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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 ingyen kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a kővetkező módozatok mellett: 

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

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

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, árasnál, trafikban. 

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

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

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

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

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

4—5. Hölmel 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 út 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 in te t l enü l , s enk i tő l sem sejlett életet éltek. 

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

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

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas é le tében 
é r d e k e s kalandokon ment át, melyeket élctteljes 
k ö z v e t l e n s é g g e l örökí te t t meg. Már 'maga az, hogy 
J ó k a i Mór é r d e m e s n e k ta lá l ta , hogy Benyovszky 
iratait közreadja és élettörténetét megírja, a m ű 
k i v á l ó értékét b izony í t ja . A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

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

10. Besztercze ostroma. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyeit 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. 

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

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

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

B E K Ö T É S I T Á B L A 
A Világháború Képes Krónikája I. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — ren
delhető minden könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatal
ban. Ara 1.- korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLÖI-ÚT 18. 

HZ ANGOLOK R HÁBORÚBAN. 

Díszmenet a londoni lordmayor előtt. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam ) 

A színeire bontott napsugár sem tarkább, mint az a látvány, melyet az angol szárazföldi 
hadsereg nyújt. Az angolok megfogadták, hogy a háborút folytatják utolsó fillérükig s 
valóban alig vesznek benne egyébbel részt, mint a pénzükkel. Harcolni maguk helyett fel
hajtják Európa csatasíkjaira Egyiptom, India, Kanada s minden angol birtok szerencsét
len, színes lakóit, kiket aztán itt nemcsak a német öl, hanem az időjárás is, meg a válto
zott, szokatlan életkörülmények. Díszszemlét tartani é tarka hadserég felett látványnak 

élvezetes lehet, háborút nyerni azonban aligha lehet vele. 

A v i l á g h á b o r ú k é p e s krónikája . II. 353 - /0^U><é fel 23 









Angol katona mellénye, ínely egyúttal sakk- Angol járőr felderítő uton. 
tábla. 

(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.. 

Egy játszma sakk a mellényen. (Egyesült fényképirodák. Amsterdam.) 



Hollandiában internált angol katonák. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 

Internált angol katonák sétája Groningenben, Hollandiában. (Egy. fényképirodák, Amsterdam.) 



AZ ANGOL FLOTTA KUDARCAI. 
A világháborúnak egyik legnagyobb csodája az volt, hogy a mérhetet

lenül nagy angol és francia szövetséges flotta semmi, de egyáltalában semmi 
eredményt sem tudott elérni. Láttuk, mire ment a francia hajóhad az Adrián 
s éppen ilyen meddő volt az angol haditengerészet működése is, amely igazán 
nem méltó Nelson tengernagy emlékéhez. 

Az utolsó nagy tengeri esemény, amelyről már beszámoltunk, augusztus 
28-án játszódott le a helgolandi német partok közelében. Ez az ütközet négy 
kis német hajó pusztulásával végződött, amit rosszakarattal sem lehetne a 
német tengerészek kudarcának minősíteni, mert az erők úgy állottak szem
ben, mint egy a tíz ellen a németek kárára és ennek ellenére is a német 
flottilla nagy károkat okozott még az angol csataóriások között is. Ez az 
esemény csak arra volt jó , hogy a német tengerészek fokozott buzgósággal 
vessék magukat angol ellenfeleikre. Ennek a fokozott erőkifejtésnek csak
hamar mutatkozott az eredménye. Ámbár a német tengeri kábeleket az 
angolok elpusztították és a legtöbb német szikratávíró állomás is tönkre
ment s így a német hadiba j ók munkájáról csak töredékes hirek érkeztek, 
mégis nagyszerű kép formálódott ki a messze tengereken cirkáló német hadi
hajók működéséről. Nem volt a világóceánoknak oly távoli része, ahol kicsi 
német cirkálók eredményesen ne vadászgattak volna az ellenséges országok 
hajóira. Különböző exotikus tájakról érkeztek hírek a német és az angol 
hajók összecsapásáról. 

Az igazi pusztulás azonban az ellenséges kereskedelmi hajók körében 
mutatkozott. A sok elsülyedt angol hajó közölt volt több olyan is, amelyet 
a német cirkálók elfoglak, de nem pusztítottak el, hanem egy ideig saját 
céljaikra használtak. Ilyen volt a két angol gőzös, a Hyades és a City of 
Winchester, amelyeket szintén elfogtak. Egy német segédcirkáló elfogta az 
Union-Castle-Line egyik nagy hajóját, a Galician-t, amelyet azonban a német 
hajó később szabadon bocsátott, tekintettel arra, hogy a hajó utasai között 
sok volt az asszony és a gyermek is. Eközben angol forrásokból jelentet
ték, hogy az Arucas nevű német gőzös a Kanári szigetek főkikötőjében ? 

Las Palmasban partra tette két német gőzösnek a személyzetét. E két hajó, 
közül a Kuipara 7400 tonnás, a másik, a Nyanza 6700 tonnás volt. Ezek 
az adatok azonban csak csekély töredékét mondják el azoknak a titokzatos 
eseményeknek, amelyek a távoli tengereken lejátszódlak. 



Három angol páncélos pusztulása. 

A helgolandi ütközet után körülbelül három hétre ismét nagy tengeri ese
ménynek érkezett a híre. Váratlanul, a késő esti órákban érkezett meg szep
tember 23-án Londonból az a hír, hogy az angol flotta három nagy páncélos 
cirkálója elsülyedt. Az első jelentést erről a /íeu/ez-ügynökség adta k i szep
tember 22-én este. Ez a jelentés úgy szólt, hogy az Aboukir a Hogue és a 
Cressy nevü angol cirkálókat az Északi-tengeren német tengeralattjáró naszá
dok elsülyesztették. A németek torpedókkal lövöldözték az Aboukir páncé
lost, amikor pedig a Hogue és a Cressy cirkálók az Aboukir segítségére 
siettek, a németek ezeket is torpedókkal lövöldözték. A legénység jelentékeny 
részét egy cirkáló és egy torpedózúzó megmentette. 

Néhány órával később megjelent az angol hadvezetőség hivatalos kommü
nikéje is, amely ugyanazt mondotta, mint a föntebb közölt jelentés s 
csupán abban tért el, hogy nemcsak angol, de hollandi hajók is segédkeztek 
a há rom elsülyedt páncélos legénységének a megmentésében. Nagyon érdekes 
volt, hogy amikor az angol jelentések már tudomásunkra adták a világszen
zációt, a német hadvezetőség még nem szólt semmit, illetve csak annyit 
mondott, hogy az angol hajók pusztulásáról még nincs hivatalos tudomása, 
mert a német tengeralattjárók a nagy messzeség miatt még nem térhettek 
vissza és így jelentést sem tehettek. Mindössze annyi valószínű, — mondotta a 
német távirati ügynökség, — hogy a nevezetes ütközet szeptember 22-én reggel 
hat és nyolc óra között volt, mintegy 20 tengeri mérföldnyire északnyugati irány-

Az «Aboukir» angol páncélos (A «Cressy» és a «Hogue» ugyanez a tipus.) 



ban Hoek van Hollandtól. Azt is tudni vélte ez a jelentés, hogy a Flóra nevű 
hollandi gőzös 287 angol tengerészt halászott k i a tengerből és vitt magával. 
Nemsokára ezután megjelent a várva várt hivatalos német jelentés is, a mely 
az elmondottakat annyiban kiegészítette, hogy megmondotta, k i volt a hőse 
német részről az ütközetnek. 

