


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 következő módozatok mellett: 

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

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

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

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

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

179 képpel és színnyomatú térképpel. 
29 kor. bolli ár helyett kötetenkint rá-

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 utazás i 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 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 f i l l . 

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 mesélő,* aki mindazt, amit 
m é l y tudássa l és a l a p o s s á g g a l megfigyelt, v o n z ó a n 
és e le jé tő l vég ig é r d e k e s e n adja e lő . Anglia és gyar
matai manapság mindenkit érdekelnek és ebben a mű
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

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

fizetés 3 kor. 
E m ű érdekfesz í tően tárja fel Teleky S á m u e l gr. 

fe l fedező ú t jának történetét és olyan n é p e k k e l is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
fo lyástó l 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 ár helyett ráfizetés 
kötetenkint 2 kor. 

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas é le tében 
é r d e k e s kalandokon ment át, melyeket é le t le l jes 
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 ta lá l ta , hogy Benyovszky 
iratait közreadja és élettörténetét megírja! a mii 
k i v á l ó értékét bi/.onyftja. \ mi 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
kiadás, 13 kor. bolti ár helyett ráfize
tés 3 kor. 20 f i l l . 

11. Kisértet Lublón és egyéb elbeszélé
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolli ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 f i l l . 

12. 

13. 

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

Az uj Zrinyiász. Társadalmi és politikai 
szatirikus rajz. Díszkiadás. (Nem illusz
trál t) 12 kor. bolti ár hehiett ráfizetés 
1 kor. 50 f i l l . 

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

B E K Ö T É S I T Á B L A 
a Krónika I. és II. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 



29. füzet. 

SZERKESZTŐ SÜLE HNTHL 
RÉVHI-K1HDHS TELEFON 56-27 

HETENKINT EGY FÜZET 
ELŐFIZETÉSI AR '/I ÉVRE 3 K, >/j ÉVRE 6 K 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIHDÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLÖI-ÚT 18. 

HARCTÉRI KEPÉK. 

Csapataink Pietrikovnál futásba kergetik az oroszokat. 

A világháború képes krónikája. III. - 65 — 5 







Zeppelinek Anglia fölött. A képen látható lyukat egy Zeppelin-bomba ütötte. (Egyesült 
fényképirodák, Amsterdam.) 





A búrok tüzérségi harcban. (Sajtóiroda, Leipzig.) 



A MACSVA MEGSZÁLLÁSA. 
• 

Annak a nagyszerű küzdelemnek, mely Szerbia ellen szeptember elején 
a Drina és a Száva átlépésével kezdődöt t s rövid két bét leforgása alatt 
jelentékeny sikert ért el. csakhamar diadalmas folytatása következett. Szerb 
földön hadakozó seregeink közül az első a Drina és Száva szögében hódítja 
meg lépésről lépésre Szerbia legdúsabban termő vidékét : a Macsvát, a másik 
pedig keresztülverve magát a Krupanj rettenetes magaslatain, keresi az össze
köttetést a macsvai sereggel. A két sereg végül Valjevonál találkozik, mig 
egy harmadik átkelve a Száván, ennek partja mellett nyomul előre Belgrád 
felé. Ez volt a háború egyik legnehezebb szaka. 

Nehézzé tette elsősorban a terep. A Bjelinánál átkelt sereg mocsaras, 
süppedékes síkságon harcolt, amelyet csak itt-ott szakítanak meg az idáig 
nyúló fennsík erdős, szelidemelkedésű, de járhatatlan, ingoványos és irtatlan 
lankái. A másik sereg, amely Zvorniknál kelt át a Drinán, a Krupanj vad, 
meredek, sziklás, úttalan szakadékain s a Kalistye mocsaraiban operált. Sehol 
jár t út, sehol a kultúra semmi nyoma. Járat lan utak, mocsarak, erdőrengetegek 
vagy sziklás meredélyek, a balkáninál is balkánibb vidék, ahol még mestersé
gesen is elrontottak mindent: a falvak néptelenek, az utakat felszántották, a 
hidakat felégették, az erdőkben komitácsik, a falvakban árulók, sehol semmi 
élelem, lakható hajlék. A trén képlelen az élelem- és municiópótlásra, 
nagyobb menetelések lehetetlenek s a szerbeknek védelmi vonala nagy
szerűen kiépítve: lövészárkaik előre elkészítve, minden mocsaras, erdős s 
hegyes terep farkasvermekkel aláaknázva, ágyúik pontosan belőve. 

E terepen, ilyen viszonyok között, küzdve még az időjárással is, amely 
esők áradatát, fagyot ver küzdő seregeinkre, kellett e gigászi küzdelmet meg
vívni. Csak lépésről lépésre lehet előremenni s minden bokorért , minden cser
jésért, dombhajlatért vért kell áldozni. S hozzá még itt áll — ekkor még 
ereje teljességében, tűzhelyét védő elszánt lelkesedésével — szinte a teljes 
szerb hadsereg. 

A Száva és Duna mentén csak kis ha tá rvédő sávok, a bolgár határon 
és Új-Szerbiában alig számbavehető ha t á rő rök : itt sorakozott a szerb haderő
nek szinte egész tömege. 

A Macsvát Stepanovic Slepan védi a II. szerb hadsereggel, amely — 
Potiorek utólagos becslése szerint — öt hadosztályból állott, a ljesnica— 
lozn'cai vonalat pedig a Stiirm Pál vezetése alatt álló III. szerb hadsereg. 



támogatva az első hadsereg csapataitól, amelyeket Bojovic Péter vezet, össze
sen hat hadosztály. Tehát úgy ez a hadsereg, mint a másik még ekkor 100— 
120,000 kombat táns , pihent s harcképes emberből áll. 

Hadműveleteink alakja ekkor félkörszerű volt. A bjelinai felső sereg a 
Drina és Száva torkolati félkörét tisztogatja, a zvorniki pedig, miután be
vette a Krupanj három uralkodó meredekét : a Biljeket, a Crni vrh-t és a be
vehetetlennek híresztelt Jagodinát, egyrészt előretört Szerbia belsejébe Uzice 
felé délkeletre, másrészt felfelé északnak a loznica-ljesnicai vonalon, hogy 
összeköttetést szerezzen felső csapatainkkal. 

A két csapat lépésről-lépésre haladt előre. Mindennap új siker, de minden 
siker hihetetlenül kemény küzdelem eredménye. A szerb sereg minden pontot 
véd s minden pontról kiverve rendezetten veszi fel a küzdelmet az új pontért. 

Felső seregünk már október 27-én a Drina torkolatánál van, Ravnje 
közelében megveri a szerbet. Alsó hadseregünk pedig, mely már szeptember 
derekán elfoglalta a Jagodinát, nagy mértékben megkönnyítette a felső sereg 
további hadműveletei t ; a Drinától hét-nyolc kilométernyire levő Jagodina 
után ugyanis m á r csak a krupanji magaslatok védik Krupanjt és Valjevót. 
A szerbeknek ez egyik legfontosabb pozíciója volt és ők maguk ismervén 
ennek a helynek fontosságát, igen sok csapatot összpontosítottak ide. Vitéz 
csapataink harmadfél napig verekedtek birtokáért, mig elfoglalták. A Jagodina 
elfoglalásával Szerbia legerősebb védőfala a mienk lett. 

A Drina torkolata melletti csatatér, hol a szerbek borzalmas vereséget szenvedtek. 





Felső hadseregünk október 26-án azzal pecsételi meg macsval sikerét, 
hogy elfoglalja a szigetszerű földsarok uralkodó pontját, a honnan az operá
ciókat vezették s ami a fő átkelési hely most már a ürina-torkolaton felül 
a Száván: Mitrovicát. 

