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

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

Aki félévre 6 .- koronával fizet elő Krónikánkra, az a két csoportból félévenktnt 
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 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. 

csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTARA. 
RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖTÉSBEN. 

1. jephson: Emin Pasa és a lázadás 
Aequaíoriában. Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. U kór. 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 Stanlev-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 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 és mi
niszter, kedves, k ö n n y e d m e s é l ő , aki mindazt, amit 
m é l y tudássa l és a l apos s ágga l megfigyelt, v o n z ó a n 
és e le jétő l v é g i g érdekesen 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 helyeit kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

E m ü érdekfesz í tően tárja fel Teleky S á m u e l gr. 
fe l fedező út jának történetét és olyan n é p e k k e l is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól é r in te t l enü l , senki tő l sem sejtett életet 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 úr helyett ráfizetés 
kötetenkint 2 kor. 

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas é le i ében 
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 örökítet t meg. Már maga az, hogy 
Jóka i Mór é r d e m e s n e k talál ta , hogy Benyovszky 
iratait közreadja és é lettörténetéi megírja, a mft 
k i v á l ó értékét b i zony í t ja . A ml itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

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

10. Besztercze ostroma. Illusztrált dísz- | 12. 
kiadás, 13 kor. bolti ár helyeit ráfize
tés 3 kor. 20 fill. 

11. Kisértet Lublón és egyéb elbeszélé- | 13 
sek. Illusztrált díszkiadás, Mülilbeck, 
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 Péter 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 hetijeit rálizetés 
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.) 



íágháBmú 
SZERKESZTŐ SÜLE HNTHL 

RÉVHI-KIHDftS TELEFON 56-27 

KÉPEK fl KÁRPÁTI HARCTÉRRŐL. 
(Hutiray Gyula százados felvételei.) 

1 

Utrakészen.. . 

Vlily másként harsan a kürt szava, mily más a dobpergés üteme, mikor arra hívja i\ 
magyar katonát, hogy a magyar határt védje meg. Fiaink dicsőséges híre-neve magasan 
szárnyal Bukovina kősziklái között, üalicia háború-égette földjén Hindenburg táborában, 
Belgium csatasíkjain, — a magyar vér hősiségének legpompázóbb virágai mégis ott terem
tek a Kárpátok innenső tövében, hol mikor a honvéd-népfölkelő megvetette a lábát, így 
szólhatott: — Amit itt megvédek, az az én földem, az én hazám, az én házam-tanyám, 
— az apám sírja, a gyermekem bölcsője. Ahová a parancs küldi, mindenütt hős a magyar 

katona, de határainkon, hazáját védve, ennél is több ; magyar ember. 

A V i l á g h á b o r ú képes krón ikája . II. 321 21 





Pihenés hegymászás előtt. 
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REIMS SZERENCSÉTLENSÉGE. 
A francia Champagne-nak, a világhírű pezsgő b i rodalmának a sorsa a 

a legkülönösebb és talán a legszomorúbb is. figyelembe véve mindazt, amit 
a higgadt és tárgyilagos ítélet megalkotásakor figyelembe vennünk szükséges. 
Pusztított a háború mindenütt . Galícia, Bukovina, Kelet-Poroszország, sőt a 
mi szép Magyarországunk egy része is látta és megszenvedle az idegen 
hadakat, ámde sehol oly nagy és oly teljes nem volt a pusztulás, mint Francia
ország eme legértékesebb részén, a Champagne-ban, ahol minden talpalatnyi 
földterület sokszorosan gyümölcsöző s értékes és ahol a háború különös 
szeszélye következtében szinte a harcok kezdete óta állandó volt a legborzal
masabb és legvéresebb küzdelem. 

Más földeken változott a harctér, a hadakozó seregek elhelyezkedése. 
E balsorsú francia országrészen azonban percnyi szünet nélkül tobzódot t a 
háború minden rémsége Ámbár a franciák ellenfeleink, mégis érezzük a 
részvétet ennek a környéknek hihetetlenül sokat szenvedett lakossága és 
legfőképpen Reims — Európa emez egyik leggyönyörűbb — városa iránt. 
Csak a biblia tud annyi és oly nagy szenvedésekről, mint amennyi Reims 
lakosságának jutott. Százszoros súllyal nehezedett a nyomorúság a francia 
királyok hajdani koronázó városának lakóira, akik évszázados szorgalmuk és 
munkásságuk által aránylag igen kitűnő m ó d b a n éltek és leszámítva az 
1870—71-iki háború viszontagságait, jóformán hírből sem ismerték, mi a 
nélkülözés, az inség. 

Ez a háború azután megismertette velük a szenvedések olyan mértékét, 
amilyen talán még soha sem jutott városnak osztályrészéül. Annál rémsége
sebb a reimsiek sorsa, mert még az az öntudat sem vigasztalhatja őket, hogy 
az ellenség kegyetlensége, pusztító vágya sodorta őket ekkora szerencsétlen
ségbe. Mindazt a bajt. ami részükül jutott, a francia hadvezetőség szerezte 
nekik. Tudatosan, elhatározottan, makacs kíméletlenséggel rajzolta meg Joffre 
generális azt a harcvonalat, amelyen a francia seregeknek föl kellett állaniok 
és ennek a vonalnak a jobbszárnyába teljesen beleesett Reims is, a száz
húszezer lakójú, dúsgazdag város, amelynek világhírű katedrálisa a föld
kerekség legremekebb székesegyházai közül való és oly gazdag műkincsekben, 
hogy alig akad párja. 

A végzetes hiba már ott kezdődött, hogy Reims városát hatalmas védő
művekkel vették körül és ezzel erősségé változtatták ezt a gazdag iparú, 
hatalmas kereskedelmi gócpontot, amelyet pedig nyílt városnak kellett volna 



meghagyni, hogy lehetőség szerint távol tartsák tőle a háború furiáit. Túlzás 
nélkül mondhatjuk, hogy Reims, ámbár jóval kisebb, mint Franciaország 
sok más városa, mégis gazdagság, művésziesség, elegancia és előkelőség dol
gában mindjárt Paris után következik. Reims ezer éven át koronázó városa 
volt a francia királyoknak s pompás , nagyszabású, remek utcákkal, nagy tér
ségekkel, gyönyörű palotákkal és középületekkel ékes. Múzeumai, könyvtárai, 
archívumai és főképpen templomai, köztük a nagyszerű gótikus székesegyház, 
a Notre Dame de Bei ms,r amely a tizenharmadik századtól fogva áll, oly meg
becsülhetetlen műkincsek, hogy azokat a háború pusztításainak kitenni a leg
nagyobb kegyetlenség volt a franciák részéről. 

Emlékezetes, amint e krónika során m á r meg is írtuk, hogy a némelck 
egy ízben szeptember elején m á r el is foglalták Reims városát. Megírtuk, 
hogy egy von Humbracht nevű szász huszárkapitány néhány tiszttel és vagy 
féltucat huszárral ellovagolt Reimsig és miután onnan a francia csapa!ok 
kivonultak, egyszerűen elfoglalta a várost. Másnap, szeptember 4-én bevonult a 
városba az egész szász lovasdandár, röviddel ezután azonban a németek ismét 
kiürítették a várost. Harc nélkül tették ezt, mert a Marne mellett vívott csaták 
alakulása úgy hozta magával, hogy Reims-t sem volt érdemes tovább tartani. 

A német csapatok becsületes kiméletességből hagyták el a csodaszép 
várost. Megfészkelhették volna magukat ottan úgy, hogy soha ki nem ver
hették volna őket a franciák. Ám a harc, a város ostroma csak arra lett 
volna jó. hogy maga a város lönkremenjen, drága kincsei elpusztuljanak. 