Ez a hős : az U 9. tengeralattjáró naszád volt. 
A világháború két csodaszörnyet segített életre: az egyik a 42-es mozsár

ágyú, a mely az acélfallal úgy bánik el, mint a gyermek a kártyavárral-
A másik a vízalattjáró hajó, a mely a hatalmas, sokezertonnás úszó várakat 
egyetlen lövéssel elsülyeszti. 

Az angol címer oroszlánja legnemesebb, legféltettebb részében megse
bezve kiáltott föl a rettentő veszteségre. Egy percig szinte úgy volt, hogy 
Angliában forrongás támad a három páncélos cirkáló elsülyedésének hírére. 
Dániai lapok jelentették a hajók elsülyedését követő napokon, hogy az angol 
népet irtózatos izgatottság fogta el ennek az eseménynek a hírére. Egy csa
pásra véget ért a tökéletes biztonság érzése és helyét az aggódás, a nyugta
lanság foglalta el. A Zeppelinektől való örökös remegéshez most odaszegő
dött társnak a tengeralattjáróktól való félelem érzése is. 

Kiderült csakhamar, hogy a három nagy hajó legénységéből mintegy 
1500-an fulladtak a vízbe s akik megmenekültek, azok közül is több száz 
sebesült volt. Amikor ezek a hírek nyilvánosságra kerültek, tízezernyi tömeg-

Weddigen kapitány ( X X ) , Spiesz főhadnagy (X) és az «U 9* tengeralattjáró legénysége. 



ben vették körül a londoniak a hadügyminisztérium épületét, hogy hiteles 
híreket kapjanak. Azonban az admirali tás mélyen hallgatott és az Angol
országot ért nagy csapás részletei csak magánúton jutottak nyilvánosságra. 
A hadügyminisztérium és az admiralitás részéről csupán azt hallották az 
angolok, hogy a szigetorsí ág uralkodó köreit nem érinti túlságosan ez a nagy 
csapás, részint mert erre cl voltak készülve, másrészt pedig, mert néhány 
hajónak az elvesztése nem változtat Anglia fölényes tengeri helyzetén. Ámde 
ez a felsőséges viselkedés nem nyugtatta meg az angol népet. Londonban 
oly elkeseredett volt már a hangulat Churchill tengerészetügyi miniszter 
ellen, hogy minden pillanatban várták a lemondását . A nép hangulata olyan 
haragos volt, hogy széltében az angol haditengerészet vezetőségének a felelős
ségrevonásáról beszéltek. Azt hangoztatták, hogy nem csak a közép-tengeri 
flotta parancsnoka, Troubridge admirális tehetetlen, hanem az egész angol 
flotta főparancsnoka, Sir John Jellicoe főtengernagy is képtelen arra, hogy 
feladatát kellően végezze. 

Az angol munkások vezető lapja azt követelte, hogy az egész minisz
tériumot helyezzék vád alá, amit már akkor megérdemelt volna, amikor 
Angolországot belevitte a háborúba. Az angol lapok, amelyeket rövid pórá
zon vezet a cenzúra, általában nyugalommal írtak a három páncélos elsülye-
déséről, csupán az egyik nagy lap, a Manchester Guardian merte megírni, 
hogy a hajók elsülyedése bizony óriási dolog, annyival is inkább, mert apró 
tengeralattjáró naszádok sülyeszlettek el néhány perc alatt nagy páncélosokat. 

Az ütközet lefolyásáról két hollandi hajó kapi tánynak az elbeszéléséből 
értesült egész Európa. E z a két hajó a Titán és a Flóra volt, amelyek több 
száz angol matrózt is megmentettek a vízbefullástól. A megmentett angol 
tengerészek elbeszéléséből körülbelül így állapítható meg az események 
lejátszódása. 

A három angol cirkáló szeptember 22-én reggel az Északi-tengeren tar
tózkodott. Ritkás köd volt és a legénység legnagyobb része még aludt. Reg
geli fél hét óra volt, amikor az Aboukir páncélos cirkálót a német tengeralatt
járó egyik torpedója eltalálta. A hajón eleinte azt hitték, hogy a páncélos 
aknába ütközött, mert az előző napon nagy vihar volt és joggal lehetett 
attól tartani, hogy számos akna elszabadult és kiúszott a sík tengerre. Amikor 
a közelben tar tózkodó másik páncélos, a Hogue látta az Aboukir veszedel
mét, nagy gyorsasággal négy mentő csónakot bocsátott a vízre. Ám ugyan
ebben a percben ezt a hajót is torpedólövés érte. Csak ekkor jutottak az 
angol hajókon annak tudomására, hogy német tengeralattjáró támadásáról 
van szó. Ekkor úgy vélték, hogy látják is a német buvárhajókat és tüzelni 
kezdtek rájuk. Az egész küzdelem tíz peixig tartott, ugyanis ennyi idő alatt 
sülyedt el az Aboukir, a melyet három perccel később a Hogue is követelt a 
hullámsírba. A közelben tartózkodott a harmadik páncélos is, névszerint a 
Cressy. Ennek a hajónak a parancsnoka nem ismerte fel a veszedelmet és 
teljes gőzzel a két sülyedő hajónak a segítségére sietett. így történt azután, 
liogy Cressybe is torpedót lőttek és néhány perc múlva ez a hajó is elsii-



lyedt. A három hajón összesen 2200 ember volt, többnyire tartalékosok. 
A tengeren mindenfelé hajóroncsok és úszó tengerészek voltak láthatók. 
A hajók lőszerkészlete felrobbant és igen sok tengerész meghalt. A mentésre 
több angol és hollandi hajó sietett az Északi-tengernek erre a pontjára. Több 
torpedóromboló naszád a német buvárhajók üldözésére indult, ám termé
szetesen eredmény nélkül. A három cirkáló legénységéből körülbelül 700 
embert sikerült megmenteni, a veszteség tehát 1500 ember volt. Har\vich-b:in 
30 meg nem sebesült tengerésztisztet tettek partra, akiken nem volt ruha, 
csupán takarókba burkolóztak. Aludtak, mikor a hajót a német torpedó 
eltalálta és természetesen nem volt idejük arra, hogy felöltözzenek. 

Érdekes részleteket mondott el a há rom hajó pusztulásáról Berkhout 
kapitány, a Titán hollandiai gőzös parancsnoka, aki körülbelül ezeket mondotta: 

A harc reggel hét órakor kezdődött mintegy 30 mértföldnyire a hollandiai part
tól. A szemhatáron nagy távolságban három angol cirkálót vettem észre. Az egyik 
rövid idő múlva eltűnt. Eleinte azt hittem, hogy a hajó eltávozott, de amikor figyel
mesebben vizsgálódtam, észrevettem, hogy a másik cirkáló is ellünt a látóhatárról. 
Ugyanekkor távoli robbanás zaját hallottam és füstöt láttam az eltűnt cirkálók 
helyén. Erre azonnal abba az irányba indultam, ahol előbb a hajókat láttam. Köze
lebb érve, embereket láttam a vízben, lebocsátollam tehát két mentőcsónakot, amelyek
ben csakhamar 140 angol tengerészt szedlek össze legényeim, köztük három tisztet. 
A megmentettek valamennyien ruha nélkül voltak, mert a vízben levetkőztek, hogy 
könnyebben úszhassanak. A megmentett tisztek egyike W. F. Sells parancsnok volt. 

Az órája amely a nyakában csüngött hét óra öt perckor megállott. Amikor 
én kifogtam, 10 óra volt. A megmentettek mind teljesen ki voltak merülve. Amikor 
a parancsnok a hajómra került, elájult, de kevés bort öntöttünk a szájába és néhány 
perc múlva magához tért. Elbeszélte, hogy kerek három óra hosszat volt a vízben. 
Később átszállítottuk a Lucifer torpedóvadászra, amelyen akkor már több meg
mentett angol tengerész is volt. 

