


A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei. 
A páratlan fogadtatást, melyben a művelt magyar közönség Krónikánkat részesí

tette, azzal viszonozzuk, hogy t. előfizetőinknek és olvasóinknak csaknem 
teljesen ingyen 

kiváló értékű, örökbecsű irodalmi művek megszerzéséi tesszük lehetővé. 
T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyvcsoportból csupán a fel

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

Aki félévre (>. - koronával fizet elő Krónikánkra, az a kél csoportból félévenkint 
egy-egy kötelet választhat. 

Aki negyedévre 3. - koronával fizet elő Krónikánkra, az negyedévenként az egyik 
csoportból egy kötelet választhat. 

Akik fü/.etenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekböl négy egymás utan 
következő számot bekiildenek. 

A kiválasztott kedvezményeket a pénz előzeles beküldése ellenében szállítja a kiadó
hivatal, de megrendelhető,: azok minden könyvkereskedőnél, árusnál, trafikban. 

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

1. Jeplison: Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. U kor. 80 fill. bolti ár 
helyett ráfizetés 2 kor. 

A v i l á g i r o d a l o m egyik l e g k i v á l ó b b utazási mun
kája, melyben a szerző , aki a S lan ley- fé le v i l á g h í r ű 
e x p e d í c i ó b a n résztveit . c s o d á s kalandjait é s viszon
tagságos utazása i t írja le, r e n d k í v ü l sok p o m p á s kép 
k í s é r e t é b e n . 

2—3. Hübner Sándor gróf: A britt biro
dalmon keresztül. Két kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he
lyett kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 fill. 

H ü b n e r S á n d o r gróf. az egykori k ö v e t és mi
niszter, kedves, k ö n n y e d m e s é l ő , aki mindazt, amit 
m é l y tudássa l és a lapos ság ga l megfigyelt, v o n z ó a n 
és e lejétől vég ig é r d e k e s e n adja elő , Arglia és gyar
matai manapság mindenkit érdekelnek és ebben a mű
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

4—5. Höhnel Lajos: A Rudolf és Stefánia 
tavakhoz. Teleky Sámuel gróf felfe
dező útja Keletafrikában. Két'kötet, 
Mindezek a munkák kiterjeszkednek mindazokra az országokra és népekre, melyek 

felé a világháború során a közérdeklődés fordul. 

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

Ebben a csoportban Mikszáth Kálmán legszebb alkotásait adjuk, a nagy költő 
ama munkáit, melyeknek páratlan népszerűségét és világhírét köszönheti. Mikszáth 
elismert írói nagysága felment minket attól, hogy őt bővebben ismertessük. 

17í) képpel és színnyomatű térképpel. 
29 kor. bolti ár helyett kölelenkint rá
fizetés 3 kor. 

E m ű érdekfesz í tően tárja fel Teleky S á m u e l gr. 
fe l fedező út jának történetét és olyan n é p e k k e l is
m é n é l meg, melyek mindeddig minden idegen be
fo lyástó l é r i n t e t l e n ü l , s enk i tő l sem sejlett életet éltek. 

6—7. Gróf Benyovszky Móricz emlékiratai 
és útleírásai. Fordította Jókai Mór. 
Két kötet. 19 kor. 20 fill. bolti ár helyett 
ráfizetés köteienkint 2 kor. 

8—9. Gróf Benyovszky Móricz élettörté
nete. Irta Jókai Mór. Két kötet, illusz
trálva. 18 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
kölelenkint 2 kor. 

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas é le i ében 
érdekes kalandokon ment át, melyeket életteljes 
k ö z v e t l e n s é g g e l örökí te t t meg. Már "maga az, bogy 
Jóka i .Mór é r d e m e s n e k ta lá l ta , hogy tienyovszky 
iratait közreadja és é let történetét megírja, a m ű 
k i v á l ó értékét bizonyitja. A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

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

11. Kisértet Lublón és egyéb elbeszélő 
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor 
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill 

12 

13 

Szent Péter esernyője. Illusztrált dísz
kiadás, Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti 
ár helyeit ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

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

Mindkét csoportban foglalt művek egytől-egyig alkalmasak születésnapi névnapi, 
bérmanapi, karácsonyi, újévi és minden más ünnepi ajándék céljára. 
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VILÁGHÁBORÚ. 

SZERKESZTŐ SÜLE HMTHL 
RÉVHI-KIHDflS TELEFON 56-27 

HETENKINT EGY FÜZET 
ELŐFIZETÉSI HR '/« ÉVRE 3 K, '/a ÉVRE 6 K 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLŐI ÚT 18. 

KÉPEK R HÓLEPTE BELGIUMBÓL 
(Hz amsterdami e g y e s ü l t f é n y k é p i r o d á k f e l v é t e l e i . ) 

Rendületlenül, mint az útszéli kőszobor, áll őrhelyén az «öreg» népfölkelő. Két kezével 
keményen tartja fegyverét, mely nemcsak védelmezője egyedülvalóságában, hanem jel
képe a hatalomnak, melyet ezen a ponton az ő kezébe adott diadalmas nemzete. Hideget, 
fagyot, hóvihart szótlanul tür, mert tudja, hogy ezzel hazájának hoz áldozatot s önkén
telenül is érzi, hogy messze idegenben, ezernyi baj és szenvedés közepette is, egy hódító 

nép őrszeme. 

v i l á g h á b o r ú képes krónikája . II. 65 











A flandriai hideg hóban jól esik a meleg leves. 

Német pályaudvari őrség belga hókatonát készít. 



A N É M E T E K H A R C A A T E N G E R E N , 

A lűzcsóva, amely felgyújtotta szinte az egész világ kultúrájának minden 
épületét és minden kincsét, a tengereket sem kímélte meg vészes és véres 
kártevésétől. Északtól délig, kelettől nyugatig, a sarkvidékek jegesáramlású 
vizeiben és az egyenlítő kábulatot lehelő tájékán egyformán izgalommal, 
ideges éberséggel volt tele minden hajó és minden hajós ember: kezdődöt t 
a legborzalmasabb hajtóvadászat a tengereken, amilyenhez foghatót nem 
csak nem látott, de nem is álmodott soha eleven ember. Ennek a csodála
tosan tarka és minden szomorúsága mellett is érdekes, szinte vonzó látvá
nyosságnak egy-két epizódjáról: az angol Amphion elsülyedéséről, a Königin 
Luise német aknarakó-hajó csodás vakmerőségéről m á r megemlékeztünk; 
írtunk a két német hadihajóról is, a Göbenről és Breslauról, amelyek 
mintha szárnyuk lett volna, úgy suhantak el a rájuk leselkedő sok tucatnyi 
angol és francia hadihajó között. 

Miközben a nagy tengeri harcoknak ezek az előjátékai lezajlottak, min
den egyes hadihajó, amely a messze tengereken, Kina, Ausztrália, Japán vagy 
a Csendes-óceán mentén lévő amerikai országok közelében őrszemként állo
másozott és vigyázott annak az országnak érdekeire, amelynek lobogóját 
viselte árbocán, megkapta a parancsot, hogy a körülményekhez alkalmaz
kodva, merre irányítsa futását, hol keresse tulajdon hajótestvéreit, amelyekkel 
egyesülve, könnyebben, biztosabban szállhat szembe az ellenséggel. Termé
szetes, hogy e tekintetben az angol és a szövetséges francia hajóhad nagy 
felsőbbségben volt már csak azért is, mert a tengerek kábeleinek legnagyobb 
részét az angolok kezelik Természetes az is, hogy az angol hadihajóknak 
legelső dolguk azoknak a kábeleknek a szétrombolása volt, amelyek Német
országot kötötték össze Észak-Amerikával, valamint egyéb világrészekkel. 
Augusztusnak még a közepét sem írták, amikor a német hadvezetőség már 
csupán szikratávíró segítségével érintkezhetett a német flotta messzetartóz
kodó hajóival és általában gyarmataival. 

Amikor Németország el volt zárva a tengerentúli országoktól, kezdődött 
az angol-francia szövetségnek egy második csatája, amely még sokkal keve
sebb dicsőséget szerzett Angliának és Franciaországnak, mint az a harc, 
amelyet a szárazon és vizén kezdett a német hatalommal. Tudniillik Anglia, 
mint a műlödésben maradt kábeleit ura, megkezdte az amerikai nemzetek, 
valamint egyéb földrészek népeinek tudatos félrevezelését és hazug hírekkel 



való megtévesztését. Csak mellesleg említjük meg, hogy augusztus 12-én a 
semleges országok és a tengerentúli államok olyan értelmű távirati jelentést 
kaptak Angliából, hogy az angol flotta csatára kényszerítette az Északi-ten
geren a német hajóhadat és azt teljesen megsemmisítette. A jóhiszemű újsá
gok természetesen közölték ezeket a vészhíreket annál is inkább, mert még 
annak a táviratnak a szövegét is megkapták, amelyet V. György király inté
zett Sir John Jellicoe tengerészeti főparancsnokhoz a nagy győzelem alkal
mából. Nyilvánosságra jutott az a választávirat is, amelyben viszont e soha 
meg nem vívott ütközet diadalmas hőse köszönetet mondott királyának az 
üdvözletért. 