Német gyalogság útban. (Seebald felvétele.) 



anélkül, hogy ez a 1 arc végső kimenetelére a legkisebb hatással lehetett 
volna. A németeknek ezt a nemes és emberséges eljárását k i kell emelnünk, 
mert hiszen éppen Reims esete volt az, amelyben megkapaszkodva, a franciák 
a németekről világgá kiáltották a barbárság vádját, amint azt a belgák 
Löwennel kapcsolatosan cselekedték. A vád azonban nem volt igaz, sőt 
visszaszálloü a franciák fejére, mert az összes semleges országok érdeklő
déssel fordultak Reims felé, a lapok tudósítókat, az államok hivatalos meg
bízottakat küldöttek oda, akik megállapították, hogg mindabban ami történt, 
Franciaország a bűnös. 

A város bombázása. 

A franciák ugyanis, mihelyt a német csapatok eltávoztak Reimsból, 
megszállották a várost és azonnal megerősített állásokat foglaltak el benn a 
városban. Magát a székesegyházat is hadi célok szolgálatába állították. Mögötte 
nehéz mozsár-ütegeket helyeztek el, két remek tornyában pedig megfigyelő 
és fényjelző állomást létesítettek. Másszóval egyenesen oda terelték a német 
ágyúk tüzét nemcsak a városra, de magára a csodaszép templomra is és a 
németek, ha nem akartak kényre-kedvre kiszolgáltatva lenni a franciáknak, 
kénytelenek voltak célba venni a francia állásokat, tekintet nélkül arra, 
hogy örökértékű műremekekben talán jóvátehetetlen pusztulást okoznak. 

Szeptember 20-ika körül, amikor a Marne mellett vívott harcok át-

Francia lovasság útban a front felé. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 



terelődtek az északabbra fekvő Aisne folyó vonalára, érkeztek az első han
gos jajkiáltások, hogy Reims-1 bombázzák a németek és ami még nagyobb 
megdöbbenést okozott, hírül hozta a távíró azt is, hogy a reimsi székesegyház 
— ég. Azt nem kellett magyarázni, hogy ez mily sajnálnivaló, siralmas 
pusztulás. E z a műemlék nem lakóház, amely újra építhető, nem szőlő, 
amelyet újra lehet ültetni, nem szántóföld, amely újra bevethető. Ez az antik 
remekmű olyan, mint az emberi élet, ha egyszer megsemmisül, elmúlt, leg
feljebb fájdalmas emléke marad. M i bírhatta reá a németeket, hogy az 
emberi kultúrának ezt a nemzetközi kincsét megsemmisítsék ? Mert tévedés
ről, véletlen ágyúzásról szó sem lehet a német tüzéreknél, akik páratlan 
mesterei a tüzérségi harc művészetének. A franciák és az angolok világgá 
kiáltották, hogy ami Reimsnél történt, tisztára német gonoszság, a várost 
is, a műkincseit is csak azért tették tönkre Vilmos császár hadai, mert 
nekik a céltalan pusztítás is gyönyörűség. Természetes, hogy mindebből 
nem egy szó, de egyetlen betű sem volt igaz és Reims tragédiája úgy tör
tént, amint arról aláhb számot adunk. 

Öt napja tartolt m á r a francia és német seregek tüzérségi párbaja az 
Aisne mentén, amikor szeptember 20-iki kelettel a következő jelentést adta 
k i a német hadvezetőség: 

Az angol és francia csapatok ellen intézett támadásaink sorún 
előre haladtunk. Reims a franciák harcvonalában fekszik. Sajnáljuk, 

Francia lovasság átúsztat egy folyón. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 



hogy amikor kényszerűségből az ágyútüzelési viszonozzuk, a város 
emiatt kárt szenvedhet. Parancsot adtunk ki a reimsi székeseggház 
lehelő megkímélése érdekében. 

E z volt a remsi székesegyház katedrális veszedelmének tárgyilagos és becsü
letes bejelentése. Egy nappal később már megkezdődött a rágalmazó hadjárat 
Németország ellen. A vészkürtöt egy londoni újság, az Evening News fújta 
meg, amely Epernag-bó\, Reims közeléből ezt a tudósítást közöl te : 

A németek, miután átkeltek a Marne folyón, három nap óla Reims városát lövöl
dözik, ami rettenetes látvány a Reims körül lévő dombokról. A székesegyház tornyai 
állandóan füstfelhőben vannak. Gránátok százai robbannak szét a város fölött. A lakosság 
a várostól délfelé igyekezett menekülni, de ekkor német repülőgép jelent meg feleltük, 
több bomba hullott alá és a menekülők közül harmincölen meghaltak és igen sokan meg
sebesültek. Amikor én a városba érkeztem, — írta a londoni lap tudósítója, — már csak
nem mindenki elmenekült s az utcák teljesen üresek voltak. Heves tüzérpárbaj folyt. Tisz
tán meg lehetett különböztetni a várostól délre lévő francia ágyuk hangját az északi 
irányból felelgelő német ágyuk szavától. Sikerült feljutnom egy toronyba és a szem
határon félkörben a német ütegeket láttam. A német gránátok túl a városon déli irány
ban hullottak le, és pedig a francia csapatok közé, amelyek arra vártak, hogy saját 
tüzérségük egyengesse az útat előre. Mintegy másfél négyzetkilométernyi területei tar
toltak tűz alatt ily módon a németek, akik tüzérségüket egyre jobban és jobban meg
erősítették s állítólag még hajóágyukat is hoztak. Sok gránát a város belsejében hullott 
le. A székesegyházra vörös keresztes lobogókat tűztek, és a németek kíméletesek voltak 
a műemlék iránt és három nap alatt mindössze nyolc lövedékük találta a katedrálist. 

Amint mondottuk a londoni lapnak ez a jelentése szeptember 21-én 
került nyilvánosságra. Ugyanezen a napon késő este a német nagy vezér
kar is adott k i egy jelentést, a melyben újra szó volt Reimsről. Ez a híradás 
így szólt: 

A Reims körül vívott harcokban meghódítottuk a Craonnelle vár
szerű magaslatot és miközben előngomultunk az égő Reims ellen, 
Bélheng helységet elfoglaltuk. 

A francia kormány jegyzéke. 

Másnap szeptember 22-én azt a hírt röpítették világgá Bordeauxból, 
hogy a francia kormány értesülése szerint a németek bombázták a reimsi 
székesegyházat, amely teljesen lángba borult s a francia ko rmány emiatt 
tiltakozó jegyzéket intéz valamennyi hatalomhoz. E z a tiltakozó jegyzék 
el is ment a semleges országok kormányaihoz. Maga a francia külügy
miniszter, Delcassé írta alá és így annál sajátságosabb, hogy az egész jegg-
zék szórói-szóra hazugság volt. Egyébként pedig így hangzott 

Anélkül, hogy a háborús szükségességnek még csak a jele is mutatkozott volna, 
a némel csapatok tervszerűen, egyedül a rombolás vágyától vezetve, feleslegesen 
lövöldözlek a reimsi dómot. Ebben a pillanatban a híres főtemplom egyetlen rom
halmaz. A francia kormánynak az a célja, hogy a vandalizmusnak ezt a gyalázatos 
cselekedetét, amely egyrészt a francia történelem egyik szentségét a tűz mariáiékául 
dobta, másrészt ugyanekkor megrabolta az egész emberiséget egy pótolhatatlan mű
remektől, — átadjuk az egész emberiség felháborodásának. 



Német járőrök meglepő támadása egy francia trénoszlop ellen. 



