Az előhelyiségben van a konyha és a fűtőberendezés. A lakó
szobák hosszfalának mentén egy körülbelül 1 m. magas és 2 mé
ter széles felfalazás —  kán — van építve. A kán szalmafonadékkal 
van beterítve és nyugvóhelyül, de egyúttal fűtőként is szolgál, mert 
az előhelyiségből a forró füst a kán alatt végig -vezettetik. Ez a 
légfűtés nem tökéletes, mert a nyugvó embernek a kánon levő 
része elviselhetetlen melegben van, a szoba azonban a papiros 
ablakon át betóduló hideg miatt teljesen kihűl. — Természetes, 
hogy a kinai lakások a piszok miatt férgekkel vannak tele.

A Ljaoho medencéje igen termékeny. Előszeretettel term esz
tik a köles egy nemét, (kauljang, kaulijang, gaoljan) s minden más 
mezei növényt, a déli részekben kevés rizst, gyümölcsöt és do
hányt is. ".

A kauljang  Európában valószínűleg sehol sem fordúl elő. A 
növény 6 m. magasra is megnő és a bambuszhoz hasonló szára 
■3 cm. vastagságot is elér. Minden törzsön csak egy termés van, 
mely azonban néha 1 kg. magot is foglal m agában. A kauljang 
minden része felhasználtatik. A magvak az emberek főtáplálékát
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képezik, míg a szárakat apróra vágva takarmártyúl használják. A 
szárak azonkívül télen, a gyökerek pedig nyáron tüzelő anyagúi 
szolgálnak, mivel fa igen kevés van. A kauljang juniusban m ár 
csaknem embernagyságu és augusztus végével teljesen kifejlődik. 
Szabályos sorokban, kb. 40 cm. térközökkel van vetve, tehát a 
gyalogosok és még egyes lovasok is mozoghatnak benne. A vetés 
a kilátást egészen akadályozza, jó leplet képez, de a lövedékek 
ellen nem fedez. Az aratás szeptember végén kezdődik és pár hét 
alatt a szárak is teljesen levágatnak.

A Ljaoho medencéje nagyobb csapatok hosszú ideig való élel
mezésére alkalmas ; a mozgást és az áttekintést azonban a terep- 
födözet általában megnehezíti. Vágómarha van ugyan az egész 
hadszíntéren, de nem túlsók. Általában nevezetes szerepet játszik 
a  sertéstenyésztés.

Mandzsúriában az állatok közt gyakran lépnek fel járványok.

• Ami a hadszíntér közlekedési viszonyait illeti, kedvezőknek 
nem mondhatók. Többnyire csak természetes utak vannak, melyek 
néhol 50 m. szélesek s a nyári esőzések idején úgyszólva teljesen 
járhatlanok.

Legjobbak a Ljaojan felé Sziujanból és Fönhuancsönből 
vezető utak, valamint a vasút mellett haladó mandarin-út. A fön- 
huancsön-ljaojani út „posta-út“ és távíró vezetékkel is el van 
látva. A mandarin-út természetes talajon vezet s az egyedüli 
előnye az, hogy igen széles és így a nagyon kijárt részek kikerü
lése lehetséges. — Hidak azonban a mandarin út mentén alig 
vannak.

A folyók földrajzi akadályt sehol sem képeznek és —  m agas 
vízállást kivéve —  csaknem mind átgázolhatok. Legjelentékenyebb 
a Ljaoho, mely Szinmintintől északkeletre 60 m. széles és a Ljao- 
tuni öbölbe limánszerű torkolattal ömlik. Szinmintintől délre a 
Ljaohon a forgalom igen élénk, különösen tavaszszal, amikor is a 
folyó mellett felhalmozott cikkek Inkouban a külföldi hajókra szál
líttatnak. Legnagyobb mellékfolyója a Mukden mellett folyó Hunho, 
mely ezen városnál 150 m. széles. Az év legnagyobb részében 
átgázolható.

Közlekedési eszközül a nehéz, kétkerekű taligák — kinai 
arbák — szolgálnak, melyek 3— 6 ló, öszvér, szam ár illetve ökör 
által vonatnak és igen nagy teherbíró képességgel bírnak. A hegy
vidéken ezenkívül mindenféle málhás állat is alkalmaztatik.
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A hadszíntér kiimáját rendkívüli végletek jellemzik. Port- 
Arturban, mely város Leszinával van egy szélességben, télen — 4 
fok, nyáron -j-25 fok, Mukdenben pedig — 30 fok hideg, illetve —j- 30, 
-j 35 fok meleg van. (Celsius szerint.)

Nyári időben óriási hőség mellett hosszú esőzések vannak,
amelyek az utakat tönkre teszik s amelyek a csapatok által már 
csak azért is viselhetők nehezen el, mivel a rossz ivóvíz s kedve
zőtlen elhelyezési viszonyok következtében ragályos betegségek is 
felléphetnek. A hadjárat két esztendejében a nyári esős időszak 
nem volt hosszú ideig tartó.

Katonai szempontból fontos pontok: Inkou, Ljaojan és Muk. 
den. Inkou környéke teljesen sík és homokos. A közvetlen véde
lem szempontjából a közelben semmiféle kedvező szakasz nincs.
Az oroszok a Ljaoho torkolatát aknákkal zárták el, a partot pedig
megerődítették s azt hat 13.2 cm.-es ágyúval és számos tábori
löveggel szerelték fel.

Mukden és Ljaojan magas falakkal vannak körülvéve, melyek 
a gyalogsági védelem szempontjából igen kedvezők, a támadónak 
pedig meglehetős akadályt képeznek. Mukden közvetlen védelmét 
egy délről jövő ellenféllel szemben a Hunho folyó megkönnyíti.

Rennenkampf bajkálon-túli kozák 
hadosztályának működése.

5. sz. vázlat.

Április végén Madritov alezredes kémektől azt a hírt kapta, 
hogy Jongjpönből (Andzsutól é. k.-re • 20 km.) Csansön irányába 
erősebb japán csapatok menetelnek. Ezen erők Josida japán ezre
des parancsnoksága alatt (a 12. h. o. 3 honvéd (kobi) zászlóalja és 
1 hegyi üteg) a hadsereg jobb oldalának és hátának biztosítására 
Csansönön át Szajmacziba valóban kiküldettek.

A jalui csatának szerencsétlen kimenetele és a fenti —  túlzott
—  kémhír arra indították Kuropatkint, hogy R ennenkam pf tábor
nokot 3 zászlóaljjal, 20 szotnyával és 14 löveggel az ellenség ala
pos földerítésére kiküldje. A fe lada t a következő v o lt: Szajma- 
czinak állandó birtokban tartása mellett a Fönhuancsönnél álló és 
a Kuandjanszianon át előnyomuló japán csapatok erejét megállapí
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tani, a Liansankvánra visszarendelt keleti különítmény baloldalát 
biztosítani és az ellenséges előnyomulást Mukden felé késleltetni.

Ezen több irányú feladat megoldása igen nehéz volt. A fela
dat egyrészt megkövetelte, hogy Szajmacziban nagyobb erők tar
tassanak vissza, amelyek az előnyomuló japánok tám adását feltar
tóztatni képesek, másrészt pedig erőteljes előnyomulást és földerítést 
követelt nagy távolságra. Ez pedig a terep által igen meg volt 
nehezítve. Könnyen megítélhető, hogy a feladat minden részének 
sikeres megoldására a Rennenkampf tábornok csapatai nem voltak 
elegendő számerőben.

Rennenkampf m ájus hó 7-én érkezett Szajmacziba ; 8-án 
pihenő volt ; 9-én hírszerző járőrök küldettek ki, amelyek hírül 
hozták, hogy Fönhuancsönnél igen erős ellenséges csoportok állanak 
és hogy Kuandjansziánt már valószínűleg 5-én szintén erős ellen
séges csapatok érték el.

Az ellenséges csoportok megbízható földerítése és azoknak 
feltartóztatása céljából Rennenkampf a következő kémszemléket haj
totta végre:

1. Első erőszakos kémszemle Kuandjansziánra, mindhárom 
fegyvernemmel május 10-én. Josida ezredes különítményével tör
tént összeütközés után eredmény: 1 zászlóalj földerítése.

2. Első erőszakos kémszemle. Fönhuancsönre lovassággal és 
tüzérséggel május 13-án és 15-én. Eredm ény: két gyalog század 
földerítése.

3. Második kémszemle Fönhuancsönre csak lovassággal május 
24-én. E redm ény: az oroszok meglepetése Dapunál és vissza- 
veretés 1 japán század által.

4. Második erőszakos kémszemle Kuandjansziánra május 25-én 
csak lovassággal és

5. május 28-án szintén csak lovassággal. Eredm ény: ismét 
rajtaütés 2 japán század által május 25-én és ütközet Aijanjamön- 
nél 28-án mintegy 3 zászlóalj, 1 lovas század és 6 löveg ellenében.

Mint látható, Rennenkampf tábornok erőszakos kémszemléi 
nem jártak a kellő eredm énynyel; habár többnyire ő m aga vezette 
erélyes kézzel azokat. A terep a lovasság mozgását igen m egne
hezítette; a kozákok a földerítő szolgálatban és a gyalog tűzharc
ban alig voltak kiképezve; az előnyomulásnál a kellő biztosítás 
mellőztetett s így a vállalatok vége legtöbbször meglepetés és 
visszavonulás volt. A japánok kiválóan fedezték m agukat s az
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előőrsvonalon esetleg átsurrant orosz járőröket elfogták, miért is 
főerejük megállapítható sohasem volt. A lövegek a terepviszonyok 
miatt nehézkeseknek bizonyultak s ezért csak az első két kém 
szemlénél alkalmaztattak.

Az aijanjamöni ütközet után Rennenkampf Szajmacziba vissza- 
vonúlt. Mivel a következő napon, m ájus 29-én az ellenség elővédje 
a helységet 3 km.-re megközelítette, Rennenkampf Szajmaczit 
elhagyta, főerejével a Keleti Fönsuilin szoroson át Cziancsanba 
vonúlt vissza, Karczev ezredes pedig az argunszki 1. kozák ezred
del a sziheján —  (szihoján) — szajmaczi-i út fedezésére a Szi-. 
koulin és a Palilin szorosokhoz menetelt.

A m ájus 9-től 28-ig tartott vállalat tehát semmi erédménynyel 
nem járt, sőt Rennenkampf Szajmaczit is átengedte az ellenségnek.

Az I. japán hadsereg Fönhuancsönnél.
5. és 6. sz. vázlat.

A győzelmes jalui csata után a japán I. hadsereg május 11-én 
a fönhuancsöni medencében felzárkózott s ott hosszabb laktáboro
zásra rendezkedett be, mert a II. hsg. műveleteit ott bevárandó volt.

Az orosz keleti különítmény — Szaszulics tábornok a 3-ik kelet
szibériai lövészhadosztálylyal és a 6. részeivel —  Ljaojan felé vonúlt 
vissza és május első napjaiban Liansankvánnál (Lanzanguan) állott, 
míg Miscsenko kozák dandára a középső Tajanho felé. tért ki. A 
Takusánnál volt csoport végül (a 21. kelet-szibériai lövészezred és 
az 1./6 üteg) a sziuján-hajcsöni út elzárására a Dalin-szoroshoz 
vonúlt vissza.

Ugyanezen időben nyomúlt elő Rennenkampf tábornok Szaj
macziba és május 10-én Kuandjansziánriál a Josida japán ezredes 
különítményére bukkant.

Madritov alezredes csoportja ez időben Északi Koreában volt.

A japán I. hadsereg kényelmesen berendezkedve, Ljaojan felé 
előőrsöket állított fel. Az előőrs felállítás úgy szabályoztatott, hogy 
minden hadosztály 5—8 km.-re kitolt zászlóaljak által biztosította 
magát. Az ellenállás az előőrs (zászlóalj) tartaléknál volt kifejtendő, 
melynek állása megerősíttetett.

A hadsereg egészségügyi és élelmezési intézkedései minta
szerűek voltak, miért is a betegek létszáma csekély volt. Még a
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nem mindig friss rizstől származó és ideges tünetekkel járó beri- 
beri betegség sem lépett föl járványszerűen. Fönhuancsönben egy 
tartalék-kórház telepíttetett 200 ágygyal; a betegek visszaszállítása 
Antunba 4— 4 kinai. által vitt hordágyakon történt.

Antun és Fönhuancsön közt tábori vasút épült. A kocsikat 
eleinte kulik, később mozdonyok vontatták.

Mint ismeretes, Rennenkampf tábornok több ízben igyekezett 
a japán I. hadsereget Fönhuancsönnél pontosan megállapítani, de 
vállalatai nem sikerültek. Nagyobb összeütközés az I. hadseregnél 
heteken át. nem volt.

A japán 1.0- hadosztály május 10-én kezdte meg a partra
szállást Takusánnál s vele Miscsenko lovassága az érintkezést csak
ham ar fölvette. Hogy ez a hadosztály elszigetelt helyzetében ne 
legyen veszélynek kitéve, az I. hadseregtől az 1. gárdadandár Aszada 
tábornok parancsnoksága alatt a 10. hadosztályhoz küldetett. Sziujan 
junius 8 án foglaltatott el, honnan Miscsenko tábornok a Dalin 
szoros és Dasiczao felé tért ki.

Az 1. gárdadandár a hozzá beosztott lovassággal és tüzér
séggel julius 20-áig maradt a 10. hadosztálynál, amelyhez juliusban 
a Takusánnál partraszállt 10 ik honvéd (kobi) dandár is csat
lakozott.

Hogy az I. hadsereg mindkét oldalba erősen biztosítva és a 
keleti különítmény figyelme lekötve legyen, a 12. hadosztály 12. 
dandára Szaszaki tábornok alatt a Felső-Ajhó völgyébe küldetett. 
Ennek és Josida ezredesnek elővéde május 28-án Ajanjamönnél 
Rennenkampf tábornokot visszaszorította, aki ezen erők közeledése 
után Szajmaczit elhagyta.

A keleti különítmény parancsnokságát m ájus 16-án Keller 
g r ó f  tábornok vette át, míg Szaszulics a II. szibériai hadtest veze
tésével bízatott meg. Amint Keller tábornok a különítményhez érke
zett, a Rennenkampf csoportjához tartozó Karczev ezredestől azt a 
hírt kapta, hogy Szajmaczi 3.000 fő japán gyalogsággal és 12 
löveggel meg van szállva. Ez a hír az ajanjamöni ütközet után 
úgy a keleti különítményhez, mint Kuropatkinhoz elküldetett.

Keller gróf, aki igen erélyes és kezdeményező erővel bíró 
tábornok volt, Kuropatkintól engedélyt kért, hogy Szajmaczi ellen 
erőszakos kémszemlét hajtson végre. A főparancsnok beleegyezvén, 
a vállalat 17 zászlóalj, 18 szotnya, 31 löveg és négy utászszázad 
számerővel bíró csapattal meg is kezdetett.
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Karczev ezredes jelentése nem volt helyes, mert a  japánok 
Szajmacziba nem vonultak be, hanem főerejükkel Ajanjamönnél 
maradtak, miért is, mikor az orosz különítmény junius 2-án fárasztó 
menet után Szajmaczihoz é r t : azt üresen találta. Keller gróf tovább 
akart nyomúlni Ajanjamön felé, de Kuropatkin ezt nem engedé
lyezte, hanem elrendelte az azonnali visszafordulást, mert a hírek 
szerint a Modulin szoros és az attól nyugatra levő hegyi átjárók 
ellen japán tám adások voltak várhatók.

így tehát a nagy előkészülettel véghezvitt vállalat semmi 
eredménynyel sem járt.

Rennenkampf tábornok most ismét megszállta Szajmaczit, 
erejének egy részével pedig Cziancsanba vonúlt. Ugyanezen időben 
(junius 4.) vonúlt be Madritov alezredes különítménye Huajsönsziánba.

A keleti különítmény csoportosítása is változást szenvedett ez 
időben. Csapatok tolattak el Ljaojan, Hajcsön és Dasiczao fe lé ; 
erős biztosító csapatok vonúltak a hegyi átjárókhoz, amelyeket 
rendkívüli előkészületekkel megerődítettek, holott azok bármelyike 
megkerülhető volt; az eltolt csapatrészek általában ismét az előbbi 
felállításukba küldettek vissza stb., de határozott hadműveletek 
nem voltak.

Junius 6-tól 10-ig a japán 2. hadosztály a Szinkailin, Modulin 
és a Nyugati Fönsuilin szoros ellen 1— 1 zászlóaljat küldött föl
derítésre és 7-én a Szaszaki dandár Szajmaczit megtámadta. Ezen 
műveletek természetesen azt a nézetét keltették fel az orosz had
vezetőségben, hogy az I. japán hadsereg az általános előnyomulást 
megkezdette s így a keleti különítmény leköttetett. Ez volt a japá
nok célja, mert nem akarták, hogy az oroszok a keleti arcvonal
ból a II. hadsereg ellen erősbitéseket küldjenek.

Szaszaki tábornok a Szajmaczit megszállva tartó Grekov 
tábornok csoportját junius 7 én korán reggel megtámadta, azt vissza
vetette s a helységet elfoglalta. Tehát az oroszok most már másod
szor hagyták el Szajmaczit.

Miscsenko tábornok junius 8-án Sziujánból a Dalin szoroshoz 
ment vissza. A japánok tehát junius elején úgy az Ajho, mint a 
Tajanho medencének kizárólagos urai lettek.

Junius 11-én Madritov alezredest Josida ezredes különítmé
nyének egy része Huajsönsziánnál megtámadta és a várost elfog
lalta. Madritov Szintszintinre vonúlt vissza.

Junius 15-én volt a vafangoui ütközet, amelyben az I. szib. 
hadtest vereséget szenvedett. Kuropatkin ekkor Keller grófnak azt
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a parancsot adta, hogy 6 zászlóaljat azonnal Ansaocsanba küldjön, 
s a még megmaradó erővel tüntetésszerűen Fönhuancsön ellen 
nyomuljon elő.

Mivel a keleti különítmény csapatai a folytonos elvonások 
miatt amúgy is gyengítve voltak, a Fönhuancsön elleni vállalatra 
Keller grófnak csak körülbelül 7 és ®/4 zászlóalj és 1 üteg állt 
rendelkezésére. Egy hadsereggel szemben ily csekély erővel elő
nyomulni igen kockázatos volt.

A különítmény junius 16-án Fönhuancsönt 15 km.-re közelítette 
meg, közelebb már nem mehetett, mert az a teljes elpusztulás 
veszélyével járt volna. Keller tábornok ismét visszatért és 18-án 
a Fönsuilin szorost és az attól nyugatra levő területet érte el. 
A fárasztó előnyomulás tehát semmi eredmény nyel sem járt.

Junius 9-én a japánok Szajmacziból visszavonúltak és Ren
nenkampf oda 20 áig —  most már harmadszor — ismét bevonúlt. 
A fáradhatlan parancsnok már 22 én reggel Ajanjamön felé nyomult 
előre, hogy az ottani japán csoport erejét megállapítsa. Ajanja- 
mönnél Szaszaki tábornok állott 6 zászlóaljjal, 3 lovas századdal 
és 3 hegyi üteggel, ellene Rennenkampf 2 és У2 zászlóaljból, 12 
szotnyából és 12 lövegből álló erővel nyomult elő.

A junius 22-én vívott 'ajanjam öni ütközetben Rennenkampfnak 
az ellenség összes erejét fejlődésre bírni s azt pontosan megálla
pítani sikerűit, miért is a harc-cél elérettnek volt tekintendő. A 
kozákokat itt már nem lepték meg, mint az előbbi vállalatoknál, 
azok' idejekorán tűzharchoz fejlődtek s úgy várták be a gyalog
ságot és tüzérséget. A sötétség beálltával Rennenkampf vissza- 
vonúlt, Szaszaki pedig a délelőtti állásait foglalta el. Az . oroszok 
erélyes föllépése miatt Szaszaki az ellenség erejét túlbecsülte.

Az orosz erők elosztása és számereje 1904. junius közepén 
a következő volt. (6. sz. vázlat.)

I. Keleti arcvonal.
Madritov alezredes : 1 zászlóalj, 7 szotnya Szintszintinnél.
Rennenkampf tábornok: 5 zászlóalj, 18 szotnya, 2 üteg 

Cziancsantól Szihejartig.
Keller gróf tábornok keleti különítm énye: 26 zászlóalj, 10 

szotnya, 5 üteg a sziujan—ljáojani és a fönhuancsön—-ljaojani 
utak, -valamint a hegyi átjárók biztosítására Ljandjaszan, Lian- 
sankvan és Szandjaza területén.
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Levesztam tábornok (2. szib. hadosztály): 10 zászlóalj, 6 
szotnya, 3 üteg Keller tábornoktól jobbra, bezárólag a sziujan- 
hajcsöni útig.

Miscsenko tábornok: 4 zászlóalj, 15 szotnya, 2 üteg Levesz- 
tamtól jobbra, a Dalin és Csapanlin szorosok közt.

Alekszejev tábo rnok : 12 zászlóalj, 4 üteg Hajcsönnél és oda 
vonulásban.

Ö sszesen: 58 zászlóalj, 56 szotnya, 16 üteg. (Arcvonalhossz 
kb. 220 km., mélység kb. 60 km.)

II . Déli arcvonal.
Stakelberg báró tábornok: 36 zászlóalj, 18 szotnya, 13 üteg 

Vafantien és Vafangou területén és oda menetben. (A vázlatban 
m ár nem látható.)

Vasziljev tábo rnok : 8 zászlóalj, 3 üteg Szjunöcsönbe vasúti 
szállítás alatt.

Szarubajev tábornok: (IV. szibériai hadtest) 8 zászlóalj,
4 üteg Dasiczao, Inkou, Kaicsou területén.

Összesen : 52 zászlóalj, 18 szotnya, 20 üteg. (Mélységbe tagozó
dás kb. 140 km.)

I II .  N yugati arc és az összeköttetések biztosítása.
Ljaoho különítmény, Koszagovszki tábornok: 1 zászlóalj, 

6 szotnya, 1 üteg a Ljaoho torkolatától Szinmintinig.
Az összeköttetések biztosítása (Ljaojan, Mukden, Girin) 13 zlj., 

9 szotnya, 2 üteg.
Összeseit 14 és V2 zászlóalj, 15 szotnya, 3 üteg.

A  m andzsuria i hadsereg összege: 124 és ]/2 zászlóalj, 89 
szotnya (ezenkívül még kb. 8 szotnya a magasabb parancsnoksá
gokhoz és a hadtápvonalakra beosztva) és 40 üteg.

Európából vasúti szállításban : Az Orenburg kozák hadosztály 
és az Ural kozák dandár 36 szotnyával és 2 lovagló üteggel. Az 
előbbiből egy dandár Hajcsönön át Miscsenko megerősítésére irá- 
nyíttatott.

A junius 22-én vívott ajanjamöni ütközet az .u to lsó  össze
ütközés volt a Fönsuilin hegyvonulattól délre, mely egyrészt az 
orosz főerő, másrészt az Ajho és Tajanho medencékben levő két 
japán csoport közti elválasztó akadály jelentőségéből ezen-időben 
sokat vesztett. A négy hadosztály erejű II. japán hadsereg u. i. 
junius 21-én .Szjunöcsönt s ezen helységgel azt a kaput érte el,
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mely a Fönsuilin hegység nyúlványa és a  tengerpart közt a Tajcziho 
medencébe vezet. Ez pedig az orosz főerő gyülekező helye volt. 
Most tehát a legerősebb japán csoport már a hegyvonulat meg
kerülése előtt állott, miért is elvárhatta, hogy az oroszok ezen meg
kerülés kapuját,, a kajcsoui állást szívósan fogják védeni. Hogy 
az állás m egtámadására a készületeket .megtegye, a II. hadsereg 
beszüntette az előnyomulást. A Takusan hadseregcsoport és az 
I. hadsereg pedig junius 22-én parancsot kapott, hogy az előnyo
mulást kezdje meg és a hegyszorosokat foglalja el.

Junius 22-én tehát az I. hadsereg laktáborozása véget ért.

A japán II. hadsereg partraszállása.
7. a) sz. vázlat.

A japán II. hadsereg mozgósításának első napja március 8-a 
volt és már 15-én az egész hadsereg teljesen készen állott. A 
behajózásra még öt hétig várt a hadsereg és csak április 25-én 
szállíttatott hajóra. Április 28-án a hadsereg legnagyobb része már 
Csinanpónál, a Tatong-öbölben volt és ott vesztegelt egész m ájus 
4-éig. A. győzelmes jalui csata után a II. hadsereg útját a Ljaotung 
félsziget felé vette és m ájus 5-én az Elliot-szigetektől nyugatra, 
Piczevonál és a Jentoa öbölben a partraszállást megkezdette.

A művelet ezen hosszadalmassága a legnagyobb vigyázatra 
és átgondolt hadászati tervre mutat. A japán szállító flotta az I. 
hadsereg átszállítása után március végén ismét rendelkezésre állt s 
képes lett volna egyszerre 5 hadosztályt átszállítani, tehát a késle
kedést nem a szállító flotta elégtelensége okozta.

A port-arturi orosz tengeri haderő február 9-étől fogva a kül
világtól csaknem teljesen el volt vágva. Habár a tökéletes elzárás 
még nem is sikerűit, nagyobb orosz csatahajóknak kiszabadulása 
még sem volt várható, miért is a japán csapatszállításnak Port- 
Arturból való érzékeny veszélyeztetése a tengeren nem volt való
színű. A vladivosztoki orosz hajóraj ellen pedig Kamimura alten- 
gernagy flottája hathatós biztosítást nyújto tt/)

Ilyen előzmények után a japán II. hadsereg partraszállását 
csakis az általános hadműveleti helyzet hátráltatta. E z a hadsereg 
az I. hadsereggel együtt összhangban működött. Amíg Koreának

' )  Lásd II. rész. „Tengeri események 1904-ben.“
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politikai és katonai megszerzése biztosítva nem volt és amíg az 
I. hadsereg a koreai határt képező Jalu folyót át nem lépte, addig 
a II. hadseregnek készen kellett arra állania, hogy az I. hadse
reget támogassa. Ez a körülmény volt az oka annak, hogy a II.
• hadsereg a Ljaotung félszigeten csak hetek múlva hajózott ki. A 
műveletek eddigi lassúsága akkor, midőn az I. hadsereg az elő
nyomulásban már többé akadályozva nem volt, egyszerre erélyes 
működésbe ment át és a II. hadsereg május 4-én a koreai par
tokat, ahol már reá többé szükség nem volt, elhagyta és egy új 
feladat megoldására a Ljautung félszigethez sietett.

Ezen új feladat pedig Port-Artur elszigetelése és körűl- 
zárolása volt.

Port-Artur jelentősége már letárgyaltatott. Ha azonban a 
japánok azt a háború után birtokba venni óhajtották, úgy azt a 
háború folyamán meg kellett hódítani. Az első követelmény tehát 
a várnak körűlzárolása és segélyforrásaitól elvágása volt.

Port-Artur azonban csak egyik oka volt annak, hogy a japán 
haderők egy része a Ljaotung félszigeten szállott partra. A másik 
ok a következő: A Ljaojan Mukden területére leendő központias 
előnyomulás érdekében szükségesnek mutatkozott, hogy a japánok 
a Ljaotung félszigeten néhány jó kikötőt birtokba vegyenek s 
azokra, mint természetes hadműveleti alapokra támaszkodva a leg
jobb és legrövidebb előnyomulási vonalat választhassák, t. i. a 
port-artur mukdeni vasutat és az e mellett vezető mandarin-utat.

Ez a hadműveleti alapgondolat vezérelte a japán fővezető
séget, — talán az 1894. évi hadjárat tradíciói folytán is — és 
ezen eszme megvalósítása a Ljaojan felé való központias előnyo
muláshoz és az orosz főerők természetes átkarolásának előkészíté
séhez vezetett.

Az események későbbi folyamán Port-Artur a III. hadsereg 
által körűlzároltatott, a II. hadsereg pedig Ljaojan ellen irányíttatott.

Midőn a II. hadsereg előnyomulását észak felé megkezdette, 
az I. hadsereg volt hivatva várakozó magatartást tanúsítani, m ind
addig, míg a tér- és idő-viszonyok mindkét hadseregnek lehetővé 
tették, hogy a hadműveleti tárgyat vagyis az orosz főerőket egy
idejűleg érhessék el. Ez okból maradt az I. hadsereg junius 23 ig 
Fönhuancsön környékén és előnyomulását csak akkor kezdette meg, 
mikor a II. hadsereg a Fönsuilin hegység délnyugati lejtőit már elérte.

A Ljaotung félszigeten partraszállott japán erők az I. hadse
regtől 250 km.-re voltak s így egymást nem támogathatták. Indo
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költ vala e két erőcsoport közé egy harmadikat is betolni. Ez meg 
is történt, amennyiben már május 10-én a japán 10. hadosztály 
Takusánnál parlraszállt és az előnyomulást Sziujan felé megkezdette.

A  japán  II . hadsereg hadrendje-. Oku báró tábornok.
1. hadosztály, Fusimi herceg tábornok.

1. és 2. dandár á 2 ezr. á 3 zlj., összesen 
1. lovasezred
1. tüzérezred, 6 üteg á 6 löveg 
1. utász-zlj. a hídvonattal.

3. hadosztály, Osima báró tábornok.
5. és 17. dandár, összesen
3. lovasezred
3. tüzérezred
3. utász-zlj. a hídvonattal.

4. hadosztály, Ogava báró tábornok.
7. és 19. dandár, összesen
4. lovasezred
4. tüzérezred
4. utász-zlj. a hídvonattal.

1. önálió lovas dandár, Akijama tábornok.
13. és 14. ezred á 4 szd., összesen 
két géppuska-osztag, á 6, összesen 

1. önálló tüzérdandár, Ucsijama tábornok.
13., 14. és 15. tüzérezred á 6 üteg á 6

löveg, összesen 108 löveg
Önálló tarackezred á 5 üteg á 4 tarack, *)

összesen 20 tarack
Összesen: 36 zászlóalj, 17 lovasszázad, 41 üteg (összesen 

236 tábori ágyúval), 2  gépfegyverosztag (12 géppuska) és kilenc 
műszaki század.

A II. hadsereghez honvéd (kobi) alakulások is be voltak
osztva, de azok csak későbben szálltak partra.

A tarackezred a kincsoui csatában még nem vett részt.
Egy hadosztály ütközetállománya 10.000 puska, 450 lovas

és 36 löveg volt. A z egész hadsereg létszáma tehát kb. 30.000 
puska, 2550 lovas, 236 tábori ágyú, 12 géppuska és 20 tarack volt.

12 zlj.
3 lovasszázad 

36 löveg

12 zlj.
3 lovasszázad 

36 löveg

12 zlj.
3 lovasszázad 

36 löveg

8 lovasszázad 
12 géppuska

' )  Némely forrás szerint : á 6 tarack, tehát összesen 30.
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A vonatok stb. hozzászámításával a II. hadsereg teljes állo
m ánya 50.000 tőre, 25.000 lóra és 248 lövegre vehető, vagyis oly 
nagyra, mint egy o. m. hadtest élelmezési állománya. Ily nagy 
erő tengeri szállítására 184.000 tonna szükséges. A japán II. had
sereg 83 gőzösön szállíttatott.

A kihajózás helyei Piczevónál és a Jentoa öbölben nem voltak 
kedvezők. A víz sekély ; nagyobb hajók a partot meg nem köze
líthetik. A körülményes partraszállás csónakokon — szampanokon — 
történi. A szampanok vagy evezősök által hajtattak, vagy csopor- 
tonkint gőzbárkák vonták azokat. A nagy nyugalmat, pontosságot 
és a mintaszerű rendet a japán II. hadsereg be- és kihajózásánál 
általában rendkívül dícsérően említik meg a jelenvoltaki

Orosz részről a kaicsou—kincsoui vasútvonalon május elején
6 zászlóalj, 1 lovas század és mintegy 14 löveg volt. Ezen csa
patok egy részével Szikov tábornok — a 9. lövész h. o. 2. dan- 
dárának parancsnoka —  Vafantiennél állott és feladata a délnyu
gati partok megfigyelése volt.

Kaicsou környékén az I. szib. hadtest laktáborozott.
Kincsouban a Kvantun különítményből az 5. lövészezred volt.
A kihajózás után a japán  matrózkülönítmény és a gyalog

ság lassankint kitérj eszkedett s kezdetét vette a felderítés. A partra
szállás tengeri biztosítása végett az Elliot szigeteknél levő vízi 
átjárók lehorgonyzott akadályokkal elzárattak.

Május 7-én egy gyenge japán különítmény a pulantieni vasúti 
védőrséggel jelentéktelen ütközetet vívott, mely után Szikov tábor
nok az azonnali visszavonulásra parancsot kapván, észak felé elvo- 
núlt. Hozzá csatlakoztak a vasúti védőrségek is. Az ellenséggel 
szemben csakis Deniszov ezredes különítménye maradt.

Szikov tábornok elvonulása után a port-arturi (Kvantun) 
különítmény parancsnoka Stöszel tábornok Nadejin  tábornokot 1 
dandárral és 1 üteggel Pulantienbe küldötte, hogy ott az I. szib. 
hadtest esetleg visszamaradt csapataival érintkezésbe lépjen, a 
dandár azonban m ár május 10-én Szansiliputól délre megállni kény
szerűit, mivel jobb oldalában erős japán csapatok mutatkoztak.

Május 10-én már a japán II. hadsereg összes csapatai partra 
szálltak és a következő alkalmazást n y erték : A 3. h. o. és az 
Akijama dandára észak felé tolattak, hogy a hadsereg többi részeit 
az orosz I. szib hadtest ellenében biztosítsák; az 1. h. o. Kincsou 
felé irányíttatott, míg a 4. mint tartalék a 3. és 1. közt állott.

4*
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Május 16-ától kezdve a 4 cirkálóból és 2 ágyunaszádból álló
14. japán torpedó-osztály Togo ellentengernagy alatt a tengerparton 
Kaicsou felé tüntetett, hogy az I. szib. hadtestet nevezett helység
nél lekösse.

Ugyanezen napon kezdődött meg a  Nadejin tábornok elleni 
előnyomulás. Az 1. h. o. a 4. h. o. 7. dandárával és a 13. ön
álló tüzérezreddel megerősítve Szansiliputól délre Nadejin tábornok 
dandárét visszavetette. Azután az egész Ljaotun félsziget a Kerr- 
öböl és Kincsou közt elzáratott s így Port-Artur a külvilággal sem 
a tengeren, sem a szárazon nem érintkezhetett többé. Mivel azon
ban Oku tábornok a további hadműveletekre a II. hadsereget 
egyelőre elegendőnek nem tartotta, bevárta, míg az 5. h. o. is 
kihajózott.

Ennek első lépcsői május 20-án szállván partra, a tovább 
hadműveletekre a következő tartalm ú intézkedés adatott ki 12-én :

Az 5. h. o., továbbá az Akijama tábornok lovas dandára, 
végül a 3. és 4. hadosztályból 6 zászlóalj, 2 lovas század és 3 
üteg a II. hadsereg hátát Piczevo-Pulantien vonalában biztosítja. 
(18 zászlóalj, 13 lou. század, 9 üteg.)

A II. hadsereg főereje és az önálló tüzérdandár (30 zászlóalj,
7 lov. század, 33 üteg —  198 löveggel — ) a kincsoui földszoros 
elfoglalására küldetett.

A kincsoui öbölbe Togo ellentengernagy N isija m a  kommo- 
dore alatt egy 4 ágyunaszádból és 4 torpedórombolóból álló flot
tillát küldött, mely a későbbi ütközetben 17 db. 12, 21, 25 és 26 
cm.-es ágyúval és 25 kis kaliberű gépágyúval igen tevékeny 
részt vett.

A kincsoui csata 1904. május 24. és 25-én.
7. a) és b) sz vázlat.

Orosz intézkedések. Mint ismeretes, az oroszok mindent elkö
vettek, hogy Port-Arturt kiváló erőddé és flottatáborrá tegyék, 
s annak fölszerelése, különösen a háború kitörése után rohamosan 
haladt előre. Lőszer és hadianyag nagy mennyiségben halmoztatott 
fel Port-Arturban s a vár bevétele hosszú ideig tartó rendes ostro
mot követelt, habár egyes erődítvények még kiegészítésre szorúltak 
is. Régebben szó volt arról, hogy az erődítést északon a 45 km.-re 
fekvő kincsoui földszorosig terjesztik ki, de a várnak oly hatalmas
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kiterjedése miatt annak megfelelő berendezése óriási pénzáldozatot 
és védőrséget követelt volna, miért is a földszoros az erődövbe már 
nem vonatott be.

A kincsoui földszoros azonban, mivel az a szárazföld felől 
m eg nem kerülhető, igen fontos hadászati pont, mert Port-Artur 
közvetett védelme északon természetszerűen ezen földszoroson játszik 
le. A szoros ezen fontossága következtében Stőszel tábornok elha
tározta, hogy a japán II. hadsereget Kincsounál fogja föltartóztatni.

A földszoros legkeskenyebb része csak 3'3 km. és átvonul rajta 
a port-artur -  mukdeni vasút és a mandarin-út. A támadónak tehát 
igen csekély fejlődési terve van és a tám adást a két tengerpart 
felől a flotta közreműködése is nagyon veszélyeztetheti.

Védelem szempontjából legfontosabb a N ansan magaslat, 
amely csaknem háromszögalakban emelkedik ki és ahonnan úgy a 
gyalogság mint a tüzérség kitűnő kilövéssel bír. A támadó az elő- 
terepen csak a 9 m. magas falakkal körülvett Kincsou helységben 
talál fedezetet.

H átránya a Nansan-állásnak, hogy —  előreugró szöget ké
pezvén, átkaroló tám adás alá vehető úgy a szárazon, mint a ten
geren. A 102 m. m agas kúp oldalai igen szakadozottak s az erők 
eltolása nehéz. A kincsoui öböl partjai sekélyek ugyan, de kisebb 
sülyedésü hajók a Nansan-állást különösen dagály idején megkö
zelíthetik. A Hand-öböl partvizei mélyebbek.

Ha a támadó a Nansan hegyet elfoglalta, úgy onnan a vissza- 
vonuló védőt sikeresen lődözheti.

A japán II. hadsereg támadásakor a Nansan állás erősbített 
tábori erődítés jellegével bírt 14 művel. Akadályövek minden olda
lon voltak, de a leplek hiányoztak és a művek nagyon kiemel
kedtek. Az állásban s annak közelében összesen 63 ágyú volt, a 
legnagyobbak 15.2 cm. ürmérettel.

Stöszel tábornok Port-Arturnál 1904. májusban a 4. és 7. 
keletszibériai lövészhadosztály és a várcsapatök felett rendelkezett. 
(29 zászlóalj, 8 ü teg ; 28.000 puska, 63 löveg, 4000 fő várcsapat, 
8000 fő tengerészcsapat. Port-Artur 27.000 polgári lakossal bírt.)

A kincsoui földszoros védelmére kirendeltettek : a 4. kel.-szib. 
lövész h. o. és az 5. kel.-szib. löv. ezred, összesen: 15 zászlóalj, 
34 löveg (a m á r  említett 63 ágyúval együtt: 97 löveg) és 2 
géppuskás század. Nadejin tábornok előretolt dandára már bent- 
foglaltatik.
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Japán intézkedések. Oku tábornok az oroszok állása és 
ereje felől körülbelül teljesen tájékozva volt.

Május 24-én d. e. 10 órakor Oku tábornok Nisijama kommo- 
dorétól azt a — valószínűleg szikratávirati .— jelentést kapta, hogy 
tiszta idő esetén a  flottillával 25-én a kincsoui öbölben a Nansan- 
állást lődözni fogja.

Ezen jelentésre, melynek alapján a szárazföldi és tengeri erők 
együttműködése lehetségesnek látszott, Oku tábornok d. u. 1 óra
kor az előnyomulásra és Kincsou elfoglalására az intézkedést kiadta.

Ez utóbbi feladatra az 1. h. o., valamint a 4. h. o. tüzérsége 
rendeltetett ki, de a várost 25-én nem sikerűit bevenni. A tüzérségi 
tűz reggeli 5 óra 30 perctől d. e.- 9 óráig tartott. Az oroszok 
hevesen és indirekt tüzeltek. Nisijama flottillája a viharos idő miatt 
csak délben jelent meg, de nem volt képes a Nansan-állást lőtávol- 
ságra megközelíteni, miért is Oku tábornok Kincsou bevételét 
éjjelre halasztotta. A 26-ára kiadott intézkedés tartalm a a követ
kező : A  4. h. o. Kincsout még éjfél előtt beveszi és hajnalban az
1. h. osztályhoz csatlakozva, mely a Nansan északi sarka ellen 
nyomúl elő, az állás nyugati lejtőjét támadja meg. A  3. h. o. 
az előnyomulást reggel 4 óra 30 perckor kezdi meg és az orosz 
állás keleti arcvonalát tám adja. Ucsijama tábornok az 1. tü zé r
dandár parancsnoka az összes tüzérség felett átveszi a parancsnok
ságot és a tüzet reggel 4 óra 30 perckor nyitja meg.

Kincsou bevételét éjjel a 4. h. o. 19. dandára és egy utász
szakasz kísérelte meg, de egy heves zivatar közbejötté miatt a 
vállalat nem sikerűit. Az oroszok a villám fényénél a japánokat 
észrevették és azokat igen heves tűzzel visszaűzték. Hajnalban a 
város keleti kapujának felrobbantása nagy áldozatok árán sikerűit, 
mire az orosz helyőrség, —  kelet felől is veszélyeztetve lévén,
— heves tüzeléssel elárasztva a Nansanra vonűlt vissza.

Reggel 5 órakor megkezdődött a tüzérségi tűz. Csakhamar 
kiderült, hogy az orosz nehéz lövegek a japán tábori ágyuk 
fölött fölényben vannak, ámde Nisijama flottillája már 6 órakor 
közbelépvén, az orosz nyugati arcvonal tüzének hevessége már 
reggel 7 órakor nagyon alábbhagyott, 8 órakor pedig a tűz csak-, 
nem elhallgatott.

Ekkor a 4. h. o. megkezdte az előnyomulást. A 7. dandár 
a sík terepen igen nagy veszteséget szenvedett. A dandár részben 
a tengerben volt kénytelen előnyomulni. A hadosztály az orosz 
állásokat a 19. dandárral már kb. 600 lépésre közelítette meg, de
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az oroszok golyózáporában tovább előre jutni nem tudott. A h ad 
osztály helyzete azért is veszedelmes volt, mert a flottilla a parttól 
eltávozott s a Nansan nyugati oldalán levő lövegekkel a tüzelést 
újra megnyitva azt a 4. h. o. ellen irányította.

Az 1. hadosztály is rendkívüli nehézségekkel küzdött. D. e.
9 óráig egész az akadályövig nyomult elő, de azokon áthatolni 
képtelen volt.

A 3. hadosztály is veszélyes helyzetbe került. Nemcsak arc-'
bán, hanem Tafansön és Liudjaten felől oldalba is tüzérségi tüzet
kapott. Reggel 8 órakor a Hand-öbölben egy orosz flottilla (a 
„Bobr“-ágyunaszád, a „Bojki“ és a „Burni“ rombolók) jelent meg 
és a 3. h. o. hátba tüzelvén, azt az orosz állásoktól 1000 lépésre 
megállni kényszerítette.

Tehát reggel 9 órakor a japán támadás megakadt.
Ekkor Oku tábornok a gyalogság támogatása végett a tüzér

séget még előbbre vonta. A 15. ezred és a 3. h. o. három ütege 
a Tafansönnél és Liudjatennél levő orosz ütegekre tüzeltek, míg a 
többi 162 löveg a Nansant árasztotta el tüzével. A távolság néhol 
csak 2400 lépés volt s az ütegek legnagyobb része a gyalogság fölött 
volt kénytelen tüzelni. A Nisijama flottillája is visszaérkezett s d. 
e. 10 órától 11 óráig a Nansen lövegeit Szudjatennél teljesen 
leküzdötte.

A japán tüzérség harca egész délután tartott, mialatt a gya
logság veszélyes helyzetében várta a parancsot a támadásra. Az 
orosz ütegek már d. e. 11 órakor teljesen elhallgattak s a tüzérség 
attól kezdve a gyalogság födözékei ellen tüzelt.

Délután 4 órakor úgy látszott, mintha az oroszok Tidjaten 
felől ellentámadást szándékoznának. Tüzelésük mindegyre hevesebb 
lett s a „Bobr“ ágyunaszád tengerészlegénységet kísérelt meg partra- 
szállítani. A 3. hadosztály ezt ugyan megakadályozta, de helyzete 
mégis igen válságos volt, habár az általános tartaléktól 1 zászlóalj 
erősbítést kapott.

A japánok helyzetét Oku tábornok így jelentette: „A 3. had
osztály balszárnyának helyzete percről-percre kritikusabb lett és, 
mivel a tüzérségünk lőszere csaknem elfogyott, ott a harc nem 
volt sokáig fentartható. Ezért kényszerülve voltam, hogy a gyalog
ságnak, bármibe is kerüljön az, parancsot adjak a tám ad ásra ; a 
tüzérség egyúttal parancsot kapott, hogy ezen támadást lőszeré
nek összes maradványával tám ogassa."

Ezen paraqcsok délután 5 órakor adattak ki.
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Az 1. hadosztály halálmegvetéssel tört előre. Önkéntesek 
részben szétrombolták a  sodronyhálózatot. Hanem  a gyalogság, 
dacára annak, hogy a hadseregtartalék még meglevő 2 zászlóalja 
is kirendeltetett, az oroszok lépcsőzetes tüzében megállni kényszerűit.

A 3. hadosztály tám adása is megtört az orosz akadályokon 
és a gyilkos golyózáporban állásait alig tudta megtartani.

Hanem a döntés a nyugati szárnyon már megtörtént.
A 7. dandár a tengerben nyakig gázolva igen jobbra húzó

dott, miáltal tőle balra hézag származott. Ezen hézagban a 4. 
tüzérezred vonúlt fel s az orosz állásokat hosszantozó tűz alá 
vette s azokat a flottilla arcban lődözte. Az orosz aknák használ
hatatlanokká tétettek s aztán a gyalogság szuronyroham ra tört előre.

Erre az oroszok a visszavonulást megkezdették. ;
Este 7 órakor a Nansan minden erődén a japán zászló lengett.
A tüzérség egy része előrevonatván az oroszokat tűzzel árasz

totta el s az üldözésre már este 8 órakor egy mindhárom fegy
vernemből álló különítmény küldetett. A „B obr“ Port-Arturba 
menekült.

Veszteségek : Ja pánok: 144 tiszt, 4346 legénység. O roszok: 
30 tiszt, 800 ember, 70 löveg, 10 géppuska, sok fegyver és lőszer,
3 fényszóró és sok m ás hadianyag.

A japánok a kincsoui csatában puskánkint 85, lövegenkint - 
172 töltényt lőttek el. A küzdelem 14 óráig tartván, a lőszerfo
gyasztás nem mondható soknak. A döntést nem is annyira a tűz, 
mint a szurony döntötte el. Az 1. és 4. hadosztály tüzérsége már 
csaknem az összes tölténykészletét kimerítette, lőszerhiány fenye
getett s így föltehető, hogy a tartaléklőszerintézetek még nem 
szálltak partra.

Összefoglalás. A kincsoui csata a hadászati helyzet szükség- 
képeni következményé volt. Port-Artur várát körülzárolni és a 
japán haderők számára új hadműveleti alapot és vonalat kellett 
létesíteni. Ezen követelményekből kifolyólag a japán  II. hadsereg 
a Ljaoung félszigeten akkor, mikor az I. hadsereg már Man- 
zsuriában tért nyert, partraszállott. A partraszállásnak a legapróbb 
részletekig való gondos előkészítése és annak technikai keresztül
vitele, valamint a II. hadsereg ezutáni m agatartása a japán vezetők 
céltudatos és erélyes működését dicsérik.

Orosz részről el voltak arra készülve, hogy a japánok a 
Ljaotung félszigeten kihajózni fognak, sőt Kuropatkin még azzal
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az eshetőséggel is számolt, hogy a partraszállás Inkounál is meg
történhetik. A vasút mentén biztosító csapatok voltak és Szikov 
tábornok a folytonos földerítésre utasíttatott.

Mikor az első japán csapatok partraszálltak, jelentéktelen 
összeütközések után Szikov parancsot kapott a sürgős visszavonu
lásra s így a japán  II. hadsereg további hadműveleteit semmi sem 
akadályozta. Szikov tábornok oly korai visszahívása nem indokolt, 
a visszavonulásra még nem volt szükség.

Alekszejev tengernagy május 6-án Port-Arturból Karbinba 
utazott s így Stöszel tábornok a vár védőrségével m agára hagyatván, 
önállóan tette meg az intézkedéseket a japánok feltartóztatására.

A Nansan hegy erődítései és felszerelése a tám adóknak ha
talmas akadályt képeztek és mégis, a támadó képes volt azt egy 
nap alatt elfoglalni.

Stöszel tábornok a rendelkezésre álló 29 zászlóaljból csak 
15 zászlóaljat rendelt a kincsoui öböl megszállására, összesen 97 
löveggel és 2 gépfegyverszázaddal. Vele szemben a japánok 30 
zászlóaljat, 7 lovas századot és 198 löveget irányítottak és őket a 
Nisijama-flottilla 17 ágyúval támogatta. Ha tehát a „Bobr“ ágyu- 
naszád 8 lövegét és 4 golyószóróját is számításba vesszük, látható, 
hogy az orosz ágyuk száma — 105 —  a japánok összes löve
geinek csakis felét képviselte. E  körülmény a japán gyalogság 
kétszeres fölényével együtt már kellő biztosíték volt a Nansan állás 
sikeres megtámadására, habár kétségtelen, hogy annak holt erői 
hatalm as akadályt képeztek.

Stöszel tábornoknak tehát nem lehettek biztos kilátásai a ja 
pánok visszaverésére nézve. Ezen kilátások még akkor sem lettek 
volna sokkal kedvezőbbek, ha Stöszel a Nansan állásban az egész 
Kvantun különítményt alkalmazta volna. Kérdés tehát, miért kel
lett a harcot már a kincsoui szoroson fölvenni ? Hiszen Port-Artur 
már úgyis el volt zárva a külvilágtól s annak további fölszerelése 
azon csekély idő által, a mit az oroszok a kincsoui csatával nyer
tek, nem haladhatott előre. Csakis akkor lett volna indokolt a Nan
san “megszállása, ha ott oly nagy erők jöttek volna alkalmazásba, 
amelyek a japánokat teljesen leverni, őket a Ljaotun-félszigetről 
kiszorítani s az észak felől esetleg közeledő orosz erősbitéseknek 
kezet nyújtani képesek lettek volna.

Kérdés, hogy azon egy napi időnyerés, amit a kincsou: csata 
hozott, arányban állott-e azon meglehetős súlyos veszteségekkel, 
amiket az oroszok szenvedtek?
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A  ja p á n  II . hadsereg azon helyzetet mérlegelve, hogy észak 
felől könnyen fenyegeti veszély, 18 zászlóaljat, 13 lovasszázadot 
és 9 üteget földerítésre és biztosításra észak felé tolt előre. Mily 
öntudatos cselekvés, holott a hadseregparancsnok a kiválóan szer
vezett kémszolgálat és a jól működő felderítés folytán az orosz 
helyzetről általában tiszta képpel rendelkezett.

A csata Kincsou helység bevételével kezdődött; ezt pedig a 
város kapujának felrobbantása által lehetett elérni. Az ezen fela
dattal megbízott utászokat a robbanás megölte, de hősi haláluk 
árán kötelességüket teljesítették.

A csata tárgya japán részről egy kiválóan előkészített állás 
elfoglalása volt nehéz viszonyok között. A szűk fejlődési tér 
sem a nagybani átkarolást, sem a széles fejlődéseket nem en
gedte meg.

A 26-iki küzdelemben alkalmazott tüzértömeg kiváló eredm ény
nyel működik, az ellenséges ágyukat leküzdi s a gyalogság nehéz 
munkáját m egkönnyíti; hanem az orosz állások ellen kevésbé hat. 
U. i. a japán tüzérség lőszerfelszerelésében (a II. hadseregnél) a 
a shrapnel nyolcszor annyi volt, mint a gránát s az általában jól 
fedezett orosz lövészeknek a shrapneltűz nem sokat ártott. A had
sereghez beosztott tarackezred mindenesetre jó szolgálatot tett volna, 
de a hadseregparancsnokság arról is lemondott, hogy a Nansan 
állást még az észak felől esetleg közelgő orosz erők beérkezése 
előtt leküzdje.

A gyalogság igen nehéz viszonyok között harcolt, kiváló tűz- 
fegyelmet és halálmegvetést tanúsított. A 3. hadosztály nem csak 
arcban, de oldalba és hátba is lövetett s a golyózáporban mégis 
kitartott órákon át. Midőn már a japán gyalogság ereje megtörik, 
a hadseregparancsnok a tüzértömeget előrevonja és a gyalogság 
fölött lőve az utolsó töltények felhasználásával és az utolsó zászló
aljak bedobásával mindent kockára tesz. Az általános tám adás el
rendeltetik, a 4. hadosztály átkaroló mozdulata sikerűi s a hadsereg 
leveretés helyett győzelmet arat. így érvényesült a japán hadsereg
parancsnok akarata  akkor, mikor már minden elveszettnek látszott, 
így harcolni csakis öntudatosan, törhetlen erélylyel és a csapatba 
helyezett legnagyobb bizalommal lehet.

A  szárazfö ld i és tengeri erőknek összmüködése is szépen ér
vényesült. Nisijama flottillája Oku tábornokkal állandó összekötte
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tésben állott s így ez képes volt a flottillára is átvinni az akaratát. 
Ez csak kiválóan szervezett jelzőszolgálat vagy szikratávíró útján 
érhető el.

Mivel a japánok fejlődési tere korlátozva volt, azért a kin
csoui csatában egy lépésre á tlag -3 l/2 puska jutott, holott a jalui 
csatában 2 sem jutott egészen. Valószínűleg a harcoló vonal ezen 
sűrűsége volt az oka a japánok óriási veszteségének (általában
12 ’/0 ; csak a gyalogságra vonatkoztatva pedig 17%.) A harcoló 
vonal ezen sűrűsége igazolásul szolgálhat arra, hogy a támadásnál 
a mélységbe tagozódás az erőkifejtést nem emeli, csak a vesztesé
geket szaporítja.

A kincsoui csata eredménye az volt, hogy az oroszok Port- 
Arturba véglegesen bezárattak, míg a japánok a Ljaotun félsziget 
jó kikötőinek birtokába jutván, új hadműveleti alapot és vonalat 
nyertek a Ljaojan elleni további működéshez,- valamint Port-Arturt 
körülzárolhatták. A csata kimenetele tehát mindkét félre nézve 
kiváló jelentőségű volt.

A vafangoui csata 1904. junius 14. és 15-én.

7. a) és 8. sz. vázlat.

Előzmények orosz részről. Miután Alekszejev tengernagy m á
jus 6 án Port-Arturból Karbinba utazott, a további hadműveletekre 
vonatkozólag Kuropatkinnak két lehetőséget ajánlott és ped ig :
1. A főerők törjenek Kuroki I. hadserege ellen s azt a Jalu folyón 
szorítsák vissza. 2. A hegyszorosok erős biztosítása és Hajcsön 
környékén egy nagyobb tartalék visszahagyása mellett Port-Artur 
irányába —  dél felé — jelentékeny erők küldessenek.

A két ajánlat közti választás Kuropatkinra volt bízva, de 
Alekszejev inkább óhajtotta volna a japán I. hadsereg elleni elő- 
törést. Kuropatkin azonban ezt a tervet nem tartotta keresztűlvihe- 
tőnek, mert a hadsereg a Fönsuilin hegységben leendő hosszú mű
ködésre nem volt megfelelően fölszerelve, és attól is tartott, hogy 
a tám adás elől Kuroki Koreába kitér s akkor az előnyomuló orosz 
hadsereg háta veszélyeztetve lesz. Ezen okokból az első hadm űve
leti terv elej tetett.
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Kuropatkin különben sem szándékozott mindaddig támadni, 
amíg Ljaojan környékén igen jelentékeny erők rendelkezésre nem 
álltak, ámde, Alekszejev óhaját megvalósítandó, a dél felé való elő- 
törésre mégis késznek nyilatkozott.

Ezen vállalatra május végével orosz részről a déli arcvonal
ban a következő erők jöhettek első sorban tekintetbe:

I. szib'. hadtest ( 1. és 9. szib. h. o.) Szjunöcsön, Dasiczao, 
Inkou területén ;

35. hadosztály 2. dandára  Ljaojantól délre ;
5. keletszib. lövész h. o. (a II. szib. hadtestből), 9. szib. lövész

ezred (a 3. szib. gyalog h. o.-tól), 31. h. o. 2. dandára  (a X. had
testből), 2. szib. h. o. 1. dandára  (a IV. szib. hadtestből), 4. szib. 
gyalogezred (II. szib. hadtest 1. h. o. ból), — Ljaojan környékén;

szibériai bajkálon-túli kozák-hadosztály nagyobb része Szjunö- 
csöntől délre.

Más erőkre számítani egyelőre nem lehetett, mert azok rész
ben vasúti szállításban, részben a keleti arcvonalban lekötve voltak. 
Mint látni fogjuk, a  tám adásnál még az említett csapatok sem 
alkalmaztattak teljes számban, mert a japán 10. h. o. előnyomulása 
következtében Kuropatkin a fent részletezett összes erőket nem 
vélte nélkülözhetőnek.

Az előnyomulásban mint déli csoport a következő erők vettek
ré sz t:

P arancsnok: Stakelberg báró tábornok, az I. szib. hadtest 
parancsnoka.

1. keletszib. lövész h. o. Gerngrosz tábornok.
1. dandár Rutkovszki tábornok —  6 zlj.
2. dandár M akszimovics tábornok — 6 zlj.
1. keletszib. lövész tüzérdandár — 4 üteg.

9. keletszib. lövészhadosztály Kondratovics tábornok.
1. dandár K rauze  tábornok — 5 zlj.
2. dandár Szikov tábornok —  6 zlj.
9. keletszib. lövész tüzérdandár — 3 üteg.

35. h. o. 2. dandára (az európai XVII. hadtestből) Glaszko 
tábornok —  8 zlj.

35. tüzérdandár 2. osztálya — 2 üteg.
9. szib. gyalogezred (a IV. szib. hadtest 3. h. o.-tól) — 4 zlj.
Kombinált lovashadosztály Szimonov tábornok.

szib. kozák h. o. 2. dandára,
primorszki dragonyos ezred és
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határőrcsapatok. Ö sszesen: 19 szotnya (lov. század), 2 - 
gyal. század, 1 üteg.

Összesen: 35 és i/2 zászlóalj, 19 szotnya (lovas század), 11 
üteg (84 löveg).

Stakelberg tábornok május végén kapta a parancsot, hogy a 
déli csoportot Vafangounál gyülekeztesse és onnan tovább nyo- 
múljon elő dél felé.

Az elővéd Szamszonov tábornok alatt május 30-án indúlt el 
Vanczelin vasúti állomásról. Feladata a földerítés, valamint a déli 
csoport gyülekezésének biztosítása volt. Számereje az előnyomulás 
alatt csatlakozott határőrcsapatokkal együtt: 13 szotnya (lov. szd.), 
V* gyal- század, 1 üteg, azaz 1600 lovas, 100 gyalogos és 6 löveg 
volt. A déli csoport főereje ez időben Inkou és Kajcsou (Kajping) 
körűi állott.

Az ellenség felől tudva volt, hogy Pulantien (Port-Adamsz) 
és Piczevo vonalában erősebb osztagok vannak.

Szamszonov tábornok csoportja május 30 án d. u. 1 órakor 
Vafangoutól délre Judszjatunnál az ellenségre bukkant. Ez az Aki- 
jam a tábornok lovas dandára volt, mely észak felé földerített. Az 
összeütközés megtörtént.

Az egész hadjárat ezen egyedüli lovas ütközete a lovas roha
mokra nem alkalmas, sziklás terepen folyt le. Mindkét félnél kiváló 
szolgálatot tett a beosztott gyalogság. Habár Zseltuhin orosz 
alezredes a japánok balszárnya ellen sikeres oldaltámadást intézett 
is, az oroszok mégis kénytelenek voltak észak felé kitérni. A 
japánok a küzdelem után a judszjatuni magaslatokat szállták meg.

Szamszonov tábornok junius 3-án ismét összeütközött Akijama 
lovas dandáréval, de ismét kénytelen volt Vafangoura visszamenni, 
Akijama pedig Vafantienre (Vafandian) vonúlt dél felé, azután pedig 
a japán hadsereg jobb oldalába vonatott vissza.

Szamszonov tábornoknak tehát a számbelileg kisebb japán 
lovasságot visszaverni és a főerőket megállapítani nem sikerűit.

Stakelberg tábornok junius 5-én érkezett Vafangouba és m ár
6 -án parancsot adott Szamszonovnak, hogy a gyülekezés biztosítása 
céljából egy állást válasszon ki, amely megerődítendő lesz.

Junius 7-én Szamszonov tábornoktól az előretolt csoport 
parancsnokságát a szib. kozák h. o. parancsnoka Szimonov tábor
nok vette át, aki azután Vafantienre nyomúlt elő. Időközben a  
déli különítmény részben vasúton, részben gyalog érkezve Vafan-
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gounál gyülekezett. Mivel pedig Togo ellentengernagy flottillája 
junius 7-én Szjunöcsönnél a vasutat és az u tat tűz alá fogta, a 
szállítás némi fennakadást szenvedett.

Junius 13 án estig Vafangouhoz 25 és l/s zászlóalj, 18 szotnya 
és 10 üteg érkezett meg. A kiszemelt állás megerődítése gyorsan 
haladt előre.

A megerősített állásban szándékozott Stakelberg tábornok 
mintegy junius 17-éig maradni s az előnyomulást csak azután 
megkezdeni. Arra alig számított, hogy a  japánok m aguk kezdik 
meg a támadást, m ár csak azért sem, mert az orosz fővezérlethez 
érkezett hírek szerint Port-Artur ostromának észak felé való fede
zésére csak két hadosztály küldetett (az 5. és 11.) s így nem tar
tották valószínűnek, hogy ez a két h. o. a tám adást megindítsa.

Mint látni fogjuk, ez a hír nem felelt meg a valóságnak.
Azon parancs, amelyet Kuropatkin Stakelberg tábornoknak 

junius 7-én adott, a következő vo lt: „A Nagyméltóságodnak alá
rendelt hadtest m egbízatása: Port Artúr felé előnyomulás által az 
ellenségnek lehetőleg sok erejét m agára vonni s így annak a Kvan
tun félszigeten működő hadseregét gyengíteni.

Ezért az Ön előnyom ulása-az észak felé előretolt ellenséges 
biztosító csapatok ellen gyorsnak és erélyesnek kell lenni, hogy 
azok, föltéve hogy gyengéknek mutatkoznak, mielőbb megveressenek.

Túlerejű ellenséggel való összeütközésnél az ütközet nem 
vívandó a döntésig és a tartalékoknak a küzdelembe való teljes 
bevonása mindaddig maradjon el, míg a viszonyok teljesen nem 
tisztáztatnak.

Dél felé való menetünknek végcélja a Kincsou- (Nansan) 
állás bevétele és ezután előnyomulás Port-Artur felé.“

Előzmények ja p á n  részről. A kincsoui csata után az álta
lános előnyomulás Port-Artur felé május 29-én kezdetett meg. 
Május 30-án a japánok elfoglalták Dalnit, a távol kelet drága tele- 
pítvényét, amely hivatva lett volna Oroszország kereskedelmi főkikö
tőjét képezni a Kvantun félszigeten. Itt a japán hadsereg megállóit 
és magát elsáncolta.

A II. hadsereg Oku tábornok alatt az 1., 3. és 4. hadosz
tályból állott. Akijama lovas dandára és az 5. hadosztály északra 
tolatott s ezen erők Pulantien környékén megerődített állásban voltak.

. A beérkezett hírek alapján május végével a japán fővezetőség 
azt a benyomást nyerte, hogy az oroszok dél felé előtörést szán-
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dékoznak végrehajtani. Ezen hírre először a 4. hadosztály és a 
tüzérdandár, azután pedig a 3. hadosztály is észak felé küldetett, 
míg az 1. hadosztály megerősítésére a május 30-án kihajózott 11. 
hadosztály rendeltetett. Később még a 9. hadosztály is ide csatla
kozott és e három hadosztály végezte N ogi tábornok alatt Port- 
Artur ostromát.

Az 5. hadosztály a már ismert szervezettel bírt és csupán 
annyiban tért el a többi hadosztályoktól, hogy az 5.-nek hegyi 
lövegei voltak. Az 5. hadosztály parancsnoka báró Ujeda tá
bornok volt.

Junius 4-én a II. hadsereg már. Pulantiennél állott. Szám
ereje (a 3., 4. és 5. hadosztály, az 1. tüzérdandár és Akijama 
lovas dandára) 36 zászlóalj, 17 lovasszázad, 36 üteg (216 löveg), 
2 gépfegyverosztag és kilenc műszaki század volt.

Mint látható, a Stakelberg-különítmény számereje körülbelül 
egyenlő volt a japán II. hadsereg erejével, ámde a japán tüzérség 
(216 löveg) az oroszokét (84 löveg) csaknem háromszorosan ■ 
múlta felül.

Az Akijama lovas-dandárnak Szamszonovval történt össze
ütközései igazolták áz ellenség előnyomulását.

Oku tábornok egyelőre azt határozta el, hogy az oroszokat 
Pulantien környékén fel fogja tartóztatni, egyrészt, mert lőszerosz
lopai és vonatai még a teljes számban nem érkeztek meg, m ás
részt pedig, mert az általános japán helyzet következtében a korai 
előnyomulás kerülendő volt.

A japán 10. hadosztály május végén Takusánnál kihajózott 
s aztán hozzá irányíttatott az 1. gárdadandár is. Mivel pedig a 
hadosztályparancsnok junius 2- ára parancsot kapott, hogy a Kaicsou 
felé való előnyomulásra előkészülve legyen, elhatározta, hogy Szi- 
ujant birtokba ejti. A hadosztályparancsnok Kavamura tábornok 
18 zászlóalj, 5 lovasszázad és 7 üteg felett rendelkezett s vele 
szemben Miscsenko lovassága volt.

Sziujan elfoglalása junius 8-án történt meg, mely alkalommal 
a 10. hadosztály dél felől, az 1. gárdadandár kelet felől támadott.
A heves harc után Miscsenko Sziujantól északnyugatra vonúlt 
vissza, ahol a harcok a legközelebbi hetekben megismétlődtek.

Időközben Oku tábornok pontos híreket kapott arról, hogy 
az ellenség Vafangounál mindig nagyobb számerőben gyülekezik és 
erődítéseket készít. A 10. hadosztály előnyomulása s azon körül
mény, hogy áz ellenség Vafangounál megállott, arra indították
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Oku tábornokot, hogy az oroszokat nem várja be, hanem  ő fog 
már 13-án előnyomulásba átmenni.

A z oroszok állása. Stakelberg tábornok a védővonalat Vafan- 
goutól délre, a Fucsouho mindkét partján kb. 7 km. hosszú vo
nalban választotta. A terep meglehetősen szakadozott hegy s 
dombvidéket képez; a keleti szakasz magasabb és tagozottabb a 
nyugatinál. A Fucsouho völgye kb. 2 km. széles és jól m űvelt; a 
folyó átgázolható volt.

A tám adó terep dél felől nem kedvező; a választott állás 
jó kilövést biztosított. A támadó csak a nyugati szakaszban választ
hatott jó tüzérségi állásokat.

Az erődítések két vonalban lövészárkokból és lövegállásokból 
álltak és az előterepből élesen emelkedtek ki.

Junius 13-án az állás a következőkép szállatott m eg:
Jobb (nyugati szakasz) 3 l/ 4 zászlóalj, 1 üteg; 
középső szakasz (a Fucsouho völgye) 3/4 zászlóalj, 4 ü te g ; 
bal (keleti) szakasz: 12 zászlóalj —  az 1. lövészhad

osztály — , 1 szotnya, 5 ü te g ; 
főtartalék: Vafangoutól délnyugatra 8 zászlóalj, —  a -/35 • 

dandár — és 2 üteg.
Ezen elosztásból látható, hogy a jobb szakaszba csekély erők 

utaltattak.
A lovasság feladata volt Tafansin, Nengetun és Csudjatun 

területén (Tafansintól délnyugatra és északnyugatra kb. 10— 10 km.) 
és a Fucsouho völgyben földeríteni.

Japán  intézkedések. Oku tábornok junius 13 án este adta ki 
az intézkedést, melynek rövid tartalma a következő:

Junius 14-én előnyomulnak: A 3. hadosztály Szjuiczjatun 
Lousagou vonaláig; az 5 hadosztály ettől balra Ljoudjagooig. A
4. hadosztály pulantien-fucsoui úttól keletre a Fucsouhoig. Ehhez 
a tüzérdandár egy ezrede is beosztatik. H adosztálytartalék: 5 zász
lóalj és 2 . lovas szakasz (az egész gyalogságnak nem egészen 1/ 1 
része), Vafantiennél gyülekezik.

Jun ius 14-e. A japán csapatok 14-én két-két oszlopban nyo- 
múltak elő és az előnyomulás délelőtt semmiféle ellenállásba sem 
ütközött. D. u. 1 óra tájban a 3. h. o. éle Djaovo környékét érte 
el és tüzérsége ott az orosz ütegekkel a harcot fölvette. D. u. 3



A VAFANGOUI CSATA 1904. JUNIUS 14. ÉS 15-ÉN. 65

óra felé a tűz igen nagy hevességet ért el. A japánoknak' sikerűit 
a tűzfölényt megszerezni. A tüzérségi harc alatt a japán 3. h. o. 
gyalogsága is küzdelembe került az orosz gyalogsággal.

A vasúttól nyugatra semmi komolyabb összeütközés nem történt
A nap eredménye a II. japán hadsereg számára rendkívül 

kedvező volt. Középső csoportja az elrendelt vonalat elérte, jobb 
csoportja pedig a bevezető harc árán megállapította, hogy nagyobb 
ellenséges erők csak a keleti szakaszban vannak.

Stakelberg tábornok a keleti szakasz ellen intézett támadás
ból és azon körülmény miatt, hogy lovasságától a japán 4. h. o. 
közeledéséről semmi hírt sem kapott, már előbbi feltevésében, hogy 
t. i. legfeljebb csak 2 japán hadosztály áll vele szemben, megerő- 
síttetett s- ezért hadseregtartalékát, a 2./35. dandárt még 14-én este 
a keleti szakaszba rendelte. A cárnak pedig azt táviratozta, hogy 
a japán támadások sikeresen visszaverettek.

Junius 15-ére éjjel, tehát a keleti szárnyakon l 1/? orosz had
osztály állt a japánok 1 hadosztályával és 1 lovas dandáréval 
szemben, míg a vasúttól nyugatra csak Szimanov lovassága, 5 zlj. 
és 2 üteg maradt. Ezekkel szemben a japánok négyszeres túlerővel 
közeledtek. Az oroszok ily elosztásán az éj folyamán érkezett erős- 
bítések már keveset változtattak.

Junius 14-én este a japán 4. hadosztály a Fucsouhót Szat- 
hoczi környékén, az Akijama lovas dandár Sabaoczit érte el.

Jun ius 15-ike. A japán hadseregparancsnokság junius 14-én 
este a következő intézkedést adta k i .

5. hadosztály Udjatunból (Tafansintól délnyugatra 4 km.) 
hajnalban Tafansinon át tám ad ;

3. hadosztály csatlakozik az 5. hadosztályhoz és vár, míg 
annak tám adása előrejutott, azután megtámadja a Lousagoutól dél
keletre fekvő magaslatokat.

A 4. hadosztálynak két segédtiszt különböző utakon a követ
kező parancsot vitte: „Északról semmi veszély sem fenyeget. Az
5. h. o. hajnalban Tafansinon át támad. A 4, h. o. az 5. h. o.-hoz 
csatlakozva, legalább egy dandárral támogassa ezen támadást.

’ • H adseregtartalék: a 3. hadosztály 6. ezredéből 2 zászlóalj.
Akijama 15-ére valószínűleg nem kapott parancsot.

A z orosz intézkedés nem ismeretes eléggé, mivel a parancso
kat különböző, sokszor szóbeli toldalékokkal megváltoztatták. —

5
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Stakelberg tábornok Gerngrosz és Glaszko tábornokokhoz egy 
érdekes parancsot küldött, amelyre vonatkozólag Stakelberg ezeket 
mondja: „Ezen rendeletben határozottan meg volt parancsolva,
hogy az ellenség jobb szárnya átkarolóan megtámadandó, valamint 
az is, hogy az átkarolást mely erők vigyék keresztül és hogy az 
előnyomulás éjjel 1 és 2 óra közt, de mindenesetre napfelkelte előtt 
megkezdendő. Az intézkedésben még ez a  kifejezés is használtato tt: 
„Lépjen érintkezésbe Glaszko (illetve Gerngrosz) tábornokkal és 
pedig azért, mert én a mozgás megkezdésére nézve az időpont 
megválasztását Gerngrosz tábornokra bíztam —  természetesen az 
általam beadott határok közt. Gerngrosz tábornok jelentette nekem, 
hogy az előnyomulást napkeltekor megkezdi."

Az utolsó orosz erősbitések 14 én este kezdtek vasúton meg
érkezni; ezekből 5 zászlóalj Vafangoutól délnyugatra tartalékban 
hagyatott, 1 zászlóalj a keleti, 1 üteg a nyugati szakaszba rendeltetett.

A japán 4. hadseregről Stakelberg 15-én reggelig semmi hírt 
sem kapott.

Gerngrosz tábornok 15-ére éjjel az 1. lövész hadosztály bal
szárnyán 9 zászlóaljat támadáshoz készen tartott. Az előtörésnek
— parancs szerint —  Glaszko tábornokkal (a 2./35. dandárral) együtt 
kellett volna megtörténni. Mivel azonban Gerngrosz tábornok Stakel- 
bergtől arra a jelentésre, hogy „az előnyomulást napkeltekor meg
kezdi" semmi választ sem kapott, a támadást új parancs nélkül 
megkezdeni nem akarta. Végül azonban hosszú tanakodás után 
mégis támadni akart, de akkor a Glaszko dandár nem volt még 
csatlakozva.

A Glaszko dandár ugyanis szintén nem volt tisztában, hogy 
15-én mit kell tennie, miért is 14-én este úgy a hadtestparancsnok
ságnál, mint Gerngrosz tábornoknál kérdezősködött. Ez utóbbitól 
a következő választ k a p ta : „Ha a hadtestparancsnok a tám adást 
napfelkeltekor elrendelné, sikerre számíthatunk."

Időközben- Glaszko tábornokhoz is erősbitések érkeztek, úgy, 
hogy már 9 zászlóaljjal és 4 üteggel rendelkezett.

Míg a két csoport folyton tanakodva lábhoz vett fegyverekkel 
tétlenül állott, addig a japán 3. h. o. tüzérsége Csuczjatunnál a 
lousagoui magaslatokon levő orosz ütegekre a tüzelést reggel 5 
óra tájban megnyitotta és azt a 13. és 15. tüzérezred is csakha
mar támogatta.
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Végre Glaszko tábornok mégis elhatározta, hogy támadni fog, 
annyival is inkább, mert a tám adásra vonatkozólag Gerngrosz tá
bornoktól parancs- is érkezett.

Hanem alig kezdődtek meg a mozdulatok, Stakelberg azt a 
váratlan parancsot küldte, hogy, ha a japánok túlnyomó erővel 
nyomúlnak elő, akkor a hadtest visszavonűl és a visszavonulást 
a Glaszko-dandár fogja fedezni. Ha pedig a japánok visszamen
nének, úgy a csapatok a további parancsokat a jelenlegi felállítá
saikban várják be.

Mivel ezen parancsban a támadásról szó sem volt, Glaszko 
tábornok a megkezdett támadást beszüntette.

Gerngrosz tábornok a Glaszko tám ogatására biztosan szá
mítva reggel 7 és 8 óra közt az előnyomulást végre megkezdette. 
Az orosz lövészek kiválóan fedezett és meg nem rendített ellensé

g e s  gyalogsági vonalakba ütköztek és a japán tüzérség is felül
múlta az orosz ütegeket. Hanem azért a lövészek előre törtek. 
Eleinte szakaszonkint, majd apró csoportokban, végül pedig egyen- 
kint mentek előre. . Egyes részeik már a japán lövészárkokba is 
behatoltak, ámde a támadás d. e. 10 órakor mégis megakadt. A 
derék lövészezredek az ellenség közvetlen közelében várták a Glasz- 
ko-csoport támogatását, mely azonban nem érkezett meg. Pedig 
az együttes tám adás sikerre vezetett volna, mert a japán 3. 
h. o. 17. dandára már oly veszélyes helyzetbe került, hogy a h. o. 
tartalék már teljesen fölhasználtatott, sőt Oku tábornok kénytelen 
volt a hadseregtartalék 1 zászlóalját is erősbítésre küldeni.

D. e. 10 óra előtt Glaszko tábornokhoz Stakelbergtől azon 
parancs érkezett, hogy tám ogassa a Gerngrosz-csoport támadását. 
Glaszko erre Perfiljev ezredest 3 zászlóaljjal és 1 üteggel Csencz- 
jatunon át tám adásra rendelte, ő maga pedig 6 zászlóaljat és 3 
üteget Vafanvopön helységen át szándékozott elővezetni.

Hanem a két csoport együttműködése már későn történt! 
Gerngrosz tábornok u. i. akkor, midőn csapatai a legválságosabb 
helyzetben voltak, észrevette, hogy a japán 5. h. o. a Tafansintól 
északra levő 9. lövészhadosztályt lassan visszaszorítja. A vissza
vonuláshoz a 4. lövészezred is csatlakozott. A japánok sietve 
megszállták Juczjatunt s így a Gerngrosz-csoport többi részének 
helyzete olyan kritikus lett, hogy a tábornok déli 12 órakor á had
osztály visszavonulására parancsot adott. •

Ugyanekkor kezdett a Glaszko-dandár harcba lépni. A főerő
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tám adása csakham ar fennakadt, mert a japánok a ’Gerngrosz csa
patait gyorsan követve előtörtek. Perfiljev ezredes Csenczjatunnál 
először 3. h. o. lovasságával került harcba és azt már csaknem 
visszaszorította, amidőn egyszerre az Akijama-dandár közbelépése 
a támadást megakasztotta.

Az Akijama dandár u. i. Sabaocziban éjjelezett. Hajnalban az 
ágyudörgésre elindúlt s a Perfiljev ezredes csoportjának sikeres fel
tartóztatására ép jókor érkezett.

A Glaszko-dandár d. u. 1 és 2 óra közt Vafanvopön és 
.Csenczjatun közt állott. Tovább előnyomúlni nem tu d o tt; itt érte 
azt a hadtestparancsnok visszavonulási parancsa, amelyet d. u. 
2 órakor rendben végre is hajtott.

A nyugati szárnyon az 5. h. o. csapatai hajnalban a Fu- 
csouhot átlépték és reggel 7 órakor Vandjatun-Jandjatun vonalát 
érték el. A tüzérezred a Tafansintól északra és Lousagoutól délre- 
levő orosz ütegekre tüzelt.

A  4. hadosztály az intézkedést csak reggel 5 órakor kapta 
meg. Habár az intézkedés az észak felől fenyegető veszélyt ki is 
zárta, a h. o.-parancsnok mégsem vélte a helyzetet eléggé földerí
tettnek, miértis ő a 7. dandárral északkelet felé nyoműlt elő, míg 
a 19. dandárt 1 lovas századdal és 3 üteggel megerősítve Vafan- 
goura irányította.

Az 5. hadosztály ezalatt a Tafansin és Lunkoo közti gyenge 
orosz csapatokat visszaszorította, úgyszintén Szimonov lovasságát is. 
Ez, a tűzharc felvétele helyett gyorsan kitért s csak Szamszonov 
tábornok igyekezett néhány lovas századdal a japánokat Lunkoonál 
feltartóztatni.

Az 5. hadosztály ellenébe Kondratovics tábornok egyelőre 
csak egy zászlóaljat küldhetett. Ez azonban délelőtt 10 óra körűi 
az 5. hadosztály 21. ezrede által átkarolva m egtámadtatott, a 
közeledő 19. dandár által pedig már hátba is fenyegetve volt, 
visszavonülni kényszerűit. Az 5. hadosztály előnyomulván, a tafan- 
sini magaslatokról -most már a Gerngrosz csapatainak jobb szár- 

.nyát is. szakadatlanúl lődözte, úgy, hogy az is megkezdette a 
visszavonulást.

Az Ando (19.) dandár feltartóztatására Stakelberg délelőtt 11 
.órakor a 35. 'lövészezredet küldötte, de, mielőtt ez a tám adást meg
indíthatta volna, úgy Toulongouból, mint attól északra a 19. dan
dár által, délről, pedig az 5. hadosztály 21. ezrede által átkarolva
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tám ádtatott meg s így a tám adás nem sikerűit. Ekkor a!:hadtest
tartalék csak 4 zászlóaljból állott, ebből kettő csak délelőtt 11 
órakor érkezett a vasúton. Ezt a 4 zászlóaljat Stakelberg sze
mélyesen akarta a jobb szárny tám ogatására elővezetni, de ez nem 
történt meg, hanem az általános visszavonulás délelőtt 11 óra  
után elrendeltetett.

Csakis ekkor érkezett Szimonov lovasságától Lunkooból (kb. 
6 km.) reggel 6 órakor elküldve az a jelentés, hogy délnyugati 
irányból nagyobb ellenséges erők közelednek.

A japánok nem üldöztek, hanem az elfoglalt állásokból 
tüzeltek a visszavonuló oroszokra. A 4. hadosztály 7. dandára 
váratlanűl orosz lovasságra bukkant és abból mintegy hat századot 
szétugrasztott.

Junius 16-ára éjjel a 7. dandár Szindiatunnál, a 3. hadosztály 
Lousagounál, az 5. Szantszuirtól délre, a 19. dandár Vafangoutól 
nyugatra, Akijama lovas dandára Fuiczjatunnál éjjelezett.

Az I. szibériai hadtest három oszlopban egész éjjel folytatta 
visszavonulását és 16-án reggel kimerítő menet után Vanczelin 
állomáshoz ért. Az utóvéd 1 gyalogezred és 1 üteg volt.

Szamszonov lovassága 16-án az érintkezést ismét fölvette az 
ellenséggel.

Veszteségek: Japánok: 50 tiszt, 1.113 ember. Oroszok: 113 
tiszt, 3.368 ember, 16 löveg, 46 lőszerkocsi.

Ö sszefoglalás: Az orosz erők helyzete májusban, mikor
Alekszejev és Kuropatkin közt a további teendőkre' vonatkozólag 
tárgyalások folytak, a japánokkal szemben a belső vonalon való 
működést engedte meg. Mint Alekszejev ajánlataiból is kitűnik, az 
oroszok a támadó előnyomulásra két irányt választhattak és pedig 
Fönhuancsön felé a japán I. hadsereg ellen és Port-Artur felé a
II. hadsereg visszaverésére.

Egyik eszme megvalósítása sem járhatott olyan eredménynyel, 
hogy a hadjárat sorsa az oroszok részére kedvezően dőlt volna el. 
Bármily irányt választott volna is Kuropatkin, azon veszély fenye
gette az előnyomuló hadsereget, hogy oldala és háta megtámad- 
tatik és a japánok a visszavonuló vonalat elvágják. A helyzetnek 
ily mérlegelése azt mutatja, hogy az előnyomulás oly nagy erőkkel, 
amelyek a japánokat tökéletesen leverhették volna, nem volt lehet
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séges, mert az oldalak és a visszavonulás biztosítására nagyobb 
csapatmennyiség volt visszahagyandó.

Kuropatkin a Port-Arturt veszélyeztető japán erők elleni elő
nyomulást választotta. Ő maga —  valószínűleg —  nem remélt 
sokat ezen előtöréstől, ámde a Szent-Pétervárról jö tt utasítások és 
Alekszejev óhajai, valamint az eddigi balsikerek őt aktív műkö
désre szólították fel.

A Stakelberg hadtestének kiküldése, mint Kuropatkin is meg
jegyzi, végeredményében Port Artúr fölmentését célozta. Mint isme
retes, Kuropatkin az általa nélkülözhetőknek vélt összes csapatokat 
Stakelberg tábornok alá helyezte s ezen csapatok számereje mégis 
csakis annyi volt, amennyit a japán fővezetőség Stakelberg ellen 
küldött. Az I. szibériai hadtest már ezen japán erők elől is vissza
vonulni kényszerűit. Mi lett volna a Stakelberg-hadtest sorsa akkor, 
ha a japán II. hadsereget teljesen megveri és győztesen utána 
nyoműl? Meddig mehetett volna előre? Kétségtelen, hogy a  dél 
felé való távoli előnyomulás azon nagyon is imminens veszélyt 
rejtette magában, hogy a sziujáni japán csoport az I. szibériai had
test visszavonuló vonalát elvágja és hogy a hadtest Port-Artur 
közelében ujabb japán ellenállásra talál. Hiszen m ár a vafangoui 
csata idején Port-Arturnál volt az 1. hadosztály, a 11. és a 6. 
pedig kihajózás alatt voltak. Kérdés, képes lett volna-e Stakelberg 
ezen ujabb erőket legyőzni ?

A leggyőzelmesebb előnyomulás végeredménye is nagyon 
kétes. Stakelberg egyesülése a Kvantun csoporttal alig képzelhető el. 
További sorsa vagy Port-Arturba való bezáratás, vagy egy igen 
nehéz visszavonulás lett volna. A japán erőket a Ljaotung félszi
getről teljesen leszorítani és a további partraszállást megakadá
lyozni nem lehetett, Kuropatkinnak pedig több nélkülözhető csapata 
egyelőre nem volt, hogy Stakelberget tám ogassa. S a sziujáni 
japán csoport az erősbitések útját bizonyára el is zárta volna.

Azt nem is lehet föltételezni, hogy az I. szibériai hadtest 
győzelme esetén az összes mandzsuriai japán csapatok visszavo- 
núltak volna.

Mindezekhez hozzájárult még az a körülmény is, hogy a 
tenger urai a japánok voltak, akik flottájukkal egyrészt a japán 
csapatok további partraszállását elősegíthették, másrészt az orosz 
csapatok déli irányba való előnyomulását zavarhatták.

Az I. szibériai hadtest kiküldetése nem állt arányban a hozott 
áldozatokkal. Még azt sem érte el a hadtest, hogy a japán II. had
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seregnek északfelé nyomulását késleltesse, hiszen az az előnyomu
lást éppen azért gyorsította, mert az oroszok közeledéséről hírt kapo tt; 
a vafongoui csata pedig csak egy nap időnyerést eredményezett.

A japán II. hadsereg és az 1. szib. hadtest Vafangounál ütkö
zött meg. Május végétől kezdve mindkét félnek általában 9 0 — 100 km. 
ú tja volt Vafangouhoz. A két fél felvonulása egyenlő idő alatt tör
tént, holott az oroszok részben a vasutat is felhasználták. A vasúti 
szállítás kisebb távolságokra csakis akkor bír határozott előnynyel, 
ha a gördülő anyag az egyes állomásokon a lehető legnagyobb 
számban úgy tartatik készen, hogy a szállítás a vasút teljesítő- 
képességének egész kihasználása mellett akadálytalanúl meg
kezdhető. Valószínű, hogy az oroszoknál e tekintetben némi 
hiányok mutatkoztak.

A szárazföldi és tengeri erők összmüködése a japánok részé
ről ismét érvényesült, mert Togo flottillája sikeresen tüzelvén a 
vasútra és a m andarin-útra, néhány napon át a szállítás szüne
telni volt kénytelen.

A Stakelberg-hadtest feladata nem volt világos. A Kuro- 
patkintól kapott intézkedés némi bizonytalanságra vall. Kuropatkin 
Stakelbergnek csak tüntető magatartást ajánlott és mégis erősen 
hangsúlyozza, hogy a végcél Nansan s azután Port-Artúr. De bizony
talan volt az ellenség erejében is, mert azt mondja „ellenséges bizto
sító csapatok*', te h á t: csekély számú csapatok s utóbb mégis 
könnyen helyezi kilátásba a túlerejű ellenséget. Az a figyelmez
tetés, hogy „a tartalékoknak a küzdelembe való bevonása mind
addig maradjon el, míg a viszonyok teljesen nem tisztázódnak", 
nehezen teljesíthető. A viszonyok néha még az ütközet befejez
tével sem tisztáztatnak. Vafangounál Stakelberg a japán 4. had
osztály közeledéséről csak akkor értesült, mikor már az egész 
hadteste visszavonulásban volt.

Stakelberg, akinek Kuropatkin erélyes és gyors előnyomulást 
ajánlott, már junius első napjaiban a védelmet határozta el. Ez az 
elhatározás a támadás eszméjét ugyan megsemmisítette, ámde indo
kolva volt az orosz erők lassú gyülekezése és az ellenség közel
sége által.

A vafangoui állás úgy hadműveleti mint harcászati tekintetből 
igen jó volt, csak a nyugati szárnyra lett volna nagyobb súly helyezendő.

A japán II. hadsereg előnyomulása kiválóan sikerűit. Junius 
14-én a hadsereg általában eléri a menetcélokat s a tüzérség, meg
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az előcsapatok bevezető harca árán az ellenséget pontosan föl
deríti, azt megtéveszti és m ásnap teljesen ismert viszonyok közt 
indúl támadásra.

A 3. hadosztály hősies kitartása az orosz lövész hadosztály 
támadásai ellen mintaszerű. Az 5. hadosztály arcváltása kelet felé 
igen tanulságos. Ez oly művelet, mely úgy Vafangounál, mint a 
későbbi csatákban a döntés előkészítésére volt hivatva. A 4. had
osztály, annak dacára, hogy a kapott intézkedés szerint „északról 
semmi veszély sem fenyegetett", egy dandárral mégis észak felé 
nyomúlt előre és sikerűit is neki az orosz lovasság több századát 
szétugrasztani. Ha az oroszok a vasúttól nyugatra nagyobb erőkkel 
közelednek, úgy a japán 7. dandár azokat a visszavonulásban 
megakadályozza. A 7. dandár irányítása Ogava báró hadosztály- 
parancsnok előrelátására és helyes Ítélőképességére vall.

Ákijama lovas dandára 15-ére parancsot valószínűleg nem 
kapott, de azért hajnalban az ágyudörgés irányába siet, a harc
vonal jobb szárnyán felfejlődik, megakasztja a Perfiljev-csoport 
előtörését s így a döntést elősegíti. A harctéren való egyesülés 
jelszava és a felelősségteljes önálló működés megteremtette a 
maga gyümölcseit. Perfiljev ezredes nem gondolta, hogy lovas
sággal van dolga, mert a japán lovasság egyenruhája nagyon 
hasonlított a gyalogságéhoz. Az Akijama géppuskái kiváló szolgá
latot tettek.

Jellemző, hogy a japánok egységes vezetés alatt, a leg
teljesebb önállósággal működve igyekeztek a sikert elérni. Az 
oroszoknál az egységes vezetés hiányzott, a parancsnokok folyton 
rendeletekre várnak, önállóan cselekedni nem akarnak s így a meg- 
veretés nem is maradhat el. A Gerngrosz és Glaszko csoportok 
működését ismételni nem kell. Igazolja az egyrészt a nem világos 
parancsadásnak, másrészt az egységes vezetés hiányának végzetes 
következményeit.

Az orosz lovasság működése nem felelt meg. Igaz* hogy a 
feladat szerint a felderítendő körlet nem volt nagy, ámde egy 
tetterős lovas tábornoktól elvárható, hogy a felderítést nem szó 
szerint, hanem a viszonyokhoz mérten teljesíti. Hihetetlen, hogy a 
japán 4. hadosztály közeledése csak 15-én reggel 6 órakor jelen
tetett s míg a jelentés 7 km. úton Stakelberghez ért, már délelőtt 
11 óra volt! Stakelberg maga e szavakkal védi a lovasság m u
lasztását : „Lovasságunknak oly országban kellett földeríteni, am ely
nek lakossága ellenséges érzületű volt s amelynek nyelvét nem
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értettük. Sok volt a lovasságunk, de kémeink nem voltak s így 
semmit sem tu d tu n k ; a japánoknak azonban keveseb volt a lovas
ságuk, ámde sok és jó kémeik voltak, s így ők mindent tudtak. 
Az a meggyőződésem, hogy jövőben a kémszolgálat japán m intára 
már békében szervezendő!“

Végül a japán tüzérségről meg kell jegyezni, hogy ez 
mindenütt oly kitünően fedezte magát, miszerint az oroszok alig 
lőhettek reá s így alig volt vesztesége. A japán tüzérség kiváló 
alaposságggal alkalmazta a közvetett lövést, mire az oroszok — 
Stakelberg bevallása szerint —  képtelenek voltak. A későbbi ütkö
zetekben azonban az oroszok is begyakorolták a  közvetett 
lövést.

A vafangoui csata döntését a 19. dandár átkaroló m ozdulatá
val együtt a japán tüzérség idézte elő. Junius 15-én a japánok már 
a csata kezdetén 102 lövegből álló tüzértömeget alakítottak s ez az
1. kelet-szibériai lövész-tüzérdandár 3. és 4. ütegét a jól látható 
állásokban ügy összelőtte, hogy azok roncsai később a győző 
zsákmánya lettek,

A  csapatok teljesítőképessége a  va fangoui csatában. A vafan
goui csata igen értékes adatokat szolgál a magasabb kötelékek 
szélességi kiterjedését illetőleg.

A junius 13-iki éjjelezési helyzetből, — körülbelől 13 km. 
széles, —  a japán 11. hadseregparancsnok 20 km. előnyomulást 
rendelt el. Az elérendő arcvonal végpontjai (4. és 3. hadosztály) 
30 km. légvonal-távolságban voltak egymástól. A 3. hadosztály 
elérendő területe 9, az 5. hadosztályé 10 km. széles volt. A 4. had
osztály menetcélja 11 km.-re tovább nyugatra volt.

A csata ebből a menetcsoportosításból fejlődött ki. Junius 
14-én. a 3. hadosztály 10 zászlóaljjal —  legfeljebb 10,000 puska — 
körülbelől 6 km., vagyis 8000 lépes széles területen vezette be a 
harcot, téhát 1 lépésre 2.4 puska esett; a jobb szárnyon elő
nyomuló 34. ezrednél pedig csak 3/ 4 puska.

Junius 15-én a támadó orosz (Gerngrosz-) csoport —  9 zászló
alj -— nem bírt 3000 lépésnél nagyobb arckiterjedéssel; egy zászló
alj állománya körülbelől 800 puska volt, miért is az arcvonal 1 
lépésére 2.4 puska esett. Ez a nagy erőkifejtés nem volt képes a 
háromszor csekélyebb sűrűségű japán arcvonalat teljesen megtörni.

Úgy a junius 14-iki bevezető harcok, m in ta  15-iki csata vilá
gosan igazolják a japán csapatok harcászati fölényét. Ennek főoka



74 I. RÉSZ. —  A JAPÁN HADSEREGEK KÜLÖNMŰKÖDÉSE.

természetesen a kiváló harckiképzésben keresendő. A japánok leg
nagyobb halálmegvetésének dacára sem tehető az orosz csapatok
nak semmiféle szemrehányás, hogy a haza ügyét nem szolgálták a 
legnagyobb odaadással. Ebben a tekintetben mindkét fél egyenlő 
volt. Valamely csapat harcászati teljesítőképessége azonban abbán 
nyilvánül, hogy a csapat az arcvonal mily relatív sűrűsége mellett 
oldja meg a rábízott feladatot. A vafangoui csata igazolja, hogy a 
jó csapat a védelemben még akkor is jelentékeny ellenálló erőt 
képvisel, ha 1 lépésre 1 puskánál valamivel kevesebb esik is, és 
hogy az ilyen védő ellenében az arctámadás még akkor sem vezet 
mindig sikerre, ha a támadó arcvonala nagy sűrűséggel bír.

A 3. és 5. hadosztály együtt (22 zászlóalj és 2 a hadsereg
tartalékból) 20.000 lépés arckiterjedésben harcolt, tehát 1 lépésre 
1V6 puska jutott. A két hadosztályból álló csoportnak jobbszárnya 
és közepe az erős orosz állásokkal szemben a védelemre szorít
kozott és csak a balszárny tám adott 3 ezreddel (9 zászlóalj). Ez 
a támadó csoport 5 km. arckiterjedéssel bírt, vagyis 1 lépésre РД 
puska esett. Ebből látható a japán csapatok harcászati teljesítő- 
képességének nagy értéke, mert sem a védelemben, sem a tám adásban 
nem volt szükség sűrű harcvonal alakítására.

A vafangoui csata utáni események harcászati tekintetben 
igen sok érdekes részletet tüntetnek föl, hadászati tekintetben 
pedig tanulságosan mutatják egyrészt a külön álló japán hadseregek 
folytonos és öntudatos egyesülését, másrészt orosz részről a mindig 
jobban összezáruló ellenséges bekerítés feltartóztatásában kifejtett 
erőfeszítést.

Események a déli és délkeleti arcvonalban 
1904. augusztus elejéig.

6. és 9. sz. vázlat.

Kuropatkin tábornok akkor, mikor az I. szibériai hadtestet 
Oku hadseregének föltartóztatására Vafangou felé küldötte, azon 
igyekezett, hogy megfelelő eltolások által Stakelberg csapatainak 
visszavonulása biztosíttassék. A vafangoui csata után azt vélte 
Kuropatkin, hogy a japánok az erélyes előnyomulást folytatni 
fogják, miért is a nélkülözhető összes csapatokat Hajcsőn Kajcsou
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(Kajping) területére vonta össze, valamint a Dalin (Daling) és 
Csapanlin (Csipanlin) szorosokhoz is erősbítéseket küldött. Az orosz 
XVII. hadtest már vasúti szállításban v o lt; ennek teljes megérkeztéig 
szándékozott időt nyerni Kuropatkin.

A japán II. hadsereg élelmezési nehézségek miatt csak junius 
18-án folytatta az előnyomulást és Szjunöcsönt 21-én érte el.

Sziuján elfoglalása után a 10. hadosztály és az 1. gárda 
dandár ott egyelőre megálló». Mikor azonban a II. hadsereg elő
nyomulását Vafangou felé megkezdette, a 10. hadosztály junius 
13-án azt a parancsot kapta, hogy az oroszok szárnyát és hátát 
veszélyeztesse és- e célból —  ha szükséges —  Kajcsouig nyomüljon 
előre ; az 1. gárda dandár pedig maradjon Sziujánnál, hogy a 10. 
hadosztály hátát és oldalát Szimucsön (Szimucsen) felé fedezze. 
Erre a 10. hadosztály parancsnoka, Kavamura tábornok az elő
nyomulást azonnal megkezdte és kisebb harc után junius 16-án a 
Csapanlin-szorost el is foglalta.

Junius 15-én, a vafangoui csata után Kavam ura azt a paran
csot kapta, hogy maradjon a főerővel Sziujánnál, de a Szimucsön 
és Kajcsou felé vezető szorosokat foglalja el.

A Csapanlin-szoros már a japánok birtokában lévén, a Dalin  
(Daling)-szoros elfoglalása következett. Az előbbi szorosból Mis- 
csenko tábornok északnyugat felé tért ki, míg a Dalin-szorost 
Levesztam  tábornok a beérkezett erősbítésekkel együtt 11 zászló
aljjal, 6 szotnyával és 5  üteggel védelmezte. A főállás a Dalin- 
szorosban volt, de az oroszok az elül levő magaslatokat is meg- 
szállották. Az első vonalban az összeköttetést a vadászkülönítmé
nyek és a kozákok tartották fönn, a szorosban pedig heliográf 
állomások és távíró-összeköttetések voltak.

A Dalin-szoros m egtám adása ju n iu s  27-én történt.
A japánok öt oszlopban nyomúltak előre és pedig két oszlop 

dél felől, három pedig Sziujan felől egyenesen a Dalin-szoros ellen. 
Az 1. gárdadandár a legszélsőbb jobb oszlopot képezte.

A délről közeledő két oszlop (Tojo tábornok), valamint a 
főcsoport bal oszlopa (Marui tábornok) Miscsenko csapatait Muguju 
községtől délre megtámadták. Miscsenko a terep helyes felhaszná
lása mellett ugyan hosszú ideig védekezett, de aztán a túlerő elől 
lassan visszavonúlt. Marui tábornok erre egyenesen a Dalin-szoros 
felé fordúlt, amely így hátba is veszélyeztetve volt. Levesztam 

. tábornok heves küzdelem után felismerte, hogy az állás tarthatatlan, 
egyideig még egy hárító állást (Aufnahmestellung) .foglalt el, majd
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a raktárak felgyújtása után Szjanlaju (Sziianlaiju) felé rendben 
visszavonult. Marui tábornok az előnyomulásban megállóit, pedig 
Levesztam visszavonuló útját könnyen elvághatta volna.

A japánok nem üldöztek, hanem megelégedtek az elfoglalt 
állások megszállásával.

Junius végével az egész japán arcvonalban szünet állott be. 
Ennek oka egyrészt az - utánszállítás rendkívüli nehézségeiben, 
másrészt pedig a- politikai és pénzügyi viszonyokban keresendő. 
Japán juniusban kényszerítve volt külföldön egy második kölcsönt 
fölvenni. Hogy a pénzügyi művelet sikerüljön, a hadsereget semmi
féle megveretésnek érni nem volt szabad, tehát az előnyomulást a 
legnagyobb elővigyázattal kellett folytatni.

Az előnyomulást a japán II. hadsereg kezdte meg és julius
7-én Kajcsout érte el. Az oroszok lassan visszavonúltak. A 6. 
hadosztály Kajcsou környékén teljesen a II. hadsereghez csatlakozott.

O jam a tábornagy julius elején szintén Kajcsouba érkezvén 
az egységes vezetést az egész japán haderő felett átvette.

Kuropatkin tábornok szándéka az volt, hogy Dasiczaonál 
(Tasicsao) az ellenséget rövid ideig feltartóztatja s azután az összes 
erőkkel Hajcsön környékén fejt ki komoly ellenállást. Mivel azon
ban a később leírandó események folyamán a keleti különítmény 
a Lanho mögé vonúlt vissza, szükségesnek m utatkozott, hogy a 
X. hadtest is eltolassék kelet felé. így aztán az erőknek Hajcsön 
környékén leendő összpontosítása nem volt teljes mérvben keresz
tülvihető.