Ezek a hazug hirek természetcsen nem maradtak titokban és német 
szövetségesünk a valóságos harccal egyidőben nagy küzdelmet indított e 
hazugságok ellen is. így a londoni külügyminisztérium, a Foreign Office 
azt a hírt terjesztette, hogy a németek az egész Északi-tengert elárasztották 
aknáikkal és ilyenformán lehetetlenné válik minden kereskedelem és a sem
leges hajók sem végezhetik feladataikat. E z nem volt igaz és a német had
vezetőség hivatalos nyilatkozatban jelentette, hogy az Északi-tengerben nin

csenek aknák olyan helyen, 
ahol a semleges kereskedel
met veszélyeztetnék, hanem 
mindössze az angol partok 
közvetetlen közelében van 
hatalmas aknamező. Az angol 
admiralitás továbbá mindjárt 
az ellenségeskedés megkez
dése után azt jelentette, hogy 
az Északi-tenger blokádja 
teljes és a német kikötők meg 
nem közelíthetők. Erre is igen 
nyugodthangú választ adott 
a német hadvezetőség, amikor 
azt felelte, hogy az Északi-
tengeren még csak jele sincs 
annak, mintha blokád volna, 
ami egyébként lehetetlen is. 
Németország gondoskodott 
arról, hogy a semleges hajók 
nyugalommal megközelít
hessék a német kikötőket. 
Ugyanis ez időpontig, augusz
tus 17-ig sem az Északi-, 
sem a Keleti-tengeren ellen
séges hajó még csak látható 

Egy cirkáló útközben ökröt vesz fel. sem volt. 



Természetes azonban, hogy a hajózás az északi vizeken, úgyszintén a 
Keleti-tengeren nagy visszaesést szenvedett, mert az északi kisebb-nagyobb 
államok mind sietve partvédő intézkedéseket tettek arra az esetre, ha vala
melyik hadviselő fél — és ez csakis Anglia lehetett vo l ra — megsérteni pró
bálná semlegességüket. Svédország, Dánia, Hollandia egyaránt aknamezők
kel látták el parti vizeiket és ez a körülmény meglehetősen sok szerencsét
lenséget okozott. Annak ellenére, hogy sem az Északi-, sem a Keleti-tengerben 
ellenséges hajók még nem mutatkoztak, több dán, svéd, norvég és hollandi 
hajó aknára jutott és elsülyedt. A legfontosabb intézkedés augusztus 16-án 
törlént, amikor a dán kormány a Sundban, valamint a nagy és kis Béliben 
aknák elhelyezéséi rendelte el, hivatalos nyilatkozat szerint az ország semleges
ségének védelmére. 

O r o s z vizeken. 

Emlékezetes, hogy a német mozgósítás elrendelését követő napon 
augusztus másodikán egy vakmerő kis német cirkáló, az Augsburg, meg
támadta az oroszok egyik legjelentősebb flotta-bázisát, Libau hadikikötőt. 
A kis hajó parancsnoka este kilenc órakor m á r teljes sikerről adott számot 
szikratáviratával, amikor tudatta, hogy nemcsak Libaut bombázza, hanem 
megküzdött egy ellenséges cirkálóval 
is, lerakott egy sereg aknát és a hadi
kikötőt számos pontján felgyújtotta. 
Libau bombázásában egy másik 
német kis cirkáló, a Magdeburg is 
résztvett. A két hajó bravúros visel
kedése oly nagy hatással volt, hogy 
az oroszokat valósággal kétségbe
ejtette. Arra nem is mertek gondolni, 
hogy a két kis cirkálóval felvegyék 
a komoly harcot, mert nyilván azt 
hitték, hogy az Augsburg és Magde
burg csak előőrsi hajója az egész 
keleti-tengeri német flottának. Az 
orosz katonaság, amelynek Libaut 
védenie kellett volna, mint utólag 
kiderült, gyáván elmenekült, előbb 
azonban még fölggújtották a Libau-
ban és a kömgéken levő összes szén
raktárakat. A város szerencsétlen 
lakossága teljesen tönkrejutolt, nem a 
német hajók bombái, hanem az orosz 
katonaság barbár viselkedése miatt. 

Az oroszok azonban nemcsak 
Libauban mutattak példát különös A tengeri akna hatása. 



hadviselési módjukból. Miután még uralkodott lelkükben a megrettenés a német 
hajók váratlan támadása miatt és mert nyilván elmulasztották a német lámadó 
haderőnek a kellő kikémlelését. arra a sajátságos gondolatra jutottak, hogy 
elpusztítják Finnország legjelentősebb kikötőjét, Hangot, amely a szerencsét
len kis ország délnyugati csúcsán van s amely a németek birtokában a leg
komolyabb veszedelembe sodorhatta volna magát az orosz fővárost is. Két
ségtelen, hngy Hangő elpusztításában szerepe volt annak a bizalmatlanságnak 
is, amellyel az oroszok leigázott rabszolgáik, a finnek iránt viseltettek. Az 
egyik nagy kopenhágai újság a következőképpen adott hírt Hangő elpusz
tításáról : 

Az oroszok két teljes napon út pusztították a kikötő telepeit. A vasüt-mííhelyeket, 
a kikötő-mólókat a levegőbe röpítették. Harminc raktárt felgyújtottak, teljesen elpusz
tították a vasúti vonalat és a Pétervár irányában levő tengeri bejáratot aknákkal 
elzárták. Mindezzel az oroszok alig felmérhető kárt okoztak, a szó szoros értelmében 
tönkretették az egész kikötőt és annak rengeteg milliókba került, évtizedek alatt épült 
egész berendezését. ' • 
Ugyanezzel egy időben a finn öbölben egy német hajóraj bombázni kezdte 

Viborg városát, ami a legteljesebb pánikot okozta az orosz fővárosban. Viborg 
ugyanis Kronstadltal szemben van, mindössze hatvan kilométernyire Péter
vártól és a rendkívül heves német támadásból azt kellett sejteniök az oro
szoknak, hogy a németek egyenesen Pétervárba akarnak betörni a tenger felől. 
Persze, az orosz keleti-tengeri flotta igyekezett megtenni a magáét, de vajmi 
kevés sikerrel. Augusztus 9-én a Gotland szigetek tájékán szembemerész-
kedelt n«h ny orosz hajó a német flottával, ám csupán az lett az eredménye, 
hogy a St. Andreas nevű Dreadnought-tipusú orosz csatahajó nagy sérülé
seket szenvedett. A hajót sikerült az orosz partok közelébe vontatni, ott 
az-mban megrokkanva a tenger fenekére sülyedt. 

A «Magdeburg» cirkáló. 



Mindezek a hadilények amily ijedelmet okoztak ellenségeink körében, 
épp oly bámulatot keltettek a semleges országokban. Augusztus 12-én a Wolff-
ögynőkség hivatalos jelentést tett közzé a német hajók működéséről és meg
említette, hogy az itt felsorolt eseményeken kívül a kis Dresden cirkáló angol 
forrásból eredő hírek szerint a Mauretánia nevű angol gőzöst egészen a hali-
faxi kikötő bejáratáig üldözte. Néhány nappal később újabb jelentést adott 
k i a Wolff-ügynökség; ez m á r cáfolat volt és a következőképpen hangzott: 

Angol hivatalos részről azt a hírt terjesztik, hogy az Északi-tengeren nagy 
ütközet volt, amelyben a németek 22, az angolok 4 hajót vesztettek. Ez a hír 
az első betűtől az utolsóig koholmány. Nyilvánvalóan csak perfid sajtó-manőverről 
van szó, mert az angolok eddig nem bátorkodtak a német partvidék közelében megjelenni. 

Az angolok tehát nagyszerű, hatalmas hajóhadukkal tíz napon kérészü l 
egyáltalában nem merészkedtek a német partok közelébe. Ezzel szemben 
teljes joggal magasztalták a németek a kis Augsburg cirkáló parancsnokát, 
Fischer András kapitányt, aki hajóját a hadüzenet után néhány órával már 
oly csatakész állapotba juttatta, hogy egy nagy ellenséges kikötőt tönkretehetett 
vele. Ez annál csodásabb eredmény volt, mert az alig négyezer tonnás kis cirkáló 
nem is volt tagja az akliv német flottának, csupán mint iskolahajó szerepelt. 

