


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

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

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

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

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekből négy egymás utan 
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 köteienkint 40 fillér, vidéken kötetenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. 
RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 

1. Jephson: Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. -Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. U kor. 80 fill. bolti ár 
helgett 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-fSle v i l á g h í r ű 
e x p e d í c i ó b a n résztvett , c s o d á s 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 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 é s mi
niszter, kedves, k ö n n y e d m e s é l ő , aki mindazt, amit 

••mély tudássa l é s a lapos s ágga l megfigyelt, v o n z ó a n 
és e lejétől v é g i g é r d e k e s e n adja e lő . Anglia 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, 

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

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

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 helyett ráfizetés 
kötetenkint 2 kor. 

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas é le tében 
é r d e k e s 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, hogy 
Jóka i Mór é r d e m e s n e k ta lá l ta , hogy Benyovszky 
iratait közreadja és é lettörténetét megírja, a m ű 
k i v á l ó értékét b i z o n y í t j a . A ml Itt Szibériáról el van 
mondva; .az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisaim, mint valaha. 

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

12 

13 

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

11. Kisértet Lublón és egyéb elbeszélé
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 
Mindkét csoportban foglalt művek egytől 

bérmanapi, karácsonyi, újévi és minden más ü 

. Szent Pét VT esernyője. Illusztrált dísz
kiadás, Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti 
ár helyett 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. 

egyig alkalmasak születésnapi, névnapi 
nnepi ajándék céljára. 

BEKÖTÉSI TÁBLA a Krónika I. kötetéhez minden könyvkereskedésben, árusnál, 
trafikban, valamint a kiadóhivatalban rendelhető, ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért 
helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. Az I. kötet (1—13. füzet) kötve ugyancsak 
mindenütt megrendelhető 5.— koronáért (Kézbesítés helyben 40, vidéken 72 fillér.) 



y. i ÉUB úmtik 
VILÁGHÁBORÚ. 

SZERKESZTŐ SÜLE HNTHL HETENKINT EGY FÜZET 
RÉVHI-KIADAS TELEFON 56-27 ELŐFIZETÉSI AR 1/4 ÉVRE 3 K, i/> ÉVRE 6 K 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIHDÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT 18. 

R LENGYEL LÉGIÓ BUKOVINÁBAN. 

Indul az ezred, hős lengyel fiuk ezrede, hogy újabb babérágat tűzhessen a légió győzel
meinek koszorújába. Most Bukovinában harcolnak, de ott vannak mindenütt, ahol vért 
kell ontani s küzdeni a zsarnokság ellen. Orosz-Lengyelország véres csatamezőin, a Kár
pátok magaslatain vívott gyilkos tusákban mindenütt ott voltak s mindig az elsők között. 
Hívó szó nélkül, önként jöttek valamennyien, hogy segítségünkre legyenek a nagy leszá
molásban, melynek dicsőséges vége nekünk az igazság diadalát, nekik pedig — százados 

rabszolgaság után — a szabadságot jelenti. . 

A v i l á g h á b o r ú képes k r ó n i k á j a II. — 257 17 





Lövészárokban. 



Gépfegyverosztag. 
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ELŐNYOMULÁSUNK SZERBIÁBAN. 
Az oly csúfosan végződött szerb betöréssel egyidőben a mi déli fősere

günk Szerbiának másik részén offenzívába lépett. Bizonyára éppen az báto
rította fel a szerbeket a Száván való átkelésre, hogy déli hadseregünk zöme 
abban az időben más helyen volt elfoglalva. De azért még az aránylag 
csekély erő is — amint láttuk — elegendő volt a vakmerően támadó szerb 
csapatok leverésére és visszaüzésére, támadásba átment seregeink pedig rövid 
idő alatt olyan sikereket értek el a szerb földön, a melyek lehetetlenné tet
ték az efféle kalandos vállalkozás megismétlődését. 

Szeptember nyolcadikán lépték át csapataink a Drinát s kezdték meg 
az elŐnyomulást a Macsvában. Két helyen keltek át a Dr inán : Zvornik mel
lett, közvetlenül e folyónak a Szávába torkollásánál és Bjelina környékén, 
ahol csakhamar heves harcok folytak a leznica—loznicai vonalon. Néhány 
nap múlva pedig, a szerbeknek a Szerémségből való teljes kiűzése után újabb 
csapataink keltek át a Száván. Katonáink a legnagyobb elszántsággal harcol
tak s ellenállhatatlanul nyomultak lépésről-lépésre előre. Szakadatlanul tartott 
a küzdelem, melyet a talajviszonyok rendkívül megnehezítettek. Ezekről a 
harcokról, melyek kisebb sikerek láncolatából álltak, hadvezetőségünk alig 
adott ki jelentést. Bizonyos azonban, hogy ezek a nagy szívóssággal vívott 
küzdelmek épp úgy próbára tették hős katonáink erényeit, s éppen annyi 
önfeláldozást követeltek, mint másutt a legcsillogóbb diadalok. Előrehaladá
suk során egymás után foglalták el a szerb községeket. Drenovác, Pricinovic, 
Sevarice csak egy-egy állomása volt a győzelmes útnak. Krupanjtól nyugatra 
talált hevesebb ellenállásra csapatainknak Zvorniknál átkelt része. Itt nagyobb 
csata fejlődött ki. A szerbek a Krupanjtól nyugatra eső magaslatoknál nagyobb 
erőt vontak össze. Ezek az erdős magaslatok, melyek közel a határhoz 
Zvornik és Krupanj között vannak, különösen jó védelmi pozíciót nyújtottak 
a szerbeknek. Több napi elkeseredett harc folyt ezekért a magaslatokért, 
melyeknek elfoglalása lehetővé tetie a könnyebb terepen való előnyomúlást 
kelet felé. Csapatainknak sikerült itt a szerbek ellenállását megtörni s birto
kukba jutott a Krupanjtól nyugatra fekvő három fontos magaslat: a Jagodina, 
Biljek és a Crni vrh. E jelentékeny hadállások megszállása után déli sere-



geink főparancsnoksága szeptember 28-án a következő rövid jelentésben szá
molt be újabb offenzivánk első szakaszáról : 

Több mint H napi makacs küzdelem után, amelyben csapataink a 
Drinát és Szávát újra átlépték, a délkeleti hadszintéren a hadműveletek
ben rövid szünet állott be. Összes csapataink szerb területen vannak és 
a véres harcokban kivívott pozíciókban állják a folytonos makacs táma
dásokat, amelyek mindig az ellenjelnek jelentékeny veszteségeivel végződ
nek. Az utolsó harcokban összesen lí ágyút és több gépfegyvert zsákmá
nyoltunk. A foglyok száma jelentékeny, épp ígg a szökevéngeké is. 
Katonáink hősiességéről és feladatuk nehézségéről némi képet nyújt az 

alábbi leírás, melyben egy a harcokban részt vett tiszt a Drinán való átkelést 
mondja e l : 

Szeptember 8-án hajnali három órakor sűrű ködben keltünk át a Drinán. Az első 
helységet heves és az ellenségnek nagy veszteséget okozó küzdelem után foglaltuk cl. Itt 
töltöttük az éjszakát és itt vacsoráztunk először szerb földön, égő szerb házaknak rőt 
fénye mellett, amelyekből folyton ránk lőttek. Másnap tovább folytattuk utunkat Szerbia 
belseje felé. Az idő szép és nem túlságosan meleg volt. Két napig mentünk, anélkül, hogy 
erősebb ellentállásra találtunk volna. Minthogy attól tartottunk, hogy az utak alá a szerbek 
aknákat helyeztek e l : l<ét nyájat tereitettünk előttünk. De, szerencsére, alaptalan volt 
aggodalmunk. 