A német kormány nem sokáig késelt a válasszal. A felelet, amelyet a 
franciák erre a hazug és nevetséges jegyzékre kaptak, egyszerű volt, komoly, 
higgadt és méltóságos. A válasz így hangzott: 

A francia kormány, sajnos, nem tartózkodott attól, hogy rágalmazó módon 
adja elő az eseményeket, amidőn azt mondotta, hogy a német csapatok hadi szük
ségesség nélkül rendszeresen lövöldözték a reimsi székesegyházat. Reims tulajdon
képen erősség, amelyet a franciák az utóbbi napokban külön is nagy mértékben 
megerősítettek és jelenlegi állásaik védelmére felhasználnak. Ezeknek az állásoknak 
a megtámadásakor, sajnos, Reims bombázása is elkerülhetetlen kényszerűség. Parancsot 
adtunk ki, hogy a híres katedrálist mindenesetre kíméljék. Ha mindazáltal igaz 
volna, hogy a harc következtében támadt tűz á székesegyházra is átterjedt, — amit mi 
most még határozottan nem állíthatunk — azt senki nálunk jobban nem sajnálná. 
A felelősség egyedül a franciákat terheli akik Reims-t erősséggé és azonfelül védelmi 
vonalaknak ütköző pontjává tették. Kénytelenek vagyunk erélyesen tiltakozni a 
rágalom ellen, hogy német csapatok a rombolás vágyától és nem pedig a leg
súlyosabb kényszerűségtől indíttatva a történelem és az építő művészet emlékeit 
összerombolják 

A német kormánynak ezt a férfias nyilatkozatát nemcsak nálunk, de a 
semleges országokban is igaznak ismerték föl és a legkülönbözőbb művé
szeti és tudományos testületek kifejezték bizalmukat és becsülésüket Német
ország és a német kultúra iránt. Például az egyik tekintélyes svájci újság 
megirla, hogy legenergikusabban állást kell foglalni a franciák hazug rágalmai 
ellen, még akkor is, ha azokat maga a francia kormány irta alá. Elég elol
vasni a francia hadvezetőség hivatalos jelentéseit, amelyekből kitűnik, hogy 
a francia hadvezetőség mit sem telt Reimsnek a német ágyútűztől való 
megmentésére. Hogy a németek kíméljék mindenáron ugyanazt a Reims-t, 
amelyet a franciák könnyelműen odavetettek a német ágyuk elé — ezt köve
telni igazán legalább is együgyűség a franciák részéről. 

így irt a svájci lap, de hasonló húrokat pengetett maga a londoni 
Times is, amely párisi jelentése szerint elméletben elismerte, hogy Reims 
bombázását a francia Jüzérség okozta, amely a város utcáin foglalt állási és 
onnan intézett heves tüzelést a német hadállások ellen. Annyira mentek a 
franciák, hogy katonaságuk egészen betelepedett Reimsbe, a főutakon foglalt 
állást a tüzérség, mögötte pedig a francia gyalogság. 

A pusztulás. 
A vita azonban ezekkel a nyilatkozatokkal és elfogulatlan újsághírekkel 

nem szűnt meg s a német kormány nyilatkozata után a német hadvezetőség 
is megszólalt szeptember 23-án. Érdemes ezt a nyilatkozatot is közre adni, 
mert történelmi hitelességgel állapítja meg, hogy mi is az igazság a pompás 
francia város bombázását illetően. E z a nyilatkozat eképpen szólt : 

Miután a franciák Reims városát erős sáncművekkel védelmi 
vonaluk fő támasztó pontjává tették, ők maguk kényszerítettek ben
nünket a város megtámadására és a támadáshoz szükséges eszközök 
fölhasználására. A székesegyházat a német főparancsnokság utasítására 



mindaddig kímélni kellett, amíg az ellenség nem használja k i a saját 
céljaira. Szeptember 20ra óta a székesegyházon fehér zászló lengett, 
melyet mi tiszteletben tartottunk. Ennek ellenére azonban megállapítottuk, 
hogg a torongban francia megfigyelő őr működik, ami azután érthetővé 
tette, miért volt hatásos a francia tüzérség ággúzása a támadó német 
gyalogság ellen. Szükséges volt ezt a megfigyelő őrt eltávolítani, ami a 
tábori tüzérség shrapnelltüzelésével történt. A nehéz-tüzérség azonban 
még ekkor sem lépett akcióba a székesegyház ellen s a megfigyelő őr 
eltávolítása után a székeseggház lövöldözését abba is hagytuk. Megálla
píthatjuk, hogy a székeseggház tomgai állanak és külseje nem rongá
lódott meg. A tetőzet azonban égett. A támadó csapatok tehát csak 
addig a határig mentek, ameddig el kellett menniök. A felelősség az 
ellenséget terheli, mert a naggbecsű műemléket a fehér zászló védelme 
alatt meg nem engedhető módon katonai célra használta. 
Minden jelentés, amely becsületes forrásból fakadt, megegyezett abban, 

hogy a csodaszép templom, ámbár nagy kár esett benne, el nem pusztult, 
csak komolyan megrongálódott . Ezt irták a hollandi újságok is, amelyek a 
háború első napja óta kitűntek igazmondásukkal. Tehát Delcassé és az egész 
francia kormány történelmi hazugságban maradtak, amelynek a bélyegét soha
sem moshatják le magukról. A francia kormány azonban nem fujt takarodót, 
hanem tovább folytatta a hazudozást és kalandos ferdítési politikáját. Ezt 

Összelőtt sáncok Reims előtt. 



az útat követte a francia hadvezetőség is, amely ugyancsak szeptember 23-án 
kiadott jelentésében szintén azt mondotta, hogy a reimsi katedrális valóban 
rombadőlt . Ehhez a kijelentéshez ezt a mondatot fűzte a francia hadvezetőség: 

Meg kell jegyeznünk, hogy a reimsi katedrálisban nagyon sok német sebesül
let helyeztünk el, akiket a páratlanul szép bazilika romjai — sajnos — maguk alá 
temetlek. 
A jelentés, mely az egész művelt világ megütközését és felháborodását 

hívta ki, további részében így szólt: 
A német csapatok ma is folytatták Reims bombázását. A remekszép templom, 

amely a XIII. század legszebb gótikája, ma már csak néhány fekete romhalmaz. 
A kórház, a városháza, a prefektusi hivatal, a püspöki palota, a múzeum és számos 
szomszédos ház nagyrészt romokban hever. Bizonyítani tudjuk, hogy a német tüzér
ség szándékosan irányította az ágyútüzet a nevezetes épület ellen. Eközben igen 
sok francia ember meghalt, közöttük Jaqnes dr. helyettes polgármester. 

Ez a jelentés csak annak a bizonyítására alkalmas, hogy a francia had
vezetőség sem riadt vissza attól, hogy szószátyár és hazug módon adjon 
beszámolót az eseményekről. Mindenesetre nagyon érdekes, hogv ugyanazon 
a napon, amikor ez a hivatalos francia jelentés nyilvánosságra jutott, az 
egyik nagy londoni lap, a Daily Chronicle egy reimsi távirat alapján meg
írta, hogy a székesegyház homlokzata és mind a három kapuja csaknem egé
szen sértetlen és ugyanígy ép maradt a hatalmas ablakok díszítéssé is. Nem 
szenvedett a templom hátsó része, valamint a templom főhajójának a mennye
zetét sem érte nagyobb kár. Sőt, ahol a tűz megrongálta a tetőzetet, annak 
a résznek a helyreállítása sem lesz túlságosan nehéz. 

Hasonló módon írt a többi nagy angol újság is. A rímes, mely éppenség
gel nem gyanúsítható azzal, hogy a németeket meg akarta volna védelmezni 
a «barbárság» vádjával szemben, a székesegyház bombázásáról a következő 
jelentést közöl te: 

A tűztől a templom hajója szenvedett legtöbbet, a tetőzet teljesen 
elpusztult, a kőfalak fölötti mennyezet egy része azonban megmaradt. 
A főoltár még áll, a székek és a padok, valamint a többi tárgyak, 
amelyek különhen a templom hajójában és a karzaton állni szoktak, 
eltűntek. Az oldalhajó kevésbbé sérült meg. A falak és a tornyok ter
mészetesszíntea tűz következtében sokat szenvedett. Semmiféle ok sincs 
arra az aggodalomra, hogy a katedrálist ne lehetne újból helyreállítani. 
A kerekszámban ötvenre rugó angyalszobrocskák közül soknak nincs 
meg a feje. Az alacsony, széles lépcsőkön a törmelékek egész tömege 
látható, míg a tátongó ajtónyílások közeiéhen egy kőből faragott és 
erősen megsérült Krisztus-szobor fekszik. A hatalmas templomablakok
nak mintegy fele elpusztult. 
A német főhadiszállásnak egy jelentéséből kiderült továbbá az is, hogy 

a németek mozsárlövegből mindössze egyetlen lövést tettek a székesegyházra, 
ezt is csak azért, mert a tábori tüzérség tüzelése nem tudta a katedrális tor
nyában elhelyezett megfigyelő állomást eltávolítani. 