Junius 23-án Oku hadserege Dasiczaotól (Tasicsao) délre az 
oroszokkal közvetlen érintkezésbe lépett. Jobb szárnyán, a man- 
darin-úttól kb. 13 km.-re keletre az 5. hadosztály, balra tőle a 3., 
az úton a 6., végül az úttól nyugatra a 4. hadosztály nyomúlt 

•elő. Akijama lovassága a bal oldalt biztosította. A 6. hadosztály 
szabványos szervezettel bírt, parancsnoka Okubo báró tábornok 
volt. Az előnyomuló erők számereje : 48 zászlóalj, 20 lovas század, 
43 üteg, 2 géppuskaosztag és négy utászzászlóalj.

Hosszú mérlegelés után Kuropatkin elhatározta, hogy a 
harcot Dasiczaonál mégis elfogadja, és pedig egyrészt időnyerés 
céljából, m ásrészt pedig azért, hogy Inkou fontos kikötő minél 
tovább m egtarthassa az oroszok birtokában.

A dasicsaoi 12 km. hosszú erődített vonal már junius köze
pén készen volt. Jobb szárnya á  vasútra támaszkodott, bal szárnya
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a hegyek közt kissé visszavonatott. Az állást Szarnbajev tábornok 
alatt az I. és IV. szib. hadtest szállta meg. A vasút és m andarin-út 
mentén az I., attól balra a IV. szib. hadtest volt. A bal szárnyat 
Miscsenko biztosította, aki ugyanis Mugujuból Tancsira vonúlt 
vissza,, míg a jobb szárnyon Akijamával szemben Szamszonov 
lovassága állott. A déli arcvonalban levő összes orosz erők szám
ereje 56 zászlóalj, 41 lovas század illetve szotnya, 18 üteg, 1 gép
puskás század és két utászzászlóalj volt. Egyes ezredek azonban 
a ljaojani erődítések munkálataihoz időnkint elvezényeltettek.

Oku tábornok a tám adást Dasiczao ellen ju liu s  24-én haj
nalban indította meg, és pedig az I. szib. hadtest ellen különös 
hevességgel. Az oroszok a támadás't visszaverték. Az orosz ütegek 
itt már fedett állásokból tüzeltek s azpkat a japán - tüzérség kép
telen volt leküzdeni, miért is Oku tábornok a döntő támadást 
csak a sötétség beálltával szándékozott végrehajtani. A IV. szib. 
hadtest szintén heves támadásokat szenvedett, de ennek dacára 
egyes részei a délelőtt folyamán tám adásba is átmentek. A szét- 
jorgácsolt erőkkel tett előtörések ugyan nem sikerűitek, de a japánok 
sem nyertek tért. Oku tábornok intézkedése szerint a japán 
tüzérség este 7 és 8 óra közt a támadást rendkívül heves tüze
léssel vezette be, a japán gyalogság este 8 órakor tám adott is, de 
visszaveretett. Este 9 és 10 órakor a tám adásokat megismételték, 
de a szibériai ezredek ellenállását megtörni nem lehetett. Este 10 
óra után a harc az egész vonalon megszűnt.

Szarubajev tábornoknak az volt a véleménye, hogy az ellen
ség az összes erejét még nem alkalmazta, miért is a megveretés 
veszélyét kikerülendő, elrendelte a visszavonulást. Ez az éj leple 
alatt végre is hajtatott.

A japán II. hsg jul. 25-én hajnalban az állást üresen találta. Az 
üldözés elmaradt s a hadsereg Dasicsaonál megállóit.

Az oroszok 20 tisztet és 600 embert, a japánok 66 tisztet 
és 1123 embert vesztettek.

Julius 26-án a japánok megszállták Inkout, ahonnan az orosz 
védőrség Niucsvangra vonúlt vissza. Inkou megszállása a japánokra 
nézve kiváló jelentőségű volt, mert a kikötő elfoglalása által a 
nyugaton levő csapatok számára mindennemű utánszállítás rend
kívül egyszerűsíttetett. Az oroszok a visszavonulás alatt a vasutat 
sehol sem rombolták szét. Nagyszámú vasúti kocsi került a japánok 
birtokába, de mozdony egy sem. •
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Julius 26-án az 5. hadosztály a Ií. hadsereg kötelékéből 
kivált, a 10. hadosztályhoz csatlakozott s azzal N odzu g r ó f  tábor
nok alatt a  IV . hadsereget alakította. Az 1. gárdadandár ismét a 
gárdahadosztályhoz csatlakozott. A IV. hadsereg még a 10. honvéd- 
(kobi) zászlóaljat kapta, úgy hogy számereje 18 zászlóalj, 3 lovas 
század, 6 hegyi üteg és egy utászzászlóalj lelt.

Nodzu gróf a IV. hadsereggel az előnyomulást megkezdvén, 
Miscsenko lovasságát visszaszorította és julius 24-én már általában 
Szimucsöntől (Szimucsen) délre mintegy 10 km.-re érkezett. Itt 
kapta 28-án azt a parancsot, hogy — ha lehetséges —  az 5. had
o sz tá lly a l együtt Szimucsönt foglalja el. E  parancsra Nodzu 
tábornok elhatározta, hogy a tőle még körülbelül 20 km. re nyu
gatra álló 5. hadosztályt az ellenség visszavonuló vonala ellen irá 
nyítja, míg a 10. hadosztálylyal az orosz állást arcban támadja meg.

Szimucsönnél a II. szibériai hadtest parancsnoka Szaszulics 
tábornok a Levesztam visszavonult különítményével együtt IS  zászló
alj, 12 szotnya és 5  üteg felett rendelkezett, Miscsenko pedig Szi
mucsön és Dasiczao közt az 5. hadosztály m enetvonala előtt 11 
szotnyával és 1 üteggel állott. A szimucsöni orosz állás szívós vé
delemre volt berendezve, de az erők szétforgácsolva és hosszú —
1 ' km. —  vonalra osztva voltak s az egységes vezetés is hiányzott.

A  szim ucsöni ütközet ju liu s  31-én történt.
Az 5. hadosztály az előnyomulás alatt heves ellenállásra talált 

s csak akkor tudott tért nyerni, mikor a II. hadseregből kiküldött 
oldalvéd, (3 zászlóalj, 1 szakasz lovasság, 2 üteg) az 5. hadosztály 
balszárnyán szintén tevékenységbe lépett.

A 10. hadosztály jobb szárnyán az oroszok tám adásba is 
átmentek. Ezt a japánok csak nehezen tudták feltartóztatni.

A nap eredménye az volt, hogy a szimucsöni állások az 
oroszok birtokában maradtak, mivel azonban Szaszulics Kuropat- 
kintól a visszavonulásra parancsot kapott, az oroszok az éj folya
mán rendben elvonúltak. A kevésbé járható terepen néhány löveg 
a japánok birtokába került.

Miscsenko a Mjaolin-szoroshoz' húzódott vissza —  Ansancsan- 
tól délkeletre 15 km., — a II. szibériai hadtest pedig augusztus 
első napjaiban Ansancsanra vonatott.

Augusztus 2-án a IV. és II. japán hadsereg az előnyomulást 
Hajcsön felé már együttesen folytatta.
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Mivel a  japánok Szimucsönt elfoglalták és mivel a X. hadtest 
julius 31-én a Lanhon átszoríttatott, Kuropatkin tábornok azt az 
előbbi elhatározását, hogy Hajcsönnél komoly ellentállást fejt ki, 
megváltoztatta s az összes erőket Ansancsanra vonta vissza.

Hajcsönt a japánok augusztus 4-én harc nélkül foglalták el.

Események a keleti arcvonalban 1904. aug. elejéig.
6., 9 és 10. sz. vázlat.

A japán I. hadsereg az előnyomulást Fönhuancsön környéké
ről junius 23-án kezdte meg, és pedig a következő m ódon:

Jobb oszlop: A 12-ik hadosztály főereje a Közép-Fönsuilin 
(Finziaolin) szoros és Szihejan (Szihojan) felé. Szaszaki tábornok 
különítményének Szajmaczin át be kellett vonülnia a hadosztályhoz.

Középső oszlop: A 2. hadosztály a nyugati Fönsuilin-szoroson 
át Liansankvánra (Lanzanguan, Liensankvan).

Baloszlop: A gárda hadosztály (az 1. gárda nélkül; ez a 10. 
hadosztálynál volt és a csatlakozást ismét csak julius 31-én vette 
föl), a Modulin-szoros ellen.

Az utakat az elővédekhez beosztott utászok igen n a g y  ügyes
séggel és gyorsan javították ki. Nappal rendkívüli hőség, éjjel 
hűvös volt. Az esőzések gyakran okoztak akadályokat.

Az orosz előcsapatok fokozatos visszavonulása után a japán 
elővédek július 3-ig a hegyszorosok birtokában voltak. (Közép- 
Fönsulin, Modulin, Papanlin, Laholin, Szinkailin, Motienlin.) A 
hadosztályok zöme a szorosok mögött megállóit s ekkor hosszabb 
szünet következett.

Julius 4-én hajnalban 2 orosz zászlóalj a Motienlin-szoros 
visszafoglalására előtört, de csakhamar visszaveretett.

Kuropatkin a japánok előnyomulása következtében a keleti 
különítmény helyzetét veszélyesnek tartotta s ezért a felvonulásban 
levő európai X. hadtestnek (Karkov) 9. hadosztályát több üteggel 
azonnal a különítmény megerősítésére küldötte.

E z időben az-orosz erők létszáma- Mandzsúriában a. követ
kező v o lt:

Déli csoport: Hajcsön—Dasiczao környékén 92 zászlóalj. 
Vele szemben Dasiczaotól délre és Szimucsöntől délkeletre öt japán 
hadosztály: 71 zászlóalj (az utász zászlóaljakkal együtt), — mivel 
pedig a japán zászlóaljak állománya nagyobb volt az oroszokénál, —
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az egymással szemben álló erők állománya körülbelül egyenlőre, 
vagyis 70— 73.000 főre vehető.

Keleti csoport: (3. lövész hadosztály, a 6. lovas hadosztály 
három ezrede, a X. hadtesttől kb. 1 és V» hadosztály, 3 kozák 
ezred) 50 zászlóalj. Ezzel szemben a japán I. hadsereg mintegy 
47 zászlóaljjal állott. A két fél számereje itt is egyenlő, körülbelül
45.000 főnyi volt.

A keleti különítmény parancsnoka, Keller gróf tábornok, 
julius közepén elhatározta, hogy a Motienlin-szoroson át közeledő 
ellenség földerítése céljából Liansankvan ellen erőszakos kémszemlére 
indúl. Szándékához Kuropatkin is beleegyezését adta.

A  m oitenlini kémszemle ju liu s  17-én történt.
Keller gróf 18 zászlóaljjal és 2 üteggel három  oszlopban 

nyomúlt előre. A japánok a vállalatról idejekorán tudom ást nyertek. 
Az előnyomulás három, egymástól teljesen független ütközethez 
vezetett, a csoportok egym ást a nehéz terepen nem tám ogathatták. 
A japánok mindenütt túlerőben léptek fel, az oroszokat vissza
szorították a nélkül, hogy a kémszemle valami eredménynyel járt 
volna. Az oroszok 1000, a japánok 350 embert veszteitek.

Ugyanezen időben, julius 13-án a 12. hadosztály jobb szár
nya is összeütközött az oroszokkal. Rennenkampf tábornok ugyanis 
Szjaoszürből (Szjaoszir), ahova a japánok elől visszavonúlt, a Szi- 
hejannál álló orosz csapattal egyesülni akarván, Fancziapuczinál 
(Fankiapuczi) két japán századra bukkant. Ő maga megsebesült, a 
parancsnokságot Ljubavin  tábornoknak adta át, csapata pedig 
Bönziku (Penzihu, Penhiho) felé visszavonúlni kényszerűit.

Ljubavin aztán lassankint Szjaoszür felé ment vissza, később 
pedig kozák dandára a  Tajcziho mentén kisebb biztosító csapa
tokra osztatott szét. Bönzikuhoz, a Tajcziho ezen fontos átjáró
jához Gruleu ezredes a XVII. hadtest egy különítményével 
küldetett.

A japán 12. hadosztály julius 18 án az előnyomulást Szihejan
ellen folytatta s ott az orosz 9. hadosztály (X. hst.) egy dandá
réval, melyet Gerselmann tábornok hadosztályparancsnok szem é
lyesen vezetett, összeütközött. Habár á  japán tám adások nem 
.sikerűitek, Gerselmann mégis visszavonúlt, mert oldalát veszé
lyeztetve látta.

Az oroszok a Lanho mögé vonúltak, míg a japánok Szihejan
s az attól nyugatra fekvő magaslatokat megszállották.
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- , A japánok folytonos előnyomulása következtében Kurópatkin 
a keleti különítményt újra megerősítette. A X. hadtest teljesen 
megérkezvén, Szlucsevszki tábornok alatt a szihejáni útra küldetett 
azon parancscsal, hogy a japánok további előnyomulását tartóz
tassa fel. A hadtest még lovassággal és tüzérséggel is szaporít- 
tatott, de a 31. hadosztály 2. dandára még a II. szibériai hadtest 
kötelékében Hajcsönnél maradt.

Szlucsevszki tábornok elhatározta, hogy a japánokat meg
támadja. Mivel azonban erejök felől nem volt teljesen tájékozódva, 
a lassú és methodikus előnyomulást választotta, vagyis magasr 
latról magaslatra szándékozott előnyomúlni és az elért állásokat 
inegerődíteni. Csapatját (24 zászlóalj, 88 tábori és 7 hegyi löveg, 
14 és I/2 szotnya, egy utász zászlóalj m integy 24.000 f ő  szám 
erőben) ehhez képest elővédbe, főcsapatba, jobb- és baloldal
különítménybe csoportosította. Mivel pedig az előnyomulás ily 
módon rendkívül lassú volt, a tám adás jellege nem jutott kifeje
zésre és a japánok azt meg is előzték.

Kuroki tábornok ugyanis megbízható hírekkel rendelkezvén, 
elhatározta, hogy a meglehetősen elszigetelt helyzetben lévő I. had
sereg megtámadását kikerülendő, ő megy át a támadásba.

A julius 30-án kiadott hadseregparancs elrendelte, hogy m ás
nap a 12. hadosztály a 2. hadosztály 4 zászlóaljával (Okaszaki tbnk. 
alatt) és a gárda-honvéddandár egy részével a Jusulin-szorost vegye 
birtokába. A 2. hadoszt. főereje és a-gárdahadosztály pedig a Tavuan- 
nál (Tavan), illetve a Janzelin  (Janczélín)-szorosnál levő erődített 
állást volt úgy megtámadandó, hogy a 2. hadosztály arcban támad 
és megvárja, míg a délről átkaroló gárda megfelelően érvényesül.

A hadseregparancs végrehajtása julius 31-én —  óriási hőség
ben —  két teljesen különálló ütközethez vezetett. ■

A  ju su lin i ütközet 1904. ju liu s  31-én. (10. sz. vázlat.)

Szlucsevszki tábornok csapatai a Jusulin-szorosnál 4 csoportba 
voltak tagozva. Az állás a Tajczihotól kezdve dél felé kb. 15 km. 
hosszúságban a Jusulin és a Henlin- (Pjelin, Szjelin)-szorosokat 
zárta el, melyeken át Taanpinon (Anpin) keresztül fontos utak 
vezettek Ljaojan felé. '

A 12. hadosztály parancsnoka Inoujé  tábornok a 23. dandárt
5 üteggel a Jusulin, a 12.-. dandár 5 zászlóalját 1 üteggel a Henlin- 
szoros ellen küldötte és 3 zászlóaljat tartalékban tartott. Ebből
2 zászlóalj a gárda-honvéd.;(kobi) dandárból- volt.
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A jobb oszlop hajnalban a 122. orosz, ezredet teljesen meg
lepte, azonban előrejutni nem tudván, csak a M akurajam a *) m agas
latot foglalta el. Mivel pedig a legszélső orosz balszárny csakham ar 
erősbítéseket kapott, a japánok válságos helyzetbe kerültek. Hanem 
az oroszok nem tám adtak s így az ütközet az északi szárnyon a 
sötétség beálltáig eldöntetlen maradt. A két fél tüzérsége ugyan 
egész nap hevesen tüzelt, de csak kevés eredménynyel. A japán 
ütegek ugyanis igen jól voltak fedezve s így az oroszok alig lát
hatták azokat, a japánok pedig többnyire gránátokkal tüzeltek s 
azok a lövészfedezékekben kevés kárt okoztak.

Az arcvonal közepén is csak álló harc vívatott az egész napon.
Az orosz jobb szárny elleni tám adás eredm ényesebb volt. Az 

ott parancsnokló Marczon tábornok ugyanis annak dacára, hogy a 
japán támadást feltartóztatta, jobb szárnyát visszavette és midőn a 
japánok utána nyomúltak, egész csapatjának elrendelte a vissza
vonulást. Ennek oka pedig az Okaszaki-oszlop közeledése volt, 
mely ugyanis Marczon tábornok csoportjának hátát veszélyeztette.

Az Okaszaki-oszlop tényleg váratlanúl fellépvén, a vissza
vonuló orosz jobbszárny ellen heves tüzelésbe kezdett. Már a 
katasztrófa fenyegette a Marczon-csoportot, midőn a Terek-Kuban 
lovasezred 4 szotnyája Lipiju községnél véletlenül megjelent s a 
japánokat a tűzharchoz fejlődött kozákok és azok néhány géppus
kája feltartóztatták.

Szlucsevszki tábornok már a délelőtt folyamán kérte a fő- 
parancsnokot, hogy a Ljaojanból elindított 3. hadosztályt —  a XVII. 
hadtestből —  tám ogatásra neki alárendelje, ámde a helyzetet még
sem látta veszélyesnek. Délután 2 óra 45 p.-kor Marczon tábornok
nak azt a parancsot küldte Szlucsevszki, hogy a Lipijutól jobbra 
és balra levő magaslatokat minden áron tartsa. E z azonban már 
teljes visszavonulásban volt s így a parancsot, már a csapatok 
nagy kimerültsége miatt sem teljesíthette. Mivel azonban Szlucsev
szki az említett magaslatok megszállását igen fontosnak vélte, kény
telen volt utolsó tartalékát oda küldeni.

Este Grekov tábornoktól, aki a balszárny biztosítását végezte, 
az a lesújtó hír érkezett, hogy a japánok a balszárnyat nagyobb 
gyalogsággal és tüzérséggel megkerülik. (Ez a jelentés téves volt, 
mert a Makurajama hegytől csakis 2 japán század tért el észak felé.)

A tartalékok teljes hiánya, Grekov jelentése, valamint azon

' )  Makura jama japán elnevezés. Jelentése: Párnahegy.
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értesü lés,. hogy az erősbitő 3. hadosztály Taanpin községet csak 
éjjel érheti el, arra indították Szlucsevszki tábornokot, hogy a Lanho 
mögé visszavonűljon, ahol már a „főállás" elő volt készítve.

A viszavonulás rendben történt s azt Rjebinkin  tábornok utó
védé fedezte. Augusztus 1-én az egész X. hadtest az Anpinlin- 
szorostól délre és északra levő magaslatokat szállta meg. A japánok 
csak a Lanhoig üldöztek.

Veszteségek: Oroszok 2300 fő, japánok 420 ember.

A  janzelin i ütközet 1904. ju liu s  31-én. (10. sz. vázlat.)

A keleti különítmény Keller gróf tábornok alatt a Janzelin- 
szorosnál, Tavuantól nyugatra vett felállítást. Számereje (a 3. és 6. 
keletszibériai lövész hadosztályt 24 zászlóalj, 9 üteg és egy utász
zászlóalj volt. Ellene a 2. hadosztály főereje és a gárda küldetett.

Julius 31 én hajnalban a gárda-hadosztály négy oszlopban 
előnyomulván, a tám adásra készen állott, azonban a várt kedvező 
eredmény elmaradt. A 2. dandár jobb oszlopa ugyanis tévedésből 
nem a neki kiutalt helyre ment és míg a helyes fölállításba érke
zett, már dél volt. A tüzérség ugyan már reggel 5 órakor meg
kezdte a tüzelést, de a kitünően fedett orosz ütegek ellen csak 
kevés hatást ért el. A 2. gárdadandár bal oszlopa —  Vatanabe 
tábornok —  szintén késedelmet szenvedett, mert a lövegek fejlődése 
és elhelyezése a rendkívüli terepnehézségek miatt igen hossza
dalmas volt.

A tám adás megindításakor heves harc fejlődött ki, amelyben 
az oroszok már nem alkalmazták az össztüzeket oly mérvben, 
mint az előbbi harcokban, hanem jól célzott, nyugodt egyes tüze
lésbe mentek át.

A japánok a támadás alatt egyes helyeken az orosz állásokat 
600 lépésre is megközelítették, tovább azonban nem voltak képesek 
előrejutni. A tüzérség alig érvén el hatást, az ágyutüzet mindkét 
fél csakham ar beszüntette. A Vatanabe-oszlop sem tudott sikert 
elérni, annál is álló tűzharc fejlődött ki d. u  4 óráig. !

Az 1. gárdadandár támadása egyáltalában elmaradt. A jobb 
oszlop ugyan az ellenséget megközelítette, a tüzéisége három orosz 
ágyút el is hallgattatott, a bal oszlop azonban a beosztva volt 
tábori ágyukat nem hozhatván előre, Aszada tábornok megfelelő 
tüzérségi előkészítés nélkül nem tartotta a támadást keresztűl- 
vihetőnek.
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.  ̂ Az oroszok ellentámadásba is szándékoztak átcsapni/ de; a
2. , gárdadandár megjelenése miatt az előtörés elmaradt.

Annak dacára, hogy a gárda bal oszlopa a tám adásban nem 
vett részt, a'hadosztály-parancsnok —  Haszegava (Haczegava) báró 
tábornok —  a tám adást csupán a Vatanabe-dandárral mégis meg
kísérelte. A 2. hadosztály szintén támadásra indúlt. Az előtörés 
rendkívül heves volt és súlyos veszteségekkel járó küzdelemhez 
vezetett, melynek eredménye az lett, hogy az. oroszok a kissé 
hátrább fekvő „főállásba" vonúltak vissza.

,A harc különben a nap további folyamán eldöntetlen maradt. 
A japánok a tám adást másnap, augusztus 1-én hajnalban megis
mételni szándékoztak, erre azonban már nem került a sor.

Keller' g r ó f  tábornok ugyanis^ a keleti különítmény erélyes 
és bátor parancsnoka, egy japán shrapnel által eltalálva hősi halált 
h a l t ; 36 sebet kapott s azok közt csak 5 nem volt halálos. A derék 
parancsnok váratlan halála oly hatással volt a keleti különítményre, 
hogy Kastalinszki tábornok, aki a parancsnokságot átvette, a vissza? 
vonulást határozta el, habár arra semmiféle harcászati kényszerűség 
sem volt.

A keleti .különítmény augusztus 1-én a Ljandjazan községnél 
levő álláshoz ért. Keller utóda Ivanov tábornok lett. A különít
mény azután a III. szibériai hadtest elnevezést kapta és a X. és 
XVII. hadtesttel, együtt mint „keleti arcvonal“ B ilderling lovassági 
■tábornok parancsai alá helyeztetett.

A japánok nem üldöztek, hanem megelégedtek az elhagyott 
állások megszállásával.

■ A jusulini és janzelini ütközetek orosz részről világosan iga
zolják, ^ogy^ az állásokért való harcolásnak milyen bénító hatása 
van. : A X; . hadtest az ütközetet azért vesztette el, mert Marczon 
tábornok, kellő indokolás nélkül gyorsan vonúlt vissza, de ő a  
visszavonulást aligha rendelte volna el, ha nem tudott volna a 
Lánho nyugati partján Tundiapunál egy „főállásnak" és. tovább 
.Ljaojan fe lé , még számos „előretolt-, fő-, közbeeső- és hátvéd- 
állásnak", létezéséről. • ::
. ' : 'i A Jusulin-szorosnál a X. hadtest 24 zászlóaljából csak 7; і а 
S8 lövegből csak. 16 vett részt a döntő küzdelemben. Ezen csa
patok kitűnően és halálmegvetéssel harcoltak, de az erősbitések
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csak apró részletekben érkezvén meg, a tám adás szelleme • kifeje
zésre nem jutott és sikert elérni nem le h e te tt / .........

Az ütközet folyamán Szlucsevszki tábornok Lagoulin (Lao- 
guanlin) községben tartózkodott, mely a szoros mögött körülbelül 
6 -km.-re van és onnan vezette az egész ütközetet, Ez . csakis úgy 
volt lehetséges, hogy a hadtestparancsnok, 'ak i'.a z e lő tt általában 
miiidig csak a műszaki csapatoknál volt .alkalmazásban,- ^  főhadb 
szállás (vezérparancsnokság) és a harcoló csapatok ■ közt kiváló 
összeköttetésekről gondoskodott. A- harcmező minden: részéhéz 
táviró és telefon vezetett s heliograf-állomások állíttattak fel. A pa
rancsátvitel -tehát egész modern módon -történt.és pédigi á  küzdélém 
bényomásaitói függetlenül., - Szlucsevszki' tábornok úgy ; vezetté: :á 
harcokat, hogy a csapatokat nem is látta. A vezetésnek ez . a 
módja nagyobb kötelékekben mindenesetre helyes, mert az a parancs
nok, aki a harcmezőiiek csak egyes részleteit láthatja, a pillanatnyi 
benyomások hatásától nem kiméltetik meg. A japán fővezér, Ojama 
tábornok sem tartózkodott elül ’a harctérén. A Jusulin-szórosnál 
azonban a harcterület- oly csekély kiterjedésű volt,^ miszerint a had^ 
testpararicsnok a személyes befolyást is érvényesíthette volna-. Há 
ő péidául" á Marczon:csoportnál személyesen- jelen: vany az való- 
szíríüleg nem : vonúl oly ham ar vissza. A ■ parancsnok személyes 
jelenléte a harcban rendkívül emelheti a morális erőt. í

• ; A  Janzélin-szorosnál a visszavonulásra n em . forogták fenn 
harcászati kényszerítő okok. ' Hogy a keleti különítmény mégis 
visszavonúlt, azt csak Keller gróf hősi halála okozta. Keller .tábor
nok ugyanis mint erélyes," bátor1 és öntudatos vezér volt ismeretes, 
akinek elvesztése az egészé csapat morális erejét ".végzetesen béní
totta meg. ! ■ '
■ J- Az Aszada; dandár- tám adása elmaradt. E nnek Oka abban 
keresendő, - -hogy a tábori ' lövegek a rendkívüli terepnehézségek 
miatt nem -vonúlhattak föl's-. a tám adást nem készíthették elő.: Intő 
példa, hogy a csapat legalább részben hegyi lövegekkel is el legyen 
látva, ha a terepviszonyok-azt előreláthatólag megkövetelik. í

A két ütközetben az oroszok már lövegeiket kitünően fedezték 
s gyalogságuk is a nyugodt egyes tüzet alkalmazta. E  két körül
m ény igazolja, hogy az oroszok az eddigi kellemetlen' tapaszta
latokat a saját javukra megfelelően értékesíteni igyekeztek. - '
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Általános helyzet 1904. augusztus havában.
9. sz. vázlat.

A japán  m andzsuria i hadsereg létszáma 1904. augusztus 
elején 124 zászlóalj, 33 lovasszázad, 508 tábori, hegyi és lovagló 
löveg és 8 géppuska volt, mintegy 125.000 f ő  számerőben. Ebben
110.000 puska foglaltatott, melyekből 46 000 az I., 48.000 a II. és
31.000 a IV. hadseregre esett.

A z orosz haderő az augusztus 24-ig m egérkezett erősbíté- 
sekkél együtt kb. 200 zászlóalj, 151 szotnya, illetve lovasszázad, 
582 tábori, hegyi, illetve lovagló löveg és 16 géppuska volt, 
mintegy 150.000 f ő  számerőben.

Az utászzászlóaljak be vannak számítva.
Nehéz lövegek mindkét félnél voltak, a japánoknál azonban 

nagyobb számban.
Az orosz fővezérlet hírei azonban nem voltak teljesen meg

bízhatók, mert úgy a keleti mint a déli arcvonalban előnyomuló 
japánok számerejét túlbecsülte. A japánok azonban, különösen a 
kiválóan működő kémszolgálat útján az orosz helyzetről s a foko
zatosan érkező erősbítésekrő.l körülbelül teljesen tiszta képet alkot
hattak maguknak.

O jam a tábornagy vezéreszméje az volt, hogy Ljaojant minél 
előbb elfoglalja, mert a Korea felől és a déli irányból vezető köz
lekedések ott találkozván, Ljaojan városa fontos földrajzi ponto't 
■képezett. A gyors előnyomulást pedig azon körülmény tette kívá
natossá, hogy az oroszok nagyobb számú erősbitések, különösen 
pedig nehéz ágyuk megérkezésére minél kevesebb idővel ren
delkezzenek.

' A julius utolsó .napjaiban vívott eredményes ütközetek után 
a japán fővezér azonnal Ljaojan ellen akart nyoműlni. Ez a szándék 
azonban az utánszállítási nehézségek, valamint a politikai és a 
pénzviszonyok miatt nem volt megvalósítható.

Ily körülmények közt augusztus hó végéig ismét hosszabb 
.szünet állott be.

Kuropatkin tábornok szándéka az volt, hogy a már nagy
szerűen megerődített ljaojani állásban fogadja el a döntő mérkőzést. 
Időközben azonban, ismét csak az időnyerés céljából, még úgy a 
déli mint a keleti arcvonalban újabb küzdelmek fejlődtek ki.
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Harcok a keleti arcvonalban 1904. augusztus havában.

9. és 11, sz. vázlat.

A jusulini ütközet után az orosz X. hadtest az Anpinlinnál 
(Kampaling) levő állásba vonúlt. Egy dandár a taanpin— anpinlini 
úttól északra, egy délre foglalt állást, egy pedig Szandiaczinál 
(Szankasi) tartalékban maradt. Az erődítési munkálatok éjjel-nappal 
folytak, melyeknél a legénység az óriási hőségben sokat szenvedett.

Kuropatkin tábornok Hajcsönt elhagyta és az I., II. és a IV. 
szibériai hadtesttel az Ansancsannál (Ajsancsan, Ansanten) levő 
állásba vonúlt vissza. A japánok Hajcsönt augusztus 4-én megszállták.

A mandzsuriai haderő ekkor két csoportba osztatott és ped ig :
Déli arcvonal, Szarubajev tábornok alatt, az I., II- és a IV. 

szibériai hadtest és :
Keleti arcvonal, Bilderling lovas, tábornok alatt, a III. szi

bériai hadtest (az előbbi keleti különítmény), továbbá a X. és a 
XVII. hadtest.

Mindkét arcvonal csapataira Kuropatkin behatóan érvénye
sítette a befolyását.

Augusztus első napjaiban a Tanho annyira megáradt, hogy 
azon átgázolni nem lehetett. Híd sem volt a folyón ,s így a X. 
hadtest helyzete igen kritikussá vált, mert a kordonszerű fel
állítást a japánok bármikor könnyen áttörhették. A keleti arcvonal 
csapataihoz- tartozó ІІІл szibériai hadtest a X.-től jobbra szintén 
harcállásban volt, a XVII. pedig még a Ljaojan környékén tartóz
kodott s így a X. . hadtest egyelőre tám ogatást nem kaphatott. 
Szlucsevszki tábornok felismervén a hadtest veszélyes helyzetét, 
arra kérte Kuropatkint, hogy a Ijaojani állásba vonúlhasson vissza. 
A kérést Kuropatkin hajlandó is volt teljesíteni. Időközben azonban 
az esőzések elmúltak, a Tanho vize ismét átgázolható lett, a 
folyón Kindjatunnál (Kinjasin) egy pontonhíd is veretett, a japánok 
pedig az előnyomulást teljesen beszüntették, miértis a X. hadtest 
helyzete némileg kedvezőbbé vált. Az azonnali visszavonulás szük
sége ily módon már nem forogván fenn, azt szeptember 1-ére 
halasztották.

A III. szibériai hadtest helyzete sem volt kedvező. Csapatai
13 km. hosszú vonalon voltak szétvonva s a visszavonulást az 
állás mögött levő Tanho igen megnehezítette.

Mindkét hadtestnél „előretolt" és „főállásokat" szálltak meg.
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Kuropatkin aug. 24-én elrendelte, hogy a  keleti arcvonal csa
patai s z í v ó s  ellenállást fejtsenek ki és kedvező körülmények közt 
tám adásba is menjenek át. Bilderling tábornok azonban felismervén 
a hosszú —  30 km. —  arcvonal hátrányos voltát, az általa ki- 
ádött intézkedésben a tám adást nem is említette.

A  keleti arc csapatainak szám ereje: 89 zászlóalj, 41 szotnya, 
illetve lovasszázad, 282 tábori, 16 lovagló löveg és három utász
zászlóalj volt, 96.000 fő előírt állományban, melyből azonban sok 
hiányzott.

. A japán fővezérlet elrendelte, hogy az I. hadsereg augusztus 
28-án a Tanho balpartján levő magaslatokat foglalja el. E  parancs 
következtében Kuroki elhatározta, hogy az ellenséget 26 án a 
Tanho jobb partjáról visszaszorítja és 27-én az átkelést erősza
kolja ki.

Az orosz állás hosszú és gyenge voltát felismervén, a had
sereg-parancsnok annak áttörését határozta’ el. E  célból a főerőt 
Taanpinnak, a gárdahadosztályt pedig a ljaojani műúton s attól 
délre irányította. Hadseregtartalékul a 2. zászlóaljból álló 29. számú 
honvéd- (kobi) ezredet tartotta vissza, mely ugyanis 48 órai eről
tetett menet után Fönhuancsönből Tensuiczánba augusztus 26-ára 
éjjel érkezett.

Kuroki tábornok intézkedése következtében az I. hadsereg az 
oroszokat kelet és dél felől támadta meg, a délkeleti orosz arcvo
nal azonban, ahol Danilov tábornok paranesnokolt, egyelőre nem 
volt veszélyeztetve.

A japán hadosztályok 23., 24. és 25-én nyomúltak az orosz 
állások elé s a döntő küzdelem augusztus 26-án fejlődött ki. Az 
oroszok aug. 26-áig az előretolt állásokból a főállásba mentek vissza.

Ivanov tábornok, a III. szibériai hadsereg parancsnoka már 
25-én felismerte a japán gárda esetleges átkarolásának veszélyét s 
ezért Kastalinszki tábornokot 7 és V-2 zászlóaljjal, 13 és 1/ 2 szot- 
nyával és 28 löveggel a jobbszárny megerősítésére rendelte ki. így 
aztán a gárda fenyegető átkarolása nem juthatott érvényre.

. . A  taanpini ütközet 1904. augusztus 26-án. A japán gárda a
III. szibériai hadtestnek vele szemben levő csoportjaival már haj
nalban megkezdte a harcot, mely úgy a tüzérség mint a gyalogság 
részéről egész nap a legnagyobb hevességgel vívatott. Délelőtt 11 
órakor Kastalinszki tábornok ismét erősbitést nyert. Ugyanis а ХѴП. 
hadtest 35. hadosztályához tartozó 140. ezred parancsnoka, M arti-
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nov ezredes, aki 26-ára Ljaojantól délre,, a III. szibériai hadtest jobb 
szárnyától 13 km.-re éjjelezett, 26-án hajnalban ezredével az ágyu- 
dörgés irányába-elindúlt, saját felelősségére harcbá lépett s a .japán  
balszárriyat egy sikerűit előtöréssel veszélyes helyzetbe hozta. Mű 
Vei azonbán az ezred harcba lépéséről Ivanov tábornok nem nyert 
tudom ást, annak sikerűit tám adása általánosan nem használtátott 
kil A japán gárda helyzete- 26-án este nem volt kedvező, áz oro
szok azonban nem támadván, a harc a nyugati szárnyon eldöntet: 
tetlen maradt.

Míg a japán gárda közeledése már 24. és 25-én.’ megállapít
ható volt, addig az orosz arcvonal többi része előtt ellenséges 
mozgás ezen napokon még nem észleltetett. E  körülmény arra indí
totta Bilderling tábornokot, hogy a III. szibériai hadtest helyzetének 
megkönnyítése céljából a X. hadtesttel 26-án tám adást intéz. A pa
rancsot erre vonatkozólag 25-én este -Szlucsevszki tábornoknak ki 
is adta. E z a támadás végrehajtását Vasziljev tábornokra, a 2. dan
dár parancsnokára bízta, kinek e célból 8 zászlóalj, l szotnya és
3 üteg adatott. A támadó előtörésnek 26-án reggel. 6 órakor kellett 
megkezdődni, ámde a japánok kezdeményezése a tervet m egvaló
sítani nem engedte. -

A  japán  2. hadosztály ugyanis már 26-ára éjjel elrendelte az 
előretolt orosz állások bevételét. Igen alapos szemrevételezések 
után több-oszlopot alakítottak, melyeknek feladata a legnagyobb 
pontossággal volt meghatározva. A helyes előkészületek megfelelő 
eredménynyel jártak, mert a 2. hadosztály már 26-án reggel az 
előállások birtokában volt. A hadosztályparancsnok A'isi báró tá
bornok először a támadás folytatását határozta el, mivel azonban 
tudom ást szerzett arról, hogy úgy vele szemben, mint a gárda 
ellenében jelentékeny orosz erők állanak, megelégedett azzal, hogy 
egyelőre csak az elfoglalt állásokat szállja meg.

így a japán fővezérlet által szándékolt áttörés nem jutott 
kifejezésre.

A  12. hadosztály az orosz előretolt orosz állásokat szintén 
éjjeli harcok árán szándékolt elfoglalni. Jobb oldalának biztosítására 
Bönzikuhoz a honvéd dandár 4 zászlóaljával és 1 hegyi üteggel 
Um eszava tbnkot küldötte ki. A főerő az előnyomulást augusztus
25-én este 8 óra 30 perckor négy oszlopban kezdte meg. '

A 12. dandár két — déli — oszlopa az oroszokat az előretolt 
állásokból vissza is vetette, de a 23. dandár északi oszlopai oly
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heves ellenállásra találtak, hogy feladatukat egyelőre nem  old
hatták meg.

Augusztus 26-án a japánok az egész vonalon erélyesen meg
indították a tám adást, de az oroszok szívós ellenállását csak az 
északi szárnyon voltak képesek megtörni, ahol ugyanis a 23. dandár 
előtt az oroszok körülbelül 5 km.-re visszavonultak.

Ezen szárny visszavonulása az orosz X. hadtestet igen kedve
zőtlen helyzetbe hozhatta, mert a japánok a Tajcziho m entén az 
orosz állás balszárnyát megkerülni és a Tanhon való visszavonulást 
meghiúsítani könnyen képesek voltak. Ezen fenyegető veszélyt 
Szlucsevszki tábornok már 25-én felismerte és Bilderling tábornokot
26-án több ízben fölkérte, hogy a XVII. hadtestből a Janszu l 
tábornok előretolt dandárát erősbítésre küldje, azonban még választ 
sem kapott. Bildérling a kért erősbítést azért nem adta meg, mivel 
Kuropatkintól a  tartalékok lehető kímélésére felszólítást kapott. A 
Janszul-dandár a Sziotunczinál (Soczuniczuszui) levő Tajcziho 
átjáró biztosítására volt kirendelve, pótlása a tartalékból okvetlen 
szükséges lett volna.

Mikor a X. hadtest balszárnya augusztus 26 án este visszar 
vonúlt, Bilderling a Janszul-dandárt mégis kirendelte Szlucsevszki 
tábornokhoz. A dandár késő este érte el a Tanhon épített ponton 
hidat Kindjatunnál. Szlucsevszki tábornok a dandárt a balszárny 
elvesztett állásainak és 1 ütegének visszafoglalására szándékozott 
rendelni, de ez a szándék sem volt keresztülvihető. Kuropatkin 
tábornok ugyanis a X. hadtestnek az éj folyamán azt a távirati 
parancsot küldötte, hogy a hadtest azonnal vonúljon vissza a Tanho 
balparijára és azt szívósan védelmezze. Ily értelmű parancsot kapott a
111. szibériai hadtest is.

Kuropatkin ezen nagy • horderejű elhatározásának okai az 
általános helyzetben keresendők, ő  mérlegelte a X. hst. veszélyes 
helyzetét. Belátta, hogy a Bilderling tbnk. csoportja hosszú ideig az 
ellenséget eredményesen feltartóztatni nem képes. Erezte a súlyos fele
lősséget, amely a háború folytán a vállaira nehezedett s így nem 
akarta a keleti különítményt a teljes leveretés veszélyének kitenni.

A keleti arcvonal csapatainak visszavonulása. A  X . hadtest 
augusztus 27 re éjjel 3 órakor adta ki az intézkedést a visszavo
nulásra. Először Gerselmann tábornok alatt a jobb szárnynak, 
azután Vasziljev tábornok alatt a bal szárnynak kellett a Tanhot 
átlépni. A kikülönített tartalék a Tanho bal partján hárító-álfást 
volt elfoglalandó.
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A. hadtest visszavonulása a legnagyobb rendben történt. A 
csapatok már 27-én reggel a  Tanho balpartján levő m agaslatokat 
megszállták. A Janszul-dandár Sziotunczin át a XVII. hadtest fő
erejéhez a Tajcziho jobb partjára menetelt.

A  japánok  az oroszok elvonulását a sűrű eső és a köd miatt 
27-én csak későn vették észre. Mikor a 2. és 12. hadosztály 
csapatai a támadás folytatására előtörtek, az orosz állásokat már 
üresen találták. Az üldözés a terep nehézségei miatt nem volt 
erélyes. Az oroszoknak legtöbbet árthatott volna a 12. hadosztály, 
de az az előnyomulást csak igen lassan folytatta és a 23. dandár 
még a Tanhóig sem nyomult előre. A 2. hadosztály és a 12. 
dandár 27-én este a Tanhót érte el.

A  II I . szibériai hadtest a parancs vétele után a visszavonu
lást még az éj folyamán megkezdette.

A  japán  gárda-hadosztály a tám adást 27-én megújította és 
eközben az oroszok elvonulását délelőtt 9 órakor észrevette. Az 
üldözés csak lassan és elővigyázatosan történt, miközben az orosz 
jobb szárny utóvédé heves ellenállást fejtett ki.

Augusztus 27-én este a III. szibériai hadtest Vanbatajt és az 
attól nyugatra levő területet érte el, míg a gárda az elfoglalt orosz 
főállásban maradt.

Augusztus 28-án a gárda a visszavonuló III. szibériai hadtest 
jobb szárnya ellen szándékozott erős üldözést kifejteni, de az nyu
gat felé erősen kiterjeszkedett, miértis a gárda nyom ása csak a III. 
szibériai hadtest arcvonalát érte. Utóvédharcok 28-án is voltak. 
E  napon este a gárda Siseczi— Szanszanczi vonalát érte el, a III. 
szibériai hst. pedig a Vanbataj-szoroson át Ljaojan felé nyomúlt elő.

A X. hadtest és a japán 2. hadosztály közt augusztus 28-án 
szintén összeütközés volt. Szlucsevszki tábornok ugyanis augusztus
27-én este Kuropatkintól azt a parancsot kapta, hogy. a Tanho 
balpartját, különösen pedig Szizuiczi környékét sokáig védje. A 
hadtest a Tanho bal partján levő magaslatokat tartotta megszállva 
és állásait a japán 2. hadosztály tüzérsége délelőtt 9 órától kezdve 
hevés tüzelés alá fogta. Különösen sokat szenvedett a hadtest 
Gerselmann tábornok ala'ti jobb csoportjának tüzérsége. A küzde
lemben a 9. gyalog-hadosztály 2. dandárénak parancsnoka Marczen 
tábornok, aki a jusulini ütközetben idő előtt visszavonúlt, halálos 
sebet kapott.

A japán gyalogság délelőtt 11 órakor indúlt a Tanhón át 
tám adásra, miközben az emberek mellig gázoltak a vízben. Az
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orosz X. hadtest a hátrább, nyugatra levő állásba ment vissza és 
bal szárnyával Szizuiczinél a Tanhóra támaszkodott. Gerselmann' 
tábornok jobb- ósoportja- (mintegy 8 zászlóalj, 2 szotnya, 8 löveg) 
a Vasziljev tábornok bal csoportjától elszakadt s a két csoport közt 
meglehetős nagy hézag" támadt. A japán 2. hadosztály csak Ger- 
sielmann tábornok csoportját tám adta meg, aki hiába kért tám oga
tást-és hiába k é rte 'a  tőle- balra levő hézag "kitöltését. -Mikor Ger
selmann • észrevette, h o g y ; véle szemben egy egész hadosztály 
közeledik,'attól tartott'; hogy balszárnya teljesen átkaroltatik s ezért 
a  visszavonulást- elrendelte.- A visszavonuláshoz az engedélyt eió'zőj 
lég megkápta. -• • -

A Gerselmann csoport 28-án-este a 'III. szibériai hadtest bal
szárnyára-Jajücsi-kornyékére érkezett, míg Vasziljev tábornok az 
elfoglalt állásban maradt vissza. ' -í

-A 12.. hadosztály 28-án -estig' a Tanho folyót érte el és elő- 
csapatait a Tajczihóig is kitolta.

Kuropatkin augusztus 29-re éjjel intézkedést adott ki, amely
ben a Ijaojani állás megszállását véglegesen szabályozta.

Harcok a déli arcvonalban 1904. aug. havában.

12. sz. vázlat.

Augusztus elején Kuropatkin a déli arcvonal csapatait az 
Ansancsannál megerődített állásba vonta- vissza s azok augusztus 
utolsó - napjáig ott maradtak.

Az állás már 1904. m árcius-vége óta megerődíttetett és rend
kívüli ellenálló erővel bírt. A kilátás és -kilövés igen jó  volt s azt 
augusztus, havában csak a kauljang vetések gátolták. Az állás 
azonban azon hátránynyal bírt, hogy a balszárny megkerülése a 
hegyvidéken lehetséges volt, ez pedig az erők nagy kiterjedését és 
szétforgácsolását vonta maga után. A déli arcvonal hossza valóban 
nagy, 13 km. volt. -

Kuropatkin az ansancsani állás védelmezésére a parancsát 
augusztus 24-én adta ki. Ekkor ott a helyzet a következő volt: - 

Főparancsnok: Szarubajev tábornok. . :
I. szibériai hadtest: Stakelberg tábornok Ansancsantól nyu

gatra 7 km. hosszú vonalban. Délre és délnyugatra kb. -5 km. 
távolságra 1 — 1 elővédet tolt ki, melyek közt az összeköttetést
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Gurko tábornok alatt 14 szotnya, illetve lovas század és 12 lo
vagló löveg képezte. ,

II . szibéria i. h a d t e s t Szaszulics tábornok.. Az I. szibériai had
testtől balra volt, de azzal közvetlen csatlakozásban, nem állott. 
Délkeletre a hegyvidékbe kb. 8 km. távolságra szintén két elővédet 
tolt előre. Ezek a  Ljaojanba visszarendelt Miscsenko tábornok lovas
ságát váltották fel.

Tartalék: a vasút mellett, kb. 4 km.-re a IV. szibériai had
test és. Szamszonov tábornok lovas hadosztálya.

Az I. és II. szib. hadtest elővédei közti hézag kitöltésére a IV. 
szibériai hadtesttől egy harmadik előretolt csoport küldetett, úgy, 
hogy a felállítás tulajdonképen két egymás mögötti vonalból állott.

A II. szibériai hadtest balszárnya és a keleti arcvonal jobb 
szárnya közt mintegy 12 km. hézag volt s az összeköttetés hiányzott.

A fenti csapatokból 11 zászlóalj és 64 régi löveg nem állt a 
déli arcvonalban, mivel azok Ljaojanba vonattak vissza.

A déli arcvonalnak rendelkezésre álló számereje volt: 57 zlj., 
55 lovas század, illetve szotnya, 128 tábori, 24 lovagló löveg, 16 
géppuska, 3 utász zászlóalj, 64,000 főnyi előírt álloinánynyal.

A  japán  II . és IV . hadsereg az orosz elővédekkel szemben 
azoktól mintegy 6 km.-re állott, és pedig a 3., 6. és 4. hadosztály, 
valamint a 11. honvéd (kobi) dandár és az I. tüzérdandár a-vasút
tól és mandarin úttól nyugatra, előcsapataikkal kb. 7 km. hosszú 
arcvonalban. Akijama lovas dandára balra előre volt kitolva. Az
5. és 10. hadosztály a vasúttól keletre, meglehetős nagy térközök
kel állottak s az előcsapatok mintegy 18 km. hosszú arcvonalat 
tartottak megszállva. (A 10. honvéd-dandár csak akkor csatlakozott, 
mikor a II. hadsereg Ljaojan felé az előnyomulást már megkezdette.)

A 10. hadosztály mintegy 12 km.-re egy jobb oldalvédet 
különített ki. Ez Kuropatkinban azt a nézetet keltette fel, hogy a 
IV. hadsereg az I. hadsereggel együttműködni szándékozik.

A déli arcvonal csapatai ellen közeledő japán erök-szám ereje: 
66 zászlóalj, 23 lovas század, 49 üteg, 294 tábori, hegyi, illetve 
lovagló löveg, 16 géppuska, 5 utász zászlóalj; kb. 70,000 főnyi 
állomány nyal.

Ojama 'tábornagy a Ljaojan elleni előnyomulást illetőleg 
kiadott irányelve szerint az ansancsani állás elfoglalásával a II. és 
a IV. hadsereg bízatott meg. A mozdulatok augusztus 26 án voltak 
megkezdendők, 27-én az ellenséges előcsapatok . visszayetendők és
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28-án a főállás volt elfoglalandó. Ezen műveletnél az orosz bal
szárny átkarolása szándékoltatott.

Augusztus 26-án  a japánok az I; és IV. szibériai hadtest 
előretolt csoportjai ellen heves rohamokat intéztek, de az orosz 
előcsapatokat az állásokból kivetni nem sikerűit. A II. szibériai 
hadtest két elővéde azonban a 10. hadosztály megkerülő moz
dulata folytán visszavonúlni kényszerülvén, délután 5 órakor a 
főállásba érkezett. E  visszavonulás következtében a másik két 
hadtest elővédei másnap veszélyes helyzetbe kerülhettek, miértis az 
éj folyamán az összes elővédek a főállásba vonattak vissza.

A főállást augusztus 26-án este a tartalékban volt IV. szi
bériai hadtest legnagyobb része szintén megszállottá.

Augusztus 27-én reggel 4 órakor Szarubajev tábornok a 
főparancsnoktól a következő táviratot k ap ta : „Bilderling tábor
noknak a X. hadtest válságos helyzetéről tett azon jelentésére, 
hogy a hadtest balszárnyát az ellenség visszavetette, és hogy a 
Tanho vize folyton emelkedik, parancsot adtam, hogy a Tanho 
jobb partján levő csoportok a bal partra vétessenek vissza. Erre 
tekintettel ajánlom Önnek, hogy az Ön által megszállt állásokban 
szívós harcba ne bocsátkozzék, hanem az elővédek ellenállására 
szorítkozás mellett a Sahó-hoz menjen vissza. A rendezett vissza- 
vonúlásra vonatkozólag minden rendeletet idejekorán adjon ki.“

Kuropatkin ezen elhatározása ismét csak abban találja indo
kolását, hogy a déli arcvonal csapatait egy esetleges katasztrófának 
kitenni nem akarta. Hogy azonban a visszavonulást csak a Sahó 
vizéig rendelte el, abból az tűnik ki, hogy Ljaojan elérése előtt 
ellenállást szándékozott még egyszer kifejteni.

A visszavonulás azonnal megkezdetett. Zuhogó eső volt, 
mely az utakat egészen feláztatta s így a csapatok elvonulása 
igen nagy nehézségekbe ütközött.

A déli arcvonal csapatai augusztus 27-én utóvédharcok nélkül 
meneteltek az új állás felé.

A japán II. és IV. hadsereg 27-én hajnalban a tám adást 
megújította, de csakham ar kiderült, hogy az oroszok az állásokat 
már elhagyták: Ez kellemetlen csalódást okozott, mert annak a 
lehetősége, hogy a déli arcvonal orosz csapatai elszigetelten veres
senek meg, már nem látszott valószínűnek. Az üldözés ugyan 
azonnal megindúlt, mivel azonban a japán csapatok a terep 
nehézségei miatt csak lassan juthattak- előre, az oroszok m agukat 
a  tüzhatás alól kivonhatták.



HARCOK A DÉLI ARCVONALBAN 1904. AUG. HAVÁBAN. 95

A ugusztus 28-án a japán II. és IV. hadsereg az üldözést az 
egész arcvonalon pihenés nélkül fo lytatta; a 3. és 5. hadosztály 
az ellenséggel csakham ar érintkezésbe is lépett. A nap folyamán 
az orosz utóvédekkel heves harcok fejlődtek ki.

Az orosz csapatok főereje augusztus 27-én este a Sahót érte 
''el, míg az utóvédek kb. 7—8 km.-re visszamaradtak. Szarubajev 

tábornok augusztus 28 ára azt rendelte, hogy a csapatok ez elért 
állásokban maradjanak, de, ha nagyobb ellenséges erők közelednek, 
úgy a visszavonulás az utóvédek oltalma alatt folytatandó.

A balszárnyon levő Szaszulics tábornok, belátva az előretolt 
csapatok (előbbi utóvédek) veszélyes helyzetét, azokat még 27-én 
este visszavette. A japán 10. hadosztály azonnal a csapatok után 
nyomúlt s egyúttal II. szibériai hadtest főereje ellen is nagy heves
séggel tört előre. Ekkor Szaszulics tábornok azt véite, hogy a 
hadsereg-intézkedés szelleme szerint cselekszik és a II. szibériai 
hadtest visszavonulását elrendelte. A csapatok m ár.augusztus 28-án 
reggel 6 órakor elhagyták állásaikat* de erről Szarubajev tábor
noknak nem tétetett jelentés.

Szaszulics váratlan visszavonulása a IV. szibériai hadtest 
utóvédét, Koszovics tábornok csapatait, mélyek a mandarin-út és 
a vasút mellett voltak felállítva, igen veszélyes helyzetbe hozta, 
mert Szarubajev a még elmaradt I. szibériai hadtest nyugodt visz- 
szavonulását biztosítandó, Koszovics tábornoknak megparancsolta, 
hogy állását okvetlen tartsa. így Koszovics csapatai elszigetelt 
helyzetbe jutottak.

Koszovicscsal szemben a japán 3. hadosztály nagy heves
séggel lépett föl. Már arcban sem volt képes magát védeni, midőn 
egyszerre az 5. hadosztály egy- különítménye a bal oldalában is 
működni kezdett.

Koszovicstól jobbra Ruíkovszki tábornok alatt az I. szibériai 
hadtest utóvédé szintén igen heves küzdelembe került. Rutkovszki 
elesett, az utóvéd visszavonúlni kényszerűit, 8 lövege pedig a 
japánok zsákmánya lett. Koszovics tábornok csapatainak egy 
önfeláldozó baloldalvéd fedezete alatt sikerűit a katasztrófa elől 
visszavonúlni.

Szarubajev tábornok most már a Sahónál nem bocsátkozott 
újabb küzdelembe, hanem a ljaojani állásba menetelt vissza.

A japánok tökéletesen ki voltak merülve s így az ellenség 
visszavonulását nem zavarták. Augusztus 28-án estig alig mentek 
túl a harctéren.
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.Veszteségek augusztus 26., 27. és 28-án. Oroszok: 33 tiszt, 
782 ember, 8 ágyú és számos kocsi. Japánok: mintegy 200 ember.

Ö sszefoglalás: Az orosz mandzsuriai hadseregnek küzdelmei 
a hadjárat kezdetétől 1904. augusztus végéig általában két nagy 
cél eléréséért, és pedig Port-Artur körülzárolásának m egakadályozása' 
és új erők megérkezésére időnyerés céljából vívattak.

A Port-Artur körülzárolásának megakadályozása utáni törekvés 
a kincsoui és a vafangoui csatákhoz vezetett. Az oroszok mindkét 
csatát elvesztették s a japán III. hadsereg Port-Arturt akadálytalanúl 
körűlzárolhatta.

Az oroszok tehát az első céljukat nem érték el.

Hogy a másik cél elérése minő eredményekkel járt, azt a 
következő idő- és erő-számítás utján lehet megítélni. (A számításnál 
föltételeztetik, hogy az orosz mandzsuriai hadsereg a japánok elő
nyomulását Ljaojanig nem  tartóztatja föl.)

A japán I. hadsereg 1904. április hó 1-én a Velim folyóhoz 
érkezett. A számítás alapját ez az időpont s földrajzi vonal képezi.

Ljaojan városa a Velim folyótól 330 kin.-re fekszik, tehát az 
a pihenőnapok hozzászámításával mintegy 21 nap alatt érhető el. 
Mivel pedig a japánok előnyomulása az élelmezési és utánszállítási 
stb. nehézségek, valamint a politikai és pénzviszonyok következté
ben az elméleti számítás alapján kimutatott 21 napnál jóval hosszabb 
időt vett volna igénybe, valószínű, sőt bizonyosra vehető, hogy az 
előnyomulás még legalább 30 napig eltartott volna.

Ezen időkiszámítás szerint a japán I. hadsereg Ljaojan kör
nyékére 1904. junius hó közepén érkezhetett. Ez idő alatt a II. és
IV. hadsereg szintén befejezhette Ljaojannál a felvonulást. •

A z orosz m andzsuriai erők számereje ju n iu s  hó közepén a 
következő v o lt: 124 és 1/2 zászlóalj, 97 lovas század, illetve szotnya, 
42 üteg, 2 géppuskás század. Ezenkívül 36 szotnya és 2 üteg 
m ár vasúti szállításban volt.

A japánok Ljaojanhoz csak augusztus végével érkeztek, tehát 
az oroszok az augusztus vége előtti összes műveletek és küzdelmek 
árán —  tisztán elméleti számítás szerint —  két és fél hónapi 
időt nyertek.

A z orosz m andzsuriai erők számereje augusztus végén 208 
zászlóalj, 135 lovas század illetve szotnya, 85 üteg, 7 nehéz üteg 
és két géppuskás század volt. A  küzdelmek árán  nyert idő alatt
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tehát a következő erők érkeztek meg Ljaojanhoz: 83 és V2 zászló
alj, 38 lovas század illetve szotnya, 43 üteg és 7 nehéz üteg. 
(Ezen erőkből a lovasság legnagyobb része és két üteg már junius 
hó második felében megérkezett, miért is azok a Ljaojannál június
ban feltételezett küzdelmekben általában alkalmazhatók lettek volna.)

Junius közepén az orosz erők állománya a fenti feltevés 
szerint —■ egy zászlóaljat 800 fővel, egy lovas századot 100 lovassal 
számítva — közel 100.000 puska és 10.000 lovas lett volna.

A fenti, tisztán feltevésszerű elméleti számítás után önkén
telenül fölmerül az a gondolat, hogy vájjon a két és fél hónapi idő
nyerés a hozott áldozatokkal arányban állott-e ?

Az oroszok az ellenséggel való érintkezés fölvétele után 
egyetlen győzelmes ütközetet sem voltak képesek fölmutatni. Bal
sikerrel jártak a Port-Artúr érdekében vívott csaták és balsikerrel 
végződött a további küzdelmek hosszú sorozata. A vezetők hatá
rozott parancsokat ritkán k ap tak ; azok a küzdelmek céltalanságát 
lassankint belátták ; a visszavonulás szelleme az egész hadsereg
ben tanyát ü tö t t ; midőn az ellenség egy kissé erélyesebben m űkö
dött, az átkos visszavonulás azonnal megkezdetett. A hadsereg 
lassankint elvesztette a vezetőkbe helyezett bizalm at; a súlyos küz
delmek megtizedelték s a fáradalmak kimerítették a csapatokat.

Mikor aztán végre a ljaojani döntő csata ideje elérkezett, 
ahol a legnagyobb tetterő lett volna kifejtendő, akkor már az orosz 
fővezér kifáradt, megritkúlt és meglehetősen demoralizált hadsereg 
felett rendelkezett, melynek a csatában alkalmazható harcoló állo
mánya Kuropatkin saját bevallása szerint alig volt 120.000 fő .

Mindezeket figyelembe véve úgy látszik, célszerűbb lett volna 
Kuropatkin első szándékát a legnagyobb erélylyel keresztül vinni, 
vagyis a küzdelmeket csakis Ljaojannál megvívni. Természetes, 
hogy a japánok előretolt lovassággal, vadászkülönítményekkel stb. 
folyton megfigyelendők, de a visszavonulás magvát már magukban 
rejtő küzdelmek kerülendők lettek volna.

Igaz, hogy Oroszország hatalmi állása azt követelte, hogy az 
ellenségnek harc nélkül egy lépésnyi terület se engedtessék át, ez 
azonban mint politikai indok háttérbe szorúl akkor, midőn a katonai 
szempontok az irányadók. Hogy az orosz fővezér a küzdelmek 
oly hosszú láncolatába bocsátkozott, annak a politikán kívül más 
okai is voltak. Kuropatkin az irányelveket Szentpétervárról és 
Alekszejevtől kapta s azok őt az aktív működésre hívták föl.
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Helyzete sem teljesen önálló, sem könnyű nem volt, őt tehát elítélni 
nem lehet.

A japán erőknek két irányból való előnyomulása az orosz 
fővezért katonailag is nehéz helyzetbe hozta. Az ellenség nagy 
számereje és előnyomulásának mérve a csapatok folytonos eltolását 
és a szándék gyakori változtatását eredményezte. Ezen körül
mények és a súlyos küzdelmek nem voltak' arra alkalmasak, hogy 
a hadseregnek öntudatát és a vezetőkbe helyezett bizalmát erősbítsék.

Ha a letárgyalt események egyes helyzetei vizsgáltatnak, 
látható, hogy az orosz fővezérnek még a Ijaojani csata előtt is 
lehetett volna sikerrel működni. A japán I. hadsereg lassú elő
nyomulása következtében a X. és XVII. hadtest esetleg a déli 
arcvonalba irányítható s az ott álló erőkkel együtt a japán II. és
IV. hadsereg ellen túlerővel alkalmazható lett volna.

A  japánok  előnyomulása céltudatos és rendkívül elővigyázatos 
volt. Az elfoglalt területeket mint hadtáp-körletet azonnal beren
dezték. Feltűnnek a hosszú hadműveleti szünetek ; ezeknek okai 
már a leírásoknál említtettek. A hadműveleteket nem csekély mérvben 
gátolták a terep nehézségei és az időnkint beállott esőzések. Ezekkel 
a mandzsuriai hadszíntéren számolni kell.

Az egymástól a nagy távolság és a kevésbé járható hegy
vidék által elválasztott japán hadseregek helyzete nem volt veszély 
nélküli. Az ellenséges főerő ellen ■ a japánok úgy is választhatták 
volna az előnyomulás módját, hogy a IV. hadsereget és az I.-nek 
egyes részeit Sziujan, illetve Fönhuancsön környékéről a II. had
sereggel leendő egyesülés céljából Kajcsou területére irányították 
volna. E  művelet a japánok számbeli túlerejét egy ponton biztosí
totta volna. Ez esetben a Koreai öböl felé vezető összeköttetések 
érzékenyebbek lettek volna ugyan, ámde azok ellen az oroszok 
jelentékeny műveletei alig voltak várhatók. A japán fővezetőség 
azonban annyira bizott hadseregeinek harcerejében, hogy azoknak 
Ljaojan környékén való egyesítését az elszigetelt és veszélyes elő
nyomulás utján is elérni remélte. S e számításában nem is csalódott.

A japán I. hadsereg előnyomulása kétségtelenül lassúbb volt, 
mint a II. és IV. hadseregé. A gárda-hadosztály a janzelini s a
12. hadosztály pedig a taanpini ütközetben nem m utatták azt az 
erélyt, mely különben a japán csapatok jellemző tulajdonsága volt. 
Ezen pillanatnyi erélytelenséget az általunk nem ismerhető okokon
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kivül valószínűleg az is okozta, hogy a hosszú ideig tartó fáradal
mak úgy a parancsnokokat, mint a csapatot kimerítették és talán 
azok némileg közönyösökké is lettek. Az emberi gyarlóságból 
eredő fizikai és lélektani momentumok a hadjárat súrlódásaihoz 
tartoznak.

A z egyes harcok mindkét félnél hősiesen vívattak. Az orosz 
visszavonulások igen ügyesek és nyugodtak voltak. Ez igen tanul
ságos dolog; látható ugyanis, hogy az ilyen visszavonulások még 
a mostani modern fegyverek hatása mellett is lehetségesek.

Az éjjeli vállalatok kiváló értékét számos küzdelem igazolja; 
azok rendkívüli alapossággal készítendők elő.

Mint tanulságos részlet megemlítendő, hogy a japánok a 
hegyvidéken vívott ütközetben igen jó eredménynyel alkalmazták 
a gyalog küldönc-vonalakat, mert az összeköttetés még akkor sem 
volt egészen megbízható, ha egy és ugyanazon vonalon táviró 
és telefon is alkalmaztatott. -



П. RÉSZ.

A döntő csaták időszaka.

A ljaojani csata 1904. aug. 30-tól szept. 4-ig.
13., 14. és 15. sz. vázlat és két hadrend.

A  ljaojani állás. —  A keleti és déli arcvonal orosz csapatai 
folytonos harcok után végre Ljoajan eródeihez érkeztek s a  japán 
mandzsuriai haderő azokkal közvetlen érintkezésben volt. Kuro- 
patkin Ljaojannál elérkezettnek látta az időt a döntő mérkőzésre, 
miért is az állás megszállására vonatkozó intézkedéseit augusztus
29-re éjjel kiadta. A japánok augusztus 29-én meggyőződtek arról, 
hogy az oroszok Ljaojannál döntő csatára készülnek.

Ljaojan városa a Tajcziho egyik nagy kanyarodásának nyugati 
oldalán fekszik. A folyó Szikvantun községnél a jobb part m agas
latai által elszorítva délnyugat felé vesz irányt, a hegyvidékből Szik
vantun és Mucsan közt egy kb. 12 m. hosszú, elszigetelt vonulatot 
hasít ki s ennek lábai a folyótól mintegy 2— 3 km. távolságra 
maradnak. A déli part hegyei Ljaojantól mintegy 6 km.-re keletre 
meredeken esnek a Tajcziho felé, de azután —  m agasságukból is 
lassan veszítve —  eltérnek a folyótól és a mélyen fekvő várost 
6 —8 km.-re félkörben övezve, Ljaojantól délnyugatra Majatun köz
ségnél egy hirtelen kiemelkedő és meredek oldalakkal bíró magas
lattal (99 mgs. pont, „Jelző hegy“) a síkságba m ennek át. Ljaojan 
maga a bal parton sík területen fekszik. A síkság 1904. nyarán 
magas kauljang-vetésekkel volt borítva, miértis az épp oly kevéssé 
volt áttekinthető, mint a hegyvidék. A várostól délre és délkeletre 
emelkedő hegyek az oroszok felderítését megnehezítették s a japá
nok fedett közeledését megkönnyítették.

A ljaojani erődítéseket Velicsko tábornoknak, az orosz hadmér
nökök főnökének vezetése alatt már 1904. év március havában kezd
ték építeni. A megerődítendő területet a Tajcziho két szakaszba ősz-
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totta. A déli, vagyis balparton a várost erődökből, közbeeső művek
ből, ütegsáncokból és lövészárkokból álló félkör vette körűi, amely 
Czinörsuntól Szuivanczi és Juihuanmiao községeken át Öfa helység
től délre húzódott. Az erődítések tiszta földművek voltak menhe- 
lyekkel, melyek azonban csak a repeszdarabok ellen nyújtottak 
biztonságot, az árkok fenekén és a síkozat előtt sodrony akadályok
kal és farkasvermekkel. Az összes erődítések m agasan emelkedvén 
ki, messze felismerhetők voltak. A magas kauljang növényzet nem 
leplezte a műveket, mert azt a kilövés végett kb. 800— 1000 lépés 
széles területen az erődök előtt levágták.

A déli arc előtti hegynyúlványok a tám adónak kiváló tüzér
ségi állásokat nyú jto ttak ; az ellenséges tüzérség meglepően vonul
hatott föl és hatásos lőtávolból vehette a műveket tűz alá.

A megerődített tábor a Tajcziho jobb partjával 6 híddal volt 
összekötve. Ezek vo ltak : a vasúti híd, 2 hajóhíd (kinai csónakok
ból), 1 pontonhíd és 2 járomhíd. A visszavonulás megkezdése előtt 
még egy hetedik és utóbb egy nyolcadik híd is épült ott, ahol a 
folyó nyugat felé erős kanyarodást tesz.

A város a védelemre kiválóan alkalmas 12 m. m agas kőfalak
kal volt körülvéve. Ez a két part közt jelentékeny akadályt képezvén, 
a meglevő négy kapun kívül még több helyen át is töretett.

A  jobb parton  összefüggő erődítés nem volt. A Mucsántól 
északra levő magaslaton és ,a fansei hegyháton egész Sziamojotól 
északig, déli és délkeleti arccal számos ütegállás építtetett, melyek 
a déli part mentén előnyomuló támadót oldalozni voltak hivatva. 
Az említett hegyháttól, valamint Czofangoutól északra lövészárkok 
és sáncok is készültek.

Az erődök mélyebben feküdtek, mint a tám adó tüzérségi á llása i; 
ezért Kuropatkin elhatározta, hogy a japánok tám adását e előre
tolt állásban tartóztatja föl. Ez az állás Hutuajtól ke/dve a Jajucs 
és Mindiafan községektől északra Czofantunig húzódó hegyháton, 
valamint a Szinlintun, Szjaojanzi és Majetun helységektől északra 
levő magaslatokon volt és futólagosan erődíttetett meg. Az erődí
tések sáncokból és erősbített lövészárkokból álltak, melyek a dél 
felé meredeken eső és kopasz lejtőkön egymás fölött több lépcső
ben ásattak. Voltak lövegállások is, valamint helyenkint sodrony- 
akadályok és farkasvermek is. Augusztus 29-ikétől kezdve a shrapnel 
tűz ellen óvófödeleket is kezdtek építeni.

A kilövés a gyalogságnak jó, a tüzérségnek azonban kor
látolt volt.



102 II. RÉSZ. —  A DÖNTŐ CSATÁK IDŐSZAKA.

A  harcoló erők. — Oroszok. A mellékelt A.) hadrendből lát
ható, hogy Kuropatkin a ljaojani csata idején a mandzsuriai had
színtéren 1971/г zászlóalj fölött rendelkezett, ezen erőkből azonban 
a ljaojani állás védelmére csak 181 zászlóalj, 116 lovas század, 
illetve szotnya, 584 tábori, hegyi nehéz, illetve lovagló löveg, 16 
géppuska és hét utászzászlóalj volt alkalmazható. (A csata folya
mán az I. (európai) hadtest vasúti kiszállításban v o lt ; ebből a 
viborgi 85. gyalogezred augusztus 30-án már rendelkezésre állt, á' 
hadtest többi részei azonban a csatában nem jutottak alkalmazásba.) 
Kuropatkin hivatalos jelentése szerint ezen jelentékeny erő gyalog
ságának állománya a ljaojani csatában csupán 116,000 puska volt, 
mert a veszteségek még nem pótoltattak.

Az előretolt állás megszállása a következőkép történt: A X. 
hadtestnek a Szicsanju és M indiafan. (Szuihanju, Mindiafu, illetve 
Vokato) közti út és a Sziapu (Safu) közti szakasz utaltatott ki. A 
hadtesthez az 1. és 2. kelet-szibériai mozsárüteg is beosztatott. 
(Egy üteg hat 15 cm.-es mozsárból állt. Lőtávolság: legfeljebb 
2500 méter.)

A X. hadtest balszárnya a Tajczihóhoz tám aszkodott s a 
XVII! hadtest által is biztosíttatott, mely u. i. az északi parton 
levő erődítéseket szállta meg.

A X. hadtesttől jobbra a III. szibériai hadtest állt a Mindia- 
fantól északra kezdődő és Kudiaczitól (Lokusaczuzui) északra vég
ződő szakaszban.

Alég jobbra az I. szibériai hadtest állása volt Szinlitun, Szjao- 
janzi és Majetun községektől északra.

A vasúttól nyugatra Miscsenko lovassága állott.
Az I. és III. szibériai hadtest közt tehát egy 3 km. széles 

házag volt, de mindkét fél parancsot kapott, hogy a Taszi patakig 
biztosítson. 4

A hadseregtartalékot a IV., II. és V. szibériai hadtest (az Orlov- 
dandárral együtt) és Szamszonov lovassága képezte, melyekhez 
augusztus 30-ától kezdve még a 85. ezred is számítható. A had- 
sereg-tartalék számereje 59 és ’/ 2, illetve 63 és V-2 zászlóalj, 
33 lovasszázad, illetve szotnya, 110 löVeg, 8 géppuska, három 
utászzászlóalj, vagyis az összes erőknek kb. egy harmadrésze volt.

Orlov dandára Ljaojantól északra mintegy 40 km .-re állott.
Japánok. Az oroszok hatalmas tömegével szemben a japánok 

a B.) hadrend szerint 115 zászlóaljat, 33 lovasszázadot, 464 löveget,
8 géppuskát és nyolc utászzászlóaljat voltak képesek alkalmazni.
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Ezen haderő állománya Kuropatkin véleménye szerint nagyobb 
volt, mint az oroszoké, 120.000 főnél többre azonban nem vehető. 
A lovasság és. tüzérség számereje határozottan kisebb volt, mint 
az oroszoké.

A japánok azt a merész vállalatot határozták el,'hogy a ljaojani 
állást megtámadva erejük egy részével az oroszok visszavonuló 
vonalát veszélyeztetni a Tajczihó jobb partjára kelnek át.

Az I. hadsereg parancsnoka augusztus 28-án a következő 
parancsot k ap ta : „Arcvonala előtt vesse vissza az ellenséget és 
hadseregével lehetőleg gyorsan keljen át a Tajczihón (Tajczeho).

* A IV. és II. hadsereg Czofantun (Sohanton) (Saka)* (Otojen)* 
vonalát éri el s azután Ljaojant támadja meg."

Kuroki tábornok e parancsra így intézkedett: „A gárdahad
osztály Jajucsi (Jajuhi) és Mindiafan (Mindiafu) közti magaslatokat 
foglalja el. A 2. hadosztály egy része a gárdát támogatja, a 
főerővel pedig Sziczuicziba (Szekibiosi) nyomúl elő. A 12. had
osztály a Jinsupuczi (Injinipuczui) és Szvanmiaoczi (Sobiosi) közti 
magaslatokat biztosítja és előkészületeket tesz a Tajczihónak Szakan 
(Kanto) és Hojintáj (Goknejdáj) közti átlépésére."

Mint az intézkedésekből látható, a japánok szándéka az volt, 
hogy a haderő főrésze a ljaojani állást támadja meg, az I. had
sereg azonban a Tajczihón gyorsan keljen át, hogy az oroszok 
visszavonulását veszélyeztesse. Kuroki tábornok azonban egyelőre 
nem rendelte az egész I. hadsereget, hanem csak a 12. had
osztályt a 'folyó északi partjára, mert az egész hadsereg átkelését 
a nagy orosz erőkkel szemben egyelőre nem tartotta- kivihetőnek. 
Az átkelés biztosítására a 2. hadosztály 15. dandára Sziczuiczihoz 
küldetett.

Augusztus 29. Ez a nap a japánoknál általában a támadás 
előkészületeivel telt el.

Akijama lovassága Miscsenkoval szemben á llt; Umeszava 
tábornok különítménye pedig (a gárda-honvéd-dandár 4 zászlóalja 
és 1 hegyi üteg) a Tajczihó balpartján Bönzikutól (Benziho, 
Penzihu, Pensiho) délre megfigyelő állásban volt. A IV. hadsereg 
az I. hadsereg balszárnyával Vájdjagounál (Vuijago) összeköt
tetésbe lépett.

*) Saka és Otojen községek nevét az orosz térképeken megállapítani 
nem sikerült.
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Ojama tábornagy intézkedése szerint a II. hadsereg egy had
osztálya a fővezérlet rendelkezésére volt visszatartandó. E  célra 
Oku tábornok a balszárnyon levő 4. hadosztályt határozta meg.

Az I. hadsereg 1 és l/ t hadosztálya (12. és a 2. hadosztály
15. dandára) a Tajcziho átlépésére előkészületeket tettek. A 12. h ad 
osztály a neki kiutalt vonalat harc nélkül érte el; a 15. dandárral 
szemben a Sziczuiczitól délre húzódó magaslatokon voltak ugyan 
csekély szám ú orosz erők, de azok csakhamar viszavonúltak. Az 
oroszok augusztus 30-ára éjjel Szjamajo (Samajo) felől Sziczuiczit 
nehéz lövegekkel lődözték, de a  hatás jelentéktelen volt.

Augusztus 30. A japánok korán reggel az egész vonalon 
megindították a támadást és pedig a II. és IV. hadsereg különös 
hevességgel. Az I. hadsereg balszárnya nem támadott hevesen, 
mert jobb szárnya a partváltást készítette elő.

A  II . hadsereg három oszlopba tagozódott egy-egy hadosz
tá l ly a l  s néhány honvéd-zászlóaljjal. A jobb oszlop a mandarin- 
út mentén, a középső a vasútvonalon, a bal pedig ettől 8 km.-re 
nyugatra nyomúlt elő. A II. hadsereg támadásai az I. szibériai 
hadtest ellen rendkívüli hevességgel irányultak és nehéz tüzérsége 
a hadtest állásait egész nap lődözte. A 3. hadosztály Szinlitun és 
Dacziin ellen nyomúlt előre, a 6. hadosztály pedig az állás jobb 
szárnyát Majetunnál igyekezett átkarolni. Stakelberg tábornok be
látván hadtestének veszélyes helyzetét, többször folyamodott Kuro- 
patkinhoz támogatásért, de ez a segítséget csak a déli órákban 
adta meg. Az erősbítő csapatok a II. és a IV, szibériai hadtestből 
adattak (5 zászlóalj és 1 és Vs üteg). Miscsenko lovassága is 
megerősíttetett 2 zászlóaljjal. Ez a csoport a nap folyamán Sui- 
cziuan községért heves harcot vívott, ahonnan az éj beálltakor 
Miscsenko visszavonúlni kényszerűit. A Stakelbergnek küldött erős- 
bítések egy részét Kuropatkin az est beálltakor ismét visszarendelte.

A II. hadsereg tám adása nem sikerűit. A japán gyalogság 
nagy veszteségek árán mintegy 1400 lépésig dolgozta m agát elő 
az orosz állások felé, de előbbre jutni képtelen volt, mert amidőn 
a japánok a magas kauljangból a letarolt területre léptek, a gyilkos 
golyózápor minden további lépést meghiúsított. A 4. hadosztály 
tüzérsége délután Fucziacsuan községnél szintén tevékenységbe 
lépett és erősen tüzelt a majetuni orosz állások ellen. A hadosz
tály gyalogsága pedig Sziacziatajnál felvonűlt ugyan, de főereje a 
nap folyamán a tám adásban nem vett részt.
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A  IV . hadsereg a jobb szárnynyal Czofantun (Sohantun) 
község irányába támadott. Ez a hadsereg az orosz állásokat átka
rolni igyekezett, míg a gárda és a 2. hadosztály 3. dandára az 
állások közepe ellen indúlt. A tám adások délelőtt 9 órától délután
6 óráig hatszor megismételve a legnagyobb hevességgel történtek, 
de eredményre nem vezettek, sőt az orosz III. szibériai hadtest 
egyes részei a japánok bal oldalába ellentámadásba is átmentek. 
Habár a hadtest ezen előtörése nem is járt különös sikerrel, a IV. 
hadsereg mégis kellemetlen helyzetbe került. Ojama tábornagy 
a IV. hadsereg tám ogatása céljából a II. hadsereget felhívta, hogy 
támadásait gyorsítsa.

A  gárda és a  2. hadosztály 3. dandára  e napon nem műkö
dött egyöntetűen. Ennek oka valószínűleg abban keresendő, hogy 
a 3. dandár a gárda-hadosztály parancsnokának, Haczegava tábor
noknak határozottan alárendelve nem volt. Talán a parancsadás 
sem volt biztos. Tám adásra indúlt ugyan korán reggel az egész 
csoport, azonban csakham ar megálltak. Csupán a 3. gárdaezred 
közelítette meg az orosz állásokat. .A tüzérségi harc —  kevés 
eredménynyel az egész napon át tartott. Mivel pedig a 3. gárda
ezred elszigetelt helyzete veszélyesnek látszott, az ezredet a had- 
osztálypararancsnok az orosz állásoktól késő este visszarendelte.

Az orosz X. hadtest ellen a japánok még 30-ára éjjel erős 
tüzérséget vonultattak' föl, mely a tüzelést hajnalban megkezdte. 
A japán tüzérség ellen Szljuszarenko ezredes parancsnoksága alatt 
Szicsanju községtől délre a 9. tüzérdandár 1. és 2. ütege hevesen 
m űködö tt; a két üteg a nap folyamán 6000 lövést tett.

A japán gárda tám adása a mindiafani szoros ellen délben 
kezdődött. A gárda a Jajucsinál levő állásokat is csakhamar meg
támadta. A hegyes terepen és a kauljang földeken a japán gya
logság előnyomulása elég könnyű volt és az sűrű lövész-vonalakban 
ment előre. A tisztek messze elől mozogtak s a csapat őket 
szökellésszerűen követte. Habár az első vonalak egész sorokban 
hulltak is el, a tám adás nem akadt meg s az elesetteket új lövészek 
váltották föl. Délután 1 órákor a japán lövészek az orosz álláso
kat már 800 lépésig közelítették meg, tovább nyomúlni azonban 
nem tudtak.

A X. hadtest bal szárnyát 30-án a japánok egyáltalában nem 
tám adták meg s így a hadtest-tartalék egy részét, valamint a bal 
csoport egyes csapatait a nagyon fenyegetett jobb csoporthoz támo
gatásra küldeni lehetséges volt. A harc hevességét az bizonyítja,
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hogy példáúl a Szicsanjutól délre harcoló 36. orlovszki-ezred a nap 
folyamán 416.800 töltényt tüzelt el.

Augusztus 30-án a japánok semmi sikert sem voltak képesek 
felmutatni. Csapataik halálmegvetéssel harcoltak ugyan, ámde a 
tám adásokat az oroszok mind visszaverték. Este már az volt az 
orosz uralkodó hangulat, hogy a következő nap bizonyára a japá 
nők teljes leveretésével fog végződni. Kuropatkin éjjel a következő 
hadseregparancsot adta ki: „Hála a csapatok önmegtagadó, hősies 
bátorságának az ellenség nagy veszteségekkel mindenütt vissza
veretett. Holnap, augusztus 31-én az állás védelme folytattatik. 
Ennél nem kell a passzív védelemre szorítkozni, hanem  mindenütt, 
ahol lehetségesnek és hasznosnak látszik, a hadtestparancsnokok 
belátása szerint támadásba kell átm enni. Az ellenség a csapatok 
fáradsága dacára is, egész éjjel nyugtalanítandó.'1 
• • A későbbi események sajnosán igazolták, hogy a hadsereg

parancs támadó szelleme kifejezésre nem jutott.
Hog5' az oroszok az éjjeli rajtaütéseknek elejét vegyék, hall

gató őrsöket (szekreti) állítottak ki és a földerítésről is behatóan 
gondoskodtak.

• A nap folyamán orosz részről a tábori konyhák kiváló szol
gálatokat tettek. Azok az est beálltakor még az első vonalban levő 
lövészeket is ellátták meleg étellel. A japánoknak tábori konyháik 
nem voltak. *)

Mikor Kuroki Ojama tábornagynak parancsát 28-án m eg
kapta, azt vélte, hogy a Tajczihot mindhárom hadosztályával 
szeptember 2-án fogja átléphetni; előbb nem, mert nem gondolta, 
hogy a ljaojani állás megtámadása oly gyorsan megindúl.

Augusztus 30-ika folyamán Kuroki tábornok észrevette, hogy 
az oroszok Ljaojanból Mukden íelé minden 5 —6 percben indítanak 
el egy vonatot. Az oroszok valóban nagy mennyiségű . készleteket 
szállítottak vissza s a raktárak felégetését is megkezdték, hogy 
azok az esetleges visszavonulásnál a japánok birtokába ne jussanak. 
A vonatokat látva Kuroki azt vélte, hogy az oroszok Ljaojannál 
sem akarnak döntő csatába bocsátkozni s azért elérkezettnek látta 
az időt arra, hogy hadseregének összes erejével átlépje a Tajczihót 
és az ellenség visszavonuló útjának elvágására siessen.

*) Néhány forrás szerint a japánoknál is voltak tábori konyhák, de ez 
nem valószínű.
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A 12. hadosztály és a 2. hadosztály 15. dandára -30-án este 
parancsot kapott, hogy a folyón keljenek át. A gárda és a 2. 
hadosztály 3. dandára 30-ika folyamán annyira belemerültek a 
küzdelembe, hogy azokat az ütközetből egyelőre kivonni nem lehetett.

Augusztus 31-re éjjel a 15. dandár Sziczuicziból Kuzaoczinhoz 
(Kuzarahim) vonatott vissza s az ellenséggel szemben csak gyenge 
csapatok maradtak. A 12. hadosztály hídvonata is előrevonúlt s az 
utászok a Szakan és Kankvantun felé vezető utat kijavították. .

Az éj folyamán a 12. hadosztály és u tána hajnalban a 15. 
dandár gyalogsága és hegyi tüzérsége átgázolt a Tajczihón s azonnal 
előnyomúlt, hogy a tüzérségnek a Kankvantunnál .(Kasiovanczuni,. 
Kokvanczu) készült hidakon leendő átkelését biztosítsa.

Umeszava tábornok Kurokitól szintén felszólítást kapott, hogy 
augusztus 31-re éjjel a Bönzikunál álló orosz erőket vesse vissza 
s azután az I. hadsereg balszárnyához csatlakozni siessen.

Augusztus 31 . A nappali tám adások eredményre nem vezetvén,' 
a japánok elhatározták, hogy az orosz állásokat éjjeli- előtörésekkel. 
fogják elfoglalni.

Az éj folyamán a japán II . hadsereg 6. hadosztálya nyugat 
felől a „Jelző-hegy“ ellen nyomúlt elő, az orosz előőrsöket Gucziaczi- 
ból el is űzte, a további támadás azonban a vasútnál megakadt. 
A sűrű lövészvon alakban előnyomuló japánokat az orosz géppuskák 
százával terítették le. A 6. hadosztály gyalogsága kénytelen volt az 
orosz állásoktól 600 lépésre az akadályok előtt megállani. A had
osztály hajnalban ismét támadott, de ismét visszaveretett.

A 3. hadosztály hajnalban szintén tám adásra indúlt. A man- 
darin-út mentén eleinte némi sikert is ért el, de utóbb egy orosz 
ellenlökem miatt megállani kényszerűit. A hadosztály jobb szárnya 
Szinlitun közelébe jutott, de tovább előremenni képtelen volt. A 
balszárnynak a délelőtt folyamán a Sousanputól (Susanpo) délkeletre 
fekvő dombot sikerűit ugyan elfoglalni, de az I. szibériai hadtest 
ellentámadása miatt ismét visszavonúlni kényszerűit.

A 6. hadosztály egész délelőtt fáradtságosán, de eredmény 
nélkül küzdött. Helyzete annyira kedvezőtlen lett, hogy a hadsereg
tartalékot képező 4. hadosztálytól 5 zászlóalj erősbítést is kapott. 
Ez épen jókor érkezett, mert az oroszok a hadosztály balszárnya 
ellen heves ellentámadást intéztek.

A IV . hadsereg 5. hadosztálya hajnalban az I. és III. szibériai 
hadtest közti hézagot áttörni igyekezett és Sancziapu és Taszi 
helységeket el is foglalta. Hanem csakham ar ismét visszavonulni
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kényszerűit, mert az I. szibériai hadtest tüzérsége által arcban, a
III. szibériai hadtest ütegei által pedig oldalba lövetett és mert az 
oroszok ellentámadásba is átcsaptak.

A II . hadseregnél a jól célzott tüzérségi tűz végre mégis 
sikeresen érvényesült; az orosz állásokhoz közelebb vont ütegek 
tüze a gyalogság tám adását hathatósan támogatta, mire a 3. had
osztály a Sousanputól délkeletre fekvő dombot dél felé véglegesen 
elfoglalta. Ekkor a II. hadsereg tám adása megállott. Oku tábornok 
ugyanis a csapatok fáradtsága miatt elhatározta, hogy a tám adást csak 
éjjel folytatja. A tüzérség azonban egész nap tüzelt az orosz állásokra. 
Az est beálltával az oroszok önként elhagyták állásaikat s így az 
éjjeli támadások már csak az elvonuló utóvédeket érték. Szeptem 
ber 1-én hajnalban az egész állás a II. hadsereg birtokában volt.

A kija m a  lovassága 31-én Miscsenkoval került tűzharcba.
A  I I I .  szibériai hadtest és a  X . hadtest állásai ellen augusztus 

31-én reggel komoly támadások nem történtek. A japán gyalogság 
az éj folyamán hátrább húzódott. Az orosz tüzérség az ellenség 
állásait folytonosan tűz alatt tartotta, de azt a japánok csak gyengén 
viszonozták. A X. hadtest balszárnyával szemben az ellenségnek 
kelet felé való elvonulása volt észrevehető.

A z I. hadsereg 12. hadosztálya és 15. dandára az éj folya
mán a Tajczihón átkelt és aug. 31-én délután 4 óráig a Gohosan 
hegyet s az attól délnyugatra húzódó dombhátat megszállottá.

A z Umeszava dandár  a Bönzikunál álló orosz különítményt 
31-én visszavetvén, előnyomulását észak-nyugat felé megkezdette.

Kuropatkin a Tajczihó északi partján történő eseményekről 
eleinte csak nagyon hézagosan volt tájékozva. E z volt az oka, 
hogy az oroszok a japán I. hadsereg ellen augusztus 31-én csak 
igen kevés tevékenységet fejtettek ki. Egyéb nem  történt, csak a 
XVII. (Bilderling) hadtest 35. hadosztálya a szikvantuni (Szuika- 
vanczuni) m agaslatokat szállta meg, és a baloldal biztosítására s a 
bönzikui különítménynyel az összeköttetés fölvételére Orbeliani her
ceg 2 zászlóaljjal, 11 lovasszázaddal és 2 üteggel kiküldetett. Az 
ellenség átkelésének zavarására vagy m egakadályozására vonatko
zólag semmi intézkedés sem tétetett.

Kuropatkin augusztus 31-én délelőtt arra az esetre, „ha jelen
tékeny ellenséges erőknek a Tajczihó jobb partjára átkelése igaz
nak bizonyúlna," hadseregparancsot adott ki. E z esetben az orosz 
fővezér a hadsereg főerejét a Tajczihó jobb partján készenlétbe 
helyezni szándékozott, hogy az „az ellenségnek m ár átkelt részeit
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megtámadja", a IV. szibériai hadtest, az 5. keleti szibériai hadosz
tály és a X. hadtest egy kombinált dandára pedig Ljaojan erődít- 
vényeit volt hivatva védeni. A hadseregparancs azonban csak új 
parancsra volt végrehajtandó, ha ugyanis az ellenség jelentékeny 
erőkkel valóban átkelt a Tajczihón. A hadseregparancs szerint nem 
az előretolt védővonal, hanem a ljaojani erődöv volt védelm ezendő; 
a csapatoknak visszavétele a védő arcvonal nagy megrövidülését 
vonta maga után. Ezen művelet által Kuropatkin jelentékeny csapat
mennyiséget alkalmazhatott a Tajcziho északi partján.

Habár a hadseregparancs határozottan támadó szellemű volt 
is, a támadás mégsem jutott kifejezésre. Az orosz fővezér már 
eleve aggódott a hadsereg visszavonuló vonalának elvesztéséért s 
ez volt annak az oka, hogy a főhadműveletek színhelyét a folyó 
északi partjára tette át.

Habár az előretolt vonal elhagyása csak új parancsra volt is
■ eszközlendő, a csapatok a visszavonulást már a délután folyamán 
előkészítették.

A japánok a X. hadtesttel szemben valóban elvonúlni látszot
tak. A 15. dandártól Sziczuiczinál csak gyenge őrsök m aradtak 
vissza, míg a gárda és a 3. (Maczunaga) dandár a futólagos erődí
tésekben úgyszólva egész nap tétlenül feküdt. Csak a Hitikata- 
üteg fejtett ki délelőtt némi tevékenységet.

Az ellenség eme passzivitása a X. hadtest bal szakaszának 
parancsnokát Vasziljev tábornokot már a reggeli órákban arra 
indította, hogy előnyomúl és az elvonuló ellenséget megtámadja. 
Szándékát a hadtestparancsnoknak is jelentette, ez pedig a táma-

• dásra táviratilag kért Kuropatkintól engedélyt.
A főparancsnok az engedélyt megtagadta.
Ámde a délelőtt folyamán Vasziljev balszárnya már előrement 

és tüzérsége a Sziotuncziban (Nanzeczubaj, Soczuniczuszui) volt 
japán erőket el is űzte, miértis Vasziljev a tám adásra újból 
engedélyt kért. Kuropatkin —  azzal az indokolással, hogy a leg-

■ közelebbi műveleteknél nagy erőre lesz szükség, — a tám adást 
most sem engedélyezte, hanem utasította Vasziljev tábornokot, 
hogy a nélkülözhető csapatokat azonnal vonja vissza tartalékba.

Vasziljev erre ez eredeti állásokba visszatért.
Délután a XVII. hadtest jelentést küldött arról, h o g y 'a  japánok 

már körülbelül egy hadosztálylyal a Tajcziho északi partján 
állanak.



110 II. RÉSZ. —  A DÖNTŐ CSATÁK IDŐSZAKA.

A  IV . hadsereg 10. hadosztálya a nap folyamán a III. szi
bériai hadtesttel szemben csak tüzérségi harcot folytatott.

Az orosz főparancsnok este 7 órakor kiadta a parancsot, hogy 
az említett hadseregparancs a sötétség beálltával keresztűlviendő.

A csapatok teljes rendben vonültak vissza, m ert az előkészü
letek már nappal megtétettek.

A nap eredménye tehát az, hogy az orosz jobb szárny egész 
nap, de különösen délelőtt igen heves harcokat vívott, míg a közép 
és a bal szárny erősebb tám adásoknak kitéve nem volt. Az oroszok 
általában mindenütt megtartották állásaikat.

Hajnalban a  japánok a  tám adást újra megindították, de csak 
gyenge utóvédeket találtak magukkal szemben, mire az oroszok 
állását megszállották.

Szeptember 1. A  Szarubajev tábornok alá helyezett csapatok 
Ljaojan erődövét megszállották, a többi csapat pedig a Tajcziho 
északi partjára vonúlt át. A Mucsantól északra levő orosz csoport 
megerősíttetett.

A II I . szibériai hadtest e napon csak a város északkeleti 
sarkáig jutott. Az I. szibériai hadtest a folyótól keletre a vasúthoz 
érkezett és lovasságát Gurko tábornok alatt azon parancscsal, 
hogy a terepet a jentáji kőszénbányák és Mukden közt derítse föl, 
északkeleti irányba Liamipuhoz küldötte. Grekov különítménye  a 
nyugat felé való további biztosítás végett Ljaojantól északnyugatra 
hagyatott. Miscsenko lovassága a 35. hadosztály mögé menetelt, 
míg Szamszonov a balszárny biztosítása céljából a jentáji kőszén
bányákhoz küldetett s onnan Bönziku és Mukden felé derített föl. 
Az V. szibériai hadtest 54. hadosztályának 2 üteggel és 4 szot- 
nyável megerősített 2. dandára Orlov tábornok alatt a kőszén- 
bányák felé vonúlt azon feladattal, hogy a XVII, hadtest bal szár
nyát biztosítsa, de túlerejű ellenség elől Jentaj vasútállom áshoz 
vonúljon vissza. Neki a Bönzikutól visszavonűlt Grnlev-különítmény  
is alárendeltetett. (4 zászlóalj, 6 szotnya, V, üteg.) Orlov az ösz- 
szeköttetést Szamszonovval helyreállítván, szeptember 1-én a kőszén
bányáktól délre védő állást foglalt.

A XVII. hadtest 35. hadosztálya a Manzsujama*) (Manjujama,

*) Manzsujama: japán  térképek szerinti magyaros átírás. A „ j“ betűvel 
átirt japán m ássalhangzó 2S-nek illetve néha csaknem cs-nek hangzik.
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Nyesinszki-Szopka, Szopka) hegyet, a 3. hadosztály pedig az attól 
délnyugatra húzódó magaslatokat tartotta megszállva, míg Orbeliani 
herceg lovassága, kitől a gyalogság és a tüzérség a hadtesthez 
visszatért, Tajo környékén a balszárnyat biztosította.

O jam a tábornagy főhadiszállása Sahó községnél volt. Ojama 
meg volt győződve, hogy az oroszok Ljaojant ujabb harcok nélkül 
véglegesen elhagyni nem fogják, mert a város már tavasz óta 
rendkívül megerődíttetett és mert ott óriási értékű és mennyiségű 
készletek voltak felhalmozva. Mivel pedig a japán csapatok nagyon 
ki voltak merülve és az utánszállítás is kiegészítésre- szorúlt, a 
japán fővezérlet döntő küzdelmekbe, bocsátkozni egyelőré nem  akart.

A parancsok a П. és IV. hadseregnek ily értelemben adattak 
ki és az I. hadsereg az elővigyázatos működésre utasíttatott.

A z I. hadsereg parancsnoka K uroki tábornok azonban azon 
téves nézetben volt, hogy az oroszok az általános visszavonulást 
valóban megkezdték s elhatározta, hogy az ellenség visszavonuló 
vonalának elvágására siet. E  célból Okaszaki tábornokot, a 15. 
dandár parancsnokát utasította, hogy a M anzsujama hegyet és a 
Szikvantuntól délnyugatra fekvő magaslatokat foglalja el. Kuroki 
tábornok a 12. hadosztálylyal a 15. dandár jobb szárnyán nyugati 
irányba előretörni szándékozott, a 3. dandárt és a gárda hadosz
tályt pedig egyelőre a Tajczihó bal partján hagyta, hogy azok a 
IV. hadsereggel egyöntetűen működjenek.

Okaszaki tábornok a M andzsujama ellen szeptember 1-én 
reggel 6 órakor indúlt. Midőn a lövészek a magaslathoz köze
ledtek, heves össztüzeket kaptak, mire a tüzérségi harc kezdetét 
vette. A dandár, dacára a legerélyesebb támadásnak, délután
1 óráig az orosz állásokat csak 1200 lépésre közelíthette meg.

Ez idő alatt a 12. hadosztály is megkezdte az előnyomulását, 
ámde már korán reggel azt a jelentést kapta,, hogy a kőszénbányák 
felől nagyobb ellenséges erő közeledik. Ez a jelentés téves volt, 
mert Orlov még akkor a kőszénbányákat nem érte el s így a 
jelentés csakis Orbeliani herceg és Szamszonov tábornok lovassá
gára vonatkozhatott. Hanem délután már Orlov is elfoglalta állását 
a kőszénbányáktól délre. Inoujé báró tbnk, a 12. h. o. parancsnoka 
erről is csakhamar jelentést kapott. A h. o. jobb szárnya veszélyez
tetve látszott, miért is a hadosztályparancsnok a nyugat felé előnyo
mulást beszüntette. így az Okaszaki dandár veszélyes helyzetbe került.
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A fővezérlet figyelmeztetése, valamint a jobbról fenyegető ellen
séges csapatok Kuroki tábornok nézetét végre megváltoztatták. Most 
már ő is belátta, hogy az oroszok még nem vonúlnak vissza s 
belátta egyúttal csoportjának veszélyes helyzetét is a Tajcziho jobb 
partján. A 2. hadosztály 3. dandárénak azonnal parancsot küldött, 
hogy Kankvantunnál haladéktalanúl vonúljon a Tajcziho jobb part
jára és Umeszava tábornokot is felkérte, hogy a szénbányák felé 
siessen. A gárdahadosztály közreműködéséről egyelőre még lemondott.

Okaszaki tábornok időközben mindezekről tudom ást szerzett, 
de azért a Manzsujama elleni támadásokat —  hadosztályparancs
nokának beleegyezésével — , erélyesen folytatta. Hanem nappal 
nem volt képes eredményt elérni. A gyalogság alkonyatkor az 
ellenséges állásokat már 800 lépésre közelítette meg s azután a 
rohamok is kezdetüket vették. Egy teljes óráig tartott az elkese
redett harc, melyet zúzó- (Brisanz-, Simóze-) és kézi-gránátokkal is 
támogattak. Az oroszok azonban hősiesen tartották magukat. 
Később a roham még kétszer megismétlődött, de az oroszok még 
ellentámadásba is átcsaptak. Ámde a kitartás végre mégis győzött. 
Az oroszok ereje megtört és a Manzsujama hegy éjfélkor a japá
nok birtokában volt.

Okaszaki tábornok az elfoglalt állást még az éj folyamán 
megerődítette.

A Manzsujama elfoglalása nagy jelentőségű v o lt; a Tajcziho 
északi partján levő japán erők helyzete az által jelentékenyen 
javúlt,' mert az orosz főtámadás most már csak a Manzsujama 
visszafoglalása után volt megkezdhető.

A  Tajcziho déli partján  a gárda hadosztály az oroszok elvo
nulását szeptember 1-én csak későn vette észre. Az orosz állások 
Mindiafan—Jajucsi vonalától északra csak délelőtt 11 órakor szál- 
lattak meg. A hadosztály egész nap ezen állásokban m aradt s 
csak tüzérsége váltott néhány lövést a Mucsantól északra levő 
ütegekkel.

L jao jan  erődítményeinek védelmére Szarubajev tábornok 64 
zászlóalj, 10 lovasszázad illetve szotnya, 134 löveg, 24 nehéz ágyú  
és 2 utász zászlóalj fö lö tt rendelkezett. Parancsot kapott, hogy az 
erődövet „az utolsó em berig'1 tartsa.

A IV. szibériai hadtest a nyugati arcvonalat, a II. szibériai 
hadtest a délit szállottá meg s ehhez a Tajczihóig a X. hadtest 
kombinált dandára csatlakozott.

