


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

tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in gye .1 kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a következő módozatok mellett: 

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

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

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

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

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

1. Jephsons 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 Stanley-fé le v i l á g h í r ű 
e x p e d í c i ó b a n résztvett, c sodás kalandjait és 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 sére tében . 

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 tudással és a laposságga l megfigyelt, v o n z ó a n 
és elejétől vég ig érdekesen adja e lő . Anglia és gyar
matai manapság mindenkit érdekelnek és ebben a mii
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

4—5. Höhnel Lajos: A Rudolf és Stefánia 
tavakhoz. Teleky Sámuel gróf felfe
dező útja Keletafrikában. Két kötet, 

179 képpel és színnyomatú térképpel. 
29 kor. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

E mO érdekfesz í tően tárja fel Teleky S á m u e l gr. 
fe l fedező ú t j á n a k történetét és olyan n é p e k k e l is
mertet 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 sejtett é letet é l tek. 

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

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

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas é l e t é b e n 
é r d e k e s kalandokon ment át, melyeket é le t te l jes 
k ö z v e t l e n s é g g e l örökí te t t meg. Már maga az, hogy 
J ó k a i Mór é r d e m e s n e k t a l á l t a , hogy Benyovszky 
iratait k ö z r e a d j a és é let történetét niegtrja, a mi í 
k i v á l ó értékét b i z o n y í t j a . A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepeit 
aktuálisabb, mint valaha. 

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

10. Besztercze ostroma. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyett ráfize-

% tés 3 kor. 20 fill. 
11. Kísértet Lublón és egyéb elbeszélé

sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

12. Szent Péter esernyője. Illusztrált dísz
kiadás, Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti 
ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 f i l l . 

13. Az uj Zrtnyiász. 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. 

B E K Ö T É S I T Á B L A 
A Világháború Képes Krónikája I. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — ren
delhető minden könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatal
ban. Ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 
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HRRCTÉRI KÉPEK 

Máramarosi csendőrök foglyokat hoznak. 
i z a k é p máramarosi csendőröket ábrázol a magukfogla muszka katonákkal. De lehetné
nek beszterceiek, ungvnlgyiek, zempléniek, vagy sárosiak is, mert fogtak muszkát ezek a 
csendőrök is, nem is csak kettőt egyszerre, hanem húszat, vagy akár kétszázat. 
A honvéd és a huszár még ma is vetélkednek a hősiesség pálmájáért. A magyar csendőr 
már rég kívül, vagy felül van a versenyen. Ezek a hadsereg igazán válogatott katonái, 
aminthogy csakugyan szigorú megválogatással lehel csendőr a katonából. Okos, tanult, 
vitéz és főképpen önálló emberek ezek, a kik a csapatszolgálaton kivül gyakran a leg
csodálatosabb fegyvertényeket hajtják végre. Nagyrabecsülésünket rég kiérdemelték a 

békében is. Háborús^saaalgálatuk csak növeli ezt és hálánkat. \ : :'. 

A v i l á g h á b o r ú képes krónikája . II. 161 — 11 











Sebesült hőseink kedvenc olvasmánya — A Világháború Képes Krónikája. 



T Ö R Ö K O R S Z Á G M E G M O Z D U L Á S A 

Megcáfolhatatlan diplomáciai okiratokból pontosan megállapítható, mily 
régóta, mily nagy alapossággal és főképpen mily dicstelen módon készültek 
ellenségeink arra, hogy megtámadjanak és megfojtsanak bennünket s tönkre
tegyék dicső szövetségesünket, Németországot. Ennek az éveken át tartott 
fölkészülésnek számos jellemző példájára már reámutat tunk munkánk során 
s aligha titok immár bárki előtt is, hogy mily hideg alattomossággal uszította 
Anglia Franciaországot, Belgiumot és legfőképpen Oroszországot s mindenki 
emlékezni fog arra is, hogy a muszka óriás megmozdulása is mily esetlen 
ravaszkodások közepette történt. 

A meg nem engedett üzelmek leggyönyörűbb gyűjteménye azonban 
akkor tárul föl előttünk, ha az angol, francia és orosz diplomáciának a 
háború elején való konstantinápolyi szereplését vizsgáljuk meg közelebbről. 

Nem az elfogultság mondatja velünk, hanem a józanul ellenőrizhető 
igazság, hogy sem a magyar-osztrák, sem a német diplomácia nem dolgozott 
hasonló eszközökkel és inkább a férfias erő, a sújtó ököl érveit vitte a vitába, 
semhogy a fondorkodás útjára kövesse az ántánt diplomáciáját és legfőként 
— Angolországot. Hogy mi mindenre voltak képesek ezek az országok és 
jó uraik, arra szörnyűséges példa az, amit Törökországban műveltek, hogy 
ezt a nagymultú és tragikus jelenű nemzetet ellenünk hangolják, vagy leg
alább is semlegességre kényszerítsék. 

Törökország szerepe és jelentősége ugyanis nem olyan, hogy azt köny-
nyen megállapítani, vagy megmérni lehetne. A harcban résztvevő országok 
jelentősége elsősorban abból állapítható meg, hogy mekkora seregekkel, 
milyen hadikészültséggel és milyen katonai erényekkel rendelkeznek. Ezért 
van az, hogy Anglia, a világhatalom, a szárazföldi hade rő szempontjából 
messze mögötte van Belgiumnak s óriásira hízott, lomha testével inkább a 
komikumot, mint a rettegést képviseli a háborúban. Törökország ugyan szo
rosan vett katonai szempontból is jelentős hatalom, részint nagyszámú,jeles 
sorkatonasága révén, még inkább azonban azzal, hogy az ázsiai provinciák
ból szinte kimeríthetetlenül szedheti a tartalékokat. Más szóval : egyszerre 
talán nem tud a csatatérre vetni milliós sereget, viszont harcban álló csapa
tainak létszámát a háborús szerencse még oly forgandósága közben is igen 
soká fenn tudja tartani. 
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A legfőbb jelentősége Törökország megmozdulásának azonban egészen 
m á s ; olyasmi, amit mérlegelni és meghatározni igen nehéz: a lelki,az erkölcsi, 
a vallásos erő, amely a muzulmánságnál a legnagyobb, a legelevenebb hatalom. 
Ezt mi alig tudjuk megérteni, mert Törökországtól is távol, az afrikai 
és ázsiai mohamedánságtól pedig teljesen elválasztva élünk, tehát sem erköl
cseiket, sem vallásos fanatizmusuk erejének a fokát közvetlenül nem ismer
hetjük. De annál jobban ismerik az angolok, oroszok és franciák akik sok 
évszázados küzdelmet vívtak a mohamedán lélekkel, anélkül, hogy azt legyőzni 
vagy akárcsak megváltoztatni is képesek lettek volna. Azt mi is tudjuk, hogv 
a török nép fő erkölcse, fő öröme, végső célja és szinte egyetlen kincse a 
hit, a vallás; ez hozta őket Európába, ahova nem kereskedni, gazdagodni, 
harácsolni jöttek, hanem harcolni a próféta lobogójának dicsőségéért. S amikor 
azután a nagyobb erő, a hatalmasabb vallás legyőzte őket, ugyancsak hitük
ben gyökerező erkölcseik okozták a török birodalom lassú összehúzódását, 
s á l ta lában: az európai nagyhatalmak sorából való kiesését. 

Törökország mindazáltal 
nagyhatalom maradt. Euró
pai határai összezsugorodtak, 
tehát — európai értelemben 
— elveszett a hatalma is. De 
kérdezzük meg a virágzó 
Egyiptom mohamedánjai t : 
kisebb-e most Törökország, 
mint volt, feddően fognak 
reánk tekinteni. Kérdezzük 
meg Marokkó, Algir, Tunisz, 
Tripolisz muzulmánját, leál
dozott-e a kalifa napja: imád
sággal fogja emlegetni most 
is a nevét. És Arábiában, 
Perzsia szélén, a Kaukázusban 
ahol már évszázados az orosz 
uralom: minden mohamedán 
érzi és nyíltan vallja, hogy 
Allah nagy családjának a hű
séges fia, aki bármely perc
ben kész meghalni a félholdas 
zászló alatt. 