A francia sajtó mindamellett tovább folytatta a németek rágalmazását. 
Midőn már az egész világ előtt nyilvánvaló volt a tényállás, akkor sem írták 
meg az igazat. 



A franciák alaptalan vádaskodására legjellemzőbb volt azonban az a 
híresztelés, hogy a németek a székesegyházat felgyújtották. Csupán az a 
csodálatos, hogy akadtak, akik ideig-óráig még ennek a fantasztikus vádnak 
is hitelt adtak. így egyik turini olasz lapban azt írták, hogy a németek 
bosszúból gyújtották fel a székesegyházat, mivel Bode-nak, a berlini királyi 
múzeum főigazgatójának meghiúsult az a terve, hogy Franciaországból mű
kincseket vigyenek el a németek. Erre a íölháborító vádra Bode rövid 
nyilatkozatban válaszoll, melyben ezt mondta: 

. — A székesegyházat nem gyújtották fel, hanem a tüzérség tüzelése megron
gálta, mert egy fehér lobogó védelme alatt a székesegyház tornyából jelzéseket 
adtak a németek állásáról. Nevetséges és az őrültséggel határos az az állítás, hogy 
az elrablandó műkincsekről egy jegyzéket állítottam volna össze és éppen ilyen az 
a gondolat is, hogy az általunk is nagyon fájlalt megrongálása a székesegyháznak 
más, mint tisztán katonai okokból történt volna. 
Megtetőzték hazug híreiket a franciák azzal az állítással is, hogy a 

pápa tiltakozott Vilmos császárnál a székesegyház lönkretevése ellen. Ámde 
ez a hazugság sem volt hosszúéletű, mert az egyik nagy német lap hivatalos 
színű hírében megírta, hogy X V . Benedek fölvilágosítást kéretett Németország 
vatikáni követétől, akinek kijelentései a szentatyát kellő módon megnyugtatták. 

Mindez a vita azonban csak a székesegyházra vonatkozik és a német 
nyilatkozatok korántsem vonták kétségbe azt, hogy maga a szerencsétlen 

Algériai lövészek német hadifoglyokat szállítanak. 

— 336 -







Sámuel rajza. 





város irtózatos károkat szenvedett. Az angol, francia és amerikai biztosító
társaságok véleménye szerint az anyagi kár, mely Reims-t érte, meghaladja az 
ezer milliót, emberéletben pedig szintén igen nagy a veszteség, mert állítólag 
közel háromezer nő, gyermek és polgárember esett a kölcsönös ágyútűznek 
áldozatául. A milliárdos kár csupán az ingatlanokra vonatkozik, mert az 
a kár, amely a lakosságot ingó vagyonában érte, megbecsülhetetlen, miután 
annak csak csekély töredéke volt biztosítva. Elpusztult Reims közelében 
Poincaré gyönyörű nyári kastélya is, amelyben kincseket érő műalkotások 
is veszendőbe mentek. 

Reimsnek a képe, amint azt az ott j á r t emberek leírták, kétségbeejtő volt. 
A városban nem volt elraktározva semminemű élelmiszer és nap-nap után egész 
automobil- és kocsi-karavánok indultak Reims felé, hogy a nyomorgók töme
gét ellássák élelemmel. Mindent igen nagy messzeségből kellett odaszállítani, 
mert a Champagne, ez a modern Kánaán, teljesen kipusztult. A szőlőtermés 
egy részét augusztus végén még sikerült ugyan leszedni, de a vincellérek feje 
fölött munka közben már akkor is röpködtek a gránátok és a shrapnellek. 
A bor azonban mi hasznot sem jelentett, mert nem volt, aki megvegye a drága 
italt. Minden egyéb élelmiszer pedig teljesen eltűnt az elpusztított vidékről. 

A lakosság gazdagabb része elhagyta a várost és a szegények ezreiről, 
akik ott maradtak, a francia állam gondoskodott jóformán teljesen ingyen. 
A város legdélibb külső kerületei aránylag kevesebbet szenvedtek a német 
ágyútűztől és itt még némi élet' is mutatkozott. Áthaladva a Vesle folyón, 
következik a valódi Reims, amely teljesen kihalt és nyoma sem volt benne 
az életnek. A Boulevard de Iffa République, amely a város egyik legfőbb 
útvonala, élénken mutatta a bombázás nyomait. Pompás villák hevertek 
teljesen rombadöntve, remekül gondozott kertek közepén. Számbavéve a 
rombadőlt házakat, kiderül, hogy átlag minden nyolcadik ház elpusztult. 
Mindenfelé többméter magasságú romhalmazok s az egész város olyan volt, 
mintha természeti katasztrófa pusztított volna benne. Akik látták Messzinát 
az emlékezetes földrengés után, azt mondják, hogy annak is ilyen volt a képe. 

Már a város külső képe is ijesztő, de valósággal szivet facsaró volt az a 
látvány, amit a város lakói nyújtottak. Férfiak, asszonyok és gyermekek 
egyaránt úgy jártak-keltek, mint az élettelen árnyékok. Arcuk, testük csontig 
soványodott, beesett szemüket a remegés, kétségbeesés sötét karikái övezték. 
Ha nagy ritkán kimerészkedtek az utcára, a falhoz lapulva lopózkodtak 
tovább é;> egyre az eget kémlelték, mikor csap le onnan az irtózatos acél
lövedék. Általában a pincékben tartózkodtak és ha künn érte őket az utcán 
a mindennapos bombázás, berohantak a legközelebb eső ház kapuján és 
menedéket kértek a pincében. Ott várakoztak és ott olvasgatták remegve a 
felrobbanó bombák számát, mert már gyakorlatból tudták, hogy legfeljebb 
nyolcvan-száz lövedék éri a várost. A bombázás félóráig vagy legfeljebb egy 
óra hosszat szokott tartani. 

Ez lett a csodaszép Reimsből, a világnak egyik leggazdagabb és leg
vidámabb vá rosábó l . . . 
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SZERB ÉS MONTENEGRÓI BETÖRÉS BOSZNIÁBA. 
Bosznia, miután augusztus utolsó hetében megszabadult a Montenegró

ból betört ellenséges csapatoktól, csaknem egy teljes hónapig nyugalmat 
élvezett, mert harmadik hegyi dandárunknak Pongrácz vezérőrnagy vezetésével 
aratott bileki nagy győzelme elvette az ellenség kedvét a támadástól. 

Amidőn hadseregünk szeptember második felében erőteljes offenzívát 
kezdett Szerbiában és győzelmes előnyomulását megkezdte a Drinától keletre 
és a Szávától délre, természetes, hogy a bosnyák határ védelmére csak 
kisebb erő állott rendelkezésünkre. A szerbek és montenegróiak ezt az alkal
mat fölhasználták arra, hogy betörjenek keletről és délről Boszniába. Mivel 
haderőnk zöme sokkal fontosabb feladattal küzdött, természetes, hogy az 
ellenség előrejutását egyelőre nem tudtuk megakadályozni. 