Az állásokat szeptember 1-én délig foglalták el.
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A japánok  szeptember 1-én csak az ostromot készítették elő 
és a műveket szemrevételezték. Csak a tüzérség lépett tevékeny
ségbe, mely az állomás épületeket még szeptember 2-ára éjjel 
is erősen lődözte. A II. és IV. hadsereg hadosztályai az erődövet 
kb. 2— 3 km.-re közelítették meg. A bal szárnyat Akijama lovas- 
dandára biztosította, közte és a Tajcziho közt nagy hézag 
mutatkozott.

Az oroszok üldözésére szeptember 1-én az IV. hadsereg elő- 
nyomült ugyan, de az erődök ágyúi csakham ar feltartóztatták. A 
mucsani ütegek kiváló szolgálatot tettek, mert a hadsereg jobb 
szárnyát részben oldalba tüzelték.

A  nap eredménye a következő : Az orosz csapatok Ljaojan 
erődítményeit megszállották s a tám adásra rendelt erők az északi 
parton gyülekeztek. A XVII. hadtest 35. hadosztálya legfontosabb 
állásainak egyikét a Manzsujama magaslatot heves harc után éjjel 
elvesztette.

A japán I. hadsereg főereje már a Tajcziho északi partján 
volt. A II. és IV. hadsereg, valamint a gárdahadosztály az elő
készületeket Ljaojan ostromához megtette.

Szeptember 2. Kuroki tábornok az éj folyamán elért sikert 
kiegészíteni akarván, az általános előnyomulást határozta el. Mivel 
pedig a fővezérlettől úgy értesült, hogy a II. hadsereg szeptember
2-án a Tajczihot gondolja elérhetni, a IV. hadsereg pedig a ljaojani 
hídfő ellen nyomúl elő, —  Kuroki ismét azon 'téves nézetből kifolyólag  
Ítélte meg a helyzetet, hogy az oroszok az általános visszavonulást 
megkezdették. így is adta ki a parancsokat, melyek tartalma a 
következő: A 12. hadosztály Szandopa, a 2. hadosztály Lototáj 
(Szando-Ha, illetve Lotodáj) ellen nyomúl előre, ez utóbbi előbb a 
Szikvantuntól délnyugatra fekvő 131. magaslatot foglalja el. A 
gárda, —  ha lehet —  Kaucsinczinál (Kauhong) átlépi a Tajczihót 
és a Fansetól északkeletre fekvő m agaslatokat m. p. 151 foglalja el. 
(A 3. dandár az éj folyamán teljesen átvonúlt a Tajcziho északi 
partjára.)

Az orosz főparancsnok, mint ismeretes, Kuroki csapatait a 
Tajcziho északi partján megtámadni szándékozott.

A ljaojani hídfő- baloldalának biztosítására Janszul tábornok 
alatt 16 zászlóalj, 3 szotnya és 68 löveg különíttetett ki, míg hát
fedezet gyanánt Kondratovics tábornok 6 zászlóaljjal, 2 szotnyával 
és 1 üteggel a vasúti híd közelében állott. Ezen e rő k e t,' valamint
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a ljaojani védórséget leszámítva, Kuropatkinnak szeptember 2-án a 
tám adásra 93 zászlóalj, 77 lovas század és 330 löveg *) állt rendel
kezésére. Az orosz hivatalos jelentések szerint legfeljebb 55.000 
puska. Ezen erőkkel szemben a Tajczihó jobb partján japán rész
ről csakis a 2. és 12. hadosztály, valamint a 29. honvéd (kobi) 
ezred állt összesen 26 zászlóalj, 6 lovas század és 72 löveg szám 
erőben. Umeszava tábornok dandára szeptember 2-án m ég igen 
messze volt. Az oroszok tehát, annak dacára, hogy a japán zászló
aljak állománya az oroszokéinál nagyobb volt —  csaknem négy
szeres túlerőben voltak — és a tám adás még sem juto tt kifejezésre.

A jobb partra átkelt csapatok hadműveleti terve a következő 
lett v o ln a : A hadseregnek a XVII. hadtet Szikvantunnál elfoglalt 
állása és a Jentaj-kőszénbányák közt kellett felvonulni. E z utóbbiak 
Orlov tábornok különítménye által voltak megszállandók. A szikvantuni 
állás forgópontot képezett, mely körűi a hadseregnek a balszárnynyal 
kanyarodó mozgást kellett végezni, hogy a japánok azon állásait 
melyek Kvantuntól a kőszénbányákig húzódtak, oldalba támadja meg.

A tám adás általában úgy volt tervezve, hogy az I. szibériai 
és a X. hadtest a jobb szárny erős biztosítása mellett Szahutun 
(Szafuoton) községtől északra, illetve délre készenlétbe helyezkedik, 
a kettő közé a III. szibériai hadtest főereje mint tartalék bevonúl, 
Miscsenko lovassága a XVII. (Bilderling) hadtest mögé vonúl, 
Szamszonov a földerítést Bönziku felé folytatja s a bal szárnyat 
biztosítja. Orlov dandára végül azt a parancsot kapta, hogy m űkö
dését az I. szibériai hadtesttel összhangzatba hozza.

Kuropatkin a M anzsujama elvesztését csak szeptem ber 2-án 
délelőtt tudta meg, mivel az összekötő szolgálat 2-án nagyon 
rosszúl működött s e miatt a parancsok közvetítésénél is sok 
zavar támadt.

A tám adásra vonatkozólag sem Orlov, sem a többi parancsnok 
határozott parancsot nem kapott. Az elsőhöz a nap folyamán 
annyi mindenféle intézkedés érkezett, — amelyek részben egy
mással elentmondtak, — hogy Orlov tábornok végre nem is tudta, 
mi a feladata.

A XVII. hadtest délelőtt 11 óra tájban utasítást kapott, „hogy 
a fővezér elérkezettnek gondolja az időt a  M anzsujama vissza
foglalására." Midőn azonban ezen utasítás a rendeltetési helyre

*) Kuropatkin hivatalos jelentése sz e rin t: 73 lovas század, 352 löveg.
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érkezett, akkor m ár a nevezett magaslat visszafoglalásáért heves 
harcok folytak. A X. hadtest egy különítménye ugyanis Vasziljev 
tábornok alatt Bilderling tábornok alá helyeztetvén, ennek és a 35. 
hadosztálynak tüzérsége, összesen mintegy 100 löveg a Manzsu- 
jarnát egész nap, de különösen az esti órákban hevesen lődözte. 
A 35. hadosztály parancsnoka, Dobrsinszki tábornok délelőtt 10 és
11 óra közt a gyalogságból 10 századot támadásra is rendelt. Az 
elégtelen erőkkel megindított támadásnál a világos parancsadás és 
az egységes vezetés hiányzott.

Okaszaki tábornok belátván, hogy a túlerő ellen támadni egy
előre képtelenség, • az állás m egtartására szorítkozott. A Szikvan- 
tuntól délnyugatra levő magaslat lejtőit a japán 4. ezred három 
százada az éj folyamán megszállta ugyan, de azok helyzete vál
ságos lévén, visszarendeltettek. Az oroszok utánnyomulván, a 
lejtőket visszafoglalták s azokat a japánok egyelőre képtelenek 
voltak birtokukba ejteni.

A Manzsujama ellen küldött 10 orosz század támadása azonban 
visszaveretett. Bilderling tábornok elhatározta, hogy az általános 
támadást csak az est folyamán fogja megújítani, amikor már az 
Orlov-dandár és az I. szibériai hadtest tám ogatását is remélte.

Az I. szibériai hadtest a csapatok kimerültsége miatt csak 
lassan haladt előre; 14 km. utat hat óra alatt tett. Mivel pedig 
Kuropatkin időközben a M anzsujama m agaslatnak az éj folyamán 
történt elvesztéséről értesült, a  hadtestnek a megállásra parancsot 
küldött, mire az az előnyomulást be is szüntette.

A X. hadtest fenmaradó része Gerselmann tábornok alatt 
mint tartalék visszamaradt.

A délelőtt folyamán tehát a Manzsujama birtokáért csak a 
XVII. részei és Vasziljev tábornok egy kisebb csoportja vívott 
elkeseredett harcot, míg a többi hatalmas erők tétlenül veszte
geltek hátul.

Ezen idő alatt Orlov tábornok a kőszénbányáktól délre elszi
getelt harcba keveredett.

Orlov ugyanis Bilderling alá helyeztetett, de annyi parancsot 
kapott, hogy végre a  feladatáról sem volt tájékozva. Hallva azonban 
dél felől az ágyudörgést, az előnyomulást határozta el. Miután 
Orbeliani herceg és Szamszonov tábornok lovassága gyalog-tűz
harchoz fejlődtek, Fansön községnél az Orlov-dandár ezredei is 
fokozatosan harcba kerültek.

8*
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Japán részről a 12. hadosztály 12. dandárénak parancsnoka 
S im am ura  tábornok Kurokitól azt a  parancsot kapta, hogy a szén
bányáknál jelentett ellenséget vesse vissza. Simamura a tám adást, 
megfelelő tüzérségi harc után déli 12 órakor kezdette meg. A 
magas kauljang vetésben valóságos erdei harc fejlődött k i ; ember 
ember ellen küzdött s az ügyes japán katona csakham ar kivívta 
a fölényt a kevésbé mozgékony orosz tartalékos fölött. (Orlov 
csapatait az V. szibériai hadtest 54. hadosztályának 1. dandára 
képezte s ezen hadtest kizárólag tartalék-gyalogezredekből állott.)

Az Orlov-dandár visszaveretett és rendetlen futásban Jentaj 
vasútállomás irányába menekült. A feloszlástól csak a csapat egy 
kis töredéke volt megmenthető.

(Az Orlov-dandár ereje Grulev ezredes különítményével együtt 
12 zászlóalj, 6 szotnya és 22 löveg volt; Szamszonov mintegy 
20 lovasszázad és 4 löveg, Orbeliani pedig 11 szotnya fölött ren
delkezett. Simamura tábornok ezen erők ellen csak 7 zászlóaljat 
és 18 hegyi tö veget vezetett harcba.)

Stakelberg tábornok az I. szibériai hadtesttel az előnyomulást 
délután ismét megkezdte és jobb oszlopát is észak felé vonta. Az 
előnyomulás alatt Orlov leveretéséről értesült. Ekkor az üldöző 
japánokat feltartóztatni szándékozván, először Orlov személyes 
vezetése alatt egy zászlóaljat, majd utóbb más csapatokat is tárna-; 
dásra rendelt, ámde a japánok a csak fokozatosan érkező csapa
tokat mind visszaverték. Orlov tábornok is veszedelmesen m eg
sebesült. Stakelberg erre elhatározta, hogy hadtestét Sziautam engou 
községnél fejlődteti s a tám adást csak a fejlődés után kezdi meg. 
Egyidejűleg pedig Szapolszki ezredest 6 századdal és 4 löveggel 
a szénbányákhoz menekült Szamszonov tám ogatására küldötte.

Szapolszki a szénbányákhoz csak este érkezett meg. Ez alatt 
Szamszonov a japánok ellen küzdeni nem tudván, a hadtápkész- 
letek felgyujtása után északnyugat felé kitért.

A jap án ' 12. dandár további előnyomulását Stakelberg 80 
löveggel feltartóztatta. A dandár Fansön és a szénbányák vonaláig 
nyomult előre. .

Mivel Stakelberg az egész hadtestet észak felé vonta, közte 
és a XVII. hadtest közt nagy hézag keletkezett, ahová Miscsenko 
lovassága vonatott elő.
; Kuropatkin az Orlov-dandár leveretését megdöbbenve vette 

tudomásul. Attól tartva, hogy az I. szibériai hadtest elszigetelt
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helyzetében szintén megveretik, Stakelbergnek parancsot küldött, 
hogy egyelőre álljon meg. Mint irányelvet neki szeptember 3-ára 
az ellenséges állás esetleges áttörését ajánlotta. Stakelberg azonban 
a csapatoknak levertsége és kimerültsége miatt a tám adást még 
3-án sem  tartotta lehetségesnek s ezért elhatározta, hogy a XVII. 
hadtesthez közeledni fog. Ebből kifolyólag az éj folyamán az egész
I. szibériai hadtestet Limangouba vezette vissza.

Az Orlov-dandár leveretése az egész orosz balszárriyra rend
kívüli visszahatással volt.

A Manzsujama visszafoglalását 'a z  oroszok este felé ismét 
megkísérelték. Kuropatkin a 35. hadosztályhoz a X. hadtest fenn
maradó részét —  9 zászlóalj — „esetleges tám adásra" kiréndelte. 
A tám adás végrehajtásával azonban néni Bilderling tábornok bízatott 
meg, aki egész nap harcban lévén, a viszonyok felől teljesen tájé
kozva volt, hanem a tartalékból előrevonült és Bilderlingnél rangban 
fiatalabb Szlucsevszki tábornok. Ezen parancsnoklási viszonyok 
áldatlan zavarokat szültek.

A tám adások még Gerselmann tábornok csoportjának beérke
zése előtt megindúltak. A tüzérség ugyan órákon át, de terv és 
vezetés nélkül működött s így a tám adást nem készítette kellően 
elő. Szlucsevszki pedig a 9. zászlóaljat megállította, míg a már 
megindult tám adások befejezést nyernek. .

Az oroszok a japán állásokat az éj folyamán többször rohan
ták meg, ámde némi sikert csak a jobb szárnyon tudtak elérni. 
A Manzsujama azonban hajnalban véglegesen a japánok birtokában 
maradt, mert a szétforgácsolt erőkkel intézett és összefüggés nélküli 
előtörések mind visszaverettek..

A Tajcziho jobb partján szeptember hó 2-án vívott küzdel
mek végeredménye tehát az oroszokra nézve határozott bal
sikerű volt.

L jaojannál Szarubajev tábornok szeptember 2-án reggel. Kuro- 
patkintól hosszabb parancsot kapott, melynek tartalma az volt, hogy 
az állások okvetlen tartandók, mert Kuropatkinriak két napot kell 
nyernie, egyidejűleg „látszólagos" előtörések is rendeltettek el.

A parancs ez utóbbi része értelmében Szarubajev az északi 
szárnyon két oszlopot küldött előre. A jobb oszlop ellenséget nem 
találván, visszatért, a bal pedig a japán 4. hádosztály gyenge elő-
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csapataival rövid küzdelembe bocsátkozott, mire a  4. hadosztály a 
balszárnyát észak felé meghosszabbította.

Az északi szárnyon szeptember 2-án különben csak tüzérségi 
harc vívatott.

A japán II. hadseregnél az orqsz állások ellen szeptember 2-án 
estig 180 tábori és 32 nehéz löveg működött, de jelentékenyebb 
eredményt elérni nem tudtak.

A- IV. hadsereg 108 tábori és 16 nehéz löveget hozott tevé
kenységbe, de sem a tüzérség, sem pedig a gyalogság ismételt elő- 
törései nem voltak képesek a védő erejét megtörni. A mucsani 
orosz állás ütegei’ a japán IV. hadsereg jobb szárnyát, érzékenyen 
oldalazták. ‘ .

Az éj folyamán a japánok a rohamokat többször megismételi- 
ték, de az éber védők mindig visszaverték őket.

Az oroszok tehát úgy szeptember 2-án, mint 3-ára éjjel siker
rel védelmezték az állásokat és az erődítések sem  szenvedtek jelen
tékeny sérüléseket. Szsrubajev tábornok azonban a helyzetet mégis 
fenyegetőnek látta. Félelmetes lőszerhiány kezdett mutatkozni, a 
pótlás igen nehezen ment, tartalékok már alig voltak. Szarubajev 
ismételten fordúlt Kuropatkinhoz támogatásért.

Ezen körülmények, valamint a Tajczihó jobb partján leját
szódott kedvezőtlen események Kuropatkinban a később említendő 
elhatározást érlelték meg.

Az Umeszava tábornok dandárának működése augusztus 
25-ikétől szeptember 2-ikáig.

Umeszava tábornok a japán I.. hadsereg jobb szárnyának biz
tosítására augusztus 25-én este 4 honvéd zászlóaljjal, 1 lovas szá
zaddal és 2 üteggel kiküldetvén, a Tajczihó déli partján' maradva, 
Bönziku irányába menetelt. Vele szemben a jobb parton Grulev 
ezredes különítménye és 1 lovas ezred volt. Később Grulev elvo
nulván, helyébe Ljubavin  tábornok ment 8 szotnyával és 4 löveggel.

Augusztus 30-án Umeszava Kurokitól azt a parancsot kapta, 
hogy siessen a Tajczihó északi partjára és a 12. hadosztály jobb 
szárnyához csatlakozzék.

. Augusztus 31-én Umeszava Ljubavint és a  lovas ezred egy 
kisebb csoportját megtámadta és észak felé előnyomúlt.

Szeptember 1-én Umeszava azt a hírt kapta, hogy a jentaji 
kőszénbányák irányából .az• I. hadsereg jobb. szárnyát, ellenséges
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csapatok fenyegetik. Erre Umeszava azonnal a-kőszénbányák felé 
nyomúlt és Ljubavinnal szemben csak egy gyengébb csoportot 
hagyott vissza.

Szeptember 2-án Szamszonov tábornok tudom ást szerzett 
Um eszava közeledéséről és mint ismeretes, a kőszénbányáktól el- 
vonúlt. Ljubavin' Umeszava kitérése után -azonnal u tána- sietett, 
mire Umeszava visszatért, Ljubavint visszaszorította, ellene egy 
zászlóaljat hagyott s főerejével nyugat felé sietett

A  gárda-hadosztály  Kuroki azon parancsát, hogy a Tajcziho 
.jobb partjára átkelve a 151 magaslat ellen nyomúljon elő, nem 
teljesítette. Szeptember 2-án csak a Tajcziho felé váltott arcot 
s tüzérsége a mucsani erődítések és a Szanvianczi községnél levő 
orosz ütegekkel keveredett harcba; ámde a tüzet csakham ar be
szüntette.

Szeptember 3. Kuroki tábornok a szeptember 2-iki heves 
harcok után tisztában volt azzal, hogy a 12. és 2. hadosztály előtt
nagyobb orosz erők vannak és azt is belátta, hogy a teljesen
kifáradt csapatok erélyes támadó mozgásra nem képesek. Ámde, 
dacára ezen kedvezőtlen helyzetnek, mégir, elhatározta, hogy a már 
kivívott siker eredményeit kiaknázza. Ezt pedig ügy vélte elérhetni, ha 
a gárda-hadosztály a 2-án él maradt és okvetlen kívánatos támadást
3-án mindenesetre keresztűlviszi, a 2. és 12. hadosztály pedig az 
axctámadást folytatja. E  szándékot megvalósítandó a gárdahad
osztálynak reggel 7 órakor parancsot adott, hogy a 151 magaslat 
ellen a tám adást azonnal kezdje meg. A 2. és 12. hadosztályok 
egyelőre az állások megtartására utasíttattak.

Kuropatkin tábornok az I. szibériai hadtest szándékos vissza
vonulásáról még nem értesült és így az előbbi szándékát, hogy 
t. i. az ellenséget a Tajcziho északi partján megtámadja, szeptem
ber 3-án akarta végrehajtani. A tám adásra vonatkozó parancsok 
már ki is adattak, midőn 3-án hajnali 3 óra tájban a következő
kedvezőtlen jelentések érkeztek hozzá: Szarubajev tábornok állása
a fenyegető töltényhiány és a tartalékok csaknem teljes -fölhasz
nálása miatt igen kritikus; Szarubajev sürgős tám ogatást kér. 
Stakelberg tábornok, aki az I. szibériai hadtesttől nemcsak támadó 
erőt, de semmi harcoló képességet nem remélt, Limangoura szán
dékosan visszament. Bilderling tábornok a 2-iki heves és eredmény
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telen harcok után Örrdaogou—Szahutun vonalába visszavonúlni 
kényszerűit és a visszavonulás alatt a csapatoknál már a teljes 
feloszlás jelei m utatkoztak. Szamszonov tábornoktól pedig az a 
jelentés érkezett, hogy ő nagyobb ellenséges erők elől, amelyek 
Mukden felé tartanak, visszavonúlni kényszerűit.

Kuropatkin már eleve rettegett a visszavonuló vonal elvágá
sától és e hírek után már csak azért sem vélte a további műve
leteket Ljaojannál sikerrel biztatóknak, mert abban a meggyőződés
ben volt, hogy a japánok még tetemes erők fölött rendelkeznek, 
melyek tartózkodása és mozgásai ismeretlenek. Az orosz fővezér a 
kedvezőtlen és váratlan benyomások hatása alatt tehát így nyilat
kozott : „Igen szomorú, hanem, ha már Stakelberg is visszavonúlt, 
kénytelen vagyok elhatározni a visszavonulást Mukdenhez. Ott gyüle
kezzünk, egészítsük ki a hiányokat s onnan m enjünk ismét előre.“

Ezen szándék kivitele a hadsereg arcvonalának keskeny volta 
és a kötelékeknek a legutóbbi napokon történt összekeveredése követ
keztében rendkívül nehéz volt, és pedig annál is inkább, mert a 
Hunho északi partjára tekintélyes vonattömegek voltak eltolandók.

A parancsok reggel 6 órakor adattak ki: Ezek értelmében a 
Tajcziho jobb partján az I. szibériai hadtest volt hivatva az utóvéd 
szerepét m agára vállalni. Attól balra a III. szibériai hadtest, tarta
lékul pedig a közép mögé a X. hadtest rendeltetett, míg a XVII. 
hadtest az északnyugat felé visszavonulásra utasíttatott.

Mivel Kuroki tábornok a 2. és 12. hadosztálylyal egyelőre 
csak az állásokban megmaradni szándékozott, az orosz visszavonu
lás szeptember 3-án általában nagyobb zavarok nélkül történt.

Az I. szibériai hadtest a szárnyvasút két oldalán vett felállí
tást. Bal oldalát Szamszonov és Gurko lovassága, ezek előtt pedig 
Szapolszki különítménye biztosította.

A XVII. hadtest 35. hadosztályának tüzérsége, hogy a japá
nok figyelmét a visszavonulás felől elvonja, reggel 6 órakor a tüzet 
a Manzsujama ellen lassan megkezdette. A japánok egyelőre viszo
nozták is a tüzelést, de a harc már d. u. 2 órakor megszűnt. A 
XVII. hst. a visszavonulást a jobb szárnytól kezdve csak d. u. haj
totta végre, hogy Szarubajev tbnknak Ljaojan kiürítését megkönnyítse.

. Az orosz visszavonulás rendkívül ügyesen történt. .
Ljubavin tábornok a Saho mentén vonúlt vissza.

A japán gárda-hadosztály a 151 magaslat ellen 3-án sem 
támadott. A hadosztály —  állítólag — a Tajczihot az ellenséges
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lövegek behatása miatt nem tudta átlépni. Ezért Kuroki tábornok
—  bár nehéz szívvel — a gárda oly előnyös alkalmazásáról! 
lemondott, s annak parancsot adott, hogy a  2. és a 12. hads^ 
osztályhoz a Tajczihó északi partjára vonuljon át. Az átvonulás 
Taanpinon át rendkívüli terepnehézségek mellett meg is történt s 
a gárda hadosztály szept. 5-én este-a  Tajczihó jobb partján egyesült.

Az oroszok visszavonulása a japán I. hadsereg előtt teljesen 
ismeretlen volt. Mivel ugyanis az élelmezési nehézségek miatt a 
gyalogság szám ára a  lovasság volt kénytelen lefőzni, a  felderítés 
háttérbe szorúlt.

L jao jan  erödítvényeinél szeptember 3-án hajnalban a japán 
ostromló ütegek erélyes tevékenységbe léptek. Úgy a II. mint a 
IV. hadsereg tüzérsége előrevonatott. Az oroszok általában csak 
védelemre szorítkoztak, csak itt-ott tettek rövid, de eredménytelen 
előtöréseket.

Szarubajev tábornok reggel 7 óra 12 perckor Kuropatkintól 
azt a  parancsot kapta, hogy Ljaojant azonnal ürítse ki. Alig kez
dődött meg az elrendelt visszavonulás, m ár a második parancs 
érkezett, hogy az erődök csak a sötétség beálltakor hagyandók el. 
Csakis az első vonalbeli védőcsapat erélyes küzdelmének volt 
köszönhető, hogy a két ellentétes parancsból baj nem származott 
és hogy a japánok a visszavonulás szándékát löl nem fedezték.

A küzdelem a déli és a délnyugati arcvonal ellen egész nap 
igen heves volt, míg a nyugati arcvonalat-a japán 4. hadosztály 
csak lanyhán foglalkoztatta. A 4. hadosztály ügy ekkor, mint az 
előző napokon semmiféle határozott tévé ken j'séget sem m u ta to tt; 
feladata eredetileg az volt, hogy az erődövet nyugatról megkerülve 
áz ellenség visszavonuló vonalát vágja el; ez azonban nem 
történt meg.

Heves harcok árán, melyekben a japán 5: és 10. hadosztály 
teljes egyöntetűséggel működött, —  a 10. hadosztály este 8 órákor 
a déli arcvonal egy erődét elfoglalta; — éjjeli 11 és 1 óra közt 
pedig már a déli és a délnyugati erődök a japánok birtokában voltak;

Az oroszok visszavonulása általában rendben történt. A hidak 
egy részét fölégették, a pontonokat fölszedték s így a közvetlen 
üldözés a megáradt Tajczihón át nehéz volt; Hátbiztosításul a 9. 
lövészhadosztály egy megerősített dandára Kondratovics tábornok 
alatt még délután Jentaj vasútállomáshoz küldetett.

Szarubajevhez 4-ére éjjel 1 óra 45 perckor az a parancs 
érkezett,' hogy a jobb partot a japánok esetleges átkelő kísérletei
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ellen erélyesen védelm ezze; - neki egyúttal a mucsani csoport is 
alárendeltetett.

A japán II. és IV. hadtest teljesen kimerülve Ljaojannál 
éjjelezett.

Szeptember 4. és 5. Az oroszok visszavonulása szeptember
4-én tovább folytatódott. Mivel a japán II. és IV. hadseregnek 
pontonok nem álltak rendelkezésükre, a Tajczihot, amelyet Szaru: 
bajev is erélyesen védelmezett, a két hadsereg egyelőre nem tudta 
átlépni. Szeptember 4-én csakis a 4. hadosztály tolt kisebb erőket 
a folyó északi partjára, de a nap különben a kötelékek rendezé
sével telt" el,-
: Az I. hadsereg csak délelőtt 11 órakor szerzett tudom ást az
oroszok visszavonulásáról.. Kuroki az ellenséget azonnal erélyesen 
üldözni akarván, az intézkedéseket a 2. és a 12. hadosztálynak 
ki is adta. Az előző napok fáradalmai és más akadályok azonban 
az üldözést annyira hátráltatták, hogy a menetet a 2. hadosztály 
csak késő délután, a 12. hadosztály pedig csak este 10 órakor 
kezdte meg. így az oroszok egy teljes napot nyertek s ezen. idő- 
veszteséget a japánok már nem pótolhatták.

Szeptember 4-én csakis az.Umeszava-dandár lépett az oroszok
kal érintkezésbe. .

Umeszava ugyanis előnyomulását nyugat felé folytatta és szep
tember 4-én délután Szankiaczi (Szankasi) környékét érte el. (A 
szénbányáktól északkeletre körülbelül 6. km.) Mivel Kuropatkin és 
Stakelberg az Um eszava előnyomulásáról tudom ást szereztek, a 
következő ellenintézkedések té te ttek : Szapolszki különítménye, az
után Szamszonov lovassága, végül Kondratovics csapatai Tuminczi 
(Tomonhi) községen át a Templomhegyre irányittattak. Az ott 
egyesült erőknek aztán sikerűit Umeszava előnyomulását feltartóz
tatni. Az éj folyamán az 1. szibériai hadtest még két ezred erős- 
bítést küldött s ezekkel együtt a Templomhegyet 15 zászlóalj, 14 
löveg és 19 szotnya biztosította.

Az orosz főerők visszavonulása ez alatt elég rendben folyta
tódott, habár azt a rengeteg csapat- és vonattömegek visszamene- 
tele nagyon megnehezítette.

A fő visszavonuló vonal a mandarin-út volt, amelyen a X. 
hadtest csapatai mozogtak. Ez az út 50—60 m. széles, agyagos 
út, levezető árkok nélkül; a kis vízi akadályok hidakon, a nagyob
bak gázlókon lépetnek át. Az úton még a legszárazabb időben is
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vannak mocsaras helyek és vizes lyukak; az , út oly egyenetlen, 
hogy a kocsik általában csak a mélyen kijárt nyomokon haladhatnak.

A mandarin-űton csapatok, málhák és vonatok végtelen sorok
ban mentek vissza. Néhol hihetetlen torlódások támadtak. Mivel 
lassankint a mandarin-úttól keletre levő utakon megindúlt járm űvek 
is a mandarin-útra mentek át, a torlódás még nagyobb lett. A já r
művek több sorban mentek egymás mellett. Minden hídnál és 
minden községnél órákig tartó torlódások és összekeveredések szár
maztak. A nehézségeket még fokozta az, hogy az előbb még kő
kemény út egy nagy zivatar következtében igazi m ocsárrá. változott 
át, am elyben;a kocsik tengelyig sülyedtek. s,elakadtak. Sok helyen 
a lovak a fáradtságtól összerogytak. ,

Hanem azért a visszavonulás a legnagyobb nyugalommal és 
a legnagyobb csendben folytatódott.

A XVII. és az I. szibériai hadtest; csapatai is elvonúltak foko
zatosan és a japán 2. és 12. hadosztály csapataival csak könnyebb 
harcokat vívtak.

Umeszava még 5-ikére éjjel is tett egy előtörést, de vissza
veretett. Később a Templomhegy csapataihoz újabb erősbítések 
érkezvén, ezen erős utóvéd Umeszava veszedelmes támadó menetét 
egészen feltartóztatta.

Dél felé a visszavonulást Miscsenko lovassága fedezte.
Szeptember 5-én a visszavonulás és a japánok üldözése foly

tatódott, de harcok már nem voltak.
Este az oroszok általában a Saho és a .Tem plom hegy közt 

kb. 20 km. .hosszú, vonalban állottak. Velük szemben a 2. és 12. 
hadosztály a szárnyvasút mentén, attól délre, a gárda-hadosztály és 
a IV. hadsereg a Tajcziho jobb. partján. A II. hadsereg még Ljao
jannál éjjelezett.

Szeptember 6-án és 7-én az oroszok a visszavonulást foly
tatták és 7-én a hadsereg a Hunho jobb partján, Mukdentől délre 
vett felállítást, csak a X. hadtest biztosította a folyó déli partját.

A japán fővezetőség az .üldözéstől elállott. Ha már az oro
szokat Ljaojannál véglegesen leverni nem sikerűit, most a íőkérdést 
első sorban a hadseregek ellátása és újra rendezése képezte, hogy 
azok a bekövetkezendő küzdelmekre képesek legyenek. A három 
hadsereg a szárnyvasút mentén s attól nyugatra a Saho jobb part
jáig foglalt állást.
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Az orosz hadsereg a visszavonulást a legnehezebb viszonyok 
között hajtotta végre, a nélkül, hogy csak egy járm űvet is 
vesztett volna.

Az orosz czárt a laojani események nem sújtották le és véle
ményét szeptember 14-én a  következő táviratban adta tudtára 
Kuropatkinnak : „A Ljaojan melletti küzdelmekről tett jelentéseiből 
láthatom, hogy ezen megerődített állásban m agát tovább tartani 
lehetetlen volt, hacsak azt nem akarta kockáztatni, hogy hátában 
véglegesen elvágassék. Ennélfogva az egész hadsereg visszavo
nulása oly nehéz viszonyok közt és teljesen út nélküli vidéken,
—  lövegek és vonatok elvesztése nélkül, — rendkívül nehéz m űve
letnek tekintendő. Köszönöm Önnek és az ö n  által parancsno
kolt derék csapatoknak a hőstetteket és a feledhetetlen, állandó 
önfeláldozást. Az Ur segítsen mindnyájuknak."

Veszteségek: Japánok: 793 tiszt, 23.235 ember. Oroszok: 501 
tiszt, 15.974 ember és sok kézi lőfegyver, valamint töltény. (Japán 
források szerint az oroszok 6 löveget is vesztettek.)

Ö sszefog lalás: A ljaojani csata egyike volt azon küzdel
meknek, amelyek az orosz-japán háború sorsát határozottan befo
lyásolták s így az jogosan nevezhető a hadjárat egyik döntő 
csatájának.

Orosz részről a japán tám adást Ljaojannál elfogadni indokolt 
volt. A keleti és déli arcvonal csapatai ott egyesültek. A mand- 
zsuriai hadsereg augusztus végén már oly erős volt, hogy azzal 
döntő mérkőzést jogosan lehetett megkísérelni. A fővezetést már 
maga Kuropatkin vette át, aki eddig az egyes csoportok m űködését 
csak  közvetett módon befolyásolta.

Ami a terepnek részleteit illeti, az oroszok által választott 
állás nem volt kedvező. Az átkarolás veszélyének mindkét szárny 
ki volt téve, az állás harcászati tekintetben sem bírt kiváló tulaj
donságokkal s a hadsereg háta mögött a Tajczihó képezett m eg
lehetős akadályt. Hogy azonban az orosz fővezér Ljaojan közvetlen 
védelmét határozta el, annak egyik főoka abban keresendő, hogy 
a városban óriási értéket képviselő raktárak és hadianyagok voltak 
felhalmozva. Ha ezeket idejekorán visszaszállítani sikerűit volna, 
úgy a döntő csata a Tajczihó északi partjára lett volna áthelyezendő.

. Az oroszok hatalm as hadserege az aktiv m űködést, vagyis 
az ellentámadást két irányban választhatta; és pedig vagy • a jobb, 
vagy a bal szárnyon. Az előbbi veszélyesebb, de siker esetén hatá-
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rozott eredményeket igérő volt. Ha ugyanis a japánokat a nyugati 
szárnyon visszaszorítani sikerűi, úgy azok a vasút és a mandarin- 
úttól elvágva kénytelenek lettek volna a hegységbe menekülni. A 
nyugati szárny veresége a japán jobb szárny visszavonulását is , 
maga után vonta volna' Viszont, ha az oroszok a nyugati szár
nyon vereséget szenvednek, úgy a természetes visszavonuló vonalat
— a vasút és a mandarin-út mentén — talán egyszer és minden
korra elvesztették volna.

A másik lehetőség a japán jobb szárny megtámadása volt. 
Ez kevesebb veszélylyel járt ugyan, ámde kisebb döntő befolyású 
sikerrel biztatott.

Az oroszoknál a ljaojani csatában az aktiv működés nem  jutott 
kifejezésre. A főparancsnok csak arra szorítkozott, hogy Ljaojant, 
különösen pedig a hadtápvonalakat sikeresen megvédje. A támadó 
szellem csak elvétve nyilatkozott meg. Kuropatkin általában csakis 
akkor tesz határozott intézkedéseket, ha arra az ellenség erőteljes 
és fenyegető tevékenysége kényszeríti. Az augusztus 30-án kiadott 
hadseregparancs a vezető eszme megnyilatkozását nem m u ta tja ; 
határozott szándék abból ki nem olvasható; a fővezér csak a defen
zívára szorítkozik és csak az egyes hadtestektől várja az elszigetelt 
támadásokat. A vezető eszme csak az augusztus 31-én kiadott 
hadseregparancsban nyer némileg kifejezést, amelyben ugyanis 
Kuropatkin a Tajcziho jobb partjára jelentékeny erőknek összpon
tosítását azon célból rendeli el, hogy azok —■ esetleg —  az ellen
ségnek a folyón már átkelt részeit megtámadják. Hanem ez a parancs 
sem igazolja egy tetterős hadseregparancsnok akaratának hatá
rozott kidomborodását, mert ez csak a visszavonuló vonal elvesz
tésének félelme következtében adatott ki, tehát az csupán az ellen
ség intézkedéseinek ellensúlyozása volt.

S úgy mint a fővezér, az alparancsnokok sem árultak el kezde^ 
ményező erőt. Vasziljev tábornok volt az egyedüli, aki aug. 31-én a 
helyzet helyes megítélése után támadni szándékozott; a szép terv kivi
tele azonban a tiltó parancsok következtében hajótörést szenvedett.

Sajátságos jelenség az oroszok részéről; az, hogy az erők 
valamely feladat megoldására sohasem alkalmaztattak egyszerre és 
a lehető legnagyobb számerőben. A M anzsujama m agaslatért pl. 
oly nagy erők küzdöttek, hogy azok egyöntetűen és teljes számban 
alkalmazva, a sikert kétségtelenül kivívhatták volna, ámde ezen erők 
csak apró csoportokban és szétforgácsolva jutottak harcba, miért is 
azok működése semmiféle eredménynyel sem járt.
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A mandzsuriai hadsereg a ljaojani csatában döntés nélkül 
vonúlt vissza. A hadsereg nem volt megverve s a további műkö
désre is képes lett volna. A főparancsnok azonban úgy Ítélte meg

- a helyzetet, hogy a további küzdelmek céltalanok, a visszavonulást 
elrendelte anélkül, hogy a már az 1904. év tavaszán megfogamzott 
szándék, mely szerint Ljaojannál döntő csata lett volna vívandó, 
megvalósult volna.

Az orosz hadsereg eme bizonytalan és kellő tetterő nélküli 
működésének okai igen mélyek. Azok nemcsak a fővezér nem 
elegendő rátermettségében, hanem a hadseregben m agában is kere
sendők. A legénység kiképzése hiányos v o lt; az sem lőni, sem 
gyakorolni nem tudott oly módon, ahogy azt a hadjárat m eg
követelte. Szellemi korlátoltsága miatt mindig vezetőkre szőrűit, az 
egyes embernek alig volt egyéni önállósága. Ha a vezető nem volt 
jelen, vagy elesett, akkor a csapat megfutamodott. A tisztikar sem 
volt kifogástalan. Sajnos dolog, de igaz, hogy a tisztek nagyrésze 
úgy a katonai ismeretek, mint az egyéni követelmények tekinte
tében tehetetlen volt. Elhanyagolt legénység és nem  kifogástalan 
tisztikar nem képeznek olyan csapatot, aminőt egy m odern és min
den tekintetben kiváló ellenfél leküzdhetése megkövetel. A harc- 
kiképzés régi, már be nem váló elvek szerint történt. Szuvarov és 
Dragomirov elavúlt és helytelenül alkalmazott elveit most m ár nem 
lehet hadjáratba vinni.

-•Mint már említtetett, az oroszok a valamely harccél kivívására 
| rendelt erőket csak apró csoportokban alkalmazták. Igen sokszor
• megtörtént, hogy az előre tolt kis erők hosszú ideig harcoltak és 
|talán  el is véreztek addig, míg a csapat főereje hátul visszatartva 
; tétlenségbe merült. S ha aztán az elül levő csapatrészek a sikert 
kivívni képtelenek voltak, akkor az egész visszavonúlt. Ezen saját- 

I ságos és sajnos jelenséggel az oroszoknál később is gyakran talál- 
; kozunk. Ennek oka főkép Dragomirov oktatásában keresendő.
! Neki ugyanis elve volt a gyenge tűzvonalak és az erős tartalékok 
! alkalmazása. Dragomirov búcsuköszöntése a hadszíntérre eltávozó 
! tisztekhez ez volt: Tartsatok magatoknak tartalékot és akkor 

győzni fogtok. S ezen, különben helyes oktatás azt okozta, hogy 
az oroszok mindig a tartalékok miatti aggodalommal harcoltak és 
valamit határozottan s az összes erőkkel kivívni nem merészkedtek.

A  ja p á n  hadseregek természetes egyesülő pontja Ljaojan 
városa volt, ott tehát az összes mandzsuriai haderő Ojama fővezér
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alatt együttesen volt alkalmazható. A fővezérlet a három hadsereg 
együttműködését szem előtt tartva azt határozta el, hogy Ljaojant 
délről megtámadja s az oroszok visszavonuló vonalait az I. had
sereggel elvágatja. Ily értelemben adta ki Ojama tábornagy az 
intézkedéseket augusztus 28-án. Ha ez a terv sikerűi, úgy Ljaojan 
az oroszok Sedanja lett volna, az oroszok azonban a katasztrófa 
elől idejekorán kitértek.

A vezéreszme a japánoknál tehát határozottan meg volt, ámde 
az nem lett megvalósítva. Már az eredeti intézkedések sem voltak 
olyanok, hogy az I. hadsereg az oroszok visszavonuló vonalai ellen 
határozottan működhetett volna. Az I. hadsereg ugyanis augusztus 
28-án csak -azt a parancsot kapta, hogy az arcvonala előtt levő 
ellenséget vesse vissza és azután lehetőleg gyorsan keljen át a 
Tajczihon. Ezen parancsban az orosz hadtáp-, illetve visszavonuló 
vonalak elleni működés elrendelve nincs. Az I. hadsereg parancsnoka
—  annak dacára, hogy azon téves nézetben volt, miszerint az oro
szok Ljoajanból visszavonúlnak — a hadsereget csak fokozatosan 
vonta a Tajcziho északi partjára s így az oroszoknak az ellenrend
szabályok megtételére időt engedvén, azokat átkarolni, illetve azok 
hátát veszélyeztetni nem sikerűit. így a vezető eszme nem is volt 
megvalósítható.

Ha Ojama tábornagy az oroszokat valóban bekeríteni akarta 
volna, úgy azt már előbb lett volna célszerű előkészíteni. Az I. had
sereg már a jusulin—janselini csata előtt lett volna a Tajcziho 
éjszaki partjára tolandó, hogy ott az egyenesen a vasút és a man- 
darin-út elzárására siessen. Igaz, hogy az I. hadsereg ezen műkö
dése nagy élelmezési és utánszállítási nehézségekbe ütközött és az 
elszigetelt megtámadtatás veszélye is valószínű volt, ámde minden 
nehézség leküzdhető s a vállalat olyan ellenféllel szemben, mint a 
mandzsuriai hadsereg, a legmesszebbmenő sikerekkel biztató lett volna.

Az I. hadsereg ezen működését a 4. hadosztálynak szintén 
a Tajcziho északi partjára —  Ljaojantól északnyugatra — kikülö- 
nítése által lehetett volna megkönnyíteni.

A ljaojani csata fényesen tárja elénk az erődítések jelentékeny 
értékét. Annak dacára, hogy a japán IV. hadsereg és a II. nagy 
része halálmegvetéssel küzdött és az erődítéseket hatalmas tüzér
tömegekkel . lődözte, a japánok mégsem voltak képesek az arc
támadásokkal határozott előnyt elérni. Az orosz védő csapatot nem 
is a japánok heves támadásai rendítették meg, hanem a fenyegető 
töltény hiány és a. tartalékok hiánya volt az, ami Szarubajev hely
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zetét kritikussá tette. A japánok csak akkor voltak képesek néhány 
erődöt birtokba venni, midőn már a védő csapat nagy része visz- 
szavonúlt.

Ami a japán hadosztályok működését illeti, feltűnő, hogy sem 
a 4. hadosztály, sem pedig —  különösen — a gárda nem m utat
ták azt az erélyt és kitartást, amelyet a derék japán csapatoktól 
megszoktunk. A gárda a reábízott feladatokat nem teljesítette; a
4. hadosztály működése igen lanyha volt. Mivel az eseményeket 
és azok indító okait még teljes világossággal nem ismerjük, a két 
hadosztály felett kritikát nem is gyakorolhatunk, ámde tanulságul 
levonhatjuk a két hadosztály magatartását, mint olyan jelenséget, 
amely a hadviselés lélektani momentumai közé tartozik.

Habár a ljaojani csatában az oroszok nem  is szenvedtek 
határozott vereséget, annak végeredménye reájuk nézve mégis 
jelentékenyen kedvezőtlen volt. A hadsereget az első döntő csata 
utáni visszavonulás annyira megrendítette, hogy a hadjárat szeren
csés kimenetelét alig lehetett többé remélni. A japánok ellenben 
a csata után ismét egy fontos hadműveleti alapot nyertek és a 
győzelmes hadseregek önbizalma s ezzel a csapatok morális ereje 
lényegesen emelkedett.

Hadászati tanulságok. *)
a) Arckiterjedés. A ljaojani csatában japán részről az arckiter

jedés kereken 35 km. volt. Ezen arcvonalban a három hadseregnek 
6 V2 hadosztálya (4., 6., 3., 5., 10., gárda és a fél 2.) és tartalék
alakulások tám adtak s így a támadó csapatok ereje 7 hadosztályra 
vehető. Egy hadosztálynak arckiterjedése tehát 5 kilométernek felel 
meg. Mivel egy japan hadosztályban 12 zászlóalj, vagyis átlag 
10.000 puska volt, tehát az arcvonal minden m éterére 2 ember és 
minden lépésre 1V2 ember, illetve puska esik.

b) A  hadseregtartalékok alkalmazása, illetve egyes csapa
toknak az arcvonalból kivétele azon célból, hogy azok a csatavonal 
más helyén alkalmaztassanak.

A ljaojani csata kezdetén, azaz augusztus 30-tól szept. 3-ig 
az orosz hadseregparancsnok 5 9 '/2 zászlóalj hadseregtartalék fölött

*) A ljaojani, sahói és a mukdeni csatáknál olvasható hadászati tanulsá
gokban kizárólag Csicserics ezredes följegyzéseit ismertetem. Ezek, m int a  pozitív 
tényeknek a  hadászat egyes kérdései szerint rendezett szakszerű felsorolásai értékes 
adatokat nyújtanék a m odern csata jelenségeire vonatkozólag.
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rendelkezett, megfelelő tüzérséggel (IV. szibériai hadtest —  28 
zászlóalj; II. szibériai hadtest —  12 zászlóalj; V. szibériai had
test — 191/2 zászlóalj), amelyek a mélységben négy lépcsőbe vol
tak tagozva. Ezek közt a 2 ./54. Orlov-dandár egyelőre északra 
Ljaojantól 35. km.-re állott.

Ezen tartalék a Ljaojannál küzdő orosz erőknek egy harm a
dát teszi.

Midőn egy — nagyon túlbecsült — ellenséges csoportnak a 
Tajczihón való átkelése az orosz baloldal előtt érezhető volt, (vagyis 
a 2. csatanapon augusztus 31-én), már akkor a hadsereg körleté
ben lévő hadseregtartalékok a heves japán arctámadások miatt a 
hadseregparancsnok kezéből legnagyobbrészt kijöttek, (csak az 
Orlov tábornok 8 zászlóalja, nem) úgyannyira, hogy Kuropatkin a 
Tajczihó jobb partján fenyegető veszély elhárítására semmiféle 
érintetlen magasabb kötelékekkel nem rendelkezett. Mivel itt az 
ellenség több hadosztályra becsültetett, sürgősen szükség volt jelen
tékeny erőknek a bal szárnyra tolására, hacsak az oroszok a csata- 
további folytatásáról lemondani nem akartak. Kuropatkin elhatá
rozta, hogy a döntést a Tajczihó jobb partján keresi s ezért azon 
feladat előtt állott, hogy a bal szárnyon álló XVII. hadtest (32 zászló
alj) támogatására tekintélyes erőket küldjön.

A tartalékból azonban m ár csak a 2./54. Orlov-dandár volt 
kéznél, m iért is a többi erőt az arcvonalból kellett kiszakítani.: 
Ez a hadsereg teljesen új csoportosítását eredményezte, ami azon
ban csak az által volt elérhető, hogy a csapatok az eddigi arc
vonalból az eredeti erődítések sokkal keskenyebb vonalába vonattak 
vissza. Midőn az megtörtént, akkor Kuropatkin a 3./4. I. szib., 
a 3./4. III. szib. és a 3./4. X. hadtestet az arccsoportból kivonta, 
(összesen 56 zászlóaljat). A XVII. hadtesttel és az Orlov-dandárral 
együtt rendelkezésére állott tehát a japán átkaroló csoport ellen 
szeptember 2-án keresztűlviendő tám adásra összesen 93 zászlóalj, 
míg Ljaojannál, a Tajczihó déli partján csupán 64 zászlóalj m a
radt vissza.

Ezen művelet m utatja, hogy a modern csatában ennek óriási 
kiterjedése következtében, az eredeti csoportosításnak mily gyökeres 
átalakítása történhetik meg. .

c) Az arcvonal jelentősége. Túlszárnyalás.
H.ogy Kuropatkin tábornok a ljaojani ütközetek súlypontját, 

már; augusztus 31-én a Tajczihó északi részén vélte, annak' oka :
9
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kevésbé volt a XVII. hadtest eddigi küzdelmeiben, mint inkább ezen 
hadtest harcterületének az egész arcvonalhoz viszonyított kedve
zőtlen helyzetében keresendő. Kuropatkin a japánok számbeli 
erejét túlbecsülvén azt hitte, hogy az ütközetbe még nem lépett 
ellenséges erők ezen helyzetet kihasználni igyekeznek. (Az oroszok 
a japánokat 10— 12 hadosztályra becsülték, ebből már hatot a 
folyótól délre megállapítván attól tartottak, hogy 4— 6 hadosztály 
a Tajczihotól északra működik. Az ezen vélemény alapján tett 
ellenintézkedéseket a b) pont tárgyalta.)

A Tajczihotól északra lévő 24 japán zászlóalj, midőn maga 
előtt szeptember 1-én egy zárt orosz arcvonalat látott, jobb szár
nyát szeptember 2-án még jobban kiterjesztette észak felé. Álta
lában az volt az orosz nézet, hogy ezen 15 km.-re elosztva lévő 
erők egy előnyomuló nagy japán csoport előcsapatait képezik.

A ljaojani küzdelmek keleti szárnyán lejátszódott események 
az ellenfél túlszárnyalásának értékét mutatják. A túlszárnyalásnak 
ezen, (különben, különösen kezdetben csekélynek látszó) az egész 
csatára nézve döntő jelentőségű előnye akkor vált érezhetővé, mi
dőn az orosz túlerő már nem volt képes az ellenség intézkedéseit 
ellensúlyozni. Ennek oka nemcsak az orosz hadsereg általános 
harcászati inferioritásában, hanem a XVII. hadtest passzivitásában 
is keresendő, mely ugyanis az ellenségnek a partváltást és a fejlő
dést zavartalanul hagyta véghezvinni.

Hanem, dacára a később kifejtett nagy erőfeszítésnek és az 
ellenség túlbecsülésének, a keleti szárny eseményei Kuropatkint 
mégis a ljaojani terület feladására indították. Mindazonáltal kieme
lendő ezen japán művelet csekély anyagi eredménye. Az orosz 
hadsereg egyáltalában nem volt megverve, midőn Ljaojantól elvo
nult, csak a fővezér ítélte meg szeptember 3-ra éjjel úgy a hely
zetet, hogy minden további küzdelem hiábavaló. Részéről ezen 
vélemény bizonyára tévedés volt. Az I. japán hadsereg két had
osztálya ez ellenük szeptember 2-án kifejtett csaknem  négyszeres 
túlerővel szemben nehéz krízis előtt állott.

A  ljaojani végdöntés világosan igazolja, hogy nevezett csatá
ban a siker nem az egyik fél nagy részének észrevehető elemi leve- 
retésétől függött, hanem az összhelyzetnek a  főparancsnok állal való 
fe lfogásátó l, aki ugyanis a csoportok egyes harcterületein lejátszódott 
események összegéből a küzdelmek tovább folytatásának kilátá
saira Ítéletet alkotott magának. Ljaojan mutatja, hogy ezen Ítélet 
téves nézeteken alapúihat és így végeredményében is téves lehet.
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d) A z arcvonal jelentősége a hadseregnek eltartása és a  
további hadműveletek szempontjából.

Az orosz hadsereg vezérkarában a hadsereg hátáról sohasem 
feledkeztek meg, minden hosszabb tartózkodásnál ottan a szol
gálat szakszerűen szerveztetett. S így 1904. augusztusban, midőn a 
hadsereg Ljaojannál csoportosíttatott, a megerődített területről 
Mukden területére 8 út szemrevételeztetett. Augusztus végéig a 
Tajcziho folyón ugyancsak 8 híd készíttetett, s így általában az t' 
lehetett mondani, hogy az ott jelenvolt 6 hadtestnek hátrafelé 1 — 1 1 
átfutó vonal utaltatott ki. (Tudniillik az V. szibériai és az I. had
test még előmenetben voltak, azért volt 8 vonal kiutalva.) A bal-7 
szárnyhoz (XVII. hadtest) ezenkívül még egy futólagos tábori vasút^ 
is vezetett.

A ljaojani csata alatt a hadtestek ezen utakon csoportosí
tották vonatukat és pedig nagyrészt a Tajcziho jobb partján, ame
lyek kb. Jentaj állomásig értek.

Szeptember 1-én a  m álha ettől kb. 5 km.-re, északra fekvő 
vonalig volt visszaküldendő.

Midőn Kuropatkin a Kuroki hadseregének keleti átkaroló 
csoportja ellen 3 hstet (3/4 I- szib., 3/4 III. szib. és 3/4 X.) a Tajczihotól 
délre levő arccsoportból az orosz balszárnyra kivont, akkor ezek a 
vonatechiquieren keresztül meneteltek. Intézkedés szerint minden : 
hadtest magával vinni tartozo tt:. a hadtest tüzértelepeket, a had
osztály lazare'tteket, 8 napi élelmezést és az ütközetvonatot. Azon 
relatív gyorsaság miatt, amivel a mozgadozások véghezviendők 
voltak, természetesen nem lehetett gondolni a vonatok szabá
lyozásával ; (menetvonalak, vagy gyülekezőhelyek kiutalása). Elkép
zelhető, hogy szeptember 2-án mily fejetlenség származott a vonat
csoportok közt.

De mivel szeptember 2-án a keleti arcvonalon csak a felvo
nulást kellett elvégezni és mivel kedvező eredmény esetén is csak 
lassú térnyerést lehetett várni, a hadsereg eltartása biztosítható és 
a vonatechiquierben a rend helyreállítása várható volt.

A kedvező eredmény azonban elmaradt és 3-án Mukden1 felé 
megkezdetett a visszavonulás. A vonatok rendezése ki volt z á rv a ; ; 
csakis arra lehetett gondolni, hogy azokat megmentsék "S' :ezért 
minden úgy ahogy volt, elindíttatott. De még arra sem lehetett 
gondolni, hogy a  hadtestek a nekik eredetileg kiutalt m enetvona
lakat használják, már csak azért sem, mivel ezen vonalak közűi 
csak 3 m aradt használható. Szerencsére az ellenség nem volt oly

9*
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állapotban, hogy üldözhetett volna. Szeptember 3-án a megszállt 
terület még egészen tartható v o lt; még 4-én is közel álltak az 
orosz utóvédek a folyóhoz és csak 5-én voltak apróbb harcok a 
mandarin-úton.. Ezen két nap megadta a vonatoknak és a csapatnak 
a szükséges időt a nyugodt elvonulásra.

A vonatok mint rendezetlen tömegek hömpölyögtek Mukden 
felé a vasút és a mandarin-út, ezen két — egyedüli —  tájékoztató 
vonal mentében. A mandarin-útnak látható táviró vezetéke v o lt; az 
utak kiadott vázlatai azonban csak kevés számban s a vonatok 
számára csaknem értéktelen voltak. Mukdentől délre a Hunhonál a 
vonat és csapattömegek az akkor meglevő 2 hídnál összetorlódtak. 
Szeptember 8-áig minden vonat átment a Hunhon. A járm űvekben 
beállott csekély veszteség dacára (csak kb. 280; ezeknek lovai egy . 
hamis riadó a la tt. elfutottak s így a járműveket az utóvéd elégette) 
a hadsereg mégis meg volt rendülve s hadműveleti képességét 
hetekre elvesztette. Nagy fáradságba került, hogy ez szeptem ber 
végével annyira visszanyeretett, hogy még tám adást is lehetett 
megkisérleni.

Dacára annak, hogy a csata tulajdonképen csak 5 napig ta r
tott, mert előbb csak egyes hadtesteknél voltak nagyobb küzdelmek, 
általános volt mégis a panasz, hogy a lőszerrel való fölszerelés 
nem volt elegendő. Attól tartottak ugyanis, hogy a mozgó tarta
lékintézetek készletei nem lesznek pótolhatók.

Az elmondottak igazolják, hogy az arcvonalnak convex (kihaj
tott) alakja  az,intézeteknek felállítási és mozgadozási szabadságát 
a görbe átmérőjenek rövidülési arányában megnehezíti. Ugyanez áll 
az erős törési helyekre, illetőleg az előre ugró részekre is.

A Sahó!-melletti csata, 1904. október hó 5—18-ig.

16., 17- és 18. vázlat*) és 2 hadrend.

, , A ljaojani hosszú küzdelem után a japánok az üldözésről
lemondottak, mivel az eddigi fáradalmak a csapatokat teljesen ki
merítették. Hanem az oroszok sem voltak képesek az újabb küz-

*)'A  vázlatok mértéke 1 : 168.000; — 1 cm. == kb. 17/ 10 km. =  kb. 1
■ ! r  ' angol mf. —  1 angol mf. =  1609 33 mfr. — 3

' i; /  r .  . , .cm . =  kb. 5 verszt. —  1 verszt =  —
, \  , , r [  r; Л  cm. == 3 japán mf. (ki). —  1 ki =  3927.27 mír_
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delmek megkezdésére s így hosszabb harcszünet következett be, 
mely idő alatt csak jelentéktelen csatározások történtek.

A japánok erősbítésekét vártak és azon reményben, hogy 
Port-Artur csakham ar elesik,' oly nagy - számú csapatot véltek ma
gukhoz vonhatni, högy azokkal együtt a döntő tám adást még a tél 
beállta előtt megkezdhetik.

A japán  erők összeállítása általában olyan volt, mint a ljaö- 
jani csatában, csak újabb tartalék alakulások érkeztek. A leírandó 
hadműveletek kezdetén a három hadseregben 9 hadosztály és 7 
tartalék-dandár, továbbá 2 lovas és 2 tüzérdandár volt egyesítve. 
A hadműveletek végével még egy hadosztály (a 8.) és egy tartalék
dandár is érkezett meg, de ezek már a csatában nem jutottak 
tevékenységbe.

A japán hadsereg tagozása az A.) hadrendből vehető ki.

A japán erők helyzete szeptember végén a következő v o lt:
• I. hadsereg a jentáji kőszénbányáknál, a gárda tartalék-dandár 

pedig Bianjupuzánál és attól délre.
IV . hadsereg: a vasúttól keletre, Jentaj vasútállomás és 

Ljaojan közt.
II . hadsereg: Ljaojantól északra és a vasúttól nyugatra.
F őtartalék: Ljaojannál.

A z oroszoknak a hosszabb harcszünetre szintén szükségük 
volt. Szeptember folyamán az egész I. hadtest megérkezett Muk- 
dennél. Kiegészítő legénységet is jelentékeny mennyiségben kaptak 
az orosz csapatok. A VI. szibériai hadtest szintén útban volt, de 
egyelőre Alekszejev helytartó rendelkezésére Tjeimnél, Mukdentől 
északra körülbelül 55 km.-re tartatott vissza. Október 1-től kezdve 
az odesszai VIII. európai hadtestnek vasúti szállítása is megkezdetett. 
A további mozgósítás még a következő csapatoknál volt tervbe véve : 
A vitebszki XVI. és a minszki IV. hadtesteknél, valamint az 1.,
2., 3., 4. és 5. lövészdandároknál; ezen csapatokra azonban 1904. 
vége, illetőleg 1905. eleje előtt nem lehetett számítani.

A háború vezetését orosz részről még mindig a „Távol Kelet 
helytartója" Alekszejev tengernagy gyakorolta s így neki Kuro
patkin alá volt rendelve. Mivel azonban az orosz erőket egy had
seregben vezetni többé már nem lehetett, a cár 1904. szeptember 
24-én a mandzsuriai hadsereg kettéosztását elrendelte és Kuro- 
patkint az I., Grippenberg tábornokot pedig a II. hadsereg parancs
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nokává nevezte ki. Grippenbergnek megérkezése azonban csak 
november közepére volt várható s ezért a legközelebbi fontos ese
mények vezetése egyedül Kuropatkinra bízatott, tehát a hadsereg 
egyelőre nem osztatott meg. Hanem Alekszejev ezután is bizonyos, 
nem eléggé világos elöljárói viszonyban m aradt Kuropatkin felett.

A ljaojani visszavonulás után az orosz csapatok a  japánok 
további előnyomulásának feltartóztatása céljából két főcsoportba 
tagozódtak a Hunhó vonalán és ped ig : *)

1. A Hunho (Hunhé) bal partján levő főállás védelme 
Bilderling  tábornok alatt a X. és XVII. hadtestre bízatott. Bilder- 
lingnek még a Detnbovszki tábornok különítménye (az V. szibériai 
hadtest 10 zászlóalja) is alárendeltetett. Ez a főállás legközelebbi 
jobb szárnyát fedezte. Bilderling csoportjának összes sz á m a : 74 
zászlóalj, 53 lovasszázad illetve szotnya, 190 löveg, 24 m ozsár és 
három utász zászlóalj.

2. A hadsereg balszárnyának biztosítását, Fusuntól kezdve
.kelet felé az Ivanov tábornok különítménye végezte. E z a II. és
III. szibériai hadtestből, a IV. egy dandáréból és az V. egyes
részeiből állott. Számereje: 62 zászlóalj, 26 szotnya, 128 löveg és 
két utász-zászlóalj.

3. Az említett két főcsoport közti területet Stakelberg alatt az
I. szibériai hadtest volt hivatva megszállni és a folyót Kiuszántól 
(Kiuszana) Fulinig védeni. Szám erő : 24 zászlóalj, 10 lovasszázad 
illetve szotnya, 56 löveg, egy utászzászlóalj.

4. A hadseregtartalék két csoportban v o lt :
a) a IV. szibériai hadtest (24 zászlóalj, 6 szotnya, 96 löveg,

12 mozsár és egy utászzászlóalj) Mukdentől északra Örrtajczi- 
Houta (Ertajcza-Houha) vonalában és

b) az I. hadtest, mely Mukdennél szeptember közepén gyü
lekezett, a mandarin-üton Puho-Tava (Puhe) vonalában. Számereje : 
32 zászlóalj, 4 szotnya, 108 löveg, egy utászzászlóalj.

5. A külső jobb szárny biztosítását Koszagovszki tábornok 
különítménye vette át (6 ‘/2 zászlóalj, 9 szotnya, 14 löveg), melynek 
főereje a Ljaohonál (Ljaohé) Kaulitun (Kinlunden, Hunlunden (?) 
közelében állott.

6. A hát fedezetére Tjeimnél a VI. szibériai hadtest egy dan- 
. dára csoportosíttatott (8 zászlóalj, 1V2 szotnya).

7. A hadtestek kötelékébe nem tartozó lovasság és pedig a

*) Tájékozásul a mukdeni csatához tartozó vázlatok szolgálhatnak.
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bajkálontúli és az uráli kozák dandárok (21 szotnya, 8 löveg) 
Miscsenko tábornok alá helyezve a hadsereg arca előtt voltak.

A Hunhó vonalán kiváló erődítési munkálatok végeztettek és 
az észak felé vezető hadtáp-utak is alaposan kijavíttattak.

A z orosz fővezérlet szeptember végén elhatározta, hogy az 
esetleges ja p á n  tám adást nem várja be, hanem az ellenség visz- 
szaverése végett az előnyomulást mielőbb megkezdi. Hogy ez az 
elhatározás a fővezérlettől, vagy pedig Szentpétervárról indúlt-e ki, 
nem állapítható meg. A támadásnál nem annyira Port-Artur felsza
badítása, mint egyelőre a hadsereg morális erejének emelése volt a 
főcél, mert a hadsereg önbizalma folyton csökkent és a szaka
datlan visszavonulások nagy elégedetlenséget szültek. Orosz véle
mény szerint a japánok már óriási veszteségeket szenvedtek, 
tám adó kedvük és erejük rendkívül csökkent s így az oroszok a 
tám adás kétségtelen sikerét biztosra vették.

Kuropatkin tábornok a támadó-intézkedést 1904 szeptember 
28-án este 6 órakor Mukden vasúti állomásán adta ki. Ennek tar
talm a a következő volt: (B) hadrend.)

1. N yugati hadsereg-csoport B ilderling báró lovassági 
tábornok.

Összesen: 64 zászlóalj, 40 lovasszázad illetve szotnya, 190 
löveg, két utász zászlóalj. Rövid menetekben a vasút és a man- 
darin-ut mentén előnyomúlnia, a második napon a főerővel a Sahó, 
az elővédekkel pedig a Hankioho*) vonalát elérnie s ott erődíté
seket készítenie kellett.

2. Keleti hadseregcsoport Stakelberg báró tábornok.
Összesen: 73 zászlóalj, 34 géppuska, 34 lovasszázad illetve

szotnya, 164 löveg, három utász-zászlóalj. Feladata egyelőre az 
volt, hogy a Bianjupuzánál levő ellenséges állást foglalja el s e 
célból a második menetnapon az . elővédekkel Liucsenkutun—Jin- 
pan— Sunsuiczi—Vanfulin-szoros vonalát volt elérendő.

3. Általános tartalék. A) Szarubajev tábornok. Összesen: 24 
zászlóalj, 5 szotnya, 114 löveg, egy utászzászlóalj. — B) M ájendorf 
báró tábornok. Összesen: 32 zászlóalj, 4 szotnya, 108 löveg, egy 
utászzászlóalj. E két tartalékcsoport a második napon a Hunhótól

*) A Sahó és a  Siliho közti, a  térképeken névvel el nem láto tt folyócska.
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délre mintegy 6 km.-re s a mandarin-úttól keletre volt egyesülendő.
—  C) Miscsenko tábornok. Összesen: 11 szotnya, 8 löveg. A 
második menetnapon a Sahót Lüanfantun községnél kellett elérnie.

4. A z oldalak biztosítása.
A) Jobb oldal. Dembovszki tábornok. Összesen: 12 zászlóalj, 

16 szotnya, 32 löveg, két műszaki zászlóalj. —  Koszogovszki tbnk. 
Összesen: 6 l/a zászlóalj, 9 szotnya, 1 6 löveg. Dembovszki a második 
napon a Hunhót Csantannál volt elérendő s hidat verni és erődíté
seket készíteni kellett. Koszogovszkinak feladata a Ljaoho vonalá
nak biztosítása volt s neki Dembovszkival általában egy m agasság
ban és összeköttetésben kellett maradnia.

B) Bal oldal R ennenkam pf tábornok. Összesen: 13 zászlóalj, 
16 szotnya, 30 löveg, egy utászszázad. Rennenkampf az Ekk és 
Peterov tábornokok keletre kikülönítve volt csapatait is magához vo
nandó volt. *) Feladatául a balszárny biztosítása tűzetett ki s elő- 
nyomúlnia a Tajczihónak Miczi és Szjaoszür községek közti vonala 
ellen kellett. **) Mozdulatai a hadsereg működésével összeegyez- 
tetendők voltak. —  M adritov ezredes. Összesen : 1 zászlóalj, 2 lovas 
vadász különítmény, 2 szotnya, 2 löveg. Biztosítja a külső bal
szárnyat, általában Szajmaczi felé megy előre és Rennenkampffal 
összeköttetést tart.

5. A  hát biztosítása. Szoboljev tábornok. A VI. szibériai had
test. Számereje : 32 zászlóalj, 6 szotnya, 96 löveg, egy utászzászló
alj Mukden és Tjelin közt csoportosúl.

A z összes orosz csapatok számereje: 2577, zászlóalj, 32 gép
puska, 143 lovas század illetve szotnya, 760 löveg, tiz műszaki 
zászlóalj. Mivel azonban az említett erők előirt létszáma sehol sem 
volt meg, .a csoportok állománya csakis 181,400 puska  volt.

A tám adást egyelőre csakis a keleti csoportnak kellett végre
hajtani. A síkság a vasút- és mandarin-úttól keletre m eglehetősen 
gyorsan megy át a hegyvidékbe, mely. is csakham ar sziklás, vad 
és igen nehezen járható jelleget ölt. A keleti csoportnak ezen a

*) Ekk 3 zászlóaljjal, 6 szotnyával és 4  löveggel M ukdentől keletre In p án - 
nál s egy kis csoportjával Szinczintinnél, — Peterov 7 zászlóaljjal, 4  szotnyával 
és 20 löveggel a Bönzikutól k. é. keletre kb. 40 km.-re levő T alin-szorosnál állott. 
A csapatok az V. szib. hadtest kötelékébe tartoztak.

**) Mindkét község a Tajcziho m ellett van. (Miczi Bönzikutól keletre 22 
km., — Szjaoszür Bönzikutól délkeletre 40 km.)
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területen kellett támadnia, holott Stakelberg és Rennenkampf tábor
nokoknak csak 22 hegyi lövegűk volt. Jó térképekben is hiányt 
szenvedtek. Az oroszok Ljaojantól északra csak egy értéktelen út- 
vázlattal rendelkeztek 1:168,000 arányban. A hosszabb szünet alatt 
történtek ugyan felvételek, ámde csak a japán előőrsökig; ezek 
alapján az előnyomulás előtt 1 :84 ,000  arányban vázlatok készít
tettek s azokat a csapatoknak kiadták. Mivel azonban e vázlatok keleten 
csak a jentáji kőszénbányákig terjedtek, —  Stakelberg támadó osz
lopai teljesen ismeretlen vidékre és előre nem sejtett terep-akadá- 
lyokra bukkantak. (A hegyi utak annyira járhatatlanok voltak, hogy 
valamennyi sebesültet az embereknek kellett kézen visszaszállítani.)

Ily körülmények közt a keleti csoport feladata igen nehéz 
volt s a nehézségeket még az a körülmény is lokozta, hogy az 
összeköttetés a fővezérlettel és a nyugati csoporttal alig volt fenn
tartható.

Figyelemre méltó, hogy ■ a támadó intézkedés a lovasságot a 
két főcsoporthoz csaknem egyenlő mennyiségben osztotta be, holott 
a 143 lovas század nagy része a síkságon —  mint hatalmas lovas 
test — eredményesen lett volna alkalmazható. Az is érdekes, hogy 
a fővezérlet tartalékul az összes erőknek Ѵз részét különítette ki 
(88 zászlóaljat); ebből a hátnak biztosítására egyelőre az egész VI. 
hadtest rendeltetett ki.

Az orosz fővezérlet az ellenség ■ számerejéről és helyzetéről 
általában helyesen volt tájékozva.

A z előnyomulás október hó 5-én kezdetett meg.

Hadműveletek október hó 10 ig.
Az orosz fővezérlet intézkedésében meghatározott menetcélok 

a második napon, 6 án valóban elérettek. Ekkor a hadsereg meg
állóit. Ennek főoka az volt, hogy a nyugati csoportnak M au  
tábornok alatti bal oszlopa (a X. hadtest 1/i 31. hadosztálya) 
azt a kémhírt kapta, miszerint Jentáj körűi 9 japán hadosztály 
legalább 120.000 főnyi számerőben gyülekezik. E  hír következ
tében azt vélték, hogy a nyugati csoport mindaddig nem mehet 
előre, míg Stakelberg az ellenséget át nem karolta. Különben a 
nyugati csoport előnyomulása állásról-állásra történt. Volt elővéd-, 
f ő -  és utóbb hátvéd-állás is, melyeket nagy műszaki előkészületek
kel erődítettek meg. Az elővéd-állás a Silihó, a főállás a Hankiohó 
és a hátvéd-állás a Sahó mentén volt.
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A XVII. és X. hadtest elővédei a következő napokon az ellen
ség előcsapataival kisebb küzdelmekbe kerültek. A X. hadtest 
Rjebinkin  tábornok alatti elővéde heves harcok árán a Silihó köz
ségtől délre levő magaslatokat 9 én elfoglalta és azokat 10-én is 
sikerűit birtokában tartani.

Kuropatkin felismerte annak veszélyes voltát, hogy a két 
főcsoport közt csaknem 20 km. hézag volt, miért is ennek kitöl
tésére Miscsenkot és a IV. szibériai hadtestet már 9-én az első 
vonalba rendelte. E z utóbbi parancsnokának, Szarubajev tábornok
nak a Mau tábornok csapatai is alárendeltetvén, — a két főcsoport 
közt egy harmadik, a középső csoport származott. Ennél is számos 
erődítés készíttetett.

A keleti csoport lassan nyomúlt előre és, hogy az összeköt
tetést a szomszéd csoporttal helyreállítsa, jobb szárnyát kissé vissza
tartotta. Vele szemben Bianjapuzánál Umeszava tábornok alatt 
a japán gárda tartalék dandár állott. Kuroki tábornok hadsereg
parancsnok ezen dandár helyzetét veszélyesnek tartván, azt októ
ber 7-én hajnalban a japán  arcvonal jobb szárnyára rendelte vissza. 
Kuroki megállapította, hogy az oroszok az I. hadsereg ellen nagy 
erőkkel közelednek s ezért hadseregével a szénbányák és Bönziku 
közt vett felállítást. Különös súlyt helyezett a Tajczihónál levő 
csoportra, melyet ugyanis Inoujé  tábornok alatt a gárda tartalék 
dandárból és a 12. hadosztály főerejéből képezett. Ezen csoport 
ellen Rennenkampf és a III. szibériai hadtest 6. keletszibériai lövész
hadosztálya 9 én már érezhetően működött, dél felől a Tajczihón 
átkelve pedig Ljubavin lovassága*) fenyegette, habár ez a Bönziku- 
nál álló japán csapatok elől visszavonúlt.

O jam a  tábornagy Kuroki intézkedéseit jóváhagyta és 7-ére 
éjjel elrendelte, hogy a  IV. és II. hadsereg az I. hadsereggel egy 
magasságba nyomúljon előre. A 9-éig érkezett hírek szerint a japán 
fővezetőség az előnyomuló ellenség tagozásáról tájékozva lévén, 
Ojama 9-én esti 10 órakor a következő intézkedést adta k i :

„Az ellenséget, mielőtt az még teljesen felvonúlt, megtámadni 
■és Kantolizan (Bianjupuzától északra 7 km.) —  Fönkiapu —  Liki- 
atun vonaláig visszavetni fogom. Az I. hadsereg a 12. hadosztálylyal 
és a gárda tartalék dandárral Sziasicziauczi, főerejével pedig Fönkiapu 
község ellen nyomúl elő akkor, midőn IV. hadsereg Vulitajczit

*) Ljubavin a Rennenkampf csoportjában a bajkálontúli kozákhadosztály 
felének volt a parancsnoka.
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O

(a mandarin-uton) elfoglalta. Ez október 10-én Ninkvantun irányába 
menetel, a II. hadsereg pedig Pankiaupu-Likiatun vonala ellen nyo
múl elő. Ez utóbbi hagyjon a jobb szárnya mögött nagyobb erőket. 
A bal szárny gyorsabban menjen előre mint a jobb szárny és átka
roló mozdulatot végezzen.“

Tehát az orosz hadseregcsoportok elővigyázatos és késlekedő 
előnyomulása következtében a japán fővezetőség az ellenfél szán
dékáról oly ham ar szerzett biztos tájékozódást, hogy már az ellen- 
intézkedések megtehetők voltak, mielőtt az oroszok a döntő tám a
dást elhatározták volna. Ojama tábornok fenti elhatározása az 
orosz csapatok elszigetelt helyzetének és keleten a védelemre 
kiválóan alkalmas terepnek helyes figyelembe vétele alapján érle
lődött meg. Ojama a Stakelberg-hadseregcsoport feltartóztatását az
I. hadsereg l ' / ’a hadosztályára (12. hadosztály és a gárda tartalék- 
dandár) bízza, míg a hadseregek összes többi részeivel ő maga 
megy át a tám adásba az észak felől előnyomuló orosz csapatok 
ellen. A Stakelberg tábornok csoportját és Rennenkampf különít
ményét, összesen 86 zászlóaljat, 32 géppuskát, 50 lovasszázadot 
és 194 löveget legfeljebb 20 zászlóaljnak, 4 lovasszázadnak és 45 
lövegnek kellett feltartóztatni; 8 hadosztály és 3 tartalék dandár 
pedig az orosz közép és nyugati csoport ellen tö r t ; ezek egyelőre 
csak 6 hadosztálylyal rendelkeztek. Igazán merész elhatározás; 
annál kockázatosabb, mert Kuropatkinnak még 4 1/2 hadosztály 
tartaléka volt (a 3Д I- hadtest*), a VI. szibériai hst. és a Dembovszki 
csoportja),-, míg a japán fővezetőség már csak 3 tartalék-dandár 
fölött rendelkezett. Ha a japánoknak a jobb oldalukba törő négy
szeres túlerőt föltartóztatni és az arcvonalban az ellenséget vissza
vetni nem sikerűi, úgy sorsuk megpecsételve s a hadjárat befejezve 
lett volna.

Az eddigi eseményeket röviden összegezve a három japán 
hadsereg október 10-én estig kisebb küzdelmek árán a fővezérlet 
intézkedésének szellemében felvonúlt s így a csata 11-én az egész 
vonalon kezdetét vehette.

Kuropatkin Örrtauko községnél, Ojama pedig Lotatajnál tar
tózkodott. A japán csapatoktól idefutottak a telefon- és táviró- 
vezetékek, melyek mint modern összeköttetések a japán fővezér 
magasabb vezetését megkönnyítették.

*) A hadtestből 6 zászlóalj 8-án a XVII. hadtesthez küldetett erődítési 
munkálatok végzésére.
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H arcok október 11. és 12-én.
Október 11. A küzdelem már 11-éré éjjel az egész vonalon 

kitört. A japán gárda 11-én estig a Vajtozan hegyet és a Vatana- 
bejama nagy részét elfoglalta, a 2. hadosztály 15. dandárénak a 
Templom-dombot megszállva tartó orosz csapatokat elűzni sike
rűit, de a 3. dandár támadása a Szanjosiszan ellen egyelőre 
meghiusült.

A IV. és II. hadsereg heves harcok után szintén tért n y e rt; 
az orosz elővédek a Siliho mentén levő álláshoz vonúltak vissza 
és az elvesztett területért számos sikertelen előtörést tettek. A II. 
hadsereg balszárnya, a 6. hadosztály 11-én Örrtajczi-Jenkiavan vo
naláig, ju to tt s így a ХѴП. hadtest jobb szárnyát már átkarolással 
fenyegette. A 4. hadosztály két oszlopban nyoműlt előre s Grekov 
lovasságát ('Д Orenburg kozák hadosztály) könnyen visszavetvén, 
a hadseregparancsnok számos intézkedéseinek dacára Likiatun- 
Tajcsunpu vonalánál a további előnyomulást beszüntette. Ennek 
oka az volt, hogy a VI. szibériai hadtest a hadosztálylyal szemben 
érezhetővé kezdett válni. Ez a hadtest ugyanis parancsot kapott, 
hogy sürgős esetben a nyugati csoport harcában közreműködhetik 
ugyan, de erejét idejekorán ne forgácsolja szét. Szoboljev tábornok 
hadtestparancsnok Bilderling számos felszólítása után a fél 55. had
osztályt a nyugati csoport jobb szárnyára küldötte, a 72. hadosz
tály előcsapataival pedig a japán 4. hadosztálylyal szemben Tataj 
községig jutott.

A Dembovszki-csoport nehány százada Akijama lovasságával 
Szandepunál sikertelen harcot vívott, főereje pedig Csantannál tét
lenül maradt.

Ojama azon nézetben volt, hogy a IV. hadsereg előtt egy na
gyobb hézag van, miértis 12-éré annak áttörését rendelte el, hogy 
így a hadsereg Stakelberg jobb szárnyát átkarolhassa. Az 5. had
osztály mint tartalék a harcvonalból hátravonatott, míg a főtarta
lékot képező három tartalék dandár a IV. hadsereghez rendeltetett.

Kuropatkin attól tartva, hogy a hadsereg jobb szárnya telje
sen megkerűltetik, elrendelte, hogy nagyobb ellenséges csapatok 
közeledése esetén a nyugati csoport bal szárnya, a ХѴП. hadtest 
a Hankiohó mentén levő állásba vonúljon vissza.

A  keleti csoport I. szibériai hadtestének 6. keleti szibériai 
lövész hadosztálya 11-én a Talin és Tumenczilin szorosok birto
káért harcolt, de sikertelenül. Az 5. lövész hadosztály még tarta
lékban maradt. A III. szibériai hadtest és Rennenkampf a Tajczihotól
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északra, Ljubavin pedig a folyótól délre támadva igyekeztek a 
japánok állásait elfoglalni, ámde az ellenséget a járhatatlan szikla
falakról elűzni nem sikerűit. A keleti csoport ez a része 11-én estig 
5000 embert vesztett.

A  nap eredménye tehát az, hogy a japán jobb szárny, —  bár 
kritikus helyzetben, —  az előző napi állásait tartotta meg, míg a 
többi rész sikeresen haladt előre, sőt már az orosz jobb szárny át
karolása is megkezdődött.

Október. 12. Már 12-ére az éj folyamán folytatódott a küzde
lem. A japán 1. gárda dandár és a 4. gárdaezred Miscsenko lovas
ságát és az I. szibériai hadtest egyrészét visszavetve előnyomúlt és 
a IV. szibériai hadtest bal szárnya ellen nyugati irányba kanyaro
dott be. Itt azonban a további tám adás m egakadt. A gárda ezen 
tám adása következtében a keleti és középső orosz csoport egymás
tól elválasztatott. A IV. szibériai hadtest veszélyes helyzete arra 
indította Kuropatkint, hogy az I. hadtest 22. hadosztályából két 
gyalogezredet és egy tüzérosztályt Szarubajev tábornok rendelke
zésére bocsátott, de ezen erősbitések 12-én már nem jutottak alkal
mazásba. A I\^  szibériai hadtest állását dél felől a japán 3. dandár
támadta meg, miután a Szanjosiszan hegyet véres küzdelem árán 
elfoglalta. A dandár a hadtestet Szialiuhoczi községből visszaszo
rítván megállóit s aztán az Inoujé tábornok csoportjának tám oga
tására ennek balszárnyához rendeltetett, oda azonban 12-én még 
nem érkezett meg.

A japán 15. dandár és a 10. hadosztály október 12-én az 
oroszokat (Mau tábornok és az I. hadtest 37. hadosztályának 
részei) a Taputól keletre levő magaslatokról űzte vissza. Mivel a 
japánok heves támadásai miatt az I. hadtest lassankint a harc
vonalba küldetett, Kuropatkin 12-én este m á r . csak a  22, had
osztály 86. és 88. ezredeivel rendelkezett.

Tehát az orosz középső csoport 12-én az előállásokat mind 
elvesztette; helyzete azonban a IV. szibériai hadtest bal szárnyá
nak átkarolása miatt sem volt nagyon veszélyes, m ert ott a japán 
gárda tám adása megállott. Az orosz nyugati csoport azonban e 
napon súlyos vereséget szenvedett.

A kora reggeli órákban a XVII. hadtest, egyes részeinek ; 
Jentoniulu (Nankvanczi) községet, mely a japánok által már elfog
laltatott, sikerűit visszafoglalniok s így Bilderling tábornok —  a '
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további sikerek reményében — , Kuropatkinnak a visszavonulásra 
vonatkozó utasítását egyelőre nem vélte keresztűlviendőnek. A X. 
hadtest Rjebinkin tábornok alatti csoportja a japán IV. hadsereg 
tartalék hadosztályával, melyet az 5. hadosztály egy ezrede is 
támogatott, a nap folyamán oly heves harcot vívott, hogy délután 
4 órakor, —  bár teljes rendben, — a  Hankioho vonalon levő f ő 
állásba visszam enni kényszerült. A tartalék-hadosztály nem üldö
zött, hanem a 10. hadosztály bal szárnyán az orosz I. hadtest 
ellen arccal északkelet felé fordult. Az orosz X. hadtest 9. had
osztálya a főállásban hátul tartalékban volt.

A XVII. hadtest a japán 3. és 6. hadosztály részéről már 
hajnal óta igen heves tám adásokat szenvedett úgy, hogy a reggeli 
órákban már összes csapatait az első harcvonalba volt kénytélen 
rendelni. A japán tám adások egyelőre visszaverettek, hanem  a 
hadtest helyzete mindjobban kritikussá vált. A japán 6. hadosztály 
ugyanis a bal szárnyát észak felé mindjobban kiterjesztette és a 
sarokpontot képező Örrsikiaczi községet hevesen ostromolta, a 4. 
hadosztály pedig Hunlinpu és Holientáj ellen nyom últ előre. Ö rrsi
kiaczi az oroszok hősies védelmének dacára délben elesett s ekkor a 
japánok a Siliho vonalat felsodorni kezdették. Az oroszok kétség- 
beesett ellentámadásokat intéztek, ámde sikertelenül s az arcvonal 
Siliho községig bezárólag, tehát az egész XVII. hadtest lassankint 
felsodortatott. A  hadtest délután 4 órától kezdve visszavonult s  a  
visszavonulás csakham ar a vad menekülés jellegét vette fö l .  A  csa
patok Bilderling tábornok erélyes intézkedéseinek dacára sem voltak 
a Sahó előtt megállíthatók.

A VI. szibériai hadtestnek sikerűit ugyan Hunlinpu és Van- 
csuanczi községeket megtartani, főereje azonban szintén visszavonúlt.

A leveretés a X. hadtestre egyelőre nem volt közvetlen be
folyással s a hadtest csak éjjeli 12 órakor határozta el, hogy 
Sahopura visszavonúl.*)

A japánok a Hankioho vonaláig üldöztek.
A Saho jobb partján levő erők e napon a döntésnél alig 

működtek közre. Különösen a japán 4. hadosztály és a  Dem
bovszki különítmény m utattak feltűnő passzivitást.

Ojama azt vélte, hogy az összes orosz erők visszavonulásban 
vannak és intézkedéseit 13-ára ehhez képest is adta ki. Kuropatkin a 
sikert a keleti csoport balszárnyától remélve úgy intézkedett, hogy

.*)■ Lásd : Hadászati tanúlságok.
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a középső csoport a jobb s z á r i já t  vegye hátrább s a keleti csoport 
sz in tén ; ez utóbbi azért, mert a két csoport közt nagy hézag 
mutatkozott.

A  keleti csoport jobb szárnya 12-én a Talin és Tumenczilin 
szorosok birtokáért a támadásokat rendkívül hevességgel folytatta, 
ámde a japán sziklaállások bevétele nem sikerűit. Az I. szibériai 
hadtest teljesen kimerülve feküdt az ellenséggel szemben ; a tám a
dás folytatására új erők nélkül már gondolni sem lehetett.

A csoport balszárnyán 12-én végzetes dolgok történtek. 
Rennenkampf csapatait a japán 2. lovas dandár váratlanúl hátban' 
lepte meg, mire Rennenkampf kimerült csapatai az est beálltával 
véglegesen visszavonúltak. A III. szib. hadtest ezt megtudván, a 
további küzdelmekre magát képtelennek érezve, minden parancs 
nélkül szintén megkezdette a visszavonulást.

Hogy Kuropatkin a sikert még 12-én este is a keleti csoport 
balszárnyától várta, ő az ott lejátszódott sajnos eseményekről sem 
miféle híreket sem kaphatott.

Stakelberg tábornok személyesen látván, hogy a középső' 
csoport balszárnya áttöretett, a hézag esetleges kitöltése céljából a 
még tartalékban levő 5. kelet-szibériai lövész hadosztályt Bianja- 
puzára rendelte vissza s így ezen utolsó tartaléktól is mégfosztatott, 
pedig csoportjának jobb szárnyát már a japán 3. dandár közele-', 
dése fenyegette.

Október 12 ével tehát az orosz tám adás egészen m eghiúsultnak  
volt tekintendő, sőt a bal és jobb szárny határozott vereséget szen
vedett s a kimerült csapatok a támadás újbóli megkezdésére képe
sek sem voltak.

Október 12-én Ojama a harcvonal mögött mintegy 10 km.-re 
Mutouvan (Mutouszo) községnél, Kuropatkin pedig közvetlen a 
középső csoport mögött Tunszanho (Tozanko) községnél tartózkodott.

További események október 13-tól 18-ig.
Október 13. E  napon jelentékeny események nem történtek. 

Az orosz keleti csoport a visszavonulást folytatta és utóvédeivel 
Inoujé tábornok csapatai, valamint a megérkezett 3. dandár vívtak 
kisebb küzdelmeket. A japánok a nagy kimerülés miatt nem 
üldöztek.

Az orosz középső csoportnál voltak ugyan harcok és a 
japánok némi előnyt is szereztek, de a IV. szibériai hadtest sike
rűit előtöréseket is (tett. Stakelberg tábornok az 5. keleti szibériai
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lövész hadosztály egyes részeit a IV. szibériai hadtest bal szár
nyára küldte, ahol azok Miscsenko csapataival egyesültek s a japán 
gárdát a jobb szárny visszavételére kényszerítették. Az orosz 
középső csoport Kuropatkin parancsa folytán jobb szárnyát 
visszavonta.

Á nyugati csoporttal szemben a japán 3. hadosztály és a
6. hadosztály egy dandára az előnyomulást folytatta. A 6. had
osztály egy másik dandára egyelőre tartalékban maradt, később 
pedig a IV. hadsereg balszárnyára irányíttatott. Az oroszok a hátsó 
állást foglalták e l ; Rjebinkin tábornok a mandarin-úttól keletre v e tt ' 
felállítást; a X. hadtest 9. hadosztályától 8 zászlóalj tartalékban 
maradt. A XVII. hadtest a vasúttól jobbra és balra levő vonalat 
foglalta el. Az előnyomuló japán 4. hadosztály délután már Linsinpu 
község elfoglalására tett intézkedéseket, de a fejlődő VI. szibériai 
hadtesttel szemben megállni kényszerűit. Ez ugyanis (Dembovszkival 
együtt) 13-án délután végre Bilderling alá helyeztetvén, parancsot 
kapott, hogy október 14-ére a XVII. hadtest jobb szárnyán tám a
dáshoz vonúljon fel. A hadtest Taliantun-Saukialinczi (Soujalinczi) 
községek vonalában már 13-án fejlődött.

Dembovszki a 13-iki harcokban nem vett részt.
Kuropatkin október 14-ére az intézkedéseket már az általános 

visszavonulás lehetőségének szem előtt tartása mellett adta ki. E  
napon a nyugati csoportnak a Sahó vonalát kellett védeni. Az I. 
hadtest 37. hodosztálya állásaiban hagyatott; Mau különítm é
nyének a X. hadtesthez kellett visszatérnie; a IV. szibériai had
test pedig parancsot kapott, hogy a támadás folytatását abban- 
hagyva még éjjel vonúljon el észak felé. A keleti csoportnak 
25 zászlóaljat K uropatkin rendelkezésére kellett küldeni.

Ojama október 14-ére azt rendelte el, hogy a IV. hadsereg a 
még visszamaradt orosz harcvonal közepén átkarolólag támadjon, 
az I. és IV. hadsereg pedig a  m ár megkezdett tám adást folytassa. 
A 8. hadosztály 13-án érkezett Jentáj (Tajentáj) állomáshoz, de a 
csatában nem alkalmaztatott.

Október 14. E  napon jelentékeny küzdelmek, csakis az orosz 
nyugati csoportnál történtek. A X. hadtest már az éj folyamán 
megtámadtatott és hogy állásait megtarthassa, csaknem  az összes 
erejét a harcvonalba volt kénytelen küldeni. A hadtest ellen a japán
3. hadosztály rendkívül heves támadásokat intézett és délután 5  
órakor a  hadtestei a  m andarin-ú t mentén áttörte. A betört japán
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csapatok a menekülő oroszokat követték és a 9. tüzérdandárnak 
a gyalogság vonala mögött kb. 1 km.-re levő 2. osztályát meg
lepték. A tüzérség, a japánoknak az oroszokéhoz állítólag nagyon 
hasonló egyenruhájától megtévesztve, nem tüzelt s így a japánok 
azt három oldalról 400 lépésre közelítették meg és gyilkos tüzelés 
alá fogták. A tüzérosztály néhány perc alatt 12 tisztet, 151 embert 
és 155 lovat vesztett és összes 24 lövegét szintén elvesztette. Az 
áttörés további eredménye az volt, hogy a X. hadtest közepe és 
jobb szárnya a Sahóig vonúlt vissza. Bal szárnya —  arccal dél
nyugat felé —  egyelőre még kitartott. *) A japán 3. hadosztály bal 
szárnya a megerődített Lam utun községgel szemben le volt kötve 
s így a hadosztály három oldalról körülfogva veszélyes helyzetbe 
került. Helyzetének veszélyes voltát azon körülmény is növelte, 
hogy Kuropatkin a még rendelkezésére álló 86. és 88. ezredet (az
1. hadtest 22. hadosztályából) Nankanczi (Csienszantakanczi) ellen 
személyesen vezette támadásra. Hanem ez a tám adás meghiusúlt, 
mert a 3. hadosztály segítségére dél felől a 6. hadosztály egyik 
dandára közbelépett. Ez ugyanis a IV. hadsereg bal szárnyára ren
deltetvén, onnan csakham ar észak felé fordúlt. Az orosz XVII. had
test ellen a japán 6. hadosztály fele és a 4. hadosztály 2 1/» zlja 
küzdött és e csapatok délután 5 órakor Linsinpu községet el is 
foglalták. Este a hadtest a község északi részét ismét visszafoglalta. 
A japán 4. hadosztály többi része a VI. szibériai hadtest heves 
támadásai miatt kissé visszamenni kényszerűit, de új állásait a nap 
folyamán megtartotta. A VI. szibériai hadtest este a reggel elfoglalt 
állásaiba tért vissza.

Dembovszki a küzdelmekben ismét nem vett részt s csak este 
felé szállottá meg Likiatun-Fukiacsuanczi községek vonalát.

A középen a japán 6. hadosztály fele, a IV. hadsereg és a
2. hadosztály 15. dandára a támadást csak késő délután fo lytatták; 
az oroszok (az I. hadtest részei és a IV. szib. hadtest) komoly 
ellenállást nem fejtettek ki, hanem általában a Sahó vonalig vonúl- 
tak vissza s .o tt  a japánokkal tüzérségi harcot vívtak. Mau tábornok 
csoportja e napon a X. hadtest kötelékébe tért vissza. Az orosz 
középső csoportból a 85. ezred (az 1. hadtestből) és a  3. szibériai 
hadosztály fe le  Kuropatkin rendelkezésére Szankiaczi községhez 
vonúltak. Miscsenko egyelőre Fönkiaputól északra m aradt s aztán 
a Sahó mögé vonúlt; vele szembe a gárda közeledett, de harcba 
már nem kerültek egymással.

*) Itt Rjebinkin tábornokot egy golyó halálosan megsebesítette.

10
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A japán 5. hadosztály a Vaitausan (Vajtozan) magaslatig 
nyomúlt elő s az 5. kelet-szibériai lövész-hadosztály visszamaradt 
csapatait a Sahó jobb partján meg akarta támadni, de Ojama a 
szándékba nem egyezett bele.

A japán 3. dandár, a 12. hadosztály és a gárda tartalék-dan
dár előnyomulásukat összeütközés nélkül folytatták. Egy tartalék- 
dandár a hadtápvonalról Bönzikuhoz vonatott előre, de küzdelembe 
már nem került. A III. szibériai hadtest zavartalanúl vonűlt tovább 
vissza.

Stakelberg tábornok 15-ére azt ajánlotta, hogy neki a főve
zérlet a japánok jobb szárnyának a keleti csoporttal leendő meg
tám adására engedélyt adjon, Kuropatkin azonban ebbe nem egye
zett bele, hanem a kívánt 25 zászlóalj kikülönítését sürgette. 
Stakelberg e célra folytatólag a 9. keletszibériai lövészhadosztály 
egy dandárát rendelte ki s e csapatok éle 14-én este Czaukiakou 
környékét érte el.

Az oroszok helyzete 14-én annyiban javúlt, hogy a kötelékek 
némi rendezése után a hadsereg főereje a Sahó vonalon egyesít- 
tetett. Október 15-ére Kuropatkin új intézkedést nem adott ki.

Ojama október 15-ére az 1. és IV. hadseregnek a kötelékek 
rendezését rendelte el,, míg a II. hadsereg a Sahopu— Linsinpu 
vonal végleges elfoglalására u tasítta to tt; ennek tám ogatására a 
gárda tartalék-dandár is kilátásba helyeztetett, mely azonban még 
40 km. távolságra volt.

Október 15. Jelentékeny küzdelmek e napon ismét csak a 
nyugati szárnyon történtek. Habár a japán II. hadsereg a csapatok 
rendkívüli kimerültsége miatt a Sahó jobb partját birtokba venni 
nem is volt teljesen képes, annyit mégis elért, hogy Lam utun 
községet és Linsinpunak az oroszok által visszafoglalt északi részét 
megszállottá. Az orosz XVII. hadtest Jinkuan (Jinkou) község 
magasságáig vonúlt vissza.

A X. hadtest szintén visszament és a XVI. hadtest balszár
nyához csatlakozott; vele szemben a  kimerült japán 3. hadosztály 
semmi üldöző tevékenységet sem fejtett ki. A hadosztály jobb 
szárnyát veszélyeztető 86. és 88. orosz ezred még 15-ére éjjel a 
Putilov-domb és Houliutun vonalába ment vissza. Este a 3. had
osztályt a Vaitausan hegyről visszarendelt 5. hadosztály váltotta fel.

A sötétség beálltával a fél 22. hadosztály a X. hadtest paran
csára, melynek az ugyanis alárendeltetett, a Sajó jobb partjára
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ment vissza. Csak 2— 2 zászlóalj maradt a Putilov és Novgorod 
dombokon és Liuczientun (Riusiton) községben.

A harcvonal többi részén egész nap nyugalom v o lt; az orosz 
keleti csoport a Kautulin csoportnál s attól nyugatra gyülekezett.

Kuropatkin 15-e folyamán 32 zászlóalj ú j  tartalékot gyűjtött 
össze, melyek azonban 5 különböző hadosztályhoz és 4  hadtesthez 
(a IV., I. és II. szibériai, valamint az I. hadtesthez) tartoztak.

A japán I. és IV. hadsereg a napot a kötelékek rendezésére 
fordította.

A japán 4. hadosztálynál a helyzet kritikussá kezdett válni, 
mert vele szemben a VI. szibériai hadtest, továbbá Grekov lovas
sága és Dembovszki különítménye átkarolólag fejlődtek, összeütkö
zés azonban a nap folyamán még nem történt.

O jam a tábornok október I5-én este hadseregeinek tám adását 
befejezettnek tekintette. A Sahónál most már meg akart állani, 
mert kimerült csapatait még a 8. hadosztály alkalmazása mellett 
sem tartotta a további előnyomulásra eléggé harcképeseknek. Ennél
fogva a csapatoktól csakis az esetleges orosz támadások erélyes 
visszaverését követelte.

K uropatkin  október 15-én este a további visszavonulás gon
dolatát elejtette, m ert azt vélte, hogy a támadás 16-án ismét meg
kezdhető. Ezt a nyugati csoportnak kellett megkezdeni s a paran
csok annak ki is adattak.

Október 16 és 17. A japán 5. hadosztály a IV. hadsereg köte
lékébe visszarendeltetvén, 15-én este annak balszárnyára meg is 
érkeze tt; rossz térképek miatt azonban nagyon előre menvén, a 22.. 
hadosztály visszahagyott csapataival heves harcba került. A küz
delem csak a hajnali órákban ért. véget s váratlan eredménye az 
lett, hogy a japánok a Putilov és Novgorod dombokat az oro
szoktól elfoglalták. Mivel azokról a X. hadtest balszárnya veszé
lyeztetve volt, azt a hadtest visszavenni kényszerűit.

A két domb elfoglalása a japánokra nézve ugyan harcá- 
szatilag kedvező volt, de az arcvonalnak amúgy is nagyon előre- 
nyuló alakja most még élesebb szöget képezett.

Kuropatkint a két domb elvesztésének híre igen kellemetlenül 
lepte m eg ; azok visszafoglalására 16-ika folyamán számos elke
seredett küzdelem történt, de eredménytelenül. Végre azonban 
17-ére éjjel a két domb visszafoglalása mégis sikerűit. Azok meg
tám adására Kuropatkin a következő erőket rendelte :

10»
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jobb oszlop : a 19. és 20. keletszibériai lövészezred (II. szi
bériai hadtest 5. keletszibériai lövész hadosztály) Putilov tábornok 
alatt a  nyugati domb ellen ; *)

középső oszlop: a 86., 87. és 88. ezredek (I. hadtest 22. had
osztály), valamint a 11. szibériai gyalogezred (IV. szibériai hadtest
3. szibériai hadosztály) Sahojánon át a keleti dom bra „az egyedül 
álló fá v a l“ **);

bal oszlop : a 36. kelet-szibériai lövészezred (X. hadtest 9. 
hadosztály) Liuczientun (Riusiton) községen át az ellenséges fel
állítás hátába.

A két domb rendkívül véres összeütközések után az oroszok 
által az éj folyamán szuronyharccal foglaltatott e l ; a három oldal
ról körülvett japánok 2.000 embert, az oroszok mintegy 2.250 fó't 
vesztettek.

A japánok 14 löveget és 1 géppuskát hagytak az állásokban.
Az oroszok ezt az eredményt a tám adás folytatása által nem 

használták ki. A XVII. hadtest csapatai nem voltak olyan állapot
ban, hogy tám adhattak volna. A X. hadtest 17-ére Sahopu elfog
lalására kapott parancsot, de előtörései nem jártak sikerrel. A XVII. 
hadtest 17-én csak Linsinpu északi szegélyét foglalta ismét vissza.

A japán 4. hadosztály ellen a VI. szibériai hadtest és Dem
bovszki tám adásra indultak; a küzdelem úgy 16-án, mint 17-én 
tartott, de az erődített állásban lévő japánokat visszaverni nem 
sikerűit. A VI. szibériai hadtest és Dembovszki azt a parancsot 
kapták, hogy a jobb szárny mögött hátul gyülekezzenek.

A harcvonal többi részén már csak tüzérségi harcok voltak. 
A japán I. hadsereg a IV. bal szárnyához való csatlakozást meg
kezdette s jobb szárnyát és hátát K ani ezredes alatt 6 zászlóalj 
által biztosította; ez ellen Stakelberg az 5. kelet-szibériai hadoszt. 
egyes részeit küldte.

A keleti szárnyon kívül a japán 2. lovas dandár a Kautulin 
szoros ellen nyomúlt elő, de a III. szib. hadtest részei elől vissza
vonúlni kényszerűit.

Október 17-én mindkét félnél a teljes kimerülés állott be, de 
azért Kuropatkin a további tám adás eszméjét még nem adta fel.