Egy csapattest ugyanis, amely eddig a horvát Milrovicán várta az ese
ményeket, olyan hajóhídon, amelyet az ellenség folytonos tüzelése közben 
készítettek példátlan gondossággal és bravúrral , átjutott Szerbiába. A hor
vát Mitrovicával szemközt fekvő szerb Mitrovica előtt nagyszámú szerb csa
pat volt elhelyezve, de ezt heves tüzérségi és gyalogsági harcban megverték 
csapataink és a /i/ -//aya-magaslatig előnyomulva, bementek a szerb Mitro-
vicába. Mitrovica elfoglalása után újabb harc fejlődött k i egy, a szerb Mitro
vica és Nocsaj között felállott szerb őrséggel. Ujabb heves küzdelem fejlő
dött k i , amelynek folyamán a mieink szuronyrohama lett győzedelmesen 
döntő. A harc végén Nocsajt is elfoglalták. Más csapatrészek e küzdelem 
alatt elfoglalták Zasavicát és ott újabb szerb katonaságot futamitottak meg. 
Ezzel a győzelmünkkel úrrá lettünk a Száva és Drina közti úgynevezett 
Macsva-szegletben, a mely stratégiailag igen fontos hely. 

Most már a front kiszélesedik. A felső sereg tehát, miután birtokában, 
tartja a Drina és Száva szögét, részben megtisztítja a területet, részben segít
séget kap egy új seregtől: a szávaitól, amely a Száván át küldi csa
patait. Első csapata átkelt Mitrovicánál, de október 28-án már egy új csa
pat beljebb Jaraknál is átkel. Ez egyesült csapatok mind beljebb-beJjebb 
nyomulnak s verik k i parti — nagyszerűen elsáncolt állásaikból — a szerbet. 

Egy megerősített szerb tábor belseje a Macsvában. (Kilophot, Wien XIX.) 



Miután elfoglalták a szerb Mitrovicát, Nocsajt és Zasavicát, Gluscinél 
visszavonulásra kényszerítették a szerbeket. Ebben a küzdelemben részt vet
tek Jaraknál átkelt csapataink is. A két tűz közé szorult szerbek csapa
tainktól üldözve, kénytelenek voltak visszavonulni a glusci-bogatici úton. 

Ugyanekkor Zasavicától beljebb haladva, seregünk jobb szárnya el
foglalta Ravnjét a Drina mellett. Az előnyomulás a mocsarak és nádas terü
letek miatt nem egykönnyen haladt előre, de azért egyre újabb és újabb terü
leteket foglaltunk el. Ravnjén túl pedig már épített betonországút követke/.ik, 
amelyen Kljuc már szintén a mienk. Csapataink ekkor m á r teljesen uralják 
a Glusci-Uzvece-Tabanovic útvonalat. 

Most már támadásunk a Drina és Száva között diadalmasan haladt 
előre Szerbia belseje felé. Győzelmes csapatunk Ravnje mellől kiinduló pom
pás betonországúton haladtak előre, amelyet a szerbek hetek óta megerő
sítettek és amelyet minden betonfedezék dacára sem tudtak megtartani csapa
taink ellenállhatatlan szuronyrohamaival szemben. 

Az alsó hadsereg ezalatt most már, hogy a Jagodinát elfoglalta, nap-nap 
utáni harcokban veri ki a szerbeket a Krupanjból s ezután szilárd léptekkel 
halad Valjevo felé, ugyanekkor biztosítja felfelé, északnak a loznica-ljesnicai 
vonalat és ezzel összeköttetését a felső hadsereggel. 

Ekkor már szinte befejezettnek tekinthető a Macsva elfoglalása. Még 
csak Sabácból kell kiverni a szerbeket s a Macsva-szeglet sorsa meg van vég
legesen pecsételve. 

A szerbeket rettenetes elkeseredés fogja el. A hadsereg, amely idáig nagy-

Osztrák-magyar tábori vasút Raca mellett a Macsvában. (Kilophot, Wien XIX.) 



szerűen küzdött, kezdi hitét — s ezzel együtt erejét s lelkesedését, szívóssá
gát is — veszíteni. A lakosság is békétlenkedik. 

A bolgár lapok szerbiai jelentései szerint a szerb intelligencia köré
ből eddig tízezer ember esett el, még pedig háromszáz egyetemi oklevéllel 
biró, ezerkétszáz gimnáziumot végzett és ngolcezernéggszáz másféle iskolai 
műveltséggel biró katona. Már a szerb hivatalos jelentések is elismerik a vere
ségeket. 

A hadvezetőség e nagyjelentőségű fegyvertényekről csak október 31-én 
adott k i egy összefoglaló pregnáns rövidséggel fogalmazott jelentést, amely 
így hangzik: 

Csapataink, melyek annak idején a Macsvába nyomulva ott erős sodrony akadá
lyokkal védett kemény erődítésekre találtak és ezekbe hosszas, nehéz harcok után két 
nappal ezelőtt Ravnjenél rést ütöttek, ma újabb nevezetes eredményekel értek el. 

Bár a szerbek kétségbeesett ellenállást fejtetlek ki és noha a részben mocsaras 
Macsva nehezen járható, a Száván és a Drinán átkelt összes csapataink ma széles arc
vonalban folytatták előrenyomulásukat és bevették Crnabara, Badenkovic, Glusci, Bano-
volpolja és Tabanovic helységekel. 

A széles arcvonal m á r az egyesült csapatok frontját jelenti, amely e 
perctől kezdve, m á r nem tagolt, elaprózott csapatharcokban, hanem egy 
hatalmas, egységes arcélben folytatta diadalmas harcát előre. 

Az alsó hadsereg is elérte ezalatt első célját, akkor, amidőn elfog
lalta a krupanji terület utolsó fontos pozícióját: a kosztajniki hegy
csúcsot is. A kosztajniki hegycsúcs 768 méter magas és uralkodik a Krupanj 

Osztrák-magyar erődítések a Bitva vidékén, Szerbiában. (Kilophot, Wien XIX.) 



felé északról vezető országúton. A magaslat Krupanjtól körülbelül tíz kilo
méterre van. Most már délről a Jagodina, északról pedig a Kosztajnik ma
gaslata, a Krupanjba vezető utat környező két legfontosabb magaslat bir
tokunkba került és ezzel a legfontosabb akadály el volt hárítva. 

A felső hadsereg ama diadalaihoz, hogy bir tokába vette a Macsvát, 
szükségszerűen járult az alsó hadsereg e diadala is, amelyről így adott hírt 
a hadvezetőség november nyolcadikán: 

A délkeleti harcszintéren tegnap az egész nap folyamán minden arcvonalon 
változatlan hevességgel folyt a harc. Bár az ellenség szívósan ellenállott és kiadta 
a jelszót: «Az utolsó emberig!», mégis vitéz csapataink a Krupanj körüli területen 
sáncot sánc után foglaltak el és ma reggel öt óráig a szerbek részéről bevehetet
lennek tartott kosztajniki fontos támpontot is rohammal bevették. A foglyok és 
zsákmányolt ágyúk számát jelenleg még megközelítőleg sem ismerhetjük. 

Sabác második bevétele. 

Hogy a Macsva birtoka teljes legyen, még csak Sabác elfoglalása hiány
zott. Ekkor már felsődrinai seregünk elfoglalta a Drina és Száva szögét, 
alsódrinai csapataink a loznica—ljesnicai vonalat s a krupanji magaslatokat, 
szávai seregünk pedig két helyen is átkelt a Száván: Mitrovicánál és Jarak-
nál. Éppen csak e földrész központjának, szívének, a valamikor leggazda-

Sabác a Száva felől. 



gabb, legkedvesebb és legélénkebb szerb vidéki városnak: Sábáénak elfog
lalása volt a hátra . 