A német haditengerészet első sikerei után, augusztus 14-én a német hadsereg 
üdvözletet küldött a német flottának, amelyből itt adunk néhány lelkes, férfias sort: 

Ha Albion — hangzott az üzenet — nem vetette volna elénk a keztyűt, a hadi
tengerészet, amíg a hadsereg súlyos harcban áll két front ellen, a türelmetlenségtől 

Az angol flotta utolsó látogatása Kiéiben 1914 júniusban, röviddel a háború kitörése előtt, 



remegve kérdezte volna: És mi? Most megvan a válasz erre a kérdésre. Haditen
gerészetünk a leghatalmasabb ellenféllel száll tengerre, amit eddig a világ ismert. 
Amíg a hadseregnek kötetekre való hosszú dicsőséges története van, addig az ifjú 
német haditengerészet eddig csak az előszót írta meg, amely csillogó haditetteket 
mond el. Most azonban felnyitja a főkönyvet és hozzáfog, hogy benne ércből való 
tolla] írja le : minden német tudja, hogy a zászló elsüllyedhet, de ezt a lobogót soha
sem lehet letépni. A hadsereg büszke fiatal testvérére, amikor az eljövendő napokra 
pillant. Sok szerencsét a nagy tűzpróbához. Neki az ellenségnek! 

Az angol óriással szemben. 

Amíg a német hajók egy része a Keleti-tengeren oltotta be az orosz 
tengerészek lelkébe a rémületet, nem volt kevésbbé harcias az élet az Északi
tengeren sem. A német és az angol partok körül páratlanul mozgalmas élet 
uralkodott az augusztusi napokban. E z volt az az idő", amikor a német tenger
alattjáró naszádok vakmerő iramodással egészen a veszedelmes angol partok 
közelébe férkőztek és éles búvártekintetükkel az angol flotta minden titkát 
kifürkészlek. Ezekből a szemleutakból szerzett a német haditengerészet veze
tősége anyagot a későbbi bátor és bámulatos sikerű támadásokhoz. A tenger
alattjárók útjairól, noha kétségkívül ez a legérdekesebb része a modern ten
geri hadviselésnek, csak gyér szóban adott egyszer-egyszer hírt a német ten
gerészet parancsnoksága. Például augusztus 5-én azt jelentették, hogy három 

A «Stralsund» cirkáló harcban az angol torpedózúzókkal. 
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német tengeralattjáró a Sund déli kijárójánál bukkant fel és ott előőrsi pozí
ciót foglalt el. Egy héttel később a Wo/y^-ügynökség jelentette, hogy egy 
német tengeralattjáró elhaladt Anglia és Skócia keleti partjai mellett és egészen 
a Shetland szigetekig merészkedett. Egy újabb hét elteltével ismét volt mon
danivalója a német hadvezetőségnek. Őszintén, becsületesen jelentette, hogy 
abból a tengeralattjáró flottából, amely az angol partokhoz ment kémszem
lére, egy naszád nem tért vissza. E z a tragikus véget ért hajó az U. 15. volt, 
amelynek teljesen nyoma veszett. Nyilván gépeiben támadt valami hiba az 
angol hajókkal való harcz közben és a hajó a mélységbe vitte magával a 
hős német tengerészeket dicsőséges feladatuk teljesítése közben. 

E gyászos hír közreadása után két nappal ismét diadalt hirdetett a 
német hadvezetőség. A tengeralattjáró naszádok szemleútjainak eredménye
képpen két kis német cirkáló, a Strassburg és a Stralsund vakmerően előre
nyomult az Északi-tenger déli részébe. Hogy pontosan mikor volt ez az út, 
azt nem mondotta meg a német hadvezetőség, de valószínű, hogy 15-ike 
körül jártak az angol vizeken a német hajók. A Strassburg az angol partok 
közelében két ellenséges tengeralattjáró naszádot vett észre és elkezdte azokat 
bombázni. Az egyik tengeralattjáró hajót néhány lövés leadása után sikerült 
is elsülyesztenie. A másik angol tengeralattjáró sérülten megmenekült. A Stral
sund több ellenséges torpedózúzóval ütközött meg és kettőt annyira meg
rongált, hogy azok harcképtelenné váltak. A két német cirkáló és egy kor
mányozható léghajó ezután szemleútra ment és egészen a Skagerrakig 
hatolva, megállapították, hogy a német partok és a német vizek teljesen 
szabadok az ellenségtől és hogy ennek következtében a semleges hajók is 

A «Strassburg» kis-cirkáló. 



szabadon közlekedhetnek. Egy nappal később, augusztus 21-én, szerényen, de 
önérzetesen jelentette a német hadvezetőség, hogy a Strassburg és a Stralsund, 

Augusztus 28-án rendkívül ködös idő uralkodott a helgolandi német 
tengerrészen, épp úgy, mint az egész Északi-tengeren. A Helgolandtól észak
nyugatra lévő beszögelés előtt állott előőrsi szolgálatban a V. 187. német 
torpedózúzó, ám a roppant ködben vajmi keveset láthattak a megfigyelő
matrózok. Egyszerre csak a délelőtt folyamán hatalmas angol flotta jelent 
meg Helgoland előtt, mintegy negyven kis cirkáló és két torpedózúzó flottilla. 
A helyzet egészen reménytelen volt a közelben lévő kisszámú német hajókra 
nézve, ám a német tengerészek pillanatnyi gondolkozás nélkül vállalták a 
harcot a sokszorosan túlnyomó angol erő ellen. Az angol hajók rögtön 
megkezdték a tüzelést, amire a német hajók nyomban hevesen válaszoltak. 
Sőt elkövették azt a vakmerőséget, hogy az óriási túlerőt visszaszorítani 
igyekeztek és nyugat felé előretörtek. 

Ám csakhamar kiderült, hogy az angolok nemcsak túlerőben voltak, 
hanem még kelepcébe is csalták a kis német hajókat. Ugyanis a negyven kis 
angol cirkáló és torpedónaszád mögött a tengeren két angol dreadnought 
várakozott , Lion-tipusu 27.000 tonnás csatahajók. 34-5 centiméteres ágyúkkal 
felszerelve. Amikor ezt az előretört kis német hajók észrevették, segítségkérő 
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jelet adtak, amire a német Ariadné nagyobb cirkáló nyomban a szoronga
tott bajtársak segítségére sietett. A harc mind hevesebbé vált, amikor a két 
angol dreadnought nehéz ágyúinak tüzét az Ariadnéra irányította. A német 
cirkálót több lövés érte, amelyek közül az egyik a kazánházat találta, miáltal 
a kazánok fele abbahagyta működését . Ilyformán a hajó sebessége a felére 
csökkent és többé nem tudott megfelelően manőverezni . Mindazáltal még 
egg teljes félórán át tartott az egyenlőtlen küzdelem. Az Ariadné fedél
zetének hátsó része már lángban állott, amikor az elüllévő ágyúk még foly
tatták a tüzelést. Csakhamar a hajó elülső részén is kiütött a tűz, amely 
mindent elborított. 

Az ellenség, miután látta, hogy az Ariadné néhány perc alatt múlha
tatlanul elsülyed, nyugati irányban elhajózott. A hajó bátor legénysége 
elhagyta a hajót, miközben Vilmos császárt ellette és a német himnuszt éne
kelte. Az Ariadné személyzetéből 250 embert sikerült megmenteni, mielőtt a 
hullámok elborították volna a hajót. 

Áldozatává lett a küzdelemnek a Köln és a Mainz nevű két kis-cirkáló 
is, amelyek szintén elsülyedtek. Legénységükből kilenc tisztet és nyolcvanegy 
matrózt az angol hajók megmentettek. 

Páratlanul hősiesen viselkedett a V. 187. torpedónaszád, amely egészen 
elsülyedésének pillanatáig viszonozta az ellenséges hajók tüzét. Ezt a kis 
hajót először északról támadta meg a nagy ködben váratlanul előbukkanó 
ellenséges hajóhad, később azután minden oldalról körülvet ték és lövöldöz
ték az angol hajók. Nemcsak cirkálók és torpedózúzók, hanem angol tenger
alattjárók is támadták, úgy hogy gondolnia sem lehetett a menekülésre. 
Ennek ellenére sem gondolt a meghódolásra, hanem rendületlenül védeke
zett és támadott minden erejéből, noha számtalan egészen közelről ráirá
nyított lövés találta és fosztotta meg a mozgás lehetőségétől. Minthogy nem 
volt lehetőség arra, hogy az ellenség tüzeléséből kivonja magát, a torpedó
naszád oldalával fordult az angol hajók felé, hogy így mindvégig tüzelhes
sen reájuk. Miután a lövések zápora következtében már egyáltalában nem 
tudott mozdulni, a német hajót saját legénysége felrobbantotta, hogy ne jusson 
áz ellenség kezébe. A hajó gyorsan sülyedt s mikor már elmerülőben volt, 
a legénység akkor is ott állott az ágyuk mellett és az utolsó pillanatig 
tüzelt... 