A visszavételt szerbek visszavonultak délnyugati irányban, hogy itt jól elsán-
czolva magukat, velünk ismét megütközzenek. Az volt a tervük, hogy megaka
dályozzák egyesülésünket a más irányban operáló többi csoportokkal. Ez a terv 
azonban teljesen meghiúsult. Kiváló tüzérségünknek köszönhető, hogy a szerbek előre 

Csapataink táborozása Szerbiában. (Kilophot, Wien XIX.) 



elkészített védelmi pozíciójukat nem soká larthatták. Vitéz katonáink éljen- és zsivió-
kiáltásokkal szuronyrohamot intéztek a szerbek ellen, akik pánikszerűen menekültek. Az 
a helység, amely a szerbek védelmének fő támaszpontja volt, már lángban állt, mikor mi 
este oda bevonultunk. Közben megtudtuk, hogy második csoportunk is erős küzde
lemben állott a szerb csapatokkal, amelyeknek vezetője állítólag György herceg volt. 
E hadsereg is teljesen megverte a szerbeket és megsemmisítette az ötödik szerb gyalog
ezredet. Azt beszélik, hogy már majdnem elfogták az izgága királyfit, amikor csapataink 
az ellenséges állások ellen rohamot intézve, a szerbeket menekülésre kényszerítették. 
Második csoportunkkal időközben érintkezésbe jutottunk és kisebb harcok közepette 
folytattuk előrehaladásunkat. Immár hatodik napja vagyunk szerb földön és kergetjük 
az ellenséget magunk előtt. Sok foglyot ejtettünk, akik legnagyobbrészt nyomorúságos álla
potban vannak s azt beszélik, hogy jóformán semmit sem kaptak enn>. A mi csapatainknál 
a hangulat kitűnő és a lelkesedés nagy. Eddig még kevés a veszteségünk. Csapataink egész
ségi állapota kitűnő. 

E leírás megemlíti, hogy György herceg is részt vett a harcokban. Ezt 
csakhamar megerősítelte egy szerb hivatalos jelentés is, mely arról adott 
hírt, hogy György herceg e harcokban meg is sebesült. A nisi jelentés, melyet 
szeptember 20-án adtak ki, a következőket mondta: 

Amidőn György herceg egy, az ellenség ellen intézett támadás alkalmával a 
parancsnoksága alatt álló és az ötödik gyalogos pótezredhez tartozó zászlóalj élén 
rohamra indult, megsebesült. A golyó, amely a herceget érte, a hátgerincénél hatolt 
be és a jobb lágyék táján jött ki. A sebesülés aggodalomra nem ad okot. A herceget 
tábori sebészek vették ápolás alá. 

Az egész jelentésben a legérdekesebb az, hogy a hős királyfi, aki a zászló
alj élén haladj éppen a hátgerincén kapta a g o l y ó t . . . 

Csapataink mozgókonyhái Szerbiában. (Kilophot, Wien XIX.) 
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A szerajevói merénylet egyik értelmi szerzője Tankosics Voja őrnagy 
pedig ezekben a harcokban elesett. Ő volt a komitácsik parancsnoka és a 
hírhedt pánszláv szövetségnek: a Narodna ü d b r a n á n a k ügyvezető igazgatója. 
Tankosics bérelte föl Principet és társait a t rónörököspár elleni merénylet 
végrehajtására és a bombákat is ő osztotta szét közöttük. 

Az okirat, mely a t rónörökös meggyilkolásában részes szerb hivatalos 
körök bűnlajstromát tartalmazla, Tankosics letartóztatását is követelte a szerb 
kormánytól . 

A szerb kormány válaszjegyzékében kijelentette, hogy még a jegyzék 
vételének estéjén intézkedett Tankosics Voja őrnagy letartóztatása iránt. 

Hogy ez valóban megtörtént-e: arról nincs hiteles adatunk. Csak az 
bizonyos, hogy a gyilkosságban részes «letartóztatott» őrnagy, mint a komi
tácsik vezére, a drinamenti harcokban már ellenünk harcolt, de vesztére: 
ágyútüzelés közben golyó érte. A z elesett őrnagyot a hartéren tüzéreink 
hantolták el ugyanakkor, midőn Szerajevóban cinkostársai felett már ítél
kezésre készült az igazságszolgáltatás. 

Eközben bejárta az ellenséges hatalmak sajtóját az a hír, hogy a szer
bek és a montenegróiak sikeresen nyomulnak előre a monarchia területén. 
Az egészből csak annyi volt igaz, hogy egyes szerb rablócsapatok be-betörtek 
az úgynevezett Szandzsákba, amelyet a mi csapataink már teljesen kiürítettek. 
Szeptember végén azután déli hadseregeink vezetősége a Szandzsák meg
tisztítására is megtette a szükséges intézkedéseket. 

Szerbia belső állapotai. 

A z új osztrák-magyar offenzíva igen hamar éreztette félelmes hatását 
egész Szerbiában. Élelmiszerekben, gyógyszerekben és a legelemibb szükség
leti tárgyakban nagy inség következett be. 

Az orvosokban és gyógyszerekben beállott hiány következtében a 
kolera és a vérhas borzalmasan pusztított, úgy hogy naponként két-három
száza n meghaltak. A szerbek halottakban és sebesültekben eddigi vesz
teségeiket már ekkor 25.000-re becsülték. A rendelkezési e álló élelmiszerek pedig 
alig voltak elegendők arra, hogy a nisi kerület szükségleteit fedezni lehes
sen. A szerb kormány néhány Bulgáriában élő görög élelmiszerkereske
dővel összeköttetésbe lépett, hogy szállítmányokat biztosítson magának. De 
Bulgária — hivatkozva semlegességére — nem engedte meg a szállítmányok 
kivitelét. 

A hírhedt katonai liga arra törekedett, hogy a tarthatatlan állapoto
kon pillanatnyilag segítsen. De még e helyes úton is csak ártott Szerbiának, 
mert katonatagjai a kormányzás ügyeibe avatkoztak. Többek közt Pasics 
miniszterelnökhöz ul t imátumot intéztek, amelyben energikusan követelték 
száz orvosnak, három bakteriológusnak és a járványok leküzdésére szol
gáló megfelelő mennyiségű prepará tumnak a legrövidebb idő alatt való 
beszerzését. 
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Lángban álló szerb helység. (Kilophot, Wien XIX.) 



Eközben a nagybeteg Petár király visszatért Ribarból Nisbe, de a 
kormányzás ügyeiben nem vett részt. Sándor t rónörökös pedig fiatalsága 
és tapasztalatlansága dacára senkitől sem fogadott el tanácsot. 

E zavaros állapotoknak — a szigorú katonai cenzúra dacára — hű 
tükre volt a szerb sajtó. Majd minden lap leszögezte azt az érdekes jelenséget, 
hogy a hivatalos szerb sajtóiroda, mely garmadaszámra közölle nap-nap után 
a győzelmi híreket : szeptember második felében hirtelen megszüntette a 
diadalok sorozatáról szóló jelentéseket. És ezt annál helyesebben cselekedte, 
mert a hazug hiteknek már senki sem ült fel. Többek közt a «Politika» 
című lap elkeseredése ezekben a szavakban tört k i : 

«Ha az ember szem előtt tartja, hogy milyen csapás érte a szerb csapatokat 
Magyarország területén és hogy milyen rettenetes veszteségeik voltak a szerbek
nek a korábbi Drinn-harcokban, borzalommal kell megállapítani, mint áldoz fel 
Oroszország egy egész népet imperialista ambícióinak.)) 
• 

Új-Szerbia forrongása. 

Új-Szerbiában pedig még nagyobb volt a zavar. A szaloniki-nisi vonal 
egyik pontján a vasúti hidat a levegőbe röpítették. A merénylet után véres 
csatározások folytak a fölkelők és a szerb katonaság között. A szerb csapa
tokat a forradalmárok több helyen futásra kényszerítették. 

Új-Szerbia lakosságának forrongása átterjedt a hadseregre is. Azok a 
csapatok, melyeket Új Szerbiából és Macedóniából kényszerítettek a had
seregbe, m á r kezdettől fogva renitens viselkedést tanúsítottak, úgy hogy a 
szerb hadvezetőség elrendelte, hogy szerb reguláris csapatok vigyázzanak 
rájuk. Mikor pedig a kolera kitört és a járványszerűen fellépett vérhas is 
szedte megszámlálhatatlan áldozatai t : a hadseregben is a napi halálesetek 
száma nagy mértékben megnövekedett. Napról-napra hangosabbak lettek 
a vádak a Pasics-kormány ellen és a Karagyorgyevics-dinasztiát sem kímélték. 