Csapataink tudták, hogy ez nem lesz könnyű feladat. Hiszen magaslatai 
elfoglalása is véres, kemény küzdelem gyümölcse volt. Most azonban mégis 
más volt a helyzet. Akkor itt kelt át elsőnek seregünk, idegen, ellenséges 
földön, itt ütközött meg először a még érintetlen szerb ellenséggel. Most már 
egy félkörben diadalmasan előretörő osztrák-magyar sereg nagyszerű falanxa 
képezte a hátteret, és egy idáig véresen vert, demoralizált hadsereg volt az 
ellenfél. 

A Macsvában szenvedett szerb vereségek híre már október 30-án eljutott 
Sabácba, melynek környékén a visszatért lj kosság, férfiak és asszonyok, 
gyermekek és aggastyánok, szóval nemre és korra való tekintet nélkül min
den sabáci, lázas tevékenységgel dolgoztak francia és orosz mérnökök vezetése 
alatt, hogy idejére készen legyenek a szükséges védőmunkálatokkal. 

Ezen a napon egy orosz vezérkari tábornok kíséretében Sándor trón
örökös is Sabácban járt. Úgy látszik, búcsúlátogatást tett a városban. 

Este hét órakor osztrák-magyar repülőgépek jelentek meg Sabác fölött. 
Nem bombázták a várost, csak terepszemlét végeztek és egy félórára rá 
gránáteső zuhogott a város exponáltabb pontjaira. Az osztrák-maggar tüzér
ség hihetetlen munkát végzett, egyik ház a másik után omlott össze, a" bor
zalmas légnyomás kitarthatatlan volt és az a csekélyszámú lakosság, amely 
még a városban tartózkodott , futva menekült. 

Ilyen körülmények között érthető, hogy Sabác második elfoglalása 

Összelőtt ház Sabác előtt. (Kilophot, Wien XIX.) 



korántsem volt oly véres és küzdelmes, mint az első. Megállapítható mégis, 
hogy az ellenség itt is az elkeseredett s kétségbeesett oroszlán véres dühével, 
lehetetlen makacsságával küzdött. 

Sabác bevétele azzal kezdődött, hogy nehéz mozsaraink órákon át 
bombázták Sabácot, amelynek betonozott fedezékeiből egymásután verték 
k i a szerbeket, akik lépésről-lépésre hátrálni voltak kénytelenek. 

Az eredményes harc fennakadás nélkül folyt. Sabác nyugati részét már 
hajnalban elfoglaltuk; ennek megtörténte után következett az új betonsáncok 
lerombolása. A szerbeket katonáink halálmegvető bátorsággal, erőteljes szurony
rohamok után verték k i . A siker oroszlánrésze a budapesti népfölkelőké, 
akik a város bevételénél a járadhatatlanság és vitézség imponáló példáit tanú
sították. Hős katonáink a Rákóczi-induló és az Eugen-mars lelkesítő hangjai 
mellett vonultak be vasárnap a városba. 

Sabácot a Száva felől két monitorunk bombázta szünel nélkül. Irtózatos 
pusztítást vittek véghez a monitorágyuk, amelyek tüzét még fokozták a 
a nehéz ütegek, amelyek működésére a szerbek nem voltak elkészülve. Ezek 
a mozsarak még a legerősebb betonfedezékei is rommá lőtték. 

Sabác bevétele után, amikor hősi 
csapataink bevonultak az ellenséges 
szávaparti városba, nyilvánult meg 
csak valójában az ostrom hatása. Az 
utcákon egymás hálán tucatjával feküd
tek a halottak, csupa leronggolódotl 
szerb katona. Szanitéceinknek a halot
tak eltakarítása rengeteg munkát adotl. 
Az elfoglalt városban magában ezer 
halottat szedtek össze, míg a Sabác 
körüli lövészárkokban ugyanennyi ki
szenvedett szerb feküdt. 

A város teljesen össze volt rom
bolva. Alig volt ház, amelyet ne ért 
volna gránát. A templom tornya romok
ban, egyik kiálló részén azonban ott 
lengett a feketesárga zászló, a magyar 
és horvát lobogókkal. 

Kétemeletes házak dőltek össze, 
egyes tetőkön ötméteres rést ütöttek 
az ágyúk. 

A járásbíróság romokban hevert, 
a két községi iskola tetőzetét a mi 
katonáink javították ki sietve és itt 
ezerágyas kórházat rendeztek be. 

A legiszonyatosabb képet a sabáci A z összelőtt sabáci templom. (Kilophot, 
templom nyújtotta. A torony maga Wien, XIX.) 



háromemeletes volt. A kupolát lelőtték, a tornyot pedig jobbról-balról lőtték 
össze. Ebből a toronyból gépfegyverrel lövöldöztek a szerbek. 

A nagyszerű diadalról így számolt be Potiorek tábornok: 
Offenzívunk a Macsván át győzelmesen halad előre. Az ellenség, 

amelyet megerősített állásaiból kiűztünk, eddig csupán csekély ellenállást 
fejtett ki. Csupán Sabác északi szegélyén voltunk kénytelenek erősen 
elsáncolt állásait rohammal bevenni. Magát Sabácot is ma éjjel roham
mal bevettük. 

A Macsván át előnyomuló oszlopaink a Sabác-Ljesnica-vasűtvona-
lat már átlépték. Lovasságunk az ellenség nyomában van és már fog
lyokat is ejtett. 
Majd másnap részletesebben így: 

A Macsvában elért sikerünk csak most tekinthető át teljesen. Slepa-
novic Stepan tábornoknak ott harcban volt négy-öt hadosztályából álló 
II. számú hadserege csak úgy menekülhetett fenyegetett helyzetéből, hogy 
hanyatt-homlok visszavonult és mindennemű készletét, trénjét elhagyta, 
miközben számos foglgot is veszített. 

Az ellenség, anélkül hogy előre elkészített hátulsó állásaiban újabb 
ellenállást fejtett volna ki, egyfolytában a Sabáctól délre elterülő domb
vidékre hátrált és szívós, de [hiábavaló ellenállási csak még Sabácnál 
fejlett ki, mely várost vitéz csapataink a november 1-ről 2-ára vir
radó éjjelen rohammal bevették. 

Az ütközet után elterjedt az a hír, hogy a megvert hadsereg vezére 
Stepanovics Stepan öngyilkos lett. E hír azonban nem bizonyult igaznak, 
csupán annyi, hogy az ütközetben megsebesült. 

Sabácból a kivert ellenség délre és délnyugatra sáncolta el magát. 
Ez alatt a macsvai harctéren seregünk eljutott a szerbek második 

védő vonaláig, a Dumacsa folyó túlsó partjáig. Ez a folyócska a Macsva határa. 
A szerbek tehát feladták a Macsvát, hogy Valjevo felé védjék új vonalukat. 

Egyébként az Uvac és Drina mentén s a Száva e szakaszán megvetet
ték csapataink lábukat s így e perctől kezdve a Belgrádtól Obrenovácig 
terjedő Száva-vonal kis sávja kivételével mindenütt szerb földön folyt már 
a harc. 