A hős német tengerészek közül természetesen sokan meghaltak ebben 
a csatában és meghalt Volis korvettkapitány, a flottilla parancsnoka, vala
mint Lechler parancsnok is, A német hivatalos jelentés — ezúttal először 
— adózhatott dicsérettel az angol ellenfelnek, amikor elismerte, hogy az 
ellenség nem figyelve arra a nagy veszedelemre, amelyben forgott, köteles
ségszerűen lebocsátotla a mentőcsónakokat és iggekezett megmenteni a német 
tengerészek közül mindazokat, akiket csak lehetett. Amidőn azután az ágyú
dörgés következtében nagyobb német flott a közeledett, az angolok mehtŐ-
csónakjaikat otthagyták a tengeren, amelyekből azután a német hajókra 
szállították a kimentett és megsebesült tengerészeket. 



A négy kis német hadihajónak elsüllyedése érzékeny fájdalmat okozott 
Németországban, bár ennek a csatának különösebb hadi jelentősége nem 
volt. Hasonló hajója még igen sok van a német tengerészetnek és inkább az 
elveszett emberéletek okoztak szomorúságot, mint a hajók pusztulása. 

Még két veszteség érte augusztus végén a német tengerészetet. Augusz
tus 27-én jelentette a pétervári tengerészeti vezérkar, hogy az előző éjjelen 
zátonyra futott a finn öbölben, az Odensholtn sziget közelében a Magdeburg 
nevű kis cirkáló. Az orosz hajók lövöldözni kezdtek a tehetetlenül vergődő 
német cirkálóra, hogy adja meg magát. A Magdeburgot válaszul levegőbe 
röpítette saját legénysége. A német jelentés hozzáteszi, hogy a Magdeburg katasz
trófáját a nagy köd okozta. A kis cirkáló, amely augusztus másodikán részt 
vett L ibau bombázásában , ezúttal is felvette a harcot a nagyszámú orosz 
hadihajó ellen, amiben az U. 26. torpedónaszád nagyszerűen támogatta. 
Mikor a Magdeburg levegőbe röpült, legénységének egy részét az U. 26. 
szerencsésen megmentette. A két hajó legénységéből 17 ember meghalt, 
21 megsebesült, 85 pedig — közötte a Magdeburg parancsnoka is — eltűnt. 
A megmenteiteket az egyik német kikötőben szerencsésen partra szállították. 

Két nappal később, augusztus 29-én pedig egy kisegítő cirkálónak föl
szerelt német gyorsgőzöst, a Kaiser Wilhelm der Grosse-t sűlyesztelte el a 
Highflyer nevű angol cirkáló. Az angol cirkáló «hőstette» egy nyugatafrikai 
kikötőben, Rio del Oroban játszódott le, a hol a német gőzös szenet vett fel. 
Tehá t semleges kikötőben lőttek össze egy német gőzöst az angolok, akik 
egyébként nagyon szívesen hivatkoznak a nemzetközi jogi megállapodásokra. 











A z angol-francia hajóraj. 

A francia hajóhadnak a köztársaság és Nagy-Britannia haditengerészeti 
megállapodása szerint az volt a feladata, hogy a Földközi-tengeren, az 
Adrián, valamint a törökországi vizeken szálljon szembe ellenfeleivel. Az 
Északi tengeren, valamint a L a Manche csatornában a francia hajók semmi 
szerepet sem kaptak. Az Északi-tengeren működő óriási angol flottának Sir 
John Jellicoe admirális a főparancsnoka, aki egyike az angol tengerészet 
legkiválóbb és legbecsültebb főtisztjeinek. A főparancsnok vezérkari főnökül 
Madden tengernagyot vette maga mellé. A londoni admirali tás ügyeit ugyan
ekkor a német származású Battenberg herceg intézte. 

A Földközi-tengeren a hatalmas, 54 kisebb és nagyobb hajóból álló 
francia flotta mellé kiegészítésül a mál ta i angol hajórajt is beosztották s az 
egésznek Boué de Lapeyrére francia admirális lett a főparancsnoka, aki egy
ben az Adrián való harcokat is irányította. Az egyesült angol-francia hajóraj 
augusztus 7-én indult el Máltából, illetve Toulonból és behatolva az Adriába, 
napokig Montenegró kikötője, Anlivári előtt cirkált. Miután azonban Monte
negró közelében megfelelő flottabázist nem talált, a 26 hadihajóból álló flotta 
visszafordult és egyetlen ágyúlövés nélkül dél felé hajózott. Korfutól mintegy 
hét tengeri mértföldnyire, a Capo Bianconál szenet és élelmiszert vett fel s 
azután ismét északnak fordult. 

Battenberg herceg flottaszemléje. 
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ÚJABB E S E M É N Y E K A Z A D R I Á N . 

Az osztrák és magyar hajóhad első jelentősebb szereplése augusztus 
10-én következett el, amikor Casa Antal sorhajókapitány deklarációt bocsá
tott k i , amelyben bejelentette Montenegró blokádját. 

A tényleges ellenségeskedés azonban még néhány napig váratott magára. 
Augusztus 14-én történt, hogy az angol admiralitás azt a parancsot adta ki 
az Adrián működő flotta parancsnokának, hogy kezdje meg az ellenségeskedést 
Ausztriával és Magyarországgal szemben. E z a hír természetesen nem maradt 
visszhang nélkül. Sőt valamelyes izgalmat is keltett, példának okáért Fiúmé
ban, ahol a nemzetközi jogban tájékozatlan emberek azt hitték, hogy az 
angol-francia hajóhad esetleg még a szent korona gyöngyét is bombázni fogja. 
E z az izgalmas bizonytalanság azonban nem tartott sokáig, mert a fiumei kor
mányzó, Wickenburg István gróf sürgősen kérdést intézett Tisza István gróf 
miniszterelnökhöz. Tisza megnyugtatta Fiume város közönségét, amidőn kiielen-
tette, hogy aggodalomra semmi ok sincsen, mert a város ngílt és védtelen 
kikötő, amelyet nemzetközi jog és egyezségek szerint bántani nem lehet. Egyben 
a kormányzó útján a miniszterelnök arra utasította a fiumei hivatalokat és külön
böző intézeteket, hogy a rendes mederben nyugodtan folytassák működésüket. 

A további intézkedésekhez tartozott, hogy a fiumei révhivatal hivatalo
san közhírré tette a hajózási liláimat. E szerint a monarchia vizein újabb 
intézkedésig mindennemű hajóforgalmat megszüntettek és ilyformán sem az 
abbáziai, sem a többi tengermelléki hajók nem indulhattak el, sőt még a 
halászbárkáknak is a kikötőben kellelt maradniok. Hasonló értelmű rende
leteket adtak ki Triesztben is. 

Mindezenközben az angol és a francia hajók megkezdték az Adrián 
való cirkálásukat, aminek azonban egyáltalában nem volt jelentősége. Egyet
len céljuk az volt, hogy alkalmas bázist keressenek működésűk számára, ám 
erre egyetlen megfelelő pontot sem találtak. Ennélfogva hosszabb-rövidebb 
tartózkodás u tán mindannyiszor kénytelenek voltak visszatérni a Földközi
tengerre. Kényelmetlen helyzetükben az angolok Olaszországhoz fordultak 
segítségért és azt az ajánlatot telték Olaszországnak, hogy megfelelő ellen
érték fejében engedjék meg. Albánia kikötővárosának, Valonának a meg
szállását. Ám az olasz kormány e méltatlan ajánlatra kellő energiával 
válaszolt és nemcsak visszautasította a különös ajánlatot, hanem egyszer s 
mindenkorra kijelentette, hogy a hadviselő felek kapcsolják ki haditerveikből 
Albániát, amelynek semlegességét éppen a nagyhatalmak biztosították. Ilyfor
mán az angol és francia hajók továbbra is megfelelő bázis nélkül maradtak. 



Mielőtt még hajóhadunknak komolyabb találkozása akadt volna az ellen
séges hajókkal, Berlinben úgy a politikai körök, mint a lapok kifejezték 
flottánk iránt való legteljesebb bizalmukat. Hangoztatták az osztrák-magyar 
hajóhad kitűnőségét és különösen haditengerészetünk tisztjeinek és legénysé
geinek kiváló harcias szellemét méltatták, amely a lisszai dicső harc óta 
csak még növekedett és erősödött . 