Végre Pasics miniszterelnök tanácskozásra hívta egybe a pártok vezetőit, 
hogy a forrongó országot egyesült erővel lecsillapítani igyekezzenek. Fel
szólította a pártvezéreket, hogy tegyék lehetővé az összes pártok vezérférfiai-
ból összeállítandó kormánynak létrejöttét. A konferencia azonban eredmény 
nélkül oszlott szét, mert egyes pártvezérek kijelentették, hogy előbb tanács
kozniuk kell pártjuk választmányával. Az úgyevezett ha ladópár t már azé ' t 
sem akart részt venni a kabinetalakításban, mert meg voltak győződve arról, 
hogy a dinasztia és a miniszterelnök Magyarország- és Ausztria-ellenes poli
tikájának meg kell buknia. 

Eközben pedig Nisben feltartózhatatlanul dühöngött a kolera. A jobb
módú lakosság elhagyta a túlzsúfolt várost. Már arról is beszéltek, ho^y 
az udvar és a kormány Üszkübbe készül átköltözni. A legtöbb lap nem 
jelent meg, mert nem volt már papírja és személyzete. Ezzel szemben naponta 
sok orosz nyelvű katonai újság érkezett, amelyek természetesen kizárólag 
a hármas-ántánt győzelmeiről közöllek híreket. 



BILECA FÖLMENTÉSE. 
Második szerbiai offenzivánkat megelőzően a déli hadszintéren uralko

dott csendet egy kisebb jelentőségű, de csapataink szellemére igen jel lemző 
epizód törte meg, melyről szintén meg kell emlékeznünk. 

Szeptember negyedikén a következő hadparancs jelent meg: 
Az avtováci határvidéken álló 3. hegyi dandár már kevés idővel 

ezelőtt sneidig betörést intézett montenegrói területre, melyet teljes 
siker koronázott. Rövid pihenés után e kicsiny, bá tor csoport augusztus 
30-án újabb előretörést kísérelt meg a Bileca előtt álló, számra túlerő
ben lévő montenegrói haderők ellen. A Pongrácz vezérőrnagy parancs
noksága alatt álló bá tor dandárnak több napi hősies támadásokban 
sikerült nagy veszteségekkel visszaverni a montenegróiakat, akiktől elvetlek 
egg nehéz ággut, és az erősen szorongatott Bileca halárerődítményt tel
jesen felmenteni. Becsületbeli kötelességemnek tartom, hogy a bátor 
3. hegyi dandár ezen hősiességre és áldozatkészségre valló tényeit 

Hegyi lövegeink tüzelő állásban Bilecánál. (Kilophot, Wien XIX) 



haladéktalanul közöljem az összes parancsnokságokkal és csapatokkal, 
azzal a megjegyzéssel, hogy természetesen nem mulaszthatom el a dél
vidéken küzdő bajtársaink e dicső tényét őfelségének is jelenteni. 

Frigyes királyi herceg, gyalogsági tábornok. 

Ezekről a dicsőséges csatározásokról a következő tudósítást közölte 
egy külföldi lap: 

A monlenegróiak elleni több napos heves harcokban, amelyek folyamán tisztjeink 
és legénységünk a legnagyobb bravúrral és bátorsággal küzdöttek, és amelyek akciónk 
teljes sikerével végződtek, Pongrácz vezérőrnagy parancsnoksága alatt résztvett a har
madik hegyi dandár, továbbá a trebinjei és bilecai erődök csapatai, utóbbiak Bertolasz 
ezredes parancsnoksága alatt. Különösen a 37. gyalogezred 4. zászlóaljának, egy Balog 
Sándor őrnagy parancsnoksága alatt álló nagyobb különítménynek volt alkalma arra, 
hogy a bátor ellenfél ellen nehéz viszonyok között folyt harcokban nagy mérték
ben kitüntesse magát. A 3. hegyi dandárnak első feladata az volt, hogy a bilecai magas
latokat elragadja az ellenségtől és ezzel véget vessen annak, hogy az ellenség szakadat
lanul lövöldözze a bilecai erődítményeket. A bravúrosan eljáró 3. hegyi dandár a 
Belicából és Trebinjéből előnyomuló gyalogság támogatása mellett rohamot intézett a 
montenegróiak által megszállva tartott magaslatok ellen, elfoglalta a Mali Vadart és 
Skovcseg hegycsúcsokat és elkergette az ellenséget. 

A harc második napján csapataink a Kokot-hegy főormát foglalták el. Miután egy nap 
kisebb jelentőségű csatározások közepette folyt le, kiadták a parancsot, hogy a Bratagosz-
hegy lejtőin megerősített pozícióban lévő, tüzérséggel ellátott montenegróiakat támadják 
meg. A 37. gyalogezred 4. zászlóaljának egyik felvonult ütege nyitotta meg a tüzelést az 
ellenséges pozíciók ellen, amelyet hevesen viszonoztak. A 37. gyalogezred említett zászló
alja, melynek harcosai magyar fiuk, az első sorban harcoló Prsibill Károly és Baszel 
Aurél századosok vezetése alatt rohamra indult és ritka bátorsággal, halálmegvetéssel 
nyomult a montenegróiak ellen. Mialatt itt heves fegyverharc folyt, Kristóf Mályás 
zászlós, aki egy szakaszt vezetett, felhasználva egy kedvező pillanatot, kis csapatával fényes 
sikerrel intézett rohamot az ellenséges' tüzérségi pozíciók ellen. A montenegróiak a 
hihetetlen hősiességgel előnyomuló kis csapatot valóságos golyózáporral árasztották el, 
de rögtön azután menekülésszerűleg visszavonultak. Kristóf Mátyás és Lakatos Ernő 
-zászlósok mint elsők nyomultak az ellenséges pozíciókba. A montenegróiak néhány sor
tüzet intéztek nevezettek ellen, akik csodálatos módon nem sebesültek meg. E pozícióban 
zsákmányul ejtettük a legnagyobb montenegrói ágyút, a ^hosszú 2"om»-ot, amint ők nevez
ték, valamint nagyszámú lőszert is. A hosszú Tomot a bilecai védelmi táborba hozták. 

Ez az ágyú volt az ő büszkeségük, de csapataink oly alaposan elbántak velük, hogy 
«Tomot» és minden holmijukat martalékul hagyva, ész nélkül menekültek vissza országuk 
belsejébe. 

E sikerünk után hosszabb ideig nyugalom volt a montenegrói harctéren. 
Mindössze arról érkezett hír, hogy Albániából egy francia különítmény érke
zett Celinjébe s felajánlotta szolgálatait Nikita királynak. Kezdetben a Lovcsen-
hegyen elhelyezett ágyúk kezelését akar ták a francia vendégekre bízni, végül 
azonban úgy határoztak, hogy a király mellé osztják be őket — testőrségnek. 
Nikita király, úgy látszik, ezt szükségesebbnek tartotta a hegyi ágyúk jó 
irányításánál. A Lovcsenről egyébként állandóan lövöldöztek a montenegróiak 
a cattarói öbölben levő erődökre. Mivel azonban sem nagykaliberü ágyúik, 
sem rendes tüzéreik nem voltak, — mint egy olasz lap írta, az egész mulatság 
nem volt egyéb — municiópazarlásnál. 



Hegyi tüzérségünk Kokotnál. (Kilophot, Wien XIX.) 



ANGOLORSZÁG NÉPE A HÁBORÚBAN. 
Ha minden elfogultságtól mentes szempontból vizsgáljuk is Anglia sze

repét a háborúban, lehetetlenség, hogy e hatalmas birodalommal szemben ne 
erezzünk fájdalmas megütközést. A háború első napjaiban Angolország 
szinte úgy hatott, mint egy — találós mese. Sir Edward Grey, a nagy kártya
keverő szinte beleizzadt a szinészkedésbe annak az elhitetése céljából, hogy 
Anglia nemcsak kerülni óhajtja a háborúi , de még közvetíteni igyekszik 
Oroszország, Németország és Ausztria-Magyarország között. Ezt mondotta az 
angol külügyminiszter, e/.t ír ták az angol lapok, ebben a hitben volt Európa 
és az egész világ —• ugyanekkor pedig már megtörtént minden angol intéz
kedés a mozgósításra, sőt Gibraltárnál m á r sorra föltartózlattak a gyanút
lanul odaérkező hajókat és a német, az osztrák meg a magyar hadkötele
seket m á r nem is engedték tovább utazni. 