E harcokban mintegy 1343 foglyot ejtettek csapataink. Ekkor már teljesen 
megrendült a szerb hadsereg hite és bizalma. A gyors menekülés különben 
is teljesen megzavarta amúgy is rossz viszonyaikat. Napokig nem kaptak 
katonáik enni. Éhség kínozta, betegségek tizedelték a lehangolt, demoralizált 
sereget. Foglyaik szánalmas állapota tanúskodott a sereg lezüllése mellett. 

Ezekkel a hadműveletekkel együtt, hogy a szerb hadsereg visszavonulá
sát még jobban megzavarjuk, a Sabác elfoglalását követő napon, zimonyi 
tüzérségünk nehéz ágyúi kezdték a Kalimegdán erődéit bombázni s az ott 
levő lőporraktár t felrobbantották. Felgyújtották katonáink továbbá a Cigány
sziget bozótjait, amelynek sűrűje fedezte a szerb portyázok vakmerőségét. 





Előnyomulás a Kár 









A szerb főváros polgári lakossága vad riadalommal menekült, az elfog
lalt Macsva lakóival együtt határ talan félelembe ejtve egész Szerbia meg
riadt népét. 

Katonáink szívét büszke öröm hevítette s ennek egyik kifejezője Krau z 
altábornagy — a szávai sereg legendás népszerűségi! Krausz bácsijának — 
ekkor kelt napiparancsa, amely így hangzik: 

Katonák! A vezetésem alá beosztott hadtestek a legutóbbi napok 
véres csatáiban bámulalramélló dicséretes hősiességgel harcoltak. Az 
ellenséget, melg egyes pontokon túlerőben volt, nemcsak hogy vissza
tartották, hanem egy egész vonalon véresen visszaverték. Vitéz magn-
tartástok folytán november 2-ára virradó éjszaka elfoglaltuk Sabácot. 
Mindezekért a hősi cselekedeteitekért elismerésemet fejezem ki. 

És most előre, Isten nevében, a királyért és a hazáért! 

Az osztrák-magyar Macsva. 

Ahogy diadalmas hadseregünk bir tokába vette a Macsvát, új rend, 
új élet támadt a sok vihart látott, kiéhezett szerb országrész szétdúlt, leégett, 
romokban heverő falvaiban. Amint érezte seregünk kemény öklét hadsere
gük, azon m ó d éreznie kellett szervezkedésünk erejét, bölcs tapintatát és sze
rető rendcsinálásának áldásait is országuk. 

Csendőrségünk bevonul Sabácba. 
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Sokan azt hitték, hogy a megszállt terület magyar fennhatóság alá kerül. 
Visszaállítjuk a régi magyar hatalom alatt büszkélkedő macsői bánságot, 
a mi régi, történelmi nevezetességű SzaMcsunkkal. Nyilvánvaló volt azonban, 
hogy e katonailag meghódított terülel az átmeneti időre nem lehetett sem 
magyar, sem osztrák, hanem osztrák-magyar és kormányzása is csak katonai 
lehetett. 

Fülöpp Arthúr vezérőrnagyot nevezték k i a Macsva kormányzójává, 
aki a következő kiáltványt intézte a megszállott terület lakosságához: 

«A cs. és kir. osztrák-magyar Balkán-haderők főparancsnoksága a megszállott 
terület kormányzásával engem bízott meg. 

Elvárom a feltétlen engedelmességet. Aki így viselkedik, annak igazságos és 
jóindulatú elüljárója leszek, aki szívén fogja viselni a ti jóléteteket és vagyonotok 
védelmét. 

Aki ellenszegülni merészkednék, az ellen kérlelhetetlen szigorral járok el. 
A viszomok rendezésére vonatkozóan parancsolom: 
1. A községeknek minden egyes lakosa illetékes községi elöljáróságánál azon

nal jelentkezni tartozik és lakóhelyét a községi elöljáróság, vagy a katonai állomás
parancsnokság írásbeli engedélye nélkül nem hagyhatja el. 

2. Aki valamelyik községbe érkezik, tekintet nélkül arra, hogy már előbb ott 
lakott, vagy csak elsőizben érkezett oda, az illetékes községi hatóságnál haladékta
lanul jelentkezni tartozik. 

3. Minden községből 2—4 túsz jelölendő ki, akik felelőssé tétetnek, hogy az 
utak, vasutak, hidak, távírdák, telefon és más katonai berendezkedések elleni túl
kapások, rongálások, vagy akadályozások nem fognak előfordulni. A fentemlített 
károkért ingó és ingatlan vagyonukkal egyetemlegesen felelősek azon községek összes 
lakosai, amelyek területén ilyen károk előfordulnak. 

Elpusztított banképület Sabácban. (Kilophot, Wien XIX.) 



4. Az osztrák-magyar pénz, — úgy a papir, mint az ércpénz, — teljes értékkel 
bír és ezt a pénzt mindenki köteles elfogadni. 

Egy dinár értéke 50 fillérben állapíttatik meg. 
Fiilöpp s. k., vezérőrnagy. 

Fülöpp vezérőrnagy ez elvek szerint rendezte is be a most már osztrák
magyar Macsvát. Első dolga volt, hogy a sabác-boszniai vasúti vonalat birtokba 
vette, helyreállította s üzembe helyezte. A szerbek ugyan visszavonulásukkor 
megpróbálták a vonalat tönkretenni, de a futás oly sietőssé vált, hogy éppen 
csak a töltést tudták helyenként megrongálni, egy-egy őrházat pusztítottak 
el és kevés kocsit. Szinte érintetlenül vehettük birtokunkba sok mozdonnyal 
teher- és személyszállító kocsival együtt a vasutat. A kezelést a bosnyák-
hercegovinai vasutak igazgatóságára bízták, mert az is katonai kezelés alalt 
áll s a terepviszonyok is hasonlók. 

Megnyílt a hajóforgalom a Száván és Dunán. Hajók százai szállították 
az eleséget, szerszámokat, építkezési anyagot s municiót. A csapatszállítást 
pedig hidakon bonyolították le. 

Munkásosztagok lepték el a Macsvát. Országutat csináltak, ösvényeket 
egyengettek, eltakarították a romokat, lakhatóvá tették az összerombolt 
épületeket s barakkokat építettek. 

Egyszerre virágzó, sürgő-forgó, zajos élet támadt a pusztulás országá
ban. Most m á r könnyebben ment az eleségszállítás és lőszerpótlás is. Most 
m á r födél vár ta p ihenő csapatainkat, jó kórházak a sebesülteket. 

A lakosság, amely rettenetesen megszenvedte a harcok viharát, nyugal-

Tüzérségünk ágyúzásának hatása Sabácban. (Kilophot, Wien XIX.) 



mat, békét, rendet nyert. Visszatért lassanként falvaiba. A városok boltjai 
megnyílottak, a parasztság kitatarozhatta lakását. 

Vasunk meghódította az erő uralmával s kormányzásunk a bölcsesség 
szeretetével a Macsvát. 

A Temes katasztrófája. 
A háború e szakának egyik nem jelentékeny, de nekünk mégis emlé

kezetes és fájdalmas epizódja, egyik monitorunknak, a Temes-nek elsülyedése. 
A monitorok a mi kedves, karcsú kis hadihajóink, amelyek a háború 

első percétől kezdve ott cirkáltak a Duna és Száva árjában. Hol Semendriánál, 
^ hol Orsovával szemben, hol Belgrád alatt, hol meg Jaraknál, Mitrovicánál 

vagy Sabácnál bukkantak fel. Hiába ontották reájuk a szerb ágyuk tüzüket, 
a gyors iramban célt tévesztettek azok; hiába szórták feléjük a géppuskák 
és lőfegyverek golyózáporát, visszapattant az páncélfalukról, s hiába aknázták 

v alá a vizek medrét, kikerülte, eltolta, kihalászta azt monitorjaink ügyessége. 
A Temes nagyszerűen dolgozó monitoraink közt is egyike volt a leg

népszerűbbeknek és legvitézebbeknek. Réme volt a szerémi partra ellenségesen 
vicsorgó átellenes Szávapartnak. A Temes adta le az első lövéseket augusztus 
29-én a háború kitörésekor Belgrádra és já r ta legtöbbször a Szávát. 