Mindez élő és tudott igaz
ság volt a franciák, az oroszok 
és legfőként az angolok szá
mára. A franciák Afrika 
északi partjai, az oroszok a 

Y. Mohamed török szultán. Fekete-tenger és a Kaukázus, 



az angolok India, de legfőként Egyiptom 
és ezzel a Szuez-csatorna miatt fogat-
vacogtató remegésben voltak arra a 
gondolatra, hogy Törökország a mi olda
lunkra áll és kihirdeti a szent háborút, 
amely negyedfélszáz millió embert sora
koztat az ántánt ellenfeleinek a táborába. 
Ezt minden úton-módon meg akarták 
akadályozni és hogy ez sikerüljön nekik, 
a legpéldátlanabb eszközöktől sem riad
tak vissza. Hogy milyen eredménnyel, azt 
az események csillogóan megmuta t t ák . . . 

A kapzsi angolok. 

Törökországot is váratlanul érte a 
világháború kitörése, ám a meglepődés 
korántsem jelentelte azt, mintha a török 
kormány elveszítette volna a fejét. Sőt 
ellenkezően. Ez a nyugodt vérmérsékletű A török trónörökös, 
és becsületes nép mindjárt az első pilla
natban tisztán látta, melyik oldalra kell állania, amint egyben azt is rögtön 
megállapította, hogy a népek e nagy tusájában Törökországot is a legnagyobb 
veszteség érheti, noha ő nem keresle a háborút, hiszen csak most kezdtek 
hegedni a balkáni hadjáratból való fájdalmas sebei. A törökök előtt percig 
sem volt kétséges, hogy az európai nagy államcsoportok mérkőzésében egyebek 
között ott szerepel prédaképpen a Dardanellák szorosa is, és ezzel együtt 
Konstantinápoly, más szóval: a törökség európai bir tokának az utolsó, a 
legértékesebb része is. Kétségkívül végzetszerű igazságtalanság, hogy egy oly 
háborúban, amelyet nem akart és nem kezdett — Törökország élete is kockára 
kerüljön, ám a törökök nem kezdtek filozofálni, hanem nyugodtan, az őket 
jellemző előkelő hidegvérrel — cselekedtek. S ami különösen vonzóvá teszi 
viselkedésüket: nem alakoskodtak, nem titkolóztak, hanem jogos és mélyen
járó érdekeik védelmére nyíltan megtették mindazt, amit tenni jogukban és 
módjukban volt. 

Már augusztus 3-ikán, tehát a világháborúnak mindjárt a kezdő óráiban 
a török kormány azt a hivatalos közlést tette, hogy a szultán elrendelte a 
részleges mozgősílást. Megokolást is fűztek ehhez a rendelethez: Törökország 
meg akarja őrizni semlegességét és ezt csak haderejével tudja biztosítani. 
A mozgósítás megokolása azonban ezzel a hivatalos kijelentéssel még nem 
volt teljes. Ám a Tanin című félhivatalos újság révén nyilvánosságra került 
a török kormány álláspontja is. E szerint Törökország semmiképp sem akart 
kalandos vállalkozásba bocsátkozni. Ám a balkáni háború tanulságokkal 
szolgált. A tapasztalás szerint a balkáni országok egy hét alatt teljesen 



lebonyolíthatják a mozgósítás föladatát, nem így azonban Törökország, 
amelynek földrajzi helyzete miatt a mozgósítás sokkal több idejébe kerül. 
Ugyancsak a mozgósítás napján hadiál lapotba helyezték az egész országot, 
amire azért volt szükség, mert Törökországban tudvalevően rengeteg az 
idegen alattvaló és az idegen vállalkozás, ezek pedig az ostromállapot szigora 
nélkül sok kellemetlenséget és kárt okozhattak volna a török birodalomnak. 

Augusztus harmadiká t azonban nemcsak a mozgósítás elrendelése tette 
történelmi dá tummá Törökország számára, hanem sok egyéb esemény is. 
így például egy török hajó kapitánya jelentette, hogy nem messze a 
Boszporustól az oroszok fekete-tengeri hajóhadát látta, amely ott cirkálgat 
és leselkedik. Ezt egyéb hiteles híradások is megerősítették, vagyis kiderült, 
hogy orosz részről orvtámadás fenyegeti Törökország egyetlen védett részét, 
a Boszporuszt és a Dardanellák szorosát. Erre rögtön eloltották a szorosokban 
a világítótornyok lángját, a török kereskedelmi hajóknak pedig megtiltották, 
hogy kifussanak a Fekete-tengerre. Másnap, augusztus 4-ikén pedig aknákat 
helyeztek el úgy a Boszporuszban, mint a Dardanellákban és ezzel a közle
kedést a Fekete-tenger és a Földközi-tenger között megszüntették. Erről a 
török ko rmány ismét hivatalos jelentést intézett a hatalmakhoz. 

E z az intézkedés egyszerre puskaporossá tette a hangulatot Konstanti
nápolyban. Az ántánl-hatalmak diplomatái észrevették, hogy kisded játékaik 
le vannak leplezve és az ot tomán birodalmat nem sikerül majd orvul meg-

A Boszporusz. A kikötőben a török flotta egy része látható. 



Enver pasa 

támadniok. Ugyancsak rebesgetni kezd 
ték a török fővárosban azt is, hogy a 
Dardanellák közelében német hadihajók 
cirkálnak s emiatt azután egyetlen francia 
hajó sem mert eltávozni Konstantiná
polyból. A német hadihajókról szóló hír 
tudvalevően alapos is vol t : a két német 
csatahajó, a Göben és a Breslau érkez
tek meg a török vizekre, miután Mes-
szinából kitörve, szerencsésen átsuhan
tak a francia-angol hajóraj kettős sorfala 
között. Megkísérellek azonban a franciák 
egyebet. Gondolták, hogy - Oroszország 
felé még szabad az út és egy szép reg
gelen hajóra szállították a konstanti
nápolyi francia bank hatalmas arany
készletét, hogy azután Oroszországba 
vigyék. Ámde a török hatóságok sem 
aludtak és amikor a franciák m á r biz
tosra vették, hogy a rengeteg aranyat 
már biztosságba helyezték, megjelent a 
hajón egy török misszió, amely udvariasan megtiltotta az arany elszállítá
sát. A megokolás éppen nem volt harcias, inkább csak tisztességes. Igen sok 
török embernek — izente a török kormány - - sok-sok milliónyi betétje van 
a francia banknál. Amíg ezeket a betéteket a bank vissza nem fizeti, az 
aranyfedezetét sem viheti el. És ilyformán ez az alattomos terv is meg
hiúsult. 

Egy-két napig nem történt semmi nevezetes újság. Ám a szélcsend nem 
tartott sokáig: augusztus 7-ikén megérkezett Londonból a hír, hogy az angol 
kormány az Armstrong - hajógyárban lefoglalta azt a két dreadnoughtot 
amelyei Törökország megvásárolt a délamerikai Csile köztársaságtól. A szer
ződés értelmében a Sultan Osman és a Resadie dreadnoughtokat szeptember 
elsején kellett volna átadnia az angol hajógyárnak, ám a török kormány a 
nemzetközi helyzet zavarossága miatt úgy határozott, hogy a két óriáshajót 
azonnal átveszi. Úgy volt, hogy az átvétel augusztus 7-ikén fog megtörténni, 
ám félórával előbb, semhogy a török zászlót a hajókra felhúzhatták volna, 
megjelent a hajógyárban az angol kormány megbízottja, aki a dreadnoughtokat 
lefoglalta és azokat angol tulajdonnak nyilvánította. 

