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

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

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

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

A világirodalom egyik legkiválóbb utazási mun
kája, melyben a szerző, aki a Stanley-féle világhírű 
expedícióban résztvett, csodás kalandjait és viszon
tagságos utazásait írja le, rendkívül sok pompás kép 
kíséretében. 

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

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt , amit 
mély tudással és alapossággal megfigvelt, vonzóan 
és elejétől végig érdekesen adia elő. Anglia és gyar
matai manapság mindenkit érdekelnek és ebben a mű
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

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

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

E mű érdekfeszítően tárja fel Teleky Sámuel gr 
felfedező útjának történetét és olyan népekkel i i -
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitől sem sejtett életeteltek. 

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 Mőricz mozgalmas életében 
érdekes ka landokon ment át, melyeket életteljes 
közvetlenséggel örökített meg. Már maga az, hogy 
Jókai Mór érdemesnek találta, hogy Benyovszky 
iratait közreadja és élettörténetét megírja, a mű 
kiváló értékét bizonyítja. A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

10. 

11. 

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

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

Kisértet Lublón és egyéb elbeszélé
sek. Illusztrált dls'.kiadás, Mühlbeck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

12. Szent Péísr 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 fül. 

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

BEKÖTÉSI TÁBLA 
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. 



Mofüzet. 

keflvez-
múny-

• szelvény. 

Ha füzetenklnt veszi a Világ
háború Képes Krónikáját és 
négy ilyen szelvényt beküld, 
kiválaszthat egyet kedvezmé
nyeink közül, melyeket a 
borítékon hirdetünk és az ott 
feltüntetett módozatok mellett 

szállítunk. 
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BUDAPEST VIII. ÜLLÖI-ÚT 18. 

R HÁBORÚ — R FRONT MÖGÖTT. 

Német tábori pékműhely Soissons közelében. 

A harcoló katonaságnak élelmiszerrel és munícióval való ellátása fontosságában együtt 
nőtt a hadseregek létszámának megnövekedésével. Kenyér és puskapor nélkül nem lehet 
háborút viselni. A régi idők kisebb seregei szükség esetén harácsolásból is megéllek 
s aránytalanul csekélyebb lőszerszükségletüket könnyebben fedezhették, most azonban, 
a milliós hadseregek korában a helytállásnak nélkülözhetetlen feltétele a szervezett 
élelmiszerszállítás és a kellő munícióval való ellátás. Ha a front mögött megakad a munka, 

á legvitézebb hadsereg is megbénul. 

A világháború képes krónikája. III. 225 15 



A frissen sült kenyér szétosztásra készen. 
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Egy német föállatorvos ellenőrzi a húst a táborban. 



A hús feldolgozása egy húskonzervgyárban. 

A hadsereg számára való húskészletek egy húskonzervgyárban. 
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Húskonzervgyár belseje. Főző-üstök. 

Egy lőszergyár telepe. 



Egy lőszergyár üzeméből. 

A higany niegvizsgálásu. Gránátok becsomagolása. 

Higany olvasztás. 



Egy lőszergyár üzeméből. 

Gránát-hüvelyek osztályozása. 

Töltényhüvelyek préselése. 



ELŐNYOMULÁS AZ ÉSZAKI TENGERIG. 

A német hadak Antwerpen megvétele s Lille elfoglalása után, mint ha
talmas folyam mindent elsöprő árja, haladtak előre diadalmas útjukon az 
Északi-tenger felé. A tenger pariján az összetört Belgium maradék serege 
menekült előttük, trónjavesztett uralkodójával együtt. Franciaországban pedig 
Joffre seregei véres kudarcoktól meggyötörve immár lelettek a reményről, 
hogy támadásukkal sikerül áltörni a német sziklafalat. Nieuporttól Belfortig 
— mintegy hatszáz kilométeres fronton — állt a haic s a szövetséges sere
gek az egész vonalon védekezésre voltak kényszerítve. 

Antwerpen eleste után a belga védősereg nagy része nyugat felé elmene
kült. A «felmentő» angolok pedig már október nyolcadikán, tehát két nappal 
az utolsó erődök eleste előtt, megkezdték a gyors iramban való menekülést. 
A német ostromló seregnek ugyanis nem volt módjában Antwerpent minden 
oldalról körülzárni, mert nem tudott annyi erőt elvonni a stratégiailag fon
tos pontokról, azonban már előre számolt az angolok és belgák szökésének 
lehetőségével s így nyomban a v a r eleste után hozzálátott üldözésükhöz. 
A futó ellenség tekintélyes része St. Nicolas felé igyekezett. St. Nicolas 
tájékán Lokeren mellett oldalba is kapta a német tüzérség a menekülő
ket és gyilkos pusztítást vitt véghez soraikban. A szaladó angol és belga 
csapatok Kelet-Flandria fővárosa, Gént felé igyekeztek, hogy onnan Brüggen 
át Ostendébe jussanak, ahonnan angol hajókon továbbszállílották volna 
őket. Ezt a tervüket azonban meghiúsította Gentnek október 13-án történt 
végleges megszállása, amivel a tengerpart felé vezető vasúti vonalak a néme
tek kezébe kerültek. így történt, hogy a németektől szorongatott csapatok
nak nem maradt hátra más választásuk, mint vagy elpusztulni, vagy átkelni 
a holland határon, ahol lefegyverzik őket. Az angolok és velük együtt a 
belgák is ez ulóbbit választották. Mintegy 28.000 katona lépett át a hollandi 
határon, akiket ott lefegyvereztek. Több határmenti helységnél: még kény
szerűségből tettek egy-egy kísérletet a német támadás feltartóztatására, de 
teljesen sikertelenül. 

Gént elfoglalása után a németek, akik immár Nyugat-Flandria kivéte 
lével egész Belgiumnak urai voltak, tovább nyomultak előre. Az angol 
és belga csapatoknak az a része, amely győzte az iramot, tovább haladt 
előttük s felrobbantotta a Gént—Brügge útvonalon lévő hidokat. Ez azon
ban nem akadályozta meg a németeket abban, hogy már a következő rnipv 
október 14-én délelőtt Brügge elé ne jussanak. A várostól keletre, Syszhe,le mel-
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lett volt még egy kis ütközetük a menekülőkkel, délután két órakor 
azonban már bevonultak a diadalmas német csapatok Brüggebe, mely ellen
állás nélkül megadta magát. A bevonuló német csapatok nagyrészt bajor 
ezredekből álltak. A lakosság, nem akarván a csodaszép, középkori műemlé
kekkel ékes város romlását felidézni, nyugalommal fogadta a német meg
szállást. Nem is esett bánlódása senkinek, sem károsodás semmiben. A német 
csapatok, kis helyőrséget hagyván hátra, rövid pihenő után tovább nyo
multak előre. 

A németeknek, egyrészt hogy a franciák balszárnyának folyton megismét
lődő átkarolási terveit meghiúsítsák, másrészt, hogy az angol csapatszállítá
sokat Nyugat-Flandrián át lehetetlenné tegyék, most már az volt a szán
dékuk, hogy arcvonalukat meghosszabbítják az Északi-tengerig. Brügge felől 
tehát a mindössze 23 kilométer távolságban levő Ostende felé haladtak 
előre. Ezzel egyidőben délről Courtrai felől Torhouton át, továbbá Ypern 

felől Dixmuidenen át más 
német csapatok törtek Os
tende felé. Közben, természe
tesen, egész sorát vívták meg 
az apróbb csatáknak, de ezek 
egy pillanatig sem tartóztat
ták fel őket győzedelmes 
útjukban. 

Október 14-én már csak 
egy napi járásra voltak Os-
tendetől. 

Ostende megszállása. 

Ostende tele volt mene
külőkkel, akiknek legnagyobb 
része hajóra akart szállni. 
A szomszéd falvak népének 
nagy része is idejött a félel
metes németek közeledésé
nek hírére s a belga és angol 
csapatok egy töredéke is itt 
tanyázott rövid ideig. 

A világhírű fürdőhely 
lakóinak rémületéről hosszú 
tudósításokban számoltak be 
az angol újságok, amelyek 
már jóelőre megnövelték az 
alaptalan félelmet a kikötő
város lakóiban. 