Október 22-én, amikor még Sabác nem volt a mienk, a Sabáccal szem
ben levő Klenákról indították el felderítő szolgálatra Kupinóvó felé. 

Kirakodás Sabácon a Száva-parton. 
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Az út Sabác és Kupinovó között mintegy 50 kilométer. E l is indult 
onnan és megérkezett Kupinovóba. Miután felderítő szolgálatát sikerrel 
végezte el, vissza akart indulni állomáshelyére. 

Éjszaka félegy lehetett amikor a Temes Grabovce mellett a Császár-
szigethez érkezett. Ekkor hirtelen óriási robbanás hallatszott, a municiós 
kamara alatt felrobbant egy akna. A detonáció a hajó farának óriási nagy 
darabját szakította fel. 

A hajó sülyedni kezdett s a víz már elérte a hajó felső részét is, a 
kazán szétrobbant, a kémény és a parancsnoki torony meghajlott, meg is 
sérült, de a víz szinén maradt. Ellenben a kazánhelyiség, a municiós kamara, 
a tiszti kabinok és a legénységi szobák azonnal víz alá kerültek. A gép meg
állott, a vil lamosművek kialudtak és teljes sötétség borult a hajóra. 

Rövid néhány pillanat alatt történt mindez, a hajó közben oldalra dőlt, 
a víz elérte a fedélzetet. Megpróbálták a vizet kiszivattyúzni a hajótestből, 
de minden kísérlet h iábavaló volt. 

A sülyedő hajóról közben rakétajelekkel tettek figyelmessé egy őrnaszádot, 
a mely a monitort egész útjában kisérte, az őrnaszád oda is jöt t és felvette 
a sebesülteket. Amikor a mentési munkálatok már kilátástalanok voltak, a Temes 
megmaradt legénysége az őrnaszádra menekült. A hajót otthagyta, amely nem
sokára el is sülyedt, de a parancsnoki torony, az ütegtorony és a fedélzet egy 
része még mindig a víz felett volt. A legénység közül 33 ember tünt el. A meg-

Az elsülyedt «Temes» monitor roncsai. 



menteitek közül tíznek volt a sebesülése súlyos, keltő közülök meghalt. A többiek 
később felépültek. 

Az eltűntek nagy része a kazánrobbanás következtében pusztult el. 
A legénység megmentett részével az őrnaszád az ellenséges szerb gépfegyve

rek tüzelése közben Jarakba ment. onnan a tengerészek Mitrovicára mentek. 
Másnap a tengerészeti parancsnokság aknafogóval átkutattat ta a Száva 

medrét s elrendelte, hogy a hajóról meg kell menteni, amit lehet. 
Éjszaka több vakmerő önként vállalkozó matróz a kupinovói pénzügyőri 

laknál szinte evező csapás nélkül, óvatos csendességgel elvonult a Temes 
roncsaihoz s az erős ködben a monitor kiálló orrára kúsztak. Bemászlak a 
monitor belsejébe s zajtalanul izmaik teljes megfeszítésével kihozták a hajó 
irattárát, vaspáncélszekrényét. Majd két tizenkétcentiméteres gyorstüzelő 
ágyút szereltek le. A nehéz bronzcsöveket gerendasineken csúsztatták csolna-
kukra s hangtalanul kieveztek becses terhükkel a partra. 

Végül még a nehéz ágyuk leszereléséhez is hozzá fogtak, de e zajra 
már felocsúdtak az alig kétszáz méternyire levő szerb parti őrség legényei. 
Erős tűz alá fogták vakmerő legényeinket, azonban ezek sértetlenül érték 
el a mi partunkat. 

Szép fejezete ez a kis epizód harcainknak és a Temes dicsőséges emlé
két hadtörténelmünk meg fogja őrizni. 

Ordonánc-motoros úton. (Révész és Biró felvétele.) 
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A SZERAJEVÓI ÍTÉLET. 
Már javában állott a világháború, mikor felcsapó lángja egy pillanatra 

ismét rávetette fényét Princip, Cabrinovics és társaik förtelmes ábrázatára. 
A szerajevói ügyészség tömlöcéből megint napfényre kerültek, hogy számot 
adjanak rettentő munkájukról : a fejedelmi áldozatok meggyilkolásáról és a 
világ felgyújtásának herosztrateszi művéről . 

A szerajevói kerületi törvényszék büntető tanácsa Ciirinuldi főtörvény-
széki tanácsos elnöklésével október 12-én kezdte meg, ál landóan nagy közön
ség jelenlétében, nyilvános tárgyalását a nagy bűnpörnek, melyhez foghatót 
nem ismer a büntetőjog történelme. 

A szerajevói bírák előtt ott állottak a vádlottak s mi bennük nem ismer
tünk rá a bekövetkezett hallatlan események okozóira. Ekkor már lángban 
állottak határaink, innen és túlnan megközelítette a milliót a kioltott ifjú 
életek, s jóval meghaladta a milliót a sebesültek száma. Nem volt 
országa Európának, de talán az egész világnak sem, mely ne érezte volna 
a háborús helyzet súlyos átkát, vagy éppen hogy maga is ne lett volna részese 
a hadjáratnak. Városok pusztultak el, a polgárok ezrei váltak hontalanná, 
királyi trón ingott meg s E u r ó p a térképe már ekkor átalakulni készült. Szó
val, benne voltunk a világháborúban, melyet évtizedekig féltünk, melynek 
előkészítésén vagy elhárításán hadseregek és tökéletes diplomáciai testülelek 
dolgoztak, mint létezésük egyedüli rendeltetésén: — és akkor a szerajevói 
tanács elé odaáll néhány vadul éretlen, szerb peregrinus diák, kicsapott 
növendékei a bosnyák iskoláknak s odaáll néhány írástudatlan szerb paraszt 
és a tárgyalóterem ablakán át kimutatva a lángban álló földgolyóra, így 
szólnak: — E z a mi művünk ! 

Balgaság! Ezt a lövést megtehette volna a társadalom bármely más söp
redéke is, akárki, akinek kezébe nyomják a revolvert. Principct, Cabrino-
vicsot, Grabezt, mint tudatos bűntevésért csupán a t rónörököspár meg
gyilkolásáért terhelte az iszonyú felelősség és ezért volt az, hogy a szerajevói 
bí rák a pusztuló világ képétől elfordították igazságot kutató tekintetüket s 
azt csupán a két fenséges teremtés vérző tetemére szegezték. Ennél fenségesebb 
gesztust nem ismerünk a történelem folyamán, nem olyant, mely igazabb és 
mélységesebb hódolat volna a legfőbb emberi ér tékeknek: a haladás szelle
mének és az eszményi igazságnak. 

Mily káprázatos ellentét! Egyik részen a komitácsik balkáni állama vér
rel fertőzött királyi trónjával, banditáival, orgyilkosaival s kiépített rendszeré-



vei a bűnben fogant hatalomszerzésnek, s a másikon az állam, melyre amaz 
rátör, melynek megbontja békéjét, aláássa erejét s mely az egyenlő igazság
tevés védőpalástját borítja azokra is, kik a szerb pénz zsoldjában trónunk 
örökösétől fosztanak meg bennünket. 