Angliának ez az intézkedése — ha még oly udvarias kifejezést akarunk 
is használni — nem nevezhető másnak, mint közönséges kalózkodásnak, 
mert erre a lépésre a nemzetközi jog alapján nem volt módja. Törökország 
augusztus 7-ikén nemcsak Angliával, de egyik országgal sem volt háborúban, 
a két hajó annyival is jogosabb tulajdona volt a török birodalomnak, mert 
a hajók árát az angol gyárnak m á r meg is fizették. 



Szerencsés fordulat. 

A törökök a két hajó elkobzásából kétségtelenül megállapíthatták azt, 
amit amúgy is tudtak, hogy Anglia éppen úgy, mint Oroszország a török 
birodalom legádázabb ellensége, amelynél nem számíthat kegyelemre. E l kell 
azonban ismernünk, hogy Törökországot ez a nagy csapás egyáltalában nem 
rémítette meg, sőt még csak k i sem hozta a sodrából. A török kormány 
nyugodtan intézkedet t : még aznap, amikor az angolok gonosz elhatározásá
nak híre jött, rendeletet bocsátott ki, amely szerint a részleges mozgósítás 
általános mozgósítássá vált és minden török katonakötelesnek fegyverbe kell 
állania. A mohamedánság erre az ujabb próbára megfelelő választ adott: 
lelkesen sietett a kijelölt helyekre, sőt a nép harcos kedve azokra is átra
gadt, akik nem tartoztak bevonulni: még a magyar és osztrák nagykövetsé
gen is százával jelentkeztek az albán és a bolgár önkéntesek, akik velünk egy 
sorban akartak harcolni a közös ellenségekkel szemben. Udvarias köszönet
tel természetesen elutasították a derék jelentkezőket. Csakhamar hírek jöttek 
messze afrikai, ázsiai földekről is, jelentvén, hogy a mohamedánság körében 
mindenütt nagy szomorúságot és elkeseredést okozott a török hajók elrablása. 

A török lapok e tájban már őszinte szeretettel írtak Németországról, 
meg Ausztria-Magyarországról. És Törökországban ettől az időtől fogva egy 
imával többet mondottak a mecsetekben: egy imát a német, a magyar és 
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az osztrák fegyverek végső, dicsőséges győzelméért. Ekkor Törökország még 
nem került nyilt ellenségeskedésbe az ántánt országaival, de az igazi szaka
dás, a lélekben való hadüzenet m á r megtörtént. 

Mindezenközben pedig a két pompás német hadihajó, Göben és a 
Breslau, a világ egyik leggyorsabb czirkálója már ott tar tózkodott Konstan
tinápoly alatt s már megindult a diplomáciai tárgyalás Törökország és 
Németország között a két hajó átengedése dolgában. A vételár 80 millió 
márka volt. Ez a híradás ér thető nagy örömet okozott Törökországban, ahol 
szinte felsőbb hatalmak jóságának és igazságszolgáltatásának nézték ezt a 
váratlan, nagyszerű fordulatot. Éppen ellenkező hatása volt a dolognak Angliá
ban, ahol százszorosan fájt ez a kudarc. Annyira az elevenbe vágott Német
országnak ez a remek sakkhúzása, hogy a londoni lapok már arról irlak, 
hogy az ántánt hatalmai azonnal megizenik a háborút Törökországnak. Ez 
azonban nem volt igaz, hivatalosan meg is cáfolták rögtön. 

Hadüzenet nem történt, ellenben megpróbál ták az ántánt-hatalmak, 
hogy fenyegetéssel és ijesztgetéssel zsarolják k i a török kormánytól a Dar
danellák megnyitását, valamint egyéb követeléseik teljesítését. Legjelentősebb 
kívánságuk — az áthajózás megengedésén kivül — az volt, hogy a szultán 
bocsássa el a szolgálatból Limán von Sanders német generálist, továbbá 
az összes német tiszteket, akiknek a török hadsereg újjászervezése körül 
évek óta igen nagy szerep jutott. A porta azonban elutasította az összes 
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követelések, az összes kérések teljesítését. A török miniszterelnök a szultán 
nevében kijelentette az antanthatalmak megbizottainak, liogy ne is fárad
janak se kéréssel, se fenyegetőzéssel, mert a törökök sem kényszeríteni, sem 
csábítani nem engedik magukat olyan lépésre és olyan szívességre, amely 
ellentélben van Törökország nyilvánvaló érdekeivel. 

Angliát, Franciaországot és Oroszországot ez a felsőséges, bátor eluta
sítás szörnyű haragra gerjesztette. Amikor a porta az imént ismertetett nyi
latkozatát tette, még ugyanaznap dróttalan táviró útján parancsot kapott 
az Égei-tengeren állomásozó angol hajóhad, hogy kezdje meg a konstanti
nápolyi e rődök bombázását , együttműködve a fekete-tengeri orosz flottával. 
Ez augusztus 20 ikán volt. Az európai lapok jelentették ise váratlan és nagy
jelentőségű fordulatot, ám a bombázásból még sem lett semmi. Hogy miért 
nem és hogy mi okozta a már kiadott parancs szégyenletes visszaszívását, 
ez már Angliának és szövetségeseinek a titka. Bizonyos csak annyi, hogy az 
orosz flotta szintén megkapta a parancsot az indulásra, ám a cár hajói nem 

merészkedtek a Boszporusz 
közelébe. Ennek viszont az 
lehetett a valószínű oka, hogy 
számos török hadihajóból 
álló hatalmas flotta cirkáló 
útra indult a Fekete-tengeren 
s úgy látszik, az orosz hajó
hadnak nem volt ínyére a 
találkozás. A hajórajban már 
ott volt a Göben, török nevén 
Sultan Selim, valamint a 
Breslau, ekkor már Midilli, 
továbbá a Haireddin Barba-
rossa és a Torgut-Reiss pán
célosok; a világhírű Hamidié 
és a Mesudje cirkálók, a Berki-
Savet és a Pek-i-Sesket tor
pedó-vadászok, végül tizen
hat más torpedónaszád. 

A török flottának ilyetén 
módon be nem jelentett, de 
tényleg végrehajtott mozgósí
tása nemcsak az orosz hajó
kat kényszerít ette gyors me-
nekülésre,hanem diplomáciai 
tiltakozásra ragadta ÍZ im
már tehetetlenül vergődő án-
tánt-hatalmakat is. Először is 

Török gyalogság elhagyja Konstantinápolyt. az ellen jelentették be óvá-





sukat, hogy Törökország megvásárolta a két német hajót, másodsorban pedig 
a török flotta cirkáló útja ellen emeltek kifogást. A porta ezúttal is udvarias, 
de határozott választ adott. A német hajókkal nincs támadó szándéka, — 
hangzott a felelet, — ám a flotta féket e-tengeri útjáról nem adott felvilágosí
tást a török kormány. Erre azután Pétervárról figyelmeztetés ment Konstanli-
nápolyba,hogy az orosz hadihajók az orosz vizeken talált török hajókat nyomban 
lövöldözni fogják, ha az orosz fölszólításnak rögtön nem engedelmeskednek. 

Mindeme harcias mozzanatok után érdekes diplomáciai jegyzék érkezett 
Konstantinápolyba. Az angol kormány intézett mentegetőző írást a török 
kormányhoz, kapcsolatosan a Sídlan Osman és a Resadie csatahajók lefog
lalása ügyével. Az angol kormány kijelentette, hogy őszintén sajnálja az esetet, 
nem akarta Törökország jogait érinteni, de — úgymond — háború esetén 
Angliában ez már csak így szokás. Ellenben megígéri Anglia, hogy a két 
hajót, amelyért a török nép oly nagy áldozatokat hozott, a háború után, — 
ha közben nem lesz szüksége rájuk, — visszaadja Törökországnak. Viszont 
a két hajó árát nyomban is rendelkezésére bocsátja a török kormánynak. 