Az U 9. nagyszerű szereplése világszerte nemcsak roppant fellünést 
keltett, hanem a lelkekre is nagy hatást gyakorolt. Egyszerre nyilvánvaló 
lett, hogy a leghatalmasabb csatahajó pillanatok *alatt megsemmisül, ha a 
láthatatlan ellenség a közelébe férkőzik. A semleges országok s különösen 
azok, amelyekben hajósnép él, mint Hollandia, Dánia, Svédország és Norvégia 
azonnal átlátták, hogy szeptember 22-én világtörténelmi esemény játszódott 
le, mert megdőlt az a gyökeres hit, hogy a hadi flották legfőbb tényezői az 
óriási csatahajók, amint ezt az angol példa nyomán az egész világ hitte. 
Angliában valóságos remegéssel gondoltak az emberek a német lengeralatt-
járókra, amelyeknek borzalmas jelentőségétől fogalmuk sem volt az angoloknak. 

Mintegy vigasztalásul megemlítette az angol admirali tásnak a jelenlése, 
hogy a három páncéloson a fegyelem az elsülyedés pillanatáig megmaradt és 
a legénység tagjai önfeláldozóan segítették egymást a menekülésben. A leg
szerencsétlenebbül az Aboukir személyzete jár t , amennyiben ennek a hajónak 
800 főnyi legénységéből mindössze 4S maradt életben. A nagy felháborodás 
és izgalom, amely Angliában a hajók elsülyedése miatt támadt , arra indította 
az angol sajtót, hogy hivatalos támogatással hihetetlen hazugságokai közöljön 
a dologról. Például megírták, hogy a német tengeralattjáró nem egyedül 



lopózott az angol hajók közelébe. Több német tengeralattjáró naszád volt 
jelen az ütközetnél, azonfelül német kereskedelmi hajók kisérték a buvár-
hajókat, még pedig hollandi lobogó alatt, hogy az angol őrhajók figyelmét 
ezzel eltereljék. Természetes, hogy ebből egy árva szó sem volt igaz. Az U 9. 
dicsőséges parancsnoka, Weddigen Ottó jelentésében ugyanis elmondotta, 
hogy hajójával egymagában vágott neki a tengernek és szerencsésen föl
fedezte a há rom angol hajót. Egészen húromszáz lépés messzeségig sikerült 
megközelítenie az Aboukirt, amelyet egyetlen torpedóval elsülyesztett. A másik 
két hajón észevették ugyan, de még mielőtt reá tüzelhettek volna, azokat is 
eltalálta egy-egy torpedóval, sőt a liogue-t néhány másodperc alatt két torpedó 
is érte. A mentésre odasiető torpedóvadász üldözőbe vette ugyan az U 9-et, 
azonban a pompásan manőverező német tengeralattjárónak az est beálltával 
végleg sikerült elmenekülnie. Másnap éppen sértetlenül tért vissza abba a 
kikötőbe, ahonnan elindult. Szeptember 25-én Vilmos császár Weddigen 
Ottó parancsnoknak az első és második osztályú vaskeresztet adományozta 
és ugyancsak megkapta a vaskeresztet a tengeralattjáró valamennyi tisztje és 
legénye is. 

Az Emden. 
A világháborúnak egyik legnagyszerűbb és szinte azt mondhatnók, leg-

költőibb fejezete az, amelyben az Emden nevű német cirkáló tette magát 
felejthetetlenné és örökéletűvé. A leggyönyörűbb hősköltemény az, amelyet 
ennek a csodahajónak az emberei nem a mesemondás, hanem a valóság 
eszközeivel megírtak. Ez az aránylag kis hajó olyan feladatra vállalkozott 
és olyan munkát végzett, amely elég lett volna nem egy szál hajó, de egy 
egész flotta számára is. Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy hosszú időn át 
ez az egyetlen hajó volt az egész világháborúnak a legfőbb szereplője. 
Ettől a hajótól szállotta meg babonás remegés a legbátrabb angol, j apán és 
francia hajósok szívét és* keltett rettegést a nagy vizeken ott is, ahonnan 
ezer és ezer kilométer messzeségben szelte a hullámokat. E z egyetlen német 
hajó miatt nem mertek útrakelni a japáni, az ausztriáliai és az indiai kikö
tőkből a gőzösök és ez az egy hajó okozta, hogy Angliában nap-nap után 
nagyot nőt t az ára mindazoknak a cikkeknek, amelyeket a napkeleti kincses 
tájakról szoktak Angliára szállítani. A fehér hajó, amelyen ott volt Vilmos 
császárnak egyik unokaöccse, is, a legtökéletesebb példáját mutatta annak, 
hogy mire képes egyetlen hajó és néhány ember, ha azoknak szívét igazi 
hazaszeretet és férfias kötelességtudás érzése hevíti. 

Amikor megtörtént a német-japán szakítás, Berlinben kétségtelennek 
tartották az intéző körök, hogy mindama német hadihajók, amelyek a kelet
ázsiai vizeken, Csingtan közelében tartózkodtak, küzdelem nélkül japán 
kézre jutnak, mert hiszen természeti okoknál fogva gondolni sem lehetett 
arra, hogy a kevésszámú és flottabázis nélkül lévő német hajók szembe-
szálhassanak az aránylag hatalmas japán flottával. Ezeket az Ázsia keletén 
ta r tózkodó német hadihajókat tehát nyomban a japán hadüzenet napjától 
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fogva elveszetteknek tekintették. Ámde 
csakhamar olyan hirek érkeztek angol, 
francia és semleges forrásokból, amelyek 
bámulattal töltötték el nemcsak Német
országot, hanem az egész világot. Kiderült 
ugyanis, hogy az ázsiai vizeken lévő német 
hajók egyáltalában nem mondottak te a 
harcról, hanem azt a megoldást válasz
tolták, amely helyzetükben a legokosabb-
nak és legférfiasabbnak mutatkozott. Nem 
maradtak Kiaucsauban, ahol a túlnyomó 
japán erő miatt kétségtelen volt az e l 
pusztulásuk, hanem kifutottak a sík ten
geren azzal a szándékkal, hogy tőlük 
telhetően nyugtalanítani és pusztítani fog
ják az ellenséges kereskedelmi hajókat. 
Itt, a japán vizeken érte a hadüzenet 
azokat a német hadihajókat, amelyek 
azután annyi diadalnak voltak a dicső 
részesei. Itt volt a Gneisenau, a Scham- Müller kapitány, az Emden parancsnoka. 
horsl, amelyek már szeptember 22-én 
bombazáport zúdítottak a Tahiti francia sziget Papeete nevű kikötőjére. A 
Nürnberg cirkáló a Csendes-óceán északamerikai partvidékén tartózkodott , a 
Leipzig pedig a délamerikai partok környékén cirkált és telte bizonytalanná 
a tengert az ellenséges hajók számára. A legszörnyűbb bajokat azonban az 
Emden okozta az ellenségnek. E z a cirkáló, amelyet Müller Károly fregatt
kapitány vezetett, valóságos tengeri huszárbravurokat végzett, annyira, hogy 
maguk az angolok, akik oly sokat szenvedtek miatta, az őszinte bámulat 
hangján írlak róla. 