Sajnos, hogy ez időszakban az Adria első sorban a kettős monarchia 
lakói közül szedett áldozatokat. Augusztus 13-án, Trieszt felé vivő útjában 
miután elhagyta Lussingrandet, a Gautsch báró nevű gőzös délután aknára 
futott és elsülyedt. A hajón 246 utas és 64 főből álló személyzet, öszszesen 
tehát 310 ember volt. Ezek közül mintegy 170- et sikerült megmenteni, a 
többiek áldozataivá lettek a szörnyű szerencsétlenségnek. 

A vizsgálat megállapította, hogy a katasztrófáért a hajó kapitányát nagy 
felelősség terhe'i, amennyiben ő vezette rá az osztrák L l o y d hatalmas gőzösét 
az aknamezőre annak ellenére, hogy az aknák elhelyezéséről pontos térképe 
volt. A hajó a szemtanuk és utasok egybehangzó állítása szerint, öt perc alatt 
elsülyedt. 

A Zenta hősi pusztulása. 

Az angol és francia hajók, miután már augusztus 7-ike óta cirkálgattak 
az Adria vizein, augusztus 16-án elérkezettnek látták az időt arra, hogy meg
támadják az osztrák és magyar hadihajókat. Hogy ezt megtehessék, nem 
vállalkoztak a veszedelmesebb feladatra, nem merészkedtek megerősített hadi
kikötőnk közelébe, hanem azokat a hajóinkat lepték meg, amelyek Monte
negró blokádját végezték. A legdélebben, tehát flottánk bázisaitól legtávolabb 
állott a Zenta nevű kis cirkáló és az Ulan nevű torpedózúzó, amelyeknek a 
blokád alkalmazásán kívül az őrhajó tisztsége jutott. 

Augusztus 16-án kora hajnalban, amikor a szürkületben még csak homá
lyosan voltak kivehetők a hajók körvonalai, déli irányból nagy angol és 
francia flotta közeledett Montenegró partjai felé. Tizenhat páncélos és cirkáló, 
tizenkét torpedóüldöző és több más kisebb egység alkotta ezt a hajórajt, 
amelynek teljes száma körülbelül ötven egységből állott. A Zentának, amely 
nyomban észrevette a közelgő veszedelmet, voltakép nem kellett volna fel
vennie a harcot az ötvenszeres túlerő ellen. Kétségtelen, hogy hasonló hely
zetben akár angol, akár francia hajó a menekülésre szánta volna magát, ám 
a Zenta parancsnoka kiadta a parancsot az ágyútűz megkezdésére. Lehetet
len meghatottság nélkül gondolnunk erre a gyönyörűen heroikus pillanatra, 
amelyben hajóhadunk kicsi cirkálója a bizonyos pusztulásnak öntudatosan, 
a dicsőséges vég biztosságával, saját akaratából nekiment. Hogy mennyire 
nem véletlen, hanem elhatározott akarat volt a Zenta részéről, hogy az egyen
lőtlen harcban résztvegyen, bizonyítja a cirkáló parancsnokának utolsó, drót-
talan táviró útján küldött üzenete, amelyben a blokádot alkotó hajóraj 
parancsnokának bejelentette, hogy nagy ellenséges flotta érkezett, amely elől 
nem menekül, hanem fölveszi vele szemben a harcot. E z a szikratávirat volt 
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a Zenta utolsó üzenete. Dicső kis hadihajónk elsülyedt, de négy ellenséges 
hajót oly mértékben összelövöldözött, hogy azok harcképtelenekké váltak. 

Az ütközethen résztvett az Ulan torpedózűzó is, amely szintén bámula
tos hősiességgel és energiával viszonozta a kimondhatatlan túlerőben levő 
ellenséges hajók tüzelését. Miután mindazt elérte, amit kis ágyúival végezhe
tett és az ellenségnek a körülményekhez képest a lehető legnagyobb kárt 
okozta, szerencsésen visszatért a flotta zöméhez. 

Természetes, hogy ez az ütközet a velünk harcban álló országok újság
jaiban hatalmas győzelemmé dagadt. Tárgyilagosan megállapítható, hogy a 
Zenta elsülyesztése semmiképen sem volt dicsőséges munka az ötvenszeres 
túlerőben levő angol-francia flotta részéről. Ezt jómaguk is érezték és éppen 
ezért az igazságot alaposan megtoldva, tették közzé az adriai ütközet hírét. 
Jelentésük szerint az Adrián vívott ütközetben elsülyedt Zrínyi nevű csata
hajónk és másik h á r o m eh kálónk is. Ám természetes, hogy ez vakmerő 
hazugság volt, amelyre hadvezetőségünk megadta a kellő választ, amikor 
beszámolt a Zenta elsüllyedéséről és hozzátette, hogy az Ulan torpedózúzó, 
bá r tizenhat francia csatahajó és nagy cirkáló a legkülönbözőbb kaliberű 
ágyukkal lövöldözött reá, sértetlenül érte el azt a kikötőt, amelybe rendelték. 

A Zenta sorsáról egy cetinjei hivatalos közlés adolt számot. E szerint 
a küzdelemnek a montenegrói partokon nagy nézőközönsége volt és a harc 
végén a Zenta matrózai közül igen sokat sikerült megmenteni. A legénység 
közül 170 ember között ötven sebesülten jutott a montenegrói pariokra és 
a cirkáló tisztjei közül is megmenekültek 14-en. 

A «Zenta» kis cirkáló és az «Ulan» torpedózúzó hősi küzdelme az angol-francia flottávak 



H A R C A G Y A R M A T O K O N . 

Augusztus elején csak mint valószínűtlen lehetőséget emlegették az 
európai újságok azt, hogy Anglia sorompóba-ál lása következtében esetleg a 
gyarmatok színes lakói is megmozdulnak. E z ugyan nem volt valószínű már 
csak azért sem, mert magában Angliában emelték fel tudósok és kiváló 
politikusok szavukat az ellen, hogy a fehér népek nagy számadásába bele
vonják a szerecseneket és a sárga-,valamint vörösbőrűeket, is akiknek az európai 
problémákhoz semmi közök sincsen. Ám ami lehetetlennek látszott, bekövet
kezett, sőt a hivatalos Angliának éppen az volt az egyik legfőbb sakkhúzása, 
hogy reászabadította Európára gyarmatainak szines söpredékét. Kettős célt 
ért el ezzel egyszerre az angol k o r m á n y : növelte Európában hadakozó zsol
dosainak számát, másrészt pedig ugyancsak megfogyasztotta a gyarmatokon 
azoknak a benszülötteknek a tömegét, akik egy esetleges lázadás alkalmával 
ugyancsak terhére lehettek volna az angoloknak. 

Mikor azután néhány nappal a háború kitörése után nyilvánvaló lett, 
hogy Angolország erőszakosan áttereli a harcot a gyarmatokra is, Német-
Délafrikából Seitz kormányzótól távirat érkezett Vilmos császárhoz, amely 
így hangzott: 

Délnyugat-Afrika németjei biztosítják Felségedet megingathatatlan hűségükről, 
kérik Istent, hogy segítse győzelemre hazájukat. A csapatokat és a lakosságot a leg
teljesebb bizalom hatja át. 

Néhány nappal e távirat elküldése után Togo állam fővárosa, L o m é 
előtt nagyobbszámú angol csapatok jelentek meg a szomszédos Aranypart 
angol kolóniából. Az időpont a támadásra annyival is alkalmasabb volt, 
mert a német rendőrcsapatok, valamint az összes fehér és benszülött fegy
veresek a helyettes kormányzóval a tar tomány belsejében voltak elfoglalva 
és ilyformán az angolok a fővárost harc nélkül vették birtokukba. Az angol 
csapatok parancsnoka ünnepies ígéretet tett, hogy a rendet megtartják s a 
tulajdonjogot megvédelmezik. Sem a német kormányt, sem a német népet 
nem lepte meg az angoloknak ez a lépése, mert hiszen nyilvánvaló volt, hogy 
az ellenséges gyarmatok közé ékelt német kolóniák nem tarthatják magukat 
az óriási angol túlerővel szemben, aminthogy az is nyilvánvaló volt, hogy a 
német gyarmatok sorsa is az európai csatatereken fog eldőlni. Az egész fog
lalásra Németországnak egyetlen megjegyzése volt és nem a németek tehettek 



róla, hogy ez a megjegyzés ugyancsak maróan gúnyos volt. Rámutattak 
ugyanis arra, hogy az angol haderő első fegyveres tette a legelszigeteltebb 
német gyarmat védtelen fővárosának az elfoglalása volt. Ezzel szemben a 
német tengerészek egy kis gőzösön, amely fürdőhelyekre szállította az üdü
lőket, egészen a fegyveres erőtől roskadó londoni kikötőig hatolt és ott 
t ámadta meg az angol imperiumot. 