Részben a hazaárulás, részben az orgyilkosság vádjával terhelten összesen 
huszonötén állottak a szerajevói bíróság előtt. Huszonötén, kiknek három
negyedrésze alatta van a húsz esztendőnek és kik között az értelmiség leg
fejlettebb fokát egy falusi takarékpénztári tisztviselő képviseli. í m e : 

Cabrinovics Nedelkó betűszedő, Princip Gavriló 19 éves gimnazista, 
Grabez Trifko gimnazista, Ilics Danilo újságíró, volt néptanító, Cubrilovics 
Vázó 19 éves gimnazista, Popovics Szvjetko, kicsapott tanítóképezdei tanuló, 
Cubrilovics Veljko hitoktató, Jovanovics Misko kereskedő fia, Djukics Lázá r 
18 éves tanuló, Kranjcsevics Ivó 19 éves kereskedelmi iskolai tanuló, Zagorúc 
Brankó kereskedelmi iskolai tanuló, Perim Marko gimnazista, Forkapics 
Nikola 19 éves tanítóképzőintézeti tanuló, Kamenober Drágán 16 éves gimna
zista, Micsics Misó pék, Momcsinovics Iván cipész, Sadilo Franjo asztalos, 
ennek felesége és végül hét falusi földmíves paraszt: Milovics Jákó, Milosevics 
Obren, Kerovics Mitar, Kerovics Blagoje, Kerovics Jovó, Kerovics Nedo. Stje-
panovics Szvijan. 

A nyomorultaknak, az életmód és az értelmiség állati sorában tengő-
dőknek ez a társasága verte mellét a kilencnapos tárgyaláson a sorompó 
előtt, esküdözve égre-földre, hogy nem tudtak a merényletről s hogy sejtel
mük sem volt annak rettentő következményéről. Egyedül a tettes, Princip 
igyekezett felölteni a tudatos gonosztevő rémregényes pózát és bár Hohenberg 
Zsófia hercegnő meggyilkolását ő is sajnálta, mert, mint mondotta, a második, 
céltévesztett golyót Potiorek tar tományi főnöknek szánta, — a t rónörökös 
halálán nem érzett bűnbánatot és az ő megölését jól megfontolt cselekedeté
nek jelentette k i . 

Ahogy a vallomások nyomon követték egymást, egymásbafolyva s egy
mást kiegészítve, szörnyűséges képe tárult elénk a balkáni társadalom primi
tívségének és erkölcseinek fekete züllötlségéről. És még egyről : arról a 
kitartó, ravasz és konok patkánymunkáról , melyet Szerbia társadalma és 
vérgőzös hivatalos körei a monarchia ellen folytattak. 

Kétségtelen bizonyossággal kiderült a tárgyaláson, hogy a trónörökös
pár gyilkosságához volt köze a szerbiai Narodna Odbranának is, melynek 
létezése akkor is merénylet lett volna a monarchia ellen, ha ily véres ese
ményt nem írhatnánk a rovására. 

A tanuk vallomása szerint az Odbrana külön komilácsi tanfolyamot 
tartott fenn, hol lőni és bombavetésre tanította tagjait. Különböző elnevezé
sekkel egyesületeket alapított, melyekkel egész Boszniát behálózta és fegyve
reket szállított át a határon. Szerbia a yyilkosok iskolája, — mondotta a 
főtárgyaláson az egyik tanu. 

A vádlottak és a tanuk vallomásával megerősített igazság marad, hogy 
Principnek, Cabrinovicsna!<, Grabeznek ennek az egyesületnek a vezető 



emberei ad ták kezükbe a revolvert s a bombát s a browning használatára 
még k i is oktat ták őket. Cabrinovics, a meghiúsult bombamerénylet tettese 
és Princip egybehangzóan vallották, hogy a merénylet első ötlete Cabrinovics-
tól, a szerb állami nyomda alkalmazottjától származott, kit meg névtelen 
levélben szólítottak fel erre. Princip azután megismertette őt Ciganovics 
Milánnal, a volt komitácsi-vezérrel, kiről tudták, hogy nagy embere az 
Odbranának. E z őket és Grabezt összehozta Tankosics Voja szerb királyi 
őrnaggyal, aki azután megtanította őket célbalőni, revolvert, hat bombát és 
ciankáiit adott nekik. Az ő ajánlásával jutottak el azután Sabácba Popovics 
szerb őrnagyhoz, aki kedvezménges vasúti jeggyel, Prbanovics Jocó határ-
rendőrségi százados, egy finánc, egy néptanító és szerb parasztok segítségé
vel átjuttatta a határon. 

Ekkorra m á r Bosznia is el volt árasztva fegyverekkel s bombával és 
mint a vádlot tak száma mutatja, már egész sereg ember tudott a készülő 
merényletről. Mint az egyik tanú megjegyezte, Belgrádban a politizáló sihe-
derek társaságában ezidőtájt ké j rő l kézre jár t Ferenc Ferdinánd trónörökös 
arcképe. Szerajevóban Ilics Daniló fogadta a merénylőket, tőle még néhány 
bombát és fegyvert kaptak s ő jelölle k i számukra a helyet is, melyet a 
merénylet napján elfoglalniuk kellett. Cabrinovics azt is megvallotta, hogy 
Belgrádban egy este bemutatlak Sándor szerb trónörökösnek, aki beszélt vele, 
de hogy mit, arról Cabrinovics nem tett vallomást. 

Miután a bizonyító eljárást befejezték, a szakértők kerüllek sorra, kik 
megállapították, hogy a merénylőknél talált bombák azonosak a szerb had 
sereg kézibombáival. Ugyanilyen bombáka t találtak előbb a boszniai Brcká-
ban is, és pedig a kragujeváci gyár eredeti csomagolásában. 

A bűn, mit a szerajevói vádlottak elkövettek, förtelmes volt, de egyálta
lában nem bonyolult. A maga borzalmasságában tisztán állott a bírák előtt 
s így habozás és kétség nélkül hozhat ták meg ítéletüket, nem vezéreltetve 
mástól, mint az igazság szellemétől s az emberszeretet követelményétől, 
melynek büntető törvénykönyvünkben megvan az intézményes biztosítása. 
A bíróság hazaárulásban mondotta k i bűnösnek a vádlottak túlnyomó részét, 
Principet, Cabrinovicsot, Cubrilovicsot. Grabezt és Popovicsot hazaárulásban 
és orgyilkosságban. Ötöt közülök halálra Ítéltek: Ilics Danilót, Cubrilovics 
Yeljkót, Kerovics Xedót, Jovanovics Miskőt és Milovics Jákót. — Kerovics 
Mitart élethosszig tartó fegyházra, Principet, Cabrinovicsot és Grabezt pedig, 
mivel még nem töltötték be életük huszadik évét, mindegyiket húsz évi 
fegyházbüntetésre Ítélték. A többi vádlottat rövidebb-hosszabb fegyházbüntetés
sel sújtották, kilencet pedig fölmentettek. 

Az öt halálraítéltet később kivégezték Szerajevóban. A patkányokat 
agyontaposták. A világháború tűztengere azonban tovább is lángolt körülöl
tünk; a szerajevói ítélet azt ép oly kevéssé olthatta el, mint amily kevéssé 
Princip és társai voltak igazában azok, kik azt lángra lobbantolták. 



A MAI HADVISELÉS. 