A Szt. Miki ós templom Gen tben. Gént legrégibb temploma, 
mely a 13. sz.-ban épült. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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A pánik felülmúlt minden képzeletet. Ezen a napon az ostendeiek ezrei 
várták a tengerparton a menekülést. Egész éjjel szabad ég alatt tanyáztak 
az emberek, a partra vitték holmijukat, férfiak, asszonyok és gyermekek 
bőröndjeik és batyuik között töltötték az éjszakát és várták a menekülést 
hozó hajókat. Még az első gőzös meglehetősen rendben indult el, bár elmerü-
lésig megtelt utasokkal. 

Kihirdették a menekülők között, hogy annyi hajó fog jönni, hogy min
denkinek lesz helye. De egyszerre csak megjelent a tengerpart felett keringve 
egy német repülőgép és a hajóhíd felett, amely majdnem leszakadt az embe
rek súlya alatt, megállapodni látszott. A földönfutó ostendeiek rémüldöztek, 
hogy bombákat fog ledobni. Futott mindenki visszafelé a partra. Őrült kava
rodás támadt. 

A partról, ahol néhány száz menekülő belga és angol katona várt a 
hehajózásra, és a hajó hídjáról igen sokan lövöldöztek a német repülő
gépre, a polgárnép, különösen az asszonyok átkozták a németeket s csak 
akkor könnyebültek meg a menekülők, mikor a német aeroplán a süvítő 
golyók elől még magasabbra emelkedett s eltűnt a láthatáron, anélkül hogy 
bombákat hajított volna le. 

Az angol és belga egyenruhák szortírozása, melyeket ezek az antwerpeni kikötőnél mene
külésük alkalmából eldobáltak. A háttérben a régiségtani múzeum. 
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Aztán jött egy nagy hajó. Először a menekülő csapatokat vette fel. 
Lehettek vagy hétszázan, majdnem mind sebesültek és legnagyobb részüket 
úgy kellett felvinni a fedélzetre. Kihirdelték, hogy a hajón még körülbelül 
kélezer ember számára van hely. Iszonyatos tolongás lett, boldog volt, aki 
ráléphetett a hajóhídra s onnan a csónakokba, amelyek a gőzös fedélzetére 
vitték a menekülőket. Asszonyokat, gyermekeket taszigáltak félre a meg
vadult férfiak, sok nő elájult, mindenki a parton hagyta kis holmiját, csak 
rohant, hogy a hajóra juthasson. 

A következő napon azután valóban megérkezett a félelmeshirü ellenség. 
A németeknek Ostendébe való érkezését egy amerikai újságíró így 

írta le: 
«Október 15-én, csütörtökön délelőtt tíz órakor jelent meg az utolsó 

belga katona a strandon. Egy halászkunyhóból jött, ahol átaludta azt az 
időt, míg báj társai kivonultak a városból. Lovon ült, nyereg-nélkül s galop-
ban nyargalva, ezt kiáltozta: 

— Itt vannak a németek! 
Karabélyával ösztökélte a lovát és végre eltűnt a Dünkirchenbe vivő 

úton. Később hallottam, hogy már nem birt elmenekülni. 
A németek tíz perccel később vonultak be. Az amerikai konzulátus 

kapujában álltam, amikor feltűnt tizenhárom német ulánus. Nagyszerű lova-

Kikölő-őrség Gentben. 
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sok voltak. Egyikük a város térképét nézegette. Amikor rátaláltak arra az 
utcára, amelyet kerestek, befordultak és az ostendei polgármester háza előtt 
álltak meg. Kopogtattak a kapun. A polgármester két csendőr kíséretében 
kilépett a kapun. Szolgálati díszruhát öltött magára, fekete kabátot, fehér 
szalaggal. A németek udvariasan üdvözölték. Rövid beszélgetés után együtt 
távoztak. Rögtön ezután még több ulánus és biciklis német katona tűnt föl. 
Az ulánusok a városház előtti térre lovagoltak s leszállva, megkötözték a 
lovakat. A polgármester a városházára ment, hogy ott bevárja a német 
tiszteket. 

Az első tiszt tizenegy óra tájban érkezett egy tucat ulánussal. Vala
mennyi német katona ismerni látszott a várost, mert habozás nélkül egye
nesen a városházához sietett. Az első tisztet két nagy automobil követte, 
amely tele volt német tiszttel. Az első autóban ült Goltz tábornagy, főkor
mányzó. Még előtte érkezett a városházára az amerikai konzul, akit a pol
gármester hivatott. Goltz főkormányzó néhány udvarias szó után arra kérte 
a konzult, kisérje el Brüggebe, ahol be fogja neki mutatni Ostende jövendő 
parancsnokát. Mivel a konzul soffőrje ismerte az utat, Goltz tábornagy az 
amerikai autón távozott. Ettől a perctől kezdve a város a németeké lett és 
szakadatlanul érkeztek az autók német tisztekkel. 

Este 8 óra 45 perckor egy egész német zászlóalj vonult be a városba. 
Már egy hete nem volt este világosság Ostendében, de most a németek rá-

Automobiljavítás Brügge piacán. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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parancsoltak a városháztérre vivő Kapellenstraat lakóira, hogy világítsák ki 
az ablakokat. Az éjszaka folyamán még három ezred masírozott a városba 
s már mindegyiknek előre ki volt jelölve a szállása. 

Nem hittem, hogy a tisztek boldogulni tudnának az ostendei hotelok
ban, mert azt gondoltam, hogy a szállókban senki sem beszél németül. A tisz
tek azonban kinevettek engem, amikor erre figyelmeztettem őket. «Mindenki 
beszél németül Ostendébeno — mondották s igazuk is volt. Ebben a város
ban, ahol hetekig nem esett egy német szó, a hoteltulajdonosok, pincérek, 
portások hirtelen olyan jól beszéllek németül, mintha csak anyanyelvük 
lett volna.» 

Luigi Barzini, a Corriere della Sera tudósítója pedig, aki szintén Oston-
dében volt ezen a napon, a következő 'szines leírást adta Ostende meg
szállásáról: 

«Ostende kihalt. Tegnap még úgy látszott, mintha sok lakó itt akarna 
mai adni, de ma reggelre valamennyit páni félelem fogta el. Akiskereskedők, 
boltjukat be sem zárva, elmenekültek. Az utcák a hosszú táborozástól mocs
kosak, olyan a képük, mintha fosztogatók garázdálkodtak volna. Egy szűk 
utcácskában, amely a halpiacra vezet, három katonát látunk, akik uniformi-

Ostende kikötője. 
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sukat egészen civilruhával cserélik föl. Ezek az utolsó belga katonák, akiket 
Ostendében láttunk. 

Délelőlt tíz óra. A németek már a város kapuja előtt állhatnak. Föl
keressük a polgármestert, — szőkeszakállas, szép flamand, régi festményhez 
hasonlatos, — hogy tudakozódjunk tőle. «Utazzanak el az urak, — mondja — 
a németek tíz perc múlva itt lesznek.* 

Csakugyan, rövid idő múlva egy ulánus, oldalán egy biciklistával, Blan-
kenberghe felől bevágtat a városba. 

— Tíz óra húsz perc: Belgium meghódítása be van fejezve. 
Az ulánus-altiszt a kikötőhidon át az állomástérre kanyarodva jön be 

a városba. Trappolva érkezik a városháza elé, biztos helyi ismerettel és a 
sétáló nyugalmával. Semmi kiváncsiságot sem árult el az elhagyott város 
iránt, amelyben rajta és a biciklis katonán kívül szinte alig látszott élő lélek. 
A városházához érkezve megáll, lehajlik és egy írást nyújt át egy városi 
szolgának, aki, mintha csak parázs lenne, oly félve veszi át és elsiet vele az 
épület belsejébe. Valószínű, hogy az írás az új kormányzat első parancsát 
tartalmazza. Az ulánus várakozás közben lova nyakát veregeti, a biciklista 
pedig nyugodtan pihen. 

Időközben kisebb ulánus csapatok érkeznek, tisztek vezetésével. A szürke 
uniformisok száma megsokasodik. A brüggei utón is egyre jönnek. A kihalt 
utcák kövezetén csattog a patkó. Nyers, teuton parancsszavak harsannak 

A német megszálló csapatok bevonulása üstendébe. 
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föl és őrjáratok szaladnak szét a városban. A városháza lesz a főhadiszállás; 
futárok jönnek és mennek. 

Ostende megszállása a legegyszerűbb módon megy végbe. Csupa forma
ság, semmi háború. 

A német csapatok külső megjelenése pompás. Sem fáradság, sem zavar 
nem látszik rajtuk. A lovak is kitűnő kondícióban vannak. Minden oly szürke, 
annyira egyforma, mintha egy anyagból öntötték volna, egészen «made in 
Germany». 