Nikita montenegrói király csapataihoz megy. 
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Erről a betörésről az első hírt szeptember 23-án hozta nyilvánosságra 
vezérkarunk a következőkben : 

Az ország jellegénél fogva senkit sem lephet meg, hogy balkáni haderőink 
zömének e harcai közben egyes szerb vagy montenegrói bandáknak sikerülhetett 
olyan területekre előrenyomulniok, ahol csak csekély számú csendőrség és a biztosság 
szempontjából elengedhetetlenül szükséges védőőrség maradt hátra. 
A szerb-montenegrói csapatok három csoportban hatoltak be Kelet-

Boszniába. A fősereg Bozanovics volt montenegrói hadügyminiszter vezetése 
alatt Mokragoránál és Novácnál tört be, majd Visegrádon és Rogaticán át 
a Szerajevótól keletre eső magaslatok, a Románja Planina felé vonult. Egy 
másik csoport Visegrádtól északra negyven kilométernyire Srebrenicánál nyo
mult be Boszniába és ugyancsak a Románja Planina felé masírozott. Ezalatt 
délen két montenegrói brigád Vukovics és Rajevics vezérlete alatt Focsán 
keresztül szintén oda törekedett. 

A jelentékeny szerb-montenegrói erők előrenyomulása arra birta had
vezetőségünket, hogy sürgősen csapatokat vonjon össze Szerajevó védelmére 
és az ellenségnek Boszniából való kiűzésére. Ennek az akciónak első sikeré
ről október 2-án ezt a jelentést adták k i : 

Bosznia egyes, a szerb és montenegrói katonaság, valamint irreguláris csa
patok által nyugtalanított részeinek megtisztítását erélyesen megkezdtük. Ezen
közben tegnap egy teljes szerb zászlóaljat bekerítettünk, lefegyvereztünk és hadi
fogságba szállítottunk. 

Csapataink pihenője egy boszniai helységben. (Seebald felvétele.) 



A z első sikerek. 

Ellenoffenzivánk is há rom irányú volt, mint az ellenség fölvonulása. 
Október elsején fölvettük a harcot a délről j övő két montenegrói brigád 
ellen és két napig tartó hősies küzdelemmel teljesen szélvertük, sőt a fej
vesztetten menekülő montenegrói csapatokat visszaűztük a határon túlra. 
A győzelemről Potiorek táborszernagy október 4-én ezt a jelentést adta k i : 

A keleli Boszniába előnyomuló szerb és montenegrói erők szükségessé tették, 
hogy ezekre a fődöntés helyétől félreeső területekre mozgó erőket különítsünk ki. 
Már az első ott bevezetett akció is eredményesen végződött. Két montenegrói dandárt, 
és pedig a Spuzka-dandárt Vukovics tábornok parancsnoksága alatt és a Zecska-dandárt 
Rajevics tábornok parancsnoksága alatt két napig tartó heves harcok után teljesen 
megvertük és Focsára visszavetettük. Ezek pánikszerűen menekülnek az ország 
határán túlra. Az egész vonatcsapatukat, közte a Boszniában zsákmányolt nem jelenték
telen készleteiket, visszahagyták. Ez alkalommal is előre küldölt járőreinkhez tartozó 
elesett katonáink közül többeket, köztük egy zászlóst is, állatias módon megcsonkítva 
találtunk. Az e hadszíntér északi részén megindított akció folyamán egy fél zászlóaljunk 
egy teljes szerb zászlóaljat fogott el. 

Ebben a győzelemben jelentékeny részük volt a magyar honvédcsapatok
nak. A két ellenséges dandár körülbelül 28—30,000 emberből állott és tábori 
tüzérséggel, meg sok gépfegyverrel volt fölszerelve. Utjokban Focsától kezdve 
mindenüt t raboltak s gyújtogattak és egyes községeket teljesen elpusztítottuk. 

Török határőrök a bosnyák-szerb határon, akik helyi ismeretükkel és éberségükkel fontos 
szolgálatokat tettek csapatainknak. 



Azokat a szerencsétlen lakosokat, akik ellenük szegültek, kegyetlenül meg
csonkították. Bár a montenegróiak kedvező hadállásban vették föl a harcot 
a mi csapatainkkal, nehéz tüzérségünk eredményes működése lehetővé tette, 
ho£y nagyobb veszteség nélkül kiverhettük őket állásaikból. Visszavonulásuk 
rendetlen futás volt s üldöztetésük közben igen nagy veszteségeket szenvedtek. 

Miközben Bosznia délkeleti részét megtisztítottuk az ellenségtől, egy had
oszlopunk a Srbrenicánál előrenyomult szerbek ellen északkeletre indult, egy 
másik hadoszlopunk pedig egyenesen keletnek tartott, hogy fölvegye a küz
delmet a Románja Planina felé törő szerb fősereggel. Az északról rabolva 
és fosztogatva közeledő ellenséget Srebrenicától nem messze megállítottuk és 
nagy vereséget okozva nekik, visszakergettük a határon. 

A Bozanovics tábornok vezetése alatt álló csapatok a Románja Planinán 
erős pozícióban elsáncolták magukat, sőt nehéz tüzérséget is fölvonultattak, 
mert onnan akartak Szerajevó ellen előrenyomulni. Fényes haditettekben 
bővelkedő kétnapos csatában teljesen megvertük ezt a fősereget, amely futás
ban kereset menedéket. A Boszniába betört szerbek északi és keleti seregé
nek vereségéről déli haderőnk főparancsnoka a következő, október 8-án 
kiadott jelentésben számolt be: 

Boszniának az ellenségtől való megtisztítása céljából folyamatba tett akció 
további eredménnyel járt. A montenegrói csapatokkal szemben elért és már jelen
tett sikereinkhez most egy döntő csapás fűződik, amelyet a Visegrádon keresztül 
harc nélkül betört szerb csapatokra mértünk. Északi oszlopukat Srebrenica felől 

Szerb csapatok tábora. 



Bajna-Basta felé a Drinán át már visszavetettük, miközben vonatukat és lőszerosz
lopukat elvettük. A Románja Planina felé előrehatolt főerejüket, amely Bozanovics 
Milos tábornok, volt hadügyminiszter parancsnoksága alatt állott, a mi seregünk 
kétnapos csatában teljesen megverte és az ellenség csak gyors futásban menekült 
meg a részünkről tervezett elfogástól. 11-ik népfölkelő ezredük egyik zászlóalját 
elfogtuk, több gyorstüzelő ágyút zsákmányoltunk. 
Még a szerb vezérkar sem tagadhatta le ezt a nagy vereséget és ezt a 

szűkszavú jelentést adta k i : Az osztrák-magyar csapatok offenzívája elől a 
szerb csapatok Szerajevó környékének magaslatai alól visszavonultak. 

Szerajevóban és egész Boszniában határtalan örömet és lelkesedést kel
tett az a hír, hogy az ország fővárosa megszabadult a fenyegető veszede
lemtől. Szerajevó polgármestere, Csurcsis effendi a következő táviratot intézte 
Potiorek táborszernagyhoz: 

Sarajevo tartományi főváros és egész lakossága nevében mély hódolattá 
mondunk köszönetet excellenciádnak erélylyel és számítással keresztülvitt akciójáért, 
melylyel a tartományi fővúrost mindenkorra megszabadította az ellenséges invázió 
lehetőségétől. Szerencsét kívánunk excellenciádnak a hadsereg fényes sikeréhez, 
mely excellenciád bölcs és hősies vezetésére van bízva. Szilárdan meg vagyunk 
győződve arról, hogy excellenciád bátor csapatainkat győzelemről-győzelemre 
vezeti és ezáltal a történelemben nevét megörökíti. 

Potiorek táborszernagytól erre a következő választávirat érkezett : 
Szívélyesen köszönöm nagyságod és a két polgármester úr üdvözlő táviratát. 

Az, hogy a tartományi fővárostól elhárítottuk az ellenség által való nyugtalanítás 
veszélyét, csak csapatainknak önfeláldozó, minden dicséretnek fölötte álló bátor 
magatartásának köszönhető, mely hadsereg vallási és nyelvbeli különbségek nélkül 
nemes versengésben mindenkor tántoríthatlanul és fáradságot nem ismerve, kész 
mindenét feláldozni a haza becsületéért és dicsőségéért. 

A z ellenség kiűzése. 