Számos bizonyítékunk és adatunk van arra, hogy Anglia tudatosan és 
elhatározoltan már akkor lázasan készült a háborúra, amikor kormánya és 
sajtója még váltig a béke mellett és a háború ellen szavalt. A Le Figaro 
július 29-iki száma, — amely napon még a francia hadüzenetről sem volt szó 
s amikor Vilmos császár az orosz cár álnok kívánságára még javában közve
tített uralkodónknál a béke érdekében, Les préparatifs anglais (Az angol készü
lődések) címen londoni táviratot közöli, amely egyebek között ezeket az angol 
előkészületeket ismertette: 

«Az angolországi első flotta 29 páncélosa, 4 páncélos cirkálója és 9 
egyéb cirkálója Portland kikötőjében szenet vesz fel. Ezt a műveletet egész 
éjszakán át folytatni fogják. Ezek a hajók több hétre való élelmet és lövő
szert is rakodnak. Már július 27-ikén (tehát előbb, mintsem mi Szerbiának 
hadat üzentünk) a sajtó képviselőit hivatalosan értesítették, hogy a hajóhad 
mozdulatairól eggetlen szót sem szabad közölniük.» 

Portsmouthból július 28-án ezt jelentetlék a Figarónak: 
«Az admiralitás és a hadügyminisztérium minden intézkedést meg

tettek, hogy a flotta működésbe léphessen, mihelyt erre szükség lesz. Egész 
éjszaka (27-ikén éjjel) sifferes táviratokat küldöttek széjjel a haditengerészet 
különböző pontjaira. Ma reggel (28-án) a tengeralattjáró naszádok flottil
lája elhagyta Portsmouthot, ahol mozgósítanak. A torpedóüldöző naszádok 
flottillája központosí tva van és kész elindulni az első jeladásra. Ugganez a 
helyzet Portlandban, ahol az első csatázó flotta tartózkodik. Egyéb rész-











letet nehéz megtudni az angol haditengerészet mozdulatairól . Az angol 
sajtó becsületszóval kötelezte magát arra, hogy az admiralitás engedelme 
nélkül egyetlen sort sem közöl a flotta, a repülőgépek és a csapatok moz
dulatairól . . .» 

Miniszterválság az angol kabinetben. 

Augusztus 3-ikán tartotta a House of Commons azt a világhistóriai ülését, 
amelyen Sir Edward Grey kijelentette, hogy az általános európai konflagrá-
cióban Anglia sem maradhat közömbös. Tulajdonképpen ez volt az angol 
hadüzenet, az igazi, amely másnap következett, amikor a német csapatok 
Belgiumba bevonultak, már csak merő formaság volt. 

Az emberiség e szörnyűségesen pusztító háború után számon fogja 
kérni Angliától hihetetlen eltévelyedését, hogy azokkal együtt kezdett harcot, 
akiket maga nevezett gyilkosoknak, vagyis a szerbekkel, akiknek még az 
uralkodóját sem engedték soha angol földre lépni. Ez a tetemrehívás el fog 
következni a háború után, de volt már része belőle az angol kormánynak 
augusztus 14-ikén is, amidőn a londoni óriási csarnokban, az Albert Hall-ban 
beszédet mondott Burns, az Asquith-kormány volt kereskedelmi minisztere, 
aki éppen a háború miatt hagyta ott a kabinetet Morley viscount-tal, a titkos 
tanács elnökével egyetemben. Burns a többi között így szólt : 

A v i l á g h á b o r ú képes krón ikája . II. 

Angol toborzás. 

— 273 — 18 



«Ki kellett lépnem abból a kabinetből, amely, nézetein szerint, a kultúra fejlesztése 
helyett olyan kalandba bocsátkozott, amely befelé gyengít bennünket, kifelé pedig erősíti 
ellenségeinket. A mi föladatunk az lett volna, hogy megőrizzük a legszigorúbb semleges
séget — nem a törekvő és szorgalmas német nép kedvéért, amellyel mi barátságban 
éltünk, hanem azért, mert a mi saját érdekcink, szinte a fönnmaradásunk is ezt a visel, 
kedést tanácsolták. Angolország nagysága csak a békében nyilatkozhalik meg, míg viszont 
gyengeségét csak a háború vetheti fölszínre. Mi soha nem lehetünk abban a helyzetben, 
hogy akár Európában, akár Európán kívül idegen segítség nélkül hatással lehessünk 
a politika irányára. Mi megsemmisítettük Napóleon flottáját Trafalgárnál; néhány nappal 
később azonban már kivívta Napóleon austerlitzi nagyszerű győzelmét és egész Európa 
ott térdelt előtte. Mi nem vagyunk hadviselő nemzet, a mi feladatunk más a földön. Mi 
arra vagyunk rendeltetve, hogy utat mutassunk a civilizációnak s ha mi most mégis 
háborúba keveredtünk, ez hivatásunk félreismerését bizonyítja. 1870—71-ben semlegesek 
maradtunk s mily óriási hasznot húztunk ebből! Egyaránt gazdagodtunk a németekkel 
és a franciákkal való kereskedelemből. A háború folyamán mind a két állam kitűnően 
fizető fogyasztónk volt . . . . Egyébként pedig a háború kontinentális nemzetekkel Anglia 
számára merőben lehetetlen vállalkozás. Az angol ipar a kontinensre van építve, mert 
Anglia saját termelésének legföljebb egy negyedrészét képes elfogyasztani. Egyetlen 
kártyára tettük fel sorsunkat: az orosz-francia győzelem reményére. De mi lesz, ha ez 
a győzelem elmarad ? Kiderül a mi gyengeségünk és akkor mi kösse gyarmatainkat hoz
zánk ? Anglia oly veszteséget szenvedhet a háborúban, amelyet évszázadok munkájával sem 
lesz képes helyrepótolni. . . Anglia az ételével játszik és aki ezt a játékot nézi anélkül, hogy 
az országot figyelmeztetné a veszedelmekre, az árulója hazájának . . . 

így nyilatkozott Burns, de ez volt általában is a vélemény az angol 
politikusok között, a kormánynak és a parlamentnek egy töredékén kívül, 
amely a háborúra izgatott. Amikor azonban az angol képviselők látták, hogy 
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Angol toborzó-hivatal, mely azelőtt a Haniburg-Amerika-Linie irodája volt. 



Asquith, Grey, Churchill és a köréjük sereglett képviselők és lordok, léhát 
a számbeli többség, a háborút akarják és arra el vannak szánva — szintén 
nem ellenkeztek tovább és félve a népszerűtlenségtől, maguk is a tapsolók 
közé állottak, amikor Asquith a háború elkerülhetetlenségét jelentette a par
lamentnek. 

Ebben a hangulatban terjesztették a képviselőház elé a száz millió 
fontról, 2500 millió koronáról szóló rendkívüli hadi-hitel javaslatát, amelyet 
a parlament vita nélkül, mint az angol lapok gőgösen í r t ák : öt perc alatt 
megszavazott. 

L o n d o n „karnevál"-ja. 

London, valamint egész Anglia népe is komolyan, mélységes gondokba 
merülten nézte az események fejlődését és korántsem lelkesedett azért az 
ötletért, hogy a szigetország is fegyverrel vegyen részt az európai népek véres 
leszámolásában. Egy-két nappal is még az imént ismertetett parlamenti ülés 
előtt London képe olyan volt, mintha a világ a legbékésebb napokat élte 
volna és szinte mesének tünt volna föl az a gondolat, hogy a világháborúba 
Anglia is belesodródhatik. A semleges országok diplomatái, az Angliában 
élő németek tízezrei, sőt maguk az újságírók sem sejtették, hogy Nagy-
Britannia fegyvert ragad és megingathatatlan volt az a hit, hogy az angol 



nép békéjét nem fogja feldúlni a csaták zaja. Széltében beszélték, hogy a 
ko rmány tagjai két pár t ra oszlottak és hogy a tekintélyesebb rész semmiképp 
sem megy bele háborús kockázatba. A radikális sajtó meg éppen heves 
hangon tiltakozott a Times és néhány más konzervatív újság viselkedése 
ellen, mert ezek a háborúra izgattak. Sőt, a legjobban értesült angolországi 
francia körökben is az volt a legszilárdabb meggyőződés, hogy a köztársaság 
legfeljebb diplomáciai támogatásra számíthat Angolország részéről. Ez volt 
Londonnak és egész Angolországnak fölfogása a hármas királyság szerepéről. 