A porta azonban kijelentette, hogy ez a nyilatkozat nem elégíti k i . Ha 
Anglia le akarja mosni magáról a jogellenes hajólefoglalás szégyenét és a 
muzulmán nép haragját el akarja oszlatni, azonnal adja vissza a két dread-
noughtot, nem pedig a háború után. Természetesen ez nem történt meg. 

Ilyenformán telt el az augusztus hónap, nagyszerű szövetségesünknek 
Törökországnak ez a harcok nélkül való és mégis oly küzdelmes, oly izgal
mas és szép időszaka . . . 

A volt «Göben» német páncélos cirkáló a törökök kezében. 
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A KÖZTÁRSASÁG VÁLSÁGOS NAPJAI. 
Poincaré elnök, Viviani és a kormány tagjai, valamennyi minisztérium 

és a hozzájuk tartozó ezer és ezer tisztviselő szeptember 3-ikán áttette 
székhelyét Bordeauxba . . . Hátrahagytak egy ékesen megfogalmazott kiált
ványt, azt kiragasztották ezer meg ezer példányban a párisi házak falára és 
hirdetőoszlopokra s a francia főváros elkeseredett népe fájó gúnnyal állapí
totta meg, hogy azok az urak, akik oly kegyetlen rosszul tudnak — kormá
nyozni, a szép stílusnak, a szóvirágnak még mindig nagymesterei és amily 
jól tudnak futni, épp oly jól tudnak fogalmazni is. Ám ez nem elégítette k i 
Paris népét és nem hozott megnyugvást a fölzaklatott embermilliók lelkébe. 
Semmiféle körmondat sem tudta elhitetni a tömeggel, hogy az egész hiva
talos Franciaország ok nélkül menekült, súlyos szorongattatás és veszedelem 
nélkül hagyta ott az örömök, a kényelem, a világ — fővárosát. Hiába regélte 
a manifesztum, hogy a kormány az ország biztossága érdekében mene
kült Bordeauxba, a meggyőződés az volt, hogy a veszedelem óriási és 
számolni kell azzal, hogy a németek megkezdik Paris ostromát, annál is 
inkább, mert határozattá lett, hogy Parist nem jelentik k i nyilt városnak, 
hanem az «utolsó lehelletig» védelmezni fogják. 

És a népnek, amely nem kapott őszinte hadijelentést, amelynek a 
lapok hallatlan vakmerőséggel hazudtak — csakugyan igaza volt: Paris és 
egész Franciaország helyzete szeptember első napjaiban halálosan kétségbeejtő 
volt. A francia seregek nem tudták megállítani a német rohamot, amely 
szélviharként söpört végig Belgiumon és északi Franciaországon és minden 
jel arra mutatott, hogy Paris csakugyan újra látni fogja a német körülzárás, 
a német ostrom gyötrelmeit és veszedelmét. így gondolkozott Poincaré, 
így a kormány és nekik is az volt a meggyőződésük, hogy a francia ellen
állás megtört, még mielőtt valójában elkezdődött volna. Hiteles, de még 
nem közismert okmányok igazolják, hogy Franciaország szeptember első 
napjaiban gyors békét akart kötni alku nélkül, nem törődve angollal, orosz-
szal és belgával, sem szerbbel, sem montenegróival, mert úgy érezte, hogy 
Franciaország is a végleges bukás szélére jutott. Ám, — hallatszanak az igen 
jó forrásból eredő hirek, — az angolok úljába állottak a békének, amely reájuk 
nézve halálos csapás lett volna. Megfenyegették a francia kormányt, hogy 
ha a németekkel békét kőt, avagy csak tárgyalásba is bocsátkozik, úgy az 
angol hajók végig az egész francia tengerpartot, annak minden városát és 
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faluját lőni fogják és az egészet egyetlen romhalommá változtatják. A zsa
rolás sikerült, a francia ko rmány kénytelen volt engedni a fenyegetésnek, 
újult erővel, kétségbeesetten indult meg a céltalan küzdelem. 

A kormány tehát elment és elvitték a francia bank egész arany készletét; 
elvitték a muzeumok kincseit és elmentek Parisból az újságok is, ami külö
nösen ijesztőleg hatott, mert hiszen emlékezetes, hogy a nagy és komoly, a 
kormányokkal mindenkor jóbará tságban élő Temps az 1870 — 71-iki háború
ban a helyén maradt és az ostrom közepette is megjelent. Most pedig ez a 
nyugodt, öreg újság is fürgén lábrakapott és megszaladt. Végezetül pedig, a 
város vezetősége is plakátot ragasztott k i , amelyben arra figyelmeztette 
Paris lakosságát, hogy asszonyok, lányok és gyermekek jól teszik, ha eltá
voznak a fővárosból. 

Csak ez kellett még, hogy teljes legyen a fejetlenség, a kétségbeesés. 
Hihetetlen mértékű, lázas és rettegő népvándorlás támadt, részint el Paris
ból, de részint el Franciaországból is. A város gazdag negyedei a szó teljes 
értelmében kiürültek és például a Faubourg St. Germain és a Faubourg St. 
Honoré negyedeknek a lakói jóformán mind eltávoztak Parisból és Bor
deauxba, Toulouseba, részben pedig Spanyolországba mentek. De elmene
kült Paris egész születési-arisztokráciája is, még pedig javarészt gép
kocsikon, amelyeket óriási módon megraktak mindenféle élelmiszerrel és 
egyéb jóval. így azután megtörtént, hogy a kétségbeesés emez óráiban Paris 
élelmi készleteit még megcsonkították, ahelyett, hogy növelték volna. Szep
tember negyedikén viszont már érkezni kezdtek Parisba északról a mene-
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külők, akik fáradtan, éhesen özönlötték el a várost és akiknek az élelmezé
séről hatósági úton kellett gondoskodni. E z a kettős ok hozta létre, hogy 
szeptember ötödikén, ha todikán az élelmiszerüzletek nagyrészt becsuktak, 
mert ennivalót e napokban egyáltalában nem lehetett Parisban beszerezni. 
S amikor ily keserű és izgalmas volt a hangulat, amikor az volt a városban 
a meggyőződés, hogy ostrom nélkül is rövidesen meg kell ismerkedni a 
város lakosságának a nélkülözés, talán az éhség nyomorúságával is, akkor 
derült k i egy igen fájdalmas és bántó igazság. Ugyanis Paris vezetősége, 
egyetértve a város katonai parancsnokságával, már több éve elhatározta, 
hogy egy állandó, hatalmas lisztraktárat létesít, amelynek az lesz a rendel
tetése, hogy háború esetén Paris népét t öbb hónap ra megmentse a kenyér 
gondjától. Erre a célra a város nagy összeget adott valamint megszava
zott évenkint 400.000 frankot oly célból, hogy a romlandó lisztet mindig 
új anyag beszerzésével pó
tolja. És ekkor, a leglázasabb 
napokban kiderült, hogy el-
mulaszlották a liszt beszer
zését, a város és a hadveze
tőség erre a célra fölállított 
raktárai üresen maradtak . . . 
A Parisban állomásozó csa
patok liszlkészletéből adott 
át Galliéni tábornok 25.000 
métermázsát, hogy ideig-
óráig könnyítsen Paris népé
nek a zavarán. 