Egy kis szakasz megszállja a távíróhivatalt, a másik a pályaudvart. 
Semmi kétség, hogy a kikötőt is hamarosan birtokukba veszik a németek 
és hogy jachtunkat, amely künn vesztegel angol lobogó alatt, az elkobzás 
veszedelme fenyegeti. Legfőbb ideje tehát, hogy hajóra szálljunk. Már itt 
vannak a németek, alig pár lépésnyire tőlünk». 

Ostende megszállásának híre a legnagyobb riadalmat Angliában keltette. 
London megrémült népe már azt hitte, hogy néhány nap múlva Dünkirchen 
és Calais is a németek kezében lesz s elkövetkezik a rettegett német invázió. 
Rendkívül jellemző az an«ol nép akkori hangulatára az a közlemény, mely 
Ostende megszállásáról a Times-ben jelent meg, s metynek vigasztalása legjob
ban bizonyítja az angolok nagy ijedelmét. 

Ostendenek a németek által történt megszállása — írta — még nagyobb érdeklődést 
kelt, mint Antwerpen eleste. Még azokra is nagy hatással volt Ostende megszállása, akik 
Paris okkupációjának a lehetőségére a legnagyobb nyugalommal gondolnak, fia okát keres
sük annak az aggodalomnak, amely bizonyos körökben az elmúlt hét egy-két napján ész
lelhető volt, korántsem a kémektől vagy a Zeppelinektől vagy pedig egy invázió lehetősé
gétől való félelemben keresendő, hanem az a puszta tény idézi elő, hogy az Északi-tenger 
partjain német csapatok mutatkoznak. Ostende birtoka azonban a németeknek nem nyújt 
további hasznot, mert a part mentén további előnyomulás lehetetlen, sőt inkább még 
veszedelmes ott a németek helyzete. A Nieuport és Dünkirchen közt lévő egész vidék 
kis viziutak hálózata, amelyet részben víz alá lehet helyezni. Ez a vidék erős defenzív 
állás, amelyet a szövetségesek még meg is erősítettek. A németek megjelenése a partokon 
csak annyit jelent, hogy harminc mérföld kiterjedésű kiváló homoktenger birtokába 
jutottak. 

Nagy csata az Yser-csatorna mentén. 

Az angolok, akik olyan rútul cserbenhagyták belga szövetségeseiket, 
midőn Belgium védelméről volt szó, most már mindent elkövettek, hogy 
megakadályozzák azt, hogy a németek Calaisben megvethessék lábukat s 
Észak-Franciaországban harcoló jobbszárnyukkal megteremthessék a teljes 
összeköttetést. Elkeseredett, véres harc indult meg az Yser-csatorna mentén, 
hol a megerősített angol, francia és belga csapatok szívós ellenállást fejtettek 
ki az előnyomuló németekkel szemben. 

Október 18-án kezdődött a tengerparttól három kilométerre levő kis 
Nieuport halász városka mellett a véres csata, melyről azt írlak az angol 
lapok, hogy a brit csapatok Nagy-Britannia hosszú története alatt még soha
sem vetlek részt rettenetesebb harcban. A vérfürdő — írta a Times — e 
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harcokban példátlanul nagy volt és még az orosz-japán háború legnagyobb 
csatáinak veszteségeit is felülhaladta. A németek egész zászlóaljakat áldoztak 
föl, de a szövetségesek vesztesége is nagyon nagy volt. Kétségbeejtő harc 
folyt és pedig a szárazföldön, a vízen, a levegőben és a tenger alatt. Ilyen 
harcot eddig még nem látott a világ. 

Nieuport éi a tőle délre fekvő Dixmuiden között az Yser-csatorna 
mtntén volt a leghevesebb a harc, ahol az angolok és belgák a természettől 
rendkíval jól megerősített vonalon foglalták el védőállásaikat. A németeknek 
nehéz küzdelemmel sikerült csak előnyomulniuk, de néhány nap múlva már 
a Dixmuidentől délre fekvő Ypem irányában is előnyomultak s több ponton 
sikerült az Yser-csatornán is átkelniök. 

E harcok első hetében a Daily Telegraph tudósítója a következőket írta : 
— A németek támadásaikat október 21. óta a dixmuideni sáncok ellen 

intézték. A tűzben, melyet az ellenséges felek árasztottak egymásra, a város
ból most már egy füstölgő romhalmaz maradt. A harc most főként tüzér
harc. A franciák oldalán most állítottak első ízben nehéz larackokat a néme
tek nehéz mozsaraival szemben, még pedig jól fedett állásokban. Erre azután 
a németek új megerősített állásokat foglaltak el. A francia tengerészkatonák 
pusztító tüzelése dacára is a németek nagy bátorsággal nyolcszor is szurony-
rohamot intéztek ellenfeleik ellen. Később figyelmüket északnyugat felé irá
nyították, ahol a centrumot és a belgák legszélsőbb balszárnyát támadták. 

Nieuport főtere. 
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E támadást heves ágyútűz vezette be, azután a gyalogság támadása követ
kezett. A következő nap éjszakáján sikerült az első német csapatoknak az 
Yser-folyót, továbbá az Yser-csatornát és az Ypern-csatornát átlépni és néhány 
erős belga pozíciót elfoglalni. 

Hogy a százkilométeres flandriai fronton minő rettenetes volt a küzde
lem, arról némi képet nyújt az alábbi leirás, melyet egy angol haditudósító 
írt, a ki az angol-francia fronton élte át e borzalmas napokat. 

Egyik nap sikerült visszaűznünk a németeket az Yseren túlra — írja — másnap 
már ismét megvetették a lábukat a mi partunkon. Az egyik fél levegőbe röpiti a hidat, 
a másik helyreállítja, aztán ismét levegőbe röpiti az egyik, avagy meghagyja veszedelmes 
csapdának az ellenség számára, hogy próbáljon meg az keresztülvonulni rajta. Ha az 
ember közeledik a víz folyásához, valósággal megsiketül attól a rettentő és szakadatlan 
zajtól, amelyet a jobbra, balra, előttünk és fölöttünk széjjelrobbanó lövedékek okoznak. 

A talajt futóárkok szántják keresztül-kasul. Lehetetlen megmondani, melyik fél 
emberei tartják momentán megszállva egyik vagy másik tanyát, avagy ezt vagy azt a 
lövészárkot, oly csodálatosan keveri össze a hadiszerencse változandósága a partokon 
folyó küzdelemben az embereket. 

A németek a folyón keresztül átjönnek a mi partunkra. Területet nyernek abbeli 
kísérletükben, hogy a szövetségesek futóárkait ágyútüzelésük fedezete alatt elvegyék. 
Közelebb és közelebb nyomulnak. Az embernek nincs ideje kérdezősködni az után, aki a 
harcban elesett, s nem tudni, hogy a mieink, vagy az ellenség lövedéke találta-e el. 

Hirtelen beomlik a híd. A mieink, vagy az ellenség az oka'? Ágyúlövés, vagy dina
mit te t te tönkre'.' Ugyan ki tudná ezt megmondani'? A híd roncsai a levegőbe röpülnek s 

Dixmuiden látképe. 
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ezek, valamint sűrű füstfelhő elhomályosítják a világoskék égboltot. Egy pillanatra elhall
gat az ágyúdörgés, de csakhamar újra kezdődik. A mi állásainkat az ellenségétől már 
semmivel sem választja el nagyobb távolság, mint a keskeny folyó. Ha valahol egy fej, 
vagy csak egy kéz is kiemelkedik a mellvédő sánc fölé, röglön egész golyózápor zúdul 
rá, az illelő előrebukik, vagy összesik. Rögtön felemelik és elviszik a többi sebesülthöz 
akik már várják a hordagyakon, hogy lovábbszállítíák őket. 

A repülőgép kattogása állandóan hallatszik fölöttünk, de amikor úgyis annyi min
denféle veszedelem környékez bennünket, jóformán nem is figyelünk reájuk. 

Repülőink, akik vasdarabok valóságos záporában és a shrapnellek és gránátok füst
jében röpködnek, hogy áttekintést nyerjenek, eddig a német aviatikusok «hurokrepülését» 
csak nyaktörő időtöltésnek tekintették, ami legfeljebb arra jó, hogy gyalogságunkat pro
vokálja. Most már tudjuk, hogy a kettős hurokrepülésnek különös jelentősége van és 
hogy az valami gyorsan közeledő veszedelemre hívja fel a figyelmet. 