Augusztus 2-án — vasárnap volt — egyszerre csak észrevehetően meg
változott London képe. Itt is, olt is tömeggé verődtek össze az emberek és 
hangosan tárgyallak az eseményeket. A következő napon, hétfőn, amikor már 
összetűzések is voltak a francia-német határon, izgató beszédek hangzottak 
el számos helyen London utcáin és terein. A Hyde-park kapuinál, ahol rend
szerint a hitszónokok és egyéb vallásterjesztő férfiak szokták teleordítozni a 
tömeg fülét — ezúttal az európai konfliktusról beszéltek és kezdődött az 
izgatás a németek ellen, akik háborúra akarják kényszeríteni Angliát. Mikor 
augusztus 3-ikán megkezdődött az angol parlament föntebb vázolt történelmi 
nevezetességű ülése, a Westminster-palota előtt] már felizgatva táborozott a 
nép, amelynek lelkét megmérgezte a fizetett bujtogatok sok gyilkos, hazug 
rágalma, melyet Németország ellen hangoztattak. Amikor a könnyebben 
hevülök m á r beugrottak a I iáborus párt céljainak és kezdték elveszíteni a 
józanságukat, még egyszer megszólalt a német diplomácia, illetve annak 
nevében báró Kühlmcinn, első követségi tanácsos. A sajtó útján azt a 
tanácsot és figyelmeztetést intézte az angol kormányhoz, hogy az angol 
birodalom érdekében fogadja el Németország ajánlatát és maradjon sem

leges. Ám minden hasztalan volt: titokzatos 
kezek a háború kártyáit keverték és a béke 
hívei terrorizálva, hallgatni voltak kénytelenek. 

Augusztus 4-én, kedden azután kiadták a 
rendezők a jelszót: a londoni tömeg lelkét fel 
kell korbácsolni és meg kell teremteni a 
háborúspárti hangulatot. A hírhordozók széj
jelszaladtak a városban és mindenütt elmon
dották, hogy Németország letiporta Luxem
burgot, betöri Belgiumba s mindezt a hazug és 
gyalázatos rágalmaknak olyan tarka köpe
nyegébe öltöztették, hogy csakugyan sikerült 
a lakosság kevésbbé józan és kevésbbé okos 
részét izgalomba sodorni. És ezen az éjszakán, 
augusztus 4-ikének éjszakáján olyan jelenetek 
játszódtak le Londonban, amelyek csakugyan 
nem voltak méltók annak a nemzetnek fővá
rosához, amelyet a leghiggadtabb, legokosabb 

önkéntes női rendőr Londonban. népnek tartott mindenki, még — saját maga 



is. Nem akarjuk magunkra venni az egyoldalúság vádját, éppen azért a sem
leges Olaszország legnagyobb lapjának a Corriere clella Sera-nak a tudó
sítását közöljük, amint az újság augusztus 6-iki számában megjelent. Annak 
a leírásnak, amelyben a tudósító London éjszakai képét ismertette, ez vo't 
a jellegzetes c íme : Derreüi di carta e bandiere — magyarul: Papircsákók 
és zászlók. Hangzott pedig a tudósítás ekképpen : 

. . . A tömeg az angol nemzeti himnuszt énekelte, valamint Anglia hatalmának gőgös 
dallamát, a Rnle Britanniát. A francia tartalékosokat, akik tömegesen indultak a pálya
udvarokról, megéljenezték. Azonban ez az éljenzés inkább a franciákkal való együttérzésnek 
sem mint a németek iránt való gyűlöletnek volt a jele. Nem lehetett egyetlen sértő szót 
hallani a Kaiser népével szemben. 

A háború — kétségtelenül — igen komoly ügy és éppen ezért különösnek tetsz-
hetik, hogy amikor London népe megtudta a háború kitörését, e hír nem keltett meg
döbbenést, inkább — vidámságot. Én úgy láttam ezen az éjszakán a londoni óriás 
tömeget, mintha az örömnek, a kéjnek a deliriumát ébresztette volna a háború bejelen
tése. A Trafalgar Square egy valóságos néptengernek látszott, a White-Iiall zsúfolásig volt, 
és a Mail, a ragyogó boulevard, amely a királyi hajlékhoz, a Buckingham-palace-hoz vezet, 
oly tele volt emberekkel, ahogyan még sohasem láttam. 

— Ez még kiilömb, mint a koronázás volt — mondotta nekem egy rongyosruhájú 
csavargó s már a másik pillanatban dzsiggelni kezdett, mintha mérhetetlenül boldog lett volna. 

Valóságos karneváli hangulat vett körül. Az emberek papircsákót tettek a fejükre 
és mindenki az anion jacks-ot (az Egyesült Királyság zászlóját) lengette a kezében, de 
egyébként is mindenki tele volt százféle nemzeti jelvénnyel. Minden szobor egy egy szónoki 
emelvénnyé vált és minden emelkedettebb hely egy-egy talapzattá, ahonnan rögtönzött 
szónoklatok hangzottak el, amelyeknek mindig az volt a vége, hogy a szónok háromszoros 
hurrát kért a birodalom egészségére, azután a flotta, a hadsereg, a király, a királyné, 
Asquith, Grey, Churchill és végül Jellicoe admirális üdvére. 

. . . A hadüzenet első hírét — írja másutt a Corriere della Serra tudó
sítója — a tömeg előbb tudta meg, mint az — 
újságok. A távirati ügynökségek csak éjfélkor 
bocsátották világgá a végzetes hírt, amikor a 
Buckingham-palota előtt táborzó tömeg már érte
sült a dologról. Egy asszony jött ki a palotából, 
egy vörös köpenybe burkolt nő, aki hírül adta, 
hogy a hadüzenet megtörtént. A k i jelen volt, 
hosszú ideig emlékezni fog a lángszínű palástba 
burkolt, törékeny-testü, szőkehajú nőre, amint 
odakiáltotta a tömegnek a felejthetetlen szavakat. 
A tömeget előzően figyelmeztették, hogy ma
radjon csendben, mert a király vezetésével nagy 
tanácskozás folyik a palotában, ám amikor a 
hadüzenet híre villámgyorsan elterjedt, egy bor
zalmas ordításszerű hang szállott föl a tömeg 
kebléből, amely a tetszés jele is lehetett. Csakhamar 
megkezdődött Londonban és országszerte a tobor
zás. Az utcán zenészek muzsikaszóval, az újságok 
hangzatos hirdetésekkel igyekeztek katonákat sze- N5i r e n d ő r Londonban, 
rezni a királynak. 



Izgalmas hetek. 

A hivatalos szakítás megtörténte után következő napon az összes csa
tornamenti angol kikötőket bir tokába vette a hadsereg. Különösen szigorú 
volt a helyzet Doverben, a kontinentális forgalom főhelyén, ahol az újságokat 
is rögtön cenzúra alá vetették, úgy hogy híreiket négy órával a lap meg
jelenése előtt be kellett mutatniok. A várost teljesen elzárta a katonaság és 
a forgalomra mindössze néhány utcát engedélyeztek a lakosságnak. Minden 
utast, lett légyen bármily nemzetiségű, ha gyanúsnak tartották, szigorúan 
megmotozták és százával követték egymást a letartóztatások. A németek
nek, osztrákoknak és magyaroknak a szabadlábra helyezést még tetemes 
kaució ellenében sem adták meg. 

Ugyancsak augusztus 5-ikén rendeletet adott ki a kormány, hogy 
minden német alattvaló öt nap alatt hagyja el az országot. Miután 
Angliában százezernél jóval több német polgár lakott, természetesen óriási 
zavart okozott ez a rendelet. Annál is inkább, mert köztudomású volt, hogy 
mindazokat, akik a megjelölt időpontig el nem távoznak, internálják, amely 
esetben ugyancsak szomorú sors vár rájuk. 