*) Putilov-domb. E zt az elnevezést a támadó csapatok parancsnokáról kapta. 
A dómb japán m eghatározása : M amoszan.

**)' Novgorod-domb. Elnevezése a 22. hadosztály békeállom ásának nevétől 
származik. . .
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Október 18. A  csata vége. A japánok 18-ikára éjjel a Putilov 
domb ellen igen heves tám adást intéztek, de visszaverettek. Csak
ham ar zuhogó esőzés kezdődött, mely az egész terepet járhatatlanná 
tette. Ez a körülmény és a csapatok tökéletes kimerülése a csata 
befejezését idézte elő. Mindkét fél állásait megerődíteni és hosszabb 
időre berendezkedni kezdett. Az előző napi helyzeten 18-án csak 
az a változás történt, hogy az orosz X. hadtest — valószínűleg 
attól tartva, hogy egy újabb japán tám adásnak ellenállani nem lesz 
képes —  kissé visszament, a VI. szib. hadtest a XVII. jobb szár
nyát hosszabbította meg s Dembovszki e mögé vonúlt.

A japán gárda tartalék-dandár, mely 17-én fárasztó menet 
után a II. hadsereg mögé érkezett, 20-án parancsot kapott, hogy 
az I. hadsereg kötelékébe ismét térjen vissza. Oda ismét 27-én 
vonúlt be és a Vaitausan hegyen volt kisebb orosz erőket elűzte.

Ez volt a csata utolsó föllángolása.
Az orosz tám adás újbóli megkezdése ezután hónapokig 

szünetelt.
Veszteségek. Oroszok: 1050 tiszt, 42,600 ember és 46 löveg.

\Japánok: mintegy 16,000 fő, 14 löveg és 1 géppuska.

A  csata eredménye, eltekintve az oroszok súlyos vesztesé
geitől, morális tekintetben volt óriási. Az oroszok támadó szán
déka visszaveretéssel végződött, —  a japánok akarata előtt ismét 
meghajolni voltak kénytelenek és —  a hadműveletek végén ujabb 
területet vesztettek. A hadjárat kedvező kimenetele orosz részen 
már mindenki előtt elérhetetlennek látszott, az orosz fővezér azon
ban még most sem vesztette el a sikerbe helyezett biztos reményét.

Hadászati tanulságok.
1. A  csapatok harcászati teljesítése.
A  ja p á n  II. és IV. hadsereg készentartása az orosz támadás 

ellen 1904. októberében 25 km. hosszú vonalban történt, 6 had- 
osz-tálylyal. A hadosztályok egymás mellett általában egyenlő 
térközökkel körülbelül 5 km. arcvonallal voltak csoportosítva.

Az október 10., 11. és 12-én következő harcok általában 
ugyanezen arcszélességben küzdettek végig. A Silihónál, ahol októ- 
12-én a XVII. orosz hadtest estig körülbelül 8 km.-re visszavette
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tett és ezen mozdulathoz a szomszédos X. hadtest is csatlakozott 
(összesen 56 zászlóalj), a japánok támadó részei —  6., 3. és tar
talék-hadosztály (36 zászlóalj) — 15 km. fejlődési szélességet vettek 
fel, melynél az ellenséget mindkét oldalon egy kissé túlszárnyalták. 
Ez igen nehéz küzdelem volt, amelyet a japánok a —  részben 
mesterséges —  födözékekben levő túlerővel szemben több mint 2 
napig (10-én előnyomulás és a harc bevezetése, 11-én harc, 12-én 
körülbelül délután 4 órakor döntés) vívtak. A japánok itt a  már 
említett szélességben, azaz lépésenkint átlag legfeljebb 11/s emberrel 
határozott eredménynyel támadtak. Ez volt a kezdetbeni sűrűség, 
mely azonban a veszteségek miatt még redukálódott.

A japán I. hadsereg még kiválóbb eredményeket m utatott fel. 
Míg a 2. és a gárdahadosztály az orosz arcvonal közepét több 
mint 12 km. szélességben (átlag 6 km. hadosztályonkint) tám adta 
meg, addig a 12. hadosztály és a gárda tartalék-dandár (18 zászló
alj) az orosz keleti csoportnak Rennenkampf és Ljubavin alatt ve
zetett támadásai ellen körülbelül 20 km. szélességű szakaszban 
védekezett. Természetes, hogy itt a hegység jellege is szerepet 
játszott s az orosz erők harcba vetése is csak lassankint és nem 
teljes számban történt, mindazonáltal ezen küzdelmek igazolják, 
hogy m ily  erőt képesek a gyér vonalak is kifejteni.

Október 14-én, ezen igen kemény és váltakozó szerencsével 
küzdött csatanapon, a japán bal szárnyon a 4., 6. és 3. hadosz
tályok 15 km. légvonalban voltak elosztva, mely azonban az igen 
tört arcvonalhoz mérve körülbelül 20 km. volt. Mindkét orosz 
szárnyon új erők érkeztek be, amelyek tám adó előnyom u
lásba mentek át. S íme, nemcsak a támadások ellen védekeztek 
sikeresen, hanem a már nagyon is igénybe vett 3. és 6. hadosz
tálynak sikerűit az ellenfél közepét vissza is vetni. Ha a japán zászló
aljak állománya 600 főre vétetik, úgy a 36 zlj. =  36 X  600 =  21.600 
ember 20.000 m. =  25.666 lépés hosszú vonalba k ü zd ö tt; tehát 1 
lépésre átlag  4/s ember esett. Igaz, hogy az ellenfél egy része 
12-én nagy veszteségekkel megveretett, ámde itt az orosz zászló
aljak száma körülbelül 3-szor oly nagy volt, mint a japánoké 
(körülbelül 100 36 ellen), tehát az orosz ütközetállomány legalább 
kétszer oly nagyra vehető, mint a  japánoké.

A z orosz hadsereg, miután az előnyomuláshoz az echiquiert 
megalakította, 1904. október 6-án 45 km. arckiterjedésű v o lt; 
(a szárnybiztosításokon, vagyis Dembovszki, Koszagovszki, Rennen
kampf, Ljubavin és Madritov csoportjain kívül). A keleti és nyugati
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hadseregcsoportban 137 zászlóalj, a hadseregtartalékban (a VI. szi
bériai hadtesten kívül) 56 zászlóalj, összesen 193 zászlóalj volt. 
Az echiquierben tehát 1 93 :45  =  4  zászlóalj esik egy km .-re s egy 
zászlóaljat 600 főre véve, 2580 ember 1000 im =  1333 lépésre, 
azaz (2580 : 1333 = )  kereken 2 ember az egész echiquier 
1 lépésére.

Mivel a keleti és nyugati hadseregcsoport egy nagy hézag 
által volt elválasztva s a keléti csoport a hegységben két egymástól 
elválasztott oszlopot képezett, ezért a csoportosítás valódi mélysége 
az egyes harccsoportoknál jelentékenyen nagyobb volt, mint a 
fenti átlag, ha a harcvonal október 10-én 60 km.-ig ki is terjesz
kedett. így tehát a nyugati hadseregcsoport 64 zászlóalja (a Mau- 
különítmény nélkül) október 11. és 12-én 11 km. szélességű volt, 
azaz 1 km. ( =  1333 lépésre) 5 8/10 zászlóalj, ami (3480 : 1333 = )  
lépésenkmt 2.6 embernek fe le l meg. A XVII. hadtestnek, mely 
október 12-én visszavettetett, ereje volt: 32 zlj. - |-8  a 2./23. dandár, 
+ 6  a  X. hadtestből, összesen 46 zászlóalj. Ennek szakasza 7 km. 
széles volt, tehát 46 X 600 =  27600 ember esett 7 X 1333 =  9221 
lépésre, vagyis kb. 3 ember 1 lépésre. Ezen hadtestből jelentékeny 
erők a  harcvonalba sem kerültek, mivel ott nem volt helyük. Ezek 
részben ellentámadásokra alkalmaztattak, miután már az első 
vonalban a döntés megtörtént.

Itt látjuk tehát, hogy az orosz csapatok helyileg nagyobb 
sűrűsége nem volt azon helyzetben,' hogy a sikert lehetővé tegye.

2. A  helyi döntések visszahatása a szomszéd csoportokra a  
csatában. A japánok legnagyobb helyi harcászati sikere az egész 
hadjárat alatt körülbelül 1904. évi október hó 12-én a vasút mel
lett volt.

Itt ugyanis a japán II. hsg. és a IV.-nek bal szárnya október 
10 én d. u. 10— 15 km. menet után az orosz nyugati hadsereg
csoportra (XVII. és V* X. hadtest) törtek. Október 10-én délután 
a bevezető-ütközetek voltak, 11-én azonban részben a döntés is 
meg volt anélkül, hogy az különösebb sikereket hozott volna. Csakis 
12-én délután 4 órakor történt meg az orosz XVII. hadtestnél, á 
dö n tés; ez a hadtest a Silihótól a sahoi vasúti állomás közeiéig 
özönlött vissza, tehát teljesen 8 km-t. A szomszéd X. hadtest 
csakis este 7 órakor utasíttatott a harc félbeszakítására és a XVII. 
hadtesttel egy magasságba leendő visszavonulásra; ezen mozgás 
éjféltől kezdve rendben hajtatott végre. A X. hadtesthez csatlakozó
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orosz csoport jobb szárnya ezen csatanapon csak egy kissé 
vétetett vissza és éjjelre Ninkvantunnál maradt. Mivel a japánok 
a két csatanap fáradalmai miatt á XVII., illetve a  X. hadtestet 
Hunpausan-Csienliutankou vonalán túl nem üldözték, este a két 
ellenfél arcvonala Ninkvantunnál egy magasságban volt.

Az október 11-én esti és 12-én esti helyzet összehasonlítását 
a következő vázlat m u ta tja :

A 60 km. hosszú .....
orosz arc vonalból 12-én 8ікш I i
a jobb szárny 13 km. ...13 km....
szélességben (maxim.) .............................go k m .........................................................

8 km.-re visszament (XVII. hadtest); azonban a visszavonulás 
csakis ennél az egy hadtestnél volt kierőszakolt; a befelé —  az 
arcvonal felé —  csatlakozó X. hadtest önként (illetőleg m agasabb 
parancsra) tért ki anélkül, hogy a visszavonulásra kényszerítve lett 
volna s a legközelebbi, a vasúttól csak 5 km. távolságra levő 
keleti orosz szárnycsoport ezen szárnynak balsikerétől egyelőre 
teljesen érintetlenül m aradt.

Ha a támadónak teljesítését vizsgáljuk, azt találjuk, hogy a 
térnyerés október 12-én a bal szárnynak (6. japán hadosztály) hatá
rozott sikere dacára csak 3— 5 km.-t tett ki. Még csak az ellenfél 
közvetlen üldözése sem következett be, annál kevésbé a sikernek 
az oldalokba vagyis az arcvonal irányába való kiterjesztése. Ebből 
azon következtetés vonható le, hogy egy olyan fegyveres döntés, 
amely az ellenfélnek a harcmezőről (illetve annak a terepen elfog
lalt állásairól) való elűzésében nyer kifejezést, a támadónak erejét 
annyira megemészti (töltényelhasználás, a kötelékek összekeveredése, 
fizikai fáradalmak), hogy az a harcászati tevékenység közvetlen fo ly 
tatására képtelen lesz. Ezen jelenség a mandzsuriai hadjáratban 
tipikusan ju t kifejezésre.

A fizikai fáradalmak manapság kétségtelenül nagyobbak, mint 
régebben; pl. a Silihonál kivívott győzelem (október 12.) előtt egy 
nehéz ütközetnap (október 11.) s október 10-ike is menet-nap, 
ütközettel egybekötve volt. Hogy a fizikai, különösen pedig az 
ideg-kimerülésnek különösen nagynak kell lennie, az természetes. 
Ép így a több napi ütközeteknél (itt 3 nap) az élelmezési és vízzel 
való ellátási intézkedések kérdése a küzdő csapatoknál nagy szere
pet játszik. A tábori konyhák rendkívüli jelentőségűek. Egy mo
dern, 8— 14 napos csatának vívására a fizikai lehetőség csakis 
akkor lesz megadva, ha oly eszközök alkalmaztatnak, amelyek a
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főzést a csapat összes legénységének közreműködése nélkül lehetővé 
teszik.*)

3. A  hadseregtartalékok kérdése.
A sahói hadművelethez az orosz fövezérlet a hadsereget két 

ütközetcsoportba (nyugati 64 zászlóalj és keleti 73 zászlóalj) cso
portosította és ezek mögött még tartalékúl 56 zászlóaljjal (I. és IV. 
szibériai hadtest) rendelkezett, amelyhez még egyelőre visszatarta
tott, illetőleg gyülekezésben levő VI. szibériai hadtest, — 24 zászló
alj —  is hozzászámítandó. Tehát a VI. szibériai hadtesten kívül 
az egész erőnek (2571/2 zászlóalj) körülbelül egy negyed része, a 
VI. szibériai hadtesttel együtt pedig egy harmad része különíttetett 
ki tartalékúl.

Az ellenséggel való érintkezés kezdete alkalmával az I. és a 
IV. szibériai hadtest azonnal a harccsoportok közti hézag kitölté
sére rendeltetett és október 14-én már csakis a VI. szibériai had
test volt hadseregtartaléknak tekinthető. Mivel azonban ez a jobb 
szárny mögé irányíttatott, ezen hadtest is csak csoport-tartalékot 
képezett. De akkor, mikor a nyugati (Bilderling) csoport helyzete 
kritikussá vált s így az eredeti támadási terv már meghiúsultnak 
látszott, Kuropatkin semmiféle tartalék fölött sem rendelkezett. Ezért 
az orosz fővezér a keleti csoportot visszavette s ebből, valamint a 
középből (előbbi hadseregtartalék) új tartalékot különített ki. Ezen 
új hadseregtartalék (32 zászlóalj) a nyugoti csoport balszárnya 
mögött gyülekezett.

Az orosz fővezér tehát, annak dacára, hogy eredetileg jelen
tékeny erőket hagyott vissza, nem volt képes a csatát oly irányba 
fordítani, hogy a válságos helyzetben az első vonalban lévő csa
patokból erőket kivonva új tartalék alakításáról lemondhatott volna. 
A csatatér nagy kiterjedése, valamint a csatának lassú menete igen

*) Tettau őrnagy kiváló elismeréssel emlékszik meg a sahói csatában a tábori 
konyhák célszerű voltáról, midőn ezeket mondja :

A tábori konyhák ezen hadjáratban, de különösen a Sahó melletti csa
tában nagy hasznára voltak az orosz hadseregnek. Nem tudom, hogy működhetnék 
egy európai hadsereg —  a hadszíntér hasonló tulajdonságai mellett — a tábori 
konyhák nélkül. Hogy a csapatok a fizikai erejüket m egtartva, képesek voltak több 
m int egy hétig szakadatlanúl az ellenség előtt feküdni, csakis annak köszönhető, 
hogy azok, még a legelső vonalban lévők is, a tábori konyhákból naponta meleg 
étellel láttattak el. A tábori konyhák m inden este, naplemente előtt, az ellenséges 
tűztől való félelem nélkül, a teljes nyugodtságban, távol az ellenségtől elkészített 
meleg étellel, hajtottak csapataikhoz.
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kedvező körülmények voltak ezen új tartalék összevonására, úgy 
hogy ezek a meneteket akadály nélkül vihették keresztül. Igaz, 
hogy ezen csapatok előzőleg mind harcban állottak, de vereséget 
nem szenvedtek, miért is harcértékük relatív nagy volt.

A  japán  fővezér  a sahói csata kezdetén általános tartalékúl 
csupán 3 tartalék dandárral rendelkezett. Ezek már október 12-én 
a IV. hadsereghez irányíttattak, s mivel ezután róluk említés nem 
tétetik, nagyon valószínű, hogy ezek csak menet- ( illetve pót-) a la 
kulások voltak s így ezek csakis az állományok kiegészítésére szol
gáltak, miért is tartalékúl alig voltak tekinthetők.

A IV. hadseregből azonban október 11-én az 5. h adosz tá lya  
harcvonalból kivonatott és hátul gyülekezett. Ezen hadosztály az
tán a válságos helyzetben levő I. hadsereg tám ogatására kelet felé 
tolatott, mire azonban oda ért, a veszély már elmúlt s így ismét a 
közép mögé rendeltetett vissza, ahova az október 15-én be is érke
zett s a következő éjszakán a Putilov-dombért küzdő 3. hadosztályt 
felváltotta. így aztán lassankint eredeti helyén volt, vagyis a IV. 
hadsereg bal szárnyán.

Október 14-én Ojama tábornagy a gárda tartalék dandárt a 
legszélső jobb szárnyról, —  ahol ez ugyanis igen heves és veszte
ségteljes küzdelmet vívott, —  a II. hadsereghez a mandarin-útra 
rendelte. Ez az oroszok elvonulása után október 13-ra éjjel 
Bönzikunál gyülekezett és 50 km. menet után rendeltetési he
lyére jutott.

A hadszíntérre újonnan megérkező 8. hadosztály Jentaj vasút
állomáson, mint tartalék, Ojama rendelkezésére állott, de már 
harcba nem jutott. Ojama tábornok ugyanis tájékozva lévén nagy 
orosz erőknek az orosz jobb szárnyra való csoportosítása felől, a 
Saho vonalon túl már nem voltak kilátásai a tám adás továbbvite
lére. A japán fővezér minden eddigi eredménynek, minden ese
m énynek összege alapján azon meggyőződésre jutott, hogy az 
offenziva továbbvitele semmiféle nagy eredményeket nem igér.

Jelentékeny dolog azt megállapítani, hogy a japán fővezér, 
annak dacára, hogy ő a sahói hadműveleteknél a tám adás kezde
ményezését magának kivívta és hogy csapatai csaknem mindenütt 
határozott sikerekkel küzdöttek, már a csata 3. napján, október 
12-én egy tartalék szükséges' voltát érezte. Ennél a három  tarta
lék-dandár (előrebocsátva, hogy ezek egyáltalában mint mozgó tar
talék tekintetbe jöhettek) nem látszott elegendőnek, vagy teljesen 
megbízhatónak. Azon időpont, amikor ezen szükség érzete érvé-
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nyesűlt, az első csatanap eredményeivel látszik összeesni, mert az 
eddig csak általában ismert ellenséges előnyomulás és a küzdelmek 
intenzitása alapján az oroszok csoportosítására és szándékára (fő
támadás keleten) alaposabban következtetni csak az első csatanap 
után volt lehetséges.

Ép ügy érdekes, hogy Ojama tábornagy az újonnan beérke
zett 8. hadosztályt a Sahónál összegyűjtött és megerősített orosz 
nyugoti csoport ellen nem alkalmazta s elhatározta, hogy a Sahó
nál tovább nem nyomúl elő, mert a támadás folytatására több kilá
tása nem volt, pedig bal szárnya mögött még egy hadosztály (8.) 
és egy tartalék-dandár (gárda) mint tartalékok készen állottak.

4, A z arc vonal jelentősége.
A z orosz előnyomulás a Saho melletti csatában úgy történt, 

hogy az első felfejlődés után a nyugoti hadseregcsoport egy összefüggő 
vonalat képezett, ámde ennek bal szárnya és a keleti (Stakelberg) 
csoport jobb oszlopa közt egy nagy hézag mutatkozott. Kuropatkin 
ennek veszedelmes voltát belátván, a nyugoti csoport balszárnyát 
a hadseregtartalék bevetése által meghosszabbította, s így az orosz 
jobb csoport egy körülbelül 25 km. hosszú zárt arcvonalat képe
zett. Ez október 11-étől kezdve a japánok által mindkét oldalban 
túlszárnyaltatott és 12-e és 13-a folyamán kemény harcok után a 
Sahóig nyomatott vissza.

Ezen jobb harcvonal és a keleti különítmény jobb csoportja 
közt egy körülbelül 8 km. széles hézag volt még mindig, amelyben 
Miscsenko különítménye (nagyobbrészt lovasság) tartózkodott. A 
keleti csoport két izolált támadó csoportot képezett.

Október 12 én a keleti és nyugati csoportok közt az elvá
lasztó térköz csaknem 15 km. volt már, de ép ezen nagy távolság 
volt az oka, hogy a nyugati összefüggő harcvonal balsikere a keleti 
támadó csoportokra nem volt sem m iféle visszahatással, sőt ez a 
még rendelkezésre álló tartalékát az 5. keletszibériai lövészhadosz
tályt nyugodtan alkalm azta a japán gárda ellen és a harcot félbe
szakítván észak felé elvonúlhatott. A keleti csoport mozgási sza
badsága oly nagy volt, hogy Stakelberg tábornok a Saho közelébe 
jutott japánok jobb szárnyának megtámadását is elhatározta, de 
ezen tervet Kuropatkin elvetette.

A  japánok  az októberi küzdelmek időszakában csak a lég
szélső jobb szárnyon (keleten) szállták meg csoportonkint az egyes 
hegyi átjárókat, míg a hadsereg zöme csaknem zárt vonalban küz
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dött. Ezen vonal csekély sűrűsége már letárgyaltatok. A japán harc
egység, a dandár, a reprezentálója az erőknek gyenge oszlopokba 
való elosztásának. De épen ezen elosztás felelt meg azon célnak, 
hogy zárt hadsereg-arcvonal gyorsan legyen képezhető.

5. A  csata alapeszméje. —  A z orosz fővezérlet az előnyomu
lás előtt az ellenségről általában találó hírekkel rendelkezett, azon
ban annak szándékáról nem alkotott magának helyes véleményt. 
Kuropatkin ugyanis azon határozott nézetben volt, hogy a japánok 
Bianjupuzánál és Ljáojantól északkeletre csakis a védelemre szorít
koznak } azok tám adására egyelőre nem számított. iMily erős volt 
e meggyőződés, abból is látható, hogy a fővezér az intézkedéseket 
szeptember 28-án adta ki s azok egész október 6-ikáig bírtak érvény
nyel. Sőt ha figyelembe vétetik, hogy a hadseregparancsban m ár a keleti 
csoport feladata, t. i. a bianjapuzai állások bevétele is meghatároz- 
tatott, úgy megállapítható, hogy az intézkedések —  részben — 
m ár 11 napra előre adattak ki. A bianjapuzai állások elfoglalásának 
ugyanis a fővezetőség terve szerint október 8-án kellett volna 
megtörténni.

Az előnyomulás hadműveleti keresztülvitele ezen határozott 
vélemény alapján alkottatott meg és pedig a következő terv szerint: 
Az arcvonalban egy relatív gyenge csoport (a nyugati csoport 64 
zászlóalja) az ellenség lekötésére volt hivatva, míg a tám adást Bian- 
jupuza ellen a keleti csoportnak és Rennenkampfnak 86 zljjal kel
lett végezni. A lekötő csoport mögött összesen 88 zászlóalj tartalék 
hagyatott vissza.

Az előnyomulás második' napján, október 6-án m ár olyan 
hírek érkeztek az orosz fővezetőséghez, amelyek a lekötő csoport 
ellen nagy ellenséges erők tám adására engedtek következtetni, tehát 
már ekkor bebizonyosodott, hogy a fővezér a japánok szándékát 
nem Ítélte meg helyesen. Mivel pedig a két főcsoport közt csaknem 
20 km. hézag volt, hogy az ellenség azon át ne törhessen, oda a 
tartalék egyrésze (az I. hadtest részei, a IV. szib. hadtest és Mis
csenko) berendeltetett. Tehát az első csoportosítás m ár a felvonulás 
tulajdonképeni napján, az első hírekre változást szenvedett. Hogy 
pedig a japánok esetleges ellentámadása gyengítve, a  keleti csoport 
tám adása pedig megkönnyítve legyen, a nyugati csoport és a  kele
tinek jobb szárnya október 7-én megállott. A japánok azonban 
ugyan e napon a bianjupuzai állásaikból elvonúltak s így október 
7-ike az oroszokra nézve egy elveszett napot jelentett, melyen az
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ellenség a  felderítést alaposan kiegészíteni és csapatait megfelelően 
eltolni képes volt.

Mivel ezután a bianjupuzai állások megtámadása tárgytalanná 
lett, az első hadműveleti terv helyett egy ú ja t kellett készíteni, és 
pedig már az előnyomulás 4-ik napján, október 8-án. A második 
terv szerint a keleti csoportnak most már a jentáji kőszénbányákat 
kellett oldalban megtámadni, a nyugati csoport ismét csak lekötő 
szerepre utasíttatott és az újonnan képezett középső csoport pedig 
a japánok esetleges áttörését megakadályozni volt hivatva.

H anem  ez a terv is meghiustílt, mert a japánok a keleti 
szárnyon a  terep előnyeit kihasználva Stakelberg feltartóztatására 
csak 1 '/2 hadosztályt küldöttek, míg a többi erőt a sikernek biztos 
reményében a középső és a nyugati csoport elleni tám adásra ren
delték. A japán főerők október 10-én kezdték meg a mozgást és 
11-én már harcba is léptek. ■

Kuropatkin tám adásának mindkét terve a harcászati szabályok
nak a hadászatra való átvitele volt. Ő „lekötő" és „támadó" 
csoportot, valamint „erős tartalékot" különített ki és terveinek 
keresztülvitelénél nem számított arra, hogy áz ellenség ellenintéz
kedései azt meghiúsíthatják, —  de nem számolt különösen azzal, 
hogy az, ami a harcászatban helyes, ott, ahol hatalm as térbeli 
kiterjedésről és több napi hadműveletről van szó, — nem felelhet 
meg. A kisebb kötelékek harcában ugyanis a csoportosítást a gyors 
működés, ügyszólva a megrohanás követi, ez ellen az ellenség már 
nem térhet ki és legfeljebb csak olyan ellenintézkedéseket tehet, a 
melyek a saját szándékot és csoportosítást alapjában nem  változ
tathatják meg. Hanem a nagybani hadműveleteknél a tér és az 
idő egy tevékeny ellenség műveleteinek oly jelentékeny tényezői, 
hogy azokkal szemben a legszebb tervek is meghiusúlhatnak.

A  japán fővezetőség hadműveleti terve igen egyszerű volt, 
mert az ellenség tagozása és szándéka a lassú mozgadozások és 
a kiváló kémszolgálat következtében teljesen és állandóan ismere
tesek voltak.

E terv szerint az orosz keleti csoportot l 1/, hadosztálynak 
messze keletre kitolva kellett feltartóztatni, a többi erőknek pedig 
északi irányban támadni kellett. Ez utóbbiak csoportosításánál egy 
hadosztály — a  4-ik — az ellenséges jobb szárny átkarolását is 
előkészítette.
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A keleti csoport ellen kikülönített erők leveretése a nagy távol
ság miatt a többi csapatokra nem lett volna azonnali visszahatással.

Ojama tábornagy az ellenséget a 9-én kiadott intézkedés 
szerint Kantolizan— Fönkiapu— Likiatun vonaláig szándékozott vissza
vetni, tehát általában egyenesen északra. Azonban az intézkedésben 
azon szándék is ki volt fejezve, hogy az oroszok a vasút- és 
mandarin úttól keleti irányba elszoríttassanak, mert az intézkedésben e 
szavak is állottak: „a bal szárny gyorsabban menjen előre és 
átkaroló mozdulatot végezzen.“ Ez a látszólagos ellentmondás azonban 
eltűnik, ha  figyelembe vétetik, miszerint a hadműveleti eszme 
(északra visszaszorítás) úgy volt bizonyosabban elérhető, ha a 
harcászati előnyök (itt átkarolás) is figyelembe vétettek. A had- 
sereg-fővezérlet intézkedésében ez a kifejezés „Az I. hadsereg 
előnyömül, midőn a IV. hadsereg Vulitajczit elfoglalta", bizonyos 
hátrány nyal bírt; tudniillik az I. hadsereg főereje a IV. hadsereg 
mozdulataira várakozva egyelőre semmi különösebb tevékenységet 
sem fejtett ki s így az ellenségnek ideje volt arra, hogy a keleti 
és nyugati csoport közti hézagot teljesen betöltse. És, ha példáúl 
a IV. hadseregnek Vulitajczit elfoglalni nem sikerűi, úgy az I. 
hadseregnek új parancsot kellett volna adni.

A japánok támadó-menetét október 10-én követő intézkedések 
és ellenintézkedésekből látható, hogy mindkét fővezér első eszméi
— hadműveleti tervek —  a pillanat szükségletei által, —  amelyek 
helyi események — siker, balsiker — következtében jönnek létre, 
mindig jobban háttérbe szorúltak. Ez megerősíti azt a nézetet, 
hogy a csatára vonatkozó első rendeletekkel csakis az első össze
ütközések kedvező menetére lehet feltételeket teremteni. Tovább már 
csak óhajok és remények lehetnek; hogy azok megvalósíthatók-e, 
az az összes ütközetek összegének eredményétől függ. A fővezér 
a csata előtt legfeljebb csak azt teheti, hogy a küzdelmeket úgy  
kezdi meg, miszerint a következő eseményekre némi előnyök már 
eleve biztosíttassanak. Hanem az első eszme élére nagy hadászati 
előnyöket állítani s ez által az első küzdelmek sikerét kérdésessé 
tenni, az — mint az oroszok sahói támadóterve mutatja —  nagyon 
meggondolandó volna. *)

*) Ez utolsó pon t Csicserics ezredesnek egyéni nézete, m elynek helyessége 
azonban a  m andzsuriai hadjáratban több Ízben bebizonyúlt. Hogy két, teljesen 
egyenértékű európai állam hadjáratában ez a nézet szintén helyesnek fog-e bizo 
nyúlni, arra vonatkozólag egyedül az orosz-japán háború alapján pozitív vélemény 
nem mondható.
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Tengeri események .1904-ben.
1. és 27. vázlat.

A) A port-arturi flotta működése augusztus 10-ig.

Port-Artur belső kikötője az egész orosz flottát befogadni 
nem volt képes, miértis Alekszejev tengernagy intézkedése szerint 
1903. végén négy erős cirkáló („Gromboj", „Rosszija", „Rjurik" és 
„Bogatir") Vladivosztokba küldetett. Ezen intézkedés következtében 
a két flotta-rész együttműködése nem volt lehetséges. Igaz ugyan, 
hogy azok egymással táviró-összeköttetésben állottak, ámde több 
mint 1000 tengeri mértföld *) választotta el őket egymástól s e 
körülmény mindkét flotta-rész elszigetelt megveretését vonhatta 
maga után.

Port-Artur kikötőjében 1904. január végén a következő ten
geri haderő tartózkodott:

7 csatahajó: „Petropavloszk“, „Poltava“, „Szevasztopol",
„Pereszvjet", „Retvizán", „Pobjeda“, „Czezárevics".

9 c irká ló : „Bajan“ , „Aszkold“ , „Pallada“ , „Diána", „Növik", 
„Bojarin", „Zsigit", „Szabijaka", „Raszbojnik".

7 ágyunaszád, 2 aknacirkáló, 25 torpedóromboló, 17 to r
pedónaszád és 3 szállítógőzös. Összesen 70 hajó.

A port-arturi orosz flotta parancsnoka 1904. január végén 
Stark  ellentengernagy, a vladivosztoki cirkáló-hajórajé pedig 
Reiczenstájn  kommodore volt. Ezen időben még a következő kikö
tőkben voltak orosz h a jó k : Dalniban, Csemulpóban, Sanghájban 
és Inkouban. A Vörös tengeren pedig Viréniusz ellentengernagy 
alatt 1 csatahajó, 2 cirkáló és 11 torpedójármű közeledett a Csen- 
des-Oceán felé. A szénfelvételezés nehézségei s az út veszélyes 
volta miatt azonban ez a hajóraj már 1904. február 23-án vissza
rendeltetett.

A japán fővezetőség az orosz tengeri haderő elosztásáról és 
helyzetéről teljesen tájékozva volt s a háború kitörésekor első m ű
ködésként a port-arturi flottát szándékozott megtámadni, azt a 
kikötőbe bezárni és így a tengeri uralmat magához ragadni. Ezzel 
egyidőben a Korea partjain szándékolt csapatszállításnak előké
szítése is elhatároztatott.

*) 1 tengeri mértföld =  1.854 méter.
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E  két feladat megoldása 1904. február első napjaiban Port- 
Artumál és Csemulpónál tengeri küzdelmekhez vezetett.

Togo altengernagy, a  japán tengeri haderő parancsnoka feb
ruár 6-án 6 csatahajóval, 4 páncélos cirkálóval, 4 védett c ir
kálóval és 18 torpedó-rombolóval Szaszebo kikötőjéből Port-Artúrhoz 
indúlt, míg Ú rin  ellentengernagy 4 cirkálóval, 1 ágyunaszáddal 
és 6 torpedónaszáddal Csemulpóhoz irányíttatott.

A  port-arturi ütközet 1904. feb ru á r  8 és 9.
Togo Port-Artúrt február 8-án az esti órákban kb. 60 tengeri 

mértföldre közelítette meg s ekkor a torpedók tám adására paran
csot adott.

A külső kikötőben a „Czezárevícs*, „Pobjeda" és „Retvizán" 
csatahajók s a „Bajan“ és „Pallada“ cirkálók tartózkodtak. Mivel 
az orosz flotta a tám adást nem is sejtette, a szükséges felderítő-, 
biztosító- és jelző intézkedések figyelmen kivűl hagyattak. így tör
tént, hogy a japán torpedó-támadás sikerűit. A japánok 20 tor
pedót lőttek el s a „Czezárevics“ és „Retvizán“ csatahajókat, 
valamint a „Pallada" cirkálót*) megrongálták. A meglepett orosz 
hajók a tüzelést azonnal megkezdték ugyan, ámde az ellenségben 
alig tettek valami kárt.

A japán torpedó járm űvek éjjel 2 órakor elvonultak Port- 
Artur közeléből.

Február 9-én délelőtt 11 óra 30 perckor a két flotta közt 
rövid ideig tartó lövegharc fejlődött ki. Az orosz hajókat a parti 
ütegek kiválóan támogatván, Togo altengernagy a tám adástól elállott. 
Az orosz flotta pedig a parti ütegek hatásköréből eltávozni nem 
akarván, a két ellenfél még közeli harcba sem került egymással. 
A japánok a tüzet déli 12 órakor beszüntették és délkelet felé 
eltávoztak.

Veszteségek. Oroszok: 15 halott, 80 sebesült. Japánok: 3 tiszt 
és 3 ember halott és 56 sebesült.

A küzdelem után az orosz flotta a belső kikötőbe vonúlt, 
csak a súlyosan megsérült „Czezárevics“ és „Retvizán“ nem voltak 
képesek oda behajózni.

A  csemulpói ütközet 1904. feb ru á r  9.
A csemulpói semleges kikötőben február elején a „V arjag“

*) „Czezárevics“  12.900, „Retvizán“ 12.902, „Pallada“ 6.694 tonna.
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cirkáló, „Korejecz“ ágyúnaszád, valamint a „Szungari" szállító
gőzös állomásozott.

Uriu  ellentengernagy hajóraja, mely a Szöul elfoglalására 
küldött csapatok szállítóflottáját kísérte, február 8-án este Csemulpó 
előtt megjelent és a felderítésre kifutott „Korejecz" ellen eredmény
nélküli torpedótámadást intézett. Az orosz hajók a fenyegető veszély 
elől elmenekülni képtelenek voltak, mert az egyedüli hajózható 
utat a japán hajóraj elzárta.

Február 9-én reggel 7 órakor Uriu ellentengernagy az orosz 
hajók parancsnokát Rudnyev kapitányt felszólította, hogy —  az 

.ellenségeskedések kezdetüket vevén —  a kikötőt déli 12 óráig 
hagyja el, különben a hajókat a kikötőben fogja megtámadni. 
Ezen felszólítás a Csemulpónál horgonyzó angol, francia, olasz és 
amerikai hadihajóknak is megküldetett. Az idegen állambeli hajók 
tiltakoztak az ellen, hogy az oroszok a semleges kikötőben támad- 
tassanak meg, > mire Uriu kijelentette, hogy d. u. 4 óráig vár ugyan, 
de akkor a támadást mindenesetre megkezdi.

Rudnyev a harcot a nyílt tengeren választotta és remélte, 
hogy ott a japán hajók közt talán át is törhet. A két orosz hadi
hajó délelőtt 11 óra 30 perckor a kikötőt elhagyta, de a japánok 
csakham ar heves tüzelés alá fogták azokat. Körülbelül egy félórai 
harc után a „V arjag" nagyon megsérült, mire a két hajó  ismét a 
kikötőbe tért vissza. A legénységet az idegen hajókra szállították 
át, a „Korejeczet“ felrobbantották, a „V arjagot" elsülyesztették*) 
s a „Szungari“ gőzöst fölégették.

Az oroszok 3 tisztet és 50 embert veszteitek, a japánoknak 
veszteségük nem volt és hajóik sem sérültek meg.

A két ütközet azt eredményezte, hogy a port-arturi orosz 
hajóhadból (7 csatahajó és 10 cirkáló) 1 hajó elsülyedt, 6 pedig- 
többé-kevésbé súlyos sérüléseket szenvedett. Az oroszokat ezen 
veszteségek a további működésben annyira megbénították, hogy a 
japánoknak egy nagyobb tengeri támadástól egyelőre tartaniok 
nem kellett s így ők a csapatszállítást Koreában akadálytalanúi 
megkezdhették.

*) ,,Varjag“ 6500, „K orejecz" 1276 tonna. A „V arjagot" a  japánok utóbb 
kiemelték s a japán flottába sorozták.

11
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Események P ort-A rtúrná l 1904. április 12-ig.
Togo altengernagy ezután azon fáradozott, hogy a port-arturi 

orosz flottát a külvilágtól teljesen elzárja. E  célból a kikötő bejá
ratát elsülyesztett kereskedelmi hajókkal eltorlaszolni s a külső kikö
tőben szóró-aknákat alkalmazni igyekezett.

A japán flotta időnkint meg is jelent Port-A rtur előtt és az 
orosz hajókat tűz alá fogta. A külső kikötőben levő „Retvizánt" 
egy lövés még jobban megrongálván, annak helyreállítását késleltette.

Az oroszok a japán flotta távoltartása céljából úszó érintkező
aknákat helyeztek a tengerbe, ezek azonban a viharos idő és a 
nagy hullámverés miatt a saját hajókra nézve is veszélyesek voltak. 
Ily aknákon semmisült meg február 11-én a „Jenisszej“ aknagőzös 
és a „Bojarin“ cirkáló*) is. Vladivosztoknál pedig egy német 
gőzös sülyedt el egy úszó aknán.

A port-arturi orosz flotta parancsnokává február 22-én M akarov 
altengernagy neveztetett ki.

A kikötő első teljes elzárását a japánok első ízben február 
24-én kísérelték meg, de az elsülyesztendő hajókat az oroszok 
még a kikötő bejárata előtt szétlőtték s így a japánok igyekezete 
egyelőre nem sikerűit.

Makarov a parancsnokságot március 8-án vette át. A japánok
11.-éré éjjel már ismét m utatkoztak a kikötő előtt; felderítésükre 
M akarov 11-én hajnalban két csoport torpedónaszádot küldött ki, 
melyek közűi az egyik a japán torpedó-rombolókkal csakham ar 
tűzharcba keveredett s azután meglehetős veszteséget szenvedve 
Port-Arturba tért vissza.

A második csoport két hajója, a „Rjesitelni“ és a „Sztere- 
guscsi“ torpedónaszádok 11-én hajnalban egy osztály ellenséges 
torpedó-járműre bukkant. A „Rjesitelni" elmenekült, de a „Sztere- 
guscsit“ **) a japán hajók körülfogták, mire azt a naszád gépészei 
elsülyesztették. A szerencsétlen „Sztereguscsi" személyzetéből a 
japánok csak 4 embert mentettek ki a hullámokból.

Március 11-én reggel 9 órakor a japán flotta hajói ismét 
megjelentek Port-Artur előtt és a belső kikötőben levő orosz flotta 
és a város ellen délelőtt 10 órától délután 1 óra 40 percig 30.5 
cm.-res ágyukból 154 indirekt lövést tettek, de a nagy távolság
— 12.000— 13.000 m. — miatt csaknem eredmény nélkül.

*) „B ojarin" 3200 tonna.

*’) „Sztereguscsi" 240 tonnás volt.
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A japánok márc. 22-én és 27-én a kikötőt újból megközelí
tették s igyekeztek azt égő anyagokkal és aknákkal telt gőzösök 
elsülyesztése által elzárni, de az elővigyázatos orosz őrhajók ezt a 
törekvést mindig meghiúsították.

A japánok végre is belátták, hogy a kikötő ily módon el 
nem zárható s így aknákkal igyekeztek annak bejáratát elárasztani. 
Ez nagy részben sikerűit is.

M ákarov altengernagy halála 1904. április 13.
. Április 13-ára éjjel a japán 4., 5. és 14. torpedó-osztály Port- 

Artur előtt ismét megjelent. Orosz részről felderítés végett nyolc 
torpedó-romboló küldetett ki, melyek az érintkezést egymással a sötét
ben általában elvesztették. A „Sztrasni" torpedónaszádot néhány japán 
torpedónaszád Port-Artúrtól 15 tengeri mértföldre hajnalban várat- 
lanúl megrohanta s azt rövid harc után elsülyesztette. *) A „Bajan“ 
cirkáló észrevette a naszád veszélyes helyzetét, annak segítségére 
sietett, de már csak 5 embert volt képes a hullámokból megmenteni.

Makarov altengernagy ez időben a flotta zömével épen a
belső kikötőt igyekezett elhagyni.

A hajók gerincvonalba**) voltak alakúlva. Az élen futott a 
kikötőhöz visszasiető „Bajan“ , azután a „Petropavloszk“, Makarov 
zászlóshajója, azután a „Poltava“ , „Diána“ , „Aszkold“ és „Novik“ .
A hajóraj a japán cirkálók után kormányzott, amelyek keleti
irányban távoztak Port-Arturtól.

A japán flotta főereje Port-Arturtól délnyugatra 30 tmf.-re
tartózkodott. Itt Togo az orosz flotta kifutását hírűi vevén, intéz
kedett, hogy annak visszavonuló vonala elvágassék. A japánok 
ezen szándékát Makarov idejekorán észrevette s a túlerővel harcba 
bocsátkozni nem akarván, parancsot adott a visszatérésre. A hajók 
megfordúltak s a kikötő felé igyekeztek. A belső kikötő közelében 
még a „Pobjeda", „Pereszvjet“ és „Szevasztopol" csatahajók is 
csatlakoztak, amelyek ép akkor indúltak a külső kikötő felé. Az 
újonnan csatlakozó hajók némi zavart okoztak s a járművek ren
dezését vonta maga után. Ezen rendezkedés alatt délelőtt 9 óra 
43 perckor óriási robbanás hallatszott s a „Petropavloszk“ mintegy
1V, perc alatt a hullámokban eltűnt. ***) A zászlóshajó ugyanis 
egy japán aknába ütközött s annak robbanása következtében az 
akna- és lőszer-kamrák és valószínűleg a kazán is felrobbantak.

* „Sztrasni" 240 tonnás volt. — **) Kiél (wasserj linie.
**) ,,Petropavloszk“  11.354 tonna.

11*
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A „Petropavloszk“ elsülyedése az egész orosz flottában a 
legnagyobb • zavart okozta. Uhlomszki herceg altengernagy, aki 
a parancsnokságot átvette, jelt adott, hogy a hajók a  belső kikötőbe 
térjenek vissza. Alig kezdték meg a hajók a további futást, midőn 
a „Pobjeda“ csatahajó is egy aknába ütközött *) és annyira m eg
sérült, hogy alig volt képes a belső kikötőt elérni.

Az általános zavarban a  szerencsétlenül járt „PetropavIoszk“ 
576 főnyi személyzetéből csak Czirill V ladim irovics nagyherceg, 
továbbá a hajó súlyosan megsebesült parancsnoka Jakovlev kapi
tány, 5 más tiszt és 73 ember voltak megmenthetők. A flotta hős- 
lelkű parancsnoka és a hajótörzs főnöke Molasz ellentengernagy 
Verescsagin festőművészszel együtt azonban a hullámsírban lelték 
halálukat.

A japánok a távolból nézték a szerencsétlenséget és délután 
1 órakor eltávoztak Port-Arturtól. Veszteséget nem szenvedtek.

Az oroszok tehát ismét elvesztettek egy csatahajót s egy 
másik csatahajójuk súlyosan megsérült. Makarov halála az egész 
flottát rendkívül lesújtotta s azt a további hadműveletekre egyelőre 
képtelenné tette.

A japánok másnap ismét megjelentek Port-Arturnál, számos 
aknát helyeztek el és a  belső kikötő ellen közvetett lövéseket intéztek.

Makarov halála után a flotta parancsnokságát egyelőre Alekszejev 
maga vette át, azután pedig Szkridlov altengernagy neveztetett ki, 
aki a fekete-tengeri flotta parancsnoka volt.

Események P ort-A rturnál 1904. április 14-től ju n iu s  22-ig.
A  japán II. hadsereg a győzelmes jalui csata után kihajózását 

a Ljaotung félszigeten megkezdette. A japán flotta m ájus 1-én 
Kajcsounál tüntetett, 3-ára éjjel pedig Port-Artúrt 12 gőzössel 
igyekezett elzárni, de törekvése nem sikerűit. Az orosz flotta a 
japán csapatok partraszállását nem akadályozta meg. Ezen passzivitás 
o k a . a már szenvedett súlyos sérüléseken kívül abban is keresendő,

• hogy az erélyes vezetés Makarov halála után hiányzott. A torpedó
naszádok az, ellenség partraszállását mindenesetre érzékenyen zavar
hatták volna.

Május 4-én, mikor ugyanis a II. hadsereg szállitóhajói a 
Ljaotung félsziget felé futottak, a japán flotta ismét megjelent Port- 

.Artúrnál és cirkálását ott azután is folytatta. Május 15 éré éjjel a

*) „Pobjeda" 12.674 tonna.
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„K aszuga“ és a „Josino" cirkálók*) összeütközvén, ez utóbbi csak
ham ar elsülyedt; a hajóval 323 ember pusztúlt el. A „Kaszuga", 
szintén oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azt Japánba kellett 
visszaküldeni. A következő napon, 15-én pedig a „Haczuze" csata
hajó két aknára kerülvén, szintén elsülyedt *) és vele együtt 495 
ember is. Alig tűnt el ez a  hajó a hullámokban, csakham ar újbóli 
robbanás hallatszott; ugyanis a „Jasima“ csatahajó is két aknába 
ütközött és az is csakhamar elsülyedt. *) A japánok ezen nagy 
veszteségeket a legnagyobb titokban igyekeztek tartani, de az oroszok 
azokról mégis tudom ást szereztek.

Május 6-án Alekszejev tengernagy Port-Artúrból elutazott és 
a parancsnokságot Vithöfft ellentengernagynak **) adta át. A választás 
nem volt szerencsés, mert Vithöfftben a kellő tapasztalat még 
hiányzott és mert neki Port-Artur szárazföldi védőrsége nem 
rendeltetett alá. Ez utóbbi körülmény később személyi súrlódá
sokat is okozott.

Mint már ismeretes, Makarov utódául Szkridlov altengernagy 
volt kiszemelve, ő azonban oly későn érkezett a hadszintérre, 
hogy Port-Arturt m ár nem érhette el, miért is Vladivosztokba 
utazott és ott névleg a távol kelet összes tengeri haderejének 
parancsnokságát vette át. Május 2-án Bezobrazov altengernagy az 
első, Rozsesztvenszki ellentengernagy pedig a második hajóraj 
parancsnokává neveztetett ki a „Csendes Óceán flottájában." Az 
első hajórajt a már a Csendes Óceánon levő hajók, a másodikat 
pedig a Balti-tenger kikötőiben felszerelés alatt álló hajók voltak 
képezendők. Bezobrazov —  egyelőre — a vladivosztoki cirkáló-hajó- 
raj parancsnokságát vette át.

A japánok május 25-én és 26-án bevették Kincsout és a 
Nansan-állást. Ezen küzdelmekben orosz részről csak a „Bobr“ 
ágyúnaszád, a „Bojki“ és „Borni“ rombolók vettek kevésbé részt, 
míg a N isija m a  kommodore alatti flottilla, mely a japán 1. torpedó- 
naszád-osztályból (4 romboló) és 4 ágyunaszádból állott, —  a csata 
eldöntésénél jelentékeny szerepet játszott. ***)

*) „Kaszuga" 7700, „Josino“ 4225, „Haczuze" 15.240, „Jasim a" 12.517 tonnás.

**) Vithöfft (Vitgefft) ellentengernagy Alekszejev ideiglenes tengerésztörzsének 
volt a  főnöke s m int ilyen 1903 végén a következő jellemző nyilatkozatot tette : 
„A mi flottánk és a japánok flottájának ereje közti arány következtében a mi 
leveretésünk teljesen ki van zárva és így a japánok partraszállása Inkounál és a 
Koreai öbölben -el sem gondolható. “

** ') Lásd a  kincsoui csata leírását is.
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Vithöfft ellentengernagy m ájus 28-án a zászlóstiszteket é s ' a 
csatahajók parancsnokait összehívta, hogy a további teendők m eg
beszéltessenek. A tanácskozásban szavazattöbbséggel azt a hatá
rozatot hozták, hogy a flo tta  „a legutolsó pillanatig  P ort-A rtúrban  
m aradjon .“ Ez az elhatározás a flottát minden nagyobb tevékeny
ségtől távol tartotta.

A japánok említett vesztesége igen súlyos volt, m ert most 
már csak négy I. osztályú csatahajójuk maradt, („Mikasza", „Aszahi", 
„Fuzsi“ és „Sikisama") s az oroszok ezekkel szemben a „Rétvizán“, 
„Czezárevics" és „Pobjeda" kijavítása után még a „Pereszvjet", 
„Szevasztopol" és „Poltava" hajókat, tehát összesen hat csatahajót 
voltak képesek működtetni.

Junius 23-áig az idő kisebb harcokkal és az akna-küzdelmek 
egész sorozatával telt e l ; —  a japánoknak a kikötő bejáratát teljesen 
elzárni nem sikerűit.

Togo tengernagy *) cirkáló-osztálya Szjunöcsön és Kajcsou 
környékén több ízben eredményesen működött és a Stakelberg- 
hadtest vasúti szállítását is hátráltatta.

A vafangoui csata után nyilvánvalóvá lett, hogy Port-Artur a 
szárazföld felől többé már fel nem  menthető s így a flotta helyzete 
napról-napra veszélyesebb lett. E zt belátta Alekszejev helytartó is 
és Vithöfft ellentengernagynak parancsot küldött, hogy Port-Artur 
kikötőjéből törjön ki. A kitörés végcélja a vladivosztoki cirkáló
hajórajjal való egyesülés lett volna.

A  port-arturi flo tta  kitörése 1904. ju n iu s  23-án.
Vithöfft már junius 14-én azt jelentette, hogy a megrongált 

hajók összes sérülései ki vannak javítva s így a flotta kifutásának 
semmi sem áll az útjában. A vállalat végrehajtására junius 22-e 
tűzetett ki. A hajók lövegeinek egy része a» parti erődítésekre 
szállíttatott,, de junius 22-ére azok legnagyobb részét ismét vissza
vitték a hajókra.

A flo tta . kitörését azonban ismét elhalasztották 24 órával, 
mert a „Pobjeda" megbetegedett parancsnokának helyettese még 
22-én a parancsnokságot nem vehette át. A hosszadalm as elő
készületek következtében a japánok a flotta szándékáról teljesen 
és idejekorán tájékozva voltak és így a  meglepetés ki volt zárva.

A japánok m ár 23-ára éjjel küldöttek néhány aknahajót a 
kikötőhöz s azoknak sikerűit is számos új aknát elhelyezni. Az

*) Togo junius 6-án tengernagynak neveztetett ki.
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oroszok ezen hajókra nem tüzeltek, mert azokat saját torpedóna
szádoknak vélték. M ikor. a tévedés kiderült, az elszórt aknák föl
keresését kezdették meg. Ezzel azonban hosszú idő telvén el, a 
hajóraj csak 23-án délután 2 órakor kezdte meg az indulást. A 
flottával szemben számos ellenséges torpedónaszád végezte a felde
rítést,. de azok ellen az oroszok semmiféle intézkedést sem tettek.

A kitörést a következő hajóknak, kellett végezni: „Czezáre- 
vics“, „Poltava“ , „Szevasztopol", „Retvizán“ , „Pobjeda“ és „Pe- 
reszvjet" csatahajók, a „Bajan“ , „Pallada", ,,Novik“ , „Diána“ és 
„Aszkold" cirkálók. Összesen 6 csatahajó, 5  cirkáló és 10 tor
pedójármű.

A flotta először déli, majd keleti irányba kormányzott. Este
6 órakor az élén haladó „Novik“ jelt adott a japán flotta közele
déséről. E z 4 csatahajóból, 4 páncélos és 12 nem védett cirkálóból, 
valam int 28 torpedónaszádból állott.

Togo az oroszokkal megküzdeni szándékozott s e célból a 
csatahajókat harchoz fejlődtette s a cirkálókat a kikötő és az oro
szok közé irányította, hogy azoknak viszavonulását elvágja.

Hanem Vithöfft a harc elől kitért. Este 7 órakor parancsot 
adott a visszavonulásra, mert nem akarta a flottát az esetleges 
súlyos veszteségeknek kitenni. Togo az orosz flottát csak a hatásos 
lövegtűz körletén kívül követte, de a torpedó-járművek erélyes üldö
zésre indúltak. Az orosz hajók este 9 óra 30 perckor érkeztek a 
külső kikötőbe, tovább azonban az apály és a számos akna miatt 
egyelőre nem juthattak. A japánok este 10 órától hajnalig kilenc 
torpedótámadást intéztek az igen kellemetlen helyzetben levő orosz 
hajókra, ámde csak a „Szevasztopol“ és két torpedójármű szen
vedtek könnyebb sérüléseket.

A  port-arturi flo tta  további helyzete és működése.
A junius 23-iki kitörés után hosszabb szünet állott be, mely 

alatt a két fél általában csak felderítő járatokat tartott egymás ellen. 
Port-Artur ostrománál azonban úgy a japánok mint az oroszok 
számos alkalommal működtek közre.*) (27. sz. vázlat.)

Jun ius 24 ikén reggel 4 órakor egynéhány japán hajó a 
szjaobindaoi öbölben az Uajczejláza magaslatra tüzelt, egy tengerész
különítményt partraszállított s egy orosz vadászkülönítményt vissza
szorított. Később pedig a „Novik“ orosz cirkáló jelent meg Lun-

*) Lésd III. rész. „Port-Artur ostrom a.”



168 П. RÉSZ. —  A DÖNTŐ CSATÁK IDŐSZAKA.

vantannál (Lungvangtung) és a japán támadások visszaverését hat
hatósan előmozdította, ámde egy erősebb ellenséges flottaosztály 
elől csakham ar visszavonúlni kényszerűit.

Ju n iu s  27-én orosz torpedónaszádok futottak ki Lunvantan 
ellen s a part közelében levő japán osztagokra tüzeltek.

Ju lius 5-én délelőtt 11 órakor a „Novik“ ismét megjelent és 
közreműködött Lunvantannál.

Ju liu s 24-ére éjjel három orosz torpedóromboló a T aho öböl
ben szemrevételezett. („Burakov hadnagy", „Groszovoj“ és „Boje- 
voj“ . *) Ott azonban egy japán flottilla őket hajnali 3 órakor észre
vette és ellenük váratlan torpedó-tám adást intézett. A „Bojevoj“ 
csakham ar elsülyedt, a „ Burakov hadnagy" nagyon m egsérült és 
egy sekély helyen megfeneklett, a ,,Groszovoj“ azonban súlyos 
sérüléseinek dacára is addig harcolt, míg Loscsinszki ellentenger
nagy reggel 5 órakor Port-Arturból több torpedónaszáddal tám oga
tásra megérkezett. Ekkor az ellenséges flottilla elmenekült.

Ju liu s  26-án  Reiczenstájn kapitány **) a „B ajan“, „Aszkold", 
„Pallada“ és „Novik“ cirkálókkal és néhány ágyunaszáddal Lun
vantan ellen futott ki és ott a japán ostromló tüzérség bal szár
nyát hatásos tűz alá fogta. A hajóraj ellen egy japán hajó-osztály 
sietett és az orosz hajókkal csakham ar tüzérségi harcba került. 
Az oroszoknak sikerűit két japán hajót erősen megrongálni, mire a 
japánok visszavonúltak.

Ju liu s 27-én Reiczenstájn és Loscsinszki ellentengernagy 
számos hajóval jelentek meg Lunvantan előtt s a japán 11. had
osztály bal szárnyát délután 3 óráig lődözték anélkül, hogy a japán 
flotta őket ebben megakadályozni igyekezett volna. Midőn este a 
hajóraj Port-Arturhoz visszatért, a „Bajan“ egy aknára futott és 
erősen megsérült.

Hanem a japánok az orosz flotta közreműködésének dacára 
is mindig jobban közeledtek a városhoz. Mikor julius végén a Far
kas hegyek már a japánok birtokában voltak, onnan a kb. 10,000 
m.-ig hordó tengeri lövegek már a belső kikötőben levő flottát is 
érzékenyen veszélyeztették. A „Retvizán" 17-szer, a „Bajan“ pedig

’ ) „Burakov hadnagy" a világ egyik leggyorsabb vízi járm üve, 280 tonnás, 
„G roszovoj" 312, „Bojevoj" 350 tonnás volt.

**) Reiczenstájn április elején Vladivosztokból a  port-arturi flottához helyez
tetett át.
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8-szor találtatott el a japán lövedékek által. Mivel a flottának 
Port-Arturnál való további m aradása a teljes megsemmisüléshez 
vezetett, Alekszejev Vithöfftnek Csifun át egy kinai dzsunkával 
julius 25 én a következő parancsot kü ldötte: „A cár Ő Felsége 
parancsára a hajóraj azonnal törjön át V ladivosztokba!“ E  parancsra 
Vithöfft az áttörést augusztus 10-ére határozta el.

A ugusztus 8-án  d. e. 11 órakor 7 orosz torpedónaszád a 
T aho öbölben még egyszer megjelent s a japánok balszárnyát oly 
heves tüzeléssel árasztotta el, hogy azok egyelőre visszavonúlni 
kényszerültek.

Tengeri csata P ort-A rturnál 1904. augusztus 10.
A parancs és elhatározás szerint a flotta augusztus 10-én 

reggel 8 óra 30 perckor a kikötőt hosszú gerincvonalban elhagyta 
és a nyílt tengerre futott ki. Három osztály képeztetett a követ
kező összeállításban: I. osztá ly: „Czezárevics“ , „Retvizán“ , „Po- 
bjeda“ , „Pereszvjet", „Szevasztopol“ és „Poltava“ csatahajók. A 
„Czezárevics“ volt Vithöfftnek, a „Pereszvjet“ Uhtomszki herceg
nek a zászlóshajója. I I .  osztá ly: „Aszkold“ , Reiczenstájn zászlós
hajója, „Diána“  és „Pallada" cirkálók. I I I .  o sz tá ly : A ,,Novik“ 
cirkáló és 8 torpedónaszád, felderítésre előreküldve.

A „Bajan“ sérülései még nem voltak kijavítva s így az a 
kikötőben maradt. A hajókról számos löveg hiányzott, melyeket a 
szárazföldi erődítésekre szállítottak.

Midőn a flotta egyes hajói még a külső kikötőkben voltak, 
már m utatkozott egy néhány ellenséges felderítő járm ű és dél felé 
már a japán flotta főereje is észrevétetett.

A japánok egyelőre két osztálylyal közeledtek és ped ig : I. 
osztály: „Mikasza“ , Togo zászlóshajója, „Aszahi“ , ,,Fuzsi“ és 
„Sikisima“ csatahajók" s a „Nisin“ és „Kaszuga“ cirkálók. II . 
osztá ly: „Jakum o“ , „Kaszagi“ , „Csitoze“ és „Takaszago“ cirkálók. 
Ezenkívül nagyszám ú torpedónaszád is közeledett.

A z oroszok tehát 6 csatahajóval és 4 cirkálóval, a japánok  
pedig 4 csatahajóval és 6 cirkálóval rendelkeztek, miértis az 
oroszok fölényben voltak. Később ugyan a japán flottához még az 
„Akasi“ , „Szum a“ , „íczumi“ , „Akiczusima“ , „Aszam a", „Iczu- 
kusim a“ és „H asidate“ cirkálók, a „Csinzsuen“ régi csatahajó és 
a „Jájejam a“ ágyunaszád is csatlakozott, s  így az oroszok 10 já r 
m űve ellen 19 ja p á n  hajó közeledett, de a később csatlakozott 
japán hajók a küzdelemben alig vettek részt.
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A csata első része déli 12 órától délután 3 ó rá ig :
A japán I. hajóosztály déli 12 órakor egyenesen az orosz 

flotta ellen kormányzott és 9 tmf. távolban megnyitotta a  tüzelést, 
mely azonban nem volt nagy hatású. Mivel a  II. osztály még 
messze elmaradt, az I. osztály az oroszok előtt, —  azokat folyton 
tűz alatt tartva, —  előre és hátra futott, de a távolság a két fél 
közt lassankint kisebbedett. Vithöfft kényszerítve volt az orosz 
hajók futási irányát folytonosan változtatni. Kevés idő múlva az
1. osztály az orosz flottát hátulról megkerülte s annak utóvédé 
ellen rendkívül heves tüzelést intézett, úgy, hogy a  „Szevasztopol“ , 
„Poltava‘‘ és „Aszkold“ erős sérüléseket szenvedtek. A japánok 
azután ellenfutammmal *) eltávoztak, de délután 1 órakor ismét 
utolérték az oroszokat s a  tüzérségi harc folytatódott. Délután 3 
óra előtt a japánok lassan elmaradtak s a harc első része befejeztetett.

Tehát a csata ezen időszakában csakis a japán I. hadosztály 
működött s az is csak távoli tűzharcot vívott. A II. osztály távol- 
léte az oroszokra nézve igen előnyös volt; egy erőteljes tám adás 
esetleg egy-két ellenséges hajó tönkretételét s a japánok teljes 
elűzését vonhatta maga után. Az oroszok azonban a tám adást meg 
sem kísérelték, hanem tovább futottak előre.

A csata második része délután 4 óra 45 perctől esti 7 ó rá ig :
A japán I. hajóosztály időközben megfordúlt, futását gyorsí

totta s az oroszokat d. u. 4 ó. 45 p.-kor hátulról igen heves tűz alá fogta. 
Ezen küzdelemben a II. osztály most sem vett még részt. A távolság 
este 6 órakor már csak 3.600 m. volt s a harc ekkor érte el a 
legnagyobb hevességet. A siker hol az egyik, hol a másik fél javára 
dőlt. Este 6 óra után V ithö fft altengernagy elesett, a törzs főnöke 
Matuszjevics ellentengernagy és a „Czezárevics1'  parancsnoka pedig 
megsebesültek. Ugyanekkor ezen hajó kormányzó készüléke nagyon 
megsérült és szabálytalan futásával . csakham ar az egész orosz 
flottát rendetlenségbe hozta. A hajók egyenkint igyekeztek a japá
nokra törni. Este 6 óra 20 perckor a „Czezárevicsről“ a következő 
jel ada to tt: „Az altengernagy leteszi a parancsnokságot"  (Ekkor 
u. i. Vithöfft már meghalt.) Uhtomszki herceg ellentengernagy, aki 
a parancsnokságot átvette, Port-Arturba szándékozott visszatérni s 
ezért ezt az utasítást je lez te : „Engem k ö v e t n i A jelt azonban 
nem értették meg mindenütt s így a rendetlenség még nagyobb 
lett. A japánok az általános zavart kihasználva gyilkos tűzzel

*) Gegenkurs.



TENGERI ESEMÉNYEK 1904-BEN. 171

árasztották el az oroszokat, különösen pedig a legközelebb küzdő 
„Retvizán“ csatahajót.

A még kevés ideig tartó küzdelem az orosz flotta szétszó
rásával végződött. Az egyes hajók sorsa a csata után a következő 
v o lt : A „Retvizán ‘, „Szevasztopol“ , „Pobjeda", „Pereszvjet“ és 
„Poltava" csatahajók, valamint a „Pallada" cirkáló Port-Artúr kikö
tőjébe futottak vissza s ott a „Bajan“ cirkálóval egyesültek. A 
hajók mindenike meg volt sérülve úgy, hogy akcióképességükét 
hosszú időre elvesztették. A „Czezárevics“ Czingtauba (Kiaucsou 
öblében), az ,,Aszkold“ Sanghájba, a ,,Diána“ Saigonba (francia 
Indokinába, Port-Arturtól mintegy 2.200 tmf.) futottak és utóbb 
lefegyvereztettek. A 8 torpedónaszádból Port-Arturba. csak 3 került 
v issza ; 4 Czingtauban, illetve Sanghájban lefegyvereztetett, 1 pedig 
Vejhájváj közelében elsülyedt.

Egyedül a „Novik“ cirkáló folytatta futását Vladivosztok felé, 
de a -,,Csitóze“ és „Czusima“ japán cirkálók elől menekülni nem 
tudván, Szahalin szigeténél elsülyesztetett *)

Veszteség. Oroszok: 39 tiszt, 485 ember. Japánok: 29 tiszt, 
204 ember.

B) A vladivosztoki hajóraj m űködése.

A  cirkálók első kifu tása 1904. feb ru á r  10.
Vladivosztok kikötőjében Reiczenstájn  kommodore alatt a 

„Gromoboj“ , „Russzija", ,;Rjurik“ és „Bogatir“ cirkálók tartóz
kodtak, valamint 10 torpedónaszád is. Mikor a jégtörők Vladi
vosztok kikötőjének bejáratát szabaddá tették, Reiczenstájn február 
10-én elindúlt és a Czugaru utón át haladván, 11-én Hakodate előtt 
megjelent, ott egy kisebb japán gőzöst elsülyesztett, de a beállott 
hóvihar miatt visszamenni kényszerűit.

Mivel az orosz cirkálók a japán csapatszállítást veszélyeztet
hették, Togo már február 12-én megbízta K am im ura  altenger- 
nagyot, hogy Vladivosztokot állandóan figyelemmel tartsa s a Japán 
Tenger partjait, valamint a tengeri közlekedést az orosz cirkálók 
ellen biztosítsa. Neki egyelőre a „H aczuze“ csatahajó és az „lczum o“, 
„Aczuma“ , „Ivate“ és „Jakum o“ cirkálók voltak alárendelve. (1 csata
hajó és 4 cirkáló)

Kamimura február 11-én az orosz hajóraj után sietett, de az 
már Vladivosztok kikötőjébe futott be.

*) Utóbb a japánok kiemelték és saját flottába sorozták.
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Kamimura, hogy az ellenséges cirkálókat csatára kényszerítse, 
február 29-én Vladivosztok elé ment s a várost mintegy fél óráig 
bombázta, az orosz hajókat azonban nem találván, az öblök átkutatása 
után ismét eltávozott.*)

A  cirkálók m ásodik kifu tása  1904. április 23—27.
Reiczenstájn  sorhajókapitány helyett, aki a port-arturi flottához 

küldetett, a cirkálók parancsnokságát április elején Jesszen  ellen
tengernagy vette át, aki egy sikeres cirkálással kezdte meg működését.

Jesszen április 23-án elindúlván, 25-én három  cirkálóval és 
két torpedónaszáddal Genzán kikötőjébe ért, ahol a „Gojomaru" 
japán kereskedelmi gőzöst találta és, miután annak legénységét 
a partra szállította, a hajót elsülyesztette. Délben a cirkálók útjukat 
tovább folytatván, este 8 órakor a „Nakamuramaru" kis japán 
gőzössel találkoztak s azt szintén elsülyesztették.

Éjjel 11 óra után a cirkálók a „Kincsumaru“ 3354 tonnás 
japán szállítógőzösre bukkantak, amely 4 drb ágyúval volt fel
szerelve és Kamimura flottája számára szenet, lőszert és élelmi
szert szállított. A hajón egy gyalog század is volt. Jesszen a 
személyzetet a gőzös elhagyására szólította fel. Mivel —  állítólag — 
egy félreértés következtében úgy látszott, mintha a legénység m agát 
nem lett volna hajlandó megadni, a  „Rosszija" a gőzöst egy torpedó
lövéssel elsülyesztette. Az oroszok 17 tisztet és a hajó személyzeté
vel együtt 170 embert ejtettek foglyúl; a japánok részéről 5 tiszt 
és 68 ember a hullámokban lelte halálát.

Ё  siker után a cirkálók sietve futottak vissza Vladivosztokba 
s oda 27-én meg is érkeztek.

Kamimura az orosz hajók üldözésére elindúlt ugyan, de azokat 
elérni már nem tudta.

A vladivosztoki cirkáló-raj veszélyes volta arra indította 
Kamimurát, hogy az ellenséges cirkálók kifutását aknák elhelye
zése által akadályozza meg. Mivel azonban a térviszonyok Vladivosztok 
kikötőjének teljes elzárását lehetségessé nem tették, 273 akna 
elhelyezése után az aknák további lerakása április végén befeje
zést nyert.

*) Kamimura hadműveleti alapját a hadjárat folyamán m egerődített mazampói 
öböl képezte (Korea délkeleti partján), Togo pedig májusig a Csemulpótól délre és 
északra fekvő öblökben, azután pedig az Elliot szigeteken halm ozta fel a flotta 
eltartására szükséges készleteket.
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A  cirkálók harm adik kifu tása  1904. ju n iu s  13— 20.
A genzáni szerencsés vállalkozás után a cirkáló-raj hosszabb 

ideig Vladivosztok kikötőjében maradt. A „Bogatir“ cirkáló május 
15-én egy szirtre futott s arról csak egy hónap múlva volt kiszabadít
ható. Mivel pedig teljes kijavítása csak a hadjárat végével volt 
befejezhető, Vladivosztokriál a torpedónaszádokon kívül csak a 
„Rosszija", „Gromoboj" és „Rjurik“ cirkálók álltak m ájus közepén 
túl rendelkezésre.

Junius havában Szkridlov és Bezobrazov altengernagyok Vladi- 
vosztokba érkeztek. Jesszen ellentengernagytól a cirkálók parancs
nokságát az utóbbi vette át.

Junius 13-án Bezobrazov a három cirkálóval a kikötőt elhagyta, 
hogy a japánok összeköttetései ellen működjék. A Korea útban 
már 15-én több japán szállítóhajó észleltetett, melyek közűi három 
Japánba visszatérő hajónak sikerűit az elmenekülés. Ezután csak
ham ar az „Iczumimaru“ 3229 tonnás szállítógőzös is észrevétetett, 
s azt, mivel magát megadni vonakodott, a „Grom oboj“ néhány 
lövése elsülyesztette. Az oroszok 14 japán tisztet és 91 embert 
ejtettek fogságba.

Ugyanekkor még a „Hitacsimaru" 6172 tonnás és a „Szadom aru“ 
6223 tonnás japán szállítógőzös szintén az orosz cirkálók közelébe 
került. A hajószemélyzeten kívül az elsőn egy gárda-honvédzászló- 
alj (1095 ember) és a III. hadsereg számára számos ostrom-löveg,
—  az utóbbin pedig szintén nagyobb számú csapat volt.

Mivel a „Hitacsimaru“ a megállító jelzés dacára is elmenekülni 
igyekezett, a „Gromoboj“ a tüzelést megkezdte, mire a hajón 
nagy zavar és pusztulás keletkezett. A legénység egy része csónakokon 
igyekezett menekülni, igen sokan a tengerbe ugrottak, számos 
tiszt öngyilkosságot követett el, de a hajó átadására senki sem 
gondolt. Végre is a „Gromoboj“ egy torpedója a „Hitacsimarut“ 
elsülyesztette. Körülbelül 1000 ember pusztúlt el és számosán 
kerültek az oroszok fogságába.

Ez alatt a „Szadom aru" is menekülni igyekezett; üldözésére 
, a „Rosszija“ futott. Mivel a megadásról ez sem akart tudni, a 
,.Rjurik“ a hajó elsülyesztésére parancsot kapott. Két torpedó azt 
súlyosan meg is rongálta, de azért a „Szadom aru“ m agát még 
27 óráig tartotta a vizen. Junius 18-án végre egy másik japán gőzös 
Japánba vontatta.

Bezobrazov a „Szadom aru" sorsát nem várta be, hanem 
• északkeleti irányban tovább haladt s még egy japán shoner elsülyesz-
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tése után junius 20-án minden veszteség nélkül Vladivosztokba 
érkezett vissza.

Mialatt Bezobrazov cirkálása tartott, addig Vinoqraczki fregatt
kapitány három torpedónaszáddal Jesszo (Hokkaido) szigeténél por- 
tyázott és több vitorlás csónak szétrombolása s két nagyobb vitorlás 
hajó elsülyesztése után junius 21-én Vladivosztokba visszatért.

Az orosz cirkálók ezen műveleteinek kezdetén Kamimura al
tengernagy azon feladattal, hogy „főképen a vladivosztoki és port- 
arturi orosz hajórajok egyesülését megakadályozni igyekezzék", a 
Korea-úttól délre mintegy 28 tmf. távolságban tartózkodott. Az orosz 
cirkálók közeledtéről ugyan szikratávíró utján hireket kapott, ámde 
több napi sikertelen cirkálás után m ár arról értesült, hogy az orosz 
hajóraj Vladivosztokhoz futott. így a további üldözés semmiféle 
eredménnyel sem járván, K a m im u ra  ismét a  Korea-útba tért 
vissza.

Oroszország európai kikötőiben ez időben már szorgosan dol
goztak a második orosz flo tta  fölszerelésén.

A  cirkálók negyedik kifu tása  1904. ju n iu s  28.
Szkridlov altengernagy junius végén a következő cirkálást 

rendelte e l :
A hajóraj junius 28-án Vladivosztok kikötőjéből ismét kifutott. 

A torpedo-flottilla Raden  báró fregattkapitány vezetése alatt 28-án 
Genzán partjainál megjelent, ott számos japán járm űvet tönkretett, 
a  városra egyideig tüzelt s aztán ismét visszatért Vladivosztokba. 
A cirkálás alatt egy naszád egy szirtre futván, annyira megrongáló
dott, hogy el kellett sülyeszteni.

Bezobrazov a cirkálókkal a Korea-út felé indűlt és sikerűit 
egy angol gőzöst elfognia, amely a szöul-fuzani vasút számára talp
fákat szállított. A cirkáló raj Kamimura hajóival is találkozott, de a 
túlerő elől idejekorán elmenekült és az ellenség erélyes üldözésének 
dacára julius 3-án veszteség nélkül érkezett Vladivosztokhoz.

A  cirkálók ötödik kifu tása  1904. ju liu s  20—30.
Az előbb leirt cirkálás után a vladivosztoki hajóraj hosszabb 

szünetet tartott, mert a kazánok tisztítása sok m unkát követelt.
Julius 20-án' azonban már az ötödik kifutás vette kezdetét 

és pedig Japán  keleti partja inak mentében; egyrészt a japán köz
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lekedés zavarása, másrészt pedig az Amerikából érkező hadi dug- 
áruk  *) elfogása céljából.

A cirkálók a jokoham ai öblöt 25 tengeri mértföldre közelí
tették meg, futásuk alatt két német és két angol gőzöst koboztak 
el, néhány japán vízi járm űt szétromboltak s azután a Czugaru 
úton át Vladivosztokba futottak vissza. E  szorosban három ellen
séges parti cirkáló és néhány torpedónaszád jelent meg, de harc 
nem fejlődött ki. A cirkálók ezen útja alatt Japánnak állítólag több 
mint 15 millió jen**) kár okoztatott.

A  Korea-útban vívott ütközet 1904. augusztus 14.
A vladivosztoki cirkálók az eddigi sikeres vállalatok után

ismét egy pár heti szünetet tartottak.
Augusztus 12-én a három cirkáló Jesszen vezetése alatt

elhagyta Vladivosztokot és dél felé futott. Az ellentengernagy 
parancsa a következő v o lt : „A port-arturi hajórajja l, hogy annak  
áttörését támogassa, összmüködésbe lépni s ezen hajórajnak észak 
fe lé  tartó részeivel csatlakozni.“ Jesszen, e parancsból kifolyólag a 
futás irányát a Korea-úton át választotta. Hanem a cirkálók indú- 
lása későn történt, mert a  port-arturi flotta már augusztus Ю-én 
szétszóratott. Hogy mi volt a késedelem oka, az meg nem álla
pítható.

Togo tengernagy Kamimurának a következő utasítást adta : 
„A hajórajja l a  Korea-utat elzárni, hogy a Vladivosztok fe lő l bizo
nyosan várható orosz hajóra j ú tjá t a Sárga tenger fe lé  meg
akadályozza .“

Ezen parancsok és Jesszen intézkedései következtében a 
Korea-útban augusztus 14-én tengeri ütközet fejlődött ki.

Kamimura hajóraja a következő tagozással b írt: I I .  osztály 
M iszu  ellentengernagy; „Iczumo“ , „Tokivá", „Aczuma“ és „Ivate“ 
nagy cirkálók. IV . osztály U riu  ellentengernagy: „Takaszago“ , 
„Naniva“ , „Niitaka“ , „Czusima“ és „Csijoda“ kis cirkálók. Összesen
9 cirkáló és egy osztály torpedó jármű.

Kamimura Togo tengernagytól az augusztus 10-iki tengeri 
csata kimenetelét már 11-én megtudta s azt is hírűi vette, hogy 
egyes orosz hajók Vladivosztok felé tartottak. A vladivosztoki cir
kálók közeledéséről pedig a londoni újságok hirei alapján már 12-én

*) Kriegscontrebande.

**) й jen  kb. 5 korona.
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értesült. Ezen hírekre Kamimura a П. osztálylyal a nyugati (Brautn) 
szorosban várakozott, míg a IV. osztályt a keleti (Kruzenstern) szo
rosba küldötte. Ennek az volt a feladata, hogy úgy Port-A rtur 
mint Vladivosztok irányába derítsen föl s az ellenségnek a keleti 
szoroson át közeledése esetén déli irányba vonúljon vissza. Ez 
esetben a II. osztály az oroszok visszavonuló útját észak felől volt 
elvágandó.

Az orosz cirkálók a nyugati (Broughton, Brautn)-szoroson át 
kormányoztak és augusztus 1.4-ére éjjel a japán II. hajóosztály 
mellett elhaladtak úgy, hogy a japánokat hajnalban m ár 1472 km.-re 
jobbra és hátul pillantották meg. Az oroszok ugyanis nem fejtet
ték ki a szükséges elővigyázatot s így a Brautn-szorosban cirkáló 
Kamimura elé kerülvén, a Vladivosztok feíé való visszavonulás 
lehetősége m ár kizártnak látszott.

Kamimura azonnal az ellenség után sietett, egyúttal pedig a 
IV. osztálynak és a torpedó-járműveknek azt a parancsot jelezte, 
hogy az oroszok útját dél felé vágják el. Jesszen az üldöző hajók elől 
északkelet felé változtatta a futás irányát, hogy a nyílt tengerre 
és azután Vladivosztokhoz áttörjön. Már úgy látszott, hogy ez az 
igyekezet sikerűi is, de a „Rjurik“-ot szerencsétlenség érte s így 
az orosz cirkálók késedelmet- szenvedtek. A csakham ar megindúlt 
tüzérségi harcban u. i. a „Rjurik“ kormánykészüléke teljesen meg
rongálódott, parancsnoka és annak helyettese megsebesült s a hajó 
■a másik két cirkálót teljes futással követni képtelenné vált. 
Jesszen ellentengernagy most a „Gromoboj“ és „Russzija“ futását 
hirtelen északnyugatra változtatta, hogy így a „Rjuriknak" á sérü
lés kijavítására időt engedjen és az ellenség tüzét a megrongált 
cirkálóról a másik két hajóra vonja. Hanem a „Rjurik“-ot m ár új 
veszedelem fenyegette. A IV. hajóosztály egyes hajói ugyanis már 
a  harc színhelyére érkezvén, a „Naniva" és „Takaszago", később 
pedig a  „Niitaka" és „Czusima" japán cirkálók a „Rjurik“-ot csak
nem körülvették és gyilkos tüzeléssel árasztották el. A szerencsétlen 
orosz cirkáló már csak egy helyben forgott és hosszú ideig tartó 
küzdelem után délután 1 óra tájban az előrésze hirtelen m agasra 
emelkedett s a következő pillanatban mint a nyíl lutott le a ten
ger mélyébe. *)

; Időközben Jesszen belátta, hogy a  „Rjurik“ menthetetlen s 
így a „menet Vladivosztokbau jelt adta. A cirkálók ezt a parancsot

*) „Rjurik“ 11690 tonna.
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a legerősebb futással igyekeztek teljesíteni. Reggel 8 óra 30 p.-kor 
a „Rjurik" már nagyon elmaradt és 9 órakor el is tűnt a menekülő 
cirkálók elől. Kamimura egyideig igen heves tüzeléssel üldözte a 
„Gromobojt" és „Russziját", de délelőtt 10 órakor hirtelen megfordült 
és pedig a következő okokból: aggódott a „Niniva" és „Takaszago" 
kis cirkálók miatt, mert nem tudta, hogy a „Rjurik" m egtámadá
sára időközben más cirkálók is megérkeztek, továbbá azt a hírt 
kapta, hogy dél felől ujabb ellenséges hajók közelednek ; szénmeny- 
nyisége nem volt oly nagy, hogy az orosz cirkálókat messzebb is 
üldözhette volna és lőszere is elfogyott.

Jesszen Vladivosztokhoz augusztus 15-ére éjjel érkezett 
vissza. A két cirkáló annyira megsérült, hogy többé azok a hábo
rúban alkalmazásba sem jöttek.

Az öt óra hosszáig tartó küzdelemben az oroszok 39 tisztet 
és 1200 embert, a japánok 114 főt vesztettek.

A „Rjurik" személyzetének legnagyobb része a tengerbe ugrott; 
a japánok 20 tisztet és 612 embert mentettek ki a hullámokból. 
A mentést a tenger nyugodtsága és a rendkívül kedvező, derűit 
idő megkönnyítette.

Összefoglalás. Az augusztus 10-én és 14 én vívott küzdelmek 
az orosz flotta harcképességének megsemmisülését okozták. A 
japánok a tengernek föltétien urai lettek, a csapatszállitást többé 
már semmi sem zavarta és a flotta nyugodtan készülhetett a Balti 
tenger kikötőiben felszerelés alatt álló orosz hajóhad fogadására.

Az összes küzdelmek igazolják a tengeri erőknek a száraz
földi hadműveletekkel való együttműködésének értékes voltát. A 
port-arturi orosz flotta és Togo hajói számos alkalommal segítették 
a szárazföldi csapatok nehéz munkáját, a vladivosztoki hajóraj 
pedig a japán csapatszállitást zavarta és az ellenség összeköttetéseit 
hathatósan veszélyeztette. A küzdelmek a cirkálók hadműveleteinek *) 
kiváló értékét is bizonyítják. Az oroszok leveretéséhez nagyban 
hozzájárult azon körülmény, hogy az erélyes támadó szellem hiány
zott. A tám adás mindkét orosz flottarész műveleteinél könnyen 
vezethetett volna eredményre.

C) A port-arturi orosz flotta további sorsa.

Az augusztus 10-iki szerencsétlen csata után a Port-Artúrba 
visszatért hajók kijavítása két hét alatt megtörtént. Uhtomszki al-

*) Kreuzerkrieg.
12
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tengernagy a zászlóstiszteket és a kapitányokat tanácskozásra hívta 
össze s azok — az egyedüli Esszén sorhajóka-pitány kivételével —  
az újbóli kitörést hevesen ellenezték. Ez az egy tiszt hiába igyeke
zett bajtársait arról meggyőzni, hogy a Port-Artur kikötőjében való 
további m aradás a flotta feltétlen elpusztulását vonja maga után, 
anélkül, hogy az ellenséges tengeri erőknek csak a legkisebb kár 
is okoztatnék. Ha már úgy is el kell pusztulni, legalább igyekez
zünk az ellenséges flottát a nyilt tengeren mielőbb megtámadni, 
hogy az orosz hajók némi haszonnal működjenek —  volt Esszén 
véleménye. A flotta azonban Port-Artur kikötőjében maradt. A löve- 
gek és a legénység nagy része lassankint az erődök védelmére 
rendeltetett úgy, hogy augusztus közepén egyes hajók legénységi 
állománya 1/3-ra csökkent.

A japánok a port-arturi flottának rendkívüli jelentőséget tu 
lajdonítottak. Augusztus 16-án ugyanis az orosz előőrsöknél Port- 
Artur várának átadására vonatkozólag felszólítás adatott át, mely
ben különösen az volt hangsúlyozva, hogy úgy a vár, m in t a  
flotta az épen meglevő állapotban volnának átadandók. Ez a fel
szólítás a következő napon visszautasíttatott.

Augusztus végén Uhtomszki herceg Alekszejev parancsa 
folytán a flotta vezetését Viren kapitánynak volt kénytelen átadni, 
aki szintén azt az álláspontot képviselte, hogy a flottának Port- 
Arturnál kell maradnia.

Az ezutáni tevékenységek mindkét fél részéről csakis az akna
harcra szorítkoztak. Október közepéig az oroszok 6 torpedónaszá
dot és 1 ágyunaszádot, a japánok pedig 3 cirkálót, 5 torpedónaszá
dot,. 1 parti páncélost és 2 más gőzöst vesztettek. Az orosz hajók 
a japán III. hadsereg tüzérségétől napról-napra többet szenvedtek, 
különösen pedig október 2-ikától kezdve, amikor m ár a japán 28 
centiméteres tarackok is tüzeltek a hajókra.

Október ,14-éíg a „Pobjeda“ 3, a „Pereszvjet" 36, a „Poltava" 
5, a „Szevasztopol" és a „Bajan“ pedig 1— 1 lövést kaptak, habár 
a japánok még csak indirekt tüzeltek. Mikor pedig a japánok a 
„Magas hegyet“ is elfoglalták, december 6-ától kezdve a hajók már 
közvetlenül lövettek. A „Poltava“, „Retvizán", „Pobjeda", „Pe- 
reszvjet" és „Bajan“ négy nap alatt elsülyedtek, mivel azonban a 
hajótest egy része a víz fölött maradt, a japánok később kiemel
ték azokat.

Egyedül az Esszén parancsnoksága alatti „Szevasztopol“ kí
sérelte meg a kitörést. El is jutott a külső kikötőbe, de ott a japán
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torpedótámadások egész sorozata fogadta úgy, hogy a hajó csak
ham ar súlyosan megsérült. Esszén ekkor a „Szevasztopolt“ egy 
igen' mély helyre korm ányozta és ott elsülyesztette.*) Ez volt az 
egyedüli nagyobb orosz hajó, amely nem került a japánok kezeibe, 
A többi hajókat a japánok a „Növik" és „Varjag“ cirkálókkal 
együtt utóbb kiemelték és a saját flottába sorolták be. A hajók 
m ár 1908-ban tengerre bocsáttattak.**)

Harcszünet 1904—905. telén.

Miután a japánok az oroszok sahói állása ellen a támadás 
folytatásáról lemondottak, harcszünet állott be, amely —  csak 
jelentéktelen vállalatoktól megszakítva — október közepétől január 
végéig tartott. Mindkét fél óvófedelekkel és menhelyekkel ellátott 
erős lövész-árkokba ásta be magát és különféle akadályokat készí
tett, úgy hogy lassankint két kiválóan erős és egymástól csak 
lőtávolságra levő állás származott. Ezen erődítések oltalma alatt,
— amelyek megszálló csapatai állandó harckészségben voltak, — 
a két ellenfél seregei részben községekben, részint földkunyhókban 
terjeszkedtek ki, hogy a keletázsiai tél zordsága elől menekvést 
szerezzenek.

A japánok általában a Saho déli partját tartották megszállva, 
míg az oroszok az északi partot. Helyenkint azonban ezen állások 
kölcsönösen átnyúltak az északi, illetve déli partra is.

A hadműveletek ily hosszú megszakítása két módon nyer
megindokolást. A keletázsiai hadszíntér nem hasonlítható össze 
Európa hadszíntereivel. Még Oroszországban sincsenek oly érzékeny 
hidegek hónapokon keresztül, mint Mandzsúriában. A természeti 
erőkön megtörik az emberi hatalom. Élelmezés, elhelyezés, után- 
szállítás a legnagyobb mérvben megnehezíttetik s a hadseregek
mozgadozási képessége megszűnik.

Ez az első indok.
A második még fontosabb, tisztán a katonai kérdésekben

keresendő.

*) „Poltava" 10.960, „R etv izán" 12.902, „Pobjeda“ és „Pereszvjet" 12.674, 
„Bajan“ 7.726, „Szevasztopol“ 11.840 tonna.

**) A japánok kezeibe ju to tt hajók egy részének új elnevezése a következő : 
„Retvizán“ —  „Hiczen"; „Pallada" — „Czugaru“ ; „Pereszvjet" —  „Szagami 
„Pobjeda" — „Szuvo"; „Növik" — „Szuczuja*; „V arjag" — „Szaja."
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A z oroszok a Sahónál hiába kísértették meg, hogy a hadjárat
nak nagy előkészítésű támadás által kedvező fordulatot adjanak. A 
védelemre kényszerűitek és meg voltak elégedve, hogy a japánok 
a további támadásról lemondottak.

Egyes ezredék létszáma 200— 300 volt'; körülbelül 75% 
tiszti hiány mutatkozott s a rendszeresített állomány kiegészítésére 
mintegy 100.000 emberre volt szükség. Erősbítések és kiegészítő 
csapatok voltak tehát szükségesek, hogy az oroszok a küzdelmet 
jobb kilátásokkal kezdhessék meg.

November végéig az egész VIII. hadtest (Odessa, 14. és 15. 
hadosztály) megérkezett; ezt követte 85.000 kiegészítő legénység. 
K i  1904. év végéig az egész orosz hadsereg újból felvette a hadi 
állományt és két hadtesttel (VIII. hadtest 61. és szibériai hadosztály), 
valamint 1 kozák hadosztálylyal szaporodott. Januárban még 3 
európai lövész-hadosztálynak és a XVI. hadtestnek kellett beérkezni.

Október 26 án ismeretes lett, hogy Alexejev helytartó Szt.- 
Pétervárra visszahivatott s Kuropatkin a Japán ellen működő összes 
szárazföldi és tengeri erők főparancsnokává neveztetett ki. Egyúttal 
pedig 3 hadsereg alakíttatott Bilderling, Linevics és K anlbarsz tábor
nokok alatt. (A hadseregek első beosztása később változást szenvedett.)

A  japánok  is szükségesnek látták a döntés idejét elhalasztani. 
Ők Port-Artur elestét várták, ahol is körülbelül 70.000 fő kipróbált 
csapat és számos nehéz tüzérség lett volna szabaddá. Aztán náluk 
is szükség volt a nagyszabású utánszállításra a hadseregek ellátása 
és azon hézagok kitöltése végett, amelyeket a hadjárat kiszakított. 
Habár a japánok ezen várakozó m agatartása az oroszoknak előnyéül 
szolgált, mégsem akarta a japán fővezér Port-Artur eleste előtt a 
hadműveletek folytatását megkezdeni, mert azt vélte, hogy az 
oroszoknak egyelőre mutatkozó számbeli túlereje túlszárnyalja a 
japánok katonai és harcászati előnyeit.

Hanem a hosszú szünet nem volt nyugalmas. A csapatokat 
az apróbb ellenséges vállalatok mindig zavarták s ágyudörgés is 
mindennap volt hallható.

Mindkét fél, de különösen az orosz katona fejtett ki kiváló 
ügyességet a téli szállások elkészítésében. Földkunyhókat ástak, 
amelynek fedelét kauljang szárakból és földből készítették. Fűtő fa 
ugyan nem volt kapható, de azért ezen földkunyhókban a hideg 
elég elviselhető volt. Az egészségügyi személyzet és a betegek 

.befogadására a burjetek viskói — a földtől kevéssé kiemelkedő kör
alakú földkunyhók —  szolgáltak. ф
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Ha csak a, betegek szállíthatók voltak, azokat vonaton hátra 
szállították, és pedig első sorban Guncsulinba (Mukdentől északra 
250 km. a vasút mellett). Gunesulin egy igazi kórház-város volt. E  
célra azért választatott ki Gunesulin, mert ott az orosz kormány a 
hadjárat előtt a vasúti alkalmazottak s a határőrök számára nagy 
kórházak építését kezdte m eg; ezek árháború  kitörésekor m ár tel
jesen készen voltak,, de m ég-használatba nem vétettek, s azokat 
egyenesen a Vöröskereszt-egyletnek utalták át. Eltekintve ezen nagy 
kórházaktól Guncsulinban a határőrlaktanyák és a burjetek viskói is 
berendeztettek a betegek befogadására úgy, hogy csak ezekben 
körülbelül 20000 beteg és sebesült találhatott elhelyezést és ápolást. 
Az odaszállításra pedig kiválóan szervezett kórházvonatok voltak 
állandó forgalomban. Úgy ezeknél, mint a kórházak telepítésénél az 
orosz udvar és előkelő társadalm i osztály, valamint számos nem
zetközi egylet igen élénk tevékenységet fejtett ki. Pld. a cárné 
anyjának ' külön kórháza, a cárnénak külön kórházvonata volt. 
Általában azt lehet mondani, hogy az oroszok egészségügyi elő- 
gondoskodásai a hadsereg mögött mintaszerűek voltak.

Ruházat dolgában az orosz hadsereg a sahói csata után igen 
rosszúl állott. A csapatok összes ruhadarabjai szétszakadva voltak 
s nem feleltek meg a mandzsuriai télnek.

Az első pótlásra az orosz hadbiztosság kinai ruhadarabokat 
szerzett be, különösen pedig hálókabátszerű vattázott kék köpe
nyeget és kinai fövegeket osztott ki. Később, mikor a tél bekö
szöntött, Oroszországból fél-bundák és nemez csizmák, valamint 
fekete báránybőrből készült fövegek (papahák) érkeztek a csapat 
szám ára; ezenkívül minden ember 2 vattázott kínai takarót kapott 
s így elmondható, hogy ezen intézkedésekkel ruházat tekintetében 
az előgondoskodás megfelelő volt. Az orosz tisztek is papahát és 
báránybőrből készült körülbelül olyan hosszú köpönyeget viseltek, 
aminőt a mi alföldi parasztjaink hordanak. Az idegen attasék is 
többé-kevésbé ezen ruházathoz alkalmazkodtak. Ezek lakása szintén 
földkunyhókban volt, de számukra még a mukdeni állomáson 
vasúti kocsik is bocsáttattak rendelkezésre.

A tél általában napos volt, kevés hóval, de nagy hidegekkel. 
A hőmérő néha 25—30 R. fokra is leszállóit. A szélcsendet csak 
néha zavarta meg orkánszerű szél, mely azután rémitő porvihart 
okozott.

P ort-A rtur ja m iá r  másodikán megadta magát. Annak elestével 
az oroszok részéről a hadjáratnak tárgyi oka is megszűnt s hogy



182 Ц. RÉSZ. —  A DÖNTŐ CSATÁK IDŐSZAKA.

az mégis folytatást nyert annak okai m ár csak eszményi term é
szetűek voltak ; a fegyver becsületét s az állam és a hadsereg tekin
télyét kellett vissza állítani, habár a sikerben m ár senki sem bízott.

A II. mandzsuriai hadsereg hadműveletei 1905. 
január és február hónapokban.

Az oroszok állása januárban általában a következő v o lt :
I. hadsereg (Linevics) egész keletre Novgorod kúptól a Kau- 

tulin szorosig s a Dalin szorostól délre levő Czinhocsönnig illetve 
Szinczintinig.

II I .  hadsereg (Katübarsz) a középen Daliantuntól és Linsin- 
putól északra Sahoputól délre Nanganzáig.

II . hadsereg (Grippenberg) ehhez csatlakozva egész nyugaton.
Hosszú tárgyalások után azt határozta el Kuropatkin, hogy a

japán felállítás balszárnyát a II. hadsereggel megtámadja. A másik 
két hadsereg közreműködését ennek sikerétől tette függővé. Ezen

#
szándék keresztülvitele a szandepui csatahoz vezetett, amelyet 
azonban Miscsenko tábornok raidje előzött meg.

1. Miscsenko tábornok raidje.
19. sz. vázlat.

Port-Artur eleste után Miscsenko tábornok egy lovas válla
latnak a japán hadseregek hátába való keresztülvitelére parancsot 
kapott, hogy a vasutat szétrombolja, valamint raktárakat és vona
tokat megsemmisítsen. Főcélja azonban ezen vállalatnak az Inkon  
vasútállomásnál levő japán raktárak voltak, ahol ugyanis kémek 
jelentései szerint, kb. 2 millió rubel értékű készlet és állítólag 20 
millió rubel készpénz volt.

Miscsenkónak ezen raidre csaknem kizárólag kozákokból és 
vadászkülönítményekből álló csapat adatott, melynek számereje a 
következő v o lt: 73 lovas század, szotnya, illetve lovasított vadász
különítmény, 22 löveg és 1500 málhás állat. Ez utóbbiak beosz
tása, tekintettel arra, hogy Inkou csak 120 km.-re feküdt, hogy a 
terep teljesén sík és járható volt és hogy a vidék segélyforrásokban 
amúgy is eléggé bővelkedett, igen célszerűtlennek bizonyúlt, mert 
á raid csapatai lassabban voltak kénytelenek haladni, mint a gya
logság s a napi teljesítmény alig volt 30— 33 km. így tehát a
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vállalat első főkellékei, tudniillik a meglepetés és a gyorsaság már 
a kezdetnél hiányoztak. Hozzájárűlt ehhez még azon körülményi 
hogy Miscsenko tábornok maga a rendelkezésére bocsátott csapat 
nagy részét alig ismerte s ő különben is mindig csak a tüzérség
nél szolgált.

Miscsenko az előnyomulásnál három oszlopot alakított. Ezek 
közűi általában legerősebb volt a jobb oszlop. A málhás állatok 
és a tartalék intézetek (öszvérek és ponnyk) a középső oszlophoz 
osztattak be. A bal oszlop' azon külön parancscsal is bízatott meg, 
hogy a vasutat több helyen rombolja szét.

A Hunho-vonal megszállásán kívül még az is ismeretes volt, 
hogy japán járőrök Szifantaj—Ansiliun vonaláig nyomúltak elő 
s hogy a Ljaoho és Hunho közti terület körülbelül 3000 fő csun- 
guz-banda által veszélyeztetve van.

Ja n u á r 9. Ezen napon indűlt el Miscsenko Szifantaj környé
kéről és este a Liaho mellett fekvő Tavant érte el. Innen körül
belül 300 főnyi csunguz-banda nagyobb élelmi készlettel elmene
külni igyekezett, s ezek foglyúl ejtettek.

Ja n u á r 10. A Hunho átlépése után Kaliho község 300 
csunguz által, továbbá Ucziataj egy japán gyalog század által meg
szállva találtatott. Mindkét község előtt hiábavaló feltartóztatás 
származott, mert az elővédek Ucziataj közelében egy agyag
fallal körülvett kansin-(szesz-)gyá.r ellen, ahova a gyenge japán 
osztag a fenyegető veszély ellen visszahúzódott, a tám adást hatá
rozták el. A középső oszlop elővédjében levő 1. verhneudinszki baj- 
kálontüli kozákezred néhány szotriyája a falak mögött levő japá
nokat lóháton lava-alakzatban megrohanta, a kozákok egészen a 
falakig jutottak el, mivel azonban ezeken nem hatolhattak át, 
számos sebesült és halott visszahagyásával visszavonúlni voltak 
kénytelenek. A sebesülteket megmentendő, a majort minden áron 
el kellett foglalni; a szomszéd oszlop zöméből tehát egy fél üteg 
előrehozatott s az a gyárat gránátokkal árasztotta el. Hanem az 
oroszok a majort csak az est beálltával tudták birtokukba venni, 
mire azt felgyújtották. A különítmény Lidiaszaban éjjelezett. Ezen 
naptól kezdve a betegszállító kocsikká átalakított dvukolkákon a 
sebesülteket is az oszlopokkal szállították, mert nem lehetett őket 
az ellenséges hangulatú nép közt sem visszahagyni, sem pedig az 
orosz hadsereghez hátra küldeni. így aztán a szerencsétlenekét 
kezdetleges taligákon állandó kemény fagyban egy teljes hétig hur
colták, míg azok végre kórházi ápolásba juthattak.
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Ja n u á r 11. A harmadik menetnapon a különítmény a Taj- 
czihót lépte át s  úgy mint eddig, 3 oszlopban Niucsvang felé menetelt. 
A menet alatt egyes ellenséges eleségoszlopokat elfogtak és m eg
semmisítettek. Niucsvangnál a középső oszlop a községet meg
szállva tartó körülbelül 250 fő ellenséges gyalogsággal harcba lépett. 
E  miatt aztán oly nagy feltartóztatást szenvedett, hogy a különít
mény éjjelezési táborát Czintsziatunt csak jóval a  sötétség beállta 
után volt képes elérni.

Most már a különítmény Inkou vasútállomástól, —  a raid 
tulajdonképeni céljától —  csakis 24 km.-re volt. Az összes hírek 
szerint úgy az  állomás, mint a város is csak gyenge japán 
erők által volt megszállva. Most kellett volna erélyesen előretörni 
s akkor még az eddigi előnyomulás lassúsága jóvátehető lett volna. 
A lovasság néhány óra alatt betörhetett Inkouba, ott rémületet és 
pusztítást okozhatott és nagy erkölcsi hatást érhetett volna el. A 
különben erélyes Miscsenko tábornoknak különös okai lehettek, 
hogy ezen kedvező helyzetet nem használta ki.

A vasútvonal szétrombolása a Hajcsihónál levő nagy vasúti 
híd felrobbantására kiküldött osztag által nem sikerűit. A vasúti 
töltés ugyan vagy 20 helyen megrongáltatott s a táviró vezeték 
elszakíttatott, de ezek csak oly kis károk voltak, hogy azok a for
galmat érezhetően nem zavarták.

Ja n u á r 12. Ezen a napon Miscsenko csak későn indúlt el 
és délelőtt Takaukenig nyomúlt elő, itt több órái pihenőt rendelt, 
mert csak a nap lemente előtt akart Inkou előtt megjelenni.