Néhány nappal Lomé elfoglalása után angol újságok hozták hírül, hogy 
az angol gyarmati csapatok megtámadták Német-Keletafrika egyik legjelen
tősebb városát Dar-Es-Salam kikötőjét, a melynek szikratávíró állomását 
elpusztították. Ezután apró-cseprő csatározások következtek a német gyar
matokon minden különösebb jelentőség nélkül. Mindaz ami történt, hidegen 
hagyta a német közvéleményt, amely csak akkor háborodot t fel kissé, amidon 
az angolok egy újabb «gyó'zelmüket» jelentették. Ugyanis az afrikai Nyassa 
tavon leszerelték a Wissmann nevű pilótagőzöst, amelynek sem ágyúja sem 
páncélja nem volt és amely m á r igen hosszú idő óta végezte békés felada
tát. Ez a foglalás súlyos bizonyítéka az angolok lelkiismeretlen és oktalan 
hadviselő módjának, mert Afrika belsejében, ahol alig él fehér ember, hitvány 
és minden jelentőség nélkül való eredményért odaplántálták a harcot, amely 
egyképpen válik kárára az angoloknak és németeknek. 

Éjjeli felderítőszolgálat a tengeren. (Seebald felvétele.) 



Marokkó hadüzenete. 

A legsúlyosabb események azonban Marokkóban játszódtak le és ezek 
már bennünket is közelebbről érdekelnek. Tanger kikötővárosból a nemzet
közi semleges zóna területéről, ahol tehát sem a franciáknak, sem az angolok
nak nincsenek különleges jogaik, erőszakosan < ltávolították a német követet 
a követség egész személyzetével együtt. A dolog úgy történt, hogy a német 
követnek augusztus 19-én a marokkói kormány hirtelen kézbesítette az útle
velét és felszólította a távozásra. Ám ugyanekkor megró hanták a követség 
épületét és a követet, valamint személyzetét a Cassard nevű francia cirkálóra 
hurcolták, amely azután Palermoba vitte őket. Errő l a nyers és durva erő
szakról a nemzetközi jog tudósai megállapították, hogy ehhez fogható még 
soha nem fordult elő. Néhány nappal később megismétlődött ez a jelenet 
minden durvaságával egyetemben a mi tangeri ügyvivőnkkel szemben is. 
Neki is minden előzetes értesítés nélkül kézbesítették az útlevelét, majd pedig 
közvetlenül azután hogy Wagner ügyvivő átvette útlevelét, egy tiszt vezeté
sével francia katonák jelentek meg a nagykövetség épületében és Wagnert, 
valamint a követség tagjait felszólították, hogy haladéktalanul kövessék őket 
a kikötőbe. Ügyvivőnknek egyetlen szavát sem hallgatták meg s csak akkor 
juthatoti szóhoz, mikor már fegyveres erővel egy francia hajóra kisérték. A hajón 
Wagner engedelmet kért a parancsnoktól, hogy a nagykövetség személyzetének 
holmiját elhozathassa. Ám ezt a kérését a hgdurvább módon elutasították. 
A kettős monarchia meghurcolt polgárai csak a hajón tudták meg. hogy Szicíliába 
viszik őket. Minthogy semmi sincs megokolás nélkül, a marokkóiak és franciák 
ehhez a rémtörténethez is kitaláltak megfelelő magyarázatot Azt a kezdetleges 
mesét emlegették, hogy a német valamint az osztrák-magyar megbízott kon-
spirált a francia befolyás és a marokkói szultán ellen, sőt állítólag fegyvere
ket is rejtegettek úgy a német mint az osztrák-magyar követség épületében. 

Ezzel a rosszul kieszelt ürügygyei szemben bizonyos, hogy a franciákat 
egvedül a boszú vágya vitte rá erre a brutális cselekedeire. A franciák pél
dátlan eljárásáról augusztus 24-én a német kormány hivatalos közleményt 
adott ki, melyben a nemzetközi jog durva megsértéséért Angliát is felelőssé 
teszi. A hivatalos jelentésnek ez a része így hangzik : 

A brutális erőszak Marokkó nemzetközi zónájának fővárosában, melyben az 
algeziraszi akta szignatárius hatalmainak diplomáciai képviselői még ma is ellen
őrzést gyakorolnak a kormány fölött, Marokkó és Franciaország részéről olyan 
hallatlan megsértése a nemzetközi jognak, a minő a történelemben még sohasem 
fordult elő. Tekintettel Gibraltár helyzetére, magától értetődik, hogy ez az erőszakos 
coup csak Anglia hozzájárulásával volt lehetséges, holott Anglia a hozzánk intézett 
hadüzenetet a nemzetközi jogok sérthetetlenségéért való síkraszállásával szépítgette. 
Hozzátartozik a dolog teljességéhez az is, hogy néhány nappal később 

a francia köztársaság elnöke proklamációt adott ki , melyben utdatta, hogy 
az összes francia gyarmatok hadi állapotban vannak Németországgal s Ausztria-
Magyarországgal. Ebben a proklamációban a francia gyarmatok között szerepel 
— Marokkó is. 



A H Á B O R Ú V E Z É R E I ÉS H Ő S E I . 

T i r p i t z tengernagy. 

A világháború változatos, nagyszerű fordulataiban a legnagyobb meg
lepetéseket a német haditengerészet csodálatos bravúrjai keltették a legyőz
hetetlennek hitt angol flotta túlerejével szemben. Kiderült, hogy a német ten
gerészet, bá r még nem tekinthet vissza nagy múltra, máris egyik legjelenté
kenyebb tényezője a birodalom nagyhatalmi állásának. 

Ezért aztán Németország egyik legünnepeltebb férfia Tirpitz Alfréd, a 
birodalmi tengerészeti hivatal államtitkára, mert köztudomású, hogy az ő 
buzgalma és szakavatottsága teremtette meg tizenhét éves államtitkári mű
ködésével a mai hatalmas flottát. 

Tirpitz Alfréd polgári családból született 1849 március 11-én Küstrin-
ben. Apja a fölebbviteli törvényszék tanácsosa volt. Tizenhat esztendős 
ko rában mint kadét lépett a haditengerészet szolgálatába. Az első tíz évben 
nagy tengeri utakat tett meg s megismerhette nemcsak az európai, hanem a 
tengerentúli partokat is. E z idő alatt megszerezte azokat a praktikus isme
reteket, melyekkel későbbi állásaiban kitűnt. Két évig tagja volt a torpedó-
kisérleti-állomásnak, majd néhány évet az admiralitás belső szolgálatában töl
tött el, ahol adminisztratív ismeretekre tett szert. 1881-ben korvettkapitány 
lett, 1884-ben pedig a lorpedónaszád-flottilla főnöke. 

Negyven éves korában a Preussen, majd a Würt temberg csatahajók 
parancsnokává nevezték ki . Ekkor m á r benne látták a jövő emberét és 
Vilmos császár egyre felelősségteljesebb pozíciókba helyezte. 1892—95-ig a 
haditengerészeti főparancsnokság vezérkari főnöke volt s ebben az állásában 
kapta meg az ellentengernagyi rangot. 

Amikor 1897-ben Hollmann tengerészeti ál lamtitkár megbukott, mert a biro
dalmi gyűlésen nem tudta keresztülvinni a flottaszaporításra vonatkozó javas
latot, Vilmos császár Tirpitzet nevezte k i helyére. Azóta szakadatlanul ő töltötte 
be ezt az állást. Neve elválaszthatatlanul össze van kapcsolva a német hadi
tengerészet történetével. Bámulatos energiával dolgozott azon, hogy hazája 
biztosságát a flotta nagyszabású fejlesztésével megingathatatlanná tegye. 

Már 1898-ban megszavaztatta a birodalmi gyűléssel a flottaszaporítási 
javaslatot, 1900-ban pedig a flottatörvénynyel 1917-ig megszabta a német 
haditengerészet fejlődését. Ezt a törvényt az 1907-iki novellával kibővítette, 
majd 1912-ben újra kiterjesztette, amidőn egy harmadik aktiv hajóhadosztály 
alapját vetette meg és keresztülvitte a tengeralattjáró naszádok szaporítását. 