Az ellenség páncélos vonatai naponta lassan előre húzódnak s közben mindkét részről 
tömegével történnek a hősies cselekedelek, amelyekről alig vesz valaki tudomást, ame
lyekkel azonban egész könyveket lehetne megtölteni. Mialatt a gyalogság előretör és az 
ambuláns segítő-oszlopok lassan visszafelé mennek, mi gyors menetben előre robogunk. 

Különösen a kis Dixmuiden városka szenvedett sokat már e harcok 
elején, de nagy volt a pusztulás az Yser-csatorna mentén levő valamennyi 
faluban is, melyek a tápvonalba estek. A földrengés sem dúlhatta volna 
fel jobban e szerencsétlen helységeket, mint ez a gyilkos harc. 

Az Yser-csatornán átkelt németek csakhamar visszaszorították két és 
fél mérföldre az ellenséget. Hogy milyen véres küzdelem folyt itt, arról fo
galmat nyújt egy belga hivatalos jelentés, mely szerint az Yser-csatorna mentén 
kilenc nap alatt csak a belga halottak és sebesültek száma tízezer volt. 

Ypres főutcája. 
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Támadás a tengerről. 
Az angolok látván a németek flandriai sikeres előnyomulását, egy hajó

rajt küldtek Ostende és Nieuport elé, hogy a tenger felől támogassa a szö
vetségesek harcát. Először három sekélyjáratú angol cirkáló — Mersey, 
Humber és Severn — jött a homokos tengerpart közelébe, majd később több 
angol és francia ágyúnaszád és öt francia torpedózúzó csatlakozott ho'^ájuk. 
Összesen tizenhat hadihajó. 

Az angol admirális rögtön megérkezése után Ostendet akarta bombázni. 
A város hatóságai nagynehezen rábírták, hogy letegyen esztelen tervéről — 
egy napra. Már a következő napon - október 23-án — megdördültek az 
angol hajóágyúk s bombázták Ostendet. Szerencsére Ostendeben nem tett 
nagyobb kárt a bombázás, mindössze a szép Majestic-szálló épülete rongá
lódott meg súlyosabban. Időközben ugyanis a németek Nieuport és Ostende 
közi lében kitűnő fedezékekben nehéz ostromágyúkat állítottak fel és állandóan 
hevesen tüzeltek az angol hadihajókra s hármat közülükharcképtelenné tettek. 

Ezután még újabb kísérleteket tettek az angol hadihajók. Westendet 
is bombázták, továbbá kelet felé előrehaladva hátba akarták támadni a, 
németeket a part felől. Azonban itt is teljes kudarcot Vallottak, mert iBlan-
kenbergh"., Heyst és Knöcke helységek közelében, — amelyek német kézbin 
^ oltak, T- szintén erős parti ütegek voltak felállítva, melyek elűzték a bal
szerencséjük angol hadihajókat. * 

A legnagyobb rémületet azonban a német tengeralattjárók megjel nése 
kellette, melyek már október 25-én megtámadták az angol hadihajókat s 
kettőt közülök harcképtelenné tettek. Nem is mutatkoztak az angol hadihajók 
október 28-ig. Ekkor ismét lövöldöztek egy darabig a partra, de mivel nyil
vánvaló lett, hogy a messzehordó német parti ütegekkel nem vehetik fel az 
eredményes harcot, végleg eltávoztak. 

Az angol hadihajók céltalan fellépése még egy veszteséget okozott az 
angoloknak. Október 31-én a La Manche-csatornában egy német tenger
alattjáró naszád által kilőtt torpedó a Hermes nevű cirkálót, amely hid
roplánok szállítására szolgált és Dünkirchenből útban volt visszafelé, elsü-
lyi sztette. 

Az 5700 tonnatartalmú s 19 ágyúval felszerelt hajót két torpedólövés 
érte s hivatalos angol jelentés szerint a hajó 45 perc alatt elsűlyedt s legény
ségéből negyven ember eltűnt. 

Ilyen szomorú akkorddal végződött az angol flotta északi-tengeri kalandja. 

Védekezés — zsilipekkel. 

A német hősiességnek az egyesült angol, francia és belga csapatok nem 
tudtak ellenállani. A «csatornák csataterén* — a hogy az angolok a nyugat-
flandriai harcteret elnevezték — minden ponton ujabb sikereket értek el a 
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németek. Hiábavaló volt az angol hadihajók bombázása, hiába a Dünkirchen-
ből, Calaisból és Boulogneból jött angol erősítések, a száz kilométeres flan
driai fronlon mindenütt a németek voltak előnyben. 

Különösen az angolokat döbbentette meg ez a diadalmas előnyomu
lás. Eddig azt remélték ugyanis, hogy a mocsaras területen elfoglalt védő
állásaik elegendők lesznek arra, hogy ellenálljanak, most már azonban át 
kellett látniok, hogy ebben csalódtak. A németeknek folyton ujabb sikereik 
voltak. Október 30-án elfoglalták Ramscapelle és Bixschote helységeket, 
Zandvoordét, Hollebekét és Nambekét pedig rohammal bevették. Ezzel egy-
időben Észak-Franciaországban is erősen szorongatták a franciákat, — ugyan
ezen a napon történt Vailly bevétele — így tehát elhatározták a szövetsé
gesek, hogy az Yser-csatorna Nieuport mellett levő zsilipjeit elpusztítják s a 
Nieuport és Dixmuidcn között levő teriiletet víz alá borítják. 

A kétségbeesett tervet, mely reájuk nézve is sok hátránnyal járt, azután 
sietve végre is hajtották. 

A német főhadiszállás a szövetségeseknek erről a saját kudarczukat 
kétséget kizáró módon elismerő «hadművelet»-éről november 3-án a követ
kező jelentést adta ki: 

Nieuporttól délre az áradások minden hadműveletet kizárnak. 
E vidék hosszú időre el van pusztítva. A víz helyenkint meghaladja az 
ember magasságot. Csapataink az elárasztott területről emberben, lóban 
ágyúkban és járómüvekben való minden veszteség nélkül elvonultak. 

Az Yser melletti elárasztott terület Nieuport és Dixmuiden között. 

— 243 - 16* 



NÉMET URALOM BELGIUMBAN. 
(Az amsterdami Egyesült fényképirodák felvételeivel.) 

Az esztelen kis ország, mely békén és nyugalomban élhette volna nap
jait mindmáig, Lüttich, Namur, Brüsszel és Anwerpen eleste után ott feküdt 
tehetetlenül a hatalmas germán óriás sarka alatt és az egész emberiség lélek-
zetét visszafojtva leste: eltapossa-e a megbántott, fölbosszantott óriás a kegyel
mére utalt áldozatot. S a német óriás — mosolyogni kezdett. Mosolyogva 
fordult Belgiumhoz, a belga néphez, de nem a lenézés, nem is a káröröm, 
hanem a jóság mosolyával s abban a pillanatban, a mikor visszatehette a 
sújtó kardot hüvelyébe: ápoló kézzel, meleg gondoskodással nyúlt a szeren
csétlen Belgium sebeihez és szeretettel sorra valamennyit behegesztette. 

Belgium a viharos és pusztító harcok után borzalmas állapotban volt. 
Tudjuk, hogy az elvakult és félig eszétveszített belga hadvezetőség úgy pusztí
tott Albert király országában, mintha nem is otthon, hanem a legellensége-
sebb földön féktelenkedett volna. A Maas folyó ősrégi, csodaszép hidjait 
rendre fölrobbantották. A százmilliókba került alagutakat beomlasztották. 
Évtizedek legértékesebb munkáját, a világhírű belga vasúti hálózatot az 
egész országban tönkretették, vagy megrongálták. A századokon át megte
remtett pompás viziutakat, a komplikált zsiliprendszereket sorra elpusztítot
ták. S mindehhez járult az a rengeteg rombolás, amely elkerülhetetlen járu-
éka a tüzérharcnak: városok vízműveinek, világító telepeinek, csatornáinak, 
középületeinek pusztulása, a táviró- és telefonvezetékek gyászos sorsáról 
nem is szólva. 

És mindezek után a belga vasutak jelentős részén már szeptember első 
napjaiban megindulhatott a forgalom: a német műszaki csapatok csodát tet
tek és napok alatt újraépítették a békés esztendők veszendőbe ment műveit. 
De nemcsak a vasút kezdte meg újra abbamaradt működését: rövidesen 
helyreállott a posta- és táviróforgalom is, noha — mint a vasutasok, — a 
belga s különösen a brüsszeli postások és levélhordók is vonakodtak dolgozni. 
Belgium német kormányzói azonban nem léptek a megtorlás útjára. Elvégez
tették német népfölkelőkkel a belga alkalmazottak munkáját. 