Nyomban azután, hogy Csingtau kikötőjét elhagyta, egy darabig a 
japán vizeken pusztított és okozott nyugtalanságot az Emden. Miután a l a 
pos kárt tett a j apán hajókban, hirtelen eltűnt a sebesfutású cirkáló és 
Angolországban már föllélegzettek, mert biztosra vették, hogy a vakmerő 
hajót elérte a végzete és nyilván elsülyedt. Ez azonban korai reménykedés 
volt, mert a z Emden csakhamar újra feltűnt, ezúttal a bengáli iengeröböl-
ben, amiről olyformán kapott hírt Anglia és a z egész világ, hogy az egyik 
(lsülyesztetl hajó legénységét partra tette az Emden és azok mondot ták el, 
hogy mi történt velük. Amint maga a /leiz/e/'-ügynökség jelentette, a z 
angol hajóslisztek és matrózok egyaránt dicsérettel emlékeztek meg a német 
tengerészek udvarias és jószívű viselkedéséről. Ugyancsak ezek az angol hajó
töröttek számoltak be az Emden diadalmas vállalkozásairól. 

Az Emden kalandozása szeptember 10-én kezdődött, amikor utolérte 
az Indus nevű angol gőzöst. Kellő figyelmeztetés után a német cirkáló több 
lövést tett az angol hajóra, amely sülyedni kezdett. Utasait és személyzetét 



a németek egytől-egyig átszállították az Emdenre, majd pedig az első lehető 
alkalommal partra tették őket. Az Indus természetesen elsülyedt. Az első 
sikeres vállalkozás után egymásután vette üldözőbe a német cirkáló az ellen
ség hajóit. Az angol hajók parancsnokai megdöbbenéssel látták, amint a leg
várat lanabb pillanatokban feltűnt a legendás, félelmetes hírű hajó és a víz 
fenekére juttatta a kincssket érő rakománnyal terhes angol gályákat. Ennek 
a mindig váratlan és mindig pontos megjelenésnek egyszerű titka volt. Az 
Emden födélzetén kitűnő szikratávíró állomás működöt t és ennek segítsé
gével felfogta az összes angol dróttalan táviratokat, amelyeket részint az 
indiai kikötőkből, részint a tengerjáró gőzösökről küldözgettek. így tudta 
mindig az Emden, hol j á rnak a legdrágább teherrel megrakott angol hajók 
és így csapott le rájuk ügyesen és irgalmatlanul. Hogy az egész kalandozás
nak ez volt a titka, azt megállapították és őszintén meg is írták az angol 
újságok. Ugyanis szemükre vetették az angol haditengerészet tisztjeinek, hogy 
nem tudnak németül. Ezzel szemben, írták az angol lapok, a német hadi
tengerészet tisztjei rendkívül műveltek és csaknem mind épp oly jól beszélnek 
angolul, mint németül. Ennek köszönhette az Emden is, hogy a legtitkosabb 
jelű, angol szövegű szikratáviratok jelentését is nyomban megfejtették és a 
kapott útmutatás szerint rögtön vadászatra indulhatott a német cirkáló az 
angol hajók után. 

Az Indus elsülyesztését követő napon, tehát szeptember 11-én utolérte 
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az Emden a Lovai nevű gőzöst, amelyet utasainak és személyzetének föl-
vevése után elsülyesztett. Szeptember 12-ének éjszakáján a Kabinga gőzöst 
vette célba és sülyesztette el s utána alig két órával később ugyanerre a 
sorsra juttatta a Killin nevű angol hajót. Amíg ennek a két hajónak utasait 
és legénységét biztonságba helyezték, feltűnt a lá tóhatáron há rom másik 
angol hajó is, ám ezeket nem üldözte az Emden. Délben, még ugyancsak 
szeptember 12-én, elfogta a Diplomát nevű gőzöst s kevéssel később ezt is 
elsulyesztette. Ezen az eseményekben gazdag napon került az Emden 
útjába egy olasz gőzös is, a Laruano, Az Emden ezt is megállította, át is 
kutatta, de amikor meggyőződött róla, hogy az olasz hajó nem szállít hadi
árút, bántatlanul szabadon bocsátotta. Az olasz hajó e kaland után vissza
tért Kalkuttába s útközben figyelmeztette az angol hajókat is a veszede
lemre, amely az Emden képében fenyegeti őket. A hajók a figyelmeztetés 
után természetesen sietve visszatértek az indiai kikötőkbe. 

Szeptember 14-én újabb zsákmányt talált a fáradhatatlan német cirkáló. 
A Trabboch gőzös vetődött az útjába, amelyet szintén elsülyesztett, de nem 
ágyulövéssel, hanem egy akna által. Amikor az Emden födélzetén már igen 
sokan voltak az elsülyesztett hajók utasaiból és legénységéből: a legköze
lebb útba eső angol hajót nem sülyesztették el, hanem átszállították rája a 
megmentett embereket és megparancsolták a hajónak, hogy a legközelebb 
eső kikötőbe siessen. Mindezt, amit itt elmondottunk, a londoni Reuter
ügynökség jelentette hivatalosan és hozzátette, hogy az Emden által öt nap 
alatt okozott kár elérte a húsz milliót. 

Ezután tíz napig nem jöt t hír az Emdenről s csak akkor tudta meg a 
világ, hogy a csodálatos hajó még egyre folytatja tüneményes munkáját, 
amikor szeptember 24-én azt jelentették, hogy megtámadta a kelet-indiai 
Madras kikötőjét. Ez csakugyan hihetetlenül vakmerő cselekedet volt, mert 
az indiai kikötőt, bárha nem is hatalmas, de mégis eléggé jelentős erődíté
sek védik. Az Emden azonban mintha egész flotta lelt volna vele, bombázni 
kezdte a madrasi védőműveket és két nagy olajtartót is sikerült robbanó 
lövedékekkel felgyújtania. Ekkor sem sikerült kárt tenniök az angol ütegek
nek a német cirkálóban, amely este sértetlenül távozott az indiai partok 
lőtávolából. Néhány nappal később, szeptember 30-án, m á r ismét jelentés 
érkezeit róla, megint csak angol forrásból, amely hírül adta, hogy az Emden 
újra elsülyesztett két nagy angol gőzöst. A Tymeric volt az egyik, a King 
Lud volt a másik, amelyeket még ugyanezen a napon és szintén az Indiai-
óceánon két másik gőzös, a Riberia és a Foyle, valamint egy szénszállító 
hajó követett a hullámsírba. 

Ez volt az Emden páratlanul nagyszerű cirkáló útjának első két hete. 
Amint említettük, maguk az angol lapok írták róla, hogy mindaz, amit ez a 
hajó művelt, bámulatba ejtő. Rendkívüli az a fürgeség és energia, ahogyan 
az Emden hallatlan távolságokat befut és gyönyörű és előkelő az a viselke
dés, amelyet az Emden tisztikara és legénysége tanúsított az elsülyesztett 
hajók utasaival szemben. 



A VAD ÉS FÉLVAD HARCOSOK. 
Anglia és Franciaország kétségbeesett eszközökhöz nyúlt, hogy a harc

terek reménytelen helyzetén változtasson. Valami különösen okos és életre
való dolgot nem tudtak kitalálni, tehát arra a gondolatra jutottak, hogy az 
afrikai és ázsiai földrész sötétbőrű vagy fekete, félvad vagy egészen vad 
bennszülötteit áthajózzák Európába és rászabadítják őket a németekre. 
Megtették ezt m á r 1870-ben is a franciák. Akkor is csatasorba állítottak a 
németek ellen észak-afrikai berbereket és kabilokat, valamint kelet-afrikai 
szerecseneket, — hogy milyen eredménnyel, ismeretes. Akkor sem járhattak 
volna rosszabbul, ba ez a szedett-vedett, úgynevezett tarkő-népség nem is 
hozott volna segítséget nekik. 