S amikor Parisban már 
tetőfokra hágott a pánik és 
az elkeseredés, szeptember 
3-ikán ismét repülőgépek mo
torjainak a zúgása bontotta 
meg a magasságok csendjét, 
újra német aeroplánok láto
gattak el a szerencsétlen vá
ros fölé. Ezúttal csoportosan 
jöttek a német pilóták és 
természetesen bombáka t ha
jigáltak a városba. Az egyik 
pilóta oly vakmerő volt, hogy 
alig ezerméteres magasság
ban repült el a nagy boule-
vardok fölött és számos bom
bát hajított alá. A legforgal- A p á r i s i a k r é m e Repülőbomba hozzáerősítése a 
masabb helyeken, mint a repülőgéphez. 
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Palais Royal előtt, továbbá a tőzsde épületénél, valamint a Place de l'Opéra 
közelében végül pedig az Eiffel-toronytól nem messze, a Trocadéro kertjében 
hullottak le a bombák s természetesen mindennütt temérdek bajt okoztak. 
Egy másik pilóta a város szivében, a Madelaine templom és az északi pálya
udvar előtt hajította le bombáit . A repülőgépekre szörnyű vadászatot ren
deztek a párisiak, főképpen a katonák. Számos háztetőn kattoglak a gép
fegyverek, az Eiffel-tornyon az ott elhelyezett különleges ágyúk tüzeltek 
szakadatlanul, sől há rom páncélos, golyószóróval ellátott repülőgép is üldö
zőbe vette a német aeroplánokat, amelyek azonban baj nélkül, szerencsésen 
visszaszállottak a német táborba. A francia lapok följegyzése szerint ez alka
lommal számos ember megsebesült, több ház pedig kigyulladt a lehullolt 
bombák fölrobbanása következtében. S hogy teljes legyen a meggyötört 

város kétségbeesése, a követ
kező nap reggelén egy Zep
pelin is megjelent a város 
fölött és rengeteg bombát do
bott le, amelyek nagy pusz
títást végeztek. Igen sok em
ber meghalt, számos ház 
tönkrement és leírhatatlanul 
kínos zavar keletkezett. 

Mindezenközben a kor
mány egyre-másra adatta ki 
a hamis jelentéseket. A had
ügyminisztériumban az újság
írók számára készített napi 
közlemények apró csete
patékról, német kegyetlen
kedésekről és francia katonák 
hőstetteiről számoltak be. 

Szinte fájdalmas dolog 
leírni, papirra rögzíteni, a 
francia főváros ilyetén meg-
kinzatásának ezeket a szo
morú óráit. Egyik csapás a 
másik után következett s az 
emberek még fel sem ocsúd
tak a rohanó, gyászos ese
mények okozla kábultságból, 
amikor egyetlen mondatban 
ismét súlyos, szinte végzetesen 
ható hírt kaptak: Reims erős
ségeit és magát a várost is a 
német csapatok elfoglalták. A reimsi katedrá,lis. keleti homlokzata. 



Reims megvétele. 

Reims, a Champagne-nak ez a nagyszerű, ősi városa, már a rómaiak 
idejében jelentős gócpont volt, katonai szempontból megbecsülhetetlenül 
sokat jelentett a franciák számára. Nem szólván tizenkét erődjéről, amelyet 
1872-től fogva, tehát nem is éppen régen emeltek, Reims volt a francia tábori 
pilóták észak-keleten működő csoportjának középpontja. A város elfoglalása 
alkalmával rengeteg aviatikai zsákmány került a németek kezére. így egyebek 
között tíz egyfödelű, húsz kétfödelű teljesen ölszerelt. repülőgép, továbbá 
számos kitűnő motor, és pedig olyanfajta, amilyet Németországban is álta
lánosan használnak aeroplánok hajtására. Ugy a zsákmányolt , teljesen ép 
állapotban lévő repülőgépeket, valamint a motorokat is azonnal használatba 
vették a német aviatikusok. 

Az anyagi kárnál azonban jelentősebb csapás érte a francia aviatikát 
Reims elvesztésével annyiban, hogy a várossal együtt elveszett a francia hadi
aviatika központja, ahonnan a pilóták valamennyi akciója kiindult. Reimsnek 
pompásan fölszerelt repülőtere volt, pilótatiszteket képző iskolával s mái-
béke idején is egész repülőszázad tar tózkodot t a városban. A háború kitö
résekor Reimsot tették meg aviatikai középpontnak s h á r o m egész repülő
századot dirigáltak oda. E pilóta-centrum szétugrasztása volt az egyik legfőbb 
oka annak, hogy a francia hadiaviatikusok a háború során nem tudtak olyan 
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arányú akciót kifejteni, amilyet honfitársaik és ellenfeleik egyaránt vártak 
tőlük. A zsákmányul ejtett repülőgépeknek és egyéb fölszerelésnek a mate
riális értéke meghaladta az egymillió márkát , aminél azonban sokszorta 
nagyobb a zsákmány hadi értéke és jelentősége. 

Reimsnek ez az első elfoglalása nemcsak nagyon könnyű munka volt. 
hanem rendkívül érdekes is. Reims, noha alig több mint százezer lakosainak 
a száma, egyike a legnevezetesebb francia városoknak. Ezer éven át koro
názó helye volt a francia királyoknak s egyben pedig főhelye a pezsgőgyár
tásnak és ebben az áruban száz és százmillió az évi forgalom. Jelentőségéhez 
képest hatalmas erődök védik, amelyek öv formájában ölelik körül a várost. 
Békében is nagy a helyőrsége, amelyet a háború során még természetesen 
meg is növeltek. Legszebb temploma a ATot;e Dame székesegyház, amelyet 
a XIII. században kezdtek építeni s amely tele van a legcsodásabb műkin
csekkel. Sajnos, úgy a város, mint csodás műkincsei a háború későbbi folya
mán roppant sokkat szenvedtek az ostrom következtében s a franciák siettek 
is tőkét kovácsolni ebből a németek ellen. Holott a gonoszság és a barbárság 
ott kezdődött, amikor a franciák ezt a csupa ritka műkincsből álló várost 
erősséggé tették és ezzel feléje terelték a háború borzalmas pusztítását. 

Végtelenül érdekes, hogy Reimsba e háború során is ugyanazon a napon 
vonultak be a német katonák, mint 1870-ben. Am ezúttal sokkal különösebb 
körülmények között. Csak a középkori háborúk vitézi tettei között bukkan
hatunk hasonló haditényre, mint Reims első megszállása volt 1914 szeptem
ber 2-kán. Az egyik szász huszárezred kapitányának, von Humbracht-nak 

A német tüzérség felvonul. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 



támadt az a vakmerő gondolata, hogy ő bizony elnéz Reimsbe, még pedig 
sereg nélkül és megtekinti, mi van ottan. Magához vette néhány tiszttársát, 
meg inkább kiséretnek, semmint fegyveres erőnek kiválogatott vagy féltucat 
huszárt s azután estefelé elindult a reimsi erősség ellen. 

Lassú ügetéssel haladtak a szász huszárok és körülbelül kilenc óra volt 
már este, amikor Reims falai alá értek. Nem találtak semmi ellenállást, kap
ták tehát magukat és egyenesen belovagoltak a városnak a főutcájába. Ami
kor azután úgy látták, hogy senki sem állja útjokat, szépen beügettek a város
házáig, ott leszállottak a lovaikról, bementek az ősi épületbe s odahívat ták 
a polgármestert, akivel a katonai parancsnok távollétében tárgyalni kezdtek. 
A város vita nélkül, úgy amint volt, megadta magát, sőt a polgármester 
mindjárt ott is maradt túsznak a német tisztek és katonák biztonságáért. 
Humbracht kapitány egy hadnagy és egy altiszt, valamint a polgármester 
társaságában az éjszakát a városház tanácstermében töltötte, két tiszttársát 
a hadosztályparancsnokhoz küldötte és jelentette neki a kedvező helyzetet, 
a többi legényt pedig aludni küldötte. 

A huszárok azonban dehogy is mentek aludni. Úgy, amint voltak, j ó 
ötödmagukkal szépen kivonultak Reims főterére, a székesegyház elé és ott 
léptették lovaikat a bámuló és ijedt reimsiak között, akik elképedve nézték, 
amint a festői ruhás szász huszárok kivont kardjukat a hold fényében csil
logtatták és teljes nyugalommal ültek lovaikon az ellenséges város kellő 

A németek elhagyják Reims-t. 



közepén. Természetes, hogy Reims lakóit nem érte egészen váratlanul a 
német katonák megjelenése. A polgármester már előzően plakátot ragaszta
tott ki a városban és jelezte, hogy nagy német seregek közelednek, amelyek 
esetleg a városba is bejönnek. Éppen ezért figyelmeztette a lakosságot, hogy 
a legpéldásabban viselkedjék és a legparányibb rendzavarást vagy erősza
kosságot se kövesse el senki, mert egyetlen könnyelmű eset miatt az egész 
várost szerencsétlenség érheti. A reimsiek megfogadták polgármesterük taná
csát és maga a német hadvezetőség elismerte, hogy a város lakossága min
denkor példás okossággal viselkedett. 