Legjellemzőbb és legékesebb dokumentuma annak, miképp gondolkoztak 
és cselekedtek a németek Belgiumban, az a proklamáció, amelyet szeptember 
2-án intézett Belgium főkormányzója, Goltz báró tábornagy a főváros és egész 
Belgium népéhez. A plakát német, francia és flamand nyelven jelent meg és 
így hangzott: 

Németország császárja a belga föld túlnyomó részének elfoglalása után engem 
nevezett ki Belgium főkormányzójának. Székhelyemel Brüsszelben, a tudomány és 
művészet minisztériumának palotájában foglaltam el. Uralkodóm parancsára alakult 
egy polgári intéző hatóság is, amely von Sandt úr öexellenciájának vezetésével a 
belga volt hadügyminisztérium palotájában működik. 
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A német seregek immár francia 
földön haladnak előre diadalmasan. 
Az én feladatom az lett, hogy megőriz
zem a nyugalmat és a közrendet a belga 
földön. A lakosság minden ellenséges 
cselekedete, amely a német haderő 
ellen irányul, valamint a vasúti-, táviró-
és telefon-forgalom megzavarása a leg
szigorúbb bűnhődést vonja maga után. 
Minden ellenállást vagy lázadást, amely 
a német kormányzást gátolja, kegyelem 
nélkül fognak elnyomni. 

A háborús helyzet kényszerű 
következése, hogy a bűnhődés nemcsak 
a vétkeseket, hanem az ártatlanokat 
is sújtja. Annál inkább kötelessége tehát 
minden józaneszü polgárnak, hogy a 
zavartokozó elemek működését meg
akadályozza. 

Azoknak a belga polgároknak, 
akik békében munkájuk után akarnak 
látni, nincs mitől tartaniok sem a német 
katonaság, sem a német hatóságok 
részéről. Amennyire csak lehetséges, a 

Von der Goltz pasa tábornagy. 

kereskedelemnek újra meg kell indulnia, a gyárakban meg kell kezdeni a munkát, 
az aratást pedig befejezni. 

Nem kivánom senkitől, hogy megtagadja hazafias érzéseit, de elvárom mind
annyiuktól az okos megnyugvást és a teljes engedelmességet a főkormányzóság 
rendelkezései iránt. Megkérem önöket, legyenek irántam bizalommal és támogassa
nak munkámban. Ezt a fölhívást különösen amaz állami és községi tisztviselőkhöz 
intézem, akik a helyükön maradtak. Minél alaposabban követik ezt a fölhívást, annál 
jobban szolgálják hazájukat! 

A férfiasan szigorú és mégis jóságoshangú fölhívásnak teljes sikere 
volt, amennyiben például Brüsszelben mindössze egyetlenegy eset akadt, amikor 
egy ember a német katonaság ellen lázadt. Az illetőt kivégezték és ezt pla
káton nyilvánosságra hozták. Egyebekben pedig elkezdődött Belgium minden 
téren való újjászervezése. 

Az újjászervezés egyidőben ment végbe minden vonalon. Mindjárt szep
tember elején német-belga vegyes pénzügyminiszlériumot létesítettek, amely
nek egyik legfontosabb teendője a hadiadó igazságos beszedése volt. A hadi
adó kivetésére viszont már csak azért is szükség volt, mert a háborút meg
előző belga kegyetlenkedések során kétszázötven millió értékű német vagyont 
pusztítottak el Belgiumban s a tönkretett németeknek természetesen teljes 
joguk volt a kárpótláshoz. Ugyanekkor külön belgiumi posta és távirófőigaz-
gatóságot szerveztek Brüsszelben, még pedig úgy, hogy ezt az igazgatóságot 
szervesen belekapcsolták a hatalmas német postahálózatba. Végtelenül jel
lemző, hogy a német kormányzatnak teljes gondja volt Belgium gazdag mű
kincseire és ezeknek védelmére szintén külön szervezetet létesítettek. Ennek 
a nagyszabású, gyönyörű kulturmunkának a végzésére a berlini iparművészeti 
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múzeum világhírű igazgatóját Falke-t küldöttek Belgiumba, aki roppant munka 
árán el is végezte nemes küldetését. 

Hihetetlenül nagy és nehéz munkát kellett végezniök a németeknek a 
nyomorba jutott belgák millióinak fölsegítése körül. Maguk a belgák ismerik 
el a legnagyobb hálával, hogy ezt az emberséges és nehéz feladatot a néme
tek csodásan megoldották. Jellemzésül talán elég annyi, hogy egyedül Brüsszel
ben harmincnyolcezer olyan család volt, amely falat kenyér nélkül maradt s 
amelyet mindennel el kellett látni. 

A németek annyira szabadelvűek és jóakaratuak voltak, hogy szeptem
ber közepéig még a belga zászlók bevonását sem kívánták. Csakhamar 
kiderült azonban, hogy például a brüsszeliek a németek ilyetén viselkedését 
balul magyarázták. Talán gyöngeségnek látták, talán annak, hogy a németek 
nem gondolnak hosszabb belgiumi uralomra, — elég az hozzá, hogy a nép 
sőt több belga tisztviselő is mind tűrhetetlenebből kezdett viselkedni. A leg
különösebben Max, a brüsszeli polgármester viselkedett. A város elfoglalása
kor minden jót és szépet megígért, de már a hadiadó beszolgáltatása körül 
szemmellátható rosszakarattal cselekedett. Ahelyett, hogy a vállalt kötelezett
ségét igyekezett volna teljesíteni, ő vetett gáncsot ezer eszközzel, furfanggal. 
Azonfelül uton-utfélen hamis háborús híreket terjesztett és azt hitette el a 
brüsszeliekkel, hogy a francia-angol haderő néhány héten belül kikergeti a 
németeket Belgiumból. 

Természetes, hogy a nép azután ehhez képest viselkedett. Von der Goltz 
tábornagy tehát jónak látta, hogy az esetleges forrongás meggátlására a belga 
lobogók eltávolításáról intézkedjék. Max polgármestert kérte me£, hogy erről 
Brüsszel lakosságát plakáton értesítse. A polgármester ezt meg is tette, de 
köszönet nem volt benne. Szeptember 19-én kiragasztott plakátja ugyanis 
ezzel a lázító francia mondattal végződött: Attendons patiemment L'heure de 
la réparation — magyarul: várjuk türelemmel az elégtétel óráját! Ez volt 
a második vétség, amit Max elkövetett, a harmadik pedig az, hogy a brüsszeli 
hadiadó behajtását lehetetlenné tette. Mindezek ulán szeptember végén letar
tóztatták, Németországba vitték és ott internállak az izgága természetű és 
szószegő polgármestert. Más baj azután nem is érte sem Brüsszelt 
sem Belgiumot, mert amikor kiderül', hogy a belga íőváros a reá kirótt 
hadiadó részleteit nem fizeti, a német intéző körök egyszerűen morató
riumot adlak. 

A felsorolt intézkedéseken kívül azután már nem is történtek neveze
tesebb reformok. Még szeptemberben elrendelte von der Goltz báró, hogy a 
belga lapok vagy tisztán német, vagy német és francia szöveggel tartoznak 
megjelenni. 

A megbékítés és újjáalkotás munkája azonban nemcsak Brüsszelben 
folyt, hanem Belgium valamennyi városában és falvában is. Bendkívül gyor
san állott helyre a nyugalom Antwerpenben, a hol nyomban a város elfog
lalása után Schütz báró vezérőrnagy, ideiglenes várparancsnok ezt a meleg
hangú, jóakaró proklamációt intézte — október 10-én — a lakossághoz: 
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Antwerpen vár alulírott parancsnoka tudatja, hogy az elmenekülteknek vissza
térését antwerpeni lakásukba semmi sem akadályozza. Senkinek semmi baja nem 
fog történni. A magántulajdont megvédjük, föltéve, hogy mindenki tartózkodik az 
ellenségeskedéstől. A polgárőrség tagjait bárha lefegyverezzük, nem tekintjük hadi
foglyoknak és ezek is nyugodtan visszatérhetnek. 
Néhány nappal később kinevezték Anlwerpen végleges katonai parancs

nokát Bodenhausen altábornagy személyében, aki előzően Metz katonai rendőr
főnöke volt. 