Akkoriban az angolok voltak azok, akik a leghangosabban tiltakoztak 
az ellen, hogy afrikai hordáka t szabadítsanak reá Európára . A franciáknál-
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ebben az eljárásában nemcsak Anglia, de Európának valamennyi műveltebb 
országa nagy szégyent és lealacsonyodást látott. Azt mondották, hogy az 
egyetemes műveltségnek az arculcsapása, ha a legcivilizáltabb fehér nemze
tek küzdelmébe belevonják azokat az exotikus, sötétbó'rű népfajokat, ame
lyeknek megszelidítésén együttes eró'vel dolgoznak a fehér fajok, akik a 
bennszülöttek földjén mindig együttesen és kölcsönös összhangban szoktak 
fellépni. E z azonban 44 évvel ezelőtt volt Anglia felfogása és most ugyan
csak gyökeresen változtatott rajta. Most éppen Anglia volt az, amely saját, 
katonai téren való gyöngeségének leplezésére sietve toborozta össze Indiá
nak legkülönfélébb és legvadabb elemeit, hogy azután piszkos hajókba 
gyömöszölve, az európai harcterekre hozza azokat és az amúgy is elkese
redett, amúgy is véres harcokat e fenevadak megjelenésével még szörnyűbbé 
tegye. Kétségtelen, hogy Angliának ezzel kettős célja volt. Egyrészt saját 
gyér hadsorait akarta megerősíteni, másrészt azonban minél több fegyver
fogásra alkalmas bennszülöttet akart elvonni Indiából, ahol előrelátható volt 
a forrongás, amint az el is következett. 

Franciaországot illetőleg valamelyest más volt a helyzet. Franciaország
nak régi politikája, hogy gyarmatainak bennszülötteiből rendes csapattesleket 
szervez, amelyek kiegészítő részét alkotják a köztársaság egész haderejének. 

A híres indiai tevés katonák. 
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Természetes, hogy ezek a fegyelmezett sötétbőrű és fekete csapatok is sokkal 
vadabbak és embertelenebbek, mint az európai csapatok általában. De éppen 
ez teszi ezeket a hadakat kedvessé az angolok és franciák számára. Katonai 
kiképzés és alkalmazhatóság szempontjából ezek a félvad tömegek nem is 
hasonlí thatók az európai intelligens csapatokhoz. De viszont ahol példátlan 
brutalitást, vérengzést kell kifejteni, esetleg sebesülteket és foglyokat megölni: 
ilyen célra igen nagy szolgálatot tehetnek ezek a félig állatemberek. Örök 
szégyene marad Angliának és Franciaországnak, hogy ezekkel a silány és 
barbár tömegekkel megfertőztette Európának a földjét. Becsületes és komoly 
angol tudósok most is szót emeltek emez eljárás ellen, persze sikertelenül 
És Angliát, Franciaországot érje bár még oly nagy nyereség vagy győzelem • 
soha semmi le nem moshatja róluk annak gyalázatát, hogy— nem is szólva 
a japánokról , — Ázsiának és Afrikának minden emberi szemetét ide plán
tálták Európába és azzal együtt százféle rémes betegségnek a csiráit is áttele
pítették keletről nyugatra. Ennek az első következményeit persze ők, az 
importálók látják legkorábban, de ez csak némi bűnhődés a számukra, ellen
ben semmikép sem ok a megbocsátásra. 

Körülbelül há rom éve, hogy Franciaországban katonai írók és politiku
sok egyaránt agitációt kezdtek a hadsereg érdekében. Tudvalévő, hogy 
Franciaországban roppantul alászállt a születések száma és milliónyi olyan 
házaspár van, amelynek nincs gyermeke. Manapság körülbelül ugyanannyi 
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gyermek születik évenként Franciaországban, mint száz évvel ezelőtt, vagyis 
végzetesen napy a visszaesés. Miután azonban a hadsereg létszámát csökken
teni nem akarták, elhatározták, hogy mind nagyobb és nagyobb teret adnak 
a gyarmati bennszülötteknek a francia hadseregben és különösen a szenegáli 
szerecseneket veszik kiképzés alá, mint akik kiváló lövészeknek mutatkoztak. 
Hogy mi lett az eredmény, többé-kevésbbé ismeretes. A félvad harcosok egy 
percig sem tudtak megállni a rettenetes német t ámadások előtt és a német 
állások drótsövénvei előtt néha egész bennszülött csapatok utolsó szál embe
rig megsemmisültek. Ám jók voltak például a szenegálik egyébre. Az olasz 
sajtó egyik legtekintélyesebb lapja írta meg, hogy milyen hallatlan gazságo
kat követtek el a négerek Franciaországban. Két olasz képviselő megláto
gatta a harcoló francia csapatokat és eközben értesültek a szenegáliak viselt 
dolgairól. Megtudták, hogy a legtöbb francia parancsnok nem szívesen látja, 
ha seregébe néger csapatokat is beosztanak. Ezek ugyanis, ha alkalmuk nyílik 
rá, bestiális aljasságokat művelnek. Megtörtént például, mesélte a két olasz 
képviselő, hogy egy vöröskeresztes vonaton német hadifoglyokat és sebesül
teket szállítottak vegyesen. A vonaton orvosok is voltak, valamint a francia 
vöröskereszt dámái közül is többen. Az egyik vagonban, amely há rom 
nagyobb fülkéből állott, az egyik szakaszban vöröskeresztes hölgyek és orvosok 
foglaltak helyet, míg a két szomszédos fülkében német foglyok és sebesültek 
voltak. Indulás előtt a francia hölgyek udvariasan megkérdezték a német 
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katonákat , óhajtanak-e valamit. Majd pedig a vonat elindult. Meg kell 
jegyezni, hogy a németekre néhány szenegáli lövész őrködött. Mikor a vonat 
nem sok idő múlva egy állomáson megállott, a francia hölgyek ismét érdek
lődni akartak a német foglyok és sebesültek iránt. Benyitottak a szomszédos 
fülkébe: ott azonban csak a szenegáliakat találták, akik közömbösen álldo
gáltak. Benyitottak a másik fülkébe is és csodálkozva néztek körül. Mind a 
tizennégy katona mozdulatlanul ült vagy feküdt a kocsiban, mintha vala
mennyien aludtak volna. Különös volt a dolog és a hölgyek közelebbről is 
megnézlek a német katonákat, akik eggtől-egyig meg voltak halva. A szere
csen vadállatok egyszerűen agyonszúrták valamennyit. 

így mondotta el a két olasz képviselő, Franciaország nagy barátai, akik 
most is azért mentek a köztársaság földjére, hogy az olasz és francia barát
ságot erősítsék. Információjuk tehát teljesen megbízható és csak annál bor
zalmasabb. Hozzá kell tennünk, hogy noha a szenegáliak, valamint a többi 
afrikai és ázsiai bennszülöttek is mind egyformán ilyen vérengző természe
tűek, mindazonáltal a francia harctereken állandóan őket alkalmazzák a 
német sebesülteken és német foglyokon való felügyeletre. Ami más szóval 
annyit jelent, hogy azokat a boldogtalan német katonákat, akik francia kézre 
kerülnek, rendszerint kiszolgáltatják a vad törzsek emberevő hajlamainak. 
Még szerencse, hogy a németek közül csak igen-igen kevesen jutnak — sebe
sülten is — francia fogságba. 

Indiai csapatok szállítása a harcvonalba Franciaországban. (Sajtóiroda, Leipzig.) 



A m i azt a kérdést illeti, hogy miféle ázsiai és afrikai népek vannak 
ideát Európában, arra azt felelhetjük, hogy csaknem minden angol és fran
cia gyarmat elküldötte képviselőit. A németek egyáltalában nem félelemmel, 
hanem inkább undorral harcolnak e gyülevész népség ellen és jóízű humor
ral elnevezték őket Hagenbeck sereg létének. Csakugyan vannak a francia
országi és belga harctéren gurkhák, szikhák, afridák, pathaniak, továbbá 
berberek, kabilok, szenegáliak, madagaszkáriak, szenegambiaiak és a szerecsen 
népfajnak még egész sor más képviselője. 