Ezután csapataink tovább üldözték kelet felé az ellenséget, amely egé
szen Rogaticáig vonult vissza. Üldöző seregünk itt október 19-én meg
támadta az ellenséget és három napig tar tó elkeseredett hurcok után további 
visszavonulásra kényszerítette. A rogaticai ütközetről ez a hivatalos kommü
niké jelent meg október 23-án: 

Azokat a nagy szerb és montenegrói erőket, amelyek annak idején 
behatoltak Kelet-Bosznia délkeleti határrészein, ahonnan csapataink 
elvonatlak és az ottani muzulmán lakosságra a fosztogatók és gyilkolok 
féktelen hordáit rászabudítotlák, e hó 22-én, három napi elkeseredett 
harc után a mokro-rogaticai út mindkét oldalán megvertük és gyors 
visszavonulásra kényszerítettük. Ez ütközetben csapataink páratlan hősies
séggel harcoltak és az ellenséget több egymás mögött fekvő megerősített 
állásból szuronnyal ismételten kiűzték. 
Csapataink nem hagytak pihenőt a megvert ellenségnek és bár maguk 

is kimerültek a csaknem kéthetes harcokban, tovább kergették a szerb főse
reg maradékai t és Visegrádnál végre kiszorították őket Boszniából a Drinán 





túlra. Ezzel azután végre Bosznia keleti része is fölszabadult a rövid szerb
montenegrói uralom alól. A Szerbek végleges kiverését október 26-án tudatta 
Potiorek táborszernagy a következő jelentésben: 

A Romanja-Planinán megvert szerb-montcnegrói haderőket négy 
napi szakadatlan üldözés után Visegrád és Gorazde közelében a Drinán 
ál visszaszorítottuk. Csapataink eközben a Han-Stjenica melletti iskolá
ban sok gyalogsági és tüzérségi lőszert és a Velico Brdo—Vracevicán 
vívott utóvédharcokban gépfegyvereket és hegyi ütegeket zsákmányoltak. 
Bosznia keleti része ezzel meg van tisztítva az ellenségtől. 
Egy később kiadott jelentés beszámolt arról is, hogy a Románja Plani-

nán lefolyt harcok alatt hét tisztet és 647 főnyi legénységet fogtunk el, öt 
ágyút, három lőszerkocsit, két géppuskát valamint sok lőszert és hadianyagot 
zsákmányoltunk. 

Ezután már a szerb jelentések is kénytelenek vollak elhallgatni a győ
zelmi hírekkel. Azzal vigasztalták csupán magukat, hogy az újabb kudarcért 
a montenegróikat telték felelőssé. Noha csapataink győztek, — mondta egy 
szerb hivatalos jelentés, — mégis kénytelenek voltunk visszavonulni, mert — 
a montenegróiak vereséget szenvedtek. 

Azonban már külföldön is tisztában voltak a szerb jelentések értékével. 
A szerb montenegrói csapatok veresége teljes, — írta a Popolo Romano, 

egyik legtekintélyesebb olasz lap. A nisi sajtóiroda jelentéseinek poézise 
helyébe a rideg valóság prózája lépett. A szerbek, a kiket Boszniából teljesen 
kiűztek, most saját országukat kénytelenek az osztrák-magyar invázió ellen 
megvédelmezni 

Szerb trén menetközben. 



A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 
Bülow tábornok. 

Soha háború meglepőbben, diadalmasabb prológussal nem kezdődött , 
mint amikor e nagy háború bevezetőjeként a nagyszerű német hadsereg a 
szélvész gyorsaságával megjelent Belgium határán, rajtaütött a szövetséges 
ellenséggel titokban cimboráskodó és már suttyomban meg is állapodott Albert 
király birodalmán. Mielőtt még felocsúdtak volna meglepetésükből, már mér
földes léptekkel robogott előre, mindig előre a diadalmas germán sereg. Meg
tört erejükön minden ellenállás, kártyavárként omlottak le mozsaraik böm
bölő szavára bevehetetlennek tartott várak falai s a németek vérbe-tűzbe-
vészbe gázolva tiporták le elleneiket, hogy francia földön nézzenek szembe a 
szövetkezett ellenséggel. 

Soha szebben, egy kiváltságos nemzet dicsőséges haderejéhez méltóbban 
nem adta még meg egyetlen ármádia sem h á b o i ú n a k az «adjon istenét*. És a 
világtörténelem e szinte párat lan hadi dicsőségének glóriája elsősorban Kluck, 
Eineiv, Hausen és Bülow t ábornokok feje köré sugározza minden fényét, 
minden ragyogását. 

Bülow Károly volt az. aki a második német hadsereg élén vett részt e 
csodásan gyors, diadalmas és nagyszerűen sikerült felvonulásban. Ő volt az, 
aki Hausen tábornok hadseregével együtt a Namur alá elkésve érkező nagy 
francia-angol-belga hadsereget, — amely több mint nyolc teljes hadtestből 
állott, — a Maas és Sambre között augusztus 27-én teljesen megverte és később 
3l-én St. Quentinnél a szó teljes értelmében tönkretette, szertezűzta, megsem
misítette, amikor is hat zászlót, 59 ágyút és 11,000 hadifoglyot zsákmányolt. 
Bülowol oroszlánrész illeti meg Namur és Maubeuge bevételéből is. Ekkor 
bizonyította be, hogy nála ki tűnőbb stratégát, gyorsabb s erélyesebb csapat
parancsnokot, zseniálisabb hadvezért e súlyos feladatra nem küldhettek volna k i . 

A Bülow név történelmi hangzású, népszerű és jelentős a német tör
ténelemben. A Bülowok mindig híres politikusok s hadvezérek voltak, főként 
emlékezetes például Bülow Frigyes Vilmos neve, aki Napóleon korának 
egyik legzseniálisabb hadvezére volt, méltó ellenfele a francia oroszlánnak. 
A dennewitzi ütközet diadalával ő mentette meg Berlint Napóleon hadától, 
amikor megverte Napóleon legnagyobb hadvezérét : Neyt. Diadalmasan vere
kedett Plachevoitnál és Waterloonál a franciákkal. Emlékezetes a nagy Bülow 
Bernát gróf — később herceg — szerepe, aki Bismarck után a legnagyobb 



kancellárja volt Németországnak. És 
most hozzájuk méltó törlénelmi nevet 
szerzett Bülow Károly. 

Bülow 1846 március 21-én szüle
tett. Atyja, Pál alezredes volt, anyja 
pedig Waldow Mária, igen nemeslelkű 
úrhölgy. Berlinben végezte a kis Károly 
iskolai tanulmányait. A híres Wilhelm-
gimnáziumból egyenesen a 2. számú 
gyalogos gárdaezredbe lépett tizennyolc 
éves korában s 1866-ban már mint 
hadnagy küzd a porosz-osztrák háború
ban. Soor mellett sebet is kap, de 
mégis a fronton marad s kiveszi részét 
a königgrátzi diadalból. A z 1870-es 
francia háborúban a honvéd gárda
ezredek diadalmas lobogója alatt küzd 
s a Strassburg melletti csatában hősies
ségeért főhadnagy lesz s mellére tűzik 
a vaskeresztet. 

A háború után előbb adjutáns, 
majd 1876-ban kapitányi ranggal már 
a nagy vezérkar tagja. Altonában, Brom-

bergben, Stetlinben katonáskodik, ez utóbbi helyen már a második hadtest 
vezérkari főnöke. 1889-ben Gerában a 96. gyalogezred parancsnoka, majd 
a IV. gárdaezredet vezényli. Ezenközben lép boldog házasságra Kracht 
Mollyval, kitől há rom gyermeke született. 