Ugyanez időlájt, október 13-án, amikor a németség már-már teljesen 
helyreállította Belgium belső nyugalmát, búcsút mondott az országnak az 
Ostendében székelő belga kormány és a francia kikötővárosba, Havreba 
menekült. Természetes, hogy ezt a Brocqeville-minisztérium nem tehette 
színpadias póz és nagyhangú manifesztum nélkül. Mint rendkívül érdekes 
történelmi okiratot, itt adjuk az írást, amely így szól: 

Körülbelül két és fél hónapja lépésről-lépésre hősies elszántsággal védelmezik 
a belga katonák a haza földjét. Az ellenség arra számított, hogy Antwerpenben meg
semmisítheti hadseregünket. Méltóságteljes és rendes visszavonulásunk azonban 
ir,eghiusította ezt a tervet és lehetővé tette, hogy katonai erőnket fenntartsuk s 
hogy a legigazabb és legszebb ügyért a küzdelmet tovább folytathassuk. Haderőnk 
már most sikeresen működik déli határunkon, ahol a szövetségesek támogatják. 
Hála a támogatásnak, a győzelem biztosítva van. Mindamellett a körülmények újabb 
áldozatot kivannak a nemzettől, amely páratlan lelkesedéssel viselte eddig is a 
megpróbáltatásokat. Szükséges, hogy a kormány ideiglenesen olyan helyen üsse fel 
a székhelyét, ahonnan egyrészt a hadsereggel, másrészt Franciaországgal és Angliá
val szabadon érintkezhetik és ahol a nemzeti szuverenitás folytonossága fölött 
őrködhetik. 

Ezért a mai napon elhagyja Ostendét, amely oly vendégszeretettel nyitotta 
meg előtte kapuját. Havreba költözik ideiglenesen, ahol a francia köztársaság kor
mányának nemes barátsága lehetővé teszi, hogy kötelességeit és jogait teljes mér
tékben gyakorolhassa. 

Polgártársak! E pillanatnyi megpróbáltatást hazafiságunk elviselhetővé fogja 
tenni s reméljük, hogy érette a reváns nem sokáig fog váratni magára. A belga 
államgépezet olyan mértékben fog tovább funkcionálni, amilyen mértékben a helyi 
viszonyok megengedik. 

A király és a kormány számít az önök okos hazafiasságára. Ezzel szemben 
önök is számíthatnak a mi önfeláldozásunkra, hadseregünk vitézségére és a szövet
ségesek támogatására, amely a közös fölszabadulás óráját siettetni fogja. 

Édes hazánkat az egész világ csodálja. Összetartás, bátorág és az előrelátáss 
révén méltó marad erre a bámulatra. A megpróbáltatásoktól megnagyobbodva fog 
kikerülni, — hiszen az igazságért és a civilizáció becsületéért szenvedett. 

Éljen a szabad és független Belgium! 
Mint jellemző dolgot meg kell említenünk, hogy a francia kormány 

nemes barátsága mindössze egy kis házat juttatott a belga kormánynak. 
A ház földszintjén rendezkedett be az igazságügyi minisztérium, az első eme
leten a pénzügyi, a második emeleten pedig a vasútügyi minisztérium. A gyar
matügyi minisztérium egy kis üzleti helyiségbe szorult és igy tovább. 

Ket nappal ezután Bethmann-Hollweg kancellár Brüsszelbe utazott nagy 
kísérettel. Ugyanezen a napon Belgium egész megszállott területén működésbe 
lépett a német közigazgatás. 
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A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Hazai Samu báró. 

Hazai Samu báró honvédelmi miniszter nevét írva e sorok címének, az 
az érzésünk támadt, mint az utasnak, ki víz ellen haladva eljutott egy hatal
mas folvam forrásáig. Útja, mely idáig vezetett, a legtarkább változatosság
gal szolgált. Látta a vizet harsogva zúgni folyammá szélesült ágyában, látta 
suttogva elhömpölyögni szelid fűzfák lehajló ágai alatt; látta zordonnak s 
félelmetesnek, amint csupasz szikláktól erőszakolja ki továbbfutását s látta 
fenségesnek, ragyogónak, amint a síkságon szétterülve a nap aranyában 
fürdött. S ahová most jutott, — az mind e csodának forrása. Nincs rajta 
semmi, ami külső méltóságával hatna, semmi, ami a szemet kápráztatná s 
elkábítaná a fület. A forrás nem zúg, nem harsog, nem ringat szelid virá
gokai s nem kél viadalra bősz sziklahegyekkel, nem vonzó és nem félelme
tes, nem szörnyű és nem fenséges. Munkája a föld alatt folyik s ebből a 
munkából támad, ennek az eredménye — a folyam. 

A háborús események előadása során eddig mi is fölfelé mentünk a 
folyam mentén. S most, hogy a forrás felé igyekszünk, úgy tetszik nekünk, 
mintha az a sok százezer katona, nagy Magyarországnak válogatott férfinépe, 
mind a forrásból: a honvédelem Szent György-téri palotájából özönlött volna 
ki. — ez a nagy kapu bocsátotta ki valamennyit, felpántlikázva, zászlósán 
és már hadirendben s miközben a palota csendben végezte a maga dolgát, 
ők az utcára érve már zúgtak és harsogtak s odább akadályokat zúztak 
szét és sziklafalakat törtek lé. 

S valóban, milliós hadseregünk talpraállílása nagyrészben, dicsőséges 
honvédségünk megszervezése pedig egészen Hazai Samu báró gyalogsági 
tábornok, magyar királyi honvédelmi miniszter műve volt. 

A legcsodálatosabb pedig az, hogy Hazai báró, ki a magyar katonák 
százezreit bocsátja útnak a minisztérium budai kapuján, ellátva őket minden
nel, a bakancs szögétől a sapka forgójáig, egészséges táplálékuktól sebkötöző 
szereikig, ez izgalmakkal túlfűtött napokban is Magyarországnak egyik leg-
derűsebb és legegyszerűbb embere. Nem annak az embernek kelti a benyo
mását, aki most nő a hegg3rel együtt, hanem aki mindenha a kellő erkölcsi 
és szellemi, főképpen pedig filozófiai magasságban volt és akinek élete rendjén 
és életfelfogásán nem változtat az, hogy az események oda nőttek, ahová ő 
— várta őket! 
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Várta őket! — Bátran mondhatjuk ezt, mert Hazai Samu báró egész 
miniszterségének minden cselekedete, magának minden szava erre vall. 
Ennek a derűs főnek kristályos kohójában kezdettől fogva benne élt a világ
háború sejtelme, benne élt az a tudat, hogy a nagy leszámolásnak előbb, vagy 
ulóbb, de el kell következnie és hogyha elkövetkezik, nem szabad, hogy 
készületlenül találja a monarchiát és legkevésbbé szabad, hogy készületlenül 

" találja — Magyarországot. S abban a végtelen küzdelemben, mit a hadsereg 
fejlesztéséért a parlamentben folytatott, nem volt egyetlen felszólalása, egyet
len szava, mely rá ne vallott volna az igazán nemzeti érzésű emberre. 

Egyébként éppen ez a küzdelem is jellemző arra, hogy kicsoda a hon
védelmi miniszter. Azokat az egyszerű, simán folyó és tudástól terhelt 
okfejtéseket, miket az emberi jóhiszeműség iránt való rendíthetetlen hitével 
Hazai báró minden mélységükkel a parlamentben előadott, a legnagyobb 
figyelemmel hallgatták politikai ellenfelei is, mert tudták, hogy ennek a 
tárcának a birtokosa nem ismeri a pártpolitikát, nem a taktikát és a pan
elét ezer ravaszságát: — az ő száján a kor intelme beszél. Évekig volt ré
szese Hazai báró ezeknek a küzdelmeknek, mígnem megkoszorúzva látta 
munkáját az új véderő-törvénnyel. S ha van nemes virága a koszorúnak, 
az az, hogy ma önálló, saját tüzérsége van a magyar királyi honvédségnek. 

Az ő miniszterségének műve az új katonai perrendtartás, mely modern 
szellemével utat tört, reá emlékeztet a rendkívüli kormányzati intézkedések
ről szóló törvény. A háború készen találta Magyarországot. Ez Hazai műve. 
A király báróvá tette érte őt és utódait s a nemzet odazárja nevét, hol igazi 
kiválóságait őrzi. 