A hadsereg élelmezése a háborúban. 
A hadsereg harcképességének egyik legfontosabb előföltétele a csapatok 

rendes élelmezése. Ahogyan felmondja a szolgálatot az a csapattest, amely
nek elfogyott a muníciója és nem kap helyelte pótlást, éppúgy akcióképte
lenné válik az a seregcsoport is, amely naphosszat étlen-szomjan masíroz, 
vagy állja az ellenség tüzét. így volt ez mindig s Radetzkynek, — aki pedig 
értett egy keveset a hadvezetéshez, — igaza volt, amikor azt mondta, hogy 
«csak az a katona verekszik jól, aki jóllakott». Sohase volt ez a mondás 
annyira igaz, mint ma, amikor a hadviselés, a sokszor napokon át tartó 
harcok a katonákat emberfölötti feladatait elé állítják. A lelkesedés és vitézség 
sohse állott jó lábon az üres gyomorral, s az elmúlt századok hadvezérei 
fölötte nagy gondot fordítottak hadseregeik élelmezésére, annyira, hogy még 
a tizennyolcadik században a nagyobb hadszintéri operációk és a nagyobb 
ütközetek színhelye is gyakran a m á r jóeleve felállított élelmezési raktárak 
felállítási helyétől függött. 

Napóleon volt e tekintetben is az út törő. Arra az álláspontra helyez
kedett, hogy a hadseregnek abból az országrészből kell élnie, ahol verekszik. 
Nagyrészben ezzel tette mozgékonyabbá a hadbaszállt fegyveres erőt. Az 
általa felállított elv i rányadó ma is a hadseregek élelmezésénél, azonban 
ez az elv elsősorban az ő korabeli s a mai mértékkel mérten kisebb had
seregek számára áll meg és ezeknél U főként csak ott, ahol kultivált ország
részekben folynak az operációk. Mert nem szabad elfelejteni, hogy Napóleon 
idejében a hadseregek jobbára tíz-húsz évig szolgáló katonákból állottak, 
akik örökös hadakozással töltvén életüket, természetszerűen edzettebbek és 
szerényebb igényűek voltak. A lefolyt száz év azonban nemcsak a hadseregek 
külső képét változtatta meg, hanem a kultúra, az ipar és kereskedelem fejlő
dése, az életmód komplikálódása ugyancsak válogatósabbakká, kényesebbekké 
tette az embereket s így az általános védőkötelezettség folytán a hadsereget 
minden tekintetben, így az élelmezés dolgában is. Azonfelül ma milliós had
seregekkel kell számolni, s azzal hogy maga a hadvezetés módja is sokkal 
energikusabb, mint még csak néhány évtizeddel ezelőtt volt. Főként ezek a 
tényezők teszik a hadviselés egyik legnehezebben megoldható feladatává a 
hadseregélelmezést. 



Régente lehetséges volt ezt az élelmezést kizáróan ad hoc élelmezési 
rak tá rakra alapítani, s amikor ez itt-ott csütörtököt mondott, a hadsereg 
minden külön gondoskodás nélkül, önmagát élelmezte: rekvirált a lakos
ságtól, de bizony a legtöbbször inkább rabolt. Ez utóbbi két eshetőség ter
mészetesen teljesen sohase lesz kiküszöbölhető, azonban a hadsereg ellá
tását a humanitárius szempontoktól eltekintve, már célszerűségi okokból sem 
lehet ezekre alapítani. A régi hadseregélelmezési módszerben valóságos 
forradalmat idézett elő a konzerv feltalálása. Eladdig sehogyan sem tudták 
megoldani azt a kérdés t : hogyan vigyen a katona magával legalább egy-két 
napra való ennivalót, úgy hogy az még napok múlva is élvezhető maradjon. 
A konzervgyártás egy csapással megoldotta ezt a problémát és pedig a gya
korlatban először a német-francia háború idejében. Akkor azonban még 
csak egyféle konzervet tudtak előállítani, míg ma m á r leves, hús, főzelék, 
kávé, tészta és tea-konzervet visz magával a katona. Egy amolyan vegyes 
konzervkészlet, amelyben bennfoglaltatik a reggeli kávé, az ebédre szánt leves, 
hús és főzelék s egy adag tea, alkotja az úgynevezett egynapi 7'áció-t, s 
ahány hadsereg van a világnak, annyiféle mértékben vannak a katonák 
ilyen «ráció»-val ellátva. Ezek az adagok azonban s általában a konzerv
készlet csak arra az eshetőségre szól, ha a csapatok valamely okból 
teljességgel nem élelmezhetők másként, mert bizony a sokszor fel sem mele
gíthető és faggyús konzerv a kiéhezett katonát ideig-óráig ha képes is lábon 
tartani, állandó élelmezésre és az emberi erő fenntartására alkalmatlan. 
Szükségadagok a konzervrációk, s azokat csak külön engedély alapján 
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szabad elfogyasztania a katonának, ha hátulról, a front mögül egyáltalán nem 
kaphat ennivalót. 

A katonának meleg élelemre van szüksége, s hogy ilyenhez jusson, arra 
szolgált még csak néhány -év előtt is a főzőedény: egy akkora fémüst, 
melyben két ember számára való levest, rizst és húst lehetett megfőzni. 
Minden második embernek volt ily főzőedénye, amelyet azonban csak akkor 
lehetett használni, ha a csapattest megérkezvén céljához pihenőt tartott. 
Ilyenkor azután kiosztották a nyers élelmet. Minden ember megkapta a maga 
marék rizskásáját és egy darab, esetleg éppen csak akkor, hirtelenében 
levágott marhából szeletelt húsdarabját s két-két ember összeállva maguk 
készítették el a menázsijukat. A holtrafáradt emberek természetesen gyakran 
elhajigálták a kapott nyers adagokat, s inkább éhesen, de nyomban elaludtak, 
semhogy ily állapotban kedvük lett volna a sütés-főzéssel bajlódni. É p p oly 
kevéssé felelt meg a célnak a századonként rendszeresített nagy főzőedény, 
mert ebben is csak akkor kezdtek hozzá a menázsi elkészítéséhez, amikor a 
csapat pihenőt kapott s a legtöbbször, mire az étel elkészült, a csapatnak is 
indulnia kellett, otthagyva a frissen párolgó ételt. 

Néhány évvel ezelőtt azután megszületett a főzőkocsi, a hadsereg élelme
zésének legújabb és eddig legnagyszerűbb vívmánya. Ez sem egyéb, mint 
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egy óriási üst, amely azonban kerekekre van applikálva s amelynek két 
rekesze és kéménye is van. A kocsiszerű alkotmány elé lovakat fognak s a 
katonaszakács, miközben a főzőkocsi együtt menetel a csapattal, megfőzi az 
üstben a levest, megsüti a húst, a burgonyát. Az ételt azután az elzárható 
üstben órákig is melegen és frissen el lehet tartani s mihelyt a csapat 
pihenőt tart, a menázsi azonnal szétosztható a legénység között, mire az 
rövid pihenés után jól lakot tan folytathatja a menetelést. A,főzőkocsi nem
csak hússal és levessel, de kávéval és teával is ellátja a legénységet és a 
tisztikart, amely a háborúban egy koszton van a legénységgel, sőt a kolera-
és tífuszjárványok miatt az üst egyik rekesze forralt vizet vagy teát is rej
teget. A most folyó világháború adott először alkalmat a főzőkocsi kipró
bálására és az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a várakozásnak fénye
sen megfelelt. Egyetlen hátránya, hogy szembetűnő lévén, a lövészárkok 
közelébe nem juthat, mert ezt meggátolja az ellenség tüzelése, s így fedett 
helyen kénytelen megállni, a honnan azután egyes emberei továbbítják 
az ételt a tűzvonalban lévő katonákhoz. Hogy a főzőkocsi ezen hátránya 
ellenére mit jelent a mai harcmodor mellett, azt mi sem bizonyítja jobban, 
mint népszerűsége, melynek a «gulyáságyű» nevet is köszönheti. Néhány év 
előtt, amikor kipróbálták, csak nagyobb csapategységeknél rendszeresítettek 
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egy-egy ily főzőkocsit, ma azonban már minden gyalogos és lovasszázadnak 
és minden tüzérütegnek megvan a maga főzőkocsija. 