A 73 szotnyából és 22 lövegből csak 19 szotnya volt az 
állomás tulajdonképeni tám adására kirendelve; 5 további szotnya 
a vasútvonal szétrombolására küldetett Inkou és Dasiczao k ö z é ; a 
többi 49 szotnyából 21 a lövegekkel az állomástól 4 km.-re meg
állóit; a  tüzérség néhány gránátot lőtt ugyan Inkouba, de a cso
port a támadásnál különben nem vett ré sz t; a még megmaradó 
erő mint tartalék a málhásállatok fedezésére még hátrább maradt 
vissza.

A tám adó 19 szotnya teljesen külön ezredekből volt össze
állítva. A parancsnokságot Koranov ezredes vette át, aki az alá
rendelt csapatok közűi egyet sem ismert. A tüzérségnek 30 percig 
kellett lőni az állomást s a tám adás csak azután volt megkezdendő. 
Az első lövések után egy japán raktár azonnal felgyűlt, de amint 
mondják, ezt m aguk a japánok gyújtották fel, hogy az előterepet 
kivilágítsák.
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Hogy ily módon' a tám adás eredménytelen volt, elképzelhető. 
A benyomuló kozákok a sötétségben egymást lődözték, a jól értesült 
japánok pedig őket a vasúti állomásnál, öldöklő puskatűzzel fogadták. 
A legnagyobb rendetlenség következeit s  a különítmény 200 halott 
és sebesült visszahagyásával visszavonúlni kényszerűit.

Ez alatt Dasiczao felől Inkou felé őrült sebességgel jött egy 
japán erősbítésekkel telt vonat. A vasút elrombolására kiküldött 
5 szotnya még nem oldotta meg a feladatát s így csak arra. szorít
kozott, h o g y . a rohanó vonatot eredménytelenül lődözte.

Ily körülmények közt a nagy reményekkel kecsegtető vállalat 
szerencsétlen véget ért. Miscsenko tábornok elrendelte a vissza
vonulást, mely 13-án reggel meg is kezdetett.

Ja n u á r 13;. Mivel az oroszok hírűi, vették, hogy Hajcsöntől 
és Niucsvangból japán csapatok közelednek, melyek a különítmény 
visszavonulását veszélyeztetik, Miscsenko Niucsvangtól délre a 
Ljaoho felé tért le, ezen folyót Szansaho és Dunhojan községeknél 
este át is lépte s a folyó jobb partján éjjelezett.

A keleti oszlop a japánok által Szansahonál 14-ére éjjel sűrű 
ködben megtámadtatott, de önfeláldozó utánvéd kirendelése mellett 
mégis sikerűit neki északnyugati irányba kitérni. Ezen utóvédnél 
bátor magatartásával különösen a 2. bajkálontuli kozák üteg tűnt ki.

Ja n u á r 15-én Sálingből Jaczicsanba visszavonulóban, a 
lovas hadtest Koszagovszki tábornok kombinált különítményével 
találkozott, amelyet Kuropatkin Miscsenko elé küldött. Miután ennek 
a sebesültek átadattak, Koszagovszki azonnal visszatért. Miscsenko 
lovas hadteste pedig január 16-án Davan és Kaljaama környékén 
átkelt a Ljaohon. A japánok lovasság hiánya miatt nem üldözték.

A raid ezzel véget ért. A csekély eredménynek okai nem a 
csapatok magatartásában keresendők, mert az minden tekintetben 
kitűnő volt. *) • 1

2. A szandepui csata 1905. január 25—28-ig.
20. sz. vázlat.

Időközben Kuropatkin tábornok a három hadseregparancsnokot 
(Grippenberg, Kaulbarsz, Linevics) felszólította, hogy egy tervezett

*) Miscsenko vállalatával szemben igen érdekes Hadik berlini útját emlékezetbe 
hozni. Hadik 1757. októberben 5100 emberrel, kik közt 900 gyalogos volt, és 6 
löveggel —  13 nap alatt 330 km. utat tett m e g ; ebből 1 napig Berlinben tartóz
kodott és 1 napig pihent, naponta tehát. 30 km. m enetteljesítvényt végzett. Vállala
tának eredménye v o l t : 426 porosz fogoly és 275 000 tallér sarc-pénz. Ezenkívül 
pedig csapatai még 25.000 tallért kézre-fizetve kaptak.
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támadás keresztülvitelének módjairól nyilatkozzanak. Egyúttal az 
erőknek nyugat felé eltolását rendelte el. Főhadiszállását M aturanba 
helyezte át. Szujatunból Davanganpuba egy rendes nyom távú 
tábori vasút építtetett, amely később a hadsereg egész arcvonalában 
meghosszabbíttatott. Ezen szállították az ütegek lőszerét és a 
sebesülteket.

A helyzet megítélése és hosszú haditanács után a hadsereg
parancsnokok Oku hadseregének bal szárnyát jelölték meg főtáma
dási tárgyúi és pedig a jentai vasútállomás irányában. A jelenlevő 
12 hadtestből 7 látszott- ezen tám adásra szükségesnek.

Kuropatkin szintén azt határozta el, hogy a japán bal szárny 
volna megtámadandó s az erre vonatkozó irányelvet január 19-én 
adta ki, melynek legfontosabb része így hangzott:

„Mint első támadási célt én a japán hadseregnek a Tajcziho 
mögé való visszaszorítását vélem, annak lehető leveretése mellett. 
Első támadási tárgyul Oku hadseregét választottam ki. Ezért a 
felállításának balszárnya átkarolandó. Az I. hadseregnek és a III. 
hadsereg részeinek a Nodzu és Kuroki által megszállott állások 
elleni támadása, a II. s a III. hadsereg még fennmaradó részeinek 
a japán balszárny elleni tám adásának sikerétől tétetik függővé."

T ehát: csakis a II. hadsereg volt támadásra rendelve és pedig 
az által, hogy a japán bal szárnyon levő erődítményeket egyelőre 
Szandepu—Lidiutun vonalában birtokba veszi. A többi hadsereg 
egyelőre csak tüntetésre volt hivatva, megakadályozandó, hogy a 
japánok az arcvonalból erőket vonjanak ki s további m űködésük 
csakis a II. hadsereg sikereitől tétetett függővé.

A tám adásra kirendelt orosz II . m andzsuriai hadsereg had
rendje :

Parancsnok: Grippenberg tábornok.
X. hadtest (Czerpiczki 9., 31. hadosztály.)
VIII. hadtest (Milov 14., 15. hadosztály.)
Kombinált lövész-hadtest (Kutnevics 1., 2. és 5. lövész-dandár).
I. szibériai hadtest (Stakelberg).
Ljaoho-különítmény (Koszagovszki).
Lovasság, és pedig : Bajkálontúli-Ural-kozák hadosztály, kozák 

lovas-dandár (Orbeliani herceg), Orenburg kozák-dandár (Grekov), 
4. don-kozák hadosztály ( Telesev). A  lovasság parancsnoka:
Miscsenko tábornok.

Összes szám erő: 120 zászlóalj, 92 lovas-század és szotnya, 
440 löveg, kereken 100000 puska és kard.
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A kombinált lövész-hadtest, amely Európából ép akkor 
érkezett meg, egyelőre a II. hadsereg tartalékát képezte, míg az
I. szibériai hadtest az I. hadseregből újonnan lépett a II. hadsereg 
kötelékébe.

Ja n u á r 25. E  napon elrendeltetett: Az I. szibériai hadtest és 
a 14. gyalog-hadosztály (VIII. hadtestből) az ellenséges szárnyat 
nyugatról Huanlotoczi-Csantan vonalából támadják meg. A Ljaoho- 
különítmény ezen támadó csapatok hátát fedezze. Miscsenko lovas
sága az I. szibériai hadtestet volt támogatandó és délre kellett 
felderítenie. A X. hadtest és a 15. hadosztály pedig azon feladatot 
kapta, hogy északról Csouguanpu—Szandioza vonalában tűzzel 
tüntessen, míg a kombinált lövész hadtest a Ljaoho partjain mint 
tartalék állott.

A 120 zászlóaljból és 440 lövégből tehát az első napon, 
amely az egész műveletre döntő befolyású volt, tám adásra csak 
40 zászlóalj 140 löveggel, azaz csak l/3 rész rendeltetett. S ezen 
csekély erő sem egyszerre, hanem lassankint intézte a tám adást.

Az első nap estéjén a 100.000 főből álló hadsereg, mely csak 
Hegoutajnál talált erélyesebben ellenálló kis megszálló csapatra, 
csak kb. 4 km. tért nyert csupán előre. Ezen lassú működés által 
a japánok az oroszok szándékát idejekorán felismerték és ellen
intézkedéseket tehettek.

Ja n u á r 26. Az ezen napra kiadott intézkedés szerint offenzív 
feladat csakis a VIII. hadtestnek és látszólag a X. hadtestnek 
adatott. Mivel azonban a VIII. hadtestnek Szandeput kellett birto
kába venni, —• míg ez nem sikerűit, a X. hadtestnek minden
tám adás megtíltatott.

A 14. hadosztály el is jutott estig Szandepu északi részéhez, 
ott egy házcsoportot be is vett, de nagy volt a csalódása, midőn 
maga előtt egy teljesen megerődített községet látott ismét a japánok 
által erősen megszállva. Csak ez volt még Szandepu  s a már
elfoglalt falu olyan község volt, amely a kiadott térképekbe nem 
rajzoltatott be *) A támadást Szandepu ellen a csapatok fáradsága 
miatt már 26-án folytatni nem lehetett.

T ehát elmúlt a második csatanap is anélkül, hogy a II. had 
sereg csak a legcsekélyebb sikert is felmutathatta volna. Meg-

*) Baotajczi és Szjaoszucza házcsoportjai.
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említendő, hogy ezen napon —  mint az orosz hadseregben igen 
gyakran —  az egységes vezetés teljesen hiányzott. A m agasabb 
parancsnokok tartózkodási helyét senki sem tudta s azokat fel
keresni a sötétség beálltával lehetetlen volt.

Január 26-án este még 2 ’/2 hadtest (X. lövész hadtest egy 
dandár kivételével, Уг VIII. hadtest és a Ljaoho-különítmény) állt 
rendelkezésre, melyek a harcba be nem vonattak, A hadsereg 
főparancsnok pedig semmiféle tám ogatást nem küldött a II. had
seregnek, ho lo tt'a . többi erő nyugodtan állásaiban m aradt és csak 
a távoli ágyudörgésre figyelt.

O jam a  . tábornagy, .aki felismerte, hogy északról semmi 
veszély sem fenyegetett, azon helyzetben volt, hogy a Silihonál 
tartalékban álló 5..;hadosztályt Landungoun át Oku hadseregének 
balszárnyára tolhatta s ezenkívül az eddig ezen hadsereg jobb 
szárnyán álló 3, hadosztályt Jandiavanon át előrevonhatta. Ennek 
először-- beérkező csapatrészei (2 zászlóalj, géppuskák és tüzérség) 
már 26-án este elérték Szandeput, főereje pedig 27-ig Jandiavan 
községnél vonatott össze.

Ja n u á r 27x Mivel az orosz II. hadsereg parancsnokság azon 
téves nézetben volt, hogy Szandepu 26-án elfoglaltatott, 27-ére 
pihenőt rendelt el. Mikor aztán a tévedés kiderült, a parancsot 
megváltoztatták. Szandeput 27-én újból meg kellett tám adni és 
pedig erős- tüzérségi tűz előkészítése után, mert az eddigi sikertelen 
vállalkozásokat csakis a tüzérségi tűz hiányának tudták be.

27-én a támadás a lövész-hadtestre bízatott. Mivel pedig a
2. lövész-dandár 26-án este ez I. szibériai hadtest tám ogatására 
Tutajcziba küldetett, .Kutnevics tábornok hadtestparancsnoknak csak 
az 1. és 5. lövész-dandár állt rendelkezésére. A lövész-hadtest 
ezért (16 zászlóalj, 48 löveg) még a 15. hadosztály 2. dandáréval 
s az I. szibériai hadtest egy dandáréval (Los tábornok a latt) meg- 
erősíttetett.

Ezen támadásról a többi csapatokat csakis értesítették, mind
össze a 15. hadosztály 1. dandára kapott parancsot, hogy Szandeput 
északról tüzérséggel lődözze.

Hanem a tám adás 27-én sem vitetett, keresztül. Míg Kutne
vics tábornok az intézkedéseket kiadta, dél elmúlt s a rövid téli 
napon már nem lehetett végrehajtani a  támadást. A csapatok ugyan 
Csancsuancza— Malandian vonalában felfejlődtek, de m ásnap reggelig 
ott maradtak. A japánok az 5. lövészdandár egyes részeit este 8
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órakor Szandepü felől megtámadták. A tám adás visszaveretett 
ugyan, de a falut sikertelenül rohanták meg az oroszok.

Míg azonban Szandepunál, mely község a támadás első kulcs- 
pontját képezte, csaknem teljes nyugalom völt, addig délen heves 
harcok voltak.

Báró Stakelberg tábornok ezen napon ugyanis megm utatta, 
hogy kezdeményező erővel rendelkezik s a felelősségtől nem fél.

Hadtestével, amelyhez Tutajczinál a 2. lövészdandár is m eg
érkezett, minden utasítás nélkül, — sőt a hadseregparancsnok intéz
kedéseinek ellenére, —  Szum apu— Örczia vonalát korán reggel 
megtámadta.

Belátta ugyanis, hogy a passzív magatartás nem helyes. Azon 
véleményben volt, hogy Szandeput az oroszok már elfoglalták, 
s így a győzelmet ki akarta használni s ezen támadó elhatározása 
mellett akkor is megmaradt, midőn meghallotta, hogy Szandepu 
nem vétetett be.

Az I. szibériai hadtest ezen támadásnál a japán 8. hadosz
tálynál s az 5. hadosztály egyes részeinél erős ellenállásra talált és 
Szum apu birtokába összes erőinek harcbavetése után csak a  sötét
ség beálltával jutott. A hadtest óriási veszteségeket szenvedett; 
(az egész csata alatt 6891 embert, ebből a Szum apu roham ánál 
részt vett 3. keletszibériai ez,red 660/0-ot vesztett), hanem megaka
dályozta azt, hogy a japánok Szandepuhoz erőket küldhessenek. 
S bár az igen helyes volt, az oroszok Stakelberg tám adását nem 
helyeselték, őt a parancsnokság alól azonnal felmentették és Szent
pétervárra küldötték.

Miscsenko tábornok azon hírre, hogy Landungounál ellenséges 
csapatgyülekezések vannak, ezen község ellen erélyesen támadott. 
Sikerűit is neki az 5. japán hadosztály nagy részét magára vonni 
s ezáltal megakadályozni, hogy az a. harcban Szandepunál 27-én 
résztvegyen. Miscsenko meg is sebesült és a parancsnokságot 
Telesev tábornoknak adta át. Ekkor érkezett meg Grippenberg 
tábornok parancsa, hogy Miscsenko vonúljon vissza és maradjon 
az І. szibériai hadtesttel annak jobb szárnyán szoros érintkezésben.

Tehát, eltekintve Szum apunak nagy áldozatok árán történt 
bevételétől, 27-én a csapatok általában ott éjjeleztek, ahol egy 
nappal előbb. Hanem a japánoknak erősbítéseik összevonására 
ismét egy nap engedtetett. Mivel Miscsenkonak vissza kellett mennie, 
az 5. japán hadosztály tovább menetelt és 27-én este Malandian 
környékén az I. szibériai hadtesttel érintkezésbe is lépett. Ojama
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tábornok most már nem elégedett meg azzal, hogy tartalékát a 
balszárnyra küldötte, hanem az oroszok passzivitása következtében 
arcvonalának többi részéből is csapatokat vont ki és a veszélyez
tetett Szandepu környékére tolta.

Állítólag Grippenberg 27-én este Kuropatkintól segítséget kért, 
de Kuropatkin azt válaszolta, hogy feladatának megoldására a II. 
hadsereg elég erős.

Ja n u á r 28. A 27 éré kiadott hadseregparancs 28-ára is 
érvényben maradt. A lövészhadtest két dandára a 14. és 15. had
osztály 1-1 dandáréval megerősítve, Szandeput volt m egtám adandó ; 
míg a többi csapatnak csak tüzérséggel kellett támogatni a tám adást.

A tám adás azonban e napon is abban maradt. A japánok 
kellő szám ú erősbítéseket vonván össze, az egész nyugati oldalon 
Szumaputól Szandepuig már korán reggel igen heves tám adásba 
mentek át. A japán 5. hadosztály Ljudjagouból Malandian és 
Csancsuancza vonalát oly erővel rohanta meg, hogy a X. hadtest a 
déli órákban Huandi és Szjaotajczi megtámadására parancsot kapott, 
miszerint magára ellenséges erőket vonjon. A lövész hadtestnek 
pedig elrendeltetett, hogy Szandepu m egtámadását szüntesse b e !

Czerpiczki tábornok, a X. hadtest parancsnoka a kapott fela
datott oly erélylyel oldotta meg, hogy estig Szjaotajczi és Labataj 
községek is elfoglaltattak.

A X. hadtest heves tám adása arra indította Ojama tábor
nagyot, hogy a 3. hadosztályt Jandiavan környékéről Landungou- 
tól északkeletre küldötte.

Az I. szibériai hadtest a 8. japán hadosztály heves tám a
dása folytán Piatojao— Szum apu— Örczia vonalából a déli órákban 
Hegoutaj—Toupao vonalába kényszerűit visszamenni.

Telesev tábornok pedig az I. szibériai hadtest jobb szárnyán 
küzdve Sziuerpu—Niuge vonalban a Landungouból Szum apura 
menetelő 15. japán dandárt (a Kuroki hadseregének 2. hadosztályá
ból) magára vonta s így az az I. szib. hadtest ellen nem mehetett.

Szjaotajczi és Labataj elfoglalása által Szandepu már három 
oldalról bekeríttetett s így feltehető volt, hogy Grippenberg tábor
nok ezen kedvező helyzetet a 4 napos harcok után kihasználja.

Ojama tábornagy 28-án még körülbelül 1 tartalék dandárt 
küldött a harctérre s az 29-én reggel Datajnál meg is érkezett.

Midőn a 29-én keresztűlviendő támadásról tanácskoztak, ekkor 
érkezett Kuropatkin azon telefon-parancsa, hogy a  I I . hadsereg
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tám adása az ellenséges sereg bal szárnyára teljesen ■ beszüntetendő 
s az egész hadsereg S zifa n ta j— Csantan— Jam andapu vonalába 
menjen vissza.

Kuropatkin ezen elhatározását azzal indokolta, hogy a III. 
hadsereggel szemben jelentékeny japán erők állapíttattak meg, s 
így a II. hadsereg helyzete igen veszélyesnek látszott. (Hogy ezen 
megítélés mire állapíttatott, nem egészen világos. Valószínűleg csak 
kisebb tüntetésekről lehetett szó, mert a port-arturi erősbítések csak 
februárban érkeztek meg.)

A visszavonulás, mivel a japánok csak a Hunhóig üldöztek, 
elég rendben történt meg, de a sebesültek a nagy hidegben igen 
sokat szenvedtek.

A szandepui csata eredménye csak az volt, hogy mindkét fél 
nyugat felé jobban kiterjeszkedett.

Az orosz 100.000 emberből körülbelül csak 60.000 vett részt 
a küzdelmekben, míg japán részről mintegy 50.000 fő volt. Vesz
teségek. Oroszok: 12— 15.000, japánok: 8700 fő. Orosz részről 
Miscsenko, Stakelberg és Kondratovics tábornokok megsebesültek.

Igen érdekes a Ljaoho-különítmény passzív magatartását meg
figyelni. 25-ére ez parancsot kapott, hogy a támadó csapatok hátát 
•fedezze. A különítmény 25 én este Mamakaj és Csitajczi községeket 
elérte! é s . elfoglalta s feladatát ügy fogta fel, hogy az egész csata 
alatt itt tétlenül m aradt.

Grippenberg tábornok a hadseregparancsnokságot a szandepui 
csata után azonnal letette és visszautazott Szt.-Pétervárra.

A két fél február végéig a 21. számú vázlat szerinti csopor
tosítást vette fel.

Megemlítendő dolog, hogy a szandepui csatában mindkét fél 
igen elterjedt módon alkalmazta a  kézi gránátokat és a  géppuskát.

A mukdeni csata 1905. február 19-től március 10-ig.
21—24. sz. vázlat és két hadrend. *)

Az oroszoknak 1904. október havában történt sikertelen tám a
dása után ismét egy hosszabb szünet állott be, amelyet azonban 
kisebb csatározások és rövid ágyúzások mindig megzavartak. Mindkét 
fél rendezte a kötelékeket s a parancsnoklási viszonyokat, valamint

*) 5. és 6. melléklet.
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erósbítéseket vont magához. A nyugati szárny meghosszabbíttatott. 
Az általános helyzetet február második felében, a 21. szám ú 
vázlat mutatja.

A  japánok  várakoztak, mivel a Port-Arturnál felszabadúlt 
csapatok megérkezése előtt semmiféle új vállalatba sem  akartak 
bocsátkozni.

A sahói csata után a japánok arcvonala az oroszokéval 
szemben egy ékhez hasonló alakot vett fel, amelynek csúcsa az 
orosz állás közepe előtt volt.

Port-Artúr eleste után a japán 1., 7., 9. és 11. hadosztály, 
valamint két tartalék hadosztály érkezett a harctérre. Ezek közűi 
a 11. és a két tartalék hadosztály K avam ura  tábornok alatt 
a jobb szárnyra  küldetett mint V. hadsereg, az 1., 7., 9. had
osztályok pedig a bal szárnyon  nyertek mint III. hadsereg (Nogi) 
alkalmazást. Az első sikeres harcok után az ék-alakból egy W  
betűhöz hasonló alak származott, s így az oroszok túlszárnyalása 
és átkarolása megkezdetett.

A japán haderő Port-Artur eleste után az ott felszabadúlt 
csapatokon kívül nagyszám ú ostromlólöveget is kapott. Azok egy 
része a Silihónál január közepén érkezett meg s az aljazatok m ár 
egy hónap múlva acélból és cementből készen voltak. Ezekbe 
helyezték körülbelül 14 nap múlva az óriási ágyukat, melyeket a 

. hom okzsákot százaiból készített mellvédek és harántgátak fedeztek. 
A lőszer szállítása végett minden irányban számtalan keskenyvágányú 
vasút keresztezte egymást. A Putilov *) és Novgorod **) domb 
visszafoglalására az ostromló lövegekkel kiváló tüzérségi elő
készületeket tettek.

Az észak felé irányított japán védő vonal nyugaton Tutajczi 
községnél kezdődött és keleten Bianjupuzáig tartott, tehát körül
belül 65 km. hosszú volt. Nyugaton és keleten ezen erődített 
vonalhoz még két visszahajtott erődítés is csatlakozott és pedig 
Tutajczitól Szjaobejho községig; ez a vonal a H unho nyugati 
partjának mentében volt; — keleten pedig Bianjupuzától Bönziku 
környékéig.

Az arcvonal mögött 9, a közép mögött Jentaj közelében 2 l /2, 
a bal szárny mögött ЗУ2 hadosztály állott.

*) J a p . : Namakojama.
* ') Jap. : Manpaosan.
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Az orosz bal szárny ellen a 3 hadosztályból álló V. hadsereg 
nyomúlt elő.

A japán arcvonalat megerődítették s a falvakat védelemre 
berendezték. Az erődítéseket sodronyakadályokkal és ágtorlaszokkal 
vették körűi s azok egymás közt, valamint az egyes parancsnok
ságokkal távíró- és telefon-vezetékekkel voltak összekötve.

Ojam a  tábornagy főhadiszállása Siliho községben volt.

Az oroszok a szujatun-davanganpui vasutat az egész II. 
hadsereg és az V. szibériai hadtest mögött tábori vasúttal egészí
tették ki, Szujatunnal ismét összekötötték s így a lőszer és 
sebesültek szállítása számára a nyugoti csoportnál egy körvasút 
létesült. Február közepe körűi az oroszok ismét kaptak körülbelül
70.000 fő kiegészítő legénységet. A hegyi lövegek pótlására 2>hegyi- 
üteg érkezett.

A 10 orosz hadtest Csantan és a Kautulin-szoros közt körül
belül 75 km. hosszú megerődített vonalban állott. A nyugati szárny 
biztosítása egy gyenge különítményre (eredetileg Rennenkampf tbnk. 
alatt 8 zlj., 36 lovas század és 2 üteg) bízatott, míg kelet felé a 
hegyekben messze három csoport volt kikülönítve. (Eredetileg az 
Alekszejev tábornok alatti „Keleti különítmény" (18— 18— 6), továbbá 
Maszlov tábornok (4— 0—0) és Madritov ezredes (1— 5— 1) csapatai. 
Maszlov Ditától keletre 45 km.-re Szinczintinnél, Madritov pedig 
ettől 100 km. re keletre Tunhunsziangnál állott). Hadseregtartalékul 
az orosz fővezér 1 г/2 hadtestet hagyott a felállítás közepe m ögött;
—  továbbá l 1/* hadtest a II. hadsereg jobb szárnya mögött tar
tatott vissza.

Hónapokig tartó fáradtságos munka után az erődítések egész 
rendszere származott. Az első védővonal Csantan— Sahopu—Bianju- 
puza és a Kautulin-szoros közt két, helyenkint három egymás mögötti 
állásból, továbbá megerődített községekből és sáncokból állott. Az 
erődítéseket sodronyakadályokkal, farkasvermekkel és ágtorlaszokkal 
egészítették ki. A hídfő-szerű második védővonal Mukdentől délre 
a Hun'no bal partján, —  egy harm adik  Mukdentől keletre a jobb 
parton volt. Nyugat felé a várost Houta községtől Madiapuig 
tábori sáncok és megerődített községek védték.

A  terep a mandarin-úttól nyugatra általában sík, de a  számos 
szétrombolt és még lakott község az áttekintést jelentékenyen aka
dályozta. A mozgás nehéz volt, mert a kauljang-földek keményre
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fagyott mély barázdái úgy a lovak, mint a gyalogság menetét 
nagyon akadályozták. A folyókon, —  ha azok jege szándékosan 
be nem töretett, — úgy a tüzérség, mint a vonatok mindenütt 
átkelhettek.

A mandarin-úttól keletre a terep dombvidékbe megy át, majd 
a hegység jellegét veszi fel. Fusun— Bianjupuzától keletre már csak 
a szoros-utakon lehetett mozogni.

A z idő a csata alatt —  a február 26. és március 9-iki por
viharoktól eltekintve —  tiszta és napos volt. Csak a Saho és 
Hunho széles völgyei fölött lebegett át nem látható ködös levegő, 
mely a megfigyelést is akadályozta. A síkságon kevés hó volt. A 
hőmérséklet nappal - f i  fokra emelkedett, de éjjel — 8, egész 
— 12 R. fokig sülyedt, sőt egyes éjjeleken csaknem 20° hideg volt.

Mint a hadrendek m utatják, az oroszok kb. 100 zászlóaljjal 
voltak erősebbek, mint a japánok, azonban a rendszeresített állo
mány az oroszoknál sehol sem volt meg. Az orosz seregek kb.
310.000 főt számláltak s a japánok sem voltak sokkal csekélyebb 
számban. Lovasság és lövegek tekintetében határozottan az oroszok 
voltak előnyben, de a japánoknak több volt a géppuskájuk.

Az oroszok , alig voltak 25.000— 30.000 emberrel erősebbek, 
mint a japánok, de ezen túlerő is csakham ar kiegyenlíttetett, mivel 
azon hírre, hogy Vladivosztok a japánok által veszélyeztetve van, 
ezen kikötőbe, úgyszintén a hosszú hadtápvonal ujabb biztosí
tására jelentékeny erők küldettek el, amelyekre pedig a közelgő 
döntő csatában nagyon is szükség lett volna.

Az orosz hadsereg hátának biztosítása azért is m utatkozott 
szükségesnek, mert a japánok azt február első felében veszélyez
tették. A japánok ezen vállalata Miscsenko raidjének viszonzása 
volt s két lovas-század vitte azt keresztül.

A két lovas század az oroszok két külső szárnyát messze 
megkerülve, —  nappal pihenve és éjjel előnyomúlva február 12-én 
éjjel Gunesulin előtt megjelent, onnan tovább nyomúltak észak felé 
és Fancziatunnál egy határőrszotnyát 14-én lemészároltak. Mialatt 
a két lovas-század a Taljauho egyik ágának megerődített vasúti 
hídja ellen a folyó mindkét partján gyalog-támadást intézett, 
addig a sötétség beálltakor néhány kiválasztott ember a befagyott 
folyón a híd középső oszlopához lopózott s ott észrevétlenül ro b 
bantó töltetet helyezett el. A robbanás az oroszokat teljesen meg
lepte. A két lovas század a sötétben elmenekült.
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A japánok ezen sikerűit vállalata után az orosz főhadiszállás 
még azt a riasztó hírt is kapta, hogy Guncsulin környékére nagy 
japán erők érkeztek. Ez a hír nem bizonyült igaznak.

A japánok ezen vállalata után csakham ar megkezdődött azon 
küzdelmek hosszú láncolata, mely együttvéve a mukdeni csatát 
eredményezte.

A mukdeni hadműveletek orosz szempontból három időszakra 
oszthatók és p ed ig :

1) február 23-tól 28-ig, —  vagyis a bevezető harcok időszaka 
addig, amíg az orosz jobb szárny megkerülése m egállapíttatott;

2) március 1-től 9-ig, —  mely alatt az oroszok a Hunho jobb 
partján erőiket csoportosílani s azokkal a japán átkaroló csapatokat 
visszaverni igyekeztek;

3) március 10-től 16-ig. Ez időszak Mukden védelmének 
utolsó kísérleteit s a visszavonulást tárgyalja.

A tulajdonképeni mukdeni csata február 23-tól március 
10-ig tartott.

A hadm űveletek  első időszaka február 23-tól 28-ig.

Az orosz főhadiszálláson 1905. február 19-én hosszú tanács
kozások után elhatározták, hogy ép úgy mint a szandepui csatánál 
történt, —  a tám adást a jobb szárnynyal fogják megkezdeni.

A támadó parancs február 24-én adatott ki, ámde időközben 
a japánok is-elhatározták, hogy mindkét orosz szárny ellen támadást 
intéznek s ez a körülmény az általános helyzeten nagyot változtatott.

Délkeleten a japán V. hadsereg már 21-én megkezdette az 
előnyomulást, 23-án a Czinhocsön-különítménynyel harcba lépett és 
25-ig azt a Dalin és a Szicsuanlin szorosokig vetette vissza. Az 
orosz I. hadsereg balszárnya ellen is ellenséges előnyomulás volt 
észlelhető.

Kuropatkin ezen eseményeket hírül vette s egyúttal azt a 
helytelen jelentést is kapta, hogy a Jentaj környékén megállapított 
japán erők keleti irányba nyomúltak elő. E  hírekre Kuropatkin 
bizonyosnak vélte, hogy a japánok főtámadása a keleti szárnyon 
fog kifejezésre jutni, e híreket Kaulbarsz tábornokkal, a II. had
sereg parancsnokával közölte és ő reá bízta, hogy a 25-ére elrendelt 
támadást megkezdje-e vagy nem.

Kaulbarsz tábornok a támadástól elállott.
E  körülmények arra indították Kuropatkint, hogy az I. had-
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seregnek segítséget küldjön. Az I. szibériai hadtest, amely a II. had
sereg tartalékát képezte, erőltetett menetben tolatott a balszárny 
mögé, amely 90 km.-re volt. Ezenkívül Fusun környékére és 
Sihuicsönnre is erősbítések tolattak. Ezen erők elvétele miatt a  II. 
hadsereg a tartalékától teljesen megfosztatott s a főtartalék is tete
mesen gyengíttetett. A keleti szárnyra összesen 54 zászlóalj erős- 
bités küldetett.

Most már Linevics tábornoknak 177 zászlóalja volt, s ezért 
ő akarta a tám adást megkezdeni. Ámde a japánok az I. hadsereg 
keleti szárnyán álló Baum garlen  csoport ellen oly heves tám adá
sokat intéztek, hogy Linevics a  támadást sikeresnek nem  vélvén, 
annak eszméjét elejtette. Ezen elhatározással Kuropatkin is teljesen 
egyetértett.

Ily módon ez eredeti orosz offenziva úgy a nyugati, mint a 
keleti szárnyon csirájában elpusztúlt.

Míg ezek a bal szárnyon történtek, a japán III. hadsereg m eg
kezdő merész előnyomulását.

Grekov tábornok már február 27-én jelentette, hogy vele 
szemben nagy japán erők gyülekeznek.

Február 28-án pedig már azt jelentette, hogy az ellenség f e l 
tartóztatás nélkül menetel észak fe lé  s hogy ő (Grekov) kitérni 
kényszerűit.

Kuropatkin ezen jelentéseket túlhajtottaknak vélvén, csupán 
annyit intézkedett, hogy Bürger tábornokot a 41. hadosztálylyal, 
.3 üteggel s 1 szotnyával Kaulitunba küldte, hogy az ellenséget 
a Ljaoho mentén tartóztassa fel. (Ezen kikülönítésnek egyik oka az 
is volt, mért Kuropatkin. a japánoknak Szinmintinbe való vasúti 
szállításáról hamis híreket kapott.)

Most már Kuropatkinnál tartalékban csak a XVI. hadtest 25. 
hadosztálya volt.

Időközben azonban az orosz fővezérlet a délnyugatról fenye
gető veszélyről teljesen tájékozva lett. Az előnyomuló ellenség ellen 
a még tartalékban levő 25. hadosztály Szalinpu irányába küldetett 
s azt Satilov  tábornok alatt egy a X. hadtest csapataiból össze
állított hadosztály március 1-ére éjjel követte.

Hogy a japán III. hadsereg nagy megkerülésétől az oroszok 
figyelme elvonassék, a II. hadsereg balszárnya (8. hadosztály) a 
lövész hadtestet március 1-én igen hevesen megtámadta.

Ily módon március 1-ével a csata az egész vonalon kitört.
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A hadműveletek második időszaka március' 1-től 9-ig.

M árczius 1. Beérkezett hírek kétségtelenül megállapították,- 
hogy Nogi hadserege észak felé menetel és hogy az orosz jobb-> 
szárnyat már meg is kerülte. A leghelyesebb lett . volna, ha . most 
az oroszok a legnagyobb erélylyel Nogi ellen fordúlnak s ú tját: 
elzárják. Mivél azonban e célra m á r megfelelő erők a nyugáti cso
portnál nem  voltak, ily erők összegyűjtéséről gondoskodni kellett. 
... Kuropatkin is belátta.ezt és délután 2 órakor Kaulbarsz tábor

noknak táviratilag parancsot küldött, melynek egy része így .hangzott:
„ . . . Nélkülözhetetlennek vélem, hogy a.IL hadsereg, amely-: 

nek kötelessége a  jobb szárnynak b iztosítása,. egy. az ellenség’, 
erejét felülmúló erőnek új alakítása céljából saját kötelékéből egy 
h ad teste t: körülbelül 32 zászlóalj számerőben kikülönítsen, amelyek 
körülbelül Szalinpu és tovább észak felé irányítandók haladéktala- 
núl, hogy az ellenségnek elébe kerüljenek . . . "
„ .. Egyúttal az I. szibériai hadtest is parancsot kapott, hogy. 
azonnal fordúljon vissza: és március 3-án B ejtaput' érje el, ahol a
hadsereg főtartalékát fogja képezni. ..................

. (Ezen hadtest Szandepunál létszámának J/4 részét elvesztette; 
erőltetett menetben a nyugati szárnyról a keletire 90 kmí utat te tt 
s alig érkezett oda, azonnal vissza, kellett fordúlnia.) . .

Március 1-én a japánok Csantan— Szifantaj vonala ellen igen 
heves tám adásokat intéztek, de eredménytelenül.

Az orosz II. hadseregnél Kuropatkin fenti parancsa alig volt: 
kivihető. A lövészhadtest már igen heves harcokat .vívott, - a X.. 
hadtest már csak egy hadosztály erejű volt s hadseregtartalékkal 
nem rendelkezett. Hogy a fővezér parancsa mégis’ teljesíthető — 
s az ellenséges megkerülés is kikerülhető legyen, .—  Kaulbarszi 
tábornok elrendelte, hogy a legszélső jobb szárny menjen vissza.

Az éj folyamán a lövész- és a VIII. hadtest a visszavonulást' 
végre, is hajtották.

M árcius 2. A japán III. hadsereg feltartóztatás nélkül- nyo-- 
múlt északkelet felé és 2-án már Szalinput s az attól közvetlenül, 
északkeletre és délkeletre levő községeket érte el. Szalinpu vissza
foglalására délután 5 órától kezdve a 25. és a Satilov-hadosztály 
előnyomúlt ugyan, ám d e .a 'jap án  .1. és 7. hadosztály, északról és. 
délről irányított heves kereszttüzébe kerülvén, — visszaveretett. 3
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A japán II. hadsereg 8. és 5. hadosztályát az orosz utóvédek 
hosszú ideig tartóztatták ugyan fel, estig azonban mégis sikerűit 
Hudiczanza— Czevörpu—Vutiaszi vonaláig előrejutniok. A 4. had
osztály és a két tartalékdandár 2-án csak tüzérségi harcot vívott.

A japán IV. hadsereg parancsot kapott, hogy az ellenséget 
heves tám adások által akadályozza meg, miszerint az az arcvonal
ból erőket vonhasson ki. Hanem az igen erős orosz állásokhoz csak 
késő este közeledhettek a japán csapatok. A harc 3-ára éjjelis tartott.

Az orosz bal szárnyon Rennenkampf különítménye s a III. 
szibériai hadtest igen erős tám adásoknak volt kitéve. A középen 
az I. hadtest szintén erélyesen megtámadtatott, de -a tám adást a 
hadtest sikeresen visszaverte.

Március 2-án este a nyugati szárnyat Kuropatkin folytatólag 
megerősítette. A XVII. hadtest két hadosztályából és az I. hadtest 
147. ezredéből de Vitt tábornok alatt egy hadosztály állíttatott össze. 
Hanem ez a hadosztály nem azt a parancsot kapta, hogy a már 
Szalinpu környékén levő erőkkel egyesülve támadjon, hanem  de Vitt 
tábornoknak a következő feladat adatott: „ . . . Mukdenbe és
tovább északnyugatra menetelni, s egy állást körülbelül a  vasút és 
a császársírok közt, balszárnyával a Szinmintinbe vezető útra 
támaszkodva megszállni, hogy a japánok M ukden felé való elő
nyomulása föl legyen tartóztatva.“

A II. hadsereg 2-án Kuropatkintól ismét azon sürgős paran
csot kapta, hogy egy hadtestet a fenyegetett nyugati szárnyra 
küldjön. E  rendelet értelmében, a kötelékek felbontása mellett 
sikerűit összesen 24 3Д zászlóaljat és 24 löveget kikülöníteni, ámde 
ezek a 3-án folytatott harcokban már alig vehettek részt. .

2-án este kétségtelen volt, hogy a döntés a jobb szárnyon 
lesz. Nogi az előnyomulást folytatta és bal szárnyát mindig jobban 
meghosszabbította észak felé. Az orosz visszavonulás előjelei azon
ban már a döntés megkezdése előtt látszottak.

Azon óriási raktárakat, amelyek Davanganpuban és M aturan- 
ban voltak, felgyújtották; az egészségügyi és m ás intézeteket pedig 
már 2-ára éjjel Mukdenbe szállították. Úgyszintén a nehéz löve- 
geket is, amelyek legnagyobb része tevékenységbe sem  lépett.

M árcius 3. Reggel Szalinpu előtt Nogi tábornoknak 2 '/2 
hadosztályával szemben csak a 25. hadosztály és a X. hadtest egy 
összeállított hadosztálya állott.
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A március 2-iki orosz előtörés következtében N ogi tábornok 
elhatározta, hogy március 3-án a 7. és 1. hadosztálylyal és a tar
talék dandárral egyelőre nem nyomúl tovább elő, hanem az elma
radt 9. hadosztályt és a II. hadsereg bal szárnyának közelebb érke
zését bevárja. A 9. hadosztály Lindiatajt érte el. A Hunho északi 
partján előnyomuló 8. hadosztály Ajdiapu környékére érkezett; 
a vele szemben levő orosz VIII. hadtest csapatai harc nélkül vonúl- 
tak vissza Tajucsupü községig.

Az orosz 25. és a Satilov hadosztály Szalinput ismét meg
támadta, de mivel a rendelkezésre álló 32 zászlóalj nagy része 
nem vett részt a támadásban, a japánok az orosz csapatokat súlyos 
veszteségekkel visszaverték.

Kaulbarsz tábornok délelőtt 9 órakor Szalinpu előtt megjelen
vén, a tám adást beszüntette —  a helyett, hogy azt a még érintet
len erőkkel, folytatta volna. Ennek oka állítólag a 25. hadosztály 
teljes veresége volt. A 25. hadosztály teljesen felbomlott és — 
üldözés nélkül —  a Mukdentől nyugatra levő erőditésekig menekült 
vissza. A Satilov tábornok hadosztálya már Csanszintunnál ismét 
az ellenség felé fordúlt. Ha ezen tám adásban a már a szinmintini 
út körűi levő orosz erők (a Bürger tábornok különítményével együtt 
56 zászlóalj) együttesen törtek volna Nogira, az egész csata kedvező 
fordulatot nyerhetett volna. Ezen erőkből azonban alig került 20 
a harcba a Nogi 30 zászlóaljával szemben.

A Bürger tábornok különítménye Kaulitunba március 1-én 
érkezett meg. Mivel hírűi vette, hogy a háta ellenség által veszé
lyeztetve van, a visszavonulást megkezdette. Ez alatt a 2. japán 
lovas dandárral összeütközésbe is került. A visszavonulás alatt 
kapta a különítmény Kuropatkinnak azon parancsát, hogy á vasút 
biztosítására Husitajt (Mukdentől északra) szállja meg. Ezen intéz
kedés következtében 8 zászlóalj és 24 löveg újólag elveszett a 
döntő csatában.

A Hunho déli partján a japán II. hadsereg jobbra kanyaro
dását folytatta, az orosz utóvédeket visszanyomta és az orosz III. 
hadsereg V. szibériai hadtestét is arra kényszerítette, hogy arc
vonalát nyugat felé fordítsa.

Kuropatkin tábornok a japán III. hadsereg közeledését a követ
kező intézkedésekkel szándékozott m eghiúsítani: A III. orosz had 
sereg jobb szárnyának visszavonulása után általában Linsinpu— 
Lansanpu—Madjapu vonalában —  s ehhez csatlakozva közvetlenül 
a Hunho jobb partján is — Oku hadseregét a II . hadsereg 48
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zászlóaljával feltartózta tni, —  a II. hadsereg többi 48 zászlóalját 
pedig —  a XVI. hadtest 24 zászlóaljával, valamint a III. és I. 
hadsereg kötelékéből kivonandó további 32 zászlóaljjal, (tehát 
48 +  24 -f- 32 =  104 zászlóaljjal) Nogi hadserege ellen tám a
dásra rendelni.

A II. hadseregnek a Hunho déli partján Launicz  tábornok 
alá rendelt csoportja 3-án — harcolva -r- általában Tutaj környékére 
vonúlt vissza. Ez állást a VIII. hadtest 15. hadosztálya volt tartandó 
Ivanov tábornok alatt, míg tőle jobbra, a Hunho jobb partján 
Galembatovszki*) különítménye, a II. hadsereg többi része pedig 
Szuhudiapunál állott.

Midőn Kuropatkinnak a fentebbi elhatározás alapján kiadott 
parancsa Launicz tábornokhoz megérkezett, ez elrendelte, hogy a 
15. hadosztály és a Galembatovszki különítmény a Hunho déli 
partján maradjon s a többi részt (a X. hadtest részeit, a Vili. és 
a lövész hadtestet) 2 oszlopban a Hunho jobb partjára, Szatozára 
irányította.

Szuhudiapunak, mint a II. hadsereg hadtápállom ásának igen 
nagy jelentősége-volt. Itt óriási raktárak, tűzértelepek és kórházak 
voltak. Itt állott az egész II. hadsereg nagy vonata, amely a köz-, 
séget egészen körülvette. Március 3-án délután a II. hadsereg tar
taléka is ide jött, elképzelhető, mily fejetlenség lehetett a csapatok, 
vonatok és raktárak eme tömegében.

Mivel Launicz parancsa folytán a tartalék a Hunhó északi 
partján elvonúlt, Szuhudiapu a közvetlen biztosítás nélkül maradt. 
A japánok a Hunhónál ■ maradt csapatokat erélyesen megtámadván, 
azok déli csoportja az északi szárnyát behajtani kényszerűit s így 
a japánoknak Szuhudiapu elfoglalására az utat megnyitotta. A 
japánok-ezen községet éjjel 11 órakor meg is szállották s így az 
oroszok egy fontos helyet nagy értékű készletekkel együtt ismét 
elvesztettek.

Az Ivanov különítmény most Szujatun felé vonúlt vissza s 
így a Hunho északi partján elvonuló tartalékok hátát fedezet
lenül hagyta.

Az V. szibériai hadtest is lassan visszavonúlni kényszerűit 
és -Lansanputól északra az Ivanov különítmény balszárnyával 
találkozott.

*) A VIII. hadtest egyik dandárnoka. Különítménye 4  különböző hadosztály
■edéből állott.
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A Hunho északi partjára elvonuló csapatok (a X. hadtest 
részei, a VIII. és a lövész hadtest) a folyónál az összetorlódott 
vonatok és más akadátyok miatt igen nagy késedelmet szenvedtek 
s nem voltak képesek márc. 4-én reggelre a partváltást keresztűlvjnni.

A  déli arcvonalban  a japánok az I. hadsereg és a III. had
sereg bal szárnya ellen támadásaikat folytatták, anélkül azonban, 
hogy előrejuthattak volna. A II. szibériai hadtestnél különösen 
heves harcok fejlődtek ki, amely ellen a japán gárda a Sahón- át 
sikertelenül támadt. A II. szibériai hadtest parancsnoka Kuropatkin-; 
nak ezt táv ira tozta: „A mikádó gárdája szétesik a II. szibérjai; 
hadtest előtt. Tám ogatás nem szükséges."

Az I. szibériai. hadtest (az I. . hadseregnél visszamaradt egy^ 
dandár kivételével) március 3-án délután Mukdenhez megérkezett. 
Február 25-ike óta a hadsereg egyik szárnyáról a m ásikra tolatott, 
s így. körülbelül 150 km., u tat tett már meg anélkül, hogy ütközetbe 
került volna.

M árcius 4. A II. hadseregnek a Hunho északi partjára átvonuló; 
tartaléka Szuhudiapu elestéről csak március 4-én hajnalban értesült 
Kuropatkintól. Ezen hír óriási fejetlenséget okozott, m ert attól 
tartottak, hogy a japánok a II. és III. hadsereg közt áttörnek.

Ezt megakadályozandó Launicz tábornok Gerselmann tábor
nokot a X. hadtest két ezredével és 2 lövész ezreddel S zuhudiapu’ 
visszafoglalásával bízta meg. Neki alárendelteitek a Galembatovszki, 
különítmény és az Ivanov csoportja i s ; — erről még nem tudta: 
Launicz, hogy az már visszavonűlt és az V. szibériai hadtesthez 
csatlakozott.

A II. hadsereg mozgadozásainál előállott késedelmezések miatt 
Kuropatkin a tervezett tám adást 5-ére halasztotta el. .
- . Ism ét elveszett tehát egy nap. Míg tehát az oroszok a nyugati 

részen tulajdonkép tétlenül voltak, a japánok a bal szárnyon március
4-én estig már 5 hadosztályt vontak össze. ;

Mivel a japán fővezérnek nem állt érdekében átkaroló had
seregét egy megerődített állás előtt megakasztani, —  Nogi. tábornok 
március 4-én azt a : parancsot kapta, hogy ne támadjon, hanem , 
tovább térjen ki észak felé, hogy az orosz jobb szárnyat megkerülje. 
Két lovas dandára Csonszintajza környékén lovashadosztályba egye- 
síttetett. .

Épp úgy, mint a III. hadsereg, a II. is parancsot kapott, hogy., 
balra húzódjék. A főtartalékból a 3. hadosztály is hozzá utaltatott.;.
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Már belátta Ojama tábornagy, hogy a döntő oldaltámadás csekély 
erőkkel kezdetett meg.

A Szuhudiapu ellen intézendő támadás különféle parancsok 
és ellenintézkedések miatt elmaradt. Galembatovszki csapatai vissza
vétettek a  Hunho bal partjára, Jeltaiza azonban az 1. löv. dandár 
által megszállva maradt.

Mivel az V. szib. hadtest visszavonúlt, a XVII. hadtest sem 
m aradhatott eredeti felállításában. E z is visszam ent és Szujatun—  
Hancsenpu vonalában a vasútat szállta meg. Mivel azonban ez a 
hadtest is két —  egymással ellenkező parancsot kapott, 3. hadosz
tálya az V. szib., 35. hadosztálya pedig a  VI. szib. hadtesthez vett 
csatlakozást s a 2 h. o. közt 21/,  km. hosszú hézag származott.

A déli arcvonalban a helyzet különben változatlan volt. Csak 
a II. szib. hadtest ellen tám adott a gárda és a 12. hadosztály egy 
része, de a támadás 15 órai kemény harc után visszaveretett.

Az orosz hadsereg csapatai —  eltekintve Gerselman tábornok 
különítményétől —  március 4-én d. é. a partváltást befejezték és 
a kiutalt állásaikat a mukden— csanszintuni-út és a Hunho közt 
elfoglalták, az I. szib. hadtest pedig Mukden vasútállom ásánál gyü
lekezett. A II. hadsereg és az I. szibériai hadtest feladata volt Nogi 
hadserege ellen 5-én döntő tám adást intézni.

Kaulbarsz tábornok általában a Hunho mentén akart támadni, 
hogy a II. és III. japán hadsereget a többitől elvágja. Ki is adta 
erre vonatkozólag d. u. 4  óra 15 p.-kor az intézkedést, de mivel 
sem az alája rendelt csapatoknak, sem az ellenfélnek helyzetét 
tökéletesen nem ismerte, az intézkedés csaknem mindenütt kivihe
tetlen volt.

Végre egy haditanács azt határozta, hogy Nogi balszárnya 
fog március 5-én legalább 50 zászlóaljjal megtámadtatni.

Az orosz csapatok 4-én este a Mukdentől nyugatra lévő erő
dítésekbe vonúltak vissza s a japán előőrsök közvetlen közelében 
állottak.

M árcius 5. Kuropatkin elhatározása értelmében Kaulbarsz az
5-én végrehajtandó tám adásra így intézkedett:

Az alárendelt 110 zászlóalj három oszlopban kezdi meg az 
előnyomulást, hogy az ellenséget a régi vasúti töltésről visszavesse.

Jobb oszlop: Gerngrosz tábornok. I. szib. hadtest, a XVII. és 
a X. hadtest részei, 49 zászlóalj és 115 löveg H outa  környékéről 
a szinmintini-út m entén ;
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Közép-oszlop: Topornin tábornok a 25. hadosztálylyal, csak 
akkor indúlhatott, ha az ellenség a jobb oszlop tám adása elől már 
visszavonúlt;.

Bal oszlop: Czerpiczki tábornok. 46 zászlóalj, 130 löveg, 12 
m ozsár és 6 géppuska. Ez az oszlop a középsővel egyidejűleg volt 
előnyomulandó és pedig Madiaput, mint a balrakanyarodás sarok
pontját tartva. (Czerpiczki erős csoportjával szemben a japánok a 
8. és 5. hadosztályból legfeljebb 20 zászlóaljjal rendelkeztek.)

A bajkálon-túli kozák hadosztály az ellenség háta és balszár
nya ellen irányíttatott.

Az V. szibériai hadtest és a Vili. hadtest egy-egy ezrede 
Luguntun községnél tartalékban maradt.

A szándékolt tám adást azonban a japánok megelőzték, mert 
március 5-én korán reggel a 8. és az 5. hadosztálylyal Janszitun— 
Szatoza— Madiapuvonala ellen törtek. Midőn az 5. hadosztály az 
oroszokat a régi vasúti töltésről —  a Hunhótól északra —  vissza
vetette, a japánok áttörésének veszélye lehetségesnek látszott. Csak 
délután derűit ki, hogy az erős orosz főállás tartható lett volna. 
A támadó oszlopok az előnyomulást ugyan megkezdették, komoly 
küzdelmekbe azonban 5-én már nem kerültek.

A nap eredménye az lett, hogy a Gerngrosz oszlopa kb. 2— 4 
km. területet nyert előre, a többi csoportok pedig állásaikat egész 
nap el sem hagyták. Mivel pedig Czerpiczkivel szemben a tám a
dások mégis azzal fenyegettek, hogy a japánok Mukden felé áttör
nek — a Gerngrosz csoportjából a 9. hadosztály 2. dandára Czer- 
piczkihez irányíttatott.

A  m ukdeni állomás környéke ezen napokban a jelenvolt szem 
lélők által el nem feledhető képet mutatott. A pályaudvartól északra 
a vasút mindkét oldalán a hadbiztosság raktárai v o ltak ; óriási liszt 
és takarmánykészletek voltak felhalmozva, amelyek az egész sereg 
számára legalább egy havi élelmet foglaltak magukban. A pálya
udvartól északra levő vasúti átjárónál leírhatatlan csoportosulás 
v o lt; ugyanis a vasúti vonatok szüntelenül robogtak s így az átjáró 
csak időnkint volt szab ad ; ekkor sűrű tömegekben jöttek át csa
patok, lovasok, vonatok stb. s épp úgy az ellenkező oldal felé is 
hasonló áradat. Leírhatatlan rendetlenség és fejetlenség; a járművek 
kímélet nélkül rohantak át s szerencse volt, ha valakit el nem 
gázoltak.

A számtalan sínpárokon vonat vonat mellett állott.. Csapatok 
rakodtak ki. Európából épp akkor érkeztek meg a 9. és 10. lövész
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ezred (3. lövész hadosztály) és a pótlegénységből összeállított me
netzászlóaljak. Sebesültek rakattak be a kórházvonatokba, hogy. 
észak felé szállítsák őket. De mindenféle hadi anyagok, mint pl. 
ostromló lövegek stb. is szállíttattak észak felé; —  az volt a be
nyomás, hogy a .pályaudvar teljes elhagyása m á r  is  megkezdetett.

A  déli arcvonalban a japán támadások 5-én általában gyen-, 
gébbek voltak. Csak a gárda kísérlett meg új, elkeseredett tám a
dásokat a II. szibériai hadtest ellen, de a tám adások úgy itt, mint 
a 111. hadsereg ellen intézettek is mind visszaverettek.

A IV. japán hadsereg a rendkívül erősen megerődített Putilov 
és Novgorod dombok elleni további támadást beszüntette és teljes 
erejével Sahopu község ellen fordúlt, ahol sikerűit is az orosz, 
állásokat, kb. 800 lépésre megközelíteni.

A XVII. hadtest visszavonulását a japánok azonnal észrevették 
és utána nyomúltak. A hadtest kél hadosztálya közti hézagot össze-: 
zárni m ár-nem  sikerűit.

L H abár tehát 5-én az oroszok mindenütt megőrizték is állásaikat,' 
ezen nap mégis elveszettnek volt tekintendő. A japánoknak ismét 
egy új nap ajándékoztatott, hogy az oroszok bekerítését folytathassák.. 
Erre vonatkozólag Nogi tábornok bal szárnya (1.) hadosztályának,, 
amely, a mukdén—szinmintini útnál állott, megparancsolta, hogy 
március 6-ra éjjel tovább húzódjék északkeletre, a vasút irán y áb a;' 
a 9. hadosztály az 1. helyébe volt vonulandó és a 9-et pedig az
5-én beérkezett 3. hadosztálynak kellett felváltani. Ezen m ozdulatok.
6-árá éjjel zavartalanúl keresztűlvitettek.

M árcius 6. Kuropatkin .a II. hadsereg támadását, amely 5-éről 
elmaradt, március 6-án szándékozott keresztűlvitetni s erre nézve 
Kaulbarsz tábornoknak egy sürgős intézkedést ki is adott. A tárna-. 
dást a Gerngrosz tábornok csoportjának kellett megkezdeni ép úgy, ■ 
mint 5-én. Mivel azonban Czerpiczki tábornok csapatai ellen a . 
japánok heves tám adásokat intéztek, ezen csapatok erősbitésére; 
Gerngrosz csoportjából a 2./31. dandár Madiapuhoz küldetett. így/ 
a tám adást megkezdő csapatok számereje 33 zászlóaljra  csökkent., 

. . A tám adást az I. szibériai h ad test,. a de Vitt és Satilovr 
tábornokok hadosztályának, valamint a 25. hadosztálynak 160; 
lövege készítette elő. Ez a tüzértömeg, már korán reggel tűz alá: 
fogta a japánok Tasicsao és Csanszintun közti állásait.

Gérngcosz tábornok csapatainak 4  oszlopban kellett délnyugati 
irányban előretörni s a régi vasúti töltést birtokba venni.
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Czerpiczki tábornok csoportja és Gerselmann csak állásaik 
megvédésére voltak utasítva.

Tehát a  Kaulbarsz 130 zászlóaljából csak 33 volt a  tám a
dásra kirendelve, de azok is úgy, hogy az erő egy része nem volt 

■közvetlenül az ellenségre, hanem tévesen a saját 25. hadosztályra 
irányítva.

A támadás csak d. e. 11 órakor indúlt meg és azzal vette kez
detét, hogy a de Vitt tábornok hadosztályának egy ezrede Tasicsao 
község elfoglalására küldetett. Mivel pedig az ezen helységtől 
keletre levő Ljucziahuan a japánok által oly erősen meg volt. 
szállva, hogy az előnyomuló ezred még két más ezred erősbités 
után sem volt képes •Ljucziahuant bevenni, Gerngrosz tábornok 
az alája rendelt csapatok előnyomulását délnyugati irányba m ind 
addig beszüntette, m íg  Tasicsao községet a  kiküldött különítm ény  
el nem  foglalta .

Szapolszki ezredes, aki nem tartozott a Gerngrosz tábornok 
csoportjához és 7 zászlóaljjal az északi oszlopot képezte, —  Kaulbarsz 
intézkedése szerint azt a feladatot kapta, hogy váltsa fel a  Tasi- 
csaoba küldött és már sikertelenül harcoló ezredeket. Szapolszki 
oszlopát azonban a japánok Czjaohotunnál igen erős állásban tar
tóztattak fel s így az előre nem juthatott.

Míg tehát de Vitt hadosztály egy része és Szapolszki csoportja 
Ljucziahuan és Czjaohotun községeknél igen heves és véres har
cokat vívtak, a Gerngrosz tábornok csapatainak összes többi része 
a legteljesebb passzivitásba merült. (Az 1. keletszibériai lövész
ezred, mely szintén a de Vitt csoporthoz tartozott, Ljucziahuan 
előtt déltől estig 25 tisztet és 1100 embert vesztett.)

így tehát március 6 án este Gerngrosz csapatai — a jobb 
különítmények kivételével — körülbelül ugyanazon helyen voltak, 
ahonnan reggel a támadást megkezdeni kellett volna.

Különös k é p ! Egy 370 zászlóaljból álló hadsereg, amely 
támadni akar, megbízza a 130 zlj.-ból álló jobbszárny csoportját ezen 
támadással. Ez a támadást a jobb-oszlopok 40 zászlóaljával
—  Gerngrosz 33, Szapolszki 7 zászlóalj —  indítja meg. Ezen 
oszlopok csak egy kis része támad és mivel előrejutni nem tud, 
az egész hadsereg megáll és elejti a további támadó szándékot! 
Fedig ha Tasicsao ellen erélyesen és kellő erővel támadnak, a 
a japánokat igen válságos helyzetbe hozhatták volna.

A japán 1. hadosztály ugyanis már észak felé elvonúlt és a 
9., mely ennek helyét foglalta volna el, még csak közeledett. Á
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szinmíntini-út és a Puho közti szakasz — Tasicsaotól keletre — 
csak a 7. hadosztály egy zászlóaljától volt megszállva, mely had
osztály a bal szárnyát észak felé messze kiterjesztette. Hanem 
ezen zászlóaljnak mégis sikerűit az állásait megtartani. A 9. had
osztály előcsapatai csak dél tájban kezdtek megérkezni. Az oroszok 
délután 3 órakor véglegesen visszaveretíek.

A japán 11. hadsereg 5. hadosztálya Jeltaiza és Szatoza, a 8. 
hadosztály pedig Kangjatun és Janszitun községek ellen csak kevés 
sikert értek el, de nehéz tüzérséget is alkalmaztak.

A  déli arcvonalban  március 6-án jelentékenyebb események 
nem történtek.

A vasút mentén levő г/2 XVII. hadtest ellen heves tám adások 
irányúltak, a japánok Szifantaj községet el is foglalták, de tovább 
nem nyomúlhattak.

A Czinhocsön különítménynél igen heves harcok voltak s 
a japánok az oroszokat vissza is vetették, de egy éjjeli ellen- 
tám adás után sikerűit az elvesztett állásokat ismét visszafoglalni.

A II. hadsereg passzív magatartása következtében Nogi tábor
nok a körűlzárást nyugodtan folytathatta.

Március 6-án este az 1. és 9. hadosztály már a szinmintini- 
úttól északra voltak, balszárnynyal a Husitaj vasútállomástól körül
belül 10 km.-re nyugatra. A 7. hadosztály ezen úttól délre volt. 
Ehhez csatlakozott Mukden nyugati arcvonalával szemben Oku 
hadserege a 3., 8. és 5. hadosztálylyal; ez utóbbinak egy része 
körülbelül Madiaputól nyugatra állott.

Alig magyarázható meg, hogy az oroszok ezen japán csopor
tosításról biztos híreket nem kaptak.

Grekov lovassága, amely a legszélső jobb szárnyon tartóz
kodott, oly kevés hírt küldött, miszerint Kaulbarsz azt hitte, hogy 
a japánok még a régi vasúti töltéstől nyugatra vannak. Feltűnő 
különben a lovasság elosztása is. Az oroszok 142 lovas századából 
az oly fontos jobb szárnyra csakis 20 század küldetett, míg a 
többi mellék feladatokkal bízatott meg s az egész arcvonalon szét
szórva volt.

M árcius 7. Kaulbarsz tábornok március 6-án este 11 órakor 
a következő napra így intézkedett: „Holnap, március 7-én, a II. 
hadsereg csapatai állásaikban  maradnak."

Tehát ezzel a parancscsal minden offenziva ki volt zárva.
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A nyugati csoport helyzete 7-én általában olyan volt, mint 
március 6-án, csakis a tartalék vonatott a szinmintini-úttól délre, 
úgy hogy a Mukdentől északnyugatra lévő terület —  a Szapolszki 
és Bürger különítményeitől eltekintve, — a csapatoktól teljesen 
megfosztatott.

A japánok elkeseredett tám adásokat intéztek. Czerpiczki (43 V* 
zászlóalj) általában Janszituntól északra és délre, valamint Gerselmann 
(20 zászlóalj) a Hunhónál, Madiapu körűi ezen tám adásokat sike
resen tartóztatták fel. Gerselmann tábornok a hősies ellenállásért a 
Szt. György-rend  kitüntetést kapta.

Topornin  tábornok *) csoportjánál Juhuantun községet a japánok 
nagy küzdelmek árán bevették s így az áttörés Mukden felé meg
kezdetett. Juhuantun visszafoglalására Kuropatkin sürgős parancsot 
és egyúttal az általános tartalékból 16 zászlóalj erősbítést küldött.

Ezen község visszaszerzésére délután V2 3 órakor indúltak a 
csapatok és azt igen nagy küzdelem árán el is foglalták. Csak a 
község déli részénél levő vas-pagoda és néhány major maradt a 
japánok kezében s ezeket az ott lévő körülbelül 1'Д japán század 
oly kitartással védelmezte, hogy őket onnan elűzni nem sikerűit. 
A Juhuantun községért vívott küzdelem 12 óráig tartott s az 
oroszok 141 tisztet és 5343 embert vesztettek.

Miként ismeretes Ljucziahuan és Czjaohotun községekkel szem
ben az orosz de Vitt különítmény egyes részei és Szapolszki ezredes 
csapatai állottak.

Midőn március 7-én délután megállapíttatott, hogy a japánok 
már ezen helységeket északon túlhaladva általában Szantajczi felé 
vannak előnyomulóban, az említett két különítmény visszavonúlni 
kényszerűit. Az oroszok arcvonala most már a jobb szárnyon 
csaknem északi irányt vett fel, mert a japánok előnyomulása miatt 
csoportjának jobb szárnyát Gerngrosz tábornok is visszavette.

A főparancsnokságnál a japánok fenyegető közeledését Muk
den északi része, illetve a vasút felé rendkívül aggodalommal 
vették hírűi.

Kuropatkin  sietett is ezen veszélyt elhárítani. Dombrovszki 
tábornokot 21 zászlóaljjal és 62 löveggel, amelyek részben a 
nyugati csoportból, részben az általános tartalékból vétettek ki, 
Szantajczi környékére küldötte, hogy a japánok előnyomulását 
tartóztassa fel. Hogy az ilyen improvizált csapat-összeállításoknál a 
harcászati kötelékek mennyire széttépettek, elképzelhető.

*) A XVI. hadtest parancsnoka.
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Hanem az, hogy sikerre többé kilátás nincs, mindig jobban 
vált felismerhetővé s most már csakis a hadsereg nyugodt elvonu
lását kellett lehetővé tenni.

A  déli arcvonalban a japánok 7-én folytatták a tám adásokat 
Sahopu község és a Novgorod-kúp ellen 28 crn.-es lövegek m űköd
tek, azonban az oroszok általában mindenütt kitartottak állásaikban. 
Különösen heves harcok voltak az V. és VI. szib., valamint a XVII. 
hadtesteknél, amelyek ellen a japán IV. hadsereg rendkívüli heves
séggel támadott. Azonban eredményt az V. és VI. szibériai had
testeknél nem értek el, de a XVII. hadtest arcvonalában Hancsenpu 
községét elfoglalták s így az áttörés veszélye közel állott.

Ezen veszély, valamint a II. hadsereg eredménytelen m űkö
dése s a mindinkább fenyegető japán átkarolás arra indították 
Kuropatkint, hogy m árcius 7-én d. u. 1 órakor az I. és I I I .  had
seregnek parancsot adott, m iszerint azok eddigi állásaikból a  H un-  
hónál lévő állásokba („poziczija“) vonuljanak vissza.

A visszavonulásnak erős utóvédek kikülönítése után 8-ára éjjel 
kellett megtörténni. Egyúttal elrendeltetett, hogy úgy az u tó 
védek, mint a II. hadsereg a legnagyobb ellenállást fejtsék ki és 
hogy általános tartalékúl Kuropatkin rendelkezésére az I. hadsereg 
24 zászlóaljat, a III. pedig 16 zászlóaljat Mukdenbe küldjön.

A hadászati tartalékok kikülönítése után a III. hadsereg 46 
zászlóaljjal, az I. hadsereg pedig 106 zászlóaljjal rendelkezett.

A visszavonulást a III. hadsereg 8-án reggelig, az I. hadsereg
9-én éjjelig fejezte be. Ezen visszavonulást természetesen a  II. hsg. 
balszárnya is követni volt kénytelen. Gerselmann tábornok (20 zlj.) 
parancsot kapott, hogy Madiaputól a mukdeni vasútállomás környé
kére vonúljon —  mint a II. hadsereg tartaléka — v issza ; egyúttal 
Czerpiczki balszárnya a Hunhónál megtöretett s annak északi part
ján , arccal délnek az V. szib. hadtesthez csatlakozott. Gerselmann 
elvonulása után a japán 5. hadosztály Madiaput azonnal megszállta.

M árcius 8. A japánok a  II. hadsereg arcvcnala ellen, mely 
is a Mukdentől északra levő 97-es számú vasúti kitérőtől a Hunhóig 
30 km. kiterjedéssel bírt, március 8-án folytatták a támadásaikat. 
Míg azonban ezek — eltekintve kisebb előtörésektől —  a szin- 
mintini-úttól délre csak a tüzérségi tűzre szorítkoztak, addig Nogi 
hadserege a vasút és a szinrr.intini-út közi lövő orosz erőkre ösz- 
szes erejével reátört s így azon igyekezett, hogy az oroszoknak vissza
vonulását elvágja.



A MUKDENI CSATA 1905. FEBR. 19-TŐL MÁRC. 10-IG. 209

A japán III. hadsereg ugyanis azt a parancsot kapta, hogy 
8-án — bármibe is kerüljön — az ellenséget verje vissza és az 
orosz hadsereg visszavonulását vágja el. A 7. hadosztály egy tar
talék dandárral megerősítve, este heves harcok után Szjaohantun 
községet elfoglalta, a 9. hadosztály pedig Padiaszat d. u. 1 órakor 
birtokba ejtvén, délkelet felé nyomúlt előre. Vele szemben Szapolszki 
ezredes hősiesen védekezett, de ő maga elesvén, különítménye vissza
vonúlt. Az 1. hadosztály azonban Ljudiakou— Szantajczi vonala 
ellen sikertelen rohamokat intézett. Az oroszok óráról-órára erősí
tették csapataikat és jobb szárnyukat mindig jobban hosszabbították 
meg észak felé. A japánok a vasút elrombolását is megkísérelték, 
■de azon csak jelentéktelen sérülést okozhattak, a Mukdenből 
folyton kirobogó vonatokat azonban simóze-gránátokkal tűz alatt 
tartották.

Kaulbarsz tábornok az ellenséget először északról akarta vissza
vetni, de a japán tám adások a csapatok megfelelő csoportosítását 
nem engedték meg.

Azután Kuropatkin Gerselmann csoportját vette el, amely u. i.
—  mint láttuk —  a II. hadsereg tartalékát képezte. Kuropatkin t. i. 
egy nagyobb hadászati tartalékot vont össze Tavatól északnyugatra 
a vasútnál s ezt ő maga akarta támadásra vezetni. Ezen tartalék 
parancsnoka M ilov tábornok, a VIII. hadtest parancsnoka lett, szám
ereje pedig folyton változott. Március 8-án reggel a különítmény 
ereje volt: 28 zászlóalj, 14 szotnya és 76 löveg. A legnagyobb 
állományt érte el március 10-én: 51 zászlóalj, 211/2 szotnya, 132 
löveg és 4 gépfegyver számerőben, ámde ezen csapatrészek 11 
hadtestből, 16 hadosztályból és 43 gyalogezredből vétettek.

Mivel pedig ezen hadászati tartalék 8-án még csak gyülekezés
ben volt, a tervezett tám adás e napról elmaradt.

Japán részen az oroszok visszavonulására már néhány nap 
óta számítottak s a visszavonúlást 7-én este már meg is állapították, 
az üldözés azonban nem volt erélyes. Az előnyomulást az V. had
sereg csak 8-án d. e. kezdte meg s az orosz utóvédek által feltar
tóztatva, csak néhány km. utat tett előre.

A japán I. hadsereg az erélyes és gyors üldözésre vonatkozó
lag 8-ára éjjel a következő irányelvet adta ki: „A legfontosabb az, 
hogy az ellenség Mukden és Fusun ' közt elvágassék. Ennélfogva 
minden hadosztály oly gyorsan megy előre, amint csak lehet s a 
veszteségeket nem tekinti. A Hunho még 8-án elérendő. Kisebb 
ellenséges különítményeket nem kell figyelembe venni. “

14
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Hanem a csapatok kimerülése az erélyes üldözést nem engedte 
meg és a Hunhót csak az 1. gárdadandár és a 3. dandár, mely 
utóbbival a hadsereg főhadiszállás is menetelt — voltak képesek 
megközelíteni.

Különösen a gárda hadosztálynál volt sok maradozó. A gya
logság a hátbőröndöket ugyan visszahagyta, hanem a vállövszerűen 
felöltött sátorlapba és a kenyértarisznyába sokat csomagolt. A nagy 
hidegben állandó táborozásra kényszerített csapat az előirt ruházati 
és élelmező felszerelésen kívül fát és szenet is vitt magával.

A IV. hadsereg 13 ill. 9 km. utat tett meg és 8 án este a 6. 
hadosztálylyal Bajtapuig jutott, a 10. hadosztály pedig a Bajmaczi 
községig menetelt. A tartalék hadosztály a kettő közt hátrább maradt.

Kuropatkin tábornok a  további küzdelmek céltalanságát belát
ván, elhatározta, hogy a három hadsereggel 'Ijelinhez vonúl vissza. 
Ez az elhatározás az orosz fővezérben már körülbelül 8-án este 
érlelődött meg s annak gyors kivitelét a II. szib. hadtest áttörésének 
híre siettette. A visszavonulás azonban csak úgy volt keresztül
vihető, ha az. megfelelő erejű tartalékok összevonása által biztosít
tatott. Szarubajev tábornok, a IV. szibériai hadtest parancsnoka 
még 8-án este parancsot kapott, hogy a visszavonulás fedezésére 
Tava községhez 48 zászlóaljat küldjön. E  célra a IV. szibériai had
testnek 16, a II. szibériai hadtestnek 12, a III. szibériai hadtestnek 
20 zászlóaljat kellett adni. Míg ezen erők összevonva nem voltak, 
a visszavonulást nem lehetett megkezdeni.

M árcius 9. Március 9-re éjjel a japánok az északnyugati arc
vonalon ismét igen heves tám adásokat intéztek és Szantajczi köz
ség egyrészét el is foglalták, a honnan többé kiűzhetők nem voltak.

Március 9-én Kuropatkin elhatározta, hogy a Milov alatt lévő 
hadászati tartalékot személyesen vezeti támadásra.

Milov tábornok délelőtt 9 órakor 161/2 zászlóaljjal rendelkezett, 
amelyhez a nap folyamán még 24 más zászlóalj erősbités érkezett.

A tám adást Kuropatkin délelőtt 11 órakor kezdte meg.
Az előretöréshez két oszlop alakíttatott, a bal oszlop Gersel

mann tábornok, a jobb oszlop Boriszov ezredes parancsnoksága 
alatt. A tám adás nem sikerűit s d. u. 1 órakor be is lett szüntetve.

Ennek fő oka azon óriási vihar volt, amely március 9-én 
egész nap tombolt s az orosz csapatokat rengeteg porfelhőbe 
keverte úgy, hogy azok minden tájékozódást elvesztettek és előre
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jutni, vagy valamit látni képtelenek voltak. Mivel pedig a porvihar 
épen a japánok felől jött, ezek nyugodtan folytathatták eltolásaikat.

A tám adást Kuropatkin délután 5 órakor megismételte s ebbe 
a tartalékhoz újonnan bevonúlt csapatok is bevonattak. Hanem ez 
a tám adás sem sikerűit, miért is azt este 7 órakor beszüntették.

A tám adás balsikerének oka az is volt, hogy Nogi hadserege, 
a porvihart saját előnyére kihasználva, balszárnyát észrevétlenül 
még jobban észak fe lé  tolta el, amennyiben a 9. hadosztály 
állásaiból kivonatott s az 1. hadosztály mellé balra helyeztetett, 
így tehát- a tám adás nem irányúit a japán balszárny, hanem a 
már felfejlődött 1. hadosztály arca ellen.

Ojama tábornagy ugyanis meggyőződött arról, hogy a III. had
seregnek délkeleti irányba való tám adása nem vezet sikerre, hanem 
csak a hadsereg balszárnyát veszélyezteti — s ezért Nogi 
tábornoknak parancsot adott, hogy az arcvonalat a mukden— tjelini 
úttal párhuzam osra vegye és balszárnyát még jobban tolja ki 
észak felé.

A japán 7. hadosztály az 1-höz vonúlt, az egész II. hadsereg 
is balra tolatott s már a 4. hadosztály nagy része is a Hunho jobb 
partjára vétetett át.

A mukdeni állomáson e napon több mint ezer vasúti kocsi 
állott megrakva, a legnagyobbrészt alkalmazásba sem jött ostromló- 
lövegekkel és minden más készlettel, lőszerrel, ruházattal stb.

A sebesülteket elszállító vasutak folytonosan mozgásban voltak. 
A japánoknak ugyan kétszer sikerűit a vasútvonalakat megszakítani, 
de az oroszok azt pár óra alatt rendbehozták úgy, hogy a forgalom 
alig szenvedett akadályt.

Hanem az óriási élelmi készletek elszállítására már gondolni 
sem leh ete tt; több mint 3600 kocsi gabona és kétszersült, több 
ezer köbméter kőszén és rengeteg mennyiségű nyers takarm ány 
feküdt az állomás közelében.

Mivel pedig a sebesültek folytonosan érkeztek, ezek első 
ellátására az állomás környékének összes épületei, barakjai, föld
kunyhói és sátrai igénybe vétettek. Az orosz tábori templom műtő
teremmé alakúit át.

Március 10-re éjjel az állomás kiürítését lázas tevékenységgel 
folytatták és pedig először a sebesültek elszállítása által. A vasút- 
vonatok csoportokban indíttattak e l; minden csoportban 8— 16 vonat,

14 *
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minden vonatban 52— 55 kocsi volt. A csoportok 8 perc időközökben 
indúltak.

Az utolsó csoport Mukden állomást március 10-én reggel 
5 óra 45 perckor hagyta el.

Mivel pedig a japánok támadásától félni lehetett, a vonatok 
az összes világítások kioltásával és jelek nélkül mentek. Kuropatkin 
tábornok kocsija is sebesültekkel és apácákkal tolatott el észak felé.

A z általános visszavonulás m á r  elő volt készítve.

A hadm űveletek  harm ad ik  időszaka m árc ius 10—16-ig.

M árcius 10. Mint ismeretes, az orosz III. és I. hadsereg a 
visszavonulást a Hunhóhoz foganatosította. Mivel pedig az általános 
visszavonulás fedezésére szükséges hadászati tartalék kikülönítése 
a két hadsereget nagyon gyengítette, az új megszállás csak vékony 
vonalokkal volt eszközölhető.

A Fulin és Tita közti szakaszt az I., a IV. szib. és a II. szibériai 
hadtest részei szállták meg. Középen K iuszannál Levesztam  
tábornoknak a IV. szibériai hadtest 2. hadosztályához tartozó külö
nítménye állott. ;

Levesztam különítménye március 9-én délután túlerővel meg- 
támadtatott s a 12. szibériai ezred visszavettetett. Ezen ezred visz- 
szavonulása az egész különítmény visszavonulását eredményezte. 
8 ezzel az orosz déli arcvonal át volt törve. Ezen körülmény 
pedig azon végzetes veszélylyel fenyegetett, hogy a japán gyűrű 
az orosz csapatok körűi teljesen bezáródik. É s ez az oroszok 
katasztrófája, egy sokszoros mérvű Szedanja lett volna.

Az áttörést Kuroki hadseregének balszárnya, a gárda és a
12. hadosztály 12. dandára foganatosította, de a szélvihar miatt a 
japán csapatok egyelőre Kiuszannál maradtak s így a  végzetessé 
válható előnyomulást nem folytatták.

A Levesztam-különítmény visszavonulása következtében a II. 
szibériai hadtest a jobb szárnyát arccal általában nyugat felé 
visszahajtotta.

Kuropatkin a déli arcvonal áttöréséről március hó 9-én este
7 órakor értesült, de azt az alárendelt csapatokkal nem közölte, 
mert nem akarta a morális erőt még jobban megrendíteni. Ezen 
mulasztás azonban kellemetlen meglepetéseket szült, mert például 
Czerpiczki tábornok csapatait a japánok a visszavonulás alatt kelet 
■felől meglepő tüzérségi és gyalogsági tűz alá fogták.



A MUKDENI CSATA 1905. FEBR. 19-TŐL MÁRC. 10-IG. 213

Még mielőtt az . áttörés híre megérkezett, K uropatkin a  m á r  
8-án szándékolt visszavonulást m indhárom  hadseregnek elrendelte:

A 9-én este kiadott intézkedés szerint a visszavonulás 10-ére 
éjjel volt, végrehajtandó, s a III. és I. hadsereget a II. hadseregnek 
kellett fedeznie. A hadseregeknek általában Czuertun—Puho vo
naláig , maguknak kellett utóvédekről gondoskodni, azután pedig 
Milov különítménye volt az utóvéd feladatát átveendő. ■ . , , ;
: - Kuroki hadseregének bal szárnya március 10 re éjjel Kiuszan- 

tól északnyugat felé tovább nyomúlt elő és reggel a mandarjn-úttól 
már c s a k -8 km.-re állt. Levesztam a japán túlerő elől . kitért. A 
japánok délben már Szindigoanál tüzérséget vonúltattak fel és Taya 
községet tűz alá fogták. .

A nyugati arcvonalon is rosszabbodott a helyzet. A japánok 
ugyanis a Launicz-különítmény közepét 10-ére éjjel meglepően meg: 
támadták. Kétségbeesett és végtelen véres küzdelem fejlődött ki, 
melynek eredménye az lett, hogy a japánok nem csak Szantajczi 
község legnagyobb részét, hanem a császársírokban lévő pagodát 
is elfoglalták s így Launicznak hátába is kerü ltek ; Boriszov ezre
des csapatait pedig Szjaoguza községig vetették vissza. Ily kö
rülmények közt a visszavonulás rendkívüli nehézségekbe; ütközött 
és annak részletei meg sem állapíthatók. ;

Az I. hadsereg keleti szárnyával (Kiuszantól keletre) az össze-, 
köttetés teljesen megszűnt. A már 5 napja kiadott azon sürgős 
parancs, hogy az összes vonatok és málhák Tjelinbe és még 
messzebb északra tolandók el, nem hajtatott végre. M ikora vissza
vonuló parancs megérkezett, az utakat a járm űvek ezrei állták el s így 
az oroszok 10-én reggel legnagyobbrészt még Mukdentől délre 
állottak, míg a japánok előnyomulásukat tovább folytatták és a 
menekülő orosz csapatokat a mandarin-út mindkét- oldalán vészét- 
lyeztették.

Legveszedelmesebb volt a II. hadsereg visszavonulása, mely
nek még a III. hadsereget is fedeznie kellett. Mivel azonban a 
végkép kimerült japánok nem fejtettek ki nagy tevékenységet, a II, 
hadsereg is visszavonúlt, de a vonatok által számtalan feltartóztatást: 
szenvedett. Márc 10-én d. u. Vaszje és U ngontun környékén ■ csak
nem végzetes meglepetés származott. A II. • hadsereg visszavonuló’ 
töredékei nemcsak nyugatról, de egész váratlanúl keletről, tehát 
hátba is megtámadtattak s a kifejlődött elkeseredett, és m inden m a 
gasabb vezető nélkül vívott rendetlen küzdelem a késő esti órákig 
tartott. Czerpiczki utóvédé H anenfeld  tbnk alatt tökéletesen elpusztúlt.
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A visszavonulás a legnagyobb rendetlenségben és fejetlenség 
közepette tö rtén t; a vízi akadályoknál a járművek ezrei akadtak 
meg, egységes vezetésről, parancsadásról, a rend helyreállításáról 
szó sem lehetett. S a fejetlenséget növelte azon körülmény is, 
hogy a japánok ismételten megjelentek és tüzeltek a megvert oro
szokra. Csunguz-bandák is tűntek fel, amelyek néha leírhatatlan 
pánikot okoztak. Legtöbbet szenvedtek a  szerencsétlen sebesültek, 
akik nyomorult taligákon szállíttattak dermesztő hidegben a letarolt 
kauljang földeken tovább. M indem e körülmények kétségtelenné 
tették az oroszok határtalan vereségét, amelyet kipihenni csak hóna
pok m úlva lehetett.

A mukdeni állomáson felhalmozott rengeteg vagyontérő rak
tárak és maga az orosz városrész is a lángok martaléka lett s a 
visszavonulás alatt is száz és száz megrakott járm ű került a japánok 
birtokába.

Kuropatkin tábornok a hadműveletek harmadik időszakáról a 
következőket említi m e g :

A II. hadsereg utolsó visszavonuló csapatait —  az 1., 2. és
3. lövészezred részeit — Kornilov  vezérkari alezredes vezette vissza 
s azok magukat Vaszje községnél a bekerítő japán csapatokon 
átvágták. Március 10-én az est beálltával a harc megszűnt.

A csapatok Milov és Szarubajev tábornokok utóvédeinek 
fedezete alatt a visszavonulást egész éjjel folytatták. Március 11-én 
az I. és II. hadsereg egyes részei l lu  községnél gyülekeztek, míg
a III. hadsereg egyenesen Tjelinig ment vissza.

A három hadsereg főereje március 11-étől kezdve Tjelintől 
12 versztnyire délre a Fanho mellett állásokat kezdett elfoglalni.

A japánok március 14-én az oroszok ezen állását megtámadták, 
de támadásaik visszaverettek. A japánok 1000, az oroszok 900
embert vesztetlek.

Hanem a két hétig szakadatlanül tartó harcok az orosz csapatok 
legnagyobb részét nagy rendetlenségbe hozták. Különösen látszott 
ez a II. és III. hadseregnél. A csapatoknak szám os eltűnt katonát 
kellett összegyűjteniök; a vonatok és telepek rendezendők s a 
hadianyagok kiegészítendők voltak. Az orosz- és japán hadseregek 
közt megfelelő tér nyerésére okvetlenül szükség volt.

Ezen okok, valamint az orosz lovasságnak azon híre, hogy
a japánok a Ljaohó mentén az oroszok jobb szárnyát megkerülni
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igyekeznek, Kuropatkint arra kényszerítették, hogy a harcot a 
tjelini állásban ne ismételje meg. Ennek következtében m árcius  
14-én elrendelte,, hogy a m andzsuriai haderő Szipingaj községig*) 
vonuljon vissza. A szipingaji állás — Tjelin és a Szungari folyó 
közt — igen jó tulajdonságokkal bírt.

A bárom hadsereg Tjelinből március 16-án indúlt el és 22-én 
már Szipingaj vasútállomás magasságába érkezett.

A  mukdeni csatában az oroszok vesztesége a következő v o lt: 
2165 tiszt és tisztviselő, 89.305 em ber; ez utóbbiak közt 31.600 
eltűnt. Az eltűntek legnagyobb része hadifogságba került, ezek 
közt 1 tábornok és 310 tiszt. A japánok 32 löveget és 2 mozsarat 
foglaltak el.

(A  japánok  41.000 főt vesztettek.)
A mukdeni csata után beérkezett hivatalos orosz kimutatások 

szerint a II. és III. hadsereg legtöbbet szenvedett 114 zászló- 
aljának létszáma 16.390 puskára olvadt le, holott az előirt létszám
98.000 ember. Egy zászlóalj állománya átlag 144 emberre apadt. 
A harcoknak legkevésbé kitett zászlóaljak állománya is 440 főre 
csökkent. Csakis az I. hadsereg őrizte meg a rendet, és ez a 
küzdelmet azonnal folytathatta volna. Hanem a maradozók száma 
is óriási volt. A 25. hadosztály létszáma pl. március 12-én 1214 
puskát tett ki s az állomány március 16-ig már 4966 főre emelkedett.

A japánok szintén nagy veszteségeket szenvedtek, de a 
kiegészitő legénység a hadseregekhez azonnal megérkezett.

Az orosz haderő fizikailag és erkölcsileg annyira meg volt 
rendülve, hogy a fővezér a további küzdelmeket semmi esetre sem 
kockáztathatta meg. A tüzérségi lőszer is teljesen elfogyott. Ezen 
körülmények is igazolták azt, hogy Kuropatkin a szipingaji állásba 
ment vissza.

A japánok egy fél év alatt nem tudták a támadás megújítását 
elhatározni s így az orosz haderő kiegészítésére, a hiányok pótlására, 
valamint új csapatok bevonására megfelelő ideje volt.

A mukdeni csatában részt vett szemtanúk ismételten hangsúlyozzák, hogy a 
japánok előnyomulása rendkívüli, néha emberfeletti küzdelembe és áldozatba került, 
mert az oroszok haláltmegvető bátorságot fejtettek ki és az erődítések a japánok 
minden lépését nagyon m egnehezítették. A hadtörténelemben még nincs példa a 
nehéz lövegeknek a nyílt harcban oly kiterjedt alkalmazására, mint a mukdeni 
csatában. -

*) Mukdentől északra körülbelül 180 km.
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Nem lesz érdektelen egy néhány jellemző részletet a  japánok hadseregénél 
jelen volt európai szem tanuk ' )  megfigyeléseiből ide iktatni.

A Putilov- és Novgorod-dombokat a .japánok rendkívül hevességgel ostro
molták. Az oroszok kiválóan lő ttek ; a japán katonák lefeküdtek és sem előre, sem 
hátra nem mozdúlhattak, m ert akkor a feltétlen megsemmisülés várt reájuk. Ezen 
borzasztó helyzetben, az ellenségtől 100 m. távolságban m aradnak a  tám adók három  
nap és három éjjel. Elképzelhető, mit jelent az; 8 0 'órát így feküdni, a m andzsuriai 
kemény télben és az ellenség állandó golyózápora közepette. A legnagyobb nehéz
ség volt az első vonalban levők csakham ar kimerített töltény- és eleségkészletét kie
gészíteni. Az első napon minden kísérletezés hiábavaló. Sok önkéntesen jelentkező 
vállalkozott ezen merész vállalatra," de egyik a másik után esett el az utolsó domb 
borzalm as lejtőjén. A lövészárkokban kis zászlókkal kétségbeesett jelek ad a tn ak : 
a katonák éhséget szenvednek. 'Végre a szükség egy kisegítő m ódra tan it meg. 
Eleséget és töltényt csomagolnak kerek csom agokba össze, azokat este kiviszik 
a legutolsó dom bra s onnan legördítik , a katonák háta mögé. Az éj folyam án aztán 
összeszedik és szétosztják.

Hanem azon eleség, amit a harcolóknak így adtak, csakham ar elégtelen, 
m ert csaknem , kizárólag kétszersültből áll. Az éhség pillanatnyi csillapulta után egy 
még rémítőbb szenvedés, a szomjúság veszi kezdetét. A katonák m ár a havat kö
röskörűi összegyűjtötték és ezt tőiddel keverve, megették. A száj száraz lesz, a 
n y e lv ' m egdagad, az ajkak vireznek. így múlnak el az órák s a m ásodik nap is 
végéhez közeledik. Minden arcon a kétségbeesés sötét kifejezése lá tsz ik ; a katonák 
szó nélkül, csendes borzalommal nézik eg y m ást. . .

Valóban ezen leírásból tapasztalatot’ meríthetünk a csapatokat fenyegető 
veszélyekre s arra nézve, hogyan kell a katonákat az ilyen harc előtt felszerelni. • 

A két kúpot csak akkor foglalták el a japánok, amikor m ár az orosz vissza
vonulás előjelei, a távolban levő felgyújtott raktárak lángjai m utatkoztak. Hét nap 
és hét éjjel tombolt a két dom bért a legöldöklőbb csata.

Igen érdekesen írja le Barzini Ojama tábornagy főhadiszállását. Ez a  csata 
alatt Siliho községben volt, az első arcvonal m ögött kb. 12 km. távolságban.

Ojama tábornagy Kodama vezérkari főnökkel, Fukosima. tábornokkal, egy 
vezérkari ezredessel és 2 vezérkari századossal egy helyiségben intézi a csata 
sorsát. Ezen helyiség egy szabványosan berendezett telefonhivatal. A telefonjelen
tések egymást érik. Kodama tábornok mellett két tiszt a parancsokat sztenogra- 
firozza. Azután leírják a parancsokat, az órát pontosan ellenőrzik. Bemutatják Ojama 
tábornagynak, ez átolvassa s az ecsettel aláírja nevét. S pá r perc m úlva a telefon, 
m ár viszi a parancsokat és 50—60 km. távolságban ezer és ezer ember, száz és 
száz ágyú engedelmeskedik.

Valóban az orosz-japán háború egyik tanúsága az is, hogy egy modem 
csatát csakis modern összeköttetésekkel lehet vezetni.

A kézi gránátokra nézve ezt írja Barzini a  többek k ö z t :
. Ezen fegyvernemben az oroszok nagy előmeneteleket tettek. Most már 

ú j aapógránátoiat használnak. Ez a gránát egy bot végére erősíttetik s egy 

B r o n s a r t  v o n  S c h c l l e n d o r f ,  F r a n z  Ervin s z á z a d o s  é s  L u i g i  B a r z i n i  u t á n .
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ólomgyűrűvel nehezittetik. A fejrész vége egy kis tűvel .ellátott bádogsisakkal bír. 
A tű egy nyíláson át a gránát belsejébe ér. A katona a gránátokat egy zacskóban 
s a bádogsisakot egy m ásikban h o id ja ; a használat pillanatában csak a sisakot 
kell feltenni s az így élessé tett golyót eldobni. Az eldobásnál a katona botot hasz
nál, ez a kézi gránátot nagyobb erővel röpíti s annak biztos irányt ad. Ha a 
gránát a földre esik, vagy emberi testet talál, a sisak hegye nagy hevességgel a 
gránát belsejébe hatol, egy csappantyút meggyújt s. ez a gránát felrobbanását okozza. 
A kezelés gyors, a hatás borzasztó és biztos."

A japán  katonák éhségéről és fáradtságáról álljanak itt a következő s o ro k : 
„. . . A nap folyamán (március 4-dike) az 5. hadosztály, m iután a mukdeni 

fővonalból kiinduló és tovább nyugatra 17 km.-re Tavankijanpu (Davanganpu) köz
ségnél végződő hadászati vasútat átlépte, — Ujdidsapunál *) a Hunfolyón átkelt. 
Itt feküdtek az orosz raktárak a hadsereg jobb  szárnya szám ára; azokat átengedték 
az ellenségnek. Voltak ott tábori kórházak, távíró berendezések, vasúti sinek és 
kocsik, mindenféle töltények, taligák, lószerszám ok, bor, liszt, gabona, hordható 
tábori kemencék és a rákászok százai. A Japánok  felvágták a lisztes zsákokat és a 
lisztet vízzel keverve megették. Sokan a zsákokra vetették magukat, szájukat liszt
tel töltötték meg s aztán m int tragikus álarccal bíró alakok, arcukon és ruhájukon 
a liszttel fehérre porozva vonúltak tovább. A vasút új és nem volt szétrombolva. 
Hogy ébren m aradjanak, a katonák a sinek közt mentek, m ert a  ki elhibázta a 
lépést, az elbukott . . . "

Akkor midőn az oroszok a Nogi hadserege általm egkerűlve az első állásból, amely 
nyugaton Szantaj (Szifantaj) községig ért, visszavonúltak, a japán előnyomulás újból 
fennakadt. Az oroszok a  régi vasúti töltéstől nyugatra vettek újból felállítást. Hogy 
a japánok helyzete mily nehéz lehetett, bizonyítják az Oku tábornokhoz március 
4-én délután 5 óráig beérkezett ezen h íre k : „Az ellenség friss csapatok által 
folyton erősbitéseket nyer. Erődítési építkezései nagyszerűek s alaposan vannak 
előkészítve. A küzdelem óráról-órára hevesebb lesz. A Nogi hadserege — az 
Okúétól balra — Mukdentől nyugatra és északnyugatra a  várostól 16 km. távol
ságban feltartóztatást szenvedett. A többi 3 hadsereg az oroszok szívós ellenállása 
miatt az előnyom ulásban még szintén akadályozva van.

A japán  4. hadosztálynak előnyomulása március 4-én igen nagy  nehézsé
gekbe ütközött. Ezen hadosztály ezen napon 800 embert s a szemben álló oroszok 
az V. szibériai hadtestből és valószínűleg a X. hadtest részeiből 1300 embert vesz
tettek. A Lajsinpu (Lansanpu) elleni küzdelmet Barzini a következőkép írja le.

„Lajsinpu községe, mint minden kinai falu, egy nyers agyagfallal van körül
véve. A japánok sietnek a védelmet előkészíteni. Szuronyokkal készítenek lóréseket 
és a hol a fal alacsony, ott a felső szélbe bevágásokat. Egész oszlopok ásókkal 
és fejszékkel dolgoznak lázasan, hogy ott, ahol lehetséges, lövészárkokat emel
jenek ki. Egy pillanat sem veszíthető el, az oroszok gyorsan jönnek. Csakhamar 
felismerhetők a sötét tömegek, azok gyalog-zászlóaljak vonalai. Pár perc múlva

' )  V a ló s z í n ű le g  S z u h u d ia p u .
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m ár szabad szemmel kivehetők a mozdulatok. S azok közelebb és közelebb jönnek. 
Zárt alakzatban menetelnek, váll váll mellett, m int a díszm enetnél. Az est közeleg; 
a rövid hideg nap alkonyodik s a lemenő nap vörös fényében a távoli, b izony
talan füsttel telt horizonton az orosz szuronyok fénylenek. Mint tüzes lángok vil 
lógnak az oroszok fölött, akik feltartóztatás nélkül közelednek, arccal az ellenség 
és a nap felé.

A bom bázás csendesedik. Az oroszok 500 m. távolságban . vannak. Már 
hallható a kiáltozás és a dobok pergése. A japánok célba vett fegyverrel várnak, 
parancsot kaptak, hogy addig ne tüzeljenek, míg arra jel nem adatik.

A tömegek megkezdik a  tü ze lés t; össztüzeket adnak és tovább nyom ulnak 
elő a nélkül, hogy a terep egyenetlenségeinek előnyeit a saját védelm ükre k ihasz
nálnák. Tüzelnek és menetelnek. Csak a japánok „Jukan 1 B ravó!" kiáltásai az 
egyedüli eredmény.

A bom bázás m egszűnt.
Midőn a  tám adó a japán  állásokat 200 m.-ig megközelíté, a japánok m eg

kezdik a tüze lést; egyszerie, biztosan, borzasztóan. Pár pillanat m úlva meg 
van semmisítve az első orosz vonal. Helyébe a m ásodik és harm adik vonal 
lép s tovább nyom ulnak elő. Hanem csakham ar nagy hézagok szárm aznak, való
ságos áttörések az emberből készült falakon, s a m egmaradtak hiába fáradnak azon, 
hogy zárkózzanak, rendezkedjenek. A két első orosz zászlóalj, amelyeknek az 
ellenfélhez kb. 100 m éterre közeledni sikerűit, pár pillanat alatt néhány emberre 
olvadt össze, akik futólépésben m ennek vissza és eltűnnek.“

Ezen egy példa fényesen mutat rá a japánok harcászati előnyére az 
oroszok felett. ________________________

Egy éjjeli tám adás leírása Oku h ad seregénél: (Március 8.)
„Saokinpao (?) községe ellen éjjel fél kettőkor a felállítás be volt fejezve. 

A sorokban a legnagyobb csend van ; 3/<2-kor jön  a parancs a tám adásra, az első 
századok vezetőinek egyike, Sinczahi százados ezt kiáltja embereinek : .,Jakusin ! 
Jakusin !“ (Ugorjatok előre). A többiek ismétlik a parancsot. A katonák a sötét 
éjnek neki vágnak. Azonnal egy tűzsáv látszik a távolban s golyózápor sepri végig 
a földet. Az oroszok jól vigyáztak.

Az ellenség tüze szakadatlan. A japánok nem felelnek, hogy állásaikat a fel
villanó lövések el ne árulják.

A terv a védőállások megközlítése és szuronynyal m egrohanása. Nem har
colnak, hanem rohannak. Dühös, kétségbeesett rohanás ez a puskatűz kékes vil
lanásai ellen, amelyek a  sötétben az orosz mellvédek vonalait világosan fel- 
ismerhetőkké teszik. Az elesettek száma percről-percre borzalm asan nő. A zaj 
hevesebb le s z ; a géppuskák tevékenységben vannak; azoknak tüzét, a  mely a 
sötétben néha legyező alakú jól lehet fölismerni. Aztán a tábori ágyuk is m űködnek ; 
a srapnelek tucatszám ra csapódnak a  támadó soraiba.

Pár perc m úlva az első két század meg van semmisítve, csak 16 ember 
maradt. Csakhamar megsemmisül a második vonal is és a harmadik és negyedik 
is súlyos veszteségeket szenved. Tisztek és katonák esnek el m inden lépésnél.

Halottakon és sebesülteken, valamint a levágott kauljang-szárakon át botorkálva 
mennek a katonák fedezék nélkül előre Az elsők körülbelül 30 m.-re közelítik 
meg az ellenséget, lefeküsznek s ezen borzalmas helyzetben várják a sürgősen 
szükséges erősbítést.
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Húsz perc m úlva Saokinpaotól északra eiősbítő zászlóalj érkezik és bátran 
engedi át hátát és oldalát az oroszoknak, akik ellene pusztító tüzelést kezdenek. 
A japánok lehajolva csoportonkint törnek előre. Oldalt rakéták bocsáttatnak fel, 
ezek a m egtám adott oroszoknak parancsokat hoznak tudomására.

Es valóban az oroszok jó l voltak értesülve. A japánokat minden oldalról a 
puskák és gépfegyverek pusztító tüze fogadja.

Most m ár a japánok is tüzelnek, de látszólag semmi eredménynyel. A 
csapatok annyira megfogytak, hogy a harcászat legelemibb szabályai sem tarthatók 
be. Most m ár a japánok négykézláb kúszva közelednek. Az utászok sajátságos 
faágyúkat hordanak a hátukon, amelyeket a japánok azért alkalmaznak, hogy 
robbanó lövedéket kis távolságra röpítsenek. Azokat előre hozzák. A döntő 
pillanat közeleg.

Csakhamar felrobbannak a félelmetes simonitbombák (simóze). Falak és mell 
védek dőlnek össze s a nagy és heves rázkódás által sűrített levegő m int forró 
lélekzet nehezedik a csapatokra. A kézi gránátokat is meggyújtják, s azonnal 
kezdődik a roham, az első katonák a mellvédekre ugranak és borzalmasan gyilkoló 
bombáikat eldobják. Rémitő ordítások hallatszanak.

Az oroszok a mély árkokban szorosan zsúfolva állanak s a megtámadott 
pontokon köztük borzasztó mészárlás keletkezik. A fájdalom és ijedség kitörése s 
a jajgatás hangos lesz és a sötétben vérfagyasztó jelenetek vannak.-

■ A harc a japánokra nézve kedvező fordulatot kezd venni. Minden oldalról 
előrontanak a  szuronynyal és hangosan kiabálnak.

A döntő küzdelem rövid, csak pár percig tart. Az oroszok elhagyják az 
árkokat és házróM iázra védve magukat visszavonúlnak, s tb .“

„Aki a holttesteknek szörnyű sebeit az árkokban nem látta, az nem 
alkothat m agának fogalmat ezen borzasztó kézi tusa rémitő voltáról." .

Az oroszok a visszavonulásnál mindent, amit nélkülözhetnek, eldobáltak. A 
nehéz nemez csizmák a menetelést akadályozzák s így ezeket eldobálva, a meg
fagyott talajon meztelen lábakkal menekülnek.