Hogy hány afrikai és ázsiai bennszülöttet hoztak át Európába , arról 
pontos adatok nincsenek. Kétségtelen azonban, hogy Franciaországnak a 
következő benszülött csapatai vannak, mint amelyek már béke idejében is 
szervezve voltak: 4 tonkini ezred, 1 anami ezred, 3 madagaszkári ezred, 7 
ezred és 6 zászlóalj szenegáli lövész, 2 ezred és 2 zászlóalj közép-afrikai, 9 
ezred észak-afrikai bennszülött lövész, valamint 68 ágyúüteghez szükséges 
afrikai bennszülött tüzér, végül még több kisebb kisegítő csapat. 

Az angolok indiai hadereje százharminchárom zászlóaljnyi gyalogság, 
39 lovaszászlóalj és 13 üteg tüzérség, valamint számos kisebb csapat, egyéb 
hadi szolgálatokra. Ezeken kívül hoztak benszülött csapatokat az angolok 
Egyiptomból, Nigériából, Közép- és Kelet-Afrikából, a Sgassza- és Szorna/i-föld-
ről s általában mindenünnen, ahol angol uralom van. Érkeztek kisegítő csa-
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patok Kanadából, Ausztráliából és Dél-Afrikából is, ezek a csapatok azonban 
fehérekből állanak. 

A gyarmati csapatok harcmódjáról fölötte ellentétes felfogások vannak 
elterjedve. Vannak, akik teljesen értéktelennek mondják ezeket a csapatokat, 
az angolok és a franciák viszont igyekeznek rettenetes hírbe öltöztetni ázsiai 
éi afrikai bajtársaikat. Az igazság a középen van. A gyarmati katonák nem 
mutatják meg természetüket teljes félelmetességében, mert ezt az éghajlat 
szigorúsága lehetetlenné teszi számukra. De bármily sokat szenvedtek is a klíma
változás miatt, mégis tekintélyes ellenfélnek bizonyultak. Egy német nagyobb-
rangú tiszt, aki csapatával hosszú időn át harcolt Flandriában és pedig indu
sok ellen is, plasztikus meggyőző képet rajzolt az indus csapatok jelentőségéről. 

Meg kell mondanom — írta beszámolójában — hogy ezeket a barna 
fickókat nem szabad lebecsülnünk. Eleinte mindannyian becsmérléssel nyi
latkoztunk a hindukról s ez a véleményünk csakugyan érthető is volt, ha 
azokra a nyomorúságos alakokra gondolunk, akiket oly sűrűn hoztak tábo
runkba hadifoglyok gyanánt. Rongyokba burkolva, fázósan, kékrefagyott 
orral és soványan sompolyogtak körülöttünk úgy, hogy ellenségeinknek ezek
ről a szövetségeseiről bát ran megengedhettünk magunknak minden vakmerő 
tréfát. A harcok során azonban másképpen ismertük meg ezt a bandát. Harc
modoruk körülbelül a következő, a mint azt egy ütközet kitűnően jellemzi. 

Lövészáikainkban szemközt vagyunk az angolokkal és álljuk a leghe-

A francia hadseregben szolgáló arab lövész. 
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vesebb gránát-záport. Amikor az angolok azt hiszik, hogy ágyútüzük mái-
eléggé elfárasztott bennünket és az éjjel és nappal egyre tartó lövöldözés m á r 
megpuhított bennünket — ilyenkor uszítják ránk sötétbőrü szövetségeseiket, 
nyilván abban a hitben, hogy azok szőröstől-bőröstől felfalnak bennünket. 
Az ördög tudja, hogy mit diktáltak bele az angolok ezekbe a vadakba, de 
bizonyos, hogy azok az indusok, akik megrohanják a mi hadállásainkat 
olyanok, mintha részegek volnának, vagy pedig a gonosz szellem szállana 
meg őket. Rémes üvöltéssel tőr reánk ezer meg ezer ilyen barna legény. 
Ordításuk mellett a mi hurrá kiáltásunk valósággal olyan, mint a csecsemő 
gügyögése és mi tagadás benne, mikor először zúdult ránk a hinduk tömege, 
amely mintha csak az égből zuhogott volna alá, — ugyancsak meg voltunk 
lepve. Csakhamar azonban összeszedtük magunkat és fegyverünket célzásra 
emelve, nyugodtan vártuk a támadást . Hadi szempontból, ami katonáikig 
iskolázott szemünknek nem nyújtott valami félelmetes látnivalót az üvöltve, 
ordítva ugráló és legyvereivel vadul hadonászó horda, amely inkább mulat
ságos, mint rettentő hatást ébresztett. Száz méternyire engedtük közeledni 
őket, akkor pusztító gyors tüzelésbe fogtunk, amely százszámra ölte és sebesí
tette meg a hindukat, lizt azonban a többiek nem vették figyelembe és tör
tettek tovább előre s macskaügyességgel vetették át magukat az akadályokon. 
Pillanat alatt lövészárkainkban termettek s egyáltalán nem bizonyultak meg
vetendő ellenfeleknek. 

Puskatussal, szuronnyal, karddal és tőrrel t ámadtak reánk s bizony 
ebben a rettenetes kézi tusában ugyancsak kemény dolgunk volt, amit sze
rencsére megkönnyített egy rohamlépésben érkező erősítésünk. Ekkor aztán 
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kikergettük a hindukat lövészárkainkból, és pedig olyan erővel, hogy nem 
láttak, nem is hallottak, csak rohantak visszafelé. Mi persze kergettük őket. 
Előnyo nulásunk közben elkövettük azt a hibát, hogy a sebesült vagy magu
kat halottnak tetető hinduktól nem szedtük el fegyvereiket. Ezt csakhamar 
meg kellett bánnunk, mert alig nyomultunk az üldözöttek után száz-száz
ötven méternyire, amikor hátulról lövések érlek bennünket, amelyek nagy 
pusztítást okoztak sorainkban és megakadályoztuk a menekülők sikeres üldö
zésében. Le nem írható, mekkora düh fogóit el bennünket. Visszafordultunk 
és ugyancsak kemény megtorlásban részesítettük a gonosz bandát. Álnokabb 
nép igazán nem lehetséges a hindunál. Már a kigyószerű sompolygásuk és hirtelen 
fel-felugrálásuk is kellemetlen érzést okoz, de egyenesen gyalázatos az a szoká
suk, hogy magukat halottnak tettetik és rálőnek a továbbvonuló ellenségre, vagy 
pedig hátulról reá ugranak az egyes katonákra és beléjük döfik t ő r e i k e t . . . 

Mindaz, amit a német tiszt elmond kétségtelenül igaz, hiszen ugyanezt 
írják a hindukról az angol és a francia lapok. Viszont mindez nincs össz
hangban a hinduk igazi egyéniségével. 

Sikerült is megállapítani, hogy az angolok rettenetes eszközökkel kény
szerítik nyomorult rabszolgáikat kegyetlen és vérengző viselkedésükre. 
Állandóan erős pálinkával itatják őket. Elhíresztelik, hogy a németek irgal
matlanul megkínozzák azokat a hindukat, akiket elfognak. Végül pedig, ami
kor rohamra kergetik őket, megmondják nekik, hogy ha gyáván visszafor
dulnának, akkor az angol gépfegyverek fogják lekaszálni őket. 

így harcol Anglia. És vele Franciaország. 

Indiai csapatok Franciaországban téli egyenruhában. 



A MAI HADVISELÉS. 

Az egyház a háború szolgálatában. 