Egész éjjel és még másnap, szeptember 3-ikán délelőtt is nyugodtan 
várakozott Reimsban a néhány szál német huszár, ám a kért sereg csak nem 
érkezett. Ugyanis az éjszaka során úgy alakult az általános harctéri helyzet, 
hogy a közelben lévő német sereg nem nélkülözhetett nagyobb számú csa
patott s ilyformán szeptember 3-ikán déltájban Humbracht kapitány és kis-
ked csapata is kivonultak Reimsból és viszatértek ezredükhöz. Ám a búcsú 
csak rövid időre szólt és már a következő nap reggelén, szeptember 4-ikén 
nyolc órakor újra Reims alatt voltak a németek, ezúttal már egy egész szász 
huszárdandár tette tiszteletét. 

Ám ez alkalommal a reimsiek már nem voltak oly barátságosak, mint 
első ízben. Amikor von Suchoiv parancsnok felszólította a város urait Reims 
átadására, ezek mindenféle nehézségeket támasztot tak. Végezetül is a dan
dár parancsnoka kénytelen volt arra szánni mayát, hogy a várost lövesse. 
Természetesen ez nem volt komoly bombázás és mindössze arra irányult, 
hogy a város vezetőit jobb belátásra hangolja. Az ágyúdörgés reggeli félki
lenckor kezdődött és egy óra hosszat tartolt, anélkül, hogy a városban bár
miféle nevezetesebb kárt okozott volna. Egy óra elteltével az egyik templom
toronyban megjelent a fehér lobogó, amely jelezte, hogy a város hajlandó 
megadni magát. E z csakhamar meg is történt és attól fogva, amíg a németek 
Reimsben maradtak, nem is volt a legcsekélyebb kellemetlenségük sem a 
lakossággal. 

Csakhamar megkezdődött az a nagyszerű hadászati sakkjáték, amely
nek a segítségével a német seregek a legkedvezőbb vonalon igyekeztek elhe
lyezkedni. Ezeknek a mozdulatoknak a kezdetét azok a barcok alkották, 
amelyeket a Meaux-Montmirail vonalon vívtak, s amelyek után a német 
jobbszárny bámulatos taktikai ügyességgel húzódott vissza a sokszorosan 
nagyobb francia-angol haderő elől az időközben mesteri sáncokkal ellátott 
Aisne-Oise vonalra. Az általános helyzet ekkor úgy kívánta, hogy a németek 
Reimsot is kiürítsék, ami meg is történt s ekkor azután francia katona
ság szállotta meg a várost. A küzdelem fordulatai később ismét har
cok középpontjává tették a szerencsétlen várost, amely szinte belepusztult a 
francia és német ágyúk haragos p á r v i a d a l á b a . . . 



A T Á R S A D A L O M ÉS A H Á B O R Ú . 

Auguszta kir. hercegasszony. 

Emlékezésünknek ünnepi napra fenntartott, legbenső szobájában, hová 
csak a kegyelet megihletett óráiban lépünk, egy ragyogó asszonyalak bána tos 
képét is őrizzük. Idegen származás vol t ; dicsőséges férje a bajor királyi udvar
ból hozta el, hogy jobbjára ültesse a Magyar-birodalom trónusán. És az 
idegen hercegkisasszony magyar asszonnyá lett itt, magyar érzések hevítették 
nemes szivét; megfogta a magyar levegő varázsa és rajongó híve, ihleteit 
patrónája lelt mindennek, ami ehhez a gyönyörű országhoz, ami ehhez a 
patyolat fajtához hozzátartozik. 

Volt azóta egy ujabb hódítása is a bajor udvarban a magyar levegő 
varázsának. Ezúttal királyunk unokáját. Gizella főhercegasszony leányát ölelte, 
körül, Auguszta királyi hercegasszonynak 
súgta fülébe a magyar dal költészetét, a 
magyar történet romantikáját, e nép fáj 
dalmait, hatalmas erényeit, fajtánk kész
ségét az önfeláldozásra, talentumát a 
haladásra, hajlandóságát a lovagiasságra, 
nagylelkűségre. 

És e megejtő munkája közben soha 
hálásabb talajra nem akadt a magyar 
levegő. Auguszta főhercegasszony igazi 
magyar hercegasszony lett, ha magyarrá 
tesz: szeretni mindent, mi ehhez az or
szághoz és népéhez hozzátartozik, éjt és 
napot egybevetve dolgozni ennek az or
szágnak kultúrájáért, társadalmi életének 
nemesbítéséért, bajainak enyhítéséért, dol
gozni özvegyeiért és árváiért, szinte főni 
az alkotás nemes lázában, hogy szüntelen 
akciójával, lámogatásával és személyes 
részvételével diadalra juttassa a magyar Auguszta kir. hercegnő mint ápoló
szellem minden tétlen energiáját. nővér. (Alexy felvétele.) 



Ma már nem tagadjuk, mert mosolyogva emlékezünk vissza rá, hogy 
volt idő, mikor a célszerűség, a politika racionális szempontjait kerestük 
magyárázatáulJózsef királyi herceg és egész fenséges háznépe magyaros visel' 
kedésének, megjelenésének, élete folyásának. Ám kinek jutna még ma is eszébe, 
hogy a célszerűség nézőszögét próbálja beállítani arra a hős katonára, — 
József főhercegre, — ki a golyók záporában hónapokig védte a Kárpátok
átjáróit, rohamokban vett részt, s mindig a magyar katonák sorában, 
elvegyül a legénység, s mindig a magyar legények közé, enni ad a 
legegyszerűbb bakának, maga támogatja a sebesült vitézt. És ha mondani
valója van a nyilvánosság számára, az a magyar katonát dicséri, az a mi 
fiainkról szól olyan hangon, melynek a szeretet és elragadtatás szinte költői 
zengzetet ad. 

És k i nézne őszinte hódola t nélkül Auguszta hercegasszonyra, kinek 
a háború ideje alatt nem volt egyetlen tétlen pillanata, ki egymaga 
többet tett, agitált, adott, több vigasztalást nyújtott és több könnyet 
szárított föl, mint a hivalott intézményeknek egész sora. Nem, itt nincse
nek célok és szempontok. Itt a szív cselekszik, mely a magyar érzés ütemére 
dobban. 

Az olyan szélesvonalu, teljes életnek, amilyen Auguszta főherceg-
asszonyé, sokkal egységesebb a képe, semhogy azt részekre lehetne bontani. 
A magyar társadalomért: — ez a jelszava és ennek a szolgálatában meg
telt mindent, amit tehetett, kezdve szerény és szűkkörű társas egyesületek 
védelmén, irodalmunk, művészetünk, tudományunk támogatásán át a leg-
adakozóbb jótékonyságig, innen fel odáig, hogy hölgyeinket elvezette a szen
vedők kórágyáig és a maga példáján oktatta k i őket a nő igazi, nemes és 
hozzáméltó háborús feladatára. Nincs a magyar társadalomnak olyan magas
lata, hová a főhercegasszony példájának hatása s nincs e társadalommik 
olyan mélysége, hová segítségének vigasza el ne hatott volna. 