A régi vasúti töltésnél is óriási erőfeszítést fejtettek ki a japánok. Szatoza 
körűi példáúl a tám adás csak 137 órai küzdelem után vezetett eredményre március 
10-én reggeli 4  órakor.

Ezen tám adás alatt a japán nyugati szárnyon a  vereség előjelei mutatkoztak, 
m ert a japánok ereje kimerült és Kuropatkin folytonos erősbítéseket küldött ellenük 
Megbecsülhetetlen segítségére jö tt a japánoknak a március 9-iki porvihar, amely
nek leple alatt az orosz déli arcvonal áttörhető és Nogi megkerülő mozdulata 
befejezhető volt.

Az oroszok szívóssága és az erődítések holt ereje azonban azt eredményezte, 
hogy az orosz erők elvonúlhattak és így kimenekültek a körülöttök már csaknem 
teljesen bezárúlt gyűrűből.

A japánoknál a sebesültek szállítása igen célszerűen volt szervezve. Az egészség- 
ügyi századok betegszállítói a sebesülteket az ütközetből a kötözőhelyekhez vitték. A 
visszaszállítás bam buszrudakból és vitorlavászonból készült hordágyakon történt. 
A sebesülteket a kötözőhelyekről katonailag iskolázott munkás-katonák egy gyűjtő
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helyre viszik, ahol azok üdülést találhatnak. A vasúti állom ásokra, vagy a  kór
házakba való további szállítás kinai kulik segítségével tö rtén ik ; ezek m indaddig, 
amíg tűzbe- nem ' kerültek, egészen megbízhatóknak mutatkoztak.

A m unkás-osztagok a japánoknál mindenütt, a hol a harcosokra szükség 
nem volt, igen kiterjedt alkalmazást találtak és kiválóan megfeleltek. A sebesültek 
szállításánál az a jelentékeny előnyük volt, hogy az egészségügyi katonák az 
ütközetvonalhoz gyorsan visszatérhettek.

.A japán zúzógránátok hatása rendkívüli. — Egyik szem tanú ezt írja arró l: 
„Sok katonának — kilencet olvastam meg — hiányzott a feje, — itt egy a 
koponyától leszakított, laposra nyom ott szakálas arc, ott egy széttépett törzs s 
ezek közt hörgő és sóhajtozó eszméletlenek. “

Hadászati tanúlságok.

1. A  csapatok teljesítőképessége.
A februári harcok előtt 9 orosz hadtest a Kautulin szorostól 

Szifantajig az első vonalban 265 zászlóaljjal állott. További 78 
zászlóalj mint különféle tartalékok alkalmaztattak s így 80 km. 
arckiterjedésre összesen 343 zászlóaljat számíthatunk.

Ez a megszálló csapatoknál 2 embert, az egész erőnél pedig 
2.5 embert m utat az arcvonaí minden lépésére. Míg megemlítendő, 
hogy az arcvonal különféle akadályokkal, aknákkal stb. igén meg 
volt erősbítve.

Ezen zárt orosz arcvonal ellen az I., II., III. és IV. ja p á n  
hadsereg az első vonalon 204 zászlóaljjal, a tartalékok vonalában 
60, összesen 264 zászlóaljjal állott és pedig a Kautulin szorostól a 
a Ljaohoig, tehát 105 km. széles arcvonalban. T ehát kereken 2 
zászlóalj esett 1 km.-re, vagyis legfeljebb 12/10 fegyver az arcvonal 
1 lépésére. Ezen kiterjedésnél figyelembe veendő, hogy egy, lépé- 
senkint. 2.5 ember által megszállott erős állást meg is kellett 
támadni.

Március 9-én este a II. és III. hadsereg 7 hadosztálya a nyu
gati arcvonalban körülbelül 40 km. arcvonal szélességet vett föl. 
Ennél 1 hadosztályra több mint 5 km. esett, habár a hadosztályok 
létszáma a nehéz küzdelmek miatt igen csökkent is, miért is lépé- 
senkint körülbelül 1 fegyver számítható.

A Mandzsúriában vívott háborúnak tapasztalatai alapján m ár 
nem lehet többé kétséges, hogy az elméletileg levezetett maximális 
sűrűség, 1 lépésre 1 ember, a gyakorlatban is a legfeljebb elérhető
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eredményt, illetve a gyalogság legnagyobb tűzkifejtését, eredmé
nyezi. Tehát ebből kifolyólag az átlagos nagyobb sűrűség csak 
annyiban bír jogosúltsággal, amennyiben az a már említett sűrűség
nek állandó fentartására, tudniillik a veszteségek pótlására szolgál.- 
A japán fejlődési szélességet, 1 hadosztály á 12 zászlóalj 5 km! 
vonalon, a mi szervezetszerű erőnkre áthozva, (15 zászlóalj) egy 
cs. és kir. gyaloghadosztálynál kereken 6 km. szabványos harc- 
területet eredményezne, ami a teljes állománynál, (15.000 fegyver) 
1 lépésre nem egészen 2 fegyvert m utatna, (8000 lépés, 15.000 
fegyver). Mivel a háborúban teljes állományra sohasem számítha
tunk, ezen sűrűség, m int átlag  teljesen megfelel.

Ha egy hadosztály számára a magasabb kötelékek harckiter
jedésének kiszám ítása céljából kiindulásúl 6 km. fejlődési teret 
veszünk, úgy a harctér várható szélessége : . .

1 3 hadosztályból álló hadtestnél 18 km.
1 5 hadtestből álló hadseregnél (15 hadosztály) 90 km. és 
10 hadtest (30 hadosztály) számára ' 180 km. lesz.
E  körülmény, amely a 19. század csatáitól teljesen eltérő 

eredményeket mutat fel, a  csata vezetésére egészen új, modern m o
mentum okat eredményez.*)

igen fontos körülmény, hogy az egész csata kisebb harcá
szati döntések (siker, balsiker) összegéből áll. A helyi (harcá
szati) döntések egyenkint igen kevés jelentőséggel bírnak az arc
vonal összes részeire. Két hadsereg küzdelme térben és időben 
egymást követő részletharcok összetételéből áll. Ezen küzdelemben 
időszakaszok lesznek, (többnyire az esti órák, mint a napszak vég
eredménye) a melyekben a főparancsnok az események összegéből 
(sikerek, balsikerek) a következtetéseket levonja és új szándékát 
megérleli, dacára annak, hogy a helyi döntések még  a szomszéd
csapatokra direkt visszahatással nem voltak. Az új szándék sze
rint a főparancsnok vagy tovább folytatja a küzdelmet, vagy a 
harcot félbeszakítja. Az új szándékból azonban még akkor is új 
részletharcok származnak, ha a küzdelem már nem folytatódnék az 
egész hadsereg által.

Ebből következik, hogy két modern hadsereg küzdelme, — 
á vc'gdöntésig, —  rendkívül hosszú ideig tart, hogy az első csopor
tosítás csak az első részletharcokra bír befolyással és hogy a végdöntés 
egész más módon történhetik, mint a részletharcok egyes döntései.

") Ez a.levezetés Csicserics ezredes egyéni, de mindenesetre megfigyelendő 
véleménye.
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2. A  helyi döntések hatása a  szomszéd csoportokra.
Három nap alatt (március 2., 3. és 4 )  a japán hadsereg tér

nyerése a Hunho mentén mérve Csantantól Madjapuig kereken 
30 km., tehát naponta átlag 10 km. terület volt, ennél m árcius 
1-e, mint döntés nélküli harcnap, nincs beszámítva.

Ezen három nap olyan harcok által volt kitöltve, amelyek 
orosz részről csak utóvédharcok voltak, habár egyes tám adó előre
törések nem is hiányoztak és habár az volt is az oroszok szán
déka, hogy Madjapu előtt Szuhudjapunál egy védelmi állásban 
hosszabb ellenállást fejtenek ki.

A hátrafelé mozgások — főképen a japánok megkerülő m ozdu
lata következtében a Hunhótól északra —  lassankint a Szifantajnál 
levő csopothoz csatlakozó hadtesteket is az állások elhagyására 
indították. Ezen visszavonulások mind szándékosak voltak és 
azoknak sorrendje eléggé jellemzi, hogy mily lassan terjedt a ja p á 
noknak a  legszélső orosz jobb szárny elleni sikere az arcvonalon  
tovább.

Március 1-én estétől március 4-én estig tartott, míg a Nogi 
hadseregének hadászati átkarolása, valamint számos harcászati 
siker a vasútig (a Sahó hídjánál), tehát 40 km.-re tovább terjedt. 
Hanem az orosz csapatok visszavonulása nem volt a pozitív tak
tikai döntések közvetlen következménye és pedig sem Szifantajnál, 
sem és pedig még kevésbé az orosz arcvonalban. Ennél az erő
dítések sem játszottak szerepet. Arcban a legerősebb japán tám a
dások sem voltak képesek azokat leküzdeni és az erődök vonala 
oldalba közvetlenül sohasem volt veszélyeztetve, azokat az oro
szok mindig szándékosan idejekorán és rendben hagyták el. így 
mentek vissza március 2-re éjjel a lövész és a  VIII. hadtest (arc
vonal Szifantajig 20 km.), 3-ára éjjel a X. hadtest (arcvonal
10 km.), március 3-án az V. szibériai hadtest (arcvonal 10 km.) 
és március 5-re éjjel a XVII. hadtest.

Hogy ezen lassúság, amelylyel az ellenségnek sikere a küz
delem egy helyén (itt a szárnyon) a saját arcvonalon tovább terjedt 
(40 km., 3 ill. 4 nap alatt), mily jelentőséggel bírt, legjobban meg
ítélhető az orosz ellenintézkedésből. Az I. szibériai hadtestet a bal
szárnyról lehetett elővonni. A Szifantaj kiürítésére vonatkozó parancs
csal egyszerre (március 1-én) adatott ez a parancs az I. szibériai 
hadtestnek, hogy Mukdenbe meneteljen. Ezen hadtest a parancs 
vételekor Tjaahonál volt, és pedig Szifantajtól 85, Mukden vasúti 
állomástól 50 km. légvonal-távolságban. Ez utóbbi helyen az
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I. szibériai hadtest március 3-án érkezett meg, ép elég korán, 
hogy a fenyegetett .szárnyon még a küzdelembe bevonassék. Tény
leg 4-én pihenőt tartott és 5-én tám adásra küldetett.

A harcvezetésre igen nagy jelentőséggel bír, hogy minél na
gyobb a védőnek a küzdelemben való harcászati, tehát lokális 
ellenállása, annál kisebb lesz azon a napon az ellenfélnek térnye
rése. Az 1904 - 5. évi hadjáratokban az üldöző támadó egy nap  
alatt még akkor sem nyert 15 km. nél nagyobb területet előre, ha 
az elvonuló védő csakis utóvédekkel fejtett ki csekély ellenállást. 
Ebből az következik, hogy a szabványos napi teljesítvény (20—25 km.) 
az ellenséggel való érintkezés megkezdése után nem lesz elérhető. 
A védőnek tehát még a modern csata rendkívül hosszú arcvonalá
ban is ideje lesz arra, hogy —  esetleg több napi menettel — az 
erők eltolását eszközölje.

Természetes, hogy a naponkinti teljesítvények mindkét fél 
harcerejét csökkentik. Ez lehet oly mérvű, hogy az illető csapat 
további harcértéke elenyészik (teljes megsemmisítés). Hanem a 
győző harcértéke is csökken, és pedig a veszteségek, a töltény 
elhasználás és a fizikai kimerülés miatt. Ez pedig esetleg oly nagy 
lehet, hogy a következő nap már befolyásolja a csapat teljesítő- 
képességét.

3. A  hadseregiartalékok kérdése.
A mukdeni csatában mindkét főparancsnok intézkedései rend

kívül érdekesek. Ez a csata u. i. térbeni kiterjedés, időtartam és az 
erők számbeli ereje által különösen kitűnik. (Ez utóbbi tekintetben, 
az európai nagyhatalmak konfliktusában a döntő csata valószínűleg 
még nagyobb arányokat fog felmutatni. 370 orosz zászlóalj =  
[370: 15 =  24.66] =  25 cs. és kir. gyalog hadosztály, 263 japán 

.zászlóalj ellen =  [263 :15  =  17.53] =  17 cs. és kir. gyalog had
osztály ellen. Összesen 42 hadosztály.)

Az V. japán hadsereg az orosz Czinhocsön-különítmény fölötti 
előnyei azon feltevésre vezették Kuropatkint, hogy egy nagy japán 
támadás kezdődik, és pedig a fősúlylyal a keleti részeken. Ennél
fogva a saját nyugati szárnyon február 25-re a 'tervezett támadást 
beszüntette és főerejét keletre helyezte át, amennyiben tartalékainak 
egy részét az I. (Linevics) hadsereghez küldötte és pedig az I. 
szibériai hadtestet a J/26-ik keletszib. hadosztálylyal =  30 zlj., a 72. 
hadosztályt =  16 zlj. és az I. hadsereg körletében a saját rendelke
zésére visszatartva volt 4 zászlóaljat, összesen 50 zászlóaljat.
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Február 28-ika folyamán a helyzet tisztázódott. A nyugati 
szárnyon a Hunhón tűi egy erős japán csoport állapíttatott meg. 
Ez az orosz arcvonalat jelentékenyen túlszárnyalta és ellenintéz
kedéseket követelt.

Az orosz főparancsnok most már a saját balszárnyának m eg
erősítését fölöslegesnek vélte, felismerte, hogy a döntés a jobb 
szárnyon lesz, s így elrendelte az I. szibériai hadtest visszatérését. 
Ez március 3-án körülbelül 60 km. fárasztó menet után 18 zászló
aljjal Mukden vasúti állomáshoz március 3-án érkezett be. Ezen 
hadtest 7 nap alatt körülbelül 150 km. m enetet végzett. Aztán 
intézkedett arra nézve is Kuropatkin, hogy a kevésbé fenyegetett 
arcvonalból új tartalékok vonassanak ki.

A február 27. és 28-án tett intézkedések alapján az orosz 
főparancsnok az ellenség átkarolása ellen a nyugati szárnyon 58 
zlj.-jal rendelkezett (24 a XVI., 16 a X. és 18. az I. szib. hadtestből).

További új tartalékok alakítása után március 3-án összesen 
73 zászlóalj érkezett a nyugati szárnyra. Ezen szárny csapatai azon 
erőkkel, amelyek az arcvonal visszahajtása által még ide jöttek 
akkor, midőn a tám adás itt elrendeltetett, vagyis március 5-én, már 
107 zászlóaljat tettek ki.

Hanem ezen hatalmas tömeg sem volt elegendő a tám adásnak 
visszaverésére, és pedig annál kevésbé, mivel a japán átkarolás 
minden nap nagyobb méreteket tett ki.

Március 7-én Kuropatkin épp úgy, mint Ljaojannál, elhatározta, 
hogy új tartalékok képezhetése céljából a déli arcvonal csapatait a 
Saho melletti erődített állásból az 1904. szeptember óta megerődített 
Hunho vonalába visszaveszi. Az ezen intézkedés által megrövidített 
arcvonalból az új csoportosítások céljaira 48 zászlóalj különíttetett 
ki. Ezek Szarubajev tábornok alatt Tava községnél, Mukdentől 
északra gyülekeztek. Más, a III. hadseregből és a volt nyugati arc
vonalból kivett csapatokkal még március 9-én ezen új csoportnak 
80 zászlóaljnyi erőt kellett volna elérni.

Ez a gyülekezés azonban már nem ju to tt teljesen kivitelre, 
mert a hadseregfőparancsnok az összhelyzet alapján m á rciu s 9-én 
a további ellenállást beszüntette és a Hunhó szakaszról való vissza
vonulást március 10-re éjjelre elrendelte.

Port-Artur eleste, azaz egy esztendővel a hadjárat kitörése 
után, végre a japán hadsereg az oroszok ellen teljes számban
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volt alkalmazható. Az orosz mandzsuriai haderő a sok balsiker 
dacára a japán erőknél nagyobb volt és zárt tábori erődítések 
vonalára támaszkodott. Az eddigi nagy küzdelmek tapasztalatai 
(Ljaojan, Saho) azt' mutatták, hogy sem a két arcvonalból való 
tám adás (Ljaojan), sem a harcászati megkerülés és relatív kevés 
erőkkel való átkarolás (Ljaojan), sem pedig az arctámadás nem 
elegendő eszközök arra, hogy az ellenfél az összességben megve
ressék, vagyis annyira megrázkódtassék, hogy összetartó részei 
súlyosan és hosszú időre széttépessenek. Ennélfogva a japán fővezér 
a mukdeni döntő csatához az ismeretes orosz arcvonal ellen, ahol 
ugyanis az ellenséges erők nagyobb része volt, az I., IV. és II. had
sereget (54 —{- 54 —f- 54 == 162 zászlóalj) 80 km. szélességben tám a
dáshoz rendelte. Az orosz erődítések természetétől elvárható volt, 
hogy ezen arccsoport, amely gyors térnyerésre nem számíthatott, 
több napi csatát fog vívni. A hadsereg többi része, kb. 101 zászlóalj, 
mozgó alkalm azásra  rendeltetett. Ezen erők így alkalmaztattak. 
Az V. hadsereg (11. és két tart.-hadosztály) az orosz megerő
sített arctól keletre, a III. hadsereg (1., 7. és 9. hadosztály) attól 
nyugatra, azt átszárnyalva. Ismeretes volt, hogy azon területeken, 
ahol ezen csoportok működni hivatva voltak, az oroszok részéről 
csakis földerítő és biztosító osztagok tartózkodtak.

A hadseregfőparancsnok tartalékát Siliho-Jentaj vasútállomás 
területén 30 zászlóalj képezte; (a 3. hadosztály és 3 tartalék
dandár, az egész erőnek körülbelül j/q része). Ez volt a hadjárat
ban az első eset, hogy egy japán hadosztály már kezdettől fogva 
tartalékban állott.

Március 4-ig, amely napon u. i. a japán jobb szárny (V. 
hadsereg és az I. részei) az orosz ellenállás miatt megállni kényszerűit 
és a bal szárny III. hadsereg és a II. részei) az orosz állások 
átkarolása közben épen kelet felé vett arcot, a hadseregtartalék a 
vasútnál érintetlenül állott. Ezen időben az orosz ellenintézkedések 
oly messze haladtak, hogy a japán átkaroló csoport előtt egy erős 
orosz arcvonal volt, amely a japánokét túlszárnyalta. Harcászatilag 
(helyileg) a japán átkaroló művelet, melynél a III. hadsereg min
den egysége (hadosztálya) egymás mellett egy vonalban állott, 
befejezést nyert.

Mint már említtetett, március 4-én a nyugati részen 107, 
illetőleg 125 orosz zászlóalj csoportosíttatott. Hogy ne legyen 
ismét a támadás az erődített állások által megkötve, Ojama tábornagy 
a II. és III. hadsereg erőinek további eltolását rendelte el és a
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tartalékot a II. hadsereg rendelkezésére bocsátotta. Ez két napi 
menet után Jentaj vasútállomástól Szalinpuig (körülbelül 45 km.) 
március 5-én Oku hadseregénél megérkezett.

A nyugati arcvonalon, ahol a II. és III. hadsereg hadosztályai 
az ellenséggel harcszerű érintkezésben voltak, az arcvonal meg
hosszabbítása végett a következő művelet rendeltetett el, mely is 
március 5-ről 6-ára éjjel volt végrehajtandó. (24. vázlat I.)

Az I. hadosztály oldalmenetet végez (Rocade) b a lra ; a 9. az 
arcvonalból kivonatik és a 7. hadosztály mögött ennek az útig 
meghosszabbítandó balszárnyához v o n ú l; a 9. hadosztály helyébe 
áz épen beérkezett 3. hadosztály lép.

Hogy ezen komplikált művelet egyáltalában lehetséges lett, 
az csak az orosz hadsereg passzivitásának tudható be. Az igazán 
csodaszerűen sikerűit, mert az oroszok a nyugati szárnyon össze
gyűlt erőkkel már március 5-én szándékoztak egy tám adást végre
hajtani, amelynél az I. szibériai hadtest és a 2. kombinált had
osztály, összesen 49 zászlóalj 115 löveggel Gerngrosz tábornok 
alatt a szinmintini-út mentén volt előtörendő; 5-én ezen csoport az 
I. japán h. o.-ba ütközött volna. Ezt a támadó orosz csoport körül
belül négyszeres túlerővel m últa  fe lü l. Hanem az orosz tám adás 
elmaradt, mert heves japán támadások (az 5. és 8. hadosztály 
részéről) azon nézetet idézték elő, hogy a nap eldöntése Madjapunál 
lesz s ezért a tám adásra rendelt erők egy részét oda küldötték.

Az orosz tám adásnak más csoportosítással, t. i. a szinmintini-út 
mentén gyengébb erőkkel március 6-án kellett volna megtörténni. 
Midőn az d. e. 11 órakor kezdetét vette, a japánok helyzete az 
útnál még kedvezőtlenebb volt, mint 5 -én ; t. i. az I. hadosztály 
már elvonúlt és a 9. még nem érkezett be. Tasicsaonál csupán a 
7. hadosztály 1 zászlóalja állott. Ennek sikerűit is a tám adást a 
9. hadosztály egyes részeinek beérkezéséig feltartóztatni. D. u. 3 
órakor az orosz tám adások visszaverettek. Hanem az I. japán 
hadosztály sem érte már el az orosz szárnyat; az még 6-án, való
színűleg a menet alatt Szapolszki ezredes keletről jövő 7 zászló- 
aljával ütközött össze.

A japán átkarolást még március 7-én és 8-án sem sikerűit 
befejezni, habár a III. hadsereg (1., 9. és 7. h. o.) mindig jobban 
húzódott balfelé s e mellett előre is némi tért nyert, mert az újonnan 
beérkező orosz erők az arcvonalat mindig meghosszabbították.

Úgy látszik, hogy már a három tartalék-dandár is, amelyek 
a hadseregfőtartalékhoz tartoztak, a  harcvonalba küldetett és ezek-
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.nek sem sikerűit azon több kilométer széles hézagot, mely a balra 
elhúzódott 7 . 'hadosztály jobb szárnya és a 3. hadosztály (a II. 
hadseregből) bal szárnya közt származott, kitölteni. A japán III. 
hadsereg március 8-án és 9-én olyan eljárás által, mint már előbb 
is tette, az arcvonalat az átkarolás céljából meghosszabbította és a 

-hézag a II. hadsereg által ki is töltetett. (24. vázlat 11.)
A II. hadsereg március 8-án a 8. hadosztályból • körülbelül 

‘hét zászlóaljat kivont és azt a 3. és 7. hadosztály közé.a szinmintini 
útra küldötte, a  8. hadosztály még fennmaradó öt zászlóalja laz 5. 
hadosztály parancsnoksága alá rendeltetett. , . .<

A III. hadsereg, melynek az orosz jobb szárnyat átkarolni 
. egyáltalában nem sikerűit, március 9-én ismét arra volt kényszerítve, 
hogy középső, 9-ik hadosztályát az arcvonalból kivonja s ! azt az 1. 
mögött a bal szárnyra küldje. De még ezzel sem érték' él áz 

: óhajtott eredményt, mert ugyanezen a napon intézett a Husitaj 
vasútállomás és a 97. számú kitérő közt csoportosúlt és Kuropatkin 
tábornok által személyesen vezetett ‘erőcsoport egy tám adást 
vasúton át, mely alatt az ép odavonuló 9. hadosztályt arcban 
találta és azt lassan visszamenni, kényszerítette. A japán átkaroló 
művelet a nyugati arcvonalban most már határához látszott érkezni, 
mert még mindig ujabb orosz erők voltak idevonulóban. (Szarubajev 

.tábornok csoportja.)
Habár az orosz hadsereg helyzete m árcius 9-én a legszélső 

jobb szárnyon egészen kedvező volt is, Kuropatkin tábornok 
elhatározása Mukden elhagyását illetőleg mégis ezen a  n a p o n , érlelő
dött meg véglegesen. Az eddig még le nem győzött bal szárny, 
az 1. hadsereg a lezajlott küzdelmek és a folytonos csapat elvé
telek miatt annyira meg volt rendülve, hogy az már az előnyomuló 

. japánokkal szemben a Húnhonál nem volt képes megfelelő ellen
állást kifejteni. így aztán a japán gárda és a 12. hadosztály egyes 
részei már március 9-.én a Hunho folyót Mukdenhez elég közel 
átlépték. Ezen körülmény érlelte meg az orosz fővezér azon elhatá
rozását, hogy Mukdennél a további küzdelmeket beszünteti és a 
hadseregnek parancsot ad a Tjelin felé való visszavonulásra. (Az 

. elvonulás kezdete m árc iu s ' 10-ére éjjel volt.) . . ..

4. A z arcvonal jelentősége.
A japán .V. hadseregnek az orosz . keleti szárny ellen jelen- 

: íékényen. korábban (február 19.) megkezdett előnyomulásának célja 
az volt, hogy :az oroszok mozgó tartalékai o d a . vonassanak s ezen

15 “
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cél csaknem teljesen eléretett. Pillanatnyi ellenintézkedésekre az 
orosz főparancsnokság a nyugati szárnyon  semmiféle elegendő 
erővel nem rendelkezett.

Harcászatilag és helyileg egyelőre csak a szifantaji orosz 
csoport volt veszélyeztetve. (24. vázlat II I .)  Ez a visszavonulásra 
parancsot k ap o tt; Kuropatkin további intézkedései most már a 
nyugati részen egy új arcvonalnak alakítását célozták.

A 25. hadosztálynak és Satilov tábornok hadosztályának 
Szalinpu községet kellett elérni, Szuhudjapu pedig még a déli 
arcvonal visszavonuló részei által volt tartandó, Bürger dandárának 
szárnybiztosítás céljából a szinmintini-útra s az I. szib. hadtestnek, 
mint a nyugati arcvonal tartalékának Mukdenhez kellett menetelni.

El kell ismerni, hogy ezen arcvonalképzés, valamint Kuropatkin 
legtöbb hadászati elhatározása idő, tér és erő tekintetében célszerűen 
volt kiszámítva. A Hunhótól lévő új arcvonalba március 2. és 3-án 
58 zászlóalj (Bürger 8, a 25. hadosztály 16, Satilov 16, I. szibériai 
hadtest 18.) jutott volna azok nélkül, amelyek a déli partról oda 
vonandók voltak. A szifantaji különítmény —  8 zászlóalj — az 
északi part mentén vonúlt vissza. Ha tehát a felvonulás (új arc
vonalképzés) Szalinpu— Szuhudjapu vonalában még sem történt 
meg, annak oka csakis az orosz csapatok csekély harcászati telje
sítő képességében keresendő. A Szalinpuba irányított két hadosztály, 
valamint a Bürger-dandár az ellenséggel való első összeütközés 
alkalmával nagy rendetlenségbe került és az időközben nagyon 
megerősített orosz nyugati arcvonal Madjapu—Jaszintun— szinmintini- 
út vonalában csakis március 4-től kezdett kialakúlni. A március 
5-ére és 6-ára elrendelt orosz támadások is eredmény, illetve tér
nyerés nélkül maradtak. A japánok, dacára számbeli kisebbségük
nek, az orosz szárny megkerülését célzó törekvéseiket szüntelenül 
tovább folytatták; március 7-én a legszélső japán erők már igen 
veszedelmesen közeledtek a vasúthoz. (24. vázlat II I .)

Ismételve hangsúlyozható, hogy az arcvonal iránya  ezen 
csata-napokon magában véve még semmiféle veszedelmet sem 
rejtett magában. A sikerűit japán átkarolás, dacára annak, hogy 
az oroszok arcvonalának nyugat felé erős elhajlítását eredményezte, 
az oroszokra nézve még veszélyes nem volt. Első sorban csakis a 
külső szárny volt érzékeny, ahol a túlszárnyalásra és az átkarolásra 
mindkét fél aggodalmasan igyekezett, azután a Madjapunál (Hunho) 
levő arcvonal megtörés, ahol azonban az összes japán támadások 
meghiúsultak. Március 7-én ugyan a vasútnál is mutatkoztak az
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arcvonal-megtörés hátrányai, mivel ott a XVII. hadtest két arcvonal
ból sikerrel támadtatott meg (24. vázlat IV .), a csata kríziséhez 
azonban azon körülmény vezetett, hogy Kuropatkin március 7-én: 
már semmi olyan csapattal sem rendelkezett, amelylyel a,..folytons 
megujuló átkaroló kisérlet feltartóztatható lett volna. Egy nagy 
hadseregtartalékot már csak a déli arcvonal új elhelyezése által 
kellett kikülöniteni. Március 7-én a Hunhótól délre levő összes 
erőknek ezen folyóig kellett visszamenni s az ott már készen levő 
erődményeket megszállani. Az így alakítandó új arcvonal, habár 
annak alakja igen sajátságosnak látszott is (23. vázlat', az orosz 
fővezér nézete szerint nem volt igen veszedelmes. A legnagyobb 
mértékben kényes pont .M adjapu  volt, mely előre nagyon kinyúlt. 
Ámde Madjapunak elvesztése is csak lokális horderejű lett volna 
és az arcvonal többi részének megvédése esetén a T avánál. össze
gyűlt nagy tartalék által sikert lehetett volna elérni.

Habár az orosz csapatok a déli arcvonalban — a passzív 
védelemben — igen bátran tartották is magukat, új feladatuknak, 
t. i. a Hunhóhoz visszamenni és a nyomon követő ellenség szeme 
láttára ott új állást felvenni: már egyáltalában nem feleltek meg. 
A japán csapatok egyes részei, csaknem az oroszokkal egyidejűleg 
keltek át a Hunhón március 9-én Kiuszan— Holundjan vonalában. 
Ezen műveletnél a japánoknak a porvihar nagy előnyükre volt. Ha 
ezen a napon Kuropatkinnak a Tavanál összegyűlt tartalékkal az 
ellenség bal szárnyát egy kissé visszanyomni sikerűi is, ez a  siker 
az általános helyzet javítására  mégsem lett volna m ár elegendő, 
mert a Kiuszan— Holundjan vonalában történt áttörés miatt a Hunhó
nál levő balszárny nem volt többé tartható.

Azon pillanat, amelyben Kuropatkin a Mukden körüli terület 
feladását elhatározta, az arcvonal igen kedvezőtlen alakját egy 
csapásra a legélénkebb világításba helyezte.

A csodával határos és csakis a modern csatában levő óriási 
kiterjedésnek, valamint az események lassú továbbterjedésének ter
mészetes következménye volt, hogy még a M adjapunál álló csapatok 
is általában nagy veszteségek nélkül voltak képesek a csatateret 
elhagyni. Csakis két oszlop (1— 1 dandár) vágatott el és ezek a 
kedvezőtlen körülmények összetalálkozása folytán a fegyvert letenni 
kényszerűitek. A mukdeni összes orosz veszteségeknek csak egy 
kis töredéke esik a visszavonulásra.
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5. A z arcvonal jelentősége d hadsereg eltartása szempontjából.
Azon erősen megtört orosz arcvonal, amely a mukdeni 

küzdelmeknek a  végén kialakúit, hadműveleti szempontból kedvezőt
lenebb módon érvényesült, mint az orosz-japán háború eddigi 
csatáinál. Az arcvonal sajátságának eredménye az volt, hogy a 
visszavonulás katasztrófát okozott, amelynek súlyos következm é
nyéből az orosz hadsereg még a fél év múlva bekövetkezett béke
kötéskor sem jött tökéletesen helyre.

A Sahó mentén levő megerődített állások háta mögötti berende
zések jók, részben pedig mintaszerűek voltak. A hadtestek minde- 
nikének utak voltak kijelölve, amelyek azonban —  sajnos — mind 
Tjelin felé konvergáltak. Ezen széles oszloputak megfagyott agyagos 
talajon, a nagyobb vízi-akadályokat hidakon lépték át, számozva 
és- feliratokkal- ellátva voltak s tb . ; a hadtápszolgálat teljesen be 
volt rendezve. A szárnyhadseregekhez 2 szárnyvasút vezetett és 
kiterjedt tábori vasúthálózat volt telepítve; ezek némelyikének 
azon határozott rendeltetése volt, hogy a tervezett offenzivánál 
utánszállítási vonalakúl szolgáljanak. Ezen támadó műveletre tekin
tettel, —  ezen hadjáratban első és egyedüli alkalommal —  minden 
megtététett, hogy a hadseregnek nagy hadműveleti készültséget 
biztosítsanak.

. Fontos dolog az ezt célzó előkészületeket, amelyek a nálunk 
szokásosaktól elvileg eltérnek, közelebbről megvilágítani.

A magasabb egységeknek mozgó (kocsizó) intézetekkel ellátása 
a lőszer és.élelem  után szállítása céljából csakis a hadtestig ért. A, 
hadtesteken felüli nagy lőszerkészletek a hadseregeken belül nem 
voltak mozgó (kocsizó) raktárakra elosztva, hanem  általános tar
talékot képeztek oly módon, hogy a lőszerkészletek az egyes had 
testek mögött, az azoknak kiutalt utakon állandó raktárakban 
helyeztettek el. Ép így volt az a hadsereg körletében 1 hónapra 
felhalmozott élelmi cikkekkel is. A hadosztályok mozgó eszközein 
csakis a csapatok 8 napi készlete szállíttatott; 1 hétre a hadtest- 
ütakon voltak : raktárak, 1 másik hétre pedig már hadseregraktárak 
telepíttettek; minden hadsereg számára 1— 1 heti készlet Mukden, 
Tjelin és Kajujanszian vasúti állomásokon halmoztatott f e l a  vasút 
mentén levő hadseregraktárakat elvileg ezekből kellett kiegészíteni. 
Ezen 'a tám adás számára fentartott készleteken kívül a hadtestek 
élelmezéséről állandó kiadó-raktárak gondoskodtak ; hanem  a csapatok 
is rendelkeztek általuk beszerzett élelmi cikkek felett, amelyek a 
felállítási helyek mögött voltak összegyűjtve.
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Tehát a tábori kórházak és a sebesültszállító oszlopok kivé
telével minden, a  hadtest kötelékén kívül álló tartalékintézetnél a 
ját szállító eszközök Mányoztak. Hanem létezett egy különleges 
„Szállítás-Kezelőség“, amelynek járműtelepe (kocsi- és málhásállat- 
különítmény) arra volt kötelezve, hogy megfelelő igénylés alapján 
a lőszer-, élelmi-javak-, sáncszer- és építési anyag, valamint a 
sebesültek szállítását esetenkint teljesítse.

Az orosz hadsereg jobb szárnyának lassankint keresztűlvitt 
arcváltoztatása Szifantaj és a Saho vasúti hídjának vonalából a 
vasúttal párhuzam os és ettől nyugatra lévő vonalba, természetesen 
a vasúttól nyugatra lévő összes hadtest- és hadtápútnak elvesztését 
vonta m aga után. E  körülmény jelentősége a mozgó intézetekre 
nézve abban állott, hogy azok most már a vasúttól keletre lévő 
utakra lettek utalva, ahol eddig a hadsereg balszárnyának hadtest- 
utai voltak.

E  körülmény következménye pedig az orosz hadsereg szem
pontjából a nem szállítható raktárak helyenkint még igen jelenté
keny készletének elvesztésével egyértelmű volt. E készletek több
nyire lőszerből és élelmi cikkekből álltak. A többnyire éjjel kez
dődő visszavonulás alatt az elhagyandó utakon levő raktárakat, 
hogy azok az ellenség birtokába ne kerülhessenek, felgyújtották 
és az utak mentén mutatkozó hosszú sor tűz a megkezdeti orosz 
visszavonulás első jele volt. A II. hadsereg Szuhudjapunál levő 
főraktárában felgyújtott óriási mennyiségű lőszernek folytonos 
robbanása volt valószínűleg oka annak, hogy ott védelmet kifejteni 
nem lehetett. Véletlen szerencse, hogy a hadbiztosság nagy 
raktára  az újonnan képezett nyugati arcvonal háta mögött, attól 
csak 6— 7 km.-re v o lt; a csapatok a szükségleteiket abból köz
vetlenül vehették fel. Pl. március 9-én, a visszavonulás előtti napon 
az egyes-kézvényelések száma 400-nál nagyobb volt.

Március 3-án, tehát azon a napon, mikor délkelet felől az I. 
szibériai hadtest Mukden vasútállomáson megérkezett, a vasúttól 
keletre ugyanoda érkeztek a II. hadsereg vonatai is. Azok, rendet
len tömegekbe összeszorúlva a Hunhótól délre mentek vissza és 
oda Madjapu— Szatoza községeken át ju to ttak ; most tehát azok a 
III. hadsereg háta mögött állottak, mely a vasúttól jobbra és balra 
lévő területet tartotta megszállva. Miután a hó nélküli, megfagyott 
talajon az utakról való letérés mindenütt lehetséges volt, és mert 
még Mukden körűi igen nagy terület volt az oroszok birtokában 
(kb. 100 négyszögkm.), a vonatok csoportosítása és elosztása azok
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nak 6 napig tartó ottani tartózkodása alatt, elég simán folyt l e ; 
itt nem volt az a benyomás, hogy azok túlságos csoportosulásba, 
vagy rendetlenségbe keveredtek volna, kivéve, akkor, mikor azok 
ép oda meneteltek.

A déli arcvonal elhagyásakor, március 8-án, dél felől a muk- 
deni területre ujabb vonattömegek jöttek, úgy hogy most már 
mindhárom hadseregnek, tehát kb. 10 hadtestnek csaknem az ösz- 
szes vonatai, kivéve a legszélső jobb szárnyéit, a szállítmányok 
legnagyobb részével együtt Mukdennél zsúfoltattak össze.

Hatalmas készletek feladását mutatták a nagy égések; külö
nösen Sznjalnm tál, valamint az északi elágazó vasútállomásnál, 
ahol a III. hadsereg raktára volt és Gncziaczinál, a hadsereg fő 
faraktáránál.

A Mukdennél csoportosúlt vonattömegek visszavonulására 
most már csakis egy kb. 5 km. keskeny terepsáv állott rendelke
zésre a vasút és a mandarin-út területén. Ezen a vonatok 10-re 
éjszakától kezdve három  útvonalon a vasút mentén, mandarin-úton 
s e két ú t között mozogtak. A két szélső út március hó 10-én 
már nem volt veszélyeztetés nélküli; a mandarin-út Tavannál 
már tüzérség által lövetett, a vasútnál néha japán lovasság, vala
mint állítólag felfegyverzett kinai csoportok is mutatkoztak. Ezen 
veszélyek, valamint indokolatlan pánikok a vonatok elvonulását 
nagyon zavarták. A járművekben beállott veszteség óriási v o lt ; a 
megmenekültek teljes rendetlenségbe kerültek. Tjeimben, ahova 
március 11-én óriási mennyiségű jármű és számos csapat érke
zett, a vasútállomás körűi a különböző vonatrészek a szétszór
tak és gazdátlan lovak tömegével együtt sok négyszögkilométer 
kiterjedésű vásárszerű tömeget képeztek.

A mukdeni nagy raktár, valamint a fusuni is (sok lőszerrel) 
és később a Tjelinben levő is a lángoknak adatott át martalékúl.

A mukdeni utolsó napokban a mandzsuriai orosz haderő had
műveleti készültségének csaknem minden előgondoskodását elvesz
tette ; a hadsereg egész organizált élelmi szolgálata a leltárakkal 
együtt megsemmisült. A megmaradt vonattöredékek a legnagyobb 
rendetlenségbe kerültek. De az új tartalékok alakítása által még a 
hadsereg szervi köteléke is eltépetett, még az egyes századok is 
kiragadtattak kötelékeikből. A  m ukdeni visszavonulás a  hadsereg 
feloszlását jelentette.

Azon állapot, amelyben az orosz hadsereg a mukdeni csata 
után — és részben már a ljaojani csata után is —  volt, minden
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esetre egy megvert hadsereg állapota volt. Hanem nem annyira 
azért, mert egyes részei a feloszlásig megverettek, hanem mivel a 
kötelékek és —  ami még fontosabb — a fentarló berendezés 
szervei megrendítve, Mukdennél pedig megsemmisítve lettek.

A hadműveleti körülmények nagyméretű átkaroló kitérések 
esetében még a  csata győzelmes kimenetelénél is igen jelentékeny 
fontosságúak. A részletek ismerete nélkül is elképzelhető, mily óriási 
nehézségekbe ütközhetett Nogi hadseregénél a lőszer és élelem 
pótlása, valamint a sebesültek és betegek visszaszállítása a mukdeni 
csatában. Ezen hadseregnek Mukdentől északra a vasút közelében 
levő bal szárnya — március 8-án — a kiinduló területtől (a Tajcziho 
melletti Szjaobejho községtől) több mint 100 km. és a ljaojani 
vasútállomástól még 40 km. távolságban volt. A döntés napján, 
március- 10-én, midőn ugyanis az oroszok visszavonúltak, a Nogi 
hadseregének elindulása óta két hét múlt el.

Az intézetek és vonatok mily nagy készletének kellett tevékeny
ségben lenni,. hogy a hadsereg minden szükséglete, amely csak
nem kizárólag az utánszállításra volt utalva, fedezhető legyen! A 
küzdő erő fentartása a lőszernek idejekorán való utánszállítása 
által egy több napig tartó küzdelemben szintén egy megoldandó 
katonai problémát képez. Ezen nehézségek (a déli arcvonal viszonyai
val szemben)  a messze kiható átkarolással a legszorosabb össze
függésben állanak.

6. A  csata terve és vezetése.
Az első harcok sikerének legfőbb tényezőjét az oszlopcsoportok 

(echiquier) megfelelő alakítása  képezi.
Ha a nagy eszme (a csata-terv) szellemében a csata kimene

tele egy bizonyos irányban már eleve előkészítendő volna, úgy azt 
az echiquier alakításánál oly módon kell figyelembe venni, hogy az 
arcvonal azon részei, amelyek által pl. határozott térnyerés volna 
nyerendő, már a csoportok első képzésénél a legnagyobb erőben, 
illetve sűrűségben alakítandók és pedig esetleg azon részek hátrá
nyára, amelyeknél a térnyerésre nem fordíttatik kiváló súly. Az 
arcvonal ezen fontos részeinél harcászati előnyök az ellenfél túl
szárnyalása, vagy átkarolása által már az első lokális harcok alkal
mával teremthetők.

Ily értelemben érvényesült a japán offenziva Mukdennél a 
nyugati szárnyon. Az arcvonal (támadás a megerődített vonalra)
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igen ritka volt. A helyi sikert az orosz szárnyon túlszárnyalás által 
érték el. A helyzet Szifantajnál 1905. március 1-én a következő 
v o lt: Az orosz szárny ellen a japán 9. és 8. hadosztály egyes 
részei nyomúltak elő, 2 további hadosztály és 1 tartalék-dandár 
még távolabb kifelé, illetőleg Szifantaj hátában voltak. (24. vázlat V.) 
Természetes, hogy a siker az orosz ellenrendszabályoktól függött, 
hanem az a megfelelő erők összevonása által (kereken 4 hadosztály 
a 13 hadosztályból) —  a többi arcvonalrész rovására — m ár elő
készíttetett. Ezzel épen ellentétes volt az 5. hadsereg művelete a 
jobb szárnyon, valamint Kuroki előnyomulása Ljaojannál, ahol az 
átkarolást már magukban véve is elégtelen erők kezdték meg.

Világos, hogy a szifantaji siker által , az egész orosz hadsereg 
még sem átkarolva, sem a vasúttól elszorítva nem volt. Hogy az 
átkarolásról, vagy a vasúttól való elszorításról beszélni lehessen, 
még az első sikert a további sikerek egész láncolatának kellett 
követnie.

Az echiquierek szélességben való alakításánál és a csapatok
nak abban való elosztásánál az ellenség ismerete játsza a legnagyobb 
szerepet. Hogy egy túlszárnyaló saját arcvonal képezhető és a 
saját túlszárnyalás veszélye kizárva legyen, ahhoz okvetlen szük
séges az ellenséges arcvonal szélességének alapos ismerete. Ez 
azonban csak a legritkább esetben lesz lehetséges. Hanem az 
ellenség alapos ismeretén kívül a hadsereg m ozgathatósága, vala
mint a magasabb parancsnokok helyes itélő és elhatározó képessége 
a sikereknek szintén fontos előfeltételei és pedig nemcsak a bevezető 
harcoknál, hanem az egész csata folyamán is.

A czusimai tengeri csata 1905. május 27. és 28.
25. és 26. számú vázlat és két hadrend. *)

Előzmények a csata kezdetéig.
Habár a csendes tengeri orosz haderő az 1904. augusztus 

10-én és 14-én vívott ütközetek, valamint Port-Artur elvesztése 
következtében megsemmisült, az orosz kormány mégis elhatározta, 
hogy Kelet-Ázsia vizeire a tengeri uralom kivívása céljából egy 
ujabb flottát küld. E  célra Európa kikötőiben a legkülönfélébb, 
hajók szereltettek fö l; azok azonban a japán tengeri haderő harc-

*). 7. és. 8. számú melléklet.
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készségét korántsem érték el. Az új flotta parancsnokáúl Rozsesztvenszki 
altengernagy neveztetett ki, neki jutott az a nehéz feladat, hogy a 
csekély harcértékű flottát oly óriási távolságra elvezesse és ott egy 
veszedelmes ellenséggel megütközzék. A flotta nemcsak szénhajókat, 
hanem mindenféle készletekkel és kiegészítő szükségletekkel meg
rakott más járműveket is kénytelen volt magával vinni, hogy fen- 
tartását a hetekig tartó viszontagságos út alatt biztosítsa.

Rozsesztvenszki flottája „A Csendes Óceán II . haj óraja'1 
elnevezést kapta és azt csakham ar röviden „Balti ha jóra jnak“ 
nevezték. A néhány hajóból álló ú. n. „Kiegészítő ha jóra j“, mely 
az előbb említettnek fölszerelése után még nem volt tengerre kész *), 
Dobrőtvorszki kapitány alatt Rozsesztvenszkit körülbelül egy hónap 
múlva követte. További erősbítés céljaira Nebogatov ellentengernagy 
alatt Libau kikötőjéből 1905. február 15-én egy harm adik csendes 
tengeri hajóraj indúlt el. Ez a főerővel történt egyesülés után a 
3. hajóosztályt képezte.

Mielőtt az ellenséggel a döntő mérkőzés megtörtént, Nebogatov- 
nak a már elindúlt főerőhöz kellett csatlakozni. E  körülmény a 
Rozsesztvenszki flottájának nagy időveszteséget okozott, már csak 
azért is, mert Nebogatov hajói régiek és lassúbb járatuak voltak.

A  két ellenséges 'fé l flo ttá jának tagozása és egyéb adatai a 
7. és 8. szám ú mellékletből vehetők ki. A z  ott kimutatott orosz 
hajóhadhoz az út alatt még 12 német, 10 orosz és 4 angol szén
gőzös is tartozott, melyek részben a szén-átvételt közvetítették, 
részben pedig a szenet az afrikai és hátsó-indiai partokról a hajókra 
szállították. Rozsesztvenszki flottájában a szénnek utánszállítása és 
készletben tartása rendkívüli teljesítmények voltak.

Eltekintve az orosz Balti flotta hajó-anyagától, általános szer
kezetétől és nem tökéletes fölszerelésétől, a legénységnek kiképzése 
és fegyelmezettsége sem volt kifogástalan. Ez utóbbit ugyan 
Rozsesztvenszki hajthatatlan szigorral igyekezett menetközben meg
szilárdítani s a kiképzés fokozása céljából gyakorlatokat is tartott* 
ámde azért a hiányosságok teljesen eloszthatók nem voltak.

Rozsesztvenszki hajóraja Kronstadt kikötőjét 1904. október 
21-én öt lépcsőben hagyta el. A  hajóraj Vigo érintésével Tangerig 
egy futás-irányt követett, itt azonban megoszlott. Fölkerszam ellen
ten g ern a g yé  csatahajóval, 6 cirkálóval é s , 8 torpedórombolóval, a 
Szuezi-csatornán irányíttatott, a hajóraj zöme pedig Rozsesztvenszki

*) Seeklar.
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alatt Afrikán körűi vette útját. A két csoport 1905. január ló é n  
Madagaszkar szigeténél találkozott s oda a Földközi-tengeren át 
február közepén Dobrotvorszki kapitány kiegészítő hajóraja is m eg
érkezett.

Amint Rozsesztvenszki az orosz kikötőket elhagyta, október 
28-ára éjjel a Dogger-Banknál —  H ulltál északra 210 tm f. — 
egy sajnálatos incidens történt. Az oroszok u. i. néhány angol 
halász-gőzöst japán torpedónaszádoknak néztek s azokra tüzelni 
kezdtek. A „Crane“ halász-gőzös kapitánya megöletett s a gőzös 
elsülyedt; ezenkívül még két gőzös és 30 ember is megsérült.

A hulli incidens az angol közvéleményt igen felizgatta. Az 
ügy kivizsgálása céljából Párisba nemzetközi bizottság hivatott 
össze, melynek tagjai közé az Osztrák-Magyar monarchia részéről 
Spaun báró tengernagy is meg választatott. A konferencia az üléseket 
1905. február 25-én fejezte be és sikerűit annak az ügyet békésen 
és általános megelégedésre elintézni. Oroszország 65.000 font sterling 
(mintegy 1,560.000 korona) kártérítésre köteleztetett.

A Balti hajóraj Madagaszkar kikötőiből 1905. március 16-án 
indűlt tovább ; útját a Malakka-csatornán át választotta, április 8-án 
Szingaporét érintette és 12-én Annám keleti partjain a Kamran- 
öbölben vetett horgonyt.

A főerő által eddig megtett ú t h o ssza : Kronstadt— Tanger 
2242; Tanger— Dakar 1665; Dakar— Fokváros 4400; Fokváros— 
Madagaszkar 2704; Madagaszkar—Szingapore 3328; Szingapore— 
Kamran-öböl 842 tengeri mf. Összesen: Kronstadt— Kam ran-öböl: 
15.481 tmf., azaz: 28.640 km., mindenesetre oly teljesítvén}', ami 
a világtörténelem legritkább hadi-eseményei közé tartozik. *) Hogy 
a Balti flotta ezt a nagv utat az ellenséges meglepetés veszélye 
miatt folytonos készenlétben minden érzékenyebb sérülés nélkül 
megtenni képes volt, az legnagyobb részt Rozsesztvenszki vasakaratá
nak és bámulatos erélyének a sikere.

Nebogatov hajóraja  szintén a Földközi tengeren futott át és 
Kréta, Szuez és Dsibuti érintése után a Szokotra szigetek mellett 
a Malakka-csatornán át vett irányt, m ájus 5-én Szingaporét érintette 
és 8-án a Kamran-öbölben Rozsesztvenszkivel egyesült. Rozsesztvenszki 
ezután Annám partjainál néhány cirkálást tartott s utóbb a főerővel 
a Honkou-öbölben állapodott meg.

*) Kamran-öböl— Czusima 2110 ; Czusima—Vladivosztok 533 tmf., tehát a 
flottának összesen 18.124 tmf. =  33.529 km. utat kellett volna megtenni.
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A  japán flo tta  a csendes tengeri orosz hajórajok megsemmi
sülése után lázas tevékenységgel igyekezett a hajókat Japán kikötőiben 
kitakaríttatni, a felszerelést utánpótolni és megújítani s folytonos 
gyakorlatok által a lehető legmagasabb kiképzési fokot elérni.

A japánok az ellenség közeledéséről állandóan híreket kaptak 
s nem egyszer emeltek óvást a francia gyarmatok kikötőiben tör
tént hosszas tartózkodása ellen.

Togo tengernagy szándéka az volt, hogy az oroszokat a japán 
vizeken várja be s őket az összes japán flottával meglepetésszerűen 
támadja meg.

Események 1905. m ájus 16-tól 26-ig.
Rozsesztvenszki annak tudatában, hogy a további előnyomu

lás alatt az ellenséggel való összeütközés óráról-órára várható, május
14-én haditanácsot tartott, hogy a Honkou-öbölből Vladivosztok 
felé mely irány volna betartandó ? A haditanács a következő irányt 
választo tta: A Luzon-sziget északi partjai mellett a Ballingtang-
csatornán át, Formózát keletről megkerülve, a Riu-Kiu szigeteket 
nyugatra hagyva, a Korea-úton át Vladivosztokba.

Rozsesztvenszki ezt a — legrövidebb — irányt elfogadta és 
m ájus 16-án elindult. A flotta az idegen szénhajókat elbocsátotta, 
20-án a Luzon-sziget északi partjain 27 széngőzöstől a hadihajókra 
szenet rakott át, 24-én a Sanghaitól délkeletre, 75 km.-re levő 
Saddle-szigeteket *) érte el, ott utoljára vett fel szenet és 26-án a 
Korea út felé kormányzott.

Fölkerszam ellentengernagy 23-án elhúnyt, de a halálesetet 
titokban tartották, sőt tengernagyi zászlóját sem vonták be.

A  ja p á n  flo tta  Togo tengernagy alatt az előnyomuló ellensé
get a japán vizeken várta. Togo tisztában volt azzal, hogy Rozsesz- 
tvenszky hosszú utjának végpontjáúl Vladivosztokot választotta s 
ezért elhatározta, hogy az ellenségnek útját állva, azt megsemmisíti. 
A flotta — anélkül, hogy az oroszok azt tudták volna — Czusi- 
m ával szemben M azamponál horgonyzott s az orosz flotta közele
désekor a Korea-út déli bejáratánál egy külső és egy belső előőrs
vonalat állított fel. Az őrhajók Togoval szikratávíró utján állandó 
összeköttetésben voltak s a japán tengernagy a hírszolgálatot arra 
az esetre is berendezte, ha az oroszok Japán keleti partjai körűi

*) Saddle (szedi) =  nyereg.
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kormányoztak volna Vladivosztok felé. Togo a mazampoi öbölből 
az orosz flottának bárhol is útját állhatta.

A  csata első napja 1905. m ájus 27.
Rozsesztvenszki flottája a japán előőrsvonalat m ájus 27-ére 

éjjel átlépte és a Korea-útba nyomúlt be. Futásirányát a keleti 
Kruzenstern-csatorna felé vette. A szállitóhajókból a flottánál most 
már csak nyolc maradt, mert a többi a Saddle-szigeteknél vissza
hagyatott.

A japán külső előőrsvonal az ellenség közeledését reggel 5 óra 
30 perckor vette észre és arról Togonak dróttalan táviró utján 
azonnal jelentést tett. Az oroszok számos japán táviratot fogtak fel, 
de azokat megérteni nem tudták. A táviratozás zavarására orosz 
részről semmi sem történt, pedig az „U ral“-nak kiváló távíró-felsze
relése volt. Az oroszok egynéhány ellenséges felderítő hajót már 
hajnalban észrevettek, de azok a ködös láthatáron csakham ar 
eltűntek.

Reggel 6 órakor az orosz 2. hajóosztály jobb oldalában 55— 60 
horgonykötél*) (10— 11 km.) távolságban az „Iczumi“ vált láthatóvá, 
mely az orosz flottával párhuzam osan haladt. Mivel azt az oroszok 
nem űzték el, az „Iczumi" Togo tengernagynak szakadatlanúl küldte 
a jelentéseket. A z orosz flo tta  alakzatát ez időpontban a 26. A )  
vázlat m utatja . Az elővédet a „Szvjetlana", „Ural" és „Almasz" 
cirkálók képezték, de azok kis távolságra voltak előreküldve. A flotta 
három oszlopban haladt; a jobb oszlopot az 1. és 2. osztály, a bal 
oszlopot pedig a 3. osztály és a cirkálók képezték, míg középen a 
szállító • és aknahajók, valamint torpedójárművek haladtak. Az 
oldalakat elül a „Semcsug" és „Izum rud“ cirkálók biztosították. 
A sebesség 10 tmf. volt.

Togo tengernagy a pontos jelentések alapján elhatározta, hogy 
■ az orosz flottát két oldalról egyszerre fogja megtámadni. Ehhez 
képest Kataoka, Déva és Togo kapitány cirkáló osztályainak áz 

-ellenséggel Czusimától délre kellett érintkezésbe ' lépni, Togo pedig 
K am im ura  és U riu  osztályaival Czusima északi részét választotta 
irányúi és a flotta ezen főerejét Okino szigetétől (Okinosima) északra
10 tmf.-re gyülekeztette.- (26. B) - vázlat.)

Az oroszok ezen csoportosítás felől teljes bizonytalanságban

*) Kabeltau; egy Kabeltau 181'/г  ni.
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voltak s a felderítésre semmi további intézkedést sem tettek, sőt 
reggel 8 óra 15 perckor az elővéd is („Szvjetlana“, „Ural", „ Almasz“) 
a menetoszlop végére vonatott vissza.

Délelőtt 10 órától kezdve az oroszok baloldalán már több 
felderítő járm ű tűnt fel, később pedig a „Csinzsuen" parti páncélos 
is látható lett, melyek az oroszokat folyton szem előtt tartva, észak- 
'kelet felé futottak. A „Vladimír Monomah" az „Iczumi“ t délelőtt
11 órakor elűzte ugyan, de különben semmi egyéb nem történt. 
Az orosz tüzérek már idegesen várakoztak a tüzelést elrendelő pa
rancsra, ámde az még mindig késett. Mikor azonban a japán cir
kálók már 8000 méterre közejedtek, az „Orel“ („Arjél") páncélosról 
egy akaratlan lövés dördült el. Ezt a többi hajók a tüzelés meg
kezdésének vélve, tüzelni kezd tek ; már 30 lövés adatott, mikor 
Rozsesztvenszki a „Szuvarov“-ról ezt jelezte: „A lőszert nem paza
ro ln i1' .. E  jelre a tüzet beszüntették. A tüzelésre a japán cirkálók 
visszavonültak ugyan, de azért a megfigyelést tovább folytatták. ■

Rozsesztvenszki a flotta alakzatát d. e. 11 óra tájban meg
változtatta, amennyiben a jobb oszlop a sebesség fokozása által a 
bal oszlop élére került s így az egész flotta gerincvonal alakzatot 
képezett. A sebesség ezután általában 9 tmf. ( =  16.65 km.) volt.

Délután 12 óra 30 perckor az orosz flotta alakzata ismét meg
változo tt; az 1. hajóosztály kissé jobbra, a 2. pedig balra húzódott, 
úgy, hogy ez az előbbi bal oszlop elé került. Később pedig a 
„Szvjetlana" parancsot kapott, hogy ő is a szállító hajók fedezésére 
távozzék vissza. A z orosz flo tta  alakzatát d. u. 1 óra 15 perckor 
a 26. C) vázlat m utatja.

A  ja p á n  flo tta  föereje  Okino szigeténél megérkezvén, az ellen
séghez való közeledés céljából nyugat felé kormányozott, délután
1 óra 30 perckor Déva, Kataoka és Togo kapitány szintén a főerő
höz csatlakoztak.

Az idő nem volt kedvező; a tengerre néha könnyű köd eresz
kedett s látni általában csak 5 tmf.-re lehetett. Erős délnyugati szél 
és oly nagy hullámverés volt, hogy a japán torpedónaszádok 
Czusimához menekültek s a hajók, különösen ha a hullámverés 
irányára merőlegesen futottak, erősen sodortak.*) Togot a csatába 
csakis a romboló osztályok kísérték.

Az oroszokat Togo tengernagy d. u. 1 óra 45 perckor úgy 
pillantotta meg, amint annak alakzatát a legutolsó jelentések meg

*) Rollen; a hajó oldalirányú mozgása hullámverésnél.
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állapították. (26. C) sz. vázlat). Egy jobb és egy hosszú bal oszlop 
volt látható. Az elsőben a „Borodino osztály" 4 legerősebb csata
hajója, a balnak élén pedig az „Oszljabja", azután a „Sziszoj Veliki" 
és a „Navarin“ futottak.

A japán tengernagy a csata megkezdésére az időt elérkezett
nek látta s az erre vonatkozó parancsát a következő jellel k isérte : 
„Az állam  fö lvirágzása  vagy pusztulása a  csata kimenetelétől f ü g g ; 
mindenki teljesítse, a m ire csak képes !“ *)

Ezután megkezdődött a  küzdelem.
Az első japán hajóraj (4 csatahajó, 2 páncélos cirkáló) a 2.

hajóraj 6 páncélos cirkálójától követve keleti futásba csapott át, a
cirkáló kötelékek pedig ugyanakkor nagy ívben dél felé tértek ki, 
hogy az ellenségnek hátába kerüljenek és az ellenség gyengébb erőit, 
valamint annak különleges hajóit megtámadják. Mialatt Togo ezen 
intézkedéssel az ellenséget a mély alakzat m egtartására kényszeríti, 
ő a flottával hirtelen átkanyarodik és az orosz gerincvonal élét, a 
„Szuvarovot" —  Rozsesztvenszki zászlóhajóját —  oly hevességgel 
kezdi lövetni, hogy nála a lövegtűz fölénye azonnal érvényesülni 
kezd. Togo hajói az egész üteg-fedélzetei*) érvényesíthetik s a tüzet 
néhány élhajóra pusztítóan egyesíthetik. A cél kényelmesen m utat
kozik, azt hosszú ideig lőhetik s az ellenséges vonalat részben 
hosszantozhatják is. Orosz részről azonban csak elültüzelés*) alkal
mazható. Az elül futó hajók a tüzelést akadályozzák s azok füstje
a hátrább futóknak kilátását is elfedi.

Az oroszok a tüzelést délután 2 óra 8 perckor kezdték meg 
s azt parancs szerint a japánok élhajójára, a „Mikaza“ csatahajóra
összpontosították. Hanem a tá v o lsá g ,---- körülbelül 10,000 m. —
oly nagy volt, hogy a „M ikaza" semmi különös sérüléseket sem 
szenvedett. Az oroszok célzását az a körülmény is nagyon megne
hezítette, hogy a japán hajók szürke szine csaknem egyezett a 
láthatár ködös színével, míg az orosz hajóknak élénk sárga szinű 
kéményei a hajók hollétét már messzire elárulták. Az oroszok tü 
zelését a japánok csak akkor kezdték behatóan viszonozni, mikor 
azokhoz 6,000 m.-re közeledtek. Hanem ekkor a jobb oldal-lövegek

*)■ A tengernagy ezen jelzésének hátterét bizonyos történelmi hagyomány 
képezi. VisszaenJékezhetett Nelsonra, aki akkor, midőn 1805. október 21-én a spa
nyolok és franciák 33 hajóból álló egyesült flottáját megtámadta, akaratát az angol 
hajóhaddal így közölte: „ Anglia elvárja, hogy minden fia teljesiti kötelességét!“

*) Breitseite-Feuer, v a g y : Feuer dér Geschütze im Batteriedeck.
’ ) Bugfeuer.
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az orosz élhajókat borzasztó tömegtűzzel árasztották el. Hogy minő 
lehetett a japán lövedékek hatása, a következőkből ítélhető meg : 
Az egyik csolnakerrielő darú vasrúdját, továbbá az egyik páncél- 
lemezt a beléjük csapódó lövedék az ütés helyén egy pillanat alatt 
megolvasztotta ügy, hogy vascseppek képződtek rajtuk, melyek á 
kihűlés után valóságos cseppkövek alakját vették föl. ' A japánok 
lövedékeit csaknem kivétel nélkül zúzó*)-gránátok képezték s azok
—  állítólag — egy egészen új robbanó szerrel, a simózénak bizo
nyos keverékével voltak megtöltve. Ez új szer titkát a japánok egy 
délámerikai ezredestől szerezték meg; az először a czusimai csa tá
ban nyert alkalmazást. A zúzó-gránátok a becsapódáskor nagy füs
töt fejlesztettek és így a megfigyelést megkönnyítették. A japánok 
lövedékei úgy voltak szerkesztve, hogy a legkisebb ütközéskor 
azonnal szétrobbantak; a talált hajófalak páncélozása rongyokba 
tépetett szét s a repeszdarabok a közelben állókat m egölték; a vas
lépcsők karikákba görbültek; egyes ágyuk az ágyutalpakból kido
battak. A gránát hatását még az is növelte, hogy az azonnal fel
gyújtott m indent; az orosz hajók festéke ezernyi szikrát képezve 

-szóródott szét és jelentékeny sebesüléseket okozott. A bombázás 
kezdete után az orosz hajókon azonnal tűzvész ütött ki, melynek 
eloltását a tűzoltó-szerek elpusztulása megnehezítette. A gránátok a 
szétrobbanás után olyan fojtó gázokat terjesztettek, hogy azok ha
tása még két-három nap múlva is fülzúgást, mérgezési tüneteket és 
szédülést, de mindenesetre huzamosabb ideig tartó szolgálatképte
lenséget okozott. A cirkálók lövedékei nem voltak az új robbanó 
töltettel fölszerelve s így azok hatása nem is volt olyan rettenetes.

Az oroszok lövedékeinek robbanó töltete pirokszilin volt s a 
lövedék csak kevés számú, de nagy darabba tört szét ; füstöt alig 
okozott, a szétrobbanásnál sokkal kisebb hőfokot fejlesztett, mint a 
japán zúzó-gránát. A japán lövedék hatása az orosz gránátot állí
tólag tizenkétszer múlta felül.

A japánok pusztító tüzétől először az „Oszljabja“, „Szuvarov" 
és „Alexander III.“ szenvedtek. A harctávolság fokozatosan 3—4 
ezer méterre kisebbedik s az orosz páncélos-osztályok, a „Szuvarov“ 
által vezetve, gerincvonalba zárkóznak össze. Az élhajók, először 
az „Oszljabja", azután a „Szuvarov“ és „Alexander III.“ lángokban 
állva és összelőve, a csatavonalat csakhamar elhagyni kényszerűi
nek, hogy menekülésüket a tűz és víz elemek harcában keressék.

*) Brisanz.
16
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Páncélövüknek amúgy is csekély magassága a  szénnel történt túl- 
rakodás miatt még csökkentetett s  a víz, mely az ellenséges tüzérség 
á lta l. okozott jelentékeny lékeken át a hajókba hatolt, a  páncél
fedélzetet csakhamar elárasztotta és annak nyílásain a hajók belsejét 
is vízzel töltötte meg. Az „ O szljabja“ az utolsó percig hősiesen 
küzd, majd óldalra fordulva, még egy ideig a vízszinen lebeg, ké
ményeivel már .a vizet érinti és délután 3 órakor lassan fe lfo rd u lva , 
elmerül a hullámokban. Egy torpedóhajó sietett hozzá, de a sze
mélyzetből csak keveset volt képes megmenteni.

A dühöngő lövegharc ezalatt tovább folyt, de a tengert időn- 
kint elfedő füsttömegek által mindig jobban akadályoztatott. Az orosz 
vonal az ellenség nyom ása alatt és a saját hatás emelése céljából 
lassankint keletre fordúlt. Rozsesztvenszki altengernagy a harc kez
detekor először lábán, azután fején súlyosan megsebesült s utóbb 
eszméletét is elvesztette. Csak nehezen lehetett őt délután 3 óra 
30 perckor a „Buini“ torpedórombolóra átvinni, ahonnan m ásnap 
reggel a „Bjedovi" rombolóra szállíttatott át. E zt azután a japánok 
elfogták és Szaszebo kikötőjébe vontatták. Mikor a megsebesült 
Rozsesztvenszki már a „Buinin“ volt, eszméletét egy kis időre vissza
nyerte és ezt az —  utolsó —  parancsot adta : „A parancsnokságot 
Nebogatov vegye á t; a flo tta  menjen Vladivosztokba; fu tá s irá n y  
északkelet 23 fo k .“

Ekkor délután 5 óra v o lt; ez a parancs Nobogatovhoz csak 
este 6 óra 30 perckor érkezett, addig tehát a flotta az élén 
haladó „Alexander III.“-t és utóbb a „Borodinot“ minden vezetés 
nélkül követte.

A harcoló csatavonalak 3—4 ezer méternyire állnak egym ás
tól és csaknem párhuzam os futásban, egy mindjobban dél felé hajló 
íven mozognak. A japánok — kihasználva hajóiknak az orosz flottát 
jelentékenyen felü lm úló  sebességéi —  úgy tartanak előre, hogy az 
élre ismét túlerővel tüzelnek, míg az orosz véghajók m ár nem is 
tüzelhetnek. Az orosz hajók helyzete ugyan valamivel kedvezőbb, 
mint azelőtt vo lt,. mert most legalább hosszantozva nincsenek, ámde 
a súlyos veszteségek miatt sikerre már kilátásuk nem lehet és 
ágyúik a japánokban igen csekély pusztítást okoznak. A japán 
flotta csak keveset szenvéd, csak az „Aszama“ páncélos cirkáló 
kényszerűi a csatavonalat hosszabb időre elhagyni s a „K aszuga" 
cirkálón válik három nehéz löveg harcképtelenné.

Az oroszoknak már több hajója állott lángokban és a „Sziszoj 
Veliki" is elhagyta egyidőre a csatavonalat. Az orosz hajókat a
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nagy füst többízben annyira eltakarta, hogy Togo a tüzet lőszer- 
.kímélés szempontjából egyidőre teljesen beszüntette. Ezt a kedvező 
^alkalmat az; orosz flotta felhasználni akarván, hirtelen : fordulattal 
:ismét, észak felé. vett • irányt, hogy Vladivosztokba áttörjön; meg
sérült: hajóihoz .is közeledik- s az „Alexander III.“ a csat.avonalba 
ismét,.visszatér.

: Ekkor „délután 2  óra 55 perc volt. '
, Hanem a japánok az oroszok szándékát azonnal észrevették;
az ; l i;;hajóraj hajói azonnal „balra á t“ *) mozdulatot végeztek, majd 
északi futásba csaptak á t;  az alakzatváltozást á 2. hajóraj kanyaro
dással **) követte (26. D) sz. vázlat).- A harc először északi, majd 
nyugati futással ismét kezdetét vette. Az Oroszok látván, hogy az 
áttörés meghiusűlt, most ismét keletre, majd a  füst és köd leple 
alatt délnek, végre délután 4 óra 30 perckor ismét északnak, for- 
dúltak. Togo az első mozdulatot észrevevén, azt fordulattal, illetve 
kanyarodással követte, de az, hogy az oroszok ismét észak felé 
futnak, egyelőre nem jutott tudomására s így délután .4 óra 40 
perckor az érintkezést elvesztette. A japán hajóhad még 8 tmföldet 
fut délnek, ez alatt néhány orosz cirkálót és más. hajót tűz alá fog, 
majd Togo délután 5 óra 30 perckor az 1. hajórajjal északra fordúl, 
Kamimura 2. hajóraját pedig az ellenség! felkeresésére még egy 
ideig dél felé küldi.

. Az oroszok futásiránya ismét északkeleti volt, a látóhatár lát
szólag tiszta az ellenségtől, már' a menekülés reménye is ébredni
kezdett, ámde az áttörés ismét sikertelen maradt.

Az 1. japán hajóraj délután 5 óra 40 perckor északi futása 
alatt, a már megsérült ■„Ural‘‘ cirkálóra bukkan s azt elsülyeszti. 
Ezután ая orosz főerőt is csakham ar észreveszi s azt —  bal
ról hagyva —  rövid idő alatt utói is éri. A pusztító tüzérségi 
harc ismét megkezdődik. Egy fél óra múlva az ,.Alexander I I I . '1 
jobbra dől és a csatasort elhagyja, valamivel később egészen 
oldalra hajlik, majd pedig teljesen fe lfordu lván  este 7 órakor ehü- 
lyed. Ekkor a japánok a „Borodinot“ fogták tűz alá. E z a csata
hajó este 6 óra 40 perckor lángba borúit és lőszerkamrája is fel
robbant. A nélkül, hogy a csatasorból kitérni ideje lett volna, 
oldalra fordúlt s néhány perc alatt este 7 óra 23 perckor a  hullá
mokban eltűnt.

*) Wenden.
*’) Schwenken,

16*
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Csaknem, ekkor történt a  „Szuvarov“ pusztu lása is. E z a 
csatavonal elhagyása után súlyos sérülésekkel vonszolta m agát 
kelet fe lé; délután 3 óra 30 perckor a flotta futását keresztezte 'és 
Rozsesztvenszkit a „Buini“ rombolónak átadta. A csatahajó ettől 
kezdve a támadások egész sorozatának volt kitéve. Délután 3 óra 
40 perckor a „Kihaja“ romboló és később a Hirosze-romboló- 
osztály, majd délután 4 óra 45 perckor a Szuszuki-os7\&\y tám adta 
meg. Ezen utolsó támadásnál egy torpedó találta el hátúi s e miatt 
10 fok kidőlést*) szenvedett, hanem azért még hősiesen harcolt és 
a Hirosze, valamint a Szuszuki osztályokból egy-egy naszádot 
harcképtelenné is tett. A sokat szenvedett páncélost este 7 óra 
u tán Fuzsimoto flottillája támadta meg. A „Szuvarov“ már csak 
egy löveggel volt képes tüzelni, de azért a legutolsó percig o ly  
bámulatos védelmet fejtett ki, hogy azt a  jelenvolt japán szem tanuk 
is a legmelegebb elismerés hangján említik meg. A  csatahajót 
végre este 7 óra 20 perckor két torpedó-lövés elsillyesztette.

A „Borodino" elsülyedése után a japán ágyuk célpontjává 
az .j,Arjol“ vált; nyolc perc alatt 15 lövedék találta az t; a lángoló 
hajó a sötétülő időben kiváló célpontot nyújtott.

Az 1. japán hajóraj és az orosz főerő közti harc este 7 óra  
28 percig tartott. A japánok igyekezete arra irányúit, hogy az 
ellenséges csatavonal élét nyugat felé elszorítsák.

A  sötétség beálltával Togo tetigernagy a torpedótámadások
nak engedett helyet. A torpedójárművek északról, keletről és 
nyugatról siklottak elő és a borzalmas fegyverek kiröpitése '*) m eg
kezdődött.

A romboló- és torpedónaszád-osztályok ismételt tám adásai a 
bSziszoj-Veliki“ és „Navarin“ csatahajókat, valamint a ,.Nakimov“ 
és „Vladimír M onomah" páncélos cirkálókat annyira megrongálták, 

' hogy azok részben még’ éjjel, részben —  ujabb tám adások után — 
másnap délelőtt elsülyedtek.

A  cirkálók működése. Az orosz cirkálók közűi az „Izum rud" 
és a „Sem csug“ a főerőnél maradtak, de kis kaliberű iövegeikkel 
a küzdelemben jelentékenyen közreműködni nem voltak képesek.

• A többi 'cirkáló Enkviszt ellentengernagy parancsnoksága alatt 
a szállító hajók védelmét kapta feladatúi. A csata kezdetén ezek 
kissé hátra maradva, a jobb oszlopot képezték. Enkviszt, hogy a

*) Krángung.
**) Lancieren.
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szállítóhajókat az ellenkező oldalról várható ellenséges támadások 
ellen megvédje, jobbra tartott s a japán cirkálókkal csakhamar 
harcba is került. Mivel azonban a távolság nagy volt, súlyosabb 
sérüléseket egyik fél sem szenvedett. Csak az „Auróra“ és „OIeg“ 
rongálódtak meg erősebben. A küzdelmet a szállító hajók nagyon 
akadályozták és azok rendetlenségbe is kerültek.

A délután folyamán az orosz cirkálókat K am im ura  hajóraja 
is- megtámadta és azokat egy ideig heves tűzzel árasztotta el.

A csata végén, este 7 óra után az orosz cirkálók már a 
főerőtől balra jutottak. Enkviszt ellentengernagy többször megkí- 
sérlette, hogy Vladivosztok felé áttörjön, de a japán torpedók tám a
dásai mindig visszatérésre kényszerítették. Az áttörés szándékát 
végre éjjel 1 órakor egészen elejtette és a cirkálókkal délnyugati 
irányba, egyenesen a Sárga tengerre kormányzott. Hogy az orosz 
főerővel mi történt, arról Enkviszt nem bírt tudomással.

A cirkálók parancsnoka a további m agatartására vonatkozólag 
ezt jelen tette: „Mivel azt illetőleg, hogy a csata után a flottától 
való elszakíttatásom esetében mit tegyek, semmiféle intézkedést 
sem kaptam, a további teendők elhatározása igen nehéz volt. Mivel 
azt, hogy a La Pérouse-uton át elmenekülhessek, a cirkálók nagy 
sérülései és a szénhiány miatt alig remélhettem, elhatároztam, hogy 
Sanghajba megyek. Szállítóhajóink segélyével ott véltem kiegé
szíteni a szénkészletet és ott szándékoztam a sérüléseket is kijavít
tatni. Azután pedig a hajóhad főerejének sorsa szerint vagy a La 
Pérouse-uton Vladivosztokba kormányozni vagy pedig Oroszor
szágba visszatérni óhajtottam ."

Hanem Enkviszt nem ment Sanghajba. Attól tartott u. i., 
hogy ott a cirkálókat azonnal lefegyverezik s így 29-én Manila  

fe lé  vette útját, a hova ju n iu s  3-án meg is érkezett.
Az ellentengernagy zászlóshajója az „01eg“ volt, később 

azonban ez súlyosabban megsérülvén, az „Aurórára" ment át. 
Mikor Enkviszt a Sárga tenger felé indúlt, egyelőre több cirkáló 
követte őt, de csakham ar kiderült, hogy a 17 tmf. sebességgel haladó 
zászlóshajót csak az „01eg“ és az időközben szintén csatlakozott 
„Semcsug" képesek követni. M anilába tehát az „A uróra“, „Oleg“ 
és ,,Sem csug“ ju to ttak el, ahol azok csakham ar lefegy ver eztették.

' •■A csata m ásodik napja 1905. m á jus 28.
Május 28-ára az éj folyamán Nebogatov ellentengernagy a 

még meglevő orosz hajókat gyülekeztette s azokkal a japán tor-
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pedótámadások dacára Vladivosztok felé igyekezett. Vezetése alatt 
éjjel a következő hajók állottak : C satahajók: „Im perater Nikolaj
I.“ (zászlóshajó), „Arjól“ , „Sziszoj Veliki“ ; p arti cirkálók: „Aprak- 
sz ;n“ , „Szenjavin“ , „U sakov“ ; c irká lók : „Nakimov“, „Vladimír 
Monomah“ és „Izum rud", összesen 9 hajó és néhány torpedóromboló.

A „Sziszoj Veliki“ , „Nakimov" és „Vladimír Monomah"- már 
oly súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a többi hajókat követni nem 
bírván, visszamaradtak és 28-án délelőtt Czusima m agasságában 
néhány japán cirkáló által elsiilyesztettek. A japánok 915 főnyi 
személyzetet mentettek meg.

Nebogatov a még m egmaradt 6 hajóval teljes gőzzel sietett 
Vladivosztok fe lé; az „U sakov“ időközben szintén visszamaradni 
kényszerűit. Az ellenség nem volt látható, de a sziklatáviró ideges 
mozgása annak közellétét elárúlta. Lehetséges, hogy az ellenség 
táviratozásának megzavarása esetén Nebogatov elmenekülhetett 
volna, de a ekitünő dróttalan távíró-készülékkel fölszerelt ,,Ural“ 
még az előző napon elsülyedt. így a japánok Nebogatov m ene
külését felfedezték.

Május 28-án, csakham ar a nap felkelte után egy ellenséges ’ 
hajó füstje látszott balról. Kevés idő múlva m ár négy, majd hét 
ellenséges hajó volt észlelhető. Nebogatov a következő jelt a d ta : 
„Harchoz készülni ! ‘*) és az ellenség ellen kormányzott. A köz
vetlenül megtámadott japán cirkáló elmenekült, mire Nebogatov 
ismét az előbbi irányba tért vissza. Hanem m ár a menekülés lehe
tetlen volt, mivel néhány perc múlva jobbról és hátúi is feltűntek 
a -japánok hajói. Mikor azok közelebb futottak, kiderült, hogy az 
egész ellenséges páncélos hajóraj, valamint a páncélos cirkálók, 
összesen 27 hajó fenyegette a csekély orosz hajórajt. Eltekintve 
a japánok óriási fölényétől, az „Imperator Nikolai I.“ csak régi 
lövegekkel bírt, az „Arjol“ tüzérsége csaknem teljesen harcképtelenné 
vált és a „Szenjavin“ , valamint ,,.Apraxin“ lövegei m ár legfeljebb 
csak 10 lövést voltak képesek kiállani. Ily körülmények közt- a 
harc hiábavaló volt. Nem maradt más hátra,, mint az orosz hajók 
azonnali elsülyesztése és a személyzet lehető megmentése.

Nebogatov azonban, aki 2000 em ber. életéért v o lt. felelős, 
másként határozott.

A japánok egyelőre nem tüzeltek, hanem az oroszokat teljesen 
bekérhették. Délelőtt 10 órakor az „Imperator Nikolai I.“ ; a hátsó

*) Klar zum Gefecht. ‘ • 1 ■ -‘



A CZUSIMAI TENGERI CSATA 1905. MÁJUS 27. és 28. 247-

és az árboc-zászlókat bevonta és az X G H jelt adta, mely a 
nemzetközi jelzőkönyv szerint ezt je len ti: „Megadom m agam  és 
tárgyalásokba óhajtok lép n i!“. A jelt az „Izum rud“ kivételével 
csakham ar valamennyi orosz hajó ismételte. Azt a japánok csak 
később vették észre, mikor már néhány lövést is tettek. Kétség 
azonban már nem lehetett, mert az oroszok utóbb a japán zászlót 

. is felvonták. Ez történt a 36° 65’ északi szélességi és a 1310 46’ 
keleti hosszúsági kör alatt, á Liancourt szikláknál.

A z  „Izu m ru d “ Ferzen báró kapitány alatt nem adta meg 
magát, hanem teljes gőzzel futott tovább észak felé, három japán 
cirkáló üldözőbe vette, de utolérni nem tudván, délután visszatértek. 
Az „Izu m ru d “ a Vladivosztoktól északra levő Vladimír öbölben 
május 30-ára éjjel egy sziklába ütközött és mert árról kiszabadít
ható nem volt, Ferzen báró azt elsiilyesztette.

Veszteségek.
A Balti-flotta megsemmisült. Csak a kis „Almasz“ cirkáló, 

valamint a „Bravi“ és „Grozni“ rombolók érték el a kitűzött célt, 
Vladivosztokot. Az ,,01eg“ , „A uróra" és „Sem csug“ cirkálók Mani
lában, a „Bodri“ romboló pedig Sanghajban lefegyverzés alá kerültek. 
Az „Arjol“ és „Imperator Nikolaj I.“ csatahajók, az „Aprakszin“ 
és „Szenjavin“ parti páncélosok, valamint a „Bjedovi“ romboló a 
japánok hadizsákm ánya le ttek ; *) valam ennyi többi csatahajó és 
cirkáló, valamint számos mellékcirkáló, romboló és szállitóhajó 
elsülyedt. Az orosz foglyok száma 6142; ezek közt volt maga a 
flotta-parancsnok Rozsesztvenszki altengernagy is. Ő utóbb a sza- 
szebói tengerész-kórházban keresett gyógyulást. Körülbelül 5000 
orosz a tengerbe pusztúlt vagy elesett. A japánok által elfoglalt és 
elsülyesztett hajók értéke mintegy 348 millió korona. Az elpusztűlt 
lövegek száma 530, az elfoglaltaké 175.

A  japánok vesztesége elenyészően csekély. Csakis három tor
pedónaszádjuk sülyedt e l ; a többi hajók sérülései jelentéktelenek 
voltak. Meghalt 115, megsebesült 552 ember. A megsebesültek közt 
volt M iszu  ellentengernagy is.

*) E hajók a japán flottába besoroztattak; új elnevezésük a következő : 
„Arjól“ „Szvami", „Imperator Nikolai I.“ „Iki“, „Aprakszin" „Ikonosima“, „Szen- 
javin“ „Minosima", ,,Bjedovi“ 1:Haczuki“. — Tonnatartalmuk összesen 32,618; 
előállítási értékük (1000 tonnát 2.400,000 koronába számítva) körülbelül 78 
millió korona.
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Egyéb események.
Május 2-án Birilev altengernagy a keletázsiai orosz tengeri 

erők főparancsnokává neveztetett ki, Vladivosztokba el is utazott, 
de a cár a czusimai csata után ismét visszahívta. Az oroszoknak 
szándékuk volt egy újabb hajórajt felszerelni és azt a Csendes ten
gerre küldeni. Ennek parancsnokáúl Parenago ellentengernagy már 
ki is neveztetett, a hajóraj azonban már nem indúlt el Kelet-Ázsiába.

A  vladivosztoki cirkálók („Rosszija" és „Gromoboj") a csata 
idején még gőz alatt sem voltak.

Összefoglalás. A czusimai csata a -világtörténelem eseményei 
között páratlanúl áll. A veszteségek, amelyeket az egyik fél szen
vedett, oly rendkívül nagyok, hogy megdöbbenve kutatunk annak 
okai után és megdöbbenve kérdezzük, hogyan lehetett a japánok
nak a legcsekélyebb veszteség árán oly hihetetlen m éretű diadalt 
kivívni ?

Az orosz flo tta  a legkülönbözőbb és nagy részben hiányos 
szerkezetű hajóknak nem szervezetszerű, hanem csak a pillanatnyi 
szükség által követelt összeállítása volt. A flotta személyzete hézá- 
gos kiképzéssel és megbízhatlan fegyelemmel bírt. A parancsnokló 
altengernagy vas-szigora és kérlelhetetlen következetessége ezen 
belső bajokat csak részben volt képes megszüntetni. Az orosz hajó
had akkor, mikor az ellenséggel összeütközött, m ár csaknem 18 ezer 
tmf. útat tett m eg ; a rendkívül hosszú utazás nem csak a személy
zetet, de a hajókat is nagyon megviselte.

A  japán  flo tta  a hatalmas angol nemzet elvei és útm utatásai 
szerint minden tekintetben kiválóan szervezve és harcképes állapot
ban volt. Togo tengernagynak a döntő mérkőzés előkészületeire 
hónapok álltak rendelkezésére; míg a közelgő ellenség a hosszú 
utazás alatt erkölcsi és fizikai teljesítőképességéből napról-napra 
vesztett, addig a japán admirális — a hazai partokra támaszkodva — 
flottáját az oroszok fogadására a lehető legtökéletesebb módon elő
készíti, a hajókat kitisztíttatja, a már nem tökéletes ágyukat kicse
rélteti és a gyakorlatok szakadatlan láncolata által flottáját a leg
m agasabb felszínre emeli. — Hírszerzése kifogástalan és míg az
oroszok úgyszólva a sötétben haladtak, addig Togo az ellenség
erejéről és annak összes mozdulatairól folytonosan tájékozva volt.

Ily egyenlőtlen erőkkel léptek harcba az ellenfelek.
A japán hajók gyorsasága  az oroszokét felülmúlta. A japánok 

csatahajói kivétel nélkül 18 csomó sebességgel bírtak, az orosz
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csatahajók közűi azonban a „Sziszoj Veliki“ és „Imperator Nikolái I.“ 
csak 15 csomó sebességet voltak képesek kifejteni. A japán nagyobb 
cirkálók legkisebb sebessége 18 csomó, általában azonban 22 volt, 
az orosz nagyobb cirkálók pedig az ,,01eg“ kivételével csak 16— 17 
tmf.-et futottak óránkint. Hanem az orosz hajók az általuk elérhető 
legnagyobb sebességet a czusimai csatában korántsem fejthették ki, 
mert szénnel túl voltak terhelve. Gyorsaság tekintetében áz orosz 
hajók tehát messze maradtak a japán flotta mögött.

Azon kedvezőtlen kilátások, amelyekkel az orosz hajóhad a 
csatát megkezdte, csakham ar végzetes jelenségekkel párosultak. A 
japán tengeri harcászat előnye az első összeütközésnél azonnal 
m utatkozik; a japán tüzérség nem lövi az egész ellenséges vonalat, 
hanem a pusztító tüzet csak egy-két élhajóra összpontosítja, mert 
a flotta megrázkódtatását ily módon véli leggyorsabban elérhetni. 
S számításában nem is csalódik, az orosz zászlóshajó azonnal 
súlyos sérüléseket szenved, a flotta parancsnoka megsebesül, esz
méletét veszti s így a vezetés az oroszoknál már a csata első moz
zanataiban megszűnik. Míg japán részen az összes hajók egy 
parancsnok akaratát öntudatosan követik és maguknak a tüzérségi 
tűz legmagasabb fokozása céljából kedvező helyzeteket teremtenek, 
addig a már megrendült orosz flotta az egységes vezetés teljes hiá
nyával követi az élhajókat, amelyek azonban a borzasztó tüzelés 
hatása alatt egymásután dőlnek ki.

Kétségtelen dolog az is, hogy a ja p á n  tüzérség oly óriási 
fölényben volt, miszerint ez az egy tényező is valószínűleg elegendő 
lett volna a japánok sikerének kivívására. Togo ágyúi az orosz 
hajókon leírhatatlan rombolást okoztak s ezek csak a futásban igye
keztek menekvést keresni, mert a tüzet hatásos módon nem viszo
nozhatták. A simóze-keverékkel töltött japán zúzó-gránátok bebizonyí
tották, hogy azokkal a legerősebb hajószerkezet is leküzdhető. Ez 
nagyon is meggondolandó jelenség, különösen akkor, ha a japán 
gránátok rendkívüli gyújtó hatása is tekintetbe vétetik.

Amit a tüzérség az ellenségnél nappal épen hagyott, azt a 
japán tengernagy az éj folyamán torpedókkal akarta elpusztíttatni. 
Érdekes, hogy a torpedótámadások, dacára a jelenvolt csaknem 100 
japán torpedójárműnek, tulajdonképen csekély eredménynyel jártak. 
Csakis 4 orosz hajó sérült meg a torpedótámadások alatt s azok 
közűi az éj folyamán csak egy sülyedt el.

Tenger alatt já ró  hajókat a csatában egyik fél sem alkalmazott.
Nebogatov m agatartása  csakis a humánizmus szempontjából
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indokolt, de ő mint katona, menthetetlen tévedést követett el. A 
harcot mellőznie és a milliókat érő hajókat az ellenségnek átadnia 
nem lett volna szabad.

Hogy a cár a Balti-flotta hiányos felszerelésének és csekély 
kiképzési fokának maga is tudatában volt, abból látható, hógy 
igazságérzete és emberi érzése a Rozsesztvenszkihez intézett követ
kező táviratában nyilatkozott m eg : „Szívből köszönöm Önnek és 
az egész személyzetnek, akik a borzasztó csata alatt kötelességüket 
teljesítették,.az O roszországiránt és Irántam tanúsított odaadást. A 
Mindenható akarata az Ön vállalkozását nem koronázta sikerre!, de 
Önnek megengedte, hogy vitézségét megmutathassa. Oroszország 
Önre mindig büszke lesz. Kívánom Önnek a mielőbbi felgyógyulást 
és kérem az Istent, hogy Önt vigasztalja meg.

A  czusim ai csata után az oroszok utolsó rem énysugara is 
letűnt. Az orosz sas koronáját a japán felkelő nap fénye elhalvá
nyította és az addig büszke sas szárnyszegetten húllt alá a m agas
ból. A szárazföldön egyik súlyos csapás a másik u tán érte a m an
dzsuriai hadsereget és most, midőn az oroszok azt remélték, hogy 
áz ellenséges flotta leverése által maguknak a tengeri uralm at 
biztosítva, a japán hadosztályokat hazájuk földjétől elvágják, —  
tengeri haderejük is teljesen megsemmisült. A hullámokban elmerült 
ezér és ezer szerencsétlen tengerésznek halálkiáltása a hadjárat leg
utolsó akkordja volt. — A Balti flotta elpusztulása után már csak 
á béke megkötése következhetett.



Port-Artur ostroma.
27, és 28. sz. vázlat és két hadrend.*)

Hadműveletek a kincsoui csata után 
az ostrom kezdetéig.

A kincsoui csata után a japánok  1904. május 27. és 28-án 
megállottak s az oroszok után N akim ttra  tábornok alatt csak egy 
kisebb különítmény küldetett. Nakimura 27-én megszállottá. Nan-. 
guanlint, továbbá Hunagelint (Cziennankvaling, Hounankvaling) és- 
a Talienvan-félszigetet.

Stöszel tábornok a kincsoui csata után Port-Arturig ment vissza,, 
de a japán csapatok lassú, utánnyom ulása következtében a véde
lemnek a közvetett módját határozván el, újból előnyomúlt és a 
Kvantun-félszigeten, Port-Arturtól; átlag 16 km.-re a következő vonal
ban vett védelmi felállítást: magaslatok a Huankisuanhotól (Huanni- 
csuanho) nyugatra a Kiensan (354) hegy (Houjansan, Kenszan) — 
Jupilasza (412) — Szuantszajgou község a tenger közelében (Suang- 
tajkou). A megszállott vonal megerődíttetett.

A japánok■ 29-én az előnyomulást megkezdték és Nakamura 
30-án Dalnit is megszállottá. A hadsereg az oroszokkal szemben 
Ancusan (369) (Double Point, Anczesan) magaslatok Sinszajcza 
községtől délnyugatra (Hszinczajcze) magaslatok a Maian folyótól 
délnyugatra lévő vonalban megállott és magát elsáncolta. Jobb 
szárnyon, az 1. hadosztály, bal szárnyon a 3. hadosztály volt; 
a közép mögött a 4.. hadosztály és az L tüzérdandár tartalékban 
maradt. A két fél előcsapatai némely ponton csak 1 km.-re voltak 
egymástól.

III. RÉSZ. . :

*) 9. és 10. sz. melléklet.
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Azután a japán II. hadsereg legnagyobb része más irányba 
fordült. Orosz részről ugyanis Stakelberg tábornok alatt az I. szib. 
hadtest Port-Artur felmentésére közeledett és előretolt lovasságával 
Akijama tábornok lovas dandára Judszjatunnál 30-án m ár össze is 
ütközött. A II. hadsereg észak felé egyelőre a Pulantiennél (Port- 
Adamsz) hagyott 5. hadosztályt és Akijama lovassága által volt biz
tosítva. A 11. hadosztály szintén ekkor kezdte meg a partraszállást 
a Jentoa (Jentouva) öbölben. Junius 3 ikáig a hadosztály összes 
csapatai megérkeztek, de a vonatok még hiányoztak. Oku tábornok 
az orosz Kvantun-különítménynyel szemben csak az 1. hadosztályt 
hagyta, tám ogatására még a 11. hadosztály partraszállt csapatait is 
kirendelte, ő maga pedig a 3. és 4. hadosztálylyal és az 1. tüzér
dandárral észak felé fordült. Ezen erők az előnyomulás alatt az 5. 
hadosztálylyal és 1. lovasdandárral egyesültek, Vafangounál junius 
15-én az I. szibériai hadtestet visszaszorították és azu tán  a főhad- 
szintéren nyertek alkalmazást.

A két fél a Kvantun félszigeten junius 26-ikáig harc nélkül 
állott egymással szemben. Ezen idő alatt beható erődítési m unká
latok folytak. Kétségtelen, hogy a japánok helyzete kedvezőtlen 
volt, mert a nem egészen két hadosztályból álló erő 16 km. hosszú 
vonalat szállott meg s azt az oroszok könnyen áttörhették volna. 
A japánok hadműveleti alapül Dalnit választották és hadtápkörletü- 
ket kiváló gondoskodással rendezték be.

A  két fé l  hadrendjét a  9. és 10. sz. melléklet m utatja.
A japánokra vonatkozólag megjegyzendő, hogy a III. hadsereg 

csapatai részben junius végén, főkép azonban csak julius havában 
érkeztek- meg.

N ogi tábornok, aki a japán hadsereg parancsnokságát junius 
közepén vette át, Dalnit nem vélte addig eléggé biztosítva, míg a 
Kiensan  magaslat az oroszok birtokában volt s ezért elhatározta, 
hogy a 11. hadosztályt a nevezett magaslatig tolja előre. Ez a terv 
vezetett az első összeütközésekhez. *)

A 11. hadosztály ju n iu s  26-ikára éjjel három  oszlopban nyo- 
múlt előre, melyek közűi a legerősebb a Kiensan ellen irányíttatótt. 
Ezen oszlop a  magaslatot súlyos áldozatok árán délután 5 óráig 
birtokába is vette. A két szárnyoszlop is sikerrel nyom últ. előre. 
A gyalogság támadásánál a tüzérség hathatós közrem űködést fejtett ki.

*) A kincsoui csata utáni küzdelmeknél a két fél flottájának egyes hajói 
számos alkalommal működtek közre; lásd erre vonatkozólag: II. Rész. Tengeri ese
mények 1904-ben.



HADMŰVELETEK A KINCSOUI CSATA UTÁN AZ OSTROM KEZDETÉIG. 253

: Az oroszok 7 tisztet, 200 embert és 2 gyorstüzelő ágyút, a
japánok 2 tisztet és 200 embert vesztettek.

A z  ütközet eredménye az volt, hogy az oroszok az előbbi 
állásuk legfontosabb részéről 2— 3 km.-re visszamenni kényszerűitek, 
a japánok pedig a Kiensan és Suantisan (Huannicsuan) elfoglalása 
által jelentékeny tért nyertek előre és összeköttetéseiknek veszélyez
tetésétől többé tartani nem kellett.

A Kiensan elvesztése Stöszel tábornokot igen kellemetlenül 
érintette s azt mindenáron vissza akarta szerezni. Ezt pedig julius 
első napjaiban szándékozott végrehajtani, és pedig azért, mert hirűl 
vette, hogy Dalninál 2-án nagyobb japán csapatok érkeztek meg; 
ezek közreműködése előtt már a Kiensant vissza óhajtotta foglalni. 
Nevezett napon a japán 9. hadosztálynak, valamint az 1. és 4. 
honvéd (kobi)-dandár és a 2. tüzérdandár csapatainak, úgyszintén 
különböző ostromló telepeknek partraszállitása valóban megkezdődött.

A támadások ju liu s  3-án délután 1 és 2 óra közt vették kez
detüket és egészen 6-ig ta rto ttak; azok alatt az oroszok 11 tisztet 
és 303 embert, a japánok pedig 450 főt vesztettek.

A  julius 3.— 6. történt támadások alatt az orosz Kvantun külö
nítménynek a junius végén elvesztett állások egy jelentéktelen részét 
sikerűit ugyan visszaszerezni, hanem a küzdelmek főcélja, a Kiensan 
magaslat a japánok birtokában maradt. Ez az eredmény csekély 
volt, ámde az oroszok tevékeny és erélyes m agatartása, különösen 
pedig a Kondratenko tábornok alatti déli szárny műveletei azt bizo
nyították, hogy az oroszok ereje még nem töretett meg. Ez okból 
Nogi tábornok a Port-Artur elleni előnyomulás folytatását a III. 
hadsereg teljes megérkeztéig halasztotta el.

így az említett harcok után ismét hosszabb szünet következett, 
mely alatt csak kisebb csatározások történtek. Az elfoglalt állások 
megerőditésén mindkét fél tevékenyen dolgozott. A szünet alatt a 
japán III. hadseregnek még hiányzó részei is teljesen megérkeztek, 
miért is a japánok már magukat elég erősnek érezték a hadműve
letek folytatására..

Ju lin s  26-án az előnyomulás hat oszlopban megkezdetett. — 
A hadosztályok irányítása a következő v o lt:

1. hadosztály az orosz balszárny ellen, a Jupilasza 412 ma
gaslattól északra;

9. hadosztály a Jupilasza magaslatra s az Anczelin-szorostól 
jobbra és balra levő orosz állások ellen;
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. 11. hadosztály a' Móuczágounál (Mauczekau) levő magaslatok 
és a Laoczusan (Magas-hegy) ellen. . :

" Hadsereg tartalékod az І . ' 'honvéddandár a 9. hadosztálynak, 
á 4. honvéddandár a 11-nek jobb szárnyát követte.

A japánoknak a viharos időben sikerűit ugyan az orosz elő- 
' csapatokat visszaűzni, de á kiválóan megerőditett főállásoknál az 
összes támadások megakadtak. A 9. hadosztály a Jupilasza hegyet 
éjjel is megrohanta, de azt elfoglalni nem volt képes.

Julius 27fén .m ár reggel 6 órakor megkezdődött a tüzérségi 
harc, melynél az Uajczejlaza. magaslaton felvonűlt japán tarack
ütegek a Jupilasza ellen szintén .hathatósan működtek közre. Nogi 
tábornok e nap. küzdelmeiről a következő jelentést te tte : „Azellen
ség a tüzelést nem szüntette be ; gyalogságunknak a közeledést csak 
azért engedte meg, hogy azt azután pusztító tűzzel árassza el. A 
meredek lejtőkön való .felmászás rendkívül nehéz v o lt; ismételt 
támadásaink sikertelenek .maradtak. Gyalogságunknak —  a tüzérség 
oltalma a la tt ,— csakis délután 3 órakor sikerűit a legvégső erő- 
megfeszítés mellett a, magaslatok egy részét elfoglalni; azonban az 
ellenség kétségbeesett ellenállása és szomszéd állásainak oldalozó 
tüze a csúcs megrohanását naplemente előtt lehetetlenné tette. “

A tüzérség folyton tüzelt. s a gyalogság este roham ra indúlt. 
Véres harcok árán végre mégis sikerűit éjjeli 1. órakor az orosz 
.állásokba behatolni s azokban meg is maradni.

A déli orosz szárnyat Kondratenko tábornok a 7. kelet-szib. 
lövészhadosztály csapataival 26-án és 27-én kiváló szívóssággal és 
sikeresen védte.. A hős tábornok személyes befolyása a csapatokra 
a legjobb hatást tette. A japán támadó oszlopok julius 28-ára éjjel 
ismét előtörtek s ekkor a Laoczusan védőrsége készen tartott dzsun- 
kákon a Lunvantan-öböl (Lunvantang) nyugati partjaira vonult 
vissza, mert Stöszel tábornok a .Jupilasza elvesztése után elrendelte, 
hogy az egész Kvantun különitmény a Port-Artur előtti utolsó 
állásba, Lujza-öböl— Farkas hegyek — Kouczjagou (Kokiakou) vonalba 
vonúljon vissza.

Az ellenállás az északi szárnyon tartott legtovább, ahol u.‘ i. 
a  japán 1. hadosztály-a Szuantczajgounál levő orosz állásokat csak 
28-án délelőtt 9 órakor foglalta el.

A  ju liu s  26-tól 28-ig tartó küzdelemben az oroszok 43 tisztet, 
1997 embert, 2 nehéz és 3 gyorstüzelő ágyút, valamint 3 géppus
kát, a japánok mintegy 3000- főt vesztettek.
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A z-em lített'harcoknál a  flották egyes hajói ismét sikeresen 
működtek közre.