A «gulyáságyú» természetesen a legkisebb egysége a hadseregélelmezés
nek, mondhatni előretolt, s a csapattal masírozó pionírja annak a nagy 
organizmusnak, mely a harcoló hadsereg mellett, azt támogatva, annak ellá
tásáról gondoskod k. A főzőkocsinak ál landóan friss húsra van szüksége. 
Honnan szedje ezt? E szükséglet kielégítésére két m ó d van : vagy maga a 
század rekvirál, tehát önhatalmúan «kisajátít», elviszi az idegen vagy a hazai 
lakosságtól a vágómarhát , vagy megbecsülve, megveszi azt, vagy pedig hátúi
ról a front mögötti úgynevezett körletekből utánszállítás útján kapja. A rekvi-
rálásban különösen ellenséges területen nem sokat lehet bízni, s így általán 
a vágómarhát persze jóval nagy távolságra a csapatok mögött, a csapatok 
után hajtják, s a felhasznált állományt egyre újabbal és újabbal pótolják, 
majd vasút segítségével, majd pedig úgy, hogy lábon hajtják a jószágot. 
Végül a legújabb kísérletezések arra irányulnak, hogy ne magát a vágó
marhát, hanem annak fagyasztott, nyers húsát transzportálják a hadsereg 
után. Az ilyen utánszállításnak a lépcsőzetes menete pedig a következő: a 
főzőkocsi a nyers anyagot az élelmiszerszállító-kocsiból kapja, mert a csapat 
bagázsiájával együtt ez menetel legközelebb a csapathoz. Az élelmiszeres 
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kocsi, ha kiürült, visszamegy az élelmiszeroszlophoz s. ott ismét megrakodva, 
újból előremegy a csapatja közelébe. Ily élelmiszeroszlop van minden had
osztálynál s ez az oszlop viszont mint legközelebbi készletből, a hadtest-
raklúrból egészíli ki készletét, a hadtest-raktár pedig már annyira messze 
van a fronttól, hogy érintkezésben áll a hadtápkörlet élén lévő raktárakkal , 
illetve, esetleg a hadtápszolgálatban álló legtöbbször tábori vasútvonal vég
állomásával, ahova ismét az ország belsejéből hozzák a készleteket, melyek 
bevásárlásáról a hadtápfőparancsnokság, illetve a hadügyminisztériumban 
lévő hadseregellátási központ gondoskodik. Erre az óriási apparátusra , mely
nek épp oly fontos kereke a század manipuláns-őrmestere s az ezred gazdá-
szatkezelő tisztje, mint a hadosztály, a hadtest és a hadsereg, szóval a ma
gasabb parancsnokságok hadbiztosai, háramlik millió és millió embernek 
és sok százezer teherhordó és nyerges állatnak, de még a csapatok után 
hajtott vágómarháknak az ellátása is. M i csak a húsnemfíekkel való ellátásról 
beszéltünk. Hol marad ezenfelül a kenyér, a cukor, a kávé, a tea, bor, dohány, 
ruházat és egyéb felszerelési és ellátási cikkek óriási tömege! A hús mellett 
mindenesetre a legfontosabb hadseregellátási cikk a kenyér. Erről úgy gon
doskodnak, hogy minden hadosztálynak, illetve hadtestnek úgynevezett tábori 
sütőde-oszlopai vannak, amelyek mozgó sütődéket, valóságos pékműhelyeket 
visznek magukkal, s ezekben sütik és osztják szét azon frissiben a prófuntot. 
így például a német hadsereg minden hadtestének két ilyen sütőoszlopa van 
s ezek mindegyike 12—12 sütőkocsiból áll, s mindegyik oszlop 12 óra alalt 
23.000 darab másfél kilogrammos kenyeret tud elkészíteni. Az egyik sütőde-
oszlop rendszerint hátul marad a hadtest-hadiszállás körül, a másikat ellen
ben előretolják a harcoló csapatok közvetlen közelébe. 

Egy 200.000 főből és 60.000 lóból álló hadseregnek a napi élelemszük
séglete 200.000 kilogramm ennivaló az emberek számára és 414.000 kilo
gramm takarmány, tehát összesen 614.000 kilogramm teher. E mennyiség 
előállítására szükséges 400 ökör vagy 3800 bárány, azonfelül naponta 15.000 
kilogramm liszt. És mindezek továbbítására nem kevesebb mint 480 nagy 
szekér, vagy 100 motoros kisebbfajta teherkocsi szolgál. A m ma nem 200.000 
fő, hanem ennél tízszerle is nagyobb hadseregek mozognak az óriási fronton 
s így elképzelhetjük mit jelenthet ezeket a hadseregeket hosszú hónapokon 
át élelmezni. 



A háború humora. 

Aki a lövészárokban is háziúr. 
Egy háziúr bevonult katonának. Hősiesen 

harcol, bajtársai is szerelik a jókedvű 
háziurat. Gyakran ír haza levelet és ezekben 
tréfásan számol be a hadi eseményekről. 

Egyik legutóbbi levelében így írja meg 
az eseményeket: 

— Nagyszerűen vagyunk, folyton űzzük 
a muszkát. Egymásután szorítjuk k i őket 
mindenünnen s folyton-folyvást előre me
gyünk, így például ma is két lövészárokból 
stájgeroltuk k i őket. 

A magyar fiú földet mér. 
Nehéz verekedés után pihenni térnek a 

fiúk. Szép földön rasztolnak, amelyért 
ugyan keservesen megdolgoztak. Egyszerre 
csak látja a kapitány, hogy méricskélnek, 
számolnak a fiúk s emlegetik: 

— Ez jó lesz búzának. 
— Ez lesz a közlegelő. 
— Ide jön a pap földje. 
— Mit csináltok — kiált rájuk a kapitány. 
— Osztjuk a földet. 

— Hisz ez orosz föld. 
— Csak volt, százados úr. Most már a 

mienk és mert szenvedtünk érte, osztoz
kodáskor bizonyosan mi is kapjuk. Hát 
csak kinézi az ember. 

A huszár meg a baka. 
Régi dolog, hogy a különböző fegyver

nemek legényei szeretnek egymással kö
tődni, csúfolódni. A szekerészt csihi-hu-
szárnak hívják, a szanitészt meg dögész
nek, hát még ahogy a baka és a huszár 
egymást elnevezi. Nem tud egy huszár
csapat gyalogos csapattal összetalálkozni, 
hogy fel ne harsanna a csipős megjegyzé
sek egész serege. 

Galíciában is találkoznak a huszárok ba
kákkal. Ahogy ellovagolnak a vörös ördö
gök, átkiáltanak a fiuk a gyalog kutyagoló 
cimborákhoz. 

— Hékás, nehéz a borjú? 
Kórusban felelik a bakák: 
— Kérdezzétek meg a lovaitoktól, azok 

cipelnek egyet-egyet a hátukon. 

Elkészült és olvasóink rendel

kezésére áll Krónikánk 

Ára 1 kor., szállítás helyben 20, 

vidéken 35 fillér. 
— - ^ ^ ^ ^ ^ M 

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

Pallas nyomda, Bndapest. 