Az egyházaknak sokszor nagy részük volt háborúk előidézésében, sikeré
ben vagy kudarcában. A keresztes háborúk, a hugenotta-vérengzések, a pro
testánsok véres küzdelmei, a keresztény Európa harca a reázúduló ozmán 
áramlattal szemben és a világtörténelem több fényes vagy sötét fejezete tanu-
ságai az egyházak történelmet formáló nagy szerepének. A mi Kapisztrán 
Jánosaink, amikor keresztes háborút hirdettek, nemzeti felszabadulásunk 
szent ügyét segítették a lelkek hitének lángragyújtásával és amikor török 
szövetségeseink kibontják a kalifa zöld zászlaját és a szent háború fanatiz
musa hősökké s vértanukká ihleti az igazhivők ezreit a Gobi-sivatag sivár 
homokján úgy, mint a Kaukázus cserkesz-falvaiban vagy Sziria napsütötte 
mezőin, az ozmán faj történelmi jogainak felszabadításának eszköze e szent 
fellángolás. Az oroszok fanatizált tömegeit is hosszúszakállú pópák uszítják 
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kezükben a kettős kereszttel és a cári uralom a meghódított Galíciában 
sanyargatja a katholikusokat, proselytákat akar teremteni, elrabolja érsek-
jüket s Szibériába hurcolja papjait, mert az orosz vallás az orosz fajiság, az 
orosz hatalom biztosítéka. 

A mi hadseregünk lelkesedésének is nagy erőssége a hit. Nem egg hit, 
egg egyház dogmatikus tételei, hanem egyszerűen csak a hit, a lelkek hite, 
minden embernek a maga egyháza szerint vallott, saját dogmái szerint meg
nyilatkozó bizalma a minden egyház egyugyanazon Istenében. Katholikus 
plébános, protestáns lelkész, orthodox pópa, zsidó rabbi és mohamedán 
imám egy táborban, egymást szerető testvériességében egyet hirdet, egyre 
lelkesít: közös ügyünk győzelmére, igazunk diadalára. 

A katonák tudják, hogy mily nagy szerepe van a hitnek a katonára. A 
tengeren megtanul az ember imádkozni, de a háborúban is a hitetlen. A veszé
lyek tűzviharában, a halál félelmetes közelségében az emberre rászáll a tehe
tetlenség borzalmas érzete és e magárahagyottságában keres, kutat valami 
után, amiben bízhatik, amitől kérhet, ami erőt ad, ami vigaszt nyújt, lelket 
önt belé és megtalálja — az Istent. 

Rengeteg imakönyvet küldtek a háború elején az egyházak a táborokba. 
— Nem imakönyv kell a katonának, — mondták egyes vezetők, — 

hanem meleg ruha, étel és bor. 
Nagyon meglepődtek hát, amikor az első ütközetek után az ezredek 

mind minél több imakönyvet kértek s amikor jöttek a hirek, hogy válságos 
helyzetekben a katona egyik kezében a puskát szorongatja, a másikkal 
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rózsafűzérét morzsolja. Hogy roham előtt imádkozik a század és diadal után 
szintén. Hogy keménylelkfí legények gyónni akarnak ütközet előtt, hogy 
olyan emberek, akik gyerekkoruk óta nem voltak templomban és az Isten 
nevét csak káromkodásaikban emlegették, rászólnak társa ikra : 

— Ne káromold az Istent, mert meghallja. Nagyon közel van. 
Hogy miként minden ezrednek megvolt a maga nótája, most megvan a 

maga ezredimája is, amelyet valamelyik poétalelkű fiú szerzett. 
És éppen mert ily fontos a lelki szükségletek ellátása, ily nagy erő és 

győzelmi tényező, gondoskodott hadvezetőségünk teljes katonai egyházi 
szervezetről. 

A papok a hadköteles korban éppen olyan katonák, mint mindenki 
más. Éppen csak hogy nem fegyverrel harcolnak, hanem a szív szeretetével, 
a lelkesülés lángolásával és a vigasztalás erejével. 

Tábori lelkészeink mindig voltak, 1913-ban azonban újjászervezték 
organizmusukat és rendfokozatokkal bővítették k i . Eszerint a római katholi-
kus katonai szervezet élén az apostoli tábori vikárius — a tábori püspök — 
áll, jelenleg Bjelik Imre thasosi püspök, pápai apostoli protonotarius és házi-
prelátus és nagyváradi kanonok. Tábornoki rangban van. Alatta áll a törzs
tiszti rangban levő tábori consistorialis igazgató, ez alatt a tábori consisto-
rialis tanácsos, a tábori superiorok és elsőosztályú akadémiai lelkészek. 
Majd az első osztályú tábori consistorialis titkárok, másodosztályú tábori 
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superiorok és másodosztályú akadémiai lelkészek. Ezután a másodosztályú 
tábori consistorialis titkárok, tábori főgondnokok, elsőosztályú lelkiatyák 
következnek, akik alatt a tábori lelkészek és másodosztályú lelkiatyák és 
végül a tartalékos tábori lelkészek következnek. 

A görög katholikus egyházi szervezet élén a tábori főpresbiter áll, jelen
leg Kunicki Kassian pápai kamarás és címzetes lernbergi consistorialis taná
csos. Alatta a tábori főgondnok, majd a tábori consistorialis titkárok, tábori 
lelkészek és tartalékos tábori lelkészek. 

A görög keletiek élén a há rom tábori főpásztor áll. Jelenleg Boldea Pál 
karánsebesi román propresbiter, Junguc Tivadar szcrajevoi bosnyák fő
pap és Boskovic Germán karloviczi szerb lelkész. Alattuk állanak a tábori 
főgondnokok és elsőosztályú lelkiatyák, akik után a tábori lelkészek, másod
osztályú lelkiatyák és tartalékos lelkészek következnek. 

Az evangélikusok feje a tábori szenior. Jelenleg Droppa Vilmos buda
pesti és Koricsánszky Gusztáv nagyszebeni szerb lelkész. Alattuk a tábori 
főgondnokok, elsőosztályú lelkiatyák, majd másodosztályú lelkiatyák, tábori 
lelkészek és segédlelkészek. 

A reformátusok élén a tábori seniör áll — hodosi Karátsony Ferenc, — 
alatta a főgondnokok, elsőosztályú lelkipásztorok, majd a másodosztályúak 
és tábori lelkészek, végül a tartalékos tábori lelkészek. 

Az izraeliták lelki ügyeit a tartalékos tábori rabbinusok végzik, a moha 
medánok élén az első osztályú katonai mufti áll, alatta a másodosztályú 
mufti és végül a katonai imámok. 

Istentisztelet temetés után (Kilophot, Wien XIX.) 



A honvédeknél az első fokozat a róm. katholikusoknál a honvéd-plébánosok, 
második a honvéd-lelkészek és egyházi tanárok, a harmadik a honvéd-segéd
lelkészek a tartalékban. A görög katholikusoknál a honvéd-lelkészek és segéd
lelkészek. A gör. keletieknél, evangélikusoknál, reformátusoknál, unitáriusok
nál ugyané fokozatok, az izraelitáknál pedig a tábori rabbik. 

Egyenruházatuk: díszkalap — tábori rabbinál : félmagasságú köcsög
kalap — fekete reverenda vagy papi atilla, fekete, szegélynélküli nadrág, 
csukaszürke köpeny fekete bársonyhajtókával és sárga, sima gombokkal. 
Rendfokozati jelvényüket — keskenyebb és szélesebb paszományokat — 
karjukan viselik. A háborúban egyszerű csukaszürke sapkát hordanak. 

A haditengerészetnek is meg van az egyházi szervezete. Élén a tenge
részeti superior áll. Jelenleg Jacl Antal. Alatta a tengerészeti plébánosok, 
majd a tengeri lelkészek és tartalékos lelkészek. 