Ju liu s  29 én Nogi tábornok pihenőt tartott, 30-án azonban 
m á r az oroszok üldözésére indúlt, hogy azoknak az új .állások 
alapos megerőditésére ne legyen idejük. ‘ ■

A Farkas-hegyek védelmére Fokk'tábornok, az állás parancs
noka két szakaszt alakított; a keleti szakaszban Szaviczki ' ezredes 
volt 7 zászlóaljjal és 4 üteggel, míg az északit Nadejin tábornok 
4 zászlóaljjal, 1 üteggel és 7* szotnyával védelmezte. A két szár
nyon a 7. kelet-szibériai hadosztály csapatai voltak, Fokk tábornok, 
tartalékát 2 zászlóalj és 2 üteg képezte. - ;

Az állások csak futólag voltak megerődítve és a kilátást a 
magas kauljang vetés legfeljebb csak 500 lépésre engedte meg. Ez 
utóbbi körülmény a japánoknak igen kedvező lévén, az oroszokat 
a támadás teljesen meglepte. • - >

A japánok főtámadása a Farkas-hegyek ellen irányúit. A 7. 
-kelet-szib. lövészhadosztály csapatai e hegyektől északra már reggel 
7 órakor visszavonúltak, mire a japánok a Farkas-hegyek ellen 
észak felől átkaroló támadást intéztek. Ekkor a védőrség lassan 
visszavonúlni kényszerűit. Az oroszok délelőtt 11 óráig már az 
erődöv közelébe vonúltak vissza, csak a déli arcvön alban maradtak 
még a felszerelési időszakban megerődített Szjagusan  és Dagusan  
magaslatok megszállva. A japánok üldözését csak a vár lövegei 
tartóztatták fel. ■

A  Farkas-hegyek elfoglalásával P ort-A rtur körülzárolásának 
küzdelmei véget értek és ezután m á r á  várharc vette kezdetét.

Port-Artur földrajzi viszonyai.

A  kikötő. .,
A port-arturi öböl egy hegykatlanban fekszik, melynek oldal

falai néhol 200 m. magasak. A kikötő bejárata 300—400 m. széles, 
900 m. hosszú s apály idején a nagyobb csatahajók abban alig 
haladhatnak.

A  kikötő a keleti és nyugati, illetve belső és külső kikötőkből áll, 
melyek közűi az: első igen mély és kőrakpartokkal van ellátva, de 
nem elég terjedelmes. E  körülmény okozta azt, hogy 1903. végén 
négy nagy cirkálót, amelyek már a belső kikötőben nem fértek el, 
Vladivosztokba kellett küldeni. A nyugati kikötő sekély; mélyítésé
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ugyan megkezdetett, de az a háború kitörésekor még nem volt 
befejezve.

A két kikötőben képződik ugyan vékony jég-kéreg, de az a 
hajók járását csak kevésbé akadályozta.

A z öböl külső része apály idején is elég mély, jó  talajjal bír 
és sohasem fagy be. A magas sziklás partok a nyugati és északi 
szelek ellen igen jól védik, de a keleti és déli szeleknek nagyon 
ki van téve. Nyáron többnyire ezek uralkodnak és a horgonyzó 
hajókra nézve igen veszélyesek.

A L u jza  öböl igen sekély, de a Galamb-öböl még a legna
gyobb hajók kikötésére is alkalmas.

A  terep.
A  vár közelében kopár és erősen tagozott hegyes vidék van, - 

melynek a Tigris-, Aranyos- és Kereszt-hegy nevű részletei mere
deken esnek a tengerbe.

A  terep a  Lunho által két szakaszba osztatik. A  keleti sza
kaszban a hegyvonulat általában a régi kinai fal irányát követi, — 
erősen tagozott és kevésbé áttekinthető. A Sárkány-hegyek csak
nem összefüggő vonulatot képeznek, végső pontjukat a Kereszt
hegy képezi. A Sárkány-hegyekből számos harántág nyúlik ki, 
melyek között igen meredek és mély szakadékok vannak. —  A 
városhoz közelebb fekvő Nagy-hegy 209 és a Vangtaj 182 m aga
sabbak mint a Sárkány-hegyek s így a védelemre nézve igen ked
vezők. A Sárkány-hegyek előhegyei észak és kelet felé igen m ere
deken esn ek ; az előterep róluk kedvezően pásztázható. A  nyugati 
szakaszban a védelemre előnyös összefüggő vonulat nincs. A kikötő
től 1— 3 km.-re levő hegyhátak előhegyei ezeknél m agasabbak s 
így a kikötő és a város már az előhegyekről is lőhető. A  támadó  
állásának legfontosabb pontját a  Magas-hegy képezi a  203 és 211 
magassági pontokkal. Ennek előhegyei: északra a Hosszú-hegy 
(Namakojama) és a Sarok-hegyek, északkeleten pedig a szakadozott 
Panlunsan. A Farkas-hegyek északra meredeken esnek, jó kilövést 
biztosítanak, de könnyen megkerülhetők.

A Lujza-öböltől délre és a Galamb-öböltől keletre jól művelt 
és népes síkság van.

A Galambröböltől délkeletre a Ljaotesan sziklás és szakadozott 
vidéke terűi el, mely a tenger felé rendkívül meredeken esik.

A Farkas-hegyektől, valamint a Dagusan- és Szjagusantól 
keletre fekvő vidék kevésbé áttekinthető és a vezetést megnehezíti.
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’l'erepfödözet igen kevés v a n ; csak a sík területek vannak jól 
művelve; az erdők teljesen hiányoznak. A művelt területeken sok 
a kauljang vetés, mely a nyári hónapokban a kilátást és — rész
ben — a mozgást is akadályozza.

A  ta la j többnyire agyagos, itt-ott kavicsos is.
A  közlekedések a  természetes talajon vezetnek; a síkságon agya

gosak, a hegyvidékben pedig homokos és köves talajjal b írnak; az 
előbbiek és részben az utóbbiak is az esőzések időszakában csak
nem feneketlen talajjal bírnak. A mandarin-út széles és elég jó.

A lakosság a sík területeken igen sűrű és általában apró 
majorsági épületcsoportokban lakik. A  házak föld-, vagy agyag
téglakerítéssel vannak ellátva.

Port-Artur jelentősége és erődítvényei.

Port-Artur földrajzi fekvésének nemzetgazdasági jelentősége 
már a háború előzményeiben letárgyaltatott. Port-Arturnál végződik 
a kelet-kinai vasút dél felé vezető ága, mely a Kvantun félsziget 
kikötőit Oroszország európai részeivel közvetlenül kapcsolja össze. 
A félsziget kereskedelmi kikötőjét D alni képezte, melyet az orosz 
kormány rohamosan kiépíttetett. Mivel pedig a kereskedelem bizto
sítására a Csendes tengeren hajóhad volt tartandó, ennek biz
tos elhelyezéséről is gondoskodni kellett. A Csendes tengeri flottát 
befogadni Port-Artur védett kikötője volt hivatva s ebből kifolyólag 
az orosz államvezetőség a  következő irányelvet mondotta ki a 
kikötő megerődítése e lő tt: „Port-Artur a Csendes Óceán flottája 
számára támadások ellen biztosított és megfelelő tágas menedék
helyül építendő ki.“

Ezen irányelv következtében a figyelem első sorban a kikötők 
felé irányúit.

Port-Arturt a kínaiak már a múlt század 90-es évéinek elején 
nagy költségekkel hadi kikötőnek építették ki. A kínaiak azt a 
simonoszeki békében elvesztették, ámde arról Japánnak Oroszország 
javára le kellett mondania. Az_ első orosz csapatok és nehéz löve- 
gek 1898 tavaszán érkeztek Port-Artúrba. A flottatábor újraépítésé
nek terveit Velicsko tábornok volt szerkesztendő, aki e célból 1899- 
ben Port-Artúrba utazott. Az elkészült terveket a cár 1900. február
1-én hagyta jóvá.

17
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A háború kitörésekor még az építés tervei távolról sem voltak 
megvalósítva. Ezen m ulasztás főoka abban keresendő, hogy Dalni 
évről-évre oly óriási összegeket emésztett fel, miszerint Port-Artúr 
kiépítésére 1903 végéig a terv szerinti költségeknek csak \/3 része 
utaltatott ki. Ily körülmények közt természetes, hogy a japán flotta 
tám adása 1904. február 9-ére éjjel a flottatábort nagyon készületlen 
állapotban találta.

A szárazföldi erődítésnél csak a kinai külső övét hagyták meg 
(Sárkány-hegyek, Kaponniere-hegy, a  nyugati kikötőtől közvetlen 
nyugatra levő hegyek, Fehér Farkas-hegy), noyau azonban nem volt.

Stöszel tábornoknak az egész Kvantun-különítmény alárendel
tetvén, Port-Artur megszálló csapatainak számereje a  kincsoui csata 
után 29 zászlóalj, 1 lovas-század, 8 tábori üteg és műszaki, vala
mint tengerész csapatok voltak. (Lásd  a hadrendet.) A flotta a 
várparancsnoktól függetlenül működött, csak a  kikötő bejáratának 
védelmére rendelt hajók voltak neki alárendelve.

A flottatábor lövegeinek száma szintén a 9. sz. mellékletből 
vehető ki.

A szárazföldi arcvonal minden kilométerére csak 5 löveg ju tott 
s így egy erős tüzértartalék kikülönítéséről szó sem lehetett.

Léghajókkal Stöszel nem rendelkezett.
A flottatábor tüzérsége a lövegek száma és nemei szerint a' 

távoli harc követelményeinek csak a tengeri arcvorialon feleltek 
meg, hanem a közeli harc. a lövegekkel kiváló sikerrel volt vívható.

Az erődövön belül öv- és sugár-utak nem voltak elegendő 
számban. Telefon és táviró megfelelő számban volt, de csak föld
feletti vezetékkel. Az Aranyos-hegyen Csifuval dróttalan távíró köz
lekedett. Az élelmező berendezés megfelelő, de az egészségügyi 
kevésbé kielégitő volt.

Az egyes erődök elosztása és minősége a 28. sz. vázlatból látható.

A várharc 1904.. julius 31-től a vár meghódolásáig.*)

I. Az előterepen lefolyt harcok. A japánok m ár eredetileg 
azt határozták el, hogy Port-Arturt erőszakos tám adás által ejtik 
birtokukba. E  terv kivitele céljából az északi arcvonal m egtám adása 
(Erlungsan, Panlunsan és Északi Kikvansan) látszott legalkalma

*) Kivonatosan ismertetve.
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sabbnak, mert a főközlekedések Port-Artur felé ott vezettek át, jó 
.tüzérségi állásokat biztosítottak és onnan már a fontos Vengtaj 
magaslat közvetlenül elérhető volt. A Vangtajról a városra és a 
kikötőre kiváló kilátás nyílik és onnan a város irányába a támadó 
előnyomúlását már semmiféle jelentékeny erődítvény sem akadályozta.

Hogy az ostromlövegek a Farkas-hegyek lejtőin telepíthetők 
. legyenek, szükségesnek m utatkozott a D agusan és Szjagusan  erő
déinek elfoglalása, mivel azokból a Farkas-hegyek oldalozhatók 
voltak.

Az előkészületektől eltekintve, ezen' két előterep-állás elfogla
lása három napig — augusztus 7., 8. és 9. —■ tartott s  a küzdel
mek alatt a japán 11. hadosztály 1500 em bert vesztett. Az ostrom- 
és a hajó-lövegek ez időben már a kikötő ellen is tevékenységet 
fejtettek, ki.

A japánok tám adásának legközelebbi célja az északnyugati 
arcvonal elfoglalása volt, mert onnan a Szjujsiintől délre levő orosz 
állások oldaltűz alá voltak foghatók.

Az északnyugati arcvonal elfoglalásával az 1. hadosztály bíza
tott meg, melynek erősbitésére az 1. honvéd dandár is kirendeltetett. 
Az augusztus 14. és 15-én vívott harcok eredménye az lett, hogy 
a japánok a Vutajsan-hegyet és a Panlunsan 164 mgs. pontját 
elfoglalták ugyan, de a Sarok-hegyek az oroszok birtokában m arad
tak. A harcok alatt a japánok vesztesége 1000 fő volt.

A Szjagusan, Dagusan és Vutajsan magaslatok, valamint a 
Panlunsan északi lejtőinek elfoglalása után a japánok a fő támadó 
arcvonal két oldalán azon terepöv birtokába jutottak, ahol a támadó 
lövegek már a hatásos lőtávolság határain belül voltak fel- 
állíthátók.

A ugusztus 18-án m ár az ostromló telep összes lövegei az 
állásokban voltak. A japán ostromló lövegek száma a 10. sz. mel
lékletből vehető ki.

A löveg-felszerelésben feltűnő a nagy kaliberű lövegek teljes 
hiánya. Legnagyobb hatású a 15 cm.-es Krupp-tarack volt, hanem 

. a gránátmentes födözékeket még ennek a lövedékei sem voltak 
képesek átütni. A japán ostromló-telep tehát a vár elfoglalására 
általában nem volt kielégitő. Az ágyuk nagyobb tömege az ostrom 

: kezdetén az északi arcvonal ellen, később pedig a szárnyakon cso- 
. portosíttatott. •

Nogi tábornok főhadiszállása  az egész ostrom alatt Tjüjdatun 
, községtől keletre a vasútnál volt.

17*
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. A  japá/n ’csapatok elhelyezésére a nyári időben sátrak; télen 
pedig földkunyhók szolgáltak; ez utóbbiak egészségi szempontból 
jóknak bizönyúltak. s áz orosz lövedékek elleri elegendő födözéket 
is képeztek. • •Az egészségügyi szolgálat kiválóan volt s z e r v e z v e a  
kórházi ápolást' igénylő betegek Dalniba szállíttattak, ahonnan azok 
nagy része kórház-hajókon Japánba vitetett. Dalniban nagy élelmező 
raktárak- voltak, melyekből ■ minden hadosztály mögött, raktárak

• telepíttettek. Ezekhez hadtápvasűtak épültek. •• -

II. A z1 erőszakos tám adás. Az előállások bevétele után az 
erőszakos tám adás következett. Ez augusztus 19-tői 24-ig történt.

•Mielőtt azonban ez kezdetét vette volna, Togo tengernagy és Nogi 
tábornok Stöszelhez augusztus 16-án felszólítást intéztek, hogy a 
várat és a flottát az épen meglevő állapotukban adja át. A vár- 
parancsnok a felszólítást visszautasította.

‘ A rendkívül hevességgel és halálmegvetéssel vívott erőszakos 
támadás augusztus 24-én késő éjjelig tartott; csaknem 15.000 ja p á n  
sebesült és halott maradt a harctéren, s ezen óriási áldozat ered
ménye csak az 'volt, hogy a japánok a Sarok hegyeket, a Hosszú
hegy (Namakojama) északkeleti lejtőit, a Kuropatkin (Vízvezeték) 
erőd lejtőit s áz 1. és 2. sz. redoutot (Nyugoti és Keleti Panlunsan) 
birtokukba ejtették.

Ekkor a japánok meggyőződtek arról, hogy a várat erőszakos 
támadással bé -nem vehetik s a rendszeres ostromhoz folyamodtak.

v • 1 • '
III. Az ostrom szerű  (rendszeres) tám adás. A hatásos os

tromló lövegek hiánya, az orosz fényszórók kiváló hatása, mely 
az éjjeli támadásokat rendkívül akadályozta, a ki nem elégítő műszaki 
előkészületek az erőszakos tám adás sikerét kizárták.

A japánok most már 28 cm. es rövid tarackokat is kezdtek 
alkalmazni. Az első 6 azonban csak szeptember közepén érkezett 
m eg; azokat Liörrtől (Tansancze) délre és a Dagusantól északra 
állították föl. A hatásos géppuskák leküzdése céljából hegyi és kis 
kaliberű gyorstüzelő ágyuk alkalmaztattak.

A födözék nélküli terepszakaszokon az erődökig ostromló árko
kat emeltek ki és a legközelebbi távolságokon kis famozsarakat és 
kézi gránátokat is hoztak működésbe. — A főtámadás arcvonala 
ugyanaz volt, mint előbb, csak az arcvonalba még a Szungszusan, 
Erlungsan és a keleti Kikvansan is bevonatott. A védő által még
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nyugaton megtartott elqterep-állások, tehát a Hosszú-, és Magas-hegy 
valamint a. Szjujsiintől délre levő erődítések szintén elfoglalandók 
voltak. .  • ,=i

Az oroszok az ostromló árkok készítését számos kitöréssel 
zavarták és a fontos Vangtaj magaslatot is sietve erődítettek rm eg.j 

.Szeptember közepén az ostromló árkok a ... T em plom -.;é s ; 
Kuro.patkin-erőd előtt és a 'H osszú-hegy műveivel szemben, m ár 50 ■ 
méterré, sőt közelebb is; elkészültek s a .  japánok 19-ére, már. általán -
nos rohamot terveztek. .............  : ;-.tJ

,. . A küzdelem és a beri-beri betegség áldozatainak pótlására a; 
japánok Szeptember elején 16.000 ,,fő tartalékalakulást kaptak! . ,v

; v: Szeptember 19-én réggel az 1. hadosztály parancsnoka a 
Hosszú- és a Magas-hegyet 26 ostrom- és 60 tábori, ágyúból tűz 
alá fogta, délután 5 órakor pedig az 1. gyalog és, a 15. honvéd
ezrednek a tám adásra parancsot adott. Hanem a gyalogság csakis 
a .tüzérség újabb jelentékeny közreműködése mellett nyomúlhatott 
20-án délután a Hosszúhegy mellvédéig előre, később pedig egy. 
megkerülő mozdulattal a torokvonalba is behatolt. Ekkor a kézi 
gránátok*) is jelentékeny alkalmazást találtak.

A z oroszok szept. 20-án d. u. a Hosszú-hegyről visszavonultak. 
Л Magas-hegy ellen, szeptember 19-én előnyomúló 15. és 16., 

honvédezredeknek csak ismételt támadások után sikerűit a 211 magas
sági, pontot. a következő éjjel elfoglalni, de a 203 pont birtokba 
ejtésére irányúit összes kísérletek meghiusúltak.

Kondratenko tábornok 22-ére ellentámadást készített elő ; a 
támadó csapatot Podgórszki sorhajóhadnagy vezette, aki a japáno
kat yéres küzdelem után a Magas-hegyről vissza is szorította. A 
japánok a négy napig tartó harcokban 3000 embert vesztettek.

., A  Szjujsiintől délre levő előterep-állások • ellen szeptember 
19.-én délután 40 ostrom-ágyu és 84 tábori, illetve hegyi-löveg 
működött. A Kuropatkin- és Vasút-erőd ellen a 9. hadosztály 18. 
dandára, a Templom-erőd ellen az 1. hadosztály 2. dandára tám a
dott. A japán támadó csapatok ismételt sikertelen kísérletek után 
végre szeptember 20-án hajnalban a müvekbe behatoltak; az oroszok 
rendetlen futással menekültek vissza. E  küzdelemben a japánok
nak 4000 fő veszteségük volt.

. . .  *) Az itt alkalmazott kézi gránátok üveg nagyságú bádogedények voltak, 
részben gyujtózsinórral, részben pedig érintkező gyújtóval ellátva. A töltet hatása 
rendkívül robbanó és heves volt. A gránátokat egy fanyél segítségével dobták.
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A  japánok a fő  tám adás arcvonala ellen az első megroha- 
nást október 30-án intézték. Az ostromló árkok a műveket e 
napon már néhol 30 méterre közelítették meg.

Nogi tábornok az általános bom bázás előkészítése után októ
ber 25-én a  következőkép intézkedett: A z  І. hadosztály a Szung- 
szusan-erődöt s az attól délkeletre levő 120 m agasla to t; a  9. 
hadosztály az Erlungsant és az Északi Kikvansantól közvetlen 
nyugatra levő művet, a 11. hadosztály az Északi és Keleti Kikvan- 
sant támadja meg, a szárny-hadosztályok a szomszéd erődök ellen 
is tüntetnek. Az 1. és 9. hadosztályok feladata október 26 án  az 
volt, hogy a nekik kiutalt erődök előretolt lövészárkait foglalják el.

A lövészárkok rövid harc után el is foglaltattak.
A megfigyelők október 30-án reggel azt jelentették, hogy a 

művek teljesen össze vannak lőve, mire a roham  déli 12 órára  
elrendeltetett. Hanem alig hagyták el a rohamoszlopok a födözé- 
keket, az oroszok heves löveg- és puskatüze azokat csakham ar 
visszavetette. A japánok helyenkint az árok széléig, sőt a mell
véd lejtig is eljutottak, de ott az oldalazó művek kiváló hatása és 
a roham-létrák rövidsége következtében csaknem megsemmisültek. 
Az Északi Kikvansantól közvetlen nyugatra levő erőddel szemben 
Ikinobe dandárparancsnok maga állt a 35. ezred két százada élére 
és heves kézi tusa után azt el is foglalta. Az erődnek a japánok 
az ,,Ikinobe“ elnevezést adták.

A 28,- cm.-es tarackok az állandó művek ellenében nem m u
tatkoztak kielégítőknek.

A japánok az október 30-án lezajlott véres küzdelmekben 
2000 embert vesztettek és mivel azok nagyon csekély eredménynyel' 
jártak, most m á r az aknaharcot voltak kénytelenek megkezdeni.

A z aknaharc mindkét félnél elkeseredett küzdelmekhez veze
tett s eredménye az lett, hogy a japánok november 25-ig az 
Északi Kikvansan, Szungszusan és Erlungsan erődöknél az akná
k at már a contre-escarpe-ig építették ki és azokat részben fel is 
robbantották. Nogi tábornok az eddigi ostrom sikertelen volta 
miatt rendkívül aggódott és P ort-A rtnrt a  B alti f lo tta  megérkezése 
előtt okvetlen meg akarta hódítani*)

*) A japán közvélemény Port-Artur elestét szintén nagyon óhajtotta már. 
Erre vonatkozólag, valamint Nogi tábornok jellemzésére idézem Bronsart von Schellen- 
dorffnak következő sorait: „Nogi egyik fia már az első csatában Kincsounál ele
sett ; midőn a 203 magassági pont megrohanásánál második és utolsó fiát is elra
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A  második roham  időszaka november 26-tól december 5-ig  
tartott. A roham  a Szungszusan és a Keleti Kikvansan ellen volt 
intézendő, —  ha pedig annak birtokba vétele nem sikerűi, úgy a 
Magas-hegyet kellett elfoglalni, hogy arról a Port-Artur kikötőjébe 
zárt orosz flotta megsemmisíthető legyen. —  A Lunho völgyéből 
pedig N a ka m m a  tábornok alatt 2000 önkéntes a Szungszusan 
átkaroló m egrohanására vállalkozott.

Az első megrohanás az északkeleti arcvonal heves bombázása 
után, —  melynél az összes ostromló lövegek részt vettek, — 
november 26-án éjjeli 1 órakor vette kezdetét. —  A tám adó min
denütt pusztító kereszttűzzel találkozott és némi eredmények után 
ismét visszavettetett, habár egyes osztagok az Északi Kikvansan 
udvarára is behatoltak már. —  Az átkaroló önkéntes csoportot a 
fényszórók felfedezték és az is csakhamar borzasztó tűzbe került. 
Hanem az önkéntesek a lejtőn mégis felrohantak, ámde az oroszok 
a készen tartott tartalékok segítségével igen súlyos veszteségekkel 
visszaverték őket.

Ez a sikertelen tám adás az egész ostrom legvéresebb küzdelme 
volt; —  a  japánok csaknem 9000 embert vesztettek.

A rendkívüli veszteségek azonban Nogi tábornok azon. szilárd 
elhatározását mégsem rendítették meg, hogy most már a Magas
hegy elfoglalására  törekedjék. Annak érődéit az ostromló árkok a 
védő kiváló tevékenysége következtében csak 200 lépésre köze
líthették meg.

A  Magas-hegy és az Akaszakajam a első megrohanása nov. 
28-án történt. Hogy az orosz csapat figyelme föl ne hivassák, a 
tüzérség a rohamot nem készítette elő megfelelő módon s így a 
roham visszaveretett.

November 29-én a támadás folytatódott. A japán 11. hadosztály 
egy része már a 211 magassági pont erődeibe be is hatolt, de a 
védőnek pusztító kereszttüze elől csakhamar visszavonúlni kény
szerűit. Az elkeseredett küzdelem azonban nem szűnt meg. Nov. 
30-án a 211 pont érődéi és rövid időre már a 203 pont is a 
japánok birtokába kerültek. December 1-én a japánok rendkívül heves 
harc után a 203 pont erődítvényeit ismét elhagyni kényszerűitek,

gadta a halál, Nogi báró elrendelte, hogy otthon a halotti ünnepélylyel várakozza
nak addig, amig ő is meghalt a hazáért. Ugyancsak ő volt az, akinek csapatai a 
vitézség csodáit mutatták s aki 300 tanulót, akik Port-Artur ostromának hosszú 
tartamát Tokióban nyilvánosan kifogásolták és a III. hadseregbe leendő besorozta- 
sukat kérték, addig küldött rohamra, míg az utolsó is elesett.
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egész a lejtő lábáig vonúltak vissza, miközben borzasztó vesztesé
get szenvedtek. Ezen harcokban az Akaszakajama művei a tám adást 
rendkívüli oldalozó tűz alá fogták.

Az oly heves küzdelmeket kiállott 203 pont északi lejtői ezen 
rohamok után iszonyú látványt nyújtottak. Azok a halottakkal és 
sebesültekkel a szó szoros értelmében betakarva voltak; a fekvők 
testét a szakadatlan tüzelés darabokba szakgatta s ruháik a gráná
tok robbanásai miatt rongyokba tépettek. — A japánok a magaslat 
bevehetetlen volta iránt már babonás félelmet éreztek s a 203 
magassági pontnak már előbb a „Halottak dom bja“ elnevezést adták.

December 1-tő l.5-ig  az ostromló árkok építése folytatódott s 
a rohamot az 1. honvéddandár és a 7. hadosztály újra megkísér
tette. A  H alottak dombja végre december 5-én délután a  japánok  
birtokába került. '

Az oroszok —  valószínűleg töltényhiány miatt — egészen 
visszavonúltak s így a győztes japánok a magaslatok megerődítését 
zavartalanúl megkezdhették. Az oroszok december 6-án a szom szé
dos lejtőkről is eltávoztak.

A nyugati arcvonalban november 27-től december 6-ig vívott 
küzdelmek a japánoknak 12,000 emberükbe kerültek. Ezen veszte
ség fele a 7. hadosztályra esett. A z oroszok m integy 5000 embert 
vesztettek. Hanem a japánok a véres munka sikerét e lérték ; a 
Halottak dombjáról a kikötőbe szabad kilátás nyílt s így az ott 
horgonyzó orosz flottának megsemmisítését m ost m ár semmi sem 
akadályozta.

A M agas-hegy kúpjainak elfoglalásánál a tüzérség is kiváló 
szerepet játszott, ámde a főérdem  a  gyalogságé, mely a legnehe
zebb viszonyok közt oly hosszú időn át a halált megvető és elke
seredetten küzdő védőcsapat közvetlen közelében bám ulatos kitar
tással emberfeletti küzdelmeket vívott.

December 6-án a  városnak és a kikötőnek bombázása vette 
kezdetét; 11-dikéig az oroszok legtöbb hajója elsülyedt.*) December 
15-én és 16-án Nogi és Stöszel tábornokok közt jegyzékváltás 
tö rtén t; ez utóbbi u. i. figyelmeztette a japán parancsnokot, hogy 
a japánok a kórházakat is lövik, mire Nogi sajnálkozását fejezte 
ugyan ki, de megjegyezte, hogy „nem minden lövedék találja a 
szándékolt célt." Azután a japánoknak a városról egy pontos terv 
adatott át, melyen a kórházak fel voltak tüntetve.

*) Lásd II. Rész. Tengeri események 1904-ben.
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Mialatt .ezek törtéritek, az aknaharc az északkeleti arcvonalón 
tovább folyt és 18-án az Északi Kikvansan m ár egészen alá volt; 
aknázva. A japánok az . ostrom folytatására el voltak kt szülve, 
ámde mási.történt. • v i • ' . '

Az egész védelem lelke, Kondratenko tábornok december 15-én- 
a :,Kikvansan . erődben elesett. Ezen tábornok vitézsége, kiváló képes
ségei, és megnyerő, hum ánus modora ügy a várparancsnoknál, mint 
a ;;védőrségnél is a legnagyobb tekintélyt érdemelték k i; mindig 
Kondratenko volt az, aki a legnehezebb helyzetek megoldására is 
képes volt. Úgy- látszik, hogy Kondratenko halálával a parancsnok 
és a tisztikar közti erős kapocs is elszakadt és, — hogy Stöszel 
tábornok, aki a várharcban való járatlanságát sohasem titkolta és' 
m agát e tekintetben egészen Kondratenko tanácsainak rendelte alá, 
most a legkomolyabb napokban egyedül m agára utaltatván, nehéz 
krízis előtt állott.

Kondratenko halála, továbbá a mindig jobban fenyegető lőszer
hiány, a skorbut erős terjedése, végül pedig az aknaharc további 
folytatására szükséges fúró-szerszámok hiánya végre 1905. január
2-án a vár átadására vezetett.

A vár meghódolása.

Stöszel tábornok december 29-én haditanácsot hivott össze.’ 
Ebben azt ajánlotta, hogy a vár a japánoknak adja meg magát. 
A jelenlevő 21 tag közűi csakis 4 adta szavazatát az ajánlatra, 
míg a többi 17 az ajánlat ellen szavazo tt; a tárgyalásról nem vettek 
fel jegyzőkönyvet.

, Még az egész övvonalban harcoltak és a japánok a  vár meg
hódolására még nem is gondoltak, midőn január 1-én a japán elő
őrsöknél Szjujsiintől délre egy orosz hadikövet jelent meg s a vár- 
parancsnok ajánlatát a vár megadására vonatkozólag átadta. Ezzel 
egyidejűleg -.Stöszel a hadianyag megsemmisítését is elrendelte.

Január 2-án az átadási feltételek megállapíttattak; ezekre 
vonatkozólag Nogi tábornok a mikádótól azt a parancsot kapta, 
hogy Stöszelnek minden hadi becsület megadassák. Az átadási 
feltételek szerint minden erőd, hajó és hadianyag a japán hadsereg
nek volt átadandó. A tiszteknek és katonai hivatalnokoknak az 
oldalfegyver m egtartása engedélyeztetett. Ezek, ha becsületszavukat
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adták, hogy Japán ellen többé a hadjáratban nem harcolnak, —  
Oroszországba is visszatérhettek.

A szerződés aláírása után az ellenségeskedés azonnal meg
szűnt. Az erődök, hajók stb. átadása január 10-ig tartott. Stöszel' 
Port-Arturt 11 -én hagyta el.

A győztes japán hadsereg január 16-án Port-Arturba ünnepé
lyesen bevonult s azután csakham ar Mandzsúriába szállíttatott.

Port-Arturt a japánok hadi kikötőnek nyilvánították és az 
idegen hajók elől elzárták.

A kapitulációkor Port-Arturban a japánoknak á tad a ttak : 50,431 
ember,*) ebből-kb.. 18,000 beteg, illetve sebesült, —  4 csatahajó,
2 cirkáló, 14 torpedójármű és 65 más hajó; 35,776 puska 5.436,240 
tölténynyel; 546 használható löveg 204,644 tölténynyel; kielégítő 
mennyiségű élelmi és egyéb hadi készlet, valamint az összes 
különféle erőd, számszerint 59. >

Port-Artur ostrománál a japánók 80,000, az oroszok m integy
25,000 embert vesztettek

Összefoglalás. Port-Artur ostromától a japánok nem tekinthet
tek el. Hadműveleteiket a szárazföldön csak akkor vihették akadály- 
talanúl keresztül, ha a tengernek m ár föltétien urai voltak. E  cél
ból a keletázsiai orosz flotta megsemmisítendő volt, ámde annak 
legnagyobb része Port-Artur megerődített kikötőjében keresett mene
déket s így a flotta megsemmisítése céljából a várat a  szárazföldről 
kellett inegtámadniok.

Port-Artur a Kvantun-félsziget egyéb kikötőivel együtt oly 
kiváló jelentőséggel bírt, hogy a flottatábor ostroma és a félsziget 
elfoglalása még akkor is indokolt lett volna, ha az orosz flotta 
Port-Artur kikötőibe nem is záratik be. A japánok Port-Arturt és a 
Kvantun-félsziget szomszédos kikötőit mindenesetre megszerezni 
óhajtották, ámde azokra a  háború után csak azon esetben emel
hettek jogos követéléseket, ha azokat á  hadjárat folyamán valóban 
meghódították.

.Port-Artur teljes kiépítése a pénzügyi viszonyok miatt nem 
valósult meg s ezen körülmény a vár elestét siettette. Az övvonal 
igen szűk volt s a műveknél a páncélozás hiányzott. A háború 
kitörésekor az övvonal kitolatott ugyan, de már csak futólagos

.*) Ezen létszámban a nem harcolók és munkésosztagok, valamint a tengerész
csapatok és a hadihajók személyzete is benfoglaltatnak.
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erődítések készítésére volt idő. A léghajók és a távoli harc tüzér
ségének hiánya azt okozta, hogy a védelem fősúlya a közeli harcra 
helyeztetett.

A japánok azon kísérlete, hogy a várat erőszakos tám adás 
által vegyék birtokukba, nem sikerűit. Ez nem is meglepő dolog. 
Az erőszakos támadás sikerének alapfeltételei, t. i. az erődöknek a 
rohamra való elég megrenditése, gyenge és demoralizált megszálló, 
csapat és az alapos tüzérségi előkészítés —  hiányoztak. •

A rendszeres ostrom hosszú ideig tartott. Az ellenfelek igen 
kis távolságra voltak egymástól és a támadó összes előtörései csak
nem sikertelenek maradtak, habár a  fegyvertechnika mostani fejlett
ségével arányban alig álló kézi gránátok és más támadó fegyverek 
is alkalmazásba kerültek. Port-Artur ostroma meggyőzően bizonyítja, 
hogy egy várnak elegendő tüzérség nélkül való megtám adása sok 
balsikerhez és súlyos veszteségekhez vezet. A sziklás talajba vágott 
és betonirozott művek ellen a japán tüzérség elegendő hatást nem 
fejthetett ki. A legnagyobb kaliberű ágyukra és igen sok töltényre 
lett volna szükség. S midőn a tüzérség a kívánt hatást elérni 
nem volt képes, akkor az utászcsapat az ostromló árkok építésének 
és az aknaharc fáradtságos m unkájának utján a vár bevételét jelen
tékenyen siettette.

Az ostrom rendkívül nehéz voltát az is bizonyítja, hogy a 
megrohanások nagy részét éjjel kellett végrehajtani.

Port-Artur ostrománál a támadó részéről a kis kaliberű gyors
tüzelő ágyuk, a gépfegyverek és a kézigránátok, a védőnél pedig 
ezeken kívül a  világitó-készülékek kiváló szolgálatot tettek.

Port-Artur ostromát az egész katonai világ odaadó érdeklődés
sel kísérte és úgy a védőnek, mint a támadónak egyenlő elisme
réssel adózott. Hogy a későbbi vizsgálat azt állapította meg, misze
rint a vár 1905. január 2-án még indokolatlanúl adta meg magát, 
az csak az ostromnak egy kellemetlen utóhangja volt, ámde a védő 
sereg bámulatos hősiességének és kötelessége fanatikus teljesítésé
nek érdemét egyáltalában nem csorbítja.

A kapituláció politikai eredménye Oroszországban sajnálatos 
forradalmi .jelenségeket okozott. A szabadelvűek s a forradalmi 
elemek a legnagyobb elégedetlenségbe törtek ki, belátták, hogy az 
állam a nemzeti célokat nem szolgáló háborút teljes készületlenség- 
gel kezdte meg s a flottatábor eleste után a hadjárat céltalanságá
nak tudatában annak mielőbbi befejeztét hangosan követelte.
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Port-Artur elestének katonai eredményei óriásiak voltak. Japán ; 
a Kvantun-félsziget jégmentes kikötőinek, a flottatáborriak és az : 
oda menekült milliókat érő orosz hajóknak birtokába jutott s azutáni 
a győzelmes III. hadsereget a mandzsurai hádszintérre .irányíthatta. 
Az oroszok a vár eleste titán, már csak a katonái hírnév fentartár 
sáért folytatták a-háborút, mert a hadjárat sorsának kedvező fór-, 
dulatát már sem. a közelgő Balti-flottától, sem a megrendült száraz
földi hadseregtől remélni többé nem lehetett. , . : . . r



IV. RÉSZ.

A hadjárat vége.

Események a főerőknél a fegyverszünetig.
30. sz. vázlat.

Tjeimből az orosz hadseregek főereje a vasúttól jobbra és 
balra ment v issza; a nyugati szárnyon Miscsenko lovassága volt, 
Rennenkampf Hajluncsen felé folytatta visszavonulását.

A mukdeni vereség azt a bizalmat, amelyet a cár Kuropatkin 
tábornok tehetségeibe helyezett, — . teljesen megtörte. Szentpéter
váron haditanácsot tartottak, melyen a Kuropatkin iránt kevés rokon- 
szenvet ápoló D ragom irov  tábornok is részt vett. A haditanács 
Kuropatkin visszahívását határozta el; nevezett március 17-én azt 
a távirati rendeletet kap:a, hogy a parancsnokságot az I. hadsereg 
parancsnokának: Linevics tábornoknak azonnal adja át, ő m aga 
pedig jelentéstétel végett utazzék Szentpétervárra. Kuropatkin azon
ban a cárt arra kérte, hogy adományozza neki az I. hadsereg 
parancsnokságát, amit a cár engedélyezett is.

A III. hadsereg parancsnoksága Batjanov tábornoknak adatott. 
Linevics vezérkari főnöke az I. hadsereg előbbi vezérkari főnöke: 
Karkevics tábornok lett.

Linevics tábornok a megvert csapatokat a „szipingaji-állásba" 
vezette vissza. Kozákok, ezekhez beosztott gyalog-osztagok és lova- 
sított vadászkülönítmények Kaszija— Suanmjaoczi vasútállom ás 
Ihecsen— Taulu vonalában maradtak vissza. Rennenkampf főereje 
Hajluncsenhez vonúlt.

A japánok  a mukdeni elrombolt vasúti hidat helyreállítván, az 
üldözést március 19-ig Kajujanszian környékéig folytatták, ott meg
álltak és előcsapataikat Nancsenza (Nancsönczi)— Csantufu vasút 
állomás— Csantufu—Pabaotun— Kanpinszan vonaláig tolták előre.

Az oroszok a szipingaji állás megerődítésén rendkívüli tevé
kenységgel dolgoztak. Linevics tábornok a hadseregek harcképes
ségének visszaállításán fáradozott. A veszteségek kiegészíttettek, a
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lövészezredek 2—3 zászlóaljnyi állománya 4-re emeltetett és a 
hadügyminisztériumtól jelentékeny erősbitések igényeltettek. A m uk
deni csata után csakham ar m egérkeztek: a 4. lövész-dandár, a ГѴ. 
hadtest és kaukázusi kozákok (6— 24— 2), valamivel későbben pedig 
az 53. tartalék-hadosztály. Ez utóbbi a Rennenkampf alatt álló 
71. tartalék-hadosztálylyal a VII. szibériai hadtestet képezte.

A csata utáni két első hónap hadi tevékenysége csak előőrs- 
küzdelmekre és erőszakos kémszemlére szorítkozott. Április elején 
a japánok az eddig elfoglalt mély felállítást szélesebb vonalba 
vonták szét.

A japán V. hadsereg Szinczintinen és Inpanon át a  hegy
ségbe nyomúlt és Rennenkampf előcsapatait Örrdagou— Hamilin- 
szoros— Nansancsenzi— Simaoczi (Simiauczi) vonaláig nyomta vissza. 
Tunhunsziang *) (Tunvanszian) is megszállatott.

A japán III. hadsereg a Ljaohot lépte át s  Tjelin és Fakum ön 
közt szállt laktáborba. M ájusban az I. és II. hadsereg is előrevona
tott. Az I. hadsereg a Czinho völgyében Liczataj és Kajujanszian 
közt vonúlt fel. A ГѴ. hadsereg ettől balra a vasút mentén vétt 
felállítást, a II. hadsereg pedig Csantufu környékén csoportosúlt. 
A III. hadsereg a Ljaoho bál partjára csak a 9. hadosztályt és a
7. egy részét tolta, főerejével pedig a  folyó jobb partján maradva, 
a mongol határ közelében levő Moliho községig terjeszkedett ki.

A ja p á n  hadsereg is kiegészítette a veszteségeit és számos 
új alakulást vont a harctérre.

A két f é l  hadrendje és számereje akkor, midőn a fegyverszü
net megköttetett, a következő v o lt:

O roszok:
Hadsereg főparancsnok  Linevics tábornok.

1. hadsereg Kuropatkin tábornok.
I. szibériai hadtest 32 zászlóalj 6 lovas század 8 üteg

i, ,, 32 „ ■ ,, ,, 8 ,,
ТГ 0 9  __  o

• >> >1 })  ІУ І У °  3>

TV 49   4
1 v  • >> 'J £ j  } )  11 >> ^  f t

I. hadtest 32 ,, — „ „ 12 „
VII. 32 ,, 48 lovas század 14 „

Önálló szibériai zljak 6 „ — „ ,, —  „
A hadtestekre felosztva —J ' 12 ,, „ —

Összesen : 198 zászlóalj 66 lovas század 54 üteg.

*) Szinczintintől keletre kb! 85 km.
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II . hadsereg Kaulbarsz tábornok.
. VI. szibériai hadtest- . 32 zászlóalj —  lovas század 12 üteg

VIII. hadtest 32 „ 11 11 12 „
X. „ 32 „ 6 „ „ 12

XVI. „ 32 „ 1> >1 12 „
I. lövész hadtest 48 „ 19 1> 9 „

Miscsenko lovas hadtest — „ 108 „ „ 8 „
Összesén 176 zászlóalj 114 lovas század 65 üteg.

I I I .  hadsereg Batjanov tábornok.
V. szibériai hadtest 32 zászlóalj 6 lovas század 12 üteg

IV. hadtest 32 „ ч » 12 ■„
XVII. „ 32 „ 12 „ „ 12 „ ■

II. lövész hadtest 32 „ 19 91 6 „
Összesen 128 zászlóalj 18 lovas század 42 üteg.

T o v áb b á : a 2. Kubán-plasztun dandár 6 zászlóalj és a főpa
rancsnok nehéz tüzérsége.

A XIX. és a IX. hadtest a béketárgyalások alatt rakodott ki 
a vasúiból (64 zászlóalj, 24 üteg).

Tehát a fegyverszünet megkötésekor az orosz mandzsuriai 
haderő száma 17 hadtest, 6 lovas hadosztály és 3 lovas dandár 
volt 572 zászlóalj, 198 lovas század és 185 üteg számerőben, 
melyhez még a nehéz tüzérség hozzászámítva nincs. Ha egy zászló
alj állománya átlag 650 főre vétetik, úgy a mandzsuriai haderő 
állománya a békekötés előtt kereken 372,000 puskára  és m integy
20,000 lovasra  tehető.

80 zászlóalj, 9 lovas 
század, 35 üteg.

Japánok:
Hadsereg fő p a ra n csn o k: Ojama tábornagy.

I. hadsereg Kuroki tábornok.
gárda, 2., 12. és egy új, valószínűleg 
a 14. hadosz tá ly ; gárda tart. dandár 
különítmény ; 2., 4., 5. és 14. tart. dandár

II . hadsereg Oku tábornok.
3., 4. és 5 hadosztály 3. és 10. tart. \ 48 zászlóalj, 9 lov.
dandár j  század, 21 üteg.

II I . hadsereg Nogi tábornok.
Akijama tábornok lovas hadosztálya,
1., 7., 8., 9. hadosztály, egy tart. had- 

. osztály (valószínűleg a 13.), 1. és 11.
tartalék dandár, 46. tartalék ezred

74 zászlóalj, 32 lov. 
század, 44 üteg.
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IV . hadsereg Nodzu tábornok. -
6. és egy új, valószínűleg a 16. had- 1 48 zászlóalj, 9 lov.
osztály, 3. és 10. tartalék-dandár j század, 21 üteg.

V. hadsereg Kavamura tábornok.
11. és két tart. hadosztály, 9. és 12. ) 42 zászlóalj, 7 lov.
tart. dandár f század, 17 üteg.

Ezenkívül ismeretlen módon beosz tva:
a 44. tartalék-ezred, 1. és 2. ö n á l l ó 2 zászlóalj, —  lov.
tüzér-dandár f század, 35 üteg.
Összesen: 294 zászlóalj, 66 lovas század, 173 üteg, körül

belül 300,000 puska és 9000 lovas. Mivel azonban még kb. 40 
tartalék zászlóaljnak a hadszíntéren történt alkalm azása lehetséges, 
a gyalogság harcoló állománya csaknem akkora volt, mint az 
oroszoké.*)

A két fél számos kisebb vállalatai közűi a jelentékenyebbek 
a keleti és nyugoti szárnyon történtek, de a hadjárat eddigi ered- 

.ményeire nézve azok sem voltak befolyással. Az összes művele
tek közt Miscsenko tábornok második raidje érdemel különösebb 
említést.

Miscsenko tábornok raidje 1905. m ájus havában. —A - raid 
célja főkép az volt, hogy az orosz, jobb szárnynyal szemben lé.vő 
japán erők felderíttessenek. A vállalatot Miscsenko tábornok alatt 
50 kozák szotnya és 12 löveg hajtotta végre.

M ájus 16-án Miscsenko pihenőt tartott és 17-én a Ljaojanvo- 
pennél (Ljaojangvoping) álló ellenséges előőrsök visszaszorítása 
után a Ljaohot átlépvén, csakham ar a japán 7. hadosztály megerő
dített állásaira bukkant. Ennek bal szárnyát megkerülvén Kalami- 
tun és Kanpinszan közt éjjelezett.

M ájus 18-án a lovas-hadtest az előnyomulást Fakum ön felé 
folytatta; az orosz utóvéd Kanpinszantól délre felgyújtott egy ru h a
tárat és rövid harc után a japán 7. hadosztály egy egészségügyi 
csapatbeli különítményét foglyúl ejtette. A japán távíróvezetékek 
hosszú vonalon szétromboltattak és számos csunguz-banda ugrasz- 
tatott szét. Miscsenko Fakumöntől nyugatra éjjelezett.

M ájus 19-én már a lovas hadtest Fakumöntől délnyugatra a 
szinmintini japán hadtápvonalhoz ért, melynél a 49. gyalogezred-

’) Az oroszok hírei szerint pontosan 266 zászlóalj állapíttatott meg, még 
73 tartalék zászlóalj jelenléte és beosztása pedig kétséges volt.
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dél került harcba; az oroszok az ezreden sikeresen áttörtek, számos 
japán katonát ejtettek fogságba és két géppuskát is szereztek.

Az 1. csitinszki kozákezred néhány szotnyája az áttörés után 
Takouczia (Dakucziaczi) községig nyomúlt előre s ott egy Faku- 
mönre irányított élelmi oszlopot részben szétugrasztott, részben 
pedig elfogott. Egyes osztagok a Ljaoho melletti Sifu (Sifuczi) 
községig nyomúltak elő s a táviróvezetéket ismét szétrombolták. 

•E napon a hadtest Szjautaczinál (Szjaofaosin) éjjelezett. Miscsenko 
a felderítést Szinmintinig terjesztette ki s a sifu-fakumöni úthoz is 
megfigyelő különítményeket küldött. Mivel Szinmintinnél • a japán 
54. gy.-ezred s a nevezett úton pedig számos japán erősbítő csapat 
állapíttatott meg, Miscsenko a visszavonulást határozta el. -

M á ju s ' 21-én Tancziavopön, 22-én Kalamitun, 23-án  .Szjao- 
csinza éretett el, 24 én reggel pedig Miscsenko a Ljaohot ismét átlépte.

A raid eredménye a japán III. hadsereg laktáborozásának 
megállapítása volt.

Miscsenko 8 nap alatt mintegy 290 km. u ta t.te tt meg, tehát 
naponta átlag 36 km. menetteljesítményt végzett.

Az oroszok 185 embert, a japánok 500 főt, ezek közt 6 tisztet 
és 234 foglyot vesztettek. Az oroszok 2 géppuskát, 20 taligát és 
mintegy 200 lovat ejtettek birtokukba.

A mukdeni hadműveletek és a szipingaji, illetve kajujansziani 
állás elfoglalása után ismét olyan szünet következett, aminő már 
az orosz-japán háborúban többször ju to tt kifejezésre.

Az oroszok a mukdeni vereség- után hadászatilag és harcásza
t i i g  annyira megrendültek, hogy a fővezér a mandzsuriai csapa
tokat egy nagyobb szabású támadó hadműveletre egyelőre alkal
masaknak nem vélte s így csak a japán támadás bevárására szorít
kozott. Az oroszok helyzete a szipingaji állásban kedvezőnek 
mondható. Onnan Karbinba számos út és vasút vezetett. Karbin 
katonai jelentősége rendkívül jelentékeny volt. Az oroszok hatalmas 
raktárai ott halmoztattak fel; a vasút'szám ára nagy javítóműhelyek 
voltak; hét gőzmalom őrölte a lisztet a hadseregnek és Karbinnál 
ágazott el a keletkinai vasút vladivosztoki vonala is. A mandzsuriai 
orosz hadsereg esetleg a tám adó japánok elől Karbinig ki is tér
hetett, de Karbin elvesztése az oroszokra nézve kiszámíthatatla- 
núl súlyos csapás lett volna, azt tehát okvetlenül védelmezni 
kellett. Karbin azonban Szipingájtól még mintegy 300 km. távol-

18
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Ságban volt s így az oroszoknak az elfárasztó hadászat szabályait 
még hosszú ideig lehetett alkalmazni, addig, míg a japán hadsere
gek Karbinhoz értek. Karbin jelentőségét az is növelte, hogy az 
Európából folyton érkező erősbitések oda özönlöttek. Mindezeket 
összegezve az oroszok főfigyelme az időnyerésre irányúit s így 
Linevics az offenzív működést nem is kezdte meg.

A japánok  Mukdennél szintén súlyos veszteségeket szenvedtek. 
Hogy a hadsereg állománya kiegészíthető és a hadm űvelet folytat
ható legyen, a japánoknak is hosszabb időre volt szükségük. Aztán 
meg a tám adás iránya is nagyon meggondolandó volt. Egy tiszta 
arctám adás —  a vasút mentén — az igen erős állásokat érte volna 
s a japánok arra nézve már elég szomorú tapasztalattal rendel
keztek, hogy az ilyen állások sikeres támadása jelentékeny időt és 
nagy áldozatot követel. Az orosz jobb szárny elleni átkarolás a 
segélyforrásokat csaknem teljesen nélkülöző mongol pusztaságon át 
vezetett, a bal szárny pedig csak a vad és alig járható keletmandzsuriai 
erdős hegyvidéken volt átkarolható. Bármely irányt határozott is 
el a japán fővezér, óriási tömegre volt szüksége, hogy a siker 
biztosítva legyen. Ily tömeg összegyűjtése pedig csak hosszú idő 
alatt vált lehetővé.

A két fél várakozó m agatartását a mukdeni események után 
azon körülmények is indokolják, hogy a tengeri döntő csata 
még egyelőre nem történt meg, és hogy az esőzések időszaka 
csakham ar beköszöntött, mely alatt a vizek megáradtak és am ely 
az utakat csaknem használhatatlanokká tette. A hőség, mely néha 
állítólag 50 C. foknál is nagyobb volt, a csapatok egészségi álla
potát és teljesítőképességét nagyon kedvezőtlenül befolyásolta.

Az északamerikai Egyesült Á llam ok elnöke Roosevelt ju n iu s  
8-án az orosz és a  ja p á n  kormányokhoz diplom áciai jegyzéket 
intézett, melyben azt az óhaját fejezi ki, hogy a háború fejeztes
sék be s a két hadviselő állam a béke megkötése céljából egy
mással sürgős érintkezésbe lépjen.

Az érdekes diplomáciai jegyzék a következőkép hangzott:
„Elérkezettnek látom az időt, hogy az egész emberiség érde

kében azon fáradozzam, miszerint ha lehet, ez a borzasztó és saj
nálatos küzdelem befejeztessék. Az Egyesült Államokat úgy Japán
hoz, mint Oroszországhoz a barátság és a kölcsönös jóakarat köte
lékei fűzik s ezért az mindkét állam iránt érdeklődik. A világ hala
dását a két nagy nemzet közti háború visszatartja. Sürgősen kérem
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úgy az orosz, mint a japán kormányt, hogy — ' nemcsak a saját 
jóvoltukért, hanem az egész civilizált világ érdekében —  egymással 
közvetlen béketárgyalásokba lépjenek. Javaslom, hogy a béketár
gyalások közvetlenül és kizárólag a hadviselő államok közt történ
jenek; más szóval, hogy az orosz és a japán meghatalmazottak 
minden közvetítő nélkül jöjjenek össze, hogy megállapítsák, vájjon 
a  két államnak a béke föltételeire vonatkozólag megegyezni lehet
séges volna-e? Komolyan kérem az orosz és a  japán  korm ányt, 
egyezzenek most bele az összejövetelbe. Kész vagyok mindent 
megtenni, amit tudok, ha szolgálataimat a két kérdéses hatalom a 
helyet és időt illető előleges megállapodásoknál hasznosaknak tartja. 
Igen fogok örvendeni, ha ezen előleges megállapodások a két hata
lom közt megtörténnek —  és pedig akár közvetlenül, akár más 
úton is —  mert egyedüli célom az, hogy azon összejövetel, mely 
az egész civilizált világ szívbőli óhajtása szerint a békét idézné 
elő —  létrejöjjön*1.

Hosszú tárgyalások és ingadozás után juliusban úgy Japán, 
mint Oroszország beleegyezésüket adták, hogy a béke kérdéseit 
illetőleg az Egyesült Á llam ok területén tanácskozni fognak.

A junius havi kisebb hadműveletek az arcvonalban a japánok
nak, a keleti szárnyon pedig az oroszoknak hoztak némi előnyöket. 
Miscsenko és Rennenkampf tábornokok az erélyes működés kifej
tésére minden alkalmat felhasználtak. A japán V. hadsereg látszó
lag a felső Szungari-medencébe akart előnyomúlni, de Rennen
kampf azt megakadályozta.

Juliustól kezdve a hadseregek csaknem teljesen tevékenység 
nélkül álltak egymással szemben.

A  béketárgyalások hosszadalmas jegyzékváltás után végre 
Portmouthben (Nerv-Hampshire) 1905. augusztus 6-án megkezdőd
tek. Oroszország az addigi pénzügym iniszter Vitte és a  washing
toni orosz nagykövet Rozen báró, Japán pedig K om ura báró kül
ügym iniszter és a washingtoni japán  követ Tákáhira által képvi
seltette 'magát.
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Vállalatok Korea északkeleti részében.

29. a) sz. vázlat.
} ■

Mialatt a mandzsuriai hadszíntéren a leírtak történtek, addig 
a japánok és Vladivosztok előretolt csapatai közt Korea északkeleti 
részében küzdelmek fejlődtek ki.

Vladivosztok vára  a hadjárat kezdetén rendkívül el volt h a 
nyagolva. A mandzsuriai építkezésekre fordított, összegek legnagyobb 
része Dalnira és azütán Port-Artúrra fordíttatott s így Vladivosztok 
kiépítése csak nagyon szerény módon haladt előre. A vár parancs
nokaiul 1905. januárban Kaszbek tábornok, vezérkari főnökévé Bud- 
berg báró ezredes neveztetett ki és e két tetterős tiszt m űködésé
nek az volt az eredménye, hogy Vladivosztok már juliusban 80 
km. kerülettel bíró várrá épült ki, amelyben 1500 különféle löveg 
volt elhelyezve. A japánoknak a vár ostromához igen erős 
csapatot kellett volna alkalmazni. A Vladivosztokhoz való ten
geri közeledést az Amur- és Usszuri-öbölben elhelyezett. szám os 
akna nehezítette meg. Ily körülmények közt érthető, hogy a jap á
nok Vladivosztok rendszeres ostromát meg sem kezdették, hanem 
erejüket csaknem kizárólag Linevics tábornok seregei ellen csopor
tosították. •

A  P riam tír  katonai kerület*) kormányzója Krezcsaticzki tábor
nok, törzsének főnöke pedig Rutkovszki tábornok volt.

Vladivosztok megszálló csapatait Kaszbek tábornok alatt a 8. 
és 10. keletszibériai lövész-hadosztály, —  az utóbbi 4 üteggel, —  
továbbá 2 tartalék-ezred, 7 vártüzér zászlóalj, 2 műszaki zászlóalj 
és kb. 10,000 főnyi tengerészcsapat képezte. A 8. hadosztály az 
északi arcvonalnak, a 10. hadosztály- az Orosz-szigeteknek erődít- 
vényeit szállta m eg; a tartalék dandár a városban volt. Kaszbek 
tábornoknak egyúttal a Jesszen tengernagy alatti vladivosztoki hajóraj 
is alárendeltetett. ' Ezt a hajórajt, mely az egész orosz flotta 
szomorú m aradványát képezte, 1905. juliusban csak a „Rosszija" 
cirkáló, továbbá az „Almasz“ kis cirkáló, — amely u. i. a czusi
mai csata után egyedül menekült Vladivosztokba, — azután 2 
torpedó-vadászó, 5 tenger alatt járó naszád és néhány kisebb hajó 
képezte. A tenger alatt járó naszádokat részben a szibériai vasú-

*) Az ázsiai Oroszország 4 katonai kerületre osztatik fel, és pedig: Turkesz- 
tán, Omszk, Irkuczk és Priamur. Ez utóbbi Vladivosztokot és környékét, valamint 
Kabarovszk, Blagovjescsenszk és Nikolajevszk helyőrségeket foglalja magában.
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tón szállították Vladivosztokhoz. A „G rom oboj" a nyár folyamán 
egy aknára futott és nagyon m egsérü lt; a javító  műállásból*) 
a hadjárat végéig ki sem szabadúlt; a „Bogati“ csak julius elején 
jávíttatott ki, de harcképes még nem volt. Mivel az „Almasz“ 
igen csekély harcértékkel bírt; ennélfogva az egész hajóraj csak a 
„Rosszija“ cirkálóból és néhány kisebb járm űből állott.

Vladivosztokon kívül, és pedig ■ főképen a koreai határon a 
Tum en folyónál a 2. keletszibériai lövész-hadosztály és 2 hadtáp- 
ezred, tovább előretolva pedig Koszagovszki tábornok parancsnok
sága alatt a 3 ezredből álló Priamur kozák-dandár állott. Ennek 
számereje 18 szotnya és 6 löveg volt.

A Vladivosztoknál és környékén lévő összes orosz erők szám
ereje mintegy 57,000 ember és 15,000 f ő  várcsapat volt. •

Az előretolt kozákok néhány szotnyája a hadjárat elején 
Genzanig ment előre, de azután Kilcsoii és Köngszöng környékére 
vonúltak vissza. . . .

A mukdeni csata után a japánok Genzánnál nagyobb erőket 
szállítottak partra és azokkal lassankint észak felé nyomúltak elő. 
A hadjárat végén Koreában a 2. tartalék-hadosztály, a 8., 16., 17. 
tartalék-dandár és a 3. és 45. tartalék-ezred volt kb. 35,000 f ő  
számerőben. Ez a hadsereg Haszegava báró tábornok alatt állott, 
aki Szöulban a kormányzást vezette.

A japánok előnyomulása a tengeren, továbbá Kilcsoun és 
Kapszarion át történt. Junius 20-án Köngszöngöt szállták meg, 
mire a kozák-dandár Purjöng helységig vonúlt vissza. . A belső 
oszlop a felső Tum en folyón át Mandzsúriába nyomúlt be. A Posz- 
jet öbölben időnkint japán ágyunaszádok is jelentek meg s az 
orosz erődökkel lövéseket váltottak.

Az oroszok m ájus közepén a Tum enhez a 2. keletszibériai 
lövész-hadosztályt is előretolták, a Poszjet öböl pedig a 10. had
osztály csapatai által szállatott meg. Ezen erők parancsnoksága 
Andrejev tábornokra  bízatott, aki a 25,000 főből álló csapattal a 
japánoknak a Tum en folyón való átkelését, valamint azoknak 
partraszállását Vladivosztoktól délre volt megakadályozandó.

Köngszöng megszállása után a „japánok ju liu s  24-én Purjöng 
környékéig nyomúltak elő s azontúl már csak az előcsapatok közt 
fejlődtek ki jelentéktelen küzdelmek.

*) Dock.
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Szahalin szigetének elfoglalása.

29. b) sz. vázlat.

A japánok utolsó hadműveletét Szahalin szigetének elfoglalása 
képezte. Ezen műveletlen terület, ahova az oroszok a legsúlyo
sabb bűnösöket száműzték, a japánokra nézve igen értékes volt. 
A sziget déli részén jó  kikötők vannak, amelyek a tengeri halászat 
szempontjából rendkívüli jelentőséggel bírtak. A déli részen kiter
jedt erdőségek s az egész szigeten hatalmas kőszéntelepek találha
tók, melyeket kezdetleges módon csak az orosz számüzöttek művel
tek. Szahalin szigetének déli része 1875-ig Japánhoz ta rto zo tt; ettől 
kezdve Oroszország szerződési úton a sziget egyedüli tulajdonosa lett.

Szahalin szigete csaknem 1,000 km. hosszú kiterjedésben fek
szik Ázsia keleti partjai mellett, amelytől a  viharos Tatár-öböl választja 
el. Ez északon csak 10 km. széles. A sziget lakossága 1897-ben 
mintegy 28,500 volt, ezek közt kb. 13,500 deportált fogolylyal. 
A lakosságnak ilyen rendkívüli gyér volta a sziget értékét Japán 
szempon'jából azért is emelte, mivel az, a túlszaporodott népésség- 
nek igen jó telepítési helyűi kínálkozott.

Mindezen körülmények természetessé teszik, hogy Japán a 
sziget meghódítására csapatokat küldött.

Szahalin szigetén a hadjárat elején néhány helyi parancsnok
ságon kívül semmiféle orosz csapat sem állomásozott. A háború 
alatt először a büntetés alatt állókból képeztek önkéntes csapato
kat, később pedig 6 tartalék zászlóalj és 2 1Д üteg alakíttatott, am e
lyek mint „Szahalin-dandár“ Fleiser tábornok alá  helyeztettek, de 
teljes állományukat sohasem érték el.

Az 1905. év nyarán 4 zászlóalj és néhány önkéntes-osztag 
Alexandrovszk Dui környékén, 1 zászlóalj pedig délen Korszakovszk- 
nál állott. A sziget kormányzója egy katonai jogász, L japunov  
tábornok volt. A sziget védelme sem erődítésekkel, sem hadi anya
gokkal biztosítva nem lévén, az már eleve kilátás nélkülinek 
látszott.

A japánok a sziget ellen, H aragucsi tábornok alatt az újonnan 
alakított 15. hadosztályt —  12 zászlóalj, 1 lovas század, 3 üteg 
és 1 gépfegyverosztag számerőben —  küldötték, melynek állom ánya
14,000 ember és 18 löveg volt. A szállító flottát 10 első osztályú 
szállítógőzös képezte. Kísérő flottául Kataoka ellentengernagy alatt 
a  3. hajóraj rendeltetett ki, melyet a „Csinzsuen" parti páncélos, a
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„Fuzo“ kis csatahajó, 7 kisebb cirkáló, 2 ágyú- és 30 torpedó
naszád képezett.

A szárazföldi és tengeri erők Takenaucsi tábornok parancs
noksága alá helyeztettek.

Ju liu s 7-én a japán 3. hajóraj Korszakovszk előtt jelent meg. 
A parti üteg leküzdése után egy dandár szállíttatott partra és az 
a visszavonuló gyenge orosz erőket Vladimirovszkba követte, azo
kat Mauka felé szorította és meghódolásra kényszerítette.

A japánok főereje ezen siker után ismét hajóra szállt és 
ju liu s  24-én Alekszandrovszktól, a sziget fővárosától északra hajózott 
ki. •A város rövid küzdelem után még ugyanazon a napon elfoglal
tatott, mire az oroszok tőereje Rikovszk felé vonúlt vissza.

Ju liu s 25-én a japánok több kisebb oszlopot alakítván, az 
oroszok után Rikovszk és Djerbinszk felé nyomúltak.

Ju lius 27-én a japánok az oroszokat a nevezett két helység
nél megtámadták és meglehetős heves küzdelem után végre Palevon 
át Onolig szorították vissza.

Ju lius 31 én az oroszok a japán csapatok által Onolnál tel
jesen körűlfogattak; töltényük és élelmiszerük elfogyott s így 
Ljapunov tábornok megadta magát. A  japánoknak 70 tiszt, 3200 
ember és 16 löveg adatott át.

A sziget belsejében a küzdelmek a büntetés alatt álló oroszok 
bandáival még augusztus közepéig tartottak.

A ugusztus 1-én Haragucsi tábornok Szahalin szigetén ideigle
nes japán kormányzatot szervezett.

Szahalin elfoglalásánál az oroszok 750 embert, a japánok 
mintegy 400 főt vesztettek.

Szahalin elfoglalása után a japánok az Ázsia keleti partjain 
levő Lazarevszki Poszt, Alekszandrovszk és Konsztantinovszk kisebb 
kikötőket időlegesen megszállották, Vladivosztok és Nikolajevszk 
ellen azonban semmiféle komoly vállalkozás sem történt. Az Ohoczk 
ellen augusztus 14-én és a Kamcsatka félszigeten lévő Petropav- 
loszk ellen szeptember 12-én történt kisebb japán vállalatok csekély 
jelentőségűek voltak. •

Ez utóbbi volt a  m andzsuriai hadjárat legutolsó mozzanata.
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\ 3 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------

A fegyverszünet és a békekötés,

Habár a két állam megbízottai a béketárgyalásokat már 
augusztus 29-én megkezdették is, a hadiállapot M andzsúriában és 
Koreában még fentartatott. A  tárgyalási jegyzőkönyvek a  m egha
talmazottak által szeptember 5-én írattak alá.

Szeptember 9 én d. u. 1 órakor az orosz előőrsöknél a vasút 
mellett 50 ember kíséretében egy japán tiszt jelent meg, aki mint 
hadikövet Ojama tábornagy megkeresését adta át, amelyben Line
vics tábornokkal a béke megkötését közölte s őt felkérte, hogy a 
fegyverszünet szabályozására egy meghatalmazottat küldjön.

A fegyverszünetre vonatkozó jegyzőkönyv szeptember 13 án  
este 10 órakor íratott a lá ; az ellenségeskedések 16-án lettek beszüntetve. 
A két fél közt egy 4 km. széles semleges területet jelöltek ki, 
amelyet a hadseregekhez tartozóknak átlépni nem  volt szabad. A 
tengeri hadműveletekre nézve a semleges öv szeptember 16 án  
határoztatott meg.

A  béketárgyalások jegyzőkönyvét a két á llam fő  1905. október
15-én irta  alá.

A béke 15 pontból és két pótczikkelyből állt. A lényeges 
pontok kivonata a következő:

I I .  Japánnak politikai, katonai és gazdasági előjogai Koreában 
elismertetnek. Mindkét fél kötelezi azonban magát, hogy az orosz
koreai határon semmiféle olyan katonai rendszabályokat életbe nem 
léptet, amelyek az orosz vagy koreai terület biztonságát veszé
lyeztetnék.

V. Oroszország a kinai korm ány beleegyezésével Port-Artur, 
Dalni, Talienvan és azok környékének, valamint a hozzájuk tartozó 
vizeknek bérletéről Japán javára lemond.

I. pótcikhely a  II I . ponthoz. A béke megkötése után 18 
hónap múlva —  tehát 1907. április 15-ig — M andzsúria mindkét 
fél csapatai által elhagyandó. A csapatok mindkét fél által foko
zatosan és egyidejűleg vonandók vissza.

VI. A mandzsuriai vasúti hálózat Oroszország és Japán közt
—  ez utóbbinak minden kártérítése nélkül — megoszlik. Japán 
kapja Csan-Csung*) (Kuansönczi) és Port-Artur közti vonalat, m in
den elágazásával és szénbányáival együtt.

*) Girintől nyugatra, Taladzsoutól délre, (Isd. 1. sz. vázlat) Csan-C sung— 
Port-Artur kb. 700 km.
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VII. Mindkét fél kötelezi magát, hogy a mandzsuriai vasutakat 
csak gazdasági, —  de semmiesetre sem hadászati célokra hasz
nálja föl. (A I I I .  ponthoz való . pótcikkelyben az is kimondatott, 
hogy M andzsúriában a vasút őrizetére mindkét fél tarthat ugyan 
csapatokat, ámde azok legnagyobb ereje 1 km.-re 15 embernél 
több nem lehet. Kevesbitésre törekedni kell.)

IX .  Szahalin-szigete a két állam közt megosztatik. H atárt az 
50. szélességi fok képez, Japán a déli részt kapja. Egyik félnek 
sincs megengedve, hogy a szigeten erődöket építsen, valamint oly 
katonai rendszabályok is tilosak, amelyek a La Pérouse utón és 
a Tatár öbölben a szabad hajózást akadályozhatnák.

X I .  Oroszország kötelezi magát, hogy Japánnal szerződésbe 
lép a japán alattvalóknak halászati jogára nézve a Japán-, Ohoczki- 
és Bering-tenger mentén levő orosz partok közelében.

X I I I .  A hadifoglyok kicseréltetnek és a két állam azok 
eltartása költségeinek jegyzékét egymásnak átadja; Oroszország a 
költségek külömbségét mielőbb kifizeti.

A béke Japánra nézve csak látszólag nem volt kedvező. Az
1903. augusztus 12-én Szent-Péterváron átnyújtott diplomáciai 
jegyzék szerint Japán Oroszországtól főkép azt követelte, hogy 
Japán érdekei Koreában minden tekintetben ismertessenek el, ámde 
Japán viszont Oroszország különös jogait a mandzsuriai vasutakra 
vonatkozólag elismeri.

Japán a békében ezen követelésnél sokkal többet kapott. Korea 
teljesen Japán uralm a alá került. Csakhamar oda küldetett a 13. 
és 15. hadosztály, melynek parancsnokságát Haszegava tábornok 
vette át. A kormányzat vezetése pedig 1906. februárban lto m arquis 
helytartóra bízatott s így Korea mint önálló állam megszűnt létezni 
és Japánhoz csatoltatott.

Japán azonkívül régi vágyának tárgyát a Ljaotung-félszigetet 
és Port-Artúrt, továbbá Szahalin déli felét is megszerezte s a 
mandzsuriai vasutak egy hosszú vonalának birtokába jutván, Dél- 
Mandzsuria is a Japán gazdasági fenhatóság alá helyeztetett. Aztán 
a halászati jog engedélyezése is nagyot lendített Japán gazdasági életén.

Az előző két pontban említetteket Japán Oroszországtól nem 
követelte s azok tisztán a háború gyümölcsei, a győztes japán 
hadsereg hódításai voltak.

Hanem a japán nép egyelőre nem volt megelégedve. Külö
nösen azt várta, hogy Oroszország jelentékeny hadi sarcot fog



IV. RÉSZ. — A HADJÁRAT VÉGE.

fizetni és ezen számításában csalódván, Tokióban és Jokohám ában 
zavargásokat okozott, melyek azonban csakham ar lecsendesedtek.

Japán a békében többet nem is követelhetett. Pénzügyi és 
katonai erőkifejtése már nem volt sokáig fokozható s így arra nem 
számíthatott, hogy a hatalmas Oroszországot, amelynek óriási ember- 
tömegei a harctérre szakadatlan szállításban voltak, véglegesen 
leverje. A hadjárat további folytatása esetleg Japán súlyos veresé
gével végződhetett volna.

A csapatok hazaszállítására vonatkozólag Oranovszki orosz és 
Fnkusim a  japán tábornokok 1905. október 31-én Szipingajban úgy 
egyeztek meg, hogy a csapatok 1906. junius 1-ig Tjelin, illetve 
Guncsulin vonaláig, 1906. augusztus 1-ig Mukden, illetve Csan- 
Csung vonaláig vonatnak vissza, 1907. április 15-ig pedig Mand
zsúria teljesen kiüríttetik.

A mandzsuriai vasutak őrzésére Japán —  748 km. hosszú 
vonalra, — 12.000, Oroszország p ed ig —  1719 km. hosszú vonalra
— 26.000 embert hagyott vissza.

A japán kormány a Ljaotung félsziget megszállására a 14. 
és 16. hadosztályt rendelte, kormányzóvá pedig Osim a tábornokot 
nevezte ki, akinek székhelyéül Dalni határoztatott meg.

Az orosz csapatok visszaszállításának lassúsága miatt a tarta
lékosok különösen Karbinban és Vladivosztokban komoly lázadá
sokba törtek ki, melyek csak véres megtorló rendszabályokkal vol
tak elnyomhatok.

Hadiköltségek és veszteségek.

A hadjárat megkezdésekor Oroszország 314 millió rubellel*) 
rendelkezett; aranykészletét nem vette igénybe, s így pénzügyi 
helyzete kedvező volt. Japán csak 156 millió jennel*) kezdhette 
meg a háborút, pénzügyi helyzete kedvezőtlen lévén, már a hadjárat 
kezdetén 5 ’/o-ra 100 millió jen belföldi kölcsönt kényszerűit felvenni.

1904. m á jus közepén: Oroszország Párisban 5 7 2% -ra  30 
millió rubel kölcsönt kap. Japán Londonban 9 5 l/2 millió jent vesz 
fel 6n/o-ra, ámde ez az árfolyamcsökkenéssel 8 V-2% -ra emelkedett.

*) 1 rubel =  2-545 b o r .;  1 jen  =  2‘465 korona.
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A  vafangoui csata u tán :  Oroszország 150 millió rubel 
3 .570-os járadékjegyeket bocsátott ki, — Japán fölveszi a 2. bel
földi kölcsönt, 100 millió jent 5% -ra.

A  sahói csata u tá n :  Japán 120 millió jent kap egy angol
amerikai szövetkezettől és felveszi a 3. belföldi kölcsönt, 80 millió 
jent 5'’/o-ra.

Az 1904. év folyamán Oroszország a háború céljaira kereken 
500 millió rubelt, —  Japán pedig 650 millió jent adott ki, ami 
havonta (11 hónap) körülbelül 45 millió rubel =  114 millió korona,
—  illetve 59 millió jen =  146 millió korona összegnek felel meg.

P ort-A rtur meghódítása után : Oroszország Berlinben
4У2°/„-га 231 У2 millió rubelt kap. —  Japán ismét csak a belföldi 
piachoz fordúl s a 4. belföldi kölcsön útján 100 millió jent vesz 
fel 6 ’/ 0-ra, mely azonban az árcsökkenéssel 8 '/2% -ra is növekedett.

A  m ukdeni csata u tá n :  Oroszország az adót felemeli és így 
65 millió rubelt kap, valamint belföldön 5% -ra  200 millió rubelt 
vesz fel. Japán most már a külföldhöz eredményesen fordúl. s 
Londonban és Newyorkban 4 1'2% -ra 293 millió jenhez jut.

A czusim ai csata u tá n : Oroszország a hazai bankokban 50 
millió, a német bankokban 150 millió rubel kölcsönt szerez 5 e/o_ra. 
(A német piac az egész 200 millió rubel összeget megadni nem 
volt hajlandó.)

A  békekötés idejében Oroszország belföldön 50 millió, külföl
dön 150 millió rubel kölcsönt kap 5% -ra. Japán angol, német és 
amerikai bankoktól 144 millió jent vesz föl.

A fent kimutatott költségek összegezése szerint a hadjárat 
Oroszországnak 1390l/2 millió rubelbe ( =  3532 millió korona), 
Japán П 88Ѵ2 millió jenbe ( =  2935 millió korona) került. Japán 
úgy a békében szerzett értékek, valamint az orosz flotta milliókat 
érő hajói által némileg kárpótolva volt ugyan, ámde Oroszország 
pénzügyi helyzete a háború után kedvezőbb volt, mint Japáné, 
mert Oroszország a 2%  milliárdnyi aranykészletét alig érintette s 
így a rubel árfolyama állandó maradt, Japánnak aranykészletét 
azonban a hadjárat állandóan csökkentette.

Oroszország pénzbeli kiadásai a hadjáratban, illetve vesztesége 
annak befejeztével csaknem 7 milliárd korona összeget képviselnek.

Japán nyeresége a 748 km. hosszú vasútvonal, a vár- és 
kikötő, a japán flottába besorolt hadihajók értéke s az orosz hadi
foglyok eltartási költségei által körülbelül 1 milliárd koronánál 
nagyobbra tehetők. Hanem Japán azon nyeresége, amelyet Korea
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gazdag vidékeiben és a mandzsuriai kikötők megszerzése által gaz
daságilag nyert, számokban ki sem fejezhető s ezen nyereséget 
Szahalin sziget hatalm as területének meghódítása rendkívül h a t
ványozza.

Halottakban Oroszország körülbelül 2500 tisztet és 110.000 
embert vesztett. (Ezek között vannak azok is, akik a kapott sebek
ben utólag haltak meg é. p. 1690 tiszt és 82.699 ember.)

Japán  halottakban mintegy 82.386 főt vesztett, ebből mintegy 
2300 tisztet. A tábori hadseregből az ütközetekben 47152 esett el, 
sebeiben elhalt 11.424, betegségben 21.802. A tengeri csapatokból 
a tengerbefúlt 1445 fő, elesett 446, sebesülés miatt elhünyt 117 fő.
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Zárszó.

Az orosz-japán háború 1904. február 9-től 1905. szeptember
16-ig, tehát 1 évig, 7 hónapig és 8 napig tartott. Föltéve, hogy a 
a hadjárat még be nem fejeztetik, a legközelebbi döntő csatában 
már csaknem egy millió főnyi haderő állt volna a mandzsuriai 
harctéren egymással szemben. Ez oly óriási tömeg, amely a 19. 
század csatáiban részt vett küzdő erők számát túlhaladja.

Á mandzsuriai hadjárat úgy a csapatok számerejének nagy
ságában, mint a hadműveletek hosszadalmasságában tipikus jelen
ségeket tüntet fel. Hosszú harcszünetek és hosszú ideig tartó 
csaták jellemzik a háborút. S az idő és erő nagyságával együtt a 
térbeni kiterjedés is meglepő arányokat mutat.

Hadászati szempontból az a nagyon is megfigyelendő általá
nos tanúlság vonható le, hogy egy jelenkori hadjárat csatáiban 
hatalmas csapattömegek nagy területen és hosszú ideig fognak 
alkalmaztatni. Ez a jelenség a kiváló fejlettségű fegyvereknek és a 
modern összeköttetéseknek természetes következménye.

Az idő, erő és tér hatalmas arányai a hadsereg kiképzését és 
felszerelését meggondolandó módon befolyásolják. A nagy kiterjedés, 
a  vezetők kiváló tehetségeit és az egyes ember egyéni önállóságát, 
a csaták hosszú tartama pedig úgy az egyes harcosnak, mint a 
csapatkötelékeknek ellátását nehéz kérdés alakjában tárja elénk. 
Egy hosszú hadjáratban az évszakok, tehát a forró nyár és a der
mesztő tél váltakoznak. Egy hosszú csatában pedig a harcos az 
ellenség előtt néha napokig kényszerűi feküdni, mely idő alatt 
táplálékhoz csak kiváló előgondoskodás után ju t és az időjárás 
viszontagságaitól csak teljesen megfelelő ruházat védi meg.

A csapatkötelékeknek a hadműveletek minden mozzanatában 
való azonnali alkalmazhatása azoknak mozgathatóságát és könnyű 
oszthatóságát követeli meg. Ebből az következik, hogy a szer
vezetnek merevnek lenni nem szabad.
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A merevség és a zsinórmértékekhez való ragaszkodás sem  a 
szervezetben, sem a kiképzésben nem alkalmazható. Úgy a csa
patnak, mint az egyes embernek az épen m utatkozó helyzetek
hez tudni kell azonnal alkalmazkodni. E  követelmény a  csapatnál 
a vezető erélyes kezét és biztos akaratának a csapatra határozott 
átvitelét, ez egyes embernél pedig a  kiképzés rendkívüli intenzitását 
tételezi fel. Ez utóbbi igen fontos és nehéz probléma. Igénybe 
veszi az a békekereteknek, különösen pedig a tiszteknek a leg
behatóbb, úgyszólva ideális tevékenységét. Ők építik azt az alapot, 
amelyen a hadsereg belső értéke m egalakül; az ő belső értékük 
és tevékenységük pedig a harcmező diadalainak alapkövét képezi.



Függelék.

A japán-kinai háború kivonatos leírása.*

2. sz. vázlat.

A japán-kinai háborút a Korea birtoklásáért való versengés 
okozta. Korea a mongol birodalmak közt a legszegényebb és a leg
kisebb műveltséggel biró állam volt, melynek belügyeibe úgy Japán, 
mint Kina már fegyveres kézzel is sokszor beavatkoztak. Korea a 
kínai birodalomnak adót fizetett s így Kina Korea fölötti igényeiről 
lemondani nem akart, Japán azonban a két állam gyengeségét 
belátván, befolyását Koreában 1868 óta mindig jobban igyekezett 
megerősíteni. 1884-ben Japán Koreával és Kínával oly szerződést 
kötött, hogy Koreából úgy Kina, mint Japán visszavonják a csa
pataikat és fegyveres erőt oda csak Korea kérelmére és a két 
másik állam közös megegyezése után küldenek. 1894-ben Koreában 
forrongások törtek ki s azok elnyomására a kormány Kínától fegy
veres segítséget kért, a mit Kina azonnal meg is adott. Japán 
erről tudom ást szerezvén, a közös megegyezés értelmében Csemul- 
póba, Szöul kikötőjébe sietve küldött egy vegyes dandárt. Kina ez 
ellen tiltakozott, a japán csapatok visszahívását követelte, köve
telése azonban nem teljesíttetett.

A japán csapatok 1894. julius 23-án a koreai csapatokkal 
kisebb ütközetet vívtak, azután Szöult könnyű szerrel elfoglalták, 
s  a tehetetlen császárt a függetlenségi nyilatkozat megtételére és a 
kinai csapatok eltávolítására kényszerítették. Ezzel kitört a  háború.

A Korea nyugati partján horgonyzó három kinai hadihajót 
Japán elűzte, egy csatahajót és 1 csapatszállító gőzöst elsülyesztett. 
A vegyes dandár O sima tábornok alatt dél felé fordulván, Szöultól 
délre 70 kilométerre az Azan körűi gyülekező kínaiakat teljesen 
szétverte, mire északi irányba fordúlt vissza.

*) Részben Inouje Jukichi műve után.
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A kinai flotta a japán csapatszállítást nem zavarván, 
a japán 10. dandár augusztus közepéig Csemulponál, az 5. Gen- 
zánnál partra szállott. A három dandár közös előnyomulási iránya 
Pöngjang volt, ahova Jam agata  tábornagy alatt, m in t I . hadsereg 
szeptember első napjaiban meg is érkezett s ott az összegyűlt 
kinai csapatokat 13-tól 15-ig teljesen szétverte. A pöngjangi csatá
ban japán részről 16.300, kinai részről 15.000 fő vett részt. A 
japánok 35 tisztet és 1072 embert, a kínaiak állítólag több, mint 
4000 főt, 37 löveget és sok m ás hadiszert vesztettek.

Szeptember 17-én a japán flotta a túlerejű kinai hajóhadat a 
Jalu torkolata közelében tám adta meg, 5 hadihajót megsemmi
sített s a többieket Port-Arturba menekülni kényszerítette.

Október elején Jam agata hadserege két hadosztályra egészít- 
tetett ki; a hadsereghez az 5. (Nodzu) és a 3. (Kaczura) had 
osztályok tartoztak.

A hadsereg a Jalu folyóhoz menekült kínaiak u tán nyom ulván, 
azokat Tjurencsönnél és a  Húszán hegyvidéken október 25 és 
26-án  visszaszorította. Jamagata-azután Fönhuancsönig nyomúlt elő, 
majd Takusant, utóbb Liansankvant és Hajcsönt is birtokába vette.

Most már a japán I. hadsereg Mandzsúria területén állott. 
Szükséges volt, hogy a kinaiak flotta-tábora, Port-Artur is bevétés- 
sék. Ezen feladatta] ez újonnan alakított II. hadsereg bízatott meg ; 
ennek hadrendje a következő v o lt: Parancsnok O jam a g r ó f  tábor
nagy. Hadsereg vezérkari főnök Inouje tábornok; ■ 1. hadosztály: 
Jam asi tábornok. (1. és 2. dandár Nogi és N isi tábornokok alatt) 
és a 6. hadosztály 12. dandára Haczegava tábornok alatt.

A hadsereg Piczevo környékén szállt partra és az I. hadosz
tály Kincsout, valamint a Nansan-állást már november 11-én könnyű 
szerrel el is foglalta, mire a hadsereg 42 ostromló löveggel Port- 
Artur felé fordúlt. A flottatábor november 21-én reggel vétetett 
ostrom alá és 22-én hajnalig  már az összes művek a japánok 
birtokában voltak. Port-Artur bevételénél a japánok 12 tisztet és 
512 embert, a kinaiak —  állítólag — 4500 főt vesztettek.

Port-Artur eleste után a japánok Vejhájváj bevételét határoz
ták el, hogy az oda menekült kinai flottát megsemmisítsék s így a 
Pecsili öbölben a  tengeri uralmat teljesen magukhoz ragadják.

Vejhájváj bevételét szintén O jam a tábornagy végezte és ren
delkezésére a következő csapatokat bocsátották : 2. hadosztály (3. 
dandár Jam agucsi, 4. dandár F usim i herceg) és a  6. hadosztály
11. dandára. (A 6. hadosztály parancsnoka K uroki volt.)
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, O jam a  hadseregosztálya S905.'január 31-én érkezett Vejhájváj 
elé és a keleti arcvonal érődéit csaknem minden harc nélkül vette 
birtokába. Február 3-án már a nyugati arcvonal és a város is 
megadta magát, 12 én pedig a még megszállt erődök s a flotta is 
meghódoltak.

Vejhájváj bevételével a hadjárat sorsa el volt döntve, mert a 
kínaiak m agukat a további ellenállásra képteleneknek érezték.

A japán I. hadseregből Fönhuancsön elérése után .Taczum i 
tábornok 1894. november 10-étől december 5-ig Liansankvan, Szaj- 
maczi és Ajanjamön környékén vívott harcokat, melyek után téli 
szállására Fönhuancsönbe ismét visszatért. E-kui-tang-o kinai tábor
nok Fönhuancsön ellen számos vállalatot intézett, Taczumi tábornok 
azonban azokat december első felében számos előnyomulás és küz
delem után mind sikeresen verte vissza.

A  3. hadosztály 1894. decmber 3-án indúlt el Antunból és 
egy oszloppal Hajcsön, egy másikkal Kajcsou felé nyomúlt előre. 
Hajcsönt a japánok kisebb harcok után december 13-án foglalták 
el s onnan kb. 5000 kinai Ljaojan, 3000 pedig Niucsvang felé 
menekült.

Szunkiang kinai tábornok december közepén Kajcsou környé
kéről mintegy 10,000 emberrel Hajcsön ellen indúlt. Kaczura japán 
tábornok a 3. hadosztály főerejével sietve indúlt a fenyegető ellen
ség ellen s azt december 18. és 19-én heves küzdelemben Hajcsön- 
től nyugatra teljesen visszaverte. A japán csapatok mintegy 9 '5%  
veszteséget szenvedtek. Január 17-én Hajcsönnél a japán 3. had
osztály, mintegy 10,000 fő,- feb ru á r  16-án pedig 15,000 fő kinai 
által ismét megtámadtatott, ámde a japánok ezt a két tám adást is 
sikeresen verték vissza.

Mialatt Taczumi tábornok csapatai Liansankvan környékén, 
Kaczura tábornok hadosztálya pedig Hajcsönnél folytonos küzdel
meket állott ki, addig a japán II. hadsereg Port-Arturt elfoglalván, 
az 1. dandárt N ogi tábornok alatt, először Kincsouba, majd 
Fucsouba, később pedig Kajcsou ellen küldötte, hogy az I. hadse
reg csapataival érintkezésbe lépjen. Nogi dandára Pulantienből ja n u á r  
3-án indúlt el és Kajcsouhoz 9-én este érkezett. A várost Kang  
és Szeu tábornokok alatt 4— 5000 kinai tartotta megszállva. Ja n u á r  
10-én hajnalban a japánok Kajcsout megtámadták. Heves küzde
lem fejlődött ki, melynek eredménye a kínaiak megveretése, vala
mint a két japán hadsereg csapatainak egyesülése lett.
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Március 4-én a japánok Niucsvangot, 7-én pedig Inkout 
támadták, meg és foglalták el.

Vejhájváj bevétele után 1895. m árcius 30-án fegyverszünet 
állott be, április 7-én pedig a simonoszeki béke köttetett meg. Kina 
e békében Japán javára a Ljaotung félszigetről, a Peszkadoresz- 
szigetekről és Formozáról lem ondott; Korea függetlenségét elismerte 
és kötelezte magát, hogy nagyobb hadisarcot fizet s annak megfi
zetéséig Japánt Vejhájváj megszállására felhatalmazta.
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Д и а г ц
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Simonoszeki

UELPART .*
0 ^KlUfcSIUSzászt

V . O K U

NANKIN

о О ^ І

O nagaszak

SANGHAI

Z i

JESSZO
(Hokkaido)

PPORO

H a k O i

HIROS

SZENDAI

JOKOHAM

# /

1 cm 60 km

J E LM A GYÁR AZA"P

X in

Vasutak forgalom ban
* " építés alatt.

ErÖditvények.

L I T H  VAD ASZ M. M I S K O L C Z



Gabányi. Az orosz-japán háború. 2 .v á z la t A\ Ja p á ro k
%

&

Szinczintin

Kautulin
Vanfulin

Cnnbocs'ón
o

VajczönsziaiP 

■^Srinkailin

o^Kuandjanszian

Tunhungszian

1 cm- 20 km.-kb.--111mf.

•ъе§Ѵ hát
г>

Hamhöng
Jöng;?jön

Ti.hadsereg Jamagata gntbngy.'

O
Ka pszart

Pöngjgng)k 1894.

Oenzan

U Ttl VADASZ M. MISKOLC^



Gabányi-Az orosz-japán háború. 3 .váz la t. l e f i p e l f t f c  1 S @ 4  á p rilis  végéig.

Jap áno k  O ro s z o k  

O  M á n c z iu s  1 8 .

ГЯ

Á p r i l i s

vegén

Kunpinszian

Fakumönc

Csantu ° Hejluncsen1

0 Kaijuanszian

_ J jk ------
kozák i.o 

1.K.sz.h.o.
,  ,k.sz.h.o.'Ansancsan

* °Liansankuan 
^Mohén

Modulin

Pejsan
2439'V'

Maörsan

V
Tunhungszian

- V, .A»V-Szjaoszür0
^ '/Szinkailin

Vajczönszia

.w, , „  Fönhuancsön

Kele+i-különitm

V -
f.Aijanjamön

O^Kuandjanszian

t i  i/j
r u

W

d 2i^V ID ZSU
№’*° ^Szaszulics M

4  3 .k .s z .h o ^ 2V  A n tu a l^ j^ V lU Z ö ü  -  v  H

S E M L E G E S  TERÜLET M ÍS C S e n k O  € t У щ -  l • h a d s g .  \

N a ía g a v a  , „  (
Rikahc 28

. \ л е ^ Ѵ
hát

Honvéd (Kobi)

G.hoM

Kvantun-különitm  
Stöszel

B  E  L  S
*

RT ARTÚR
T o g o  altg.

O  8  K  B  G  K  1  E í í  G . Í .

&

Ъ

II.hadsg,
(Aprvége)

2 . h 0 . S S S

o
Kapszan

ь
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A  J A  ILII U CSATA.
1 9  0  4. májusi.

Gabányi.-Az orosz-japán háború. 4 .vázlat.

l it h  VAD ASZ M. m is k o l c i



SZINMINTIN

Gabányi. Az orosz-japán háború. Jj?*  5 . v á z la t . /

H E L Y Z E T
1904.május végén.

1cm.= 7^km .

3.szb.h.o.

<DEF

FU SU Í
N

\ N H E G
У.

JELMAGYARAZAT:

=  fontosabb utak.
----- kevésbé járható utak.
■M-* vasutak.

1 Sujdtunt.

f  ^Оаѵапкапри j f  f I  /| г^\ — v. Panmaulin /■
Sifantaj® д /  j \

C SANTA^i^^Sandepu J

\

H

“ sz. 2 sz. Amur 

Q  ÔZINCZINTIN

V
ю túlin

Tungualin ^

Ldavan

A

^k .sz .h .o .
■xJantaj

'.sz.ddn

l.s zS ű ve .

oCzajuczi 

p inlin

35'ddr.
Szjaoszür

Anpin (_
J/5.k.SZ.(

\sz.
Szí h ej a n

VAnsanosan I0.,ll.,l2,22.k.sz. Köz.Fönsuilin

2;s z j ^6.k.sz.ho Кагс2еѵЧе

Rennenkampf
Volkov ezr. 

\^k23.k.sz. I.h.üteq
N

:s a n  
.jubavin

NIUCSVANG

-7o4
H AJCSŐÍ

0
„Phanlin

d . k.sz. h .0 . f^BpPASICZ AO i Szafe’nJaju

(ell^qr.tb.

‘p l j t s z /  " Síj,"v

Szandjáza

Й Й Р . ѵ
Ny. Fönsuilin

k Szikoviin -  . ...\  I Kíl.FonSUlllfl

üifenhaii

HUAJSÖNSZIAN

Madritov
p  G

4

dulin ¥L /  «■
2. j(Jl(

VI / ^  Vl% $  т

%

^ V/28.

kuandjanszian^  Josida ezr. 

rSzaszaki tb.

(Jancsi

Muguju'

J 8 .k .s z .J ü Ív

laiin UVSZkí
.s z e rű t. ''

Qczjapuczi

iV/24. 
>apu

12.h.o.
)N

\Qsapanlin\

SZIUJ /

i.ksz
SZJUNÖCSÖN

78*

Gárda 
/ ш h.o.

Miscsenko tb. /
1

*  y / V G .d .A s za d a tb .

Janzzancs/ndza

I.hadsereg 
roV> báró tbnk.

vaotinczr

/IDZSU

N

0 0

a n t u n

lO.h.o.
[ a v a m i

V
Tumönlin

CSANSÖN

V A D Á S Z  H l I



SZINMINTIN

Gabányi. Az orosz-japán háború. ^  r 6 .v á z la t .

*

N
N H E G

У
^ n b u r g é s  
ral kozá

t n p a n

aa '

HELYZET
1904-. junius hó 13.án.

1cm.= 7%km.

JELMAGYARÁZAT:

  • fontosabb utak.
---------- kevésbé járható utak.
■»“Ы vasutak.

K a  s z ö g  o ^ v s z k  indává  n

ZINCZINTIN

SZJUkÖCSÖNC

t Оаѵапкапри Panmaulin

SiFönt aj®
CSAN TA^ sandepa ■̂ Gépfulin

Jantai

Anpin(

Szjaoszür

HUAJSÖNSZIAN (Э

E G

Alek&z€jevtb.j Ljandjaza.n

NIUCSVANG

Szihejan

Oganovszki tb.
Stoliczatb

s
píiehtt..

LIANSANKVAN v ,  ..
ancseimvc^v^'' .. K as ta linszk i

Grekov tbv
Kbz.Fönsuilin

Rennenkampf t i /  \  S
,Cb

Palilin,

CSENCSUlCSEfi

t0\

H A JCSÖ Í

Geller cnítb.
\Papanli|/lard^ÍlOV tb

XI ш ш ш ы т

Ŝidja

ízovics, 
{.sz.h.o-i

3 A S I C Z A 0

H e s k o v  tb
Szffriucsör?

~ C  _
LSzajanlaju

:o ,

Levítsztam tjb.
alin

'Jancsi

Mugujul

\JC SO U

Miscsenko
C L  ^

Ny. Fönsuilin

H e Tumönfin

*  b i k o v l i n  K e l / f e n s u i i i n

Ы&пУлс2І
I 2 .d d n

szinkaí.ü

№
KUANDJANISZIAN4 ►Josida ezr

№i.

2.h.

»zki ezr.
japuczi

Gárdí
h . o j

I. hadsereg 
k u r o k i  báró tbnk.

R .. 12.h.o.
ÍSON

jCSANSON

Jaotinczi

Jan&zancsindza
apanlinV

lO.h.o.
I.G.dd.

MDZSU

AlMTUf

N

CO
TAKU5AN

10. honvéd , j 
ddr.

VADÁSZ N M IS K O L C I



Gabányi.-Az orosz-japán háború. Za.vázlat.

7  b). v á z la t á\ kmmui csata 1904 . raáps 25. és IS. 1cm . = 1 k m .

4.h.o|

Q >

322
O

0173

\ AÚ . Handjatun

l.h.O.
i$5 

Liudjatulho

Csandjatun
0 i. h . o .

^Peliszofrs^f/^ Szujdetuii

Ѣ

4  %
\ l j f  ~

fiTT

4. /0  hads .trt'

M  y  ^
~ ‘v'riepu Qzöffifou

м , ,  ^  KINCSŐ 7Nisijama kommodore ^  /7.d.
méj.26.d.e.lOh.^^

ttV
)- 1

/26.

a5.
Csensiüszü

Naífean
"S z u d j a f r í *.̂ 1

Május 25. sa-So3
Tasu

085 S t ö s z e U # j f f p j . 2 6 . d . e 9 h ^

/  #  /  Tafanson

!#

:>ЭДаілгг?Ѵ/
(î d.e.9h 

„  V*£* * '

^ . - Д *  М * > Щl/ffsan « V 7/ I I  X  ^ *** V %

r %•o Jan dia fen

’K  . . . .  .
.P . - ' l ' . r j f c  \  &  15

^  S . d d J f  ^

3.h.o.

Judjat

17S <>•

0
£  .. 

0

SzansHipu



^Jangjadjan

Luntalai

Csudjatun

Izjuiczjalun

Toulunqou Houczjalun

Szimonov
Huafangou

Jandjafun
Szanczüin mSzuicziatun

Tangjaiah 9.dandá aszko
Csindofan

■ m  m ..
Vafanvopon >Csenczj§Íín

'CsuczjatunLjuidjago

lenszjango

lovas d a n d V a y y H . 
este/ SabaoczhébVön 
csontöl keletre 4km

Hadsereg-rartalék vi./w. est

Fucsouho

Lasufan

k  v a f  a n  |  o  új I c  s a t a
Gabányi: Az orosz-japán háború. S.vázlat 1 9  0  4 .  j  u n  i u S 1 4 .  és 1 5 .

l ith . VADASZ M. m iskolcz



Kautulin sz

Csav fen o
Cf\Szicsuanlin

A.
M a d r ito v \

\  (SzinczintinnélKBianjupuza

jTA VA N
щ  Koszagovszki/MAIVIIKAI 

) Szjaobeiho
1'Liusukia

BönzikuKvantun Daodiasan
Miscsenki LjubaviniSziofunczy 

°wid/atur? <aoszur
G. Honvéd dd
^vSzihejan, щ/лба/ѳ/Minc/iaían%, y  ^

. Szjaotirtezy
°9uaniin Fan kiapuczi

А Л ѵ н ,

IV.sz.ht.

Rílilin /  
V S z a s z a k itb .

^SKanhouczi
\ 7 .  ^

vf-Szigoulin 
v #aug. elején

Köz. 
Fönsuilin sz

Davanfjetun cA

Ijandiaszan { 
iTensuiczan

) J a n z e l in ^wíamakáj )

IdTUn
-SzjaosaigQu

jsLfíodintan liansankvanTajpmgou
NIUCSVAN& ; : m s r r .

Szm kailin Fönsuilin

^ Z c S Ö N
l.t.d.o Osöncziasitopuczi 

>nv.d. )   ̂ ^STtl-O- ^ | l 0 .h.o.

IV. hadsereg Nodzu
/  S z a s z u lic s /\

/  l l .s z X h t/  \
V  MiHO.bonv.d.aug.elején

L eb c±j £zimucsön

Laholin

ll.hadsereq
Oku

PdpanlinV^, 
v §zandolin ^

Kanzaud/aczi

Csetulin

VatiundiA5zimucsöni ütközet ju l ius 31

)i HanozinJin 

-Panlin '

^**fi>pasiczqo 
Szamszonov / I  Lucziapuczi oJfjkz. |Ѵ&

Akijam^ ÁJ/CsanszHun

ioSjúanlaju
Miscsenko

Aszada \ 
l.g.dA dasiczaoi ütközet jul.24.és25 v.— Mugup 

Miscsehkcu

/Tojó \  
Csa panlin'

SZIUJA

Gabányi: Az orosz-japán háború 9.vázla+.

Gaszhfan

\QCziajaofön

SzinkaiHn

A Dalin-szoros elfoglalésajun.26.és27.

■Ljaojan
é s

helyzet 1904. augusztus elején.

------------------------- ------------------------------------э

1cm.= 5km.

LITH  VADÁSZ M. M ISKO LC I



Gabányi. Az orosz-japán háború. lO.vázlat.

3.\sz.löv.h.o.
KastaTmszki tbnk. Jy , i f ;

C ^ T - f f

2. G/e.
[l.G .d d 1 

A szada
Hartchapuza

ъ párda hadoszta
: Sfinkailin

\Haszegava br/tbnl
Л /'

i / W .  № 4 0 4 5 2  A f. M ISKO LC I



Gabányi: Az orosz-japán háború. II.vázla t.

тШ Ж Щ Ш Ш  Ш I l i ü l !  Ш Ш МѴЖ Ш  
1 9 0 4 .  a u g u sztu s  végén.

.
V/

Щ/кэ/iej

L tm  VAD ASZ M. M IS H U  C Z



Gabányi. Az orosz-japán háború.