Képünk, mely ennek a füzetnek címlapját díszíti, gyönyörű gyermekei 
körében ábrázolja a főhercegasszonyt. És ez nem kevésbbé igazi képe, mint 
azok, melyek megindult arccal és könnyes szemmel a sebesültek, vagy az 
árvák között ábrázolják. József királyi hercegnek köztudomás szerint ideálisan 
csöndes, meghitt, boldog és bensőséges a családi élete. Erre az életre is az 
a nemes szív sugározza melegét, mely amellett, hogy anyai szeretetének 
rajongásával öleli magához gyermekeit, jóságát, segítő készségét kiterjeszti 
mindenhová, hol tenni vagy adni kell. De nincs is ebben semmi csoda. 
A szív melege nem aprópénz, melyből megosztva, veszítünk. Olyan az, mint 
a gyertya fénye, mely nem fogyatkozik meg, ha rajta újabb és újabb gyertyák 
gyúlnak lángra. 

A magyar háború történetében örökké íog élni két nemes alak: József 
kir. herceg, k i első vitézként ott volt a háború tüzében és Auguszta kir. hercegnő, 
k i hőslelkű asszonyaink elsejeként ott volt, hol az irgalom a háborúütötte 
sebeket gyógyította. 



A MAI HADVISELÉS. 

A lövészárok. 
" 

A szárazföldi hadviselés és különösen a nyílt, a «szabad» terepen vívott 
ütközetek egyik legjellemzőbb érdekessége, mondhatni hatalmas taktikai 
értéke lett a sokat emlegetett «lövészárok». És amit a római had tör téne t í ró : 
Vegetius a római légionáriusokról mondott, hogy olyanok «akárcsak egy 
mozgó erősség», — az a X X . század hadseregeinél csakugyan valósággá lett. 
Maga a lövészárok ötlete tehát nem új. A római légionáriusok, amikor 
táborba szálltak, mihelyt sátraikat felállították, árkokkal és földhányásokkal 
vették azokat körül, s hogy e «fedezékeket» minél gyorsabban elkészíthes
sék, minden római katona fel volt szerelve egy faásóval és egy hegyes 
keményfa-cövekkel. Szabad terepen vívott ütközeteknél természetesen nem 
vették, mert harcmodoruk miatt nem is vehették hasznát az ilyen földhányások
nak, s ilyeneket csak akkor készítettek, ha huzamosabb ideig akartak valahol 
táborozni, így például, ha megszállottak egy várost, amelyet ostromolni akartak. 

Nyilt ütközet során elsőizben az északamerikai Egyesült Államok polgár
háborújában találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a csapatok hamarosan 
elsáncolják, vagy amint most mondják «beássák» magukat. Akkor játszódott 
le először a taktika történetében fordulópontot jelentő esemény, hogy egy 
tábornok, aki mindössze 11.000 emberrel rendelkezett, egy 110.000 főnyi ellen
séges sereget föl tudott tar tóztam addig, míg saját hadseregének zöme 
a kivánt helyzetbe került, hamarosan árkokat ásatván és az árkok elé vetett 
földhányások s ledöntött fatörzsek mögött maroknyi seregével teljes 24 óráig 
és majdnem veszteség nélkül sikerrel tudta visszautasítani az ellenség táma
dásait. Az 1870/71-iki német-francia háborúban megismételte ezt az amerikai 
generálisnak egy német kollegája. Ezek azonban csak ötletszerű esetek voltak, 
kisebb csapattestek sikeres próbálkozásai. Az 1878-iki orosz-török háború
ban történt először, hogy a hevenyészett «tábori erődílések» újfajta taktikája, 
a defenzívában egy egész hadsereget szolgálva, fényes diadalt aratolt. 

Plevna nem volt megerősített város. A híres Ozmán pasa mégis fel
használva Plevna környékének kedvező terepalakulását, katonáival a tábori 
erődítések egész sorát készíttette el, s a sárból, földből épített fedezékek 



védelme alatt 60.000 emberével és 100 ágyújával négy és fél hónapon 
keresztül nem kevesebb, mint 500 ágyúval rendelkező 110.000 oroszt tudott 
feltartóztatni. Ezzel a haditénnyel vonult be a lövészárok és ál talában az úgy
nevezett atábori erődítés» a védelem leghathatósabb eszközei és módjai 
közé. Legutóbb nem a balkáni, hanem az orosz-japán háborúban emlegették 
sokat a lövészárkokat. És ha az orosz hadsereget akkor kisért európai 
katonai attasék jelentéseikben gúnyosan emlegették is az oroszok «előre 
elkészített)) pozícióit, melyeket sokszor nem is tudtak felhasználni, kétség
telen, hogy a most folyó küzdelmek a tábori erődítések teljes diadalát ered
ményezték és — ami a legérdekesebb — nem csupán a defenzív magatar
tásra szorítkozó feleknél. Ma már az offenzívában lévő, tehát egy hely
hez kevésbbé kötött t ámadó csapattestek katonáinak kezében is legalább 
a puskával egyenlő értékű fegyver az ásó és a csákány. A világháború első 
heteiben főként az oroszok, a defenzíva régi nagymesterei tűntek ki a 
lövészárkok, földhányások és egyéb «földalatti» tábori erődítések gyors 
elkészítésében, aminek az a magyarázata , hogy erre az orosz gyalogság béké
ben való kiképzésénél fölötte nagy súlyt helyeztek. A háború legelején 
némileg szokatlan volt a «láthatatlan» orosz ellenfél tüzelése és különösen 
feltűnt, hogy ha az orosz gyalogságot poziciójából sikerült szuronnyal kivetni, 
s ha a szélrózsa minden irányában szétszóródott is, egy szempillantás alatt 
újból eltűnt. Az első vonalban levő orosz csapatok ugyanis maguk ásták 

Osztrák-magyar lövészárok Limanovánál. (Kilophot, Wien XIX.) 



maguknak a lövészárkokat, s míg e pozíciót tartották, addig e mögött egy
mást követő különböző távolságokra új ilyen árkokat és fedezékeket készí-
teltek számukra az utászok. Az új fedezékek természetesen még mélyebbek, 
kényelmesebbek és biztosabbak voltak, mert az orosz pionirek nem a 
néhány arasznyi kis tábori ásóval, hanem hatalmas nagy ásókkal, kapákkal 
és csákányokkal vannak felszerelve. S hogy ezt az említett módszert az 
oroszok frontjuk egész óriási vonalán követni tudták, arra vezethető vissza, 
hogy az orosz hadseregnek aránytalanul sok pionir-csapatteste van és ezek 
kiképzésére igen nagy súlyt helyez az orosz hadvezetőség, mert e fegyver
nem, akárcsak a tüzérség, az orosz hadsereg elité-fegyverneme. Az osztrák
magyar és német csapatok azonban csakhamar mestereik fölé nőttek s ma 
már ellenfeleink katonai szakértői is elismerik, hogy például a németek 
Eszak-Franciaországban és Flandriában ásott «földalatti városai» egyszerűen 
bevehetetlenek s a modern tábori erődítések valóságos mesterművei. 

Egyszerűségében is csodálatos ez az emberkézalkotta és primitív esz
közökkel készített, de hihetetlen találékonysággal, jóformán napról-napra 
tökéletesített tábori erődítés, melyet lövészároknak, fedezéknek hívnak. Álta
lában körülbelül egy méter széles és két-három méter mély árok ez, mely
nek mellvédje legtöbbször az árokból kihányt íöld. Erre a földre, de az 
árok ég felé szabad részének eltakarására is gályákat, deszkát s ismét csak 
mellvédnek homokkal töltött zsákokat raknak, sőt olykor alacsony beton-

A víz beszivárgása ellen sátorlapokkal védett német lövészárok. (Sajtóiroda, Lei 



falat is építenek. Nem is hinnők, hogy ezek az alkotmányok érnek a leg
többet a puska- és shrapnelltűz ellen, mert a föld nemcsak magába fogadja a 
golyót és elveszi annak erejét, de sokszor teljesen el is nyeli a lövedéket. 
A mellvédre rakott galyak s egyebek inkább arra jók, hogy a lövészárok 
külső falába vágott lépcsőkre fölhágó «megfigyelő» észrevétlenül dughassa 
ki a fejét, amikor szemléli az ellenség tevékenykedését. A frontális lövész
árkot rendszerint jobb és balvégén egyforma keresztbefutó más lövész
árkok fedezik, vagy — amint katonáék mondják — «oldalozzák» s ezek arra 
szolgálnak, hogy ha az ellenség támadás t intéz a főárok ellen, két oldalról 
is kereszttűz alá lehessen venni. 