1897-ben vezérőrnagy, amikor m á r elismerik, hogy egyike a hadsereg 
legkiválóbb stratégáinak s mindenki Grossler hadügyminiszter utódjának 
tekinti. Hadügyminiszter azonban mégsem ő lesz, hanem Einem, mert ille
tékes körök véleménye szerint reá, mint elsőrangú csapattisztre, a hadsereg 
kebelében van szükség. 1900 októberében már a II. gárda hadosztály parancs
noka, 1902-ben átmenetileg főhadszállásmester és 1903-ban Lignitz tábornok 
visszalépése után a III. hadtest parancsnoka. Ez állásában úgy kitünteti 
magát, hogy 1912-ben a szászországi nagy császárgyakorlat alkalmával őt 
bízzák meg a vörös hadsereg vezérségével. Ekkor tüneményesen bontakozik 
ki talentuma, amiért is egyenesen generaloberst lesz. Ekkor a hannoveri har
madik hadsereg felügyeletét bízzák rá, amely hadseregbe a 7., 9. és 11. 
hadtest tartozik. E háború kitörése után hadseregparancsnok lett s szerzett 
soha el nem múló dicsőséget a német vitézségnek, nagy nevének és családja 
történelmi hírének. 

Bülow tábornok. 



A M A I H A D V I S E L É S . 

Budapest hadikórházai. 

A németek zseniális császárjától származik az a mondás , hogy a 
háborút nem egy hadsereg küzdi végig, hanem három. Az egyik, amelyik 
előkészíti, táplálja, szállítja, felszereli és pótolja a harcoló hadsereget, a 
másik, amelyik fegyverrel kezében leveri az ellenséget és egy harmadik, 
amely a sebesülteket ápolja, visszaszerzi életerejüket, izmaik, agyuk és ide
geik rugalmasságát. Az egyformán fontos há rom tényező közül a kultúra és 
humanizmus dicsősége a harmadik hadseregé, amelynek vezénylőtisztjei az 
orvosok, hősei az ápolók, fegyverei a műtőkés és az orvosságos üveg, terepe 
a kórház, lendülete a szeretet. Ellensége nincs, mert nem a pusztítás a célja, 
hanem a megmentés és anyaga a beteg vagy sebesült ember, akit meg kell 
mentenie, gyógyítania, talpra állítania, emberi tudománnyal , szeretettel és 

A főváros ezerágyas kórháza. (Alexy felvétele.) 



gondossággal kireparálnia azt, amit emberi kéz fegyvere pusztított benne, 
vagj r a természet, vagy a levegő, víz, föld gyilkos járványa. 

Hadvezetőségünk sok szeretettel s minden módon gondoskodott arról 
hogy beteg és sebesült hőseinknek a lehető legjobb ápolásban legyen 
részük s hogy minél gyorsabban visszanyerjék erejüket, harcképességüket, 
egészségüket. Amit e téren oly hihetetlen gyorsasággal megszerveztek, az a 
hatalmas apparátus, berendezettség s ezer karral-agygyal dolgozó organizmus 
igazi csodája a tudománynak, buzgalomnak és hozzáértésnek. 

A sebesült és beteg katonákat tudvalevően a harctéren nyújtott első 
segély után vasutakon s hajóval különböző kórházakba szállítják. A mon
archia két ál lamának minden városában állítottak fel kórházakat, ahol e 
katonákat elhelyezik. 

E kórházak négyfélék. Elsősorban vannak a helyőrségi kórházak, azután 
a kaszárnyák, mint kisegítő katonai kórházak, harmadszor az úgynevezett 
hadikórházak s végül a magánkórházak. 

A helyőrségi kórházak s a kaszárnyák, mint kisegítő katonai kórházak 
teljesen katonai jellegűek. Rendes katonaorvosok kezelnek itt, az ápolók 
egészségügyi katonák, épp úgy mint békében. Budapesten a három hely
őrségi kórház, a XVI-os és XVII-es s a honvéd helyőrségi kórház teljesíti e 
szolgálatot. A XVI-os 3000, a XVII-es 1660 és a honvéd helyőrségi kórház 
629 ágygyal. Ezenkívül van a III. tartalékkórház 809, a Marodenhaus 1200, a 

A főváros ezerágyas kórháza. A konyha. (Alexy felyétele.) 
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csendőrlaktanya 260,"a Ludovika Akadémia 430 ágygyal, a Laudon-kaszárnya 
897 és a Nádasdy-kaszárnya 655 ágygyal. 

Másodsorban jönnek azok a hadikórházak, amelyeket közintézmények 
állítottak fel s amelyekben már tartalékos s népfölkelő orvosokon kívül önként 
vállalkozó polgári orvosok is vannak, ápolóik részben fizetéses vörös-keresztes 
nénék, részben önkéntes, ingyenes ápolónők. Ezek is katonai felügyelet alatt 
állanak. Mindnek katonai parancsnoka s őrsége van, az irodai munkáka t 
ellátó népfölkelőkön kívül a Vörös-kereszt által iderendelt, fizetéses B. osz
tályú népfölkelők is teljesítenek itt szolgálatot. Ilyenek a Charité, a Főváros i 
Gyermekkórház, a Poliklinika, a Révész-utcai hadikórház, az Erzsébet
kórház, tizennégy klinikai kórház és a kilenc közkórház stb. Ezek közül a 
legnagvobb az Erzsébet-kórház 1050 és a Révész-utcai hadikórház 1000 ággyal. 

Végül vannak a magánkórházak, amelyeket magántestületek s magáno
sok állítottak fel s tartanak fenn saját költségükön. Ezek is katonai felügyelet 
alatt állanak katonai parancsnokkal s őrséggel, de magánorvosokkal s magán
ápolókkal. A fenntartók személye szerint ezek a legkülönbözőbbek; kórhá
zakat tartanak fenn: a főváros, egyes szanatórium-tulajdonosok, mágnás
asszonyok, közjótékonysági egyesülelek, a kongregációk, szabadkőműves 
páholyok, stb. 

A legnagyobb ilyen kórház a Pénzintézetek kórháza 1200 ágygyal. 
Magánosok közül a következők tartanak fenn kórháza t : özv. Del' Mediconé, 

Látogatás a főváros ezerágyas kórházában. (Alexy felvétele.) 



gr. Edelsheim-Gyulay, Fellner Henrik, Kőiössy, Koppensteiner Antalné, 
Légrády Imre. s Oltó, gróf Széchenyi Lászlóné, gróf Vay Gáborné, Wahl 
Oszkárné s Wodianer Hugó. 

Összesen 149 kórház van Budapesten, több mint negyvenezer ágygyal. 
E kórházakban helyezik el a beteg és a sebesült katonákat. Minden harc
térről érkező beteg és sebesült előbb a pályaudvarok betegnyugvóiban pihen 
meg, s ha járványdúl ta vidékről érkezik, megfigyelés alá kerül s csak ezután 
viszik a kórházba. A gyanús, vagy beigazoltan ragályos betegségben szenvedők a 
Szent Gellért- vagy a Szent Lász/ó-kórházba kerülnek. 

A lábbadozó betegeket szabadságra engedik üdülés céljából vagy üdülő 
állomásokra küldik, ahol m á r szabadabban, tápláló koszt és szórakozások 
közben nyerik vissza teljes erejüket és munkaképességüket. Kivételesen 
megengedik a betegeknek, hogy magánápolásban kezeltessenek. 

Akiknek különösebb kúrára vagy üdülésre van szükségük, azokat fürdő
helyekre küldik. Sokat a tátrai fenyvesek közé, vagy a tengerpartra, a déli 
vidék meleg tájaira. 

A kórházakba való elhelyezést és e kórházak ellátásának súlyos mun
káját a Vörös - kereszt végzi, a katonai felügyeletet pedig a katonai 
hatóság. 

E kórházakban a kezelés, ellátás s gondozás elsőrangú. Nem komor 
kór termek ezek, hanem derűs, kellemes emberbarát i alkotások, amelyeknek 

A székesfővárosi 3500 ágyas «Zita» kórház. (Alexy felvétele.) 



melegét a szeretet éleszti. Lehetőleg egynyelvű, egyformarangú és értelmi
ségi! emberek kerülnek egy-egy terembe. Sok gondot fordítanak szórakozá
sukra, hangversenyeket rendeznek számukra, s rengeteg újságot, könyvel, 
déli gyümölcsöt, befőttet, csemegét, alsóruhát s más egyebet kapnak aján
dékba. Egy kórházba, a révész-utcaiba egyedül minteg hatvanezer korona 
értékű ajándékot küldtek apróságokból a jólelkű emberek, főként nők, 
a társadalom legszegényebb osztályaiból is. 