Minden ezredhez és nagyobb hajóra be van osztva egy-egy tábori lel
kész abból a felekezetből, amely a legénység többségének a vallása. Minden 
hadosztályhoz be van osztva egy-egy lelkész minden felekezetből. Ezek felett 
áll a tábori főpap és mindezek felett a tábori püspök. 

Az ezredlelkészek az ezredtörzszsel járnak. Elkísérik ezredüket minden
hová. Kimennek a lövészárkokba, feneketlen utakon, tűzön-vizen, hóförgete-
gen keresztül mennek híveikkel lovon, gyalog, kocsin, ahogy lehet. Ha csak 
lehet, istentiszteletet tartanak, prédikálnak, funkciókat teljesítenek. Akárhány-
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szor menetközben, rövid pihenés alkalmával tartanak istentiszteletet és intéz
nek buzdító beszédeket. Gyóntatnak, elmennek a segélyhelyekre, lelki vigasz
ban részesítik híveiket, sok haldoklónak adják fel itt a lövészárokban a 
halotti szenlséget vagy úrvacsorát . 

Ha lehet, beszentelik a halottakat, eltemetik őket, elanyakönyvelik e 
szomorú eseteket, írnak levelet a sebesültek helyett, értesítik hozzátartozóikat. 

A háború eloszlat minden felekezeti különbséget. Katholikus lelkészek 
búcsúztatnak el megható beszédekkel zsidó hősöket és református lelkészek 
nyújtanak lelki vigaszt akárhányszor görög keleti oláh bakáknak. 

A divíziótól — hacsak lehet — kilátogat a más felekezetűek lelkésze 
is, de a szegény katona épúgy fogadja az idegen felekezet lelkészét, mint a 
sajátját, hisz' ez is ugyanannak az Istennek hivatott szolgája. 

Fontos feladatok a halottak és sírok beszentelésén kívül az anyakönyvi 
törzskönyvezés, a személyazonosságok megállapítása, amely gyakran a kis 
törzskönyvi lapocska híjján feltevések és a családdal való levelezés alapján 
történik. Ezenkívül a lelkészek tervrajzokat is készítenek az elesettek sír
helyéről, hogy békeidőben feltalálhassa és hazahozhassa a család szerette 
porhüvelyét. 

Hányszor történnek a funkciók tűzvonalban, ezer halálveszedelem köze
pette és mily nagy hősök gyakorta az isten békés és szerény szolgái. Szent 
karácsony estén hány pap nyújtott vigaszt, ébresztette a szeretet melegét 
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havas hegygerinceken, zúzmarás fedezékekben, istállók szalmaalomián grá-
nátsivítás közt. 

Persze a háború az egyház békés rendjét alaposan felforgatta. Katholikus 
hívőket például feloldozhat bármely pap és a zsidó tábori lelkészek kihir
dették híveiknek, hogy háborúban nemcsak szabad, de kötelesség is szom
baton dolgozni, ha a szükség úgy hozza: megszegni a rituális étkezés 
rendjét. 

Galíciában láttunk hitbuzgó orthodox izraelita századokat, amelyek 
héber felírású zászlókkal robogtak a győzelemre vagy a halálba és csak az 
ott szolgáló tisztek a megmondhatói , hogy a lelkesedés micsoda emberfeletti 
fanatizmusát váltották k i mohamedán bosnyákjainkból a főmufti szent hábo
rút hirdető szavai, az imámok tüzes szózatai és a szentséges zöld lobogó ? 

A kórházaknak is megvannak a lelkészei, sőt a hadifoglyoknak is. Igazi 
atyáik gyámoltjaiknak. Hitet ébresztenek szívükben, gyámolítják őket, képvi
selik érdekeiket. A magyar kórházakba került mohamedánok lelki szükség
leteit a rabbik látják el, zsidó hitközségek gondoskodnak rituális kosztjukról 
és zsidó temetőben alusszák örök álmukat, ha elragadja őket a halál. 

A német és francia hadsereg automobilra felszerelt kis kápolnákról is 
gondoskodott, amely éppen úgy követi a csapatokat, mint a mozgó ambu-
latorium vagy a trén. A mi terepünkön ez kivihetetlen. De minek is? Hiszen 
minden hely — a lövészárok, sáros országút és a szalmaalom is — templom, 
ha ott Istenhez emelkedik szárnyaló hitével a magával tehetetlen és e rette
netes egyedüliségében oly áhítatosan hívő, gyarló ember. 

Szerb katonasírök Crnabaránál. (Kilophot, Wien XIX.) 



A háború humora. 

Lámpa mellett c sa t ázn i . 
A fűszeres boltban bevásárol egy asz-

szony. Rettenetesen sopánkodik, hogy min
den így megdrágult. 

— Hja elvittek mindent a katonáknak, — 
mentegetődzik a szatócs, — a lisztet, ke
nyeret, hú^t, mindent. 

— A petróleum is megdrágult 1 — kérdi 
az asszony. 

— Az is. A háború miatt ennek is emel
kedett az ára. 

Az asszony töpreng: 
— A háború miatt? Ejnye, ejnye, hogy 

miért kell ezeknek a katonáknak mindig 
lámpa mellett csatázni'?! 

A t iszt iszolga. 
Egy tartalékos hadnagyot szállásoltak be 

egy natárszéli község ügyvédjéhez. A kolle
gák nagyszerűen összebarátkoztak pompás 
vacsora, kitűnő bor mellett. A vacsora 
végeztével a háziasszony kimegy a kony
hába, ahol a hadnagy tisztiszolgája kitűnően 
mulat ugyancsak jó vacsora s bor mellett 
a jókedvű cselédlányok társaságában. 

— Hogy hívnak fiam'.' — kérdi az ügy-
védné. 

— Józsefnek, szolgalatjára. 
— Jó volt a vacsora ? 

— Pompás volt, kezét csókolom. 
— És mi vagy civilben1? 
— Ügyvéd vagyok, szolgalatjára. 

') ? ? 
— Igen egyszerű. Póttartalékos voltam 

s hogy ne kelljen a frontba mennem, a 
kollegám magához vett puccernek. 

A k i s fiú imá ja . 
A kis fiú reggel rosszkedvűen kelt fel. 

Reggelizni sem akart. 
— Valami bajod van ? — kérdi az anyja. 
— Semmi bajom sincs. 
— Fáj valamid'? 
— Nem fáj semmim. 
Azzal nem nyaggatták tovább, de a gyerek 

egész nap bús volt, nyugtalan és hallgatag. 
Végre este félrevonta édesanyját. 

— Anyuska, nem történt semmi baj a 
háborúban ? 

— Nem fiacskám. 
— Akkor jó, — szólt kiderült arccal, meg

könnyebbülve, — mert ha baj lett volna, 
az az én hibám lenne. 

— Miért te csacsi 'í 
— Mert mindennap imádkozom a győ

zelmünkért. Győztünk is mindig. Tegnap 
elfelejtettem imádkozni és egész nap fél
tem, hogy valami baj lesz és annak — 

! én leszek az oka. 

A 26. füzettel egyidejűleg el
készül és olvasóink rendelke

zésére áll Krónikánk 

M ieM üli ü 
Ára 1 kor., szállítás helyben 20, 

vidéken 35 fillér. 

Mindenki ott szerezheti meg a 
bekötés i táblát, a honnan a Króni
kát kapja. 

A táblába va ló beköté s t bár
mely k ö n y v k ö t ő végezhet i . 

A ki az 1-ső kötet tábláját m é g 
nem rendelte meg, az saját érde
kében hozassa meg most a két 
köte thez v a l ó táblát, nehogy a 
füzetek elkal lódjanak. 