De ijedelmet keltettek az angol kormány intézkedései nemcsak a néme-

A Porlsmouth melletti óriási páncéltorony, mely a kikötőt támadás ellen védi. 
1 (Sajtóiroda, Leipzig.) 



tek, hanem még az amerikai polgárok körében is. Oly nagy volt a megdöb
benés a gazdag amerikaiak körében, hogy mivel rögtön nem volt rendelke
zésükre Amerikába induló hajó, két millió koronáért egyszerűen megvásá
rolták a Wiking nevű gőzöst. Ezt négyszáz utas számára berendezték s a 
hajó azután augusztus 10-én eltávozott Angliából. 

Csakhamar azután újabb parancsot adott k i az angol kormány. 
Ez a parancs megtiltotta a «nem kivánatos» idegeneknek a szabadon való 
mozgást, a németeket pedig egyenesen arra kötelezte, hogy valamennyien 
jelentkezzenek a rendőrségnél összeírás végett. A k i ezt elmulasztja, — mon
dotta a rendelet, — ötszáz fontot, vagyis 12,500 koronát fizet aranyban, eset
leg bat hónapi fogságot kell elszenvednie. Ezenfelül megtiltották a németek
nek, hogy fegyvert, lőszert, robbanó anyagokat, benzint, petróleumot, olajat 
és általában égethető cseppfolyós anyagokat tarthassanak maguknál. Megtil
tottak nekik, hogy bármily jelzőkészülék, postagalamb, automobil, motoros 
kerékpár legyen a birtokukban és hogy levélben, táviratban siffereket hasz
náljanak. Akinek közülök telefonja van, nem élhet vele. Mindazok a ház
tulajdonosok vagy lakók, akiknek német bérlőik vannak, ezt külön is köte
lesek jelenteni a rendőrségen. Végezelül pedig egyáltalában megtiltották a 
németeknek, hogy az ország 25 kerületében lakhassanak, vagy odautazhas
sanak és egyben parancsot kaptak, hogy lakóhelyüktől nyolc kilométernél 
messzebbre nem szabad eltávozniuk külön engedelem nélkül. Azokat a 

Egy angol gőzös utasai egy kórházhajót üdvözölnek az Északi-tengeren. 



német, osztrák és magyar tartalékosokat, akik a tengereken utazva Angliát 
érintették, sorra elfogták az angol kikötőkben. 

Természetes, hogy az angolok: rendőrség, katonaság, hatóságok egyaránt 
hallatlan buzgósággal vetették magukat — a kémek ulán. A hivatalos ürügy 
erre az volt, hogy London vasúti állomásait és nyilvános épületeit akarják 
megvédeni a németek bombáitól, valójában pedig csak a németség iránt való 
gyűlöletnek akartak szabad folyást engedni. A tömeg érthető izgalommal 
nézte, hogy a középületeket, a pályaudvarokat , a minisztériumok palotáit, 
a miniszterek házait katonasággal vették körül, és hogy még a központi 
postaépületen egybefutó táviróvezetékeket is különleges dróthálóval borí
tották, mintha még ott fönt a magasban is félni kellett volna a németek 
merényleteitől. 

S ezekkel az intézkedésekkel egyidőben azután világgá röppentek a hirek 
a legcsodásabb fölfedezésekről. Például : az egyik német mészárosnál nemcsak 
számos karabélyt találtak a detektívek, hanem még, rettenetes — bombákat 
is. Viszont a postákon lefoglaltak igen sok levelet, amelyekben a londoni és 
tengerparti németek igen hasznos utasításokat küldtek a német hadvezetőség
nek — amint ezt a hivatalos angol híradás nagyképűen jelentette. És követ
keztek azután a rémségek: ártatlan emberek, asszonyok és leányok megkín-
zatása. Ezért a sok borzalomért majd az igazságos és elfogulatlan jövőben 
vonják felelősségre Angliát, mi e lapokra csak azokat a tényeket írjuk, ame
lyeket maguk az angol újságok közöltek hivatalos jelentések alapján. íme 
egy-két példa a szörnyűségek tömegéből: 

Ebben ez időszakban Newcastleban hosszas és izgalmas üldözés után 
utolértek egy német nőt, akit kémkedéssel gyanúsítottak. A német nőt meg
gyilkolták. Ugyanezen a napon ugyancsak Newcastleban egy idegennek tetsző 
embert láttak, amint csomaggal a kezében a Tgn hídján akart átmenni. 
A katonai őrjárat rászólt, hogy álljon meg, az idegen azonban menekülni 
igyekezett és mindenekelőtt csomagját a vízbe vetette. A katonák rálőttek 
s az illető csakhamar kiszenvedett. Semmiféle írás nem volt nála s így nem 
sikerült megállapítani személyazonosságát. A hampshire-i Bentleg közelében 
egy angol katonát két német ember megtámadott és megfenyegetett. A katona 
többször reájuk lőtt, de a németeknek mégis sikerült elmenekülniük . . . 

És így tovább, szakadatlan sorban következnek a legszomorúbb hirek, 
amelyek mögött a «nagy» angol nép csúf bűneinek egész légiója rejlik. 

Augusztus közepén pedig — a változatosság kedvéért — letartóztatták 
Zangwillt, az ismert angol irót és politikust, aki Londonban ezer meg ezer 
emberből látogatott népgyüléseket rendezett, melyeken a háború és az orosz 
cárizmussal való szövetkezés ellen szónokolt. 

Közben nagy zajjal és reklámmal folyt a toborzás. Verbuváló hiva
talokat állítottak fel, szeptember ötödikén pedig megalakult a parlament 
ujoncozási bizottsága, melynek elnökei Asquith miniszterelnök, Bonar Law 
és a munkáspár t i Henderson lettek. 



E L L E N S É G E I N K V E Z É R E I . 

Nikolajevics Miklós nagyherceg. 

Nikolajevics Miklós nagyherceg unokája I. Miklós cárnak, éppen úgy, mint 
Miklós, a minden oroszok mostani cárja. Tőle örökölték kései unokái a 
Romanovok becsvágyát, mérhetetellen hatalmi sóvárgását, a területi hódítá
soknak, a szláv uralom fékezhetetlenségének ambícióját. 

A nagyherceg, k i unokabátyja a cárnak, Miklós cár fiának — akit 
ugyancsak Nikolajevics Miklósnak hívtak — s Alexandra oldenburgi herceg
nőnek házasságából született. Atyja, hasonlóan hozzá, vezére volt az orosz 
hadseregnek s hasonlóan hozzá: szerencsétlenkezű vezére. 1877-ben ő intézte 
a krimi hadjáratot s oly súlyos veszteségbe döntötte az orosz hadsereget, 
hogy nyugdíjba kellett küldeni. Ezután a hírhedt 'katonai szállítási csalás 
ügyébe került neve s a világbotrány kegyvesztetté, az udvarból száműzötté 
tette, nevét elfeledték, s többé számba sem vették. 

Ily szomorú családi körülmények közt nevelkedett Miklós nagyherceg, 
aki 1856-ban született. Teljesen katonai nevelésben részesült s mindig katona 
volt. Szolgált a Kaukázusban, Krímben, Szibériában, az Uraiban, Finnország
ban, s így került a nagy vezérkarba. 

Felesége unokatestvérétől, Romanovszki-Leuchtenberg hercegtől vált el, 
hogy neje lehessen. Montenegrói hercegnő, Nikita unokahuga: rendkívül eszes 
s nagyratörő nő, aki megszerezte férje számára a cár kegyét s hajszolta férjét 
az érvényesülésre. A nagyherceg az úgynevezett harci párt vezére. Gyűlöli 
a haladást, ellensége az alkotmányosságnak s jogkiterjesztésnek, mert a cári 
hatalom meggyengülését félti ettől. 

A japán háború erőszakos kitörésében az ő keze is benne volt s ezért 
is lett egyik vezére e háborúnak. Komoly katonák szerint a nagyherceg itt 
jól dolgozott, jobban főhadvezérénél: Kuropatkinnál. 

A j apán vereségek után ezért nem lett kegyvesztett a nagyherceg. Bár 
a vereség okai közt az ő kudarcait is kiszínezte a világsajtó, pamfletek 
jelentek meg, amelyek azt írták róla is, hogy tudatlan s kéj vágyó, hogy döntő 
ütközetek alatt hölgyekkel dorbézolt s míg katonái éheztek, neki egész trén 
szállította a pezsgőt, édességeket s a legrúJzottabb fényűzés cikkeit. A cár 
azonban változatlanul bízott benne, mint ahogy e világszerte elterjedt hírek 
valóban nem voltak egyebek pletykánál. 