Hogy milyen szeretettel becézi a sebesülteket a nép, bizonyítja, hogy 
minden kis falu állított fel kórháza t s az eldugott, istenháta mögötti falvak 
panaszos deputációkat küldenek a minisztér iumba: 

— Miéit nem adnak nekünk is sebesültet? 
Az orvosi ápolás is elsőrangú. Amit pedig az ápolónők művelnek, az 

egyenesen csodája a'szeretetnek. Finnyás úrinők, gyermeklányok segédkeznek 
a legrettenetesebb operációknál, végzik a máskülönben durva munkát és víg 
arccal becézik az egyszerű katonákat . Felolvasnak nekik, mesélnek nyug
talan, lázas éjszakákon. 

Ezért oly nagyszerű s gyors a gyógyulás. Jellemző például, hogy az 
egyik legnagyobb hadikórházban, a révész utcaiban 1914. decemberig 3371 
sebesültet kezeltek s ezek közül csupán tizennégy sebesült élete nem volt meg
menthető. 2514 távozott a kórházból , 1492 gyógyultan tért egyenesen vissza 
a harctérre, a többiek pedig szabadságra, üdülésre mentek. A sebesültek 

A szabadkőműves páholyok által fentartott kórház műtőterme Budapesten. (Alexy felvétele.) 



70%-a kéz- vagy lábsérülést szenvedett. Ezek közül 30°/ 0 ered shrapnelltől, 
15% szúrt seb és 55% puskagolyótól ered. 

A sebesültek szállítása is kitűnő. Kórházi vonatok, állandó beteg
szállító vonatok s alapítványi nagyszerű magánkórházvonat , a Vörös-kereszt, 
Auguszta főhercegnő, a máltaiak stb. vonatai szállítják őket. Egy egy vonat 
oly kitűnő, hogy rajta operálni is lehet s Röntgen-termekkel is rendelkezik. 
A harctéren pedig Röntgen-automobilok is vannak. Ezek Weisz Manfréd 
ajándékai. Budapesten a szállítást a mentők végzik emberfeletti buzgalom
mal, élükön Kovács Aladárral. 80 kocsi áll rendelkezésükre, egyszerre 94 fekvő 
és 496 ülőbeteget tudnak elszállítani. 

Testegyenészeti intézetünk is van, nagyszerű fogorvosi műtermek, Zan-
der-intézetek. Akik elvesztették valamelyik végtagjukat, művégtagot kapnak, 
amelylyel részben Ferenc Szalváíor főherceg, részben a Vörös-kereszt látja 
el a szegényeket. 

A z orvosok, ápolók és a társadalom gyönyörű munkát végeztek a sebe
sültek s betegek gondos, tudományos és emberszerető ápolása terén. Sok 
olyan embert mentettek meg, akiknek megmentése legalább olyan hős csele
kedet, mint egy-egy győzelmes roham. A társadalomé a feladat, hogy enyhítse 
azoknak baját; akik rokkantán kerülnek ki e világmérkőzésből. Hősök ők, ne 
legyenek hát vértanuk is. 

Az Egyesült Államok kormánya által Magyarországba küldött ápolói különítmény, 
melyet az izr. vakok intézetében helyeztek el. (Mérei és társa felvétele.) 



A h a b o n 

A földszinten. 
Jelentkezik egy legény az orvosnál. 
— Ezredorvos úrnak alássan jelenteni, 

tessék engem szupervizitre küldeni. 
— Miért'.' 
— Nem birom tovább a katonai szol

gálatot. 
-- Mi a bajod ? 
— Rohamaim voltak már civilben is. 
— Mikor? 
— Különösen ha emeletre menteni fel, 

mindig rám jött a roham. 
— Akkor csak maradj itt fiacskám, ilyen 

ember kell nekünk, mert mi a rohamain
kat mindig földszinten tártjuk. 

A vészmadár. 
Egy vészmadár beszélget egy katonával: 
— Ugy-e rettenetesek a veszteségeik? 

Ügy hull az ember, mint ősszel a légy... 
A katona csak ráhagyja. 
— Úgy-e a maguk ezredének is borzalma

sak a veszteségei ? 
A katona nem válaszol. 
— Hallottam, ezredéből csak heten ma

radtak. 
— Dehogy — feleli a katona — minusz 

heten. Egy cimborám írta, aki kél hete már 
hősi halált halt. Tőle tudom. 

A csizmák. 
Németországban az oroszok nagy futása

kor orosz foglyokat ejtettek bakáink. Egy 
csűrbe helyezlek őket éjszakai szállásra. 
Ahogy lefeküdtek a muszkák, követ raktak 
csizmáik elé. 

— Miért tettétek ezt? — kérdezték a 
mieink. 

— Mert úgy benne vagyunk a futásban, 
— felelte egy jókedvű muszka, — ha meg 
nem akadályozzuk, már a csizmáink ma
guktól is elfutnak. 

A király. 
Bevették a családos untauglichot nép

fölkelőnek. A felesége sehogysem akarja 
megérteni a dolgot. 

— Nem lehet ez, hiszen amikor soroz
tak, nem kellettél a császárnak. 

— Ez igaz — feleli a népfölkelő, — a csá
szárnak nem kelleltem, de most nagyobb 
úr parancsol: a király. Neki pedig kellek. 

Pallas nyo' 

j humora. 
így ill ik. 

Orosz-Lengyelországban szigorú paran
csot, kaptak a huszárok, hogy nem szabad a 
lakosságtól még egy tűt sem elharácsolni. 
Egy szép napon rongyos, piszkos kihalt 
falucskába értek és este észreveszi a kapi
tány, hogy valami furcsa, komikus holmi 
lityeg-lotyog vörös ördögei lábán; ala
csony, puha, szegélyezett visszaha jtós orosz 
paraszt csizma. 

— Hát ez hogy került a lábatokra? 
— Folyón úsztattunk át, gyalogolnunk 

is kellett. Szétmállott a régi csizmánk. 
— És lehúztátok a muszka parasztok 

lábáról a csizmát, ugy-e gazemberek? 
— Jelentem alássan, — vágja ki egy 

hetykebajuszú kunsági fiú, — bizony le
ráncigáltuk mi. Csak nem mehet végig egy 
magyar huszár szétmálloll csizmában egy 
ilyen idegen város utcáján. 

A jó testvér. 
A révészutcai hadikórházban sok sebe

sült cseh katonát ápolnak. A jólelkű vezető
ség megkérte hát a prágai cseh újságokat, 
hogy küldjenek ingyen lapokat a sebesültek 
szórakozására. Az első napolj hogy meg
érkeztek a lapok, kiosztották őket a fiuk 
között. 

Másnap kérdi az egyik liszt az első 
cseh fiút: 

— Szép volt-e a lap ? 
— Gyönyörű volt — feleli a cseh katona 
— No és hová tetted? 
— Elküldtem haza a bátyámnak — Prá

gába, olyan gyönyörű volt. Ott bizonyosan 
nem olvasnak ilyen szépet. 

• 

A máramarosi tanuk. 
Máramarosból sokan elmeneküllek. E l 

árasztották az országot és jó embereink 
vendégei voltak szegények. Egy ügyvéd ta
lálkozott ez időkben a kliensével. 

— Most már elvállalom a perét, — szólt 
a pörveszlő az áldozathoz. 

— Miért? Hiszen azt mondta nem lehet 
megnyerni. Nincs tanunk. 

— Hja, — mosolygott, — az akkor volt. 
Azóta az orosz betört Máramarosba. A 
máramarosiak ide menekültek, most mái 
— van tanunk. 

ntls, Budapest. 
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Felelős szerkesztő: Sülé Antal. Pallas részvénytársaság nyomdája. 