Tirpitzet hosszú és sikerdús működése alatt elárasztotta a császár kegye. 
Nagy érdemrendeket adományozot t neki, birodalmi nemességre emelte. 
1899-ben altengernagygyá, 1903-ban tengernagygyá, 1911-ben pedig főtenger-
nagygyá (Gross-Admiral) nevezte ki . 



A M A I H A D V I S E L É S . 

A n g l i a flottája. 

Anglia tengeri hadereje évszázadok óta az egész világon a legnagyobb és 
a leghatalmasabb volt. Ma is a legnagyobb, de megszűnt a legfélelmetesebb is 
lenni. Hosszas tétlensége a háború egyik legnagyobb meglepetése volt. Az angol 
flotta a haditengerészet arisztokráciája: a legrégibb az összes flották között. 
Még a 16-ik században VIII. Henrik angol király teremtette meg és utódai 
alatt fejlődött versenyenkívülállóan naggyá. Minden angol ura lkodó és 
minden angol kormány legnagyobb gondja mindig is az volt, bogy a földrajzi 
fekvésénél fogva egészen sze
parált szigetország egyedüli 
értékes véderejét fejlesszék és 
fölényét az idegen államok 
tengeri erejével szemben 
fenntartsák. Anglia éppen 
kedvező fekvésénél fogva, 
helyzete miatt szárazföldi 
hadseregek számára nem volt 
megközelíthető, ezért enged
hette meg magának azt, hogy 
a szárazföldi hadsereggel nem 
sokat törődve, egész hadi 
készültségét a tengerre ala
pítsa, amely törekvést oly 
nagy siker koronázta, hogy 
a tengeri erőnek köszönhette 
eddig világhatalmi állását. 
Ezt még Napóleon sem 
tudta megingatni, aki kudar
cot vallott ama kísérletével, 
hogy az angolokat saját hazá
jukban támadja meg. Angliá
nak abszolút fölényét a ten
geren először az érintette, 
amikor a többi európai hata
lom, majd az északamerikai Lord Fisher az angol tengeri haderő főparancsnoka. 



Egyesült-Államok és végül Japán is annyira fejlesztették flottáikat, hogy — 
bár messze elmaradva Anglia mögött — a tengeri nagyhatalmak sorába emel
kedtek. A teljes és indokolt féltékenységet azonban a legkésőbben, a XIX-
század végén feltűnt rivális: Németország keltette Angliában, mely tengeri 
kereskedelmének nekilendülésével hadiflottáját is egyre jobban fejlesztette, 
így történt, hogy míg nem is oly régen az volt Angliában a jelszó, hogy 
az angol flottának erősebbnek kell lennie mint a minő a sorban utána követ
kező két legerősebb tengeri hatalom egyesült flottája, addig 1913-ban ez a 
felfogás már oda módosult, bogy az angol tengeri erőnek 60%-kal kell 
nagyobbnak lennie a német flottánál, vagyis, hogy az angol flottának úgy 
kell aránylania a némethez, mint ahogv 16 aránylik a 10-hez. Mennyire sike
rült ezt az arányt — legalább is számok dolgában — betartani, azt pontosan 
nem lehet megállapítani, mert míg a szárazföldi hadseregek összes szervezeti 
változásait számon lehet tartani, addig minden állam haditengerészetében 
egyre vannak oly változások (új hajóépítések, régi hajók átépítése és kiselej
tezése stb.), melyek az erőviszonyokat jelentékenyen megváltoztatják, nem is 
említve azt, hogy a hajóépítéseket és azok adatait sokkal inkább titokban 
lehet tartani, mint a szárazföldi fegyverkezés egyes momentumait. 

Az egyetlen pozitívum, amely például Anglia és Németország tengeri 
erőviszonya tekintetében kétségen felül áll, e két állam legfrissebb tengeré
szeti költségvetése. E szerint Anglia 1914-ben 1,640.874,000 márkát szándéko-

Angol torpedózúzó útban, teljes menetsebességgel. 



zott flottafejlesztésre költeni,míg Németország költségelőirányzata ugyanakkor 
2,245.633,000 márkát tett k i . 

Az angol tengeri erő jelenlegi nagyságát illetőleg viszont ha nem meg
dönthetetlen alapot, de eléggé megbízható támpontot nyújt az ez évi angol 
próbamozgósítás, mely — bizonyára nem véletlenül — bevezetője volt a 
háborús készültségnek. Ilyen azelőtt «ellenőrzési szemlé»-nek nevezett kon
centrálást évek óta ismételten rendezett az angol admiralitás. 1911-ben 200, 
1912-ben 300 és 1913-ban 343 hadihajót szereltek fel s részben a hazai 
vizeken, részben pedig a világ minden tájékán szerteszórt angol flottabázisok 
vidékén, s természetesen ilyenkor behívták néhány heti gyakorlatra a hajók 
ellátásához szükséges tengerészlegénység tartalékát is. 

1914-ben az angol próbamozgósílás jelentékenyen meghaladta még 
az előző évek hasonló gyakorlatainak* mértékét is, mert összesen nem keve
sebb, mint 536 hajóegységet helyeztek hadi készeniéibe. Azonban még ez az 
arányaiban óriási próbamozgósítás sem tünteti föl a maga egész nagyságá
ban az angol flottát, mely a legújabb tengerész-almanach adatai szerint 680 
hajóegységből áll. 

1914 tavaszán készen volt 60 és épülőben 16 sorhajó (ezek a volta-
képeni csatahajók), készen volt 8 és épülőben 1 csatacirkáló, mely két 
első klasszisból 29 volt a kész s 17 az épülő dreadnought-tipusu, tehát leg
nagyobbfáj táju csatahajó. E két, együtt első klasszist alkotó hajókból ötven-

•• Angol torpedőzúző flottilla. 



kilencet mozgósítottak Angliában és négyet a Földközi-tengeren. Készen volt 
ezenfelül összesen 140 nagyobbrészt védett (tehát páncélos), kisebb részben 
páncélozatlan cirkáló. Ebbő l hatvanötöt mozgósítottak Angliában, kilencet a 
Földközi-tengeren és harmincat idegen tengereken lévő angol flottabázisokon 
s az angol gyarmatokban. Készen volt 196 torpedóromboló, ebből 187-et és 
készen volt 107 torpedónaszád, melyből nyolcvanhármat mozgósítottak a 
hazai vizeken. Készen volt végül 81 tengeralattjáró naszád, melyből 59-et, 
28 aknalerakóhajó, melyből húszat és 60 segédszolgálatra szolgáló (jobbára 
idejüket múlt, kórházi, muníció-, szén- és élelemszállítási célokra szolgáló öre
gebb tipusu) hajó, melyből ugyancsak húszat mobilizáltak az Északi-tengeren. 
144 hajóegység maradt tehát mobilizálatlanul, melyeket azonban ma való
színűen hozzá kell számítani az aktiv angol tengeri erőhöz. Ez erő 680 hajó
egysége nem kevesebb, mint 2,370.000 tonnatartalmat jelent és 6,826.800 lóerőt 
kifejtő gépekkel van felszerelve. A rájukszerelt nehéz (tehát 15 centiméteres 
és ennél nagyobb: 21, 23, 28, 30 és 34 centiméteres) ágyuk száma 2878, míg 
vízvonal alatt elhelyezett torpedóvető készülékeik száma 412, s a vízvonal 
fölött elhelyezetteké 734. 

Mint a szárazföldi hadseregeknek, úgy a flottáknak is meg van a ma
guk béke-hadrendje és háborús-hadrendje. E hadrend alatt a diszlokációt, az 
állomáshelyet s mozgósítás esetén a felvonulási, illetve a gyülekezési helyet 
kell érteni. Az angol flotta háborús-hadrendjét természetesen mélységes titok 

Három uj angol csatahajó: «Tiger», «Benbow», «Emperor of India». 



fedi, azonban, mint más tengeri hatalmaknál , úgy Angliában is aligha tér el 
a békehadrendtől, mely mindenféle háborús kombináció eshetőségeivel szá
mol és mintegy 447 különböző hajóegység felől rendelkezik. A mozgósítás 
folytán még e 447 hajóegységen felül felszerelhető harmadfélszáz hajó inkább 
csak a békehadrendben szereplő hajócsoportok erejét növeli, anélkül, hogy 
megváltoztatná magát a hadrendet, mely a következő: 

A tengeri erő zöme a hazai angol vizeken gyülekezik, tehát az északi 
tengeren: a skót partokon létesített és lejebb, a L a Manche-csatornában lévő 
flottabázisokon. E zöm élén a hazai nagy hajóraj zászlóshajója áll, melyen 
a főparancsnok tartózkodik s mely az 1913. évi tengerészeti almanach sze
rint az 1909-ben épült s 10 darab 305 centiméteres ágyúval felszerelt 20.000 
tonnás dreadnought, a «Neptune». E mellé földerítési és parancsközvetítési 
célokra 4 könnyű cirkáló van beosztva, továbbá 2 műhely-, illetve kórház
hajó és 6 aknalerakó ágyúnaszád. A nagy flotta vezérkarának rendelkezésére 
tehát összesen 13 hajóegység áll. A hajóraj magva az 1—4 csatahajóosztály, 
mely segédhajóival (szenet, muníciót, élelmet szállító és kórházhajók) együtt 
31 hajóegységet számlál, továbbá egy csatacirkálóosztály: 3 hajóegységgel, 
két cirkálóosztály: 8 hajóegységgel, egy könnyű cirkálóosztály 3 hajóegység
gel, azután négy torpedózúzó flottilla 4 kisebb cirkálóval, 81 torpedózúzóval 
és 4 segédhajóval, tehát összesen 89 hajóegységgel, végül nyolc tengeralatt
járó fllotilla: 8 könnyű cirkálóval, 52 tengeralattjáró naszáddal és 4 segéd-

Az «E3» elsülyedt angol tengeralattjáró. 



hajóval, vagyis összesen 64 hajóegységgel. A békehadrend szerint tehát a hazai 
angol tengeri erő 211 hajóegységből áll. 