Hazai bárónak oly egyszerű, tiszta és nemes az életefolyása, amily egy
szerűek és igazak kiválóságának elemei. Az ismeretlenek sorából maga küz
dötte föl magát. 1851 december 26-án született Rimaszombatban. Iskoláinak 
elvégzése után besorozták közhonvédnek. Kiváló képességeit hamar fölismer
ték s még 1873 őszén a Ludovica Akadémia tisztképző tanfolyamára került. 
Egy év múlva hadapróddá, 1876-ban hadnaggyá nevezték ki. Miután elvégezte 
a felsőbb tiszti tanfolyamot és a bécsi hadiiskolát, dandársegéd liszt és 1883 ban 
főhadnagy lett, 1886-ban pedig honvédelmi minisztériumi szolgálatra vezényel
ték, ahol 1888-ban századossá léptették elő. Ezután katonai intézeteknek volt 
a tanára. 1895-ben lett őrnagy, 1897-ben alezredes, 1900-ban vezérkari ezredes, 
1902-ben a törzstiszti tanfolyam parancsnoka, 1904-ben a honvédelmi minisz
térium csoportfőnöke. 1907-ben a tábornoki karba jutott, s mikor 1910-ben 
Khuen-Héderváry gróf kormányt alakított, vállalta a honvédelmi tárcát. 
Kiváló katonai szakíró, számos olyan munkát írt, mely a szakköröknek itthon 
és a külföldön föltétlen elismerésével találkozott. Bőven volt része kitünteté
sekben is, melyek közül a háború folyamán teljesített megbecsülhetetlen 
szolgálataiért királyunktól az elsőosztályú, hadiékítményes katonai érdem
keresztet, Vilmos császártól pedig az elsőosztályú vaskeresztet kapta. 

Ennyi az egész. Egyszerű élet, gyönyörű élet, nincs rajta más lendítő 
erőnek nyoma, csak az egyéni kiválóságnak. 
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A MAI HADVISELÉS. 

A felderítés. 
Minden hadművelet, az egész hadvezetés abécé-je a felderítés. Felderítés 

nélkül, legyen bár valaki a világ legzseniálisabb hadvezére, moccanni sem 
tud. Attól a perctől kezdve, amikor két állani között megkezdődik a hadi
állapot, a kémszolgálat mellett a saját haderők előretolt csoportjainak fel
derítő tevékenysége, szolgálata jóformán az egyetlen mód, amelynek útján 
az ellenséges haderő felől híreket lehet szerezni. 

Mi is voltakép ez a felderítés? Az ellenség megközelítése, pontos meg
figyelése, melynek célja, hogy saját hadvezetőségünk az ellenséges helyzetről 
lehetőleg találó képet nyerjen. Ebből önként következik, hogy a felderítés 
nem egy ad hoc tevékenység, hanem szakadatlan éber akciók végtelen, egy
másból folyó sorozata, mert a megfigyelt ellenséggel egyszer már felvett 
érintkezést nem szabad megszakítani. Minden katonának, rendfokozatára 
való tekintet nélkül, elemi kötelessége tehát, az ellenségre vonatkozó híreket 
és észleleteket parancs nélkül is azonnal parancsnokának jelenteni. 

Eddig általában az az elv uralkodott — és ez a világháború számtalan 
meglepetése ellenére aligha fog változást szenvedni, — hogy abban a pilla
natban, amikor a hadiállapot két állam között elkövetkezik, az ellenséges 
határ mentén koncentrált, sűrű láncban elhelyezett határvédő csapattestek
nek be kell nyomulni az ellenséges területre, nemcsak azért, hogy az ellen
séges haderők felvonulását zavarják és közlekedési vonalait fenyegessék^ 
vasútait, hidait stb. szétrombolják, hanem főként azért, hogy az ellenséges 
haderők gyülekezését megfigyeljék, annak helyét, menetelésének irányát meg
állapítsák, hogy ezekből az ellenségnek már esetleg amúgy is sejtett céljaira, 
terveire következtetni lehessen. Ezek nagyvonású feladatok s az ezen célból 
előreküldött csapattestek munkáját atávoli felderítés»-nek vagy voffenziv fel-
derítés»-nék is hívják, mert az előretolt erők feladata, ha szükséges, erő
szakkal, harcok útján is utat törni az ellenséges ország belsejébe, hogy a 
szükséges felderítést elvégezhessék. Ilyen távoli felderítésre majdnem kizáróan 
lovasságot használnak, mint ahogy a felderítés általában a lovasság par excel-
lence feladata és eleme. Erre predesztinálja az, hogy lovon, tehát gyorsabban 
mozog, hogy könnyebben ki tud térni az ellenséges gyalogság és tüzérség 
elől, és a — különösen a mi kiváló lovasságunknál faji sajátosságok alapján 
— nagyranövelt és ápolt «lovasszellemi>, amely snájdigságban, éberségben, 
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ötletességben, offenzív hajlandóságban és elpusztíthatatlan vasakaratban áll. 
— Távoli felderítésre nagyobb lovastesteket küldenek ki, rendszerint lovas
hadosztályokat t4 ezred: 4000 lovas), melyek mellé nálunk például rend
szerint egy-egy gyalogos vadászzászlóaljat és tüzérséget is osztanak be. Mint 
tudjuk, ma a mozgósított haderő több hadseregbe csoportosul. Minden had
sereg a saját zöme elé, szándékolt előnyomulási vonalának felderítésére a 
zömtől mintegy 100—150 kilométerre, sőt még nagyobb távolságra is előre-
küld egy ily lovashadosztályt. Ez viszont ismét működési ha'árvonalát, az 
előtte fekvő területet 3—4 zónára osztja fel és minden ily zóna kikutatására 
egy-egy hírszerző-különítményt küld ki, mintegy 40—50, vagy még több 
kilométer távolságra a saját zömétől. Egy-egy hírszerző-különítmény rendesen 
egy-egy lovasszázadból (150 ember) áll, melyhez esetleg egy szakasz (50 fő) 
szekerekre rakott gyalogságot és egy-két gépfegyvert osztanak be erősítés 
gyanánt. Ez a különítmény azután ismét 3—4 irányban mintegy 10 — 15 
kilométerre hírszerző járőröket tol maga elé, amelyek egyenként 10—15 
lovasból állanak. E járőrök végzik tulajdonkép a legközvetetlenebb w-felderí-
íes»-t, mert ezek jutnak legelsőbb és a legbensőbb érintkezésbe az ellen
séggel. Ha azután feladatának megfelelt, akkor — folytonos érintkezés-

Felderítő-járőr Przemysl mellett. 
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ben az ellenséggel, tehát ügyelve arra, hogy ne veszítse szem elől mozdu-
lalait, — lassan visszahúzódik a különítmény a lovashadosztályhoz, melyhez 
jelentéseit már előbb egyes lovaskűldöncök útján eljuttatta. Mindez nem 
megy emberveszteségek és harcok nélkül végbe, sőt megtörténik, hogy a 
különítménynek nagy kerülőket kell tennie, hogy vissza tudjon jutni főcsa-
patához, amely a kapott jelentéseket szikratávíró útján közli az őt előretolt 
hadsereg parancsnokságával. E távoli felderítésben igen erős konkurrense 
támadt a lovasságnak a repülőgépekben. Ezek gyorsabbak, nagyobb területet 
tudnak áltekinteni, fényképfelvételeket tudnak csinálni az ellenségről, szóval 
aí kor, amikor még csak arról van szó, hogy általánosságban az ellenséges 
haderőkről valamelyes képet kell szerezni, talán használhatóbbak is. mint 
a lovasság. Azonban nincs igazuk azoknak, akik a lovasság végét jósolják. 
Kétségtelen ugyanis, hogy a repülőgép inkább ki van téve annak, hogy 
Lelőjjék s akkor azután egyátalán nincs hír az ellenségről, míg ha az egé>z 
lovasság megsemmisülne is, ki van zárva, hogy legalább egy szál lovas ne 
tudjon visszajutni és hírt hozni az ellenségről. A felderítés másik neménél 
az úgynevezett "közeli vagy harcfeldeiüésnéh pedig a repülőgép szóba sem 
jöhet a lovasság mellett. 