A világháborút is ő készí
tette elő s ő lett az orosz sere
gek fővezére. E háborúban azon
ban megint csak kudarcok érik, 
mintha családja fátuma lenne 
ez a balkezűség, a mely üldözte 
atyját s üldözi őt is. 

A modern oroszok gyűlölik, 
mert a cári uralom ridegsége, 
a könyörtelen elnyomás, a jog
fosztás s politikai üldözés, a gon
dolatszabadság elnyomása, min
den megmoccanás letiprása az ő 
politikai programmja. 

Minket magyarokat külön
ben jól ismer. Szenvedélyes va
dász s már négyszer járt nálunk, 
Pusztaszeren, a hol Pallavicini 
Sándor őrgróf vendége szokott 
lenni.E nagyszerű vadászterületen 
sok kellemes órát, napot töltött 
az orosz nagyúr, aki legutóbb 1910-
ben já r t itt, jelenlegi főhadsegéde 
Krupenszki orosz tábornok kisé-

Nikolajevics Miklós nagyherceg. rétében. Esterházy Móric gróf, 
Pallavicini Sándor és Alfonz, Lich-

tenstein Ede herceg és még több magyar főúr voltak társai e vadászaiokon. 
A nagyherceg jól beszél angolul, franciául és németül, sőt ismeri a magyar 

irodalmat is. «Az Ember tragédiájá»-ból idézeteket mondott, Jókai több 
regényéről beszélt, Petőfi-verseket emlegetett, Lisztért rajong, Munkácsynak s 
Zichy Mihálynak minden képét ismerte. Sőt Zichy Mihályt az orosz udvar
ból személyesen is. 

Első látogatása alkalmával odakérette Szegedről Dankó Pistát, s gyönyör
ködve hallgatta szomorú, szép magyar nótáit. 

— É p p e n olyan mélák, dallamosak, mint a mi orosz nótáink, — mondta 
ilyenkor. 

Politikáról azonban sohasem beszélt. Egyszer, amikor szó jött róla, 
legyintett a kezével s így szólt: 

— Hagyjuk ezt! Szeressük egymást. Országainkat egy világ választja el. 
Önök a germán világkörben élnek, mi a szlávban . . . 

Azóta csak öt év mult el és ma szemben állnak, harcolnak vele 
vadásztársai, házigazdája fia: Pallavicini Alfonz gróf s talán ugyanazokra a 
cserkeszekre, akik őt kisérték, ugyanazok a magyar parasztok sütik fegyve
rüket, akik akkor a nyulat hajtották eléje . . . 



A MAI HADVISELÉS. 

A sebesültek és betegek ápolása a háborúban. 
A hadsereg intézményei között fontosságban a harci eszközök után 

mindjárt az egészségügyi ellátás következik. Amikor a háborúban rengeteg 
tömegek állanak szemben egymással, csak természetes, hogy a sebesültek 
száma is arányos a harcoló csapatok számával s ezért a róluk való gondos
kodást nagy apparátus végzi. A z egészségügyi katona szerepe éppen olyan 
fontos, mint a harcosé, mert amíg ez az ellenséget pusztítja, tehát erejét 
gyöngíti, a szanitéc katonáink életét menti meg, tehát hadseregünk erejét növeli. 

Tisztelet és hála illeti tehát az egészségügyi katonákat és vezetőiket, 
a katonaorvosokat, nemcsak azért, mert a csatatéren vérző fiainkat kimentik 
a tűzvonalból s eljuttatják a gyógyulást nyújtó kórházakba szinte ember
feletti fáradalmak között, hanem azért is, mert hivatásuk teljesítésekor 

Egészségügyi csapat útrakészen. 



hősiesen szembe néznek a halállal. Még ropognak a fegyverek, még robbannak 
a csatatér fölött a shrapnellek, amidőn az egészségügyi katonák megjelennek 
a sebesültekkel borított területen és nem kiméivé a maguk életét, elszállítják 
a sebektől borított vitéz harcosokat. 

A k i figyelmesen olvassa a veszteségi listákat, láthatta, hogy milyen sok 
az elesett, vagy megsebesült katonaorvos és egészségügyi katona. E z azért 
van így, mert bátorságban nem maradnak hátra a harcolókkal szemben és mert 
ellenségeink, különösen az oroszok és szerbek nagyon gyakran nem veszik 
tekintetbe a vöröskeresztes lobogóval megjelölt segélyhelyeket és kötöző
helyeket, sőt egyenesen célpontul használják tüzelésük alkalmával. 

Az egészségügyi ellátás nehézségeit ebben a háborúban nemcsak az 
ellenség barbársága okozza, hanem a modern fegyvereknek a régiekénél 
nagyobb tűzhatása is, aminek az a következménye, hogy míg a régebbi 
háborúkban a sebesülés a harcoló felek erejéhez viszonyítva tíz százalék 
volt, most ez a szám husz százalékra szökkent föl. Az egészségügyi ellátás 
munkáját a téli hadjárat is megnövelte, mert a fagy nagyon sok katonát 
tett harcképtelenné, azonkívül pedig többféle járványos betegséget is közénk 
plántáltak, különösen az oroszok. 

Mindez együttvéve óriásilag igénybeveszi a katonaorvosok és egészség
ügyi katonák erejét. Maga királyunk is kellően méltányolta érdemeiket, amidőn 

A Vörös-kereszt osztag étkezése. 



Betegápolás a táborban (sematikus kép). 

riJSS.*?61^ 3 S e b e S ÍÍ l t e k c t
 e l v i s z i k a segély-helyre (2), innen a kötCzöhelyre (3). Ezután következik a tábori kórházba (4, való 

eiuauitas és innen a szükséghez mérten az állandó hadikórházba (5). A kórházvonat (6) vagy kórházautó (6a) a betegeket végül 
elszállítja illetékességi helyükre (7). 



egész sereg kitüntetéssel jutalmazta fáradságukat, humanitásukat és hősiessé
güket. A hivatásos egészségügyi csapatok mellett tiszteieltel kell megemlé
keznünk a Vörös-kereszt egyesület áldásos tevékenységéről és a magyar nők 
sok ezernyi seregéről, amely önként, szinte anyai és testvéri szeretettel ápolja 
a kórházakba került sebesült és beteg harcosokat. 

Az egészségügyi szolgálatnak a hadműveletek alatt való ellátásában az 
az elv, hogy oly betegek, vagy sebesüllek, akiknek fölgyógyulása körülbelül 
tizennégy napon belül várható , a harcoló sereg körzetében maradjanak, hogy 
így fölépülésük után ismét elfoglalhassák helyüket csapataiknál és hogy a 
súlyos betegeket és sebesülteket mielőbb szállítható állapotba hozva, a had
sereg körzetétől távolabbi helyre juttassa. Ennek megvalósításáról különféle 
módon gondoskodnak. 

A csapatok el vannak látva megfelelő egészségügyi személyzettel, amely 
a betegeket és sebesülteket az első segélyben részesíti és elszállításukról gon
doskodik. Az egészségügyi ellátás általánosságban felosztható: 1 mozgó 
intézetekre, amelyek közt a legfőbb a hadosztály-egészségügyi intézet, a 
tábori kórházak, a mozgó tartalékkórházak és a betegnyugvó állomások; 
2. utazó intézetekre, amelyek közé tartoznak a kórházvonatok és hajók, 
egészségügyi vonatok és hajók; 3. állandó intézetekre, amelyek alatt a mon
archia belsejében már békében megteremtett, valamint a háború elején léte-

A hercegprímás gróf Csekonics Endrének átadja a Kaszelik-féle kórházvonat adomány
levelét. (Alexy felvétele.) 
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sített állandó kórházakat értjük. Ebbe sorozható az önkéntes betegápolás is, 
amiben előljár a magyar és osztrák Vöröskereszt-egyesület, a német és 
máltai lovagrend, továbbá a városok, községek, testületek, szabadkőműves 
páholyok és magánosok áldozatkészségéből föntarlott kórházak. 