A második erőcsoport a földközi-tengeri hajóraj Málta szigetével, mint 
flottabázissal. Ez áll egy csatacirkálóosztályból: 3 hajóegységgel, egy cirkáló
osztályból 4 egységgel, egy páncélozatlan könnyű cirkálóosztályból, ugyan
csak 4 egységgel, továbbá 10 toipedózúzóból és 1 ágyúnaszádból, összesen 
tehát 22 hajóegységből. A harmadik erőcsoport a keleten szétosztott hajóraj, 
melyből Kínában van 21 hajóegység, Ausztráliában 5 hajóegység, Indiában 
9 hajóegység, összesen tehát 35 egység. Fokföldön és a Bermuda-szigeteken 
(Északamerika keleti oldalán) egy-egy különítmény van. Előbbi helyen 9, 
utóbbin 4 könnyű cirkálóval. A negyedik nagyobb erőcsoport 13 páncélos 
csatahajóból, 5 védett cirkálóból, 8 kisebb cirkálóból, 86 torpedózúzóból, 
4 tengeralattjáróból, 2 segédhajóból és 7 aknarakóhajóból, tehát összesen 
125 hajóegységből áll és rendeltetése a békehadrendben nincs megállapítva. 
Legvégül az ötödik erőcsoport 14 csatahajóból, 6 páncélos cirkálóból, 9 na
gyobb és 8 kisebb páncélozatlan cirkálóból és 4 ágyúnaszádból, összesen 
tehát 41 hajóegységből áll s akárcsak a negyedik erőcsoport, csak háború 
esetén meghatározható különleges rendeltetéssel bir. 

Ha pusztán a számokat nézzük, ugyancsak impozáns benyomást tesz.az 
angol tengeri erő. Ha azonban részletezünk, sok aránytalanság ötlik szembe, 
mely a flotta egyes részeinek taktikai értékét hátrányosan befolyásolja. így 

r- AGIasgow'D angol: cirkáló. ; 

— 94 -



kétségtelen, hogy például az angol páncéloscirkálók gyorsaság és tüzérség 
dolgában mögötte állnak a kisebbszámú, de minőség tekintetében különb 
német cirkálóknak. Fel tűnő továbbá, hogy míg minden tengeri hatalom arra 
törekszik, hogy egy-egy hajóosztály (mely négy—négy hajóegységből áll) tel
jesen egyforma típusú, gyorsaságú és felszerelésű hajókból álljon, addig az 
angol hajóhadban nem egy hajóosztály van, melynek egyes hajói közölt oly 
lényeges eltérések vannak, melyek az egyes hajók harcképességére hát rányo
sak s együttműködésüket jóformán kizárják. 

Dreadnoughtok dolgában természetesen Anglia haditengerészete az egész 
világ flottái előtt jár. Angliában építették az első ily hajóóriást, mely 17.000 
tonnatartalmú volt, s ugyanitt bocsátották vízre a négy 29.000 tonnás mammut-
dreadnoughtot is, mely tipust e hajóosztály vezérhajója után «Queen Elizabeth»-
tipus néven ismernek a szakkörök. Ennél a hajótipusnál akarta Anglia elérni 
a hadihajók tüzérségi rekordját is, a mikor a négy mammut-dreadnoughtot 
egyenkint 8—8 darab 38 centiméteres ágyúkolosszussal szerelte fel. A kísérlet 
azonban kudarcot vallott. A túlnagy tonnatartalmú hadihajók építésénél a 
technika a harcszerű szempontoknak nem tudott eleget tenni s a 38 centi
méteres ágyuk sem váltak be. így Anglia is visszatért s 23—25.000 tonnás 
hajótipushoz és a 34 centiméter öblű ágyukhoz, mint a használható hajó-
ágyuk eddig leginkább bevált legnagyobb típusához. 

A világháború eddigi tengeri eseményei nemcsak az angol flot-

Á «York» nagy angol cirkáló, mely 1914. november 4-én aknára futott és elsülyedt. 



tának, hanem az angol hajógyártásnak csődjét is jelentik. Már az első 
nyilt tengeri ütközetek bebizonyították nemcsak azt, hogy az angol tengerész
tüzérség kiképzése mögötte marad a németnek, hanem beigazolták azt is, hogy 
a világhírű angol Armstrong-ágyúgyár kovácsolt vasból készült ágyúcsövei m á r 
igen rövid használat után annyira elgörbülnek, hogy tálalási biztosságuk a 
minimumra csökken, a német Krupp-ágyuk és az osztrák Skoda-ágyuk chróm-
nikkél vegyülékből készült ágyúcsöveivel szemben. 

Ám az angol flottának a legnagyobb gyöngéje mégis csak a legénysége. 
Angliában tudvalevően nincs általános védkötelezettség s a tengerészet szá
mára csak úgy verbuválják az embereket, mint a szárazföldi haderő számára. 
15—25 éves embereket toboroznak s ezek a szó szoros értelmében «elszegőd-
nek» a tengerészeihez: 12 évre. Ez a szerződés azután meghosszabbítható, 
azonban a tengerésznek csak 22 évi szolgálat után van nyugdíjra igénye, 
szükség esetén pedig nyugdíjas volta ellenére bevonható tényleges szolgálatra. 
Hogy ennek a legénységnek a katonai értéke nem hasonlítható össze akár a 
német, akár az osztrák-magyar haditengerészet legénységével, az kétségtelen. 
Angliában nem szeretik a katonáskodást, s így, miként a szárazföldi had
seregben, úgy a tengerészetnél sem tudnak soha annyi embert kapni, a mennyi 
a törvény által előírt és a katonai érdekek által követelt létszám. 

«Good Hope» angol cirkáló, mely a chilei ütközetben harcképtelenségig megrongálódott. 
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BEKÖTÉSI TÁBLÁK 
A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJÁHOZ 

A 13. füzettel befejeződik a Krónika első kötete. Ezzel egy
idejűleg t. elólizetőink és olvasóink rendelkezésére áll a díszes 
és tarlós vászontábla, melyet Krónikánk részére egy kiváló 
művész tervezett. Itt mutatjuk be kicsinyítve. Látnivaló, hogy 
a tábla megtervezésében az az igyekvés vezette a művészt, 
hogy minden cikornyától ment, komoly és méltó köntösbe 
öltöztesse a Krónikát. Oly köntösbe, mely eljövendő távoli idők 
fiaiban is felkelti napjaink érzését és hangulatát. Olyan kön
tösbe, mely a komoly idők szellemével összhangzásban, ellent
álló, szilárd egészbe foglalja Krónikánk köteteit. 

A Világháború Képes Krónikája egy-egy kötetéhez való 
vászonbekötési tábla 1 koronába kerül. 

Kérjük, hogy a bekötési tábla árával budapesti 
t. előfizetőink 20 fillért, vidéki t. előfizetőink pedig-

35 fillért szíveskedjenek 
beküldeni szállítási díj 
fejében. 

Megszerezhető az összes 
könyvkereskedések, árusok, tra
fikok, valamint a kiadóhivatal 
útján. Mindenki ott szerezheti 
meg a bekötési táblát, ahonnan 
a Krónikát kapja. 

A táblába való bekötést 
bármely könyvkötő végezheti. 
Mindenkinek érdeke, hogy a 
Krónikát a hozzávaló táblába 
köttesse és így őrizze meg a 

A bekötési tábla kicsinyített rajza. nagy napok ez emlékművét 