Amidőn tudniillik a hadsereg elé tolt lovashadosztály harcok közben 
visszahúzódik az őt időközben elért hadsereghez és már a hadsereg elő
védje, tehát a gyalogság és tüzérség is belekeveredik a harcba, a felderítés 
még akkor sem ér véget. Minél kisebb lesz az ellenségtől való távol
ság, annál fontosabb a felderítés, annál inkább ki kell terjeszkednie a rész-

Osztrák- magyar felderítőballon Orosz-Lengyelországban. (Kilophot, Wien XIX.) 
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letekre és annál szorosabban kell fentartani az érintkezést az ellenséggel 
éjjel és nappal. Ám nemcsak a nagyobb lovastömegeknek ez a feladata. 
Minden gyaloghadosztálynak is van külön úgynevezett «hadosztály-lovas-
sága», amely rendszerint 2—3 lovasszázadból (300-450 ember) áll. Ez kerék
páros és gyalogos oszlagokkal vegyesen ugyancsak folytonosan felderít. 
Mert bár a felderítésről «nagyban» a hadsereg lovashadosztályának kell gon
doskodnia, azért minden gyalogostestnek magának is külön gondoskodnia 
kell az ellenség szemmeltartásáról s ezt úgy cselekszi, hogy a rendelkezésére 
álló «hadosztálylovasság» zömét apró járó'rök alakjában cirkállatja. 

Ls ha vissza kell vonulnia a hadseregnek, akkor ismét a lovasság és az erre 
a célra különösen alkalmas kerékpáros gyalogosztagok maradnak a hátráló 
hadsereg hátában, hogy az ellenség mozdulatairól tájékoztassák a vezetőséget. 

Végtelenül érdekes a felderítőszolgálat, de épp oly felelősségteljes és 
nehéz. Hiszen egy helytelen jelentés elég lehet ahhoz, hogy a vezetőség a 
viszonyoknak meg nem felelő parancsokat adjon ki és így egy rossz jelentés 
súlyos vereséget okozhat. 

Bár a lovasság és gyalogság az egész haderő, tehát minden fegyvernem 
számára felderít, a tüzérségnek még ezenfelül saját felderítése is van. A tüzér
ütegek, ezredek, illetve dandárok a saját embereikből kiküldött lovasjárőrök 
útján is felderítenek, mert e fegyvernemnek azonfelül, hogy az ellenség erejét, 
menetelésének irányát és operatív céljait ismernie kell, tudnia kell azt is; 
milyen tüzérsége van az ellenségnek: tábori ágyúkból, tarackokból, avagy 
mozsarakból áll-e az. Előre ki kell keresnie a legalkalmasabb tüzérségi lő
állásokat és ha már az ellenséges tüzérség akcióba lépett, a ma használt 
füsttelen lőpor és a rejtett lőállások mellett meg kell állapítania az ellenséges 
tüzérség hollétét, miután a tüzérség feladata nemcsak abban áll, hogy a saját 
gyalogságát támogassa, hanem hogy az ellenséges tüzérséget harcképtelenné 
tegye. Ezen utóbbi esetben, de még akkor is, ha már a saját tüzérségünk 
működni kezd, a lövések eredményének megállapítása céljából igen nagy 
hasznát veszik a repülőgépeknek. Rövidtartamú repüléssel egy-kettőre haj
szálnyi pontossággal megállapítja a repülőgép az ellenséges tüzérség állását 
és füstfejlesztő bombák ledobásával mindjárt közli is azt a saját tüzérségé
vel. Egyátalán oly helyeken, ahová nem lehet lovasságot küldeni, s ahová a 
gyalogos járőr csak igen lassan s hosszú idő múlva tudna eljutni, annak a 
tájnak felderítésére igen jó a repülőgép. Egyébként azonban, különösen ahol 
nem operatív, hanem taktikai célokból kell felderíteni, ahol tehát ponlosan 
meg kell állapítani, mennyi és mekkora az ellenség, mennyi a tartalékja, minő 
fegyvernemekből áll, stb., a repülőgép ez idő szerint még nem tudja a lovasságot 
vagy a gyalogos járőrt pótolni, mert ha vissza is akar kerülni, magasra kell 
felszállnia, ez pedig a megfigyelés pontosságának rovására megy. Nem is említve 
azt, hogy éjjel, vagy ködös, esős időben vagy szélviharban a repülőgép 
tehetetlen, s egyedül az emberi erő és szívósság az, mely mindennel szembe
száll és az ember egészséges két szeme az, amelyben bízni lehet. 
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A háború humora. 
Az utolsó emberig. 

Az angolok és franciák közt nem túlsá
gos a testvéri szeretet. Az angolok zsol
dosaiknak tekintik a franciákat, éppenúgy, 
mint az oroszokat, az önérzetes franciát 
pedig joggal bántja az, hogy a kalmár 
Anglia ahelyett, hogy saját fiait küldené a há
borúba, szövetségeseit hajszolja a mészár
székre. Ezt a szövetségi hűséget és szere
tetet jellemzi ez a francia, tréfás — de 
nagyon véresen humoros — mondás: 

— Nekünk szövetségeseknek küzdenünk 
kell utolsó lehelletünkig. Ez a harc élet
halál harcunk. És azért küzdeni kell a 
belgáknak az utolsó belgáig, az orosznak 
az utolsó oroszig, a szerbnek az utolsó 
szerbig, a montenegróinak az utolsó mon-
tenegróiig és az angolnak az utolsó — fran
ciáig. 

A tűz. 

Egy asszonyka beszéli: 
— Negyven koronáért vásároltam meleg 

ruhaneműt az uramnak, azonkívül keztyüt, 
téli harisnyát, alsóruhát, bagariacsizmát, 
még muffot is. És most mind eldob
hatom. 

— Miért? — Mert ma írt a drága, jó uram, 
hogy állandóan tűzben van. No már ha 
valaki tűzben van, annak melege van, mit 
csináljon az a sok meleg ruhával? 

A jó cenzor. 

Egy jónevű, vidéki színigazgatónak két 
fia harcol a háborúban. Az egyik fiú, Pisla 
önként jelentkezett katonának s gyakran 
ír levelet a harctérről. Minden levelét 
eazel végzi: kérek pénzt. 

A jó papa küldi is buzgón a pénzeket. 
Legutóbbi levele a derék fiúnak így vég
ződött: «Jó helyen vagyunk. Csak felszere
lésre van ismét szükségem és ezért kérlek 
küldj pénzt. Kezedet csókolja fiad, Pista.» 

A levél alatt azonban tintaccruzával írva 
ez állott: 

«Cenzuriert! Oberleutnant Az 
anyjától is kért száz koronát. Nincs fel
szerelésre szüksége. Ne rontsák el a fiut.w 

Az apa természetesen megfogadta az is

meretlen cenzor jó tanácsát és nem kül
dött pénzt. A fiú várt, várt, majd szemre
hányó levelet írt az apának, hogy miért 
nem küldi a pénzt? 

A cenzor erre ismét ráírta tinta ceruzával: 
«Pénzt nem kell neki küldeni. Nincs rá 

szüksége » 

Milyen a háború. 

A háború kitörésekor, ahogy vitte a vo
nat bakáinkat idegen országba, rejtelmes 
világba, a kocsiban azzal szórakoztak a 
fiúk, hogy találgatták, milyen is a háború. 
Mi is az? Sehogysem tudták kitalálni. 

Egy okoskodó altiszt legyintett a kezével: 
— Bundások, még ezt sem tudjátok? 
— Nem mi. 
— Hát elöl megy a banda, utána a 

király. Azután a generálisok, azután az ez
redes úr, alezredes úr, őrnagy urak, kapi
tány urak, főhadnagy urak, hadnagy urak, 
zászlós urak, a végén meg mi jövünk, 
bakák. 

— Hát az ellenség? 
— Az is szakasztott így. 
Egy legény rosszalóan csóválta a fejét: 
— Ezt már értem. De azt mondja meg, 

káplár úr, mi lesz ha a Mi banda össze
találkozik f 

A gavalléros kis pipa. 
A sebesült huszárt faggatják, hogy ho

gyan sebesült meg. Végre is megunja a 
zaklatást és kurtán veti oda : 

— Elveszett a pipám. Gavalléros kis pipa 
volt, makra, rojtos, tajtéknyelű. Nagyon 
haragudtam. Ilyet nem lehet ebben a kol
dus országban szerezni. Egyszer éppen 
shrapnell-tűz elől vágtattunk. 

A nagy vágtatásban észreveszem, hogy 
az úton egy kis pipa hever. Gyönyörű 
jószág. Gavalléros kis pipa. Szakasztott 
olyan, amilyen az enyém volt. Ezt nem 
hagyom itt — gondoltam — hát visszafor
dultam, felvettem. Akkor ért a shrapnell. 

S szeretettel nézi a gavalléros kis pipát. 
— Gavalléros jószág. Nincsen párja az 

ezredben. 

Pallas nyomda, Budapest. 
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