A háborúban, közvetlen az ütközetek után, vagy közben is, mindeme 
egészségügyi intézmények közül csak a mozgó intézeteknek jut szerepük s ezek 
közül is elsőként a hadosztály-egészségügyi intézetnek. 

A tábori egészségügyi szolgálat eleme a században található. Minden 
században az egészségügyi szolgálatot egy altiszt és négy gyalogos, mint sebesült
vivő látja el, akik műszeres és kötszeres táskákkal s két tábori hordágygyal 
vannak fölszerelve. 

A zászlóaljban az egészségügyi ellátásról két orvos gondoskodik két 
gyógyszolgával, akik egy málháslóra rakják az orvosi szerelékekel. Az ezred
ben az orvosi szolgálat feje az ezredorvosfőnök. A hadosztályban a had
osztály orvosfőnök (törzsorvos) rendelkezik a hadosztály-egészségügyi inté
zet minden dolgában. A hadosztály-egészségügyi intézet ápolja az össze
gyűjtött betegeket és sebesülteket mindaddig, amíg tovább nem szállíthatók. 
Az intézet részei: orvosok, sebesültek ápolására kiképzett katonák, továbbá 
a sebesültek és a gyógy- és kötszerek szállítására szolgáló kocsik. 

A harctéren működő nagyobbszabáső egészségügyi intézetek közé tar
toznak: a tábori gyengélkedő házak, ötszáz könnyen sebesült vagy beteg 

A Kaszelik-féle kórházvonat ünnepélyes átadása. (Alexy felvétele.) 



Kórházvonat betegfülkéje. 

katona ápolására, továbbá a tábori 
kórház kétszáz beteg vagy sebesült 
részére, amelyben ezek kórházszerű 
gondosabb ápolásban részesülhet
nek. A gyengélkedők házát és a tá
bori kórházat az ütközet vonala 
mögött tíz—tizenöt kilométernyire 
állítják föl. 

Az egészségügyi ellátás már azzal 
kezdődik, hogy minden katona bal 
zsebébe sebkötözó'csomag van be
varrva. (Egy darab négy méter 
hosszú, hetedfél centiméter széles 
pólya, két darab organtinos gyapot
csomó és egy darab biztonsági tű.) 
Ha tehát egy katona a harcvonal
ban megsebesül, akkor vagy maga, 

vagy a mellette levő bajtársa bekötözheti a sebet a zsebben levő kötszerrel. 
Később a harcolók mögött kutató sebesültvivő j á rő rök veszik föl a sebesül
tet, akik hordágyon a hadosztály-egészségügyi intézet egyik segélyhelyére 
viszik, ahol az első orvosi segítségben részesül. E segélyhelyen a sebesültet 
akként látják el, hogy szállítható legyen. Minden hadosztályban kilenc segély
hely-kocsi van. 

Ha a sebesült már szállítható állapotba került, akkor a sebesültszállító
kocsi a hadosztály-egészségügyi intézet kötözőhelyére viszi a sebesültet, ahol 
m á r operációs és állandó kötéseket alkalmazó helyiség áll rendelkezésre. 
A kötözőhelyen négy kétfogatú eleségkocsi és két négyfogatú tábori kórház
kocsi van két orvossal. 

A kötözőhelyről vagy a tábori 
kórházba vagy valamely betegtova-
szállító állomásra kerül a sebesült. 
Innen aztán m á r állandó egészség
ügyi intézetbe viszik a sebesültet, 
ahol teljes fölgyógyulásáig marad. Az 
elszállítás egészségügyi vonatokon 
vagy hajókon, továbbá kórházvona
tokon vagy kórházhajókon történik. 
Ilyen kórházvonatoka t és hajókat a 
máltai lovagrend is járat . Nálunk töb
bek között a Kaszelik-alap is létesí
tett kórházvonatot melyet Csernoch 
János hercegprímás mint az alap 
gondnoka adott át a Vörös-kereszt 
egyesületnek. Kórházvonat műtőszobája. 



A háború humora. 
A hősi halál. 

A lábbadozó sebesültet körülveszik ba
rátai. 

— Visszamégy megint a harctérre? 
— Hogyne mennék! 
— Örömmel mégysz? 
— Persze, hogy örömmel. 
— Nem félsz 7 
— Nem bizony, csak az a fene hősi halál 

ne lenne. 

A tanár. 
Az egyik ezrednél egy gymnáziumi tanár 

tartalékos tiszt. Rossz napokat élt az ezred. 
Elfogyott ennivalójuk, csak egy kis dohá
nyuk maradt. Azonban nem volt cigaretta-
papirjuk. 

Előveszi erre a tanár a noteszát. Kitépe
geti lapjait és elosztogatja cigarettapapír
nak. Végre magának is letépi az utolsó 
lapot és szomorúan mondja. 

— Fiuk nagy az én szomorúságom. 
Most cigarettázom el — a szegény második 
osztályt. 

Hogyan vigasztal a huszár. 
Búcsúzik a huszár, mert másnap kell 

indulni a muszkák ellen. Julcsa szakácsné 
majd kisírja két szemét bújában. Bömbölve 
borul vitéze vállára. 

— Sokat fogsz szenvedni édes Jancsim. 
Éhezni fogsz. Fázni fogsz. Hidegben hálsz. 
Nem szeret majd senki. 

A huszár is elérzékenyül, majd a nagy 
keserv láttára végre is megszólal, hogy 
megvigasztalja szíve hölgyét: 

— Ne bőgj Julcsa, találok én szeretőt 
Oroszországban is. 

Az orosz illat. 
Galíciában elkvártélyozzák a huszárokat. 

Kérdi a kvártélycsinálótól a hadnagy: 
— Jő helyet kaptak a fiuk? 
— Kitűnőt. A kastély istállójában. 
— Hát a lovak? 
— Azok meg különösen jót. A kastély 

szalonjában. 
— Te gazember, méri köttetted a lova

kat a szalonba 7 
— Mert az istállóban előttünk muszkák 

aludtak és « lovak nem birják ki — a 
szagukat. 

A pa tko lá s . 
Mikor elvitték a huszárokat, mindegyi

kük kapott egy pőtpatkót is. Ez arra való, 
hogy legyen kéznél váltás, ha leesik kint 
patrullirozás közben valamelyik ló patkója. 

— Úgy vigyázzatok erre, mint a szeme
tek fényére, — mondta nekik a százado
suk, — mert ezekkel fogjuk megpatkolni a 
muszkát. 

A gyerekek neveltek a tréfás mondáson, 
egy jóarcú mokány fekete gyerek azon
ban kilépett a sorból: 

— Jelentem alássan százados úrnak, sza
bad-e kérnem valamit? 

— Hogyne, fiam. 
— Jelentem alássan, azt a kegyet kérném, 

hogy ezt a patkolást én végezzem. 
— Miért éppen te? 
— Jelentem alássan, családi jogon. 
— Hogy érted ezt? 
— Jelentem alássan, — a Rózsa Sándor 

dédunokája vagyok. 

A z t á n majd szóljon. 

A kórházban szépen megfértek egymás 
mellett a magyar és szerb sebesültek. Se
gítettek egymásnak, vigasztalták egymást. 
Mihelyt azonban lábbadozni kezdtek, a 
magyar fiuk görbe szemeket vetettek a szer
bekre, össze is zördültek. Az egyik magyar 
fiú felkötött balkarja ellenére is meg
akarta cibálni a szerb szomszédja üstökét. 
A doktor megpirongatta é r t e : 

— Nem szégyelled fiam magad; beteg 
embert meg tudnál verni? 

— Én is az vagyok. 
— De te magyar gyerek vagy. 
— Jól van no, igaza van a doktor úr

nak, csak azt tessék megmondani annak a 
senkiházi rácnak, hogyha meggyógyul — 
hát szóljon. 

Az iskolában. 
Az elemi iskolában hittant magyaráz a 

tanító. A bibliából adja elő ékes szóval , 
hogy milyen hősiesen győzte le Dávid 
Góliáthot. 

Megszólal a magyarázat végeztével egy 
kis fiú: 

— Tanító bácsi, és ezért milyen vitézségi 
érmet kapott Dávid? Elsőosztályut, vagy 
másodosztályút 7 