A legelői lévő lövészárok mögött néhány száz lépésre egy második 
lövészárkot ásnak, e mögött néhány száz lépésre egy harmadikat s így tovább. 
Azonban ez árkok nem futnak egymással párhuzamosan, mert akkor az 
ellenség tüzérsége csakhamar megállapíthatná fekvésüket, hanem a lehető 
legszeszélyesebb irányokban készítik el őket. Az egyes árkok között azután 
összeköttetéseket létesítenek: árkokat ásnak, melyek egyik lövészárokból a 
másikba vezetnek. Ezekre egyfelől azért van szükség, hogy az egyes árkok
ban lévő katonasághoz élelmet és lőszert lehessen juttatni, másfelől hogy fel 
lehessen őket váltani, végül, hogy ha valamelyik árok tarthatat lanná válnék s 
azt föl kell adni, abból észrevétlenül, vagy legalább is kisebb emberveszte
séggel vissza lehessen húzódni. 

Orosz lövészárok. 



A lövészárok-életet élő katonák kétségkívül sok viszontagságnak van
nak kitéve s különösen a nedves időjárást ugyancsak megszenvedik. Azonban 
korántsem mindig oly nehéz a soruk, mint ahogy azt általában hiszik. Ne 
gondoljuk, hogy például az a zászlóalj (tehát mintegy 1000 ember), mely az 
ellenség közvetetlen közelében attól néhány száz lépésre van, talán bizony 
napokig kuporog ugyanabban a lövészárokban. Ne gondoljuk, hogy ez 
az 1000 ember legalább 24 óráig áll résen, egyre a puskán tartott kezekkel. 
Legalább is minden 24 órában felváltják őket. Ez idő alatt pedig alig néhány 
ember áll őrt a lövészárkot megszálló csapatból. Mint emiitettük, a lövész
ároknak az ellenség felé néző oldalába lépcsőket vágnak, s a legfelső lépcső 
körül kissé kiszélesítik a mellvédet. Ebbe áll bele a «megfigyelő», — akit 
óránkint fölváltanak, — s óvatosan figyeli: mi történik odaát a szemben
lévő ellenséges lövészárok mentén és lövéssel köszönt minden tenyérni foltot, 
mely megmozdulni látszik és élő lényre enged következtetni. A lövészárkot 
megszálló katonák javarésze ez idő alatt kedélyesen pipázgat és pihen a lövész
árok falába mélyen belevájt 
barlangokban, amelyek biz
tos védelmet nyújtanak, s 
a melyeket hellyel-közzel 
mondhatni kényelemmel ren
deznek be a szomszéd köz-

Mindenekelőtt alagcsö-
vezik az árok alját, hogy az 
összegyülemlő vizet levezet
hessék az árokalj egyes pont
jain ásott vízgyűjtő meden
cékbe. Azután deszkákat fek
tetnek végtől-végig a földön. 
A deszkára előbb szalma 
kerül, de akad szőnyeg, ta
karó, párna sőt ágy is és 
mindenekfölött vaskályha, 
amelynek csövét a barlangok 
tetején vezetik ki a szabadba. 
Ha olyan pozícióról van a 
szó, melyet hosszabb ideig 
kell tartani, akkor cementtel 
vagy legalább is deszkával 
burkolják a barlangok falát, 
hogy valamennyire védekez
zenek az összegyülemlő talaj
víz ellen s még a lövészárok 

ségekből «rekvirált» beren
dezési tárgyakkal. 

Angol lövészárok. 



magasságában is esőcsatornákat raknak. És hogy egészen lakhatók legyenek a 
földalatti üregek, itt-ott ablak is kerül a barlang mennyezetére. Nagy keleté van 
a lövészárkok emberei között a papirosnak és a viaszkosvászonnak, amely a 
hazulról érkező csomagokról a finnyás lábakra kerül és épp oly jól meg
védi azokat a nedvességtől és hidegtől, akárcsak a szalmaburok, amelyben 
a hazai italok érkeznek, s amelyet a kényszerű találékonyság bakancsra húzva 
értékesít. Hogy pedig a mellvédek mögött a szabadban álló «megfigyelő» se 
fázzék, arról az úgynevezett «japáni zsebkályha» gondoskodik, amelyet meg
görbült nyakával ahhoz a testrészhez lehet szorítani, amely éppen a legjobban 
fázik. Ez a kis szerszám egy átlyuggatott és posztóba burkolt pléhtartó, melybe 
néhány szem parazsat kell rakni. E z 4—5 órahosszat elpislákol benne és 
ugyanannyi ideig megtartja a meleget, s amellett nem tűzveszélyes. 

A lövészárkokban addig tart ez az élet, amíg a néhány kilométerrel 
hátrább, fedett helyen álló tüzérségnek sikerül egyfelől az ellenség tüzérsé
gét elhallgattatni, másfelől az ellenség lövészárkait meglazítani. Amikor ez 
megtörtént, akkor — rendszerint éjjel — az első lövészárok emberei óvato
san előbújnak és hasoncsúszva, megközelítik a szembenálló ellenséges lövész
árkot s szuronyrohamra kerül a sor. Ha sikerül a roham, akkor az új lövész
árokban elhelyezkednek és — miután az ellenség a m á r előre elkészített 
és néhány száz lépéssel há t rább fekvő második lövészárkába vonult vissza, 
— újból megkezdődik a régi élet, immár az ellenségtől elvett pozícióban. 

Szerb lövészárok. (Révész és Biró felv.) 



A háború humora. 

Ő felsége kegyelméből. 
A fiúcska faggatja az édes apját: 
— Mondd, apuka, mit csinálnak azokkal 

a kutya szerbekkel, akiket elfognak a mi 
katonáink. 

— Azokat, fiacskám, fogságba viszik, 
elélik, itatják, kvártélyt adnak nekik, amíg 
vége nem lesz a háborúnak. 

— És azután? 
— Azután haza engedik őket szabadon. 
— Miért nem akasztják föl őket'.' 
— Mert ezt nem engedi a törvény. 
— Hát nem lehetne őket, — kérdi a 

kis fiu naivan — felakasztani akkor Ő fel
sége a király kegyelméből. 

A muszka baja. 
Sorozzák a népfölkelőket, — amit sokan 

tréfásan nyeretlenek versenyének neveznek. 
Jókedvűen várják a deresedő hajú legények, 
hogy ki lesz közülük katona. A sok — csinos 
és kevésbé csinos — ember közt bevesz
nek egy rút, esetlen kis legényt is. Fel
ragyog a szeme és hangosan elkurjantja 
magát: 

— Még is csak pechje van a muszkának, 
mert most igazán lesz oka sírni! 

A népfölkelők dala. 
Most hogy az untauglichokat sorozták, 

sok rossz viccet csinálnak e gyakran ősz
hajú rekruta-j élőitekre. 

— Már nótájuk is van nekik, — mondja 
valaki. 

— No és hogy szól az a nóta? 
— így n i : 
Kis unokám, ha bejössz, 
Kis unokám, ha bejössz Egerbe, 
A kaszárnya ablakán, 
A kaszárnya ablakán 
Nézzél be. 
Olt látsz engem komisz baka-ruhában, 
Ősz parókám rövidre, 
Ősz parókám rövidre lesz levágva. 

Az már valami. 
A kórházban egymás mellett fekszik két 

sebesült. Az egyik hidász, a másik huszár. 
Szép csendesen évődnek egymással. 
— Olyan hidat vertünk ám a Visztulán, 

— dicsekszik a hidász, — hogy no. 
A huszár legyint egyet és mérhetetlen 

gőggel vágja oda : 
— Hidat verni! Mi az 1 Oroszt verni, 

öcsém, mint mi, — az már valami. 