12.vázlat. Események a dili areivona libán ЧЩ Ш

J  E L M A G Y A R A  Z  A  T :

^Helyzet aug.26-án 

- 28-an

l.lov.d.tfiii'

/Gernqrosz.
,(L/lh.o.parJ 

Daiejr

Bajczipu
4 .  h.ólm ára tovics

Szikov
Houszantajczj

5 szd.Sâ KO v/

Viuszituny 

Orrfó'cz/  . X  W

Levesztam(lV/2.h.o> 
paiy

ío s « |fc s

’jaotajczi
'Ucziata /  . / W v  h  O  Ш  SCT

v  z '7 / 'v'-   Szanvandja ĵu j

)  7 ^ a / z

^ ^ ^ S z ^ r u b a j e v
lo v jo^

/ J t o . h . o .
TihszuiQ

VV,
\

Q Wtwjamjf.
C'V*

SONAOPi

/'"\Szimisan

’ 4.h(o\

fCz/uou

íVszA  V? . 
5 .h i  H  SZ4 V

v n i^ ,  _ I U L s z j i s f <

|  Dd'föntjetuf
Szikov

i>/\CS

V1V " (

iTuminczi

G u r k o .

l.lov.d.d.Akfjama.tb.

)gava

Л я

В Д С у

Húsza { o z i

l O . h . o

VI,,/27

Гг! Ж 2г / і Л т а  T o lm a c s e v

É ?  _
,v^  SzanszTe

1Q.hVnv.dd./

VCS>LINCZI __
) ^ T o lm a c s e v

^  N ^ V" W

Djansigou
zja-fán

S~

/ Mjao/ín szoros

б.ИхучЖиЬоЬг
Janczĵ niun ,

Gancziíanju

l . t ü z . d ^ / l  J c s ija m a  b r . tb .
3.h.o.Osima br.tb.

Houliuhoazi \ у^Ш Ь  11. honvéd ddr.

II. hadser^ŐFu br.tb.

W.h.o.Kavamurabrtb.

IO.honv.d.VIII./27.4 (Mohosban
eg Nodzu/br.tb.

1cm, = 1 km.

Tankanczi
10.honvéd ddr.

UTH VAD ASZ M. MISKOLCI



K ucziaczi

Ja n cza iczilanbaugo jer/tűji,
köszénbanysk >
) Szamszonov

SahoH Hökunpu
ma Tofametioou

Tutamengjt&Liarmpu
SziautamengoiMa fin  fa j Tu n sza r£zia c*r

S za n d o p a

Jinpan
(Tábor) ^ Taszifan Csárdái e z t

Miscsenko i2.d.;
imamuraH ouczialinczi

Szunczvanc.Gao/iczian
SZAMUTUN

Czinörsumm\ Ж
andiatud

OrrdcOiDacziczia
\  )iudaogoulaoczicz/a

Sicziauczi

Szankincsou
Lúdia fan Fansón

az^'tov(54.jdanclar
\ j4 fn é g 4 0  km-északra

IV .sz .h s t.
l( Dalinczi

Hankvanfui
Jinsupuczj

Síjuczianpucz/ Jancziaünczi
Szuivanczi

SziosoVanbaosan
Suicz/uan

SanmovoS Z IG U A N J jJ lp p y-JTajczigoV^M „  Ci
Haptíiafö, öziamajc

T$nkutun
l  пл

WMenioum
Fartse

Gurko \!ucsanSzibaligsuan
SzvanmiaCőz^'n czi

Gucziaczi
SziotuntziTaiunczi

•ucsmczi
Tidiatun 12. hadoszt 

Inoujé
Szíu dia tűm

Fmiczvanlunba/icsízan

S z á s z u k Í J I C Z I

; 1 5 .d d r4 p ^
^  Okaszaki V

"II uy Kindi&tun

4:áncziaiun%j vb̂ -
takelbercH

tfinkva]

IzinHiun

wesanjy
SZJAOJ, i oozm

fizó fánk
Sancziapi

Jiniaujuan

Mindia,
SAHO uacz/

Gsindiafam 1 3.dd. 
M a c z u n a g a

o /  З.И.оЛ 
R fS O s im a

10,h.o.
~ --------- Ĵ is20.honv.ezr.

Kavarríüra
^I.G.dd.Aszada^ *

Gárda h.o.
tfVájdjagou ^vZ .G .ddr. Vatanabe

Haczegava4^— 4

O.honvezn Csínon

CSILINCZI

G abányi.Azorosz-japan háború. 13. vázla t.

A\ I! j a @j i  fi I c s  a ta  *
Helyzetek 1 9 0 4 .augusztus 29.-tői szeptember 1.-ig.

Jasza!in

l.lov.ddr. Akijama Vanörsun

J W
Fucztacsuan

o
Ц і  Popuczi

Ogava 
4 .h .o .^ ^

%  Szjaojmpan

honv.ezr

У“4а9оиф,
waümndiaju

1cm = 1km .

J E LM A G Y A  R A Z A T .

HELYZETEK:

augusztus 29. m Щ É l 
30.

Az északi szárnyon: 

szep tem b er 1.

Erődítések (vázlatosan)



Gabányi .Az orosz-japan háború. 14.v á z la t

J E L M A G Y A R A Z A T :

c n z i Ajp.ll.ésIV. hadsereg)

v szept.3rán estig 
Ljaojan védorsége j

r------1 Oroszok szeptember 3-án reggel
■ ■ ■  H l  Szept.3.-án este ill. 4. re éjjel.

Nan kiataj

4SSF \

Mafmtaj

ra tovics 
(rM rj ж  Tasz/fan

^.Houczialinczi
Czinörsummxx Ж

; Dacziczia

jllovddr.- Ш * ™ 1
4-. lov.ezr. yj- Csbqjajczi

Gziansmzaoczi

t
Jancziaiincz/^W t V<

j :  Szuwtnczi
Van£üosar!y^

A I j a oj a n  i c s a ta
Helyzetekl904.szeptember 5.-án.

'  Szán dia za

Orlov

Kondratovics
Ш
Hunlunpu

mJenia' T Muiouzo 
86.ezr

Vanbaugo

'mez/

Szamszonov
5J^q. Q ^ f y ^ c z i a c z i

Gurko
'іЩ ргаісгі^  z a дк,і

Narriaj
fansiT,

'C sarria iczi Ѵвщроапсг/арига

4<71 I ...
Xjentoj/,
K/röszenbányáft

iFandiatud /  3 5 . h . 0 . yOrrdcifghw*/-̂

y&Szja va§of!t  

b .d d c \\

) Ж
A  7 1i\ ^ 1 /7  J l  r  \y-JTajcztgo^

3

Ludiafan

ѵ8г°іШіип
Yb. 
Szantincsou

'főn

Цпкиіип
un

Fansón I

/pu 

Sanmövő
'amajo

УапкѵапЫ
Jinsupuczi

fSz/api,

Juihu Y/ucsan

Vsanpu J  n  \
'u h b a /ic su a n jm ilx i^ ! '

JifP Szatócs

tpi

|P Sziudiatum

’iudiaiun I ’vgjfyiH

\Fanse

WJanczi

■Taiuncz/ 
Ш? Kaucsinczi 

r Sziapu

iSzvanm/a■ 

SxJotuntzi

Щ і
^  rJw

Hav/icz

Tidiatun

1cm s1km.
T̂ cxTKo

- У~1Л Hindiatur



a  iijíj§ і і ш  c s a ta *
H e ly z e t  19Ó4 s z e p t e m b e r  4. e s t eGabányi.Azorosz-japan háború. 15.vázlat

Lantun kou
Szandiaza | /  Kudiaza r,ankiac/Sancsuanczi

iouzo

Junfun.Grekov Hunlunpu

Kucziaczi
Ja n cza iczi

H ökunpu

Tutamengj

OrbelianiTaszifan

Miscse/mo

Szunczvancxf^Szin,

<%.Houczialinczi
Gaoliczian

Czinörsui
>Fandia1un

Dacziczia
\ )Tudaogou

Sicz/aoczj
Szanhincsou

FansönLuchafa.

Капкѵапіщ
Jinsupuczi

Janczialinczi
Szuivanczi

SziosoVanbaosan

Sanwövo•'Tajczigoluл
oziamajo

[entouvái

SzibaHasuan y/ucsan
via n czi

Taiunczi 
1 Kau esinczi

SxioiunCZi

S ziud ia tum
Fmiczvan'lunbahcsuan

Fancziatun
wL/diai un

>n„ Kindia.tun



Gabányi. Az orosz-japán háború. 16. vázla t.

я  o a h ó  m e l l e m  e s a ra
Helyzetek 1904. oktoben 6.-10. \T<ö

J  E LM A G YA R AZ A T. 

H e l y z e t e k  =

^ ЕЭ Októ b e r  6. (Keleti csoport)

C l  c p  Ú  £±l 0Ktober9 
Októberi O.l

Lansanpu

mbovszki
(x/9.és10.)

0 Й Kensz ijinpu

TASZUDI

Jinörrpu

0  -  " е г т г ^ -
Pejd/anza 1 |

oBUKwunv* « г щ  д Т а Ш и п
фггт/Ш . .

Dacsuanho Vuesanjin ̂  unsmpu
é  Szüliupej fai MKisz,aiun)

Csanlarrpu

l.sz.hst. ш Г  ll.5Z.’bÖI lll.5Z.hst. ||^
í  4 - '-J c  fanmaulinei.

I (  Kuantai L r J  * I  7j  3 .  Pac\

K e l e t i  c  s o  p o r t  (x/6.)
Fan sin Щт

^Gzöotulinsz.

ű  Каикіаізі

Hunlipu
£3 41 Vancsuancz)

Hohenlaj
ш Talaj

Fukiacsuancz/ Czunlunjpnlun Щ  С$Ыіи1<л$т<^ІіЖапкои
Szankiaczi ^  л И і , , .  v Ü s  “

^ЧдТѴ -Ѵ  - 63 Tajucŝ pu J  / ^ X V H ^ ' f °P“
Akijama [^G rekov

Likiatun ® -  y7»M S?rrsM aczi
SZANDEPU

Labotai . . ,  Jenk,ava
q  - Huak/atun

Kukiaczi
jgj Pauzentun жр

l.lov.ddr Tapeikou

0 3 . S Z . h 0 .

)(  . 
Kautulin sz.

' KUCZIJAN

liojio Ubaiai ^

l.lov.dandar

Lidiavapa/:

(x/9rio .) ^ | 2 ^ a r t a lé k , 3  trt.d d r.
1cm s іу ю к т  (i=168.000)

Daodia&an

i / r t f .  VAD A S Z M. M is k o l c ?

Ljubavin(X.9.'^£j=



Gabányi. Az orosz-japán háború. 17. v á z la t

A  S a t u é  m e l l e t t i  c s a t a

Helyzetek 1904. oktober12-én.
\

\

^ s z u j a t u nt a s z u d i /

Jinörrpu 
‘ Ф

% Touszianfun Huansan

Szifantaj'

Poőemzai Szandiaza

Lmbovszki

^ NT1$ul<ázusi lov.ddr.és2üteg

КизпГт— ^

SaukiaU,7gzfp72.h.O. jL  ТаЫип

Dacsuanho VucsanjimL ' ^  j j smpu É t -
Szüliupejtai ¥  S № kísz;% $

ipu ------
, •  ^Каикізіз'

Ѳ г е к о ѵ ^ З

„ • Л L / " ’"' ‘

ш в®КаиШип\ 
aHancsenpu

\jinkuan YjSan/anczi ф?а/ю-ізп
4 \  pLiianfantun

/ P u f i l o v d o i J U )  x / l o v g ö r ö d d o Ü H L

l> Sahopu ^  ^  L iucWenlun
— .. j „  Ц  . Huihulun
ЩтиТѵл *  фікапслі

Bozinkai

Kuaniai
E* Huszinpu l

Órrtaokou
e> Oulajpin Uzaukiakou 

9  tg? %
Jamo/inza

* % Z T ~  « Г *  Q j
Csienliulanjm^^liu]

^  l.lov .d d r.

Akijama
SZANDEPU

Fukiacsuanczi л ■ .*+. ^^Kzi/nltjnjeiilun
'W  Szankiaczt

50>

Laboiaj

JSul/wc.-:

^  I  &'Szán kiа ія  y
Padtaza A . Houhuanhualien

i  . 86js88.e .( I./22.)

« 7 ^

. /
. RjebinWiti 
m  ^  T rt

TAOUSZAMPU

I k u c z ij a n I I .  h a d s e r e g

/ ■  

5 1

/ föotu^ pu

Saniöszaikoczi
Tunkiafön 
&

Janszinfun>

85.és87.e (I./22.)
vmudirs7aiuaj Щ Maórrsan 

^lengezan V<J

-----^  _
Kantolizan

Lienhuasa

Tapu
. ^ i s c s e n k o o -
Szán Két kúpdomb^^Szanjoíferan Kétkúpdomb /

7 , v  a 3  a.ezr.tö! . . .  /
VJ. wPajszikou Í^Sziasírziauczi

Vianjupuza

5\sz.l.h .o .

3 Sanpmtajczi

Kudia~ip.

x> Labatai
iluioui/an

Sziamiadianczy Nantaj
^Uamipû

/

Köszénbányák

-Ф-Vatanabejama

Tűm

V Vajtozan

4 '
b  

Panmaulinsz. J

Pacziasza

Fan sin % i

^Czöutulinsz.

Л . 
Kautulin sz.

\Lidia vapan

lll.sz

^Fansön
іЦКиаНпазл

$  Lima ngou

G á
Í 5 > * .

o r

'Csantaiczi

I Houczialinczi
Lofofaj

■̂ •Gohosan

1cm ; I7/1 0  km !Пб8.ооо.)

i Bönziku

Vimunin

,|R|

Szamszonov

UTH. VADASZ M. MISKOLCZ



Gabányi. Az orosz-japán háború. 18. vázla t. H elyze tek 19ГИ. október 17-18.

J  E L M A G  Y A R  A Z A T .

■■ОкІоЬегТ/ 

□  r ~ т Változás oktobep 18-án.

TASZUDI V^SZUJATUN

Jinörrpu

Kuanimpu

SaukiaUnczf Ф *-- g  TaHantun

vzandiaza

VLtehojan

Vucsanjin _
VI .SZ

ÍNTAN

SZANDEPU

Dacsuanho 
^  Szüliupej fai

m  к<п*я*ри м ш

Dembovszki __
. HunJipu 

£3 ” Vancsuanc2i
u . Grekov піФт, ■Huk/aczi j  ”  Tafaj
*  PauzentvM^ fiacsuanczQ  Czuplunjenlun Щ  Csien/iuianjj

/ 1 8  Szankiaczi І.ІОѴ.СЮ*
^  ^  Tajucsunpt

Lik/аіигіщ® ^

Jen k i a van p l  ^
У  Jeniouniulu in

Labotaj . .
щ Huakiafun

Hvánsan

ö li

9.kei.sr. M is c s e n k o ..
ou Liuiajpm CzaukiakouШ _ . ЛТы.

Bozinkai

kuantai
Huszinpu o

X

Panmaulin sí

У/

rO H H . a u i i i i  O i .  ■

Pacziasza

Orrtaokoufí\
jpLüanfanlun

fansin
Jamohnza A§k  fc’gí* Kautulin sz.

''■Gzöufulinsz.

/1 .5 2  ^Щ Л ^іпрап 

К а п Ш ^ І' h $un£u/cz,f

2  !

%/7С2/ : $
3 . d d i y /

tfon

í/ansza
lengezaii

Lotoza /  3 . d \  ^  w
•Ф-/  / x  Lienhuasan

^Nanzaij/ ' * %  Szanjosi
/ '  Szia/iuhoczi /  -vm

> KUCZIJAN

VajtausSn
' V

ss*4eX’ Ŝ ~ ^ m B;dnJ uPl/̂

^  \^^Mpmfajczi

Labaiai Psnhzanczi

snjosiSían Két kúpdomb Д Д

I . h a  d s ® é T  é g  /  ĵ Ŝziasicziauczi

Szánj ősi szán
-Ф-

Miauhuapu

-Ф-Vatanabejama Csauszanün
- i

Тцтелсгіііп sz.

yf**. , .
f/rK'ószenbamjak 

F̂ans'ón

, V a j f o z a n
j/Talin sz.

yKualincza

Vanfu/iírs

\̂ Lidiavapai

LITH. VADASZ Af M ISKOLCI

Lotofaj
a

•ф-Gohosan

lem i l 7/io km (vm o o o j T<4 C
Paodiasan



Gabányi. Az orosz-japán háború. 19-vázla t

LtTH  VADÁSZ M. M ISKO LCZ .



Gabányi. Az orosz-japán háború.

20.vázla+. jj C S a ifa , 1 9 0 5 .január 25.-28.

j  A I I .  h a d s e re g  1905. j a n u á r 2 4 .e s te  

[ A l i i .  " e z  eg é sz  c s a ta  a la t t

Helyzet január 28.este.
Elöcsapatokjanuár24.én 
Helyzel " 28 este.

' І с т И У г к т .

u t h . VADASZ M. m is k o l c i .



Gabányi. Az orosz-japán háború. 21. váz la t. A m itó iffl! csatái 11® ftlra á r Ili től március 1'0-ig.
______________________ Helyzetek márczius 1-ig.

Je lm a g y a rá za t.
r i i  orosz csapatok 1905 február 21-én. Ш  japán csapatok február 21-27-ig 
Ű  változások március 1-ig Ű  változások március 1-án
r— ^ a tábori erődítések vonalai ■> a tábori erődítések vonalai

ylc m . = 3 k m .

HauHiun

Szi r/m ínti n
inL/i .

фВйгдЬц^а ndá r (XVI.hst.Ml.ho.)
Kmhnden

іІаоЫап
E/fajza

QLicsipuza 

UbinFmza

oKuczijan

Tvncsónszi

oHauszientuh

oPinluapu

Donh/czi oj

6r.n./Z8.
danghiavppfng

r  _ ra l-b a jk á lo n tu li  kozák h.i 

0  бгекоѵ m/1

Ш  T a m in tu n

Й  2 .l .d d r

Csonszintajza

-Jlafansön 
Régi allma&Mukden 

6  \
Cza/>diaoiaj\ Liucw2

Yanijada/iri

ofoiniun

(Tava

Császárain tforrlgj c2i ^Császár-sirok

j Vandiahotaj 
r̂ úho

rLCsandiafan
Csamintbn

°Takucsinsza

Sahoczi

/  YutajCZ! 97ry o
'  Tjancziaiun t

Czjaohotun oLiudiaku JJ oSzindigoa
kfbdiasza Szantaiczi /  /ÁduFmpu

,  j íB ü m e r  . 0 Jffiiaktt f
, °  Л  r ------ -— l&aohantun /  / /  P/entaqo
\w a h o n j I  \ P  császársir J

/  Jaudiatw öjavurh^
JJHuarnjualun ^

j , íhJuhuantun rldiaMK 
/  H^oLugv/rfi/n

anszubfun n. /

ш щ , i

. ,i . TajucSi
Szjaocsmduiza 

Lind/atai p
J  r - .  _o Kft \M a d o p u

Huandaq
F u su n ^

,an\  Tita ■ Л  -

lnpan[

Szalinpu^

I °TdSUpA

<\SaJdii

i ho>
mdaj/un

\oL/uA/aczi

85. ist.) azl.hads.tartaléka

WUI
wcliaczi

4-fl

A 2.d

kangczi
V

Huasikanza

C \
oCsantanFu *

na/jaama

\

\  .
Talantfaqr

, ,  &

I.SZlb. k

Szathajza

Czidiapu

" C 3 -’S'zu/iudiapu 
,!M  t e

r .J ^ 'ls z ib .
Fílov II./25.26m i;

Nianjanczs1! 0Vamiapmgou

Kaubazaj x^CsanvamzajГ  ц / |   ̂ |

l.szib

oSihoicsönn

* -  ч ,  „ :N t 8 p V  h " h ‘ „ ■  .  .  J ,  \ ^0№ 4№ r L M s értg
; *  í -  e  1 —

f28.ésin./i.esie;

Л/Лэ/
ijvanganpu \__ y » . ..

^ ^ 1 1 - i i í Lv t 3 - /^  1lansanpu I . ^  Huansan

É | 5 U * t o v  Línev

№
Bozinkaj, Parim

v.!
K o m b . lÖ ^  h s l ^  DakaJajcz) ^

sJandioza

IV.sz.
°Urrtaoko4

E

C  .
^  Hudiac^Oy .. ,C  ,A -o  Nancsandan

'jentaovan v  Danilo;

hst)

U U Ö U

/ 2 7 Г І І І . / 1 .

*arimaulin

:§
*  .8\jdMjK£Zundan

■ ш./ѵ
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-  </

oSJ/unkou

Csanfan 0'Csancsuanczi
j  . . Kffi§szi w , „  
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üd.
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7. /idd.

\  G r í jk o ^ jdepu

^  I  Szantajza

г*\ I 9*
&  /  A

^ '

/ j j * .  У  v  /  j j   ̂ o y ^Jinpa

_ -----
Hjnhnpuj J /V 0 •

Pankiaopu t .h -0  1 ^ ^ »  и Ѵ ^ .

p .  ̂ /ІЮ ѵ ^сІС п í  ̂  oJanszffnzaj

Ш .І з Ш j m з ш  l . / h  a d
/  F ö i f ®  jjm utouvan____ Д  Ö | '  lyCsauszanHASz K U

i *>?$*$(!/) bányák

Q Fansón

Vanf
’ÜU

sza
apucza < T

^ і^ ^ и ш ч а г Іа У ^  

! . ^ S SWe№r«i%e[e! ■ / )Ljubavin
"zanlunju

weikao oVvía/7 
’ ddr.

°<$л//773у0̂/| I, h з d s ѳ гѳо
V.ddr. °Lgndungou

ySzusnlinza

T3Hrv

ф ііоѵ.
oSzanijaza Oku

ioiaijmsan

(Jspu/ioanczbi

T.h.o.n.
Л -Szicsuanlin sz"

g

.2  H./23.
unin

\oJinCZ!

leksze
jev

K t
y Sza ne

mezt

/ - J  -V  _
-  t  t d «  7- 

2i.drr.a Hl. hadsereg
N o g i

V

9.

Dalin sz

11.

V.hadsereg 
Kavaruma

UTH VADÁSZ /Л. MISKCLCZ



Gabányi. Az orosz-japán háború. 2 2 .v á z la t
A mukdeni osaífai Р бМ гіп г ISMci raáraus Шд,,

_______________ H elyzetek mánczius 6-ig.___________________ __

J e I magyarázat .
C D  ja p á n  n y u g a t i  c s o p o r t  m á r c i u s  i- é n  ■  ■  h e ly z e t m á r c i u s  4 r- é n

ПП  • * » 2 .-án  ES3 ü i  v á l t o z á s o k  " 5.-én

E H  " 3 .-án  O  O  ’• “ 6 .-á n

1  c m  =  З к г л .

Vangadalin

^zinmintin 

Й І

Hautitun

Kmtunden
Tuncsönszi

'Laobian
Ф с

i-Ettajza

Jjcsipuza
№ # > е к о ѵ ^ ц

Huczijan

oSzintun

Husit
л /  /  y  Skantaiczi o 77,

Lov.h.O-уч. -bfnluapu 4 bwk0UVZUÁ
л \  Jy / /ő fav itun  o

і Я arntajza П  
*  n  11 / Vutaiczi

yP Ijancziatun
R é g i M z j a o h o t u n  °  0 / , (

C za tfa o tl +̂ j f  Ш Ш ш Г *  J '
/ \r- O

^-4 O T Ц^lungsöngsang rj
w u j  £ verlu/ f

icéatun J  ff jO ,

íHusinpu

Tava
oLjüdiaku JJ oSzindigoa 

u

I [щѲідЬоіі

Szantajczi /  Aüuhnp

J jt *  t
 Ч Л » .  ■ • I f  | /o .C 7 - /p  / /

T a m in lu n %

&WJS on1un fjO r^cz, Császar-s.rok
ö ,ш ѵ ^ ^ И о и і / / Й  Full\ Z ^ n,aJ

й

J/andiajx 
r*pÚfíb

Huandaqouj
Pientauo l / * r T V  ■ ,Jo/  -> uíjmlun.

yu.nh0
J*\\andajtun

Jita

\>Liuk/aczi

,U/1.
Ilii./:

t o

°Takucsinsza

Хип N  
\uf5& '

tudiaezi

fvl

 ̂Malinszuansza

j s u n í

^Csan szám út un

f/uasikanzaj

l.lov.d

^ is f í t tz i^ e n
i/aza.

\ % í

M á r c i u s i .  y

g  l Szifantaj Csantfen.

~ufejezi ú g
rfuantolpczi ° 

íuio

T f s r t .d f t l  w ; k | . „
III ./5.6■ / . w -

7 . ^ £ » j r , f  ^/V4м * J A  j
Ф 0" Ѵ  Ъ й М & Ъ  & - A L  lm >fon i^ y ^ n S ia c z ,

& 4 Л  r *

&/7/7І/ .1 \W ^ ta j .
o

Banczisai

Щѵапд^ррц 3.h.o. y ^Touszianfun <$і/зи$}п

3  ^  Huansan

Nianjanczafi o Varf^iapingo u

Kaubazaj \PCsanvanbzaj i

iSitwicsönn Lienfaovan

(s ^ .n  ^ ари " í » * «

НѵоЪ

Hudiaczi O

V ^
v  T r th .c

ra /r
[ I I .5 )

fanfajszi Or5 4  ̂■
.;/Я

Ш г

o  Baj m a czi

r e g  'i-

Bozinkaj,

worpu

Hohéntaj

% ^ % A SzandepU 'ŝ Jandiavfen

I I . h a d s e r g g / J J k u ^

Szumapu
0Ldndungoü

o Szantjaza — f ő t a r t í

|5/a>5 1 0 '

Р^ш <<лл ^  ^
^ nY?antunoTû czi /  Jan S in tiQ ;

f^ d a n s 2 a n z a jQ \ .ú \
/  A

0 ь, Tanczaifii 1
CZ,^S ) Tapu f

+.dd ^TeP^Í!3^Wy0 Sziatiuhoczi |

panrnai'iin ̂ ű j cí,asza
I I .S Z .  - n  ^

;f u ^ n ír f s z fe a u m g a r t .  11
9K au ti^ jf lL  ’

Tonqou

III.4/5 t7  ,
1 o C spotw efíczaj

УSzusutinza

QMacziiwdan 
'TjaahQ ^
Szandiaszan .

^T oodagoo  "  °T jup,ntej
oOboniutu

rs a JT ij

Szantunju

oJataijinsan

Щ
Dalin s í

CZ!

'utuuvan
\oPantizanC2Í

1 KHössén bányák 

o Fansón

Gaolinczi
o

'У . 
Csauszanlm sz

Hualin

K  i f

l it h . VADASZ M. m isk o l c i .



V  ь

Gabányi. Az orosz-japán háború. 23  .vá z la t

k  ишіЫІші esartgi 1905,1fehniftr Ild i!  roirais Ші§
Helyzet március. 10.-ig.

/
Licsipuza

Tunesönczi

Ettajza

b.Uóin//nza^QyQ<> - x  \

1.0. V

Csönszintajza
anfansp'?

^ G r e í c o v
ifflWbzölb

H ^u ^ien w n

Huczijan o Kundiaiun S ^ té zja u tíu n ^ J ^ ^

-r f r  /  j p r  Л
, < Л  • /  yf>zjeszTutun\ x  íl a j

Pinluapu V  Щ S zja o g xC y^w ,
-̂ TavH-un Sziarui\

■  ̂ — 'У іп \ѵ Ы Ш і

\

A\V.ésyl.szib.es l.hst. részei
ÍSzin/un

fl.s^. részei
'adiavasza

oSz/adiavuza

uczu

Silejktnjfóvqde
í^ö/5^(7(7

Г

’asicsao

Ungua

\andagoi/

PHunszia
\ G.t.<

/  Vanjbqou 
o® ^

Jelm agyarázat:
O roszok m árcius 10-én reggel ^

„ „ 10-én délben
A japán  I!.. IV. és I. hadseregnek  a H un
hótól délre lévő részei m árc. 8-án este C D  
(A tart. h. o. a Putilov-dom btól é. keletre.) 
Japánok m árcius 10-én reggel

10-cn este [ = □

1 cm : 17/1(J km. (1 : 108.000)

I w №

Ljucbtyuan

, 0 »  ^ / , 8 íOtahon^oJ ojgtl0ü 16 0 .
c  °  -

w hsntxjfr. 

TiucsanciS

uJS\ *
Ш

vSN

V>JCZ!

ilahunhin
m ábdaw b—  A M u /r

/jentagou jéü iíÉ zánX

j 3.ddr.
> Liukiacz/

'ndaiiun
iCsamintun 

^Sandiaz< 

1

'(tű
Juhi

--- --------------Unganiun^
. л Lúg unt uh
JC

TnsziMun m  N
5 1  J -  B -ЩдПЗ£і1и /у^ _ ^  §/Lunt. 

ff/nguantvM  a; /  > r

andajn
r1 Ö .

\оГаі/с/

^ á n e n t e l ^ W

l i r o b E N | | |
é*jfc\fándiavanza / ѵ ------- ^  1
Г  1 - 9 d d - 7

!zl — l C

1
i^nguantun y

x * >  J  \
C  У  1

' Orrdagou

Hangjai 
Лігпрц^ “

Taji/csupu'

bucziaczi

Ш э р и  ш \ \ l l ^ r  й '-Д
ГООІ A C v l  Г

detfaizai

23.dd. Sihuicsön

Tianczua
iazaj

— t-

SzanUnczi

Ö 1 0 .
^  Bajmaczi

•Vandiapif\üu

Tindiejui ^  
d/nsoupuza'

m .

Manozjagou 
%

Vá z  I a  t  
az oroszok visszavonulásához 

______ 1cm. = kb 7 '/2 km.
Tjeim

[MUKDEN
Hiuszan 

o __



G a b á n y i.  A z  o ro s z- ja p á n  h á b o rú  

2 4  . v á z  l a t

A mukdeni csata.
Hadászati tanulságok

1.h
Tasicsao

lll.hads.
(1.,7.és9.h.o.)

Il.hads.
(8,,5.és3.h.o

Szujaiun áll

% Husi t a já ! /

Tava
o

k ifé rő

MUKDEN

Oroszok Japánok

1cm = kb.3km.

márcz.7 
" 8 
» 9.

1cm.= kb. 6 km.

1.h.o
7.h.o.

Tar+.ddr.

9.h.o.

Szitán faj L Ö veS Z  htst

'<K Tű
Ö.h.o.

LtTH. VAD ASZ M M ISKO LCZ.



Gabányi. Az orosz-japán háború. 25 .váz la t
Jk czuisüm ai íengisM csata, a balti flotta útja.

LITH  VAD ASZ M. M ISKO LC I



Gabányi. Az orosz-japán háború. 26.váz!a+.
A е т ш в і і  tengeri csali.
_____1 9 0  5. május 27. é s  28.________

4  
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( S )  Á ltá lé  nos tájékoztatás.

( C )  Oroszhelyzet május 27 d . u . 1.h.15P. (9  tm f.)

( D ) A  két fél mozgásának vonalai május 27.
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1909. augusztus 15., vasárnap.

mindig jókedvű apró japáni katonák épen nehéz 
ládákat, rakosgattak lo n vasútról. A vízválasztó
íicgység magaslatáról búcsúpillantást vetve az esti 
szürkületben még látható Port-Arthurra, robog
tunk azután tova a csillagos csendes őszi éjsza
kába.

Dr Bozóky Dezső, 
cs. és kir. sorhajóorvos.



1У09. augusztus 15., vasárnap. P E S T I  H Í R L A P 35
ezerüen alkalmazkodik a terephez, kerülték rajta 
az időtrabló bevágások és töltések építését. A há
rom órás utazás kezdetben kopár hegyek és szántó
földek közt vezet s csak itt-ott tűnik föl egy nyo
morúságos piszkos chinai falu. A terméskőből 
épült állomások s őrházak félig romokban hever
nek. Az oroszok pusztították el azokat, midőn visz- 
szavonultak. Porlado vöröses sziklás tájakon hala
dunk azután igen mély vízmosások fölött, melyek 
fenekén mély kocsinyomok mutatják, hogy ezen 
vízmosások képezik itt egyúttal az országutat is. 
Kiérünk azután a tengerpartra, hol ezernyi vizi- 
madár és ezüstgém futkároz a parti sövényen. Egy 
mély bevágásban érjük el a vízválasztó hegységet, 
innét már gyorsabban fu t vonatuak lefelé a völgy
be. Itt látjuk már első nyomait a borzasztó hábo
rúnak. Mint óriási vakondtúrások vezetnek a sze
szélyesen kanyargó futóárkok föl a hegyek olda
lain. A sárgásszürke egyhangú tájékban növény
zet alig látható. Egy rövid szempillantásra fölcsil
lant alant a tenger s megpillantjuk Port-Arthur 
házait.

Piszkos, fekete kavicsos medrü folyó partján, 
melybe dagálykor fölnyomul a tenger vize, végző
dik a pálya. Berobogunk a nagyon szerény faállo
másra. Plort-Arthurban vagyunk. Teljesedett te
hát ez a vágyam is. Az állomáson már várt reánk 
;i kormányzó titkára, — ki tökéletesen beszél né
metül, —  egy hivatalnok s egy tengerésztiszt tár
saságában. Szánalmas állapotban lévő orosz troj
kák, rettentő sovány lovakkal s a bakon ülő pisz
kos chinai kocsisokkal vártak az állomás előtt. 
Riksát itt alig látni, mert hát három lovas, fiakke- 
ren jár itt mindenki. A kocsikázás óránként 20 
fillérbe kerül, hiszen a ló nem került semmibe, ko 
csit, lovat s még sok egyebet is hagytak itt vissza 
a menekülő oroszok. Velünk szemben lakatlan há
zak vannak a domboldalon, falaikban a japáni ost- 
rcmágyuk ütötte öles lyukakkal Ilyen tátong egy 
kis ház falában is, melyre pedig nagy vörös kereszt 
volt másolva. Hevenyészett kórh íz lehetett az.

A makadámozott Kocsiút m*JL.tén pompás 
műtéglajárdák vezetnek. Csakhamar leérünk a ki
kötőbe, hol elsülyesztett hajók árbocai meredeznelc 
ki ferdén a vízből. A tengerparti korzón két tel
jesen kiégett díszes épület romjai feketéllenek. 
Egyik' szinház volt, a másik az orosz-chinai bank 
palotája. Ezek szomszédságában van a szálloda is 
nagy üveges verandával, mögötte az étteremmel. 
Az oroszoktól visszamaradt bútorokkal e zongorá
val berendezett társalgó teremben várjuk az ebéd

led tek  egym áshoz. A lám pának három  üveg
harang ja  egyre csiiingelt, m ajd  rém esen zö
rögni kezdett. A palackok és poharak fölbo
ru ltak  s a m ennyezetről m ind sűrűbben nagy 
darab  vakolatok  v á ltak  le. Végül is az t h ittü k , 
hajóvá v á lto zo tt á t  az ebédlő, és m int a szél- 
és v iharverte  hajón, ingunk-ringunk k in t a 
ny ilt tengeren. E lein te Bzólni sem tu d tu n k .
A szó teljes értelm ében m egderm esztett a 
rém ület. Végre észbekaptunk. A kanonok el
kezdett fennszóval im ádkozni, de én gyorsabb, 
rad ikálisabb m entésre gondoltam . E ltasz ito ttam  
u tam ból a  h o ltra  rém ült papo t s az ab lak  
keresztvasába fogódzva, öröm m el k iá lto ttam  : 
mentve vagyunk. K iug ro ttam  az ablakon s 
a  papnak  is in te ttem , aki ijed tében  a földre 
ült, kövessen. Amit, m inden erejét összeszedve, 
meg is te t t .  M egjött a  fürdőből feleségem is 
s halá lsápad tan  m ondá : minden ház ing, 
recseg kin t . . .“

A ugusztus 16-án, ú jra  ir a  fen tem lite tt 
olasz nemes, még pedig Firenzében lakó te s t
vérének :

„—  —  A pén tek i re ttene tes nagy föld
rengés ó ta  még h a t kisebbszer üt szám íto ttunk . 
Tegnap négyszer ism étlődött a rengés, este fél 
tízkor u jo ljára , am ikor ép ezt a  levelet le ak a r
tam  pecsételni s a  viasz kezem ből k iesett. 
De lá th a to d  a  betűkön is, hogy rengett a  föld, 
m ozgott az asztal, m ia la tt írtam . Megösmer- 
heted  a  kusza betűket. H olnap m együnk F i
renzébe. I t t  lehetetlen kibírni . .

A firenzei csillagvizsgáló to ronyban  m eg
figyeléseket te ttek . E gykorú  tudósok  följegy
zése szerint, a  föld délben, 12 ó ra 60 perckor 
rendü lt meg először. A lökések 3— 4 m ásod
perc a la tt  hol enyhébben, hol hevesebben 
ism étlődtek. N agyon m egrém ültek a lakók, 
de csupán a  harangok zúg tak  hosszau, m élyen,

elkészültét. Már húsz perc múlva készen is volt a 
kitűnő hat fogásos ebéd, melynek elköltése után 
azonual sétára indultunk a volt orosz tengerész
kaszinóhoz. Elhaladtunk egy, a domboldalon fek
vő csinos tornácos kőház előtt, melyet nagy kert 
vesz körül, Ez volt a híres,Stössel tábornok háza.

A tengerész-kaszinóhoz, mely ma port-arthuri 
hadi muzeum, mély árok fölött vezető faludon kell 
átmennünk, melynek karfáit kettéfürészelt ágyu- 
kerekek képezik. A muzeum lejtős udvarát eredeti 
sövény veszi körül, mely a háborúban használt aka
dályokból van összeállítva. Ott van a „spanyol lo
vas", a földbe ásott hegyes végű gerendák, me
lyekről ferde irányban előre s hátrafelé ugyan
csak hegyes gerendák meredjenek. Mellette nagy 
halmaz ledöntött fa fekszik, melynek ágai között 
egész szövevénye a vékony drótoknak van kifeszit- 
ve. Földbe ásott cölöpök között vastag acélsod
rony kábel vezet, melyben magas feszültségű villa
mos áram futott, odébb pe<jig ezernyi iráuyban 
kifeszitett acél sodronyok rejtőznek a magas fűben. 
Az udvarban ostromágyuk állanak, melyek védő- 
páncéJjában hatalmas lyukak tátonganak. Néme
lyiknek csöve a közepén van kettő lőve. Belépünk 
a muzeumba, melynek első szobájában közel a me- 
nyez'ethez, másfél méteres nyílást ütött egy nagy 
lövedék. Egy halom nyereg ős lószerszám között 
látjuk egy kitömött paripa hátán Alexcjewnek 
arany monogrammos díszes nyergét. Pehelylyel töl
tött bőrvánkos van reá csatolva. Úgy látszik, arany
ere volt a híres generálisnak. A második teremben 
orosz egyenruhák és sapkák vannak üveg szekré
nyekben s az egyik ablak alatt üveggel fedett szek
rényben nehéz férti keztyük és csizmák között lá
tok egy pár pici lábacskákra való finom női lakk
cipőt s ugyanolyan parányi fehérselyem báli ci
pőt, egy nagy doboz párizsi cipöt’ényesitő társasá
gában. Hát még ilyesmi is akadt az orosz tábor
ban az ostrom nehéz bónf.pjaiban, u'idön otyan ol
csó volt itt az emberélet, J.e annál drágább maga 
az élet. Mert hát kint a táborban találták 
e cipocskeket is á győztes ' japanok. Két üveg
szekrényben látjuk egymás mellett az oroszok mint 
a japánoknak a háborúban használt konzervjeit. 
Csak kevés számú üveg van a japáni szekrény
ben, bennük rizs, száraz főzelék, szárított hal, zöld 
tea s még néhány egyszerű élelmiszer; annál fino
mabb dolgokat látunk az oroszok szekrényében, hol 
a száz meg száz finom plélikonzerv mellett a finom 
halak, kaviár és téglákba préselt fekete tea mellett 
különösen imponál a különféle szeszes italoknak'
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a  csöngeltyük verődtek össze, de nagyobb 
veszedelem nem  tám ad t.

A Collino falvainak pusztu lását azonban 
rém esen irja  le a fentebb em líte tt P ü la  ta n á r  :
,,—  Lorenzana, Orciano, s M ontesendajo hely
ségekről az t vélnénk, össze vannak  bom bázva.
A pusztulás iszonyatos. Tem etőkké v á ltak  a  
virágzó falvak. Az ezernél több lakost számláló 
O rcianoban m a egy lélek sincs már. E gyetlen  
egy villa s a tem plom  állnak az összes épületek  
közül. Forró  kénszag terjeng a levegőben. 
Többen m eghaltak. Százan nehéz sebesülések
ben feküsznek. A többi népség e lfu to tt messze 
tá jak ra . Egyik házban m unkások épen ebé
deltek. T izenhetet ü tö tt  agyon a  beszakadó 
boltozat. A szép, népes Lorenzánában egyetlen 
egy ház sem m arad t meg. Rom az egész falu. 
Csupán a  vendéglőnek egy fala áll. V olterában 
az il Маьскіо név a la tt  ösm ert erőditvény is 
rom m á le tt. Az erősség pince-boltja a la tt 
rabok voltak . Vagy három százat ho ltan  h u ztak  
ki a  rom ok alól. H úsz nehéz sebekben haldok
lik . . .“

A hírneves luccai fürdőkben —  ahol 
oly rem ek leveleket irt Heine —  kivül a  tos
canai határon , m ár alig éreztek a földrengésből 
valam it, s inkább komikus, m in t szom orú 
jeleneteket jegyeztek föl szem tanuk. íg y  pél
dául : „A  szomszéd helységben, P on té Serajo- 
b an  nagyban sé tá ltak  az angolok. E gy m agas, 
szikár gentlem an, aki épen alam izsnát ak a rt 
n y ú jtan i egy koldusnak, annyira m egrém ült 
az ingástól, hogy egész ny ito tt erszényét az 
u tcá ra  csapta. A kövezeten pengve hengergő 
pénzdarabok egész ra já t  a koldusoknak és 
utcagyerekeknek csőditi oda. De a  gentlem an, 
hogy m egszűnt inogni a  föld, az ujjongó, ron
gyos hadnak  zsákm ányul hagyé az a ra n y a k a t."

Pilla ta n á r  —  születésére nézve nápolyi

sorfala. A következő teremben csupa műszer van; 
heliográfok, írógépek, távolságmérő készülékek, 
távcsövek stb. Érdekesek a rögtönzött golyószórók, 
t. i. öt gyalogsági fegyver falécek közó szorítva, va
lamennyinek ravasza egymással összekötve, úgy 
hogy egy rántásra sült el mind az ö t  Egy nagy 
párizsi kinematográf is van itt. Ki tudja, hány, 
ezen készülékkel fölvett képet bámultunk meg ott
hon a vén Európában. A sok csákány, kupa és ásó 
köxött az orosz katona zenekar összes hangszerei 
vannak kiállítva. Vajon hol muzsikálnak most 
ezen banda tagjai? A fegyverek és bajonettek kö
zött van néhápy faágyu is, melynek decskacsövét 
erős bambuszabroncsok tartják össze. Rövid távol
ságra lőttek ezekből ki robbanó szereket. Egy 
egész szobát töltenek meg az orvosi műszerek éi 
kötszerek. A következő teremben pompás modelle
ken tanulmányozhatjuk az északi front erődjeinek 
légboröpitését. Hónapokig tartó vakondokmunká- 
val ástak a japánok földalatti folyosókat egészen 
az erőd cementalapfaláig, hol a fal mellett kút- 
szerü lyukat ásva, eljutottak’ az alapfalak alatt az 
erőd közepéig, mely ponton azután ezerkótszáz ki
logramm lőgyapotot robbantottak föl villamos szik
ra segélyével, levegőbe röpitve az egész erődöt. 
Rettenetes lehetett egy ilyen robbanás. Itt van az 
Erlungsan erődről két modell. Egyik a robbanás 
előtt, a másik a robbanás ú tin  mutatja az erődöt. 
Ezeken látható legjobban, minő rémes pusztítást 
végzett itt a robbanás. íg y  mentek a legkiválóbb 
szakemberek által bevehetetlennek mondott port- 
arthuri erődítmények gyors egymásutánban a le
vegőbe.

A nagy termet, melyben még áll a kaszinó 
színpadja, három nagy japáni generális olajfest- 
ményü arcképe disziti, körülvéve oroszok által ké
szült japáni zászlókkal. Ezen zászlók kitűzésével 
akarták olykor a japánokat lépre csalni, hogy azt 
higyjék, már japán kézben van az a pont, hol a 
zászló leng. A következő teremben, a dohányzóban, 
hol jelenleg is szabad dohányozni, Kuropatkin, 
Alexbjew, KouUrttUuxko a á i o g  e g y  owmó orosz tá
bornok arcképe függ. Innét egy széles nyilt 
tornácra jutottunk, melyen nehéz lövegek között 
egy léghajó kosara is van. Az udvaron az említett 
ostromágyuk előtt két sorban álló japáni gyalogo
sokat látunk ragyogó tisztaságú egyenruhákban, 
fehér kamáslival, mindegyikük mellét diszitette 
legalább két-három érdemrend. Az előttük álló 
tiszt érces hangon magyarázott nekik valamit az 
ágyukról, s igazik áhítattal és figyelemmel lesték

—• a  toscanai földrengés elm últával, tan u lm á
nyozván a  földalap geologiai tu la jdonságait, 
hosszabb értekezést irt a  toscanai k a tasz tró fá
ról. M egem lékezett az 1833-iki calabriai vész
ről is, de azt ,,ehez h aso n lith a tó n ak “ se ál
lítja .

És pedig mi volt a  toscanai k a tasz tró fa  
is a legutóbbi messzinai pusztuláshoz? Mi a  
néhány ezer h a lo tt a m esszinai m onstre-halá- 
lozáshoz viszonyítva. A földközi tengernek ez 
a  csodaszép p o n tja  m a rom. Tem ető. És még 
egyre ing, reng a  föld és a  szerencsétlen nép 
nem  m er építkezni, nem  m er uj élete t kezdeni, 
m ert u jabb  és u jabb  ka tasz tró fá tó l ta r t ,  
am ely a  végpusztulást még tetőzi.

Pedig az idei nyári télben csakugyan 
Ita lia , annak  is a  melegebb zónái, lennének a  
legjobb nyaraló  helyek. O tt ta lán  lehetne sétáln i 
vastag  té likabát, flanel-harisnya stb . nélkiM, 
és végre ta lán  fö lhagyhatnánk  a  fűtéssel. 
M ert m indenü tt dideregnek s a T á tra  fürdői
ben üdülők valóságos éjszaksarki expeditióra 
való ru h ák a t hoza tnak  m aguk u tán . A hölgyek 
lenge blouse-aira nincs saison, s Á rvay a  legis- 
legtélibb angol k ab á to k a t, szoknyákat küldözi 
k undsehaftja inak  ő rü lt gyorsasággal. Ma, hogy 
k in y ito ttam  a  szekrényt, s egy fehér anzugo- 
m at p illan to ttam  meg, am elyben tav a ly  még 
B righ tonban  is melegem volt, az egyre szél
já r ta  tengerparton , valósággal kilelt a  hideg. 
K ilelt sonica s még hozzá őrületesen boszan- 
kod tam  erre a komisz nyárra , am elyben sem 
u tazn i, sem  faluzni nem  lehet úgy, ahogy az 
em ber szeretne.

f . Gróf V a j S á id t t
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Szavait. Szerettem volna ezen érdekes képet meg
örökíteni, de hát itt nem szabad fényképezni.

A trojkákra ülve, hajtattunk innét le a kikö
tőbe az arzenálhoz, mely mellett szép chinai disz
kért közepén áll Alexejewnek volt palotája. Most 
hatalmas japáni lobogó van a palota ormán levő 
árbócra fölvonva, fölötte pedig a japáni admirális
nak, Port-Arthur parancsnokának lobogója leng. 
Itt leadva névjegyeinket, a palotával szemben lé
vő szép sétatérre mentünk. A tenger partján egy 
domboldalon fekszik a sétány, melynek zenepavil
onjában az ostrom egész tartama alatt minden
nap játszott a katonazene. Egy kis kőkapun át 
léptünk be a magas kőfalak övezte arzenálba. Szá
nalmas kép tárult itt szemeink elé. A vízzel telt 
ezáraz dokkban teljesen félredőlve feküdt egy pán
célkolosszus, az „Amur1* aknaszóró hajó. Ugyan
abban a helyzetben fekszik itt még, amint annak ide
jén a japáni lövegektől találva félredőlt. A hatal
mas arzenál épületei között végighaladva, a „Goi
dén H ill“ erőd lábához érkeztünk. Előttünk van 
hosszú sorban kikötve a sok kiemelt japáni gőz
hajó, melyek elsülyesztése által c kikötő bejáratát 
zárták volt el a japánok. A mólón emeletes házak 
magasságában áll a sok cementtömb, melyekkel 
az elsülyesztett hajók voll.ik megterhelve. F lta- 
ladtunk a színig telt szénraktárak előtt, melyek
ben négy millió korona értékű elsőrendű angol kő
szén van fölhalmozva. Egy kis hadi kárpótlás
féle mégis csak cseppent ilyen alakban a japánok 
kezébe. Maga a szépen berendezett arzenál is meg
ér néhány koronát, nem is említve a drága vá
rost, Dalnyt, na meg a sok-sok milliót érő orosz 
hadihajókat, melyek ma a japáni sugaras lobogó 
alatt szeldesik az óceán hullámait. Tengerésztiszt 
kísérőnk egy torpedónaszádra vezetett bennünket 
■ japán lobogó alatt usztunk kifelé a kikötőből. 
Balról egy meredek szirtfokon a sértetlen impo
záns Golden H ill erőd, jobbról a Tigrisfark fél
sziget az elektromos zátonynyal. Száz meg száz 
búvár dolgozik itt az elsülyesztett hajók kiemelé
sén. Valóságos hegyeket képez már mindkét parton a 
sok kiemelt rozsdás vas. Kivül a szabad tengeren 
valami harminc úszó bója mutatja a helyeket, hol 
még elsülyesztett hajók várnak a kiemelésre.

Körülsétáltunk azután a városban, hol még 
orosz feliratú táblák mutatják az utcaneveket. A 
város kezd már japáni jelleget ölteni. Ott díszeleg
nek már mindenütt a pirDs hengeres japáni levél
szekrények s az utcákat locsolják egész nap. A 
hajdani cirkusz, melyben a japánok első támadá
sának éjjelén épen nagy diszelőadás volt, ma ja
páni bazár és szinház. Csupa japánit és chinait 
látni az utcákon, európait sehol. Állítólag lakik 
még 16 európai a városban. Egy üzletben a csata
téren fölszedett lövegeket, shrapnell- és gránátszi
lánkokat, torpedócsucsokat, kagylóval benőtt nagy 
ágyutöltényhüvelyeket árulnak. Efey egy méter 
magas acéllöveget láttam itt, melyet kedvem lett 
volna haza vinni Európába kerti dísznek. Nem is 
volt drága, csak hat yent kért érette a kereskedő. 
Már-már ki is akartam fizetni, kérve a kereske
dőt, hogy küldené azt el a szállodámba, mire azt 
felelte, hogy még ha száz yent fizetnék, sem küldi 
el, mert nem tudja, hogyan szállítsa ezt a több 
mázsás acéltömeget odáig. Hát már most hogyan 
vigyem én még a vasútra s onnét a hajónkra? Va
csora után megnéztük Port-Arthur éjjeli életét is 
és elvezettettük magunkat egy teaházba. Furcsa 
kis teaház volt az, magunktól bizony sohasem ta
láltunk volna oda. Egy vlaiávostoki nagy cég
nek volt üzlethelyisége a teaház. Japáni gyékény 
borítja a parkettes padlókat s az ablakok előtt kí
vülről ferde deszkaellenzőket állítottak föl. Kissé 
furán veszik ki magukat a nagy szárnyas aj
tók s a diszes magas porcellánkályhák, de hát az
ért mégis csak valódi japáni selyempárnákon tér
deltünk a nagy bronz szenes medence körül vidám 
japáni leányok között Még öt kis gésa is került 
hamarjában s csakhamar hangos lett a terem a 
vidám samizen pengéstől s a nótától: „Yokohama, 
Nagazaki, Köbe Marn hojl“

Mondhatom, pompásan aludtam a hűvös éj
jelen kitűnő vaságyamban. Bezzeg nem aludt itt  
olyan édesen az ágy régi gazdája, mikoriban még 
a mázsás hegyes acéltömegek röpködtek itt nap 
mint nap a levegőben. Már reggel nyolckor hosszú

kocsisor várt reánk a szálloda előtt, azt hiszem, 
kirukkoltak Port-Arthur összes trojkái. Pompás 
hűvös reggeli levegőben indultunk hét japáni 
tiszt kiséretében az erődök megtekintésére. Romba 
lőtt s leégett házak között elhagyva a várost, 
utunk azonnal emelkedni kezdett, mind szebb ki
látást nyújtva az egész környékre. Mindenfelé lát
juk a mély futóárkokat, mig a hegyoldalak úgy 
néznek ki, mintha beerdősiteni készülődnének azo
kat s már meg volnának ásva a kissé talán na
gyon is mély gödrök a fiatal fácskák számára. A 
becsapódó nehéz lövegek ütötték ezt, a hegyolda
laknak ragyás kinézést adó ezernyi gödröt körös
körül, ameddig a szemünk ellát. Földes zsákokból 
épült szűk folyosókat látunk a hegybe vezetni, 
páncéllemezekkel s földdel fedve. Ilyen folyosókon 
jutottak be az erődök alá a japánok. Végre fölér
keztünk nz északi front első erődjéhez, mely a le
vegőbe repült volt. Csak itt-ott kandikálnak ki a 
betonerőd keskeny ablakai a néhány méter magas 
kőtörmelék alól. Hason másztam be egyik ablakon, 
de a bent uralkodó nagy sötétségben s a menye- 
zetig érő törmelékben nem juthattam előre. Tömér
dek lövedékszilánk és tölténymagazin fekszik a ro
mok között itt-ott emberi csontokkal. Innét az 
Erlungsan erődhöz hajtattunk, mely borzasztó 
pusztitás képét nyújtja. Egy egész japáni ezred 
várt itt a falak alatt a robbanás pillanatára, hogy 
azután rögtön fölrohanjanak a romokra, kitűzni 
ott a japán lobogót. Várakozásuk s számításuk 
ellenére az ő oldalukra omlott azonban az egész 
erőd, romjai alá temetve őket az utolsó szál em
berig. Mázsás sziklatörmelékeken állunk, melyek 
alatt ezer japáni hőe aluszsza örök álmát. A hosz- 
szu földalatti beton folyosókban még látni a tá
bori konyhát a nagy üsttel, alatta van még a ha
mu is. Hej de sok szomorú, sejtelmekkel teljes reg
gelit költhettek itt el távol hazájuktól a szálas 
szőke fiuk!

Gyalog kellett innét egy mély völgybe le- 
szállanunk, honnét csaknem négykézláb másztunk 
egy hajmeresztő meredek hegyoldalon fölfelé a 
legfontosabb erődhöz, a Kegansan-lioz, melynek 
kazamatáiban lelte Kondratenko tábornok, a vé
delem lelke, halálát. Széles alacsony páncélkapun 
lépünk be az alacsony folyosóba, melyet több mé
ternyi vastag betonboltozat borit. Ebből nyilik 

jobb kéz felé egy kis négyszögletes szoba, mely
nek méter vastag, vaslemezekkel erősített beton- 
bolthajtásos tetejét ütötte át egy nehéz löveg, 
kioltva életét az itt  épen haditanácsot tartó éles el
méjű hadvezérnek. A japáni tiszt is levette sap
káját fejéről, midőn a „nagy orosz tábornokiról 
beszélt. Szemben velünk egy hegycsúcson áll még 
két nagy tengerészeti ágyú, melyet az úgyis be
zárt hadihajókról cipeltek ide föl az oroszok. Szo
morúan meredeznek az elhagyott ágyuk csövei a 
levegőbe. Innét kocsin hajtottunk lefelé a völgy
be, melyben egy helyen nagy törmelékhalmaz mu
tatja a helyet, hol egész japáni ezredek repültek 
egyszerre a levegőbe a földalatti aknákon. Hosszú 
poros utón érjük el ismét a várost. Chinai fölci- 
comázott asszonyok s gyermekek álltak a város 
szélén alacsony piszkos házaik előtt. Ezek is át
élték a vár ostromát. Majd a vöröskereszt szép 
kórházi épülete előtt haladunk el, melyben a vár 
átadásakor az összes ágyak el voltak foglalva ép 
egészséges emberek által. A japánok első dolga 
volt kidobni innét a hamis marodőröket.

Szállodánkba érve, gyorsan átöltözködtünk, 
mert délre az admirálishoz voltunk hivatalosak. 
Midőn a déli lövés eldördült az egyik erődről, ka
tonás pontossággal kanyarodtak be kocsijaink a 
tisztelgő japáni őrség előtt a volt Alexejew-palota 
elé. Az admirális adjutánsa fogadott bennünket, 
ki a háborúban maga is a levegőbe repült egyszer 
egy hajóval. Fölvezetett bennünket a széles sző
nyeggel bevont falépcsőn az emeletre, hol már 
várt bennünket dolgozó szobájában egy alacsony, 
őszes hajú kedves ember, az admirális, egyszerű fe
kete egyenruhájában, melyen egy szemernyi arany 
sincs. Mint katonai attasé éveket töltött Berlin
ben s Bécsben. Meg is jegyezte az ebéd alatt — 
azon hiedelemben, hogy csupa osztrák vendége 
van, —  hogy már nem bánja, ha meg is harag
szunk érette, de ő kimondja az igazságot, hogy 
neki bizony még Becsnél is jobban tetszett Buda
pest,

Levonultunk azután a földszinti elegáns nagy 
étterembe, melyet fényes parkett, pazar dombor
művű menyezet, villamos csillárok s nagy kandalló 
díszítettek. Mellettünk van a nagy bálterem, mely
ben Stösselné születésnapját ülték épen a gondta
lan tisztek, mialatt a japánok első sikeres támadá
sukat intézték a kikötőben fekvő hadihajók ellen. 
Remek sárga chrizantémumok álltak a terem egyik 
sarkában, mig az előkelően terített asztalt fenyő
tűk halmazából képezett arabeszkek díszítették, 
közben apró sárga virágokkal, továbbá ezüst vá
zákban pompázó sárga chrizantémumok. A figyel
mes admirális csupa németül beszélő japáni tisz
tet hivott meg asztalához, úgy hogy mindegyi
künknek jobbról is, balról is japáni asztaltárs ju
tott. Zajtalanul s kitünően szolgálták föl a hófe
hér smokingba öltözött japáni inasok a francia 
szakacs főzte pompás ebédet. Megjegyzem, hogy 
minden két vendégre jutott egy inas. Egymásután 
következtek a zamatos francia Sautern, a burgun
di vörös és a Röderer pezsgő, melynél fölemelke
dett az admirális és talpraesett beszédben éltette 
a mi haditengerészetünket, udvarias szellemesség
gel jegyezve meg, hogy rendesen a legkisebb üveg
csékben vannak a legfinomabb illatszerek. Ebéd 
végeztével fölmentünk az emeleti tágas verandára 
fekete kávéra s egv jó havannára.

Kellemesen töltött órák emlékével vettünk 
azután szívélyes búcsút ezektől a kedves emberektől, 
mert nem akartuk Port-Arthurt ott hagyni a két
százhárom méteres domb meglátogatása nélkül, 
melynek elérte egyúttal Port-Arthur elestét je
lentette. Érdekes városrészen hajtottunk ál, mely 
úgy látszik, a város legszebb része lett volna már 
néhány év múlva. Széles boulevardszerü utcák csu
pa emeletes palotákkal s igen sok épülőfélben, 
részben már tető alatt lévő házzal. Az uj építkezé
seknél még állanak az építkezési állványok s ki 
tudja, meddig fognak még állani, mert a magán- 
tulajdont képező ingatlanokat nem vehetik oly 
hamarosan birtokukba az uj gazdák. Egy nagy 
banképületet gátunk itt, melynek egyik sarkán 
ütött ajtó nagyságú rést egy lövedék s a m.^v lég* 
nyomás egészen kidomboritota a közeli ablakok le
eresztett vasredőnyeit.

Utunk emelkedni kezd, remek kilátást nyújt
va az egész öbölre. Egy órai kocsikázás után a 
kétszázhárom méteres domb lábánál állunk. Fá
radtságos munkával kapaszkodunk föl a retten
tő meredek hegyoldalon, mi a kitűnő ebéd után 
kétszeresen nehezünkre esik. Végre ziháló mellel 
fölérünk a hegy ormára, honnét gyönyörű kilátás 
nyilik egész Port-Arthurra. A hegy teteje valami 
nyolc méter magasságban a szó szoros értelmében 
pozdorjává van lőve. Magasan tornyosulnak egy
más fölött a mázsás sziklatömbök körülbelül fél
kilométer hosszúságban. Közöttük ezer meg ezer 
fehérlő csontváz, emberi koponyák, medence és 
combcsontok hevernek, tarka egyenruha-foszlá- 
nyok, szijjak s patrontáskákkal. Minden lépésnél 
emberi csontokon járunk. Emlékül haza is vittem  
egy, a fejtetőn keresztüllőtt koponyát. Orosz volt-e 
vagy japán, nem tudom, de hogy még egyszer Eu
rópába fog utazni a feje, azt bizonyára nem gon
dolta. Elképzelhetetlen borzalmasságu küzdelem 
folyhatott itt le, т ікэг annak több mint három 
év múlva még látható nyomai is oly rettenetes ha
tást tesznek az emberre. Emberek tízezrei lehelték 
itt ki lelkeiket, mig végre sikerült a hegy ormára 
a győzelmes japáni lobogót kitűzni. Birtokukban 
volt ezzel Port-Arthur kulcsa; de hát ágyukat le
hetetlen lett volna a meredek hegyre fölcipelni, 
de meg ki is lettek volna ott szolgáltatva a még 
orosz kézen levő erődök tüzének, tehát a hegy 
mögötti völgyben állították föl nehéz ostromágyui- 
kat s a hegy ormán álló tisztek, kik láthatták, ho
vá csapnak be a lövegek, dirigálták a tüzelést. A 
hegy fölött átrepülő nehéz lövegekkel sikerült ne
kik a kikötőben bezárt s eszeveszetten föl s alá 
manövrirozó orosz hadihajókat elsülyeszteni. Nem 
igen fogok életemben egyhamar ilyen borzalmasan 
nagyszerű és érdekes dolgot látni, mint ez a két
százhárom méteres domb. Gondolatokba mélyedve, 
ereszkedtünk le a hegyről, egyikünk sem szólt egy 
árva szót sem, annyira hatottak kedélyünkre az ott 
látott dolgok.

Kocsin csakhamar elértük az íllomáet Hol
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kózhatnak el. JJa már nem elégséges, hogy ügyé
szek és bírák vegyenek részt az elhagyottak gyú- 
molitásában, az sem elég, ha csak pénzsegélyeket 
osztogatnak, mert ma a munkások elhelyezésében 
rejlik a feladat sulva. £ s  ezen elhelyezés .mMűza- 
’iui'i a Kongresszus pontról-pontra meg fogja vitat
ni. Az erre vonatkozó javaslatok között nem érdek
telen az sem, mely a sajtó közreműködését óhajtja 
a munkát hirdető munkaadóknál igénybe venni.

E kérdések iránt máris nagy érdeklődés mu
tatkozik, amennyiben számos egyesület jelentette 
be megbízottait, igy nevezetesen: Az ifjúkori bű
nösök aradi jogvédő bizottsága, az aradi, a buda
pesti, debreceni, dunántuli, jásznagykunszolnok- 
megyei, kecskeméti rabsegélyző egyletek, a katho- 
likus patronage egyesület, a kaposvári gyermek- 
védelmi bizottság, a Lorántffy Zsuzsánna egylet, az 
orsz. gyermekvédő liga, az országos katholikus nő- 
védő egyesület, az országos protestáns egyesület, a 
pécsi patronage kör és még igen számosán. Az 
igazságügyminiszteriumban, ahol az előkészítő-bi
zottság irodája van, történik a jelentkezés és a ne
vezett egyesületek mindegyike 6— 6 megbízottat 
jelentett be, ezenkivül a honvédelmi miniszter és 
a közös hadügyminisztérium is kiküldötteivel kép
viselteti magát.

Dr L. T.

P E S T I  H Í R L A P

Port-Arthur.
Csifuhól jövet délután háromszor futott be 

hajónk Dairen-nek, a volt orosz Dalny-nak tágas 
kikötőjébe. Egy órával később már viszonozta is a 
daireni kormányzó hajóparancsnokunk látogatá
sát. A rokonszenves öreg ur meghivott bennünket 
Port-Arthur megtekintésére, sajnálkozását fejezve 
ki a fölött, hogy nem mehetünk oda hajónkkal, de 

^há* a kikötő bejárat» még mindig nem hajózható a 
háborúban ott elsülyesztett sok gőzhajó miatt. Tá-

I vozásakor fölrepült hajónk? árbocára a Jnyáni lo
bogó s ágyúink megadták neki az ezt megillető 
lövéseket. Este a kormányzó titkára Port-Arthur- 
ba s visszautazásra szóló vasúti jegyeket hozott 
hajónkra mindnyájunk számára.

Égtem a vágytól Port-Arthurt láthatni s igy 
érthető, hogy miadjirt másnap reggel gyönyörű 
verőfényes őszi időben tizedmagammal útra is ke
rekedtem. Húsz percnyi utazás a gőzbárkánkon s 
kint vagyunlc a kikötő maga* famólóján a városi 
nagy villamoitelepnél, honnét riksákon hajtattunk 
ki a vasúti állomáshoz. Dalny volt villanegyedén 
robogunk át, széles, szépen befásitott utcákon, me
lyek mindkét oldalán vasrácsos kerítések mögött

kertek közepette csinos európai nyaralók állanak. 
Persze túlnyomó részük lakatlan, a legtöbbjének 
ajtai s ablakai deszkákkal vannak kívülről beszö- 
gezve, a kerteket pedig fölverte a gaz. Caaknenwí 
olyan állapotban van itt még minden, mint ami
nőben azt az eszeveszetten menekülő lakosság a ja
pán seregek közeledtére elhagyta. Csak itt-ott mu
tatja egy vasrácsos ajtó japán feliratú táblácskája, 
hogy már jogos japáni gazdája van a nyaralónak, 
mit különben a kertben nyiló pompás chrizanté- 
mumok is elárulnak. Elhajtunk a diszes japáni fő
posta előtt, melynek homlokzatán az orosz sas át
engedte helyét az arany chrizantémumnak. Egyet" 
len orosz zászló leng a közelben magas árbócon; 
ott van az orosz konzulátus. Idegen város ez már 
az orosznak, melybe pedig néhány rövid esztendő 
alatt több mint nyolcvan millió rubelt fektetett 
bele. A gyorsan fölviruló város valószinüleg rövid 
időn belül a távoli Kelet-Ázsia legszebb városává 
nőtte volna ki magát. Egy mederszerü mély bevá
gásban vezet el a posta előtt a délmandzsuriai 
vasút áTnpárja, mely fölé a japánok pompás három- 
nyilásu fehér kőhidat emeltek. Bármely nagy vá
ros diszére válhatnék ez a drága, Ízléses diszitésü 
hid a hatalmas bronzkandeláberekkel, melyekben 
esténként kigyulnak az ivlámpák. A hidon túl fek
vő városrészben serényen folyik az építkezés. N a
gyobbá ra chinaiak vásárolják a drága telkeket. A  
japáni kormányzat csupán szép stylü emeletes kő
házak építését engedi meg s épülnek is nyakra-főre 
a két-háromemeletes paloták. Az orosz gazdálko
dásra jellemző gödrös, kátyus, kövezetlen tucákat 
egyelőre makadámozzák. Ki tudná megmondani, 
hogy vajon hányszor érkezett pedig Oroszország
ból pénz Dalny utcáinak kövezésére. A vasúti ál
lomás előtt érdekes kőemlék áll a vasút elfoglalá
sakor elesett japánok emlékére. Vaskos malonikő- 
szerü talapzaton, nagy kőkockán áll egy gránitból 
laragoM te lít i  kocsikerék s ezen díszelegnek 8 j 
domborművű dekoratív japáni Írásjelek:. X  **клі I 
épült, ideiglenes jellegű vasúti állomás a japáni 
mintára készült. Még a nagy vasúti óra is Tokió
ból való rajta. A vonal mint, a japáni vaautak, kes- 
kenyvágányu, most raknak le egy harmadik sínt, 
hogy az orosz széles nyomtávolu kocsik is járhassa
nak rajta föl Mukden felé. Egyelőre csupa Japán
ból áthozott kocsi közlekedik.

Dalnyt elhagyva, a pálya rendüüvül gyorsan 
emelkedik a csakhamar a magasból gyönyörköd
hetünk a város panorámájában. Meglátszik a vas
úton, hogy háborús időben és gyorsan épült. Egy-
i iii 111 I l i i m  i i in [ i n i n i f r i W d

1909. augusztus 15., vasárnap.



1. melléklet. GABÁNYI. —  AZ OROSZ-JAPÁN HÁBORÚ

Hadrend a ljaojani csatában.
A) O roszok.

Hadseregparancsnok: K u ro p a tk in  gyalogsági tábornok. 
Vezérkari-főnök: S zah aro v  tábornok. 
Vezér-szállásm ester: K a rk jev ics  tábornok.
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A h a d se reg p a ran csn o k ság n á l......................................................... — i — —

A sz a k asz o k  m egszálló  c sa p a ta i.

I. szibériai hadtest Stakelberg tbnk ; 9. és 1. kel. szib .löv. h. o. 24 10 G2 8 í
III. szib. hadtest Ivanov tbnk .; 6. és 3. kel. szib. löv. hadoszt. J 24 6 72 12 — i
X. hadtest Szlucsevszki táb o rn o k ; 31. és 9. hadosztály . 32 6 114 12 1 — í
XVII. had test')  Bildsrling tb n k .; 35 és 3. hadosztály . . 33 22 118 12 j í

Összesen: 1 U S 44 366 36 8 4

H ad sereg ta rta lék .

IV. szib. hadtest Szarubajev tbnk .; 3. és 2. szib. hadoszt. 28 6 32 --- I— 1
II. szib. hadtest ) Szaszulics tb n k .; 5. kel. szibériai lövész 

hadosztály Alekszejev tábornok a l a t t ................................. 12 2 32 _ 1
V. szibériai hadtest Dembovszki táb o rn o k :

71. hadosztály (3 ezred) Ekk t á b o r n o k ............................. И7* 2 24 --- 1— —
54. hadosztály (az 1. dandár nélkül) Orlov tábornok . 8 4 16 --- I 1 — 1

Szibériai kozák hadosztály Szamszonov tábornok . . . . — 19 ö
Ö sszesen : 59 7, 33 110 —

8 3

Szibériai kozák hadosztály M iscsenko tá b o rn o k ................... — 21 12

17» 14 12 — —

3 3 54 4 — —

Az I. hadtestből augusztus 30-tól a 85. e z r e d ................... 4

A L ja o ja n n á l  vo lt o ro sz  e rő k  ö ssze se n : 181 116 544 40 i6 7

Koszagovszki tbnk. csoportja, az V. és II. szib. hadt. 5 zlja. stb. 6V, 9
16 — —

Bönziku-Dalin vonalában (ez utóbbinál Ljubavin) . . . . 6 12 10 — ~
Az I. hadtestből szaptem ber 2-tól a 86. e z r e d ................... 4 —

A c sa ta  á lta l é rin te tt e rő k  s z á m e re je : 197 ':, 137 570 40 is 7

M egjegyzés : Madritov alezredes különítménye, kb. 2 zászlóalj, 8 szotnya, 
2 löveg nincs beszámítva. 

*) A II. szib. hst. 1. szib. löv. hadosztályának 1 zlja. (1. ezred) a XVII. hstnél.
K uropatkin hivatalos kim utatása szerint aug. 30 án és 31-én a csatára 

rendelkezésre állott: 166 / 2 zászlóalj, 95 lovas század, 542 löveg 16 géppuska, 
6 u tász-zászlóalj. Ezen erők átlom ánya a jelentés szerint: 116.000 p w k a  volt. 
A kim utatás szerinti lovas századok állománya kb. 9000 lovasra vehető. A 
csapatok nagyon létszámon alúl voltak.



GABÁNYI. —  AZ OROSZ-JAPÁN HÁBORÚ 2. melléklet.

Hadrend a ljaojani csatában.
B) Japánok.

Hadseregfőparancsnok : O ja m a  őrgróf tábornagy.
Hadsereg-vezérkari főnök: K odam a báró' tábornok.
Főszállásmester: Ig u csi és M aczu k av a  tábornokok.
Hírszolgálatra, a vezérkari-főnök időnkinti helyettesítésére stb .: F u k u s im a  tábornok.
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I. h ad se reg  K u ro k i b á ró  táb o rn o k .

Gárdahadosztály Haszegava br. tbnk.; 1. és 2. gr. dandár 12 3 36 1
2. hadosztály Nisi br. tbnk.; 15. és 3. d a n d á r ................... 12 3 36 — — 1
12. hadosztály Inoujé br. tbnk.; 23. és 12. dandár . . . 12 3 36 — — 1

6 í 6 — — —
A 29. honvéd- (k o b i) - e z r e d ......................................................... 2 — — — —
Hidikata-üteg (a Jalunál az oroszoktól szerezve) . . . . — — « — —

Ö sszesen . 44 10 120 — 8

IV. had se reg  N odzu  g ró f táb o rn o k

5. hadoszály Ujeda br. tbnok.; 21. és 9. dandár . . . . 12 3 36 1
10. hadosztály Kavamura br. tbnk.; 20. és 8. dandár . . 12 3 36 — — 1

6 ? ? — — —
25. cms. hajó-ágyuk; a Nansan-állásnál szerezve . . . . — — — 2 — —

Ö sszesen: 30 6 72 2 — 2

II. h ad se reg  O k u  b áró  táb o rn o k

3. hadosztály Osima I. br. tbnk.; 17. és 5. dandár . . . 12 3 36 — — 1
4. hadosztály Ogava br. tbnk.; 19. és 7. dandár . . . . 11') 3 36 — — 1
ti. hadosztály Okubo br. tbnk.; 24. és 11. dandár .  . . 12 a 36 — — 1
11. honvéd- (kobi-) dandár Oki tbnk.......................................... 6 ? ? — — —
1. lovasdandár Akijama tábornok . . ................................. — 8 6 — 8 —
1. tábori tüzérdandár Ucsijamatbnk.; a 13., 14. és 15. ezredek — 108 — — —
4. gyalog tüzérezred (9 cms m o zsa ra k )................................. — — — 24 — —
II. gyalog tüzérosztály (9 cms. m o z s a r a k ) ............................ — --- — — —
Egy üteg 15 cms t a r a c k .............................................................. — --- — 4 — —

— --- — 4 —

Ö sszesen : 41 17 222 48 8 3

A ja p á n  c sa p a to k  ö ssze s  ezá m e re je : 115 33 414 50 8 8

*) 1 zászlóalj a koreai tengerparti út őrzésére visszahagyva. 
Á llom ány kb .: 115— 120.000 puska, 4.800 lovas.



3. melléklet. GABÁNYI. —  AZ OROSZ-JAPÁN' HÁBORÚ

Hadrend a Sahó melletti csatában.
A) Japánok.

Főparancsnok : O jam a  táb o rn ag y . 
Hadsereg-vezérkari-főnök : K odam a táb o rn o k .

A c s a p a t o k  m e g n e v e z é s e  
k e l e t r ő l  n j u g a t  f e lé
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I. hadsereg . K urok i táb o rn o k .

Gárda tartalék-dandár Um eszava tábornok e 1 6 __ — * i * 1 utász század
12. h. o. Inoujé tbnk ; 23. és 12. ddr 12 3 36 — 1
Gárda h. o. Aszada tbnk ; 1. és 2 g. ddr. 12 3 4 2 » — 1 * 6 löveg az oro
2. h. o. Nisisima tb n k .; 15. és 3. ddr. 12 3 36 — 1 szoktól foglalta
Egy tartalék gyalog dandár ................... 6 to tt el.
2. lovasdandár Kanin herceg tábornok . 8 6 —

Összesen 48 18 120 6 3

IV . hadsereg . N odzu  táb o rn o k .
10 hadosztály Kavamura táb o rn o k ; 20.

és 8. d a n d á r ............................................... 12 3 36 1
Tartalék-hadosztály Uhijaina tábornok 12 9 36* — — *» * Az 1. tüzérdan
6. h. o. Ujeda tb n k .; 21. és 9. dandár 12 3 36 — 6 1 dár 13. ezrede
Egy tartalék g y a lo g d a n d á r ........................ 6 — ** 1 utász szd.

Összesen 42 8 108 6

*1

П. hadsereg . O k u  táb o rn o k .

3. h. o. Osima tb n k .; 17. és 5. dandár 12 3 36 — 1
6. h. o. Okubo tb n k .; 24 és 11. dandár 12 3 42* — — 1 * 6 löveg az oro
4. h o Czukam oto tb n k .; 19. és 7. ddr. 12 3 36 — — 1 szoktól foglal
Az 1. tüzérdandár 14 és 15. ezrede . . 72 — tato tt el.
A főparancsnok nehéz tüzérsége, 2 üteg 1Ü —  1
1. lovas dandár Akijama tábornok . . . 2 12 — 6

Összesen 38 21 186* 10 6 3 , * És a fővezér
nehéz tüzérsége
A lövegek szá

E g y  (kérdéses) tart. g y a lo g d a n d ár . . 6 — ma ismeretlen.

A fővezérlet rendelkezésére .
Három  tart gyalogdandár . . . . . . 18 — — -
2. t ü z é r d a n d á r ................................................ — 108 — — —

Összesen 18 108 — —  j —

A c sa ta  a la tt érkeztek .
E gy tart. gyalogdandár Bönzikunál . . . 6 — — ~7 I8. h. o. Taczum i tbnk ; IC és 4. ddr. . 12 O oo 1

Összesen 18 3 36 __ 1
* És a fővezér

nehéz tüzérsége
A ja p á n  h ad erő  ö isz e s  szám ereje 170 50 558* 10 18 9 A lövegek szá

1 1 ma ismeretlen.

Állomány: kb. 160,000 puska, 6,000 lovas.



GABÁNYI. — AZ OROSZ-JAPÁN HÁBORÚ 4. melléklet

Hadrend a Sahó melletti csatában.
B) Oroszok.

Főparancsnok : K u ropatk in  gya logság i táb o rn o k . 
Hadsereg-vezérkari fő n ö k : S zah a io v  táb o rn o k .

A c s a p a t o k  m e g n e v e z é s e  
k e l e t r ő l  n y u g a t  f e l é <s
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M ad rito v  a lezredes c so p o rtja  . . . . 1 2 2 — —

R e n n en k a m p f táb o rn o k  c so p o :tja  (az
V. szib. hst. csapatainak részei, —  
Ljubavin Yj kozák hadosztálya stb.) . 13 16 30 * 1 m űszaki 

század

Keleti h ad se reg cso p o rt S takelberg  b á ió  
táb o rn o k .

III. szib. hadtest Ivanov tábornok; 3. és 
6. kelet-szibériai hadosztály . . . 

II. szibériai hadtestből az 5. keletszib. löv.
hadosztály Alekszejev tábornok . . . 

I. szibériai hadtest Krauze tábornok; 1.
és 9. kelet szibériai löv. hadosztály 

Szib. kozákhadoszt.-ból Szamszonov tbnk

, 32 

17 

24

7

2

10
15

66

32

60
6

8

8

16

í

í

í

Ö sszesen : 73 34 164 32 3

N yugati h a d se reg cso p o rt B ilderling  báró  
lo v asság i táb o rn o k .

X. hst. Szlucsevszki tbnk.; 9 és 31. h  o. 
XVII. hst. Volkov tb n k ; 3. és 35. h. o. 
%  Orenburg-kozákh. o. Grekov tbnk. 
U ral k o z á k d a n d á r ...........................................

32
32

6
16
12
10

88
96

6

í
í

Ö sszesen : 64 40 190 2

D em bovszk i tá b o rn o k  c so p o itja  . . 12 16 32 2

K oszo g o v szk i tá b o rn o k  c so p o rtja  . . 0 '/ , 9 16 — *

A fővezérle t rendelkezésére .

IV. szib. hadtest Szarubajev tá b o rn o k ;
2. és 3. szib. h a d o s z tá ly ........................

I. hst. Májendorff tb n k ; 22. és 37. h. o. 
VI. szib. hadtest Szoboljov tábornok.;

55. és 72. h a d o s z t á l y .............................
Miscsenko tbnk. bajkálontuli kozákddra .

24
32

32 |

5 
4

6

114
108

96
8 '

—
1
1

1

Ö sszesen : 88 26 326 — 3

Az o ro sz  h ad erő  ö sszes szám ere je  : 257
l(*

143 760 32 10

Állomány: 181,400 puska, kb. 14,000 lovas.



5. melléklet. GABÁNYI. —  AZ OROSZ-JAPÁN HÁBORÚ

Hadrend a mukdeni csata kezdetén.
A ) Japánok.

Főparancsnok: O jam a  tábornagy. 
H adsereg-vezérkari-főnök: K odam a tábornok.

A c s a p a t o k  m e g n e v e z  é s e  k e l e t r - ő l  n y u g a t  f e l é
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V. (Jan lu csan ) h ad se reg  K av am u ra  táb o rn o k .

11. hadosztály Szambesima tábornok; 22 és 10 dandár . .
Egy tartalék h a d o s z tá ly .......................................................................
Egy tartalék h a d o sz tá ly ......................................................... ....
A hadseregparancsnok rendelkezésére . ......................................

12
8
8
1

3
1
1

s e
24
24

Ö sszesen: 29 5 81

I. h a d se re g  K u ro k i táb o rn o k .

2. hadosztály Nisijima tbnk .; 15. és 3. dd i. és egy tart. ddr. 15 3 42 —
12. hadosztá ly  Inoujé tbnk .; 23. és 13. ddr. és egy tart. dand. 18 3 46 —

G árdahadosztály Aszada tbnk.; 1. ős 2. g. dandár . . . . 12 3 48 — Л-
A hadseregparancsnok rendelkezésére (a 2. h. o. egy ezrede és

a gárda tart. d a n d á r ) .................................................................. 24 — “7
Összesen: 54 9 160 — 4-

IV. hadsereg  N odzu  táb o rn o k .

10. hadosztály Ando tb n k .; 20. és 8. d a n d á r ........................ 12 3 42 — _i_
Tartalék hadosztály Okubo II. tá b o rn o k ...................................... 12 1 12 — —
6. hadosztály Okubo I. tbnk.; 24. és 11. dandár . . . 12 3 42 — —

A hadseregparancsnok rendelkezésére (3 tart. gyalog- és az
18 108 — - f

Ö sszesen: 54 7 204 — —

II. hadsereg  O ku  tábornok .

4. hadosztály Czukamoto tbnk .; 19. és 7. d a n d á r ................... 12 3 42 —
5. hadosztály Kigosi tbnk.; 21. és 9. d a n d á r ........................ 12 3 42 — " t
8. hadosztály Taczüm i tbijk.; 16. és 4. d a n d á r ................... 12 3 42 — — 1

1. lovasdandár Akijama t á b o r n o k ............................................... — 12 6 — —
A hadseregparancsnok rendelkezésére (3 tartalék-dandár) . 18 — — — -J

Ö sszesen : 54 21 132 f

III. h ad se reg  N ogi táb o rn o k .

9. hadosztály  Osima II. tb n k .; 18. és 6. d a n d á r ................... 12 3 42 —

7. hadosztály Oszeko tbnk.; 14. és 13. d a n d á r ................... 12 3 60 — -4
12 3 42 —

2. lovasdandár T am ura tá b o rn o k ........................ ................... — 12 6
A hadseregparancsnok rendelkezésére (1 tart. gyalog- és a 

2. tü z é r d a n d á r ) ................................................................................ 6 — 120 — —

Ö sszesen : 42 21 270 —

A h a d se reg fő p a ran csn o k  ta rta lék a .

3. hadosztály  Osima I. tb n k .; 17. és 5. d a n d á r ................... 12
1 Q

3 42 __
7

Ö sszesen: 30 3 42 — —

A ja p á n  had erő  ö sszes s z á m e re je : 263 66 F92 170 200
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GABÁNYI. —  AZ OROSZ-JAPÁN HÁBORÚ 6. melléklet.

Hadrend a mukdeni csata kezdetén.
B) O roszok.

Főparancsnok: Kuropatkin gyalogsági tábornok. 
Hadsereg-vezérkari-főnök: Szaharov tábornok. 
Vezérszállásmester: E veit tábornok.
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I. had se reg  L inev ics g y a lo g ság i táb o  nők .

2. Maszlov különítménye (Szinczintin különítmény) . . . .
3. Czinhocsön-kül. Alekszejev , utóbb Rennenkampf tbnk.; 

9 zászlóalj a III. szibéiiai hadtestből, 8 zászlóalj, a 71. 
gy. h. osztályból. Ljubavin bajkálontúli kozák h. osztálya

4. Baumgarten tábornok csoportja (szib. kozák hadosztály)
5. III. szib. hadtest Ivanov tábornok.; 9 zlj. a III. szib. 

hadtestből, 4  a 71. h.-osztályból, 2 a IV. szib. hst.-ból
6. 11. szib. hadtest Szaszulics tbnk.; 6 zlj. az 5. kel. szib. 

löv. hadosztályból, 14 az 1. szib. hadosztályból . . . .
7. IV. szib. hst. Szarubajev tbnk.; 2. és 3. szib. gy. h. o.
8. I. hadtest Májendorff tov. tbnk.; 22. és 37. hadosztály .
9. A hadseregparancsnok rendelkezésére 85. ezr.....................

1
4

17
1

15

20
32
34

4

5
2

18
12

3

3
4
3
3

4
2

30
2

66

68
94
94

6
8
8

8

8

8

Összesen :« 128 53 360 22 24

III. h ad sereg  B ild e rlirg  lo v asság i táb o rn o k .

J. VI. szib. hadtestből (Szobolev tábornok) az 55. h. o.;
16 3 48 — —

2. XVII. hadtest Szelivanov tábornok.; 3. és 35. hadosztály 32 12 96 — —

3. V. szib. hst. Dembovszki tbnk.; 54. és 61. hadosztály . 24 4 88 — —

Összesen : 72 19 232 18 —

II. h ad sereg  K au lb arsz  lo v asság i táb o rn o k .

1. I szib. hadtest Gerngrosz tbnk.; 1. és 9. kel. szib. löv.
h. o. és a III. szib. hst. 6. kel. szib löv. h. o. 2. ddra 30 6 64 ------ 4

2. X. hadtest Czerpiczki tábornok; 9. és 31. hadosztály . 32 2 104 26 8
3. VII. hadtest Milov tábornok; 14. és 15. hadosztály . . 32 4 104 (34 8
4. Kombinált lövész hst. Kutnevics tbnk.; 1., 2. és 5. löv.

ddr. mindenik á 4 ezred á 2 zlj. és 1 tüzéro. (3 üteg) . 24 2 72 28 8
5. Ljaoho különítmény Koszagovszki tábornok........................ 8 10 14 — —
6. Rennenkampf, később Grekov különítménye; Ural-bajká-

lontuli kozákhadosztály és kaukázusi lovasdandár . . . — 26 18 — —
7. A hadseregparancsnok tö rzsén é l...................  ................... — 37* — — —

Összesen 126 53V, 376 118 28

A fővezérle t ta rta lék a .

1. A VI. szib. hadtest 72. h a d o sz tá ly a ...................................... 16 — 48 —
2. XVI. hadtest Topornin tbnk.; 25. és l/2 41. hadosztály

(a 41. hadosztály fele vasúti védőrség) ............................ 24 — 72 — 16
3. Az I. hadtestből a 146. e z r e d ............................................... 4 — —
4. Am ur-kozákezredből...................................... ................................. — 2 — —

Ö sszesen: 44 2 120 — 16

Az orosz  h aderő  ö ssze s  s z á m e re je : 370 127'/, 1088 158 68

Állomány: kb. 310,000 puska, 12,000 lovas, tíz és fé l utász zászlóalj.



7. melléklet. GABÁNYI. —  AZ OROSZ-JAPÁN HÁBORÚ.

A czusimai csatában részt vett tengeri erők tagozása.
A) Oroszok.
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I. osz tály . R o zsesz tv en szk i a ltengernagy
az egész flo tta  parancsnoka.

Szuvarov zászlóshajó  csatahajó . . . .
A lekszander III. c s a ta h a jó ............................
Borodino csatahajó . . . .............................
Orel (Arjól) c s a t a h a j ó .................................

1902
1901
1901
1902

13516
13516
13516
13516

17-6
17-6
17-6
1 7 6

4
4
4
4

12
12
12
12

20
20
20
20

4
4
4
4

2. o sztály . F ö lk e rszam  ellentengernagy.

Oszljabja zászlóshajó  csatahajó . . . .
Sziszoj Veliki c sa ta h a jó .................................
Navarin c s a ta h a jó ...........................................
Nakimov páncélos c irk á ló ............................

1898
1894
1891
18^5

12674
10400
10206

8524

18-3
15 7 
15-9
16 6

4
4
4
8

11
6
8

10

20 5
6 
6 
6

3. osz tály . N ebogatov  e llentengernagy.

Im perator Nikolai I. zászlóshajó  csatahajó
Szenjavin p a r t i - p a n c é lo s .............................
U sakov p a r t i - p á n c é lo s .................................
Aprakszin p a r t i - p á n c é lo s .............................

1889
1894
1893
1896

9672
4960
4126
4126

1 4 0  
16 1 
1 6 1  
16 0

6
4

4 1з !

8
4
4
4

6
4
4
4

Ö sszesen : 118752
I

49 103 100 53

C irkáló  h a jó ra j E n k v isz t e l.-tengernagy . 
I. osz tály .

Olcg zászlóshajó  nagy c irk á ló ...................
A uróra nagy c i r k á ló ......................................
Vladimír Monomah nagy cirkáló . . . .  
Dimitri Donszkoj nagy c irk á ló ...................

1903
1900
1882
1883

6645
6731
5593
6200

23
18
17
17

II. o sz tá jy  S e in  k a p itán y .

1898
1903
1889
1903
1903

3727
3285
7240
3103
3103

20
20
18
20
20

Összesen :
II

45627

9 torpedórom boló : Bodri, Buini, Bravi, Blesztjascsi, Bezuprecsni, Bisztri, 
Bjedovi, Orozni, Gromki. —  Egyenkint 26 tmf. sebességgel és 350 tonnatar
talom m al; —  tonnatarta lm uk összesen: 3150.

8 különleges h a jó : 4 szálli tóhajó: Kamcsatka, Anadir, Irtisz, Korea.
—  Egyenkint 12— 15 tmf. sebességgel; — tonna tarta lm uk összesen ; 27,600.

2 aknahajó : Rusz, Szvir. Egyenkint 12 tmf. sebességgel és 5000 
tonnatartalom m al; — tonnatartalm uk összesen: 10,000.

2 kórhá tha jó : Orel, Kosztroma. —  Tonnatartalm uk összesen : 14,975.
A  különleges hajók tonnatartalm a összesen: 52,575.

A h ad ihajók  összes szám a 30. (8 csatahajó, 5 nagy cirkáló, 5 kis cir
káló, 3 parti-páncélos és 9 torpedóromboló.) Tonnatartalm uk összesen : 167,529.
—  A  három  első osztály lövegeinek szám a összesen : 252.



GABÁNYI. —  AZ OROSZ-JAPÁN HÁBORÚ. 8. melléklet.

A czusimai csatában részt vett tengeri erők tagozása.
B) Japánok.
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1. h a jó ra j T ogo tengernagy
az egész flo tta  parancsnoka. 

Mikaza zászlóshajó  c s a t a h a j ó ................... 1900 15352 18 6 4 14 20 4
Aszahi c sa ta h a jó ............................................... 1899 15200 1 8 3 4 14 20 4
Sikisima c s a ta h a jó .......................................... 1898 14850 1 8 9 4 14 20 4

1896 12649 1 8 5 4 10 16 4
K aszuga páncélos cirkáló . . . . . . . 1902 7583 2 0 0 3 14 10 4
Nisin páncélos cirkáló . . ........................ 1903 7583 20-5 4 14 10 4

2. h a jó ra j K am im ura  a ltengernagy .

Iczum o zászlóshajó  páncélos cirkáló 1899 9800 22-0 4 14 12 4
Aczuma páncélos c i r k á ló ............................ 18H9 9460 2 1 0 4 12 12 4
Tokivá páncélos c irk á ló ................................. 1898 9755 22-7 4 14 12 5
Jakum o páncélos c i r k á l ó ............................ 1899 9800 20-7 4 12 12 4
Aszama páncélos cirkáló . ........................ 1898 9755 22-1 4 14 12 5
Ivate páncélos c i r k á l ó ................................. | 1900 9800 2 1 8 4 14 12 4

Összesen : —  1 131687 1 —

3. h a jó ra j K a tao k a  altengernagy. 
I. o sz tály .

C sinzsuen zászlóshajó  parti-páncélos .
Hasidate kis c i r k á l ó .................................
Iczukusima kis c i r k á l ó ............................
Maczusima kis c i r k á l ó .............................

2. o sz tá ly  U riu  e llen tengernagy .

Akiczusima zászlóshajó  kis cirkáló .
Szum a kis c i r k á ló .................................
Csijoda kis c irk á ló .................................
Iczumi kis c i r k á ló ................... ....

3. o sz tá ly  D éva e llentergernagy.

Kaszagi zászlóshajó  kis cirkáló .
Csitóze kis c irk á ló ......................................
Niitaka kis c irk á ló ......................................
Otava kis c i r k á l ó ......................................

4. o sz tá ly  T ogo  k a p itá n y .

Naniva zászlóshajó  kis cirkáló . . . .
Takasiko kis c i r k á ló .................................
Czusima kis c i r k á l ó ..................................
Akasi kis c i r k á l ó ......................................

Ö sszesen :

1897
1890 
1889
1891

1892
1895
1898
1900

1898
1898
19U2
1903

1885
1885
1902
1897

7335
4278
4278
4278

3172
2700
2439
2976

5416 
4b 90 
3420 
2ÍI00

14
16
16
16

19
19
19
17

47 180 168

22
22
20
21

3709 : 18 
3709 ! 18
3420 20
2896 19

— 61816
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21 torpedórom boló. (Átlag 350 tonnások.)

85 to rpedónaszád  (12 1 5 5 II .  és 13 1U • osztályú. Átlag 350 tonnások.)

A hadihajók  összes szám a 134. (4 csatahajó, 8 páncélos cirkáló, 1 parti 
páncélos, 15 kis cirkáló, 21 torpedóromboló, 85 torpedónaszád.) rl  onnatartal- 
niuk összesen kb.: 230.503. A  két első hajóra j lövegeinek összes szám a  395.



9. melléklet. GABÁNYI. — AZ OROSZ-JAPÁN HÁBORÚ

Hadrend Port-Artur ostromához. 
A) O roszok.

A K vantun-terület p a ran csn o k a : S töszel táb o rn o k
Vezérkari főnök : R o zn a to v szk i, jun ius elejétől R eisz  táb o rn o k .
A tüzérség főnöke : N ik itin  táb o rn o k .
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4. k e le tsz ib é ria i löv. h a d o sz tá ly  F o k k  táb o rn o k . T-l <D
1. dandár. Helyettes parancsnok : Szaviczki ezredes. ІЛ 2

13. kel. szib. lö v észezred ...................................... • ........................ 3 — 6
3 — — 'O N

2. dandár Nadejin tábornok Л C/3 N
3 — — 2 ьо ‘tó
3 ---. —

4. kel. szib. löv. tüzérdandár Romanovszki ezredes . . . . — 4 — a  o

7. k e le tsz ib é ria i löv . h a d o sz tá ly  K o n d ra ten k o  táb o rn o k . *) s  *

1. dandár Gorbatovszki tábornok N ti 
£

3 — — •S 00
26. kel. szib. lö v észe z re d .................................................................. 3 — — £  °

2. dandár Cserpiczki tábornok í í  . ©
3 — — СЛö ©
3 — — Ю nJ N yи

7. kel. szib. löv. tü z é r d a n d á r .............................................................. — 3 — .§ 3  .
57 mm. gyorstüzelő-ágyu üteg ......................................................... — 1 — S  s !

5. kel. szib. lövészezred  T re tjak o v  e z r e d e s ............................ 3 —
u ^  fi © M ®
•2 o — S ■§ .S,<D ®O ^  СЛ

A verhneudinszki bajkálontuli kozákezred 4. s z d a ................... — — 1
СЛ

• ® 73
3  .
« И  S í
Г :  « 2

A 3. és 7. kel. szib . p ó tzá sz ló a lj * * ) ........................................... 2 — Ю
-Й s
te iH

Ö sszesen : 29 8 i

A z orosz csapatok összes szám ere je: 29 gyalog-zászlóalj, 1 lovas század, 
8 tábori-üteg, 3 vártüzér-zászlóalj, 1 utász-század, 1 aknázó-század, önkéntes 
osztagok és tengerész-különítmény. 

Á llom ány  kb. 28,000 puska, 150 lovas, 63 löveg, 4000 fő várcsapat, 
8000 fő  tengerészcsapat. (A nagyszám ú m unkás stb. osztagok nincsenek be
számítva.)

A várnak löveg-felszerelése.

M e g n e v e z é s

A
gy

ú -tó
■
N
O
55

M e g j e g y z é s

25, 24 és 23 cms nagykaliberű á g y u k ............................. 18
15, 12 és 10 6 cms. közép-kalib. á g y u k ........................ 108 —
T ábori lövegek (8'7, 7 '8 , 7 6 ')  és 7 '5  c m s ) ................... 174 — * A két hadosztály lövc-
67, 57, 47, 37 és 25 mms. kis kaliberű ágyuk . . . 198 geivel együtt 89 darab.

51
--- 16 ** A hajókon m aradt löve

gek nélkül.

Összesen : 498
67

A lövegek e lo sz tása :
P o rt-A rtu r lövegeinek  ö ssze s  szám a  : 565 tengeri erődök : 133,

többi e rő d ö k : 432 löv.

A lövegeken kívül 8 mms. géppuskák is voltak.



GABÁNYI. —  AZ OROSZ-JAPÁN HÁBORÚ 10. m elléklet.

Hadrend Port-Artur ostromához.

H adseregparancsnok: N ogi K iten  b á ró  táb o rn o k .
Vezérkari főnök : I jis i táb o rn o k .

Az ostrom ló tüzérség  főnöke : N a tu sim a  tBnk. — Ostrom ló hadm érnök főnök : S zam ejim a
tb n o k .1) A tengerésztörzs főnöke : K an ezav a  k a p itá n y . Egészségügyi főnök : O h a i tbnok .

B) A japán III. hadsereg.

■a

A c s a p a t o k  m e g n e v e z é s e <3

M■N■n

V
A
•Л 3ü

3
KИ >

O A  > ew
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1. h a d o sz tá ly  M aczu m ara  tá b o r n o k .2)

1. dandár Jam am m oto ') táb o rn o k ;  1. és 15. e z r e d ...................
2. dandár Nakam ura6) táb o rn o k ; 2. és 3 . e z r e d ........................

G ép feg y v e r-o sz tag .....................................................................................

6
6

3 7)
36

24

7. h a d o sz tá ly 1) C sam esz im a  tábornok .

14. dandár Szaito tábo rnok ; 27. és 28. ezred ........................
7. tüzérezred (2 tábori-, 2 h e g y i - ü t e g ) ............................................

6
6 —

1 
52 

1 
1

24

9. h a d o sz tá ly  O sim a táb o rn o k .

9. lo v a s e z r e d ...............................................................................................

6
6

3
36

24

11. h a d o sz tá ly  C zu h ija  tá b o rn o k .4)

10. dandár Kamivo táb o rn o k ; 19. és 43. e z r e d ........................
22. dandár Jam anaka táb o rn o k ; 22. és 44. e z r e d ...................
11. lovasezred . .....................................................................................
11. tüzérezred (hegyi lö v e g e k k e l ) ....................................................

6

1
3

36
24

1. h o n v éd d an d ár T ak e n o u k i táb o rn o k .

9 — — —

4. H o n v éd d an d ár T o m o ja szu  táb o rn o k .

9 — —

2. önálló  tü zé rd an d á r N egate táb o rn o k .

16., 17.’) és 18. ezred (á 4  ü t e g ) .................................................... — — 72 —

Ö sszesen ; 66 9 204 96

A japán csapatok összes szám ereje: 66 gyalog-zászlóalj, 9 lovasszázad, 
34 tábori- és hegyi-üteg (204 löveg), 4 gépfegyver-osztag (96 db. 65 mms. 
Hochkiss-géppuska), 19 utász-zászlóalj —  tengerészkülönítmény, — 1 tábori
tarack-ezred, (2 zlj.), 3 vár- (ostromló-) tüzérezred; ostromló tüzértelep; lég- 
hajós-osztály.8)

*) 1904. decem ber óta a 11. h. o. parancsnoka. —  *) A kincsoui csata után a hadosz
tály t Fusimi hercegtől vette át. — 8) Csak novem ber m ásodik felében érkezett a vár elé. —
*) 1904. nov. 26-án súlyosan m egsebesült; helyébe Szamejima tbnk lépett. —  5) Szeptem berben 
e lese tt; helyébe Baba tbnok lépett. —  *) Novem ber végén súlyosan m egsebesült. — 7) 1904.
nov. 18-án M andzsúriába küldetett. — e) Az ostrom  kezdetétől.

Állom ány kb: 65,000 puska, 1300 lovas.



Az ostromló lövegek kimutatása.

M e g n e v e z é s

oo
00
ъЬ3ee

o05 A
zu

tá
n 

az
 

os


tro
m

 
vé

gé
ig

M
eg

je
gy

zé
s

,
T áb o ri a lak u láso k . (Agyuk.)

7'5 cms. tábori á g y ú ........................................................................... 108
72

108
72
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Összesen : 180 180")

T arack ezred , ten g e részd an d ár és o stro m ló  tü zérdandár. 
Ágyuk.

15., 12 és 10'5 cms. á g y u k .............................................................
7'62, 7.6 és 7 -5 cms ágyuk . . ...........................................

44
18

80
84
30

Á gyuk összesen: 242 374

T arack o k .

15 cms. K rupp-tarack .................................................... ....................... 18
30

18
18
30

Tarackok összesen : 48• 66

M o z s a ra k :

15 cms. bronz ostromló m ozsár ............................  ................... 72
24

72
24

M ozsarak összesen : 96 96

Az o strom ló  lövegek  összes s z á m a : 386 336